De Grote Geschiedenis van Twente

Verhalen over de verdwenen werelden in
de geschiedenis van Twente

Grifft nur hinein ins volle Menschenleben,
und wo ihr’s parkt, da ist’s interessant.
Uit Faust: Johann Wolfgang Goethe
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’t Geluk is vaak doar, woar as iej zolf nich zint
Iej möt in ’t weark op goan, nich oonder

Woord vooraf
In het dorp Enter ben ik geboren en daar liggen mijn eerste en scherpste
herinneringen. Dochter van een Koers en een Maassen van den Brink. Daar, in
de schaduw van het erve Borgerink, lag de bakkerij waar vaa en de oude
Scholten (later kwam Dieks) het brood bakten voor het protestantse deel van het
dorp. In de vroege ochtend liet ik Enter achter mij. De dauw hing nog tussen de
bomen. Voorwaarts ging het over slingerpaden en zandweggetjes, achter op de
brommer naar Hengelo. Gelukkige momenten in de beslotenheid van een dorp
die gedachten oproept aan een Amsterdams grachtenhuis met zijn tientallen
onvermoede kamers en optrekjes. Wat doezelig, nog in de ban van de ontluikende
morgen, stapte ik over de drempel van de fabriek van Dikkers.
Nedersaksische streektalen worden gesproken in vijf provincies en een groot deel
van Noord-Duitsland, door miljoenen mensen. Mijn taal hoor je nooit op de
televisie en de radio. En ook nooit in de school. Stom hè? Niet stom, nee,
oneerlijk eigenlijk! Wat maakt Twente zo bijzonder dat ik de streek wil
prijsgeven?
In Wierden woont in het jaar 1601 Johan Coerdes. Hij is in het bezit van ‘1
huisstede ende gaerden, 1 half molder’. In het verpondingregister is geen adres
vermeld derhalve weet ik niet of het één van mijn voorouders is. Coerdes, Koers,
het zou zo maar kunnen. Mijn grootvader is geboren in een caterstede op de
Wierdense Es. Het enige wat er nog van over is gebleven is een schilderij, de
caterstede is vastgelegd op zes tegeltjes. In 1645 werd Koers waarschijnlijk als
Coursel geschreven en ook als Keurs. Het Hooggericht over criminele en over
civiele in casu (wanneer het geval zich voordoet) van appèl (hoger beroep) werd
wekelijks ten Huize Almelo gehouden. Het Neder- of Landgericht in civiele zaken
en de voluntaire (rechterlijke beslissing zonder geding) jurisdictie werd door de
richter met zijn keurnoten en gerichtschrijver, allen door de Heer aangesteld,
uitgeoefend.
Wij zijn de enige dieren die weten dat ze dood gaan en weten dat ze leven. Mijn
voorouders: ik ben de reden waarom zij bestaan hebben. Ze zijn nooit weg want
ik kan ze oproepen. De voorouders bemiddelen tussen het individu en de hogere
machten. De lieve moeder Anne Koers is de beschermvrouw van onze familie. De
geesten van de overledenen nemen mijn eerbetoon in ontvangst.
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Ik wil met dit boek mijn voorouders eren, met name de families van vaders kant:
Koers, Van de Riet (Wierden), Wassink (Denekamp), Van Binsbergen (Maurik),
Van Buuren, Van de Pol. De zuster van opa, tante Janna, trouwde met een
Steunenberg uit Holten. Haar dochters trouwden respectievelijk met Vos uit
Rijssen en Groters uit Wierden. In de keuterboerderij van de Koers-familie
woonden als laatste twee bewoners de vader van mijn opa en zijn jongste zoon.
Ze bleven er tot hun dood. Het boerderijtje heeft plaats moeten maken voor een
luxe bungalow. De broer van opa ventte met klompen om in zijn
levensonderhoud te voorzien. Hij wilde nadat zijn broer (mijn grootvader) dood
was niet meer bij ome Johan en tante Alie komen. Daar zat volgens hem – te
vaak – de ‘gek’ van Timmerman. Tante Alie waarschuwde hem geregeld dat hij
ook zijn hals en nek moest wassen, en niet alleen zijn gezicht.
Families van moeder kant: Maassen van den Brink, Steunenberg (Almelo),
Maassen van den Brink (Rheden), Zandbergen (Ambt Vollenhoven), Schuit (St.
Johannesga), Lok, Jacobs, Plenk (Rheden), Schel, Derksen van den Brink, Maes
Gerritsen van den Brink, Jansen van den Berg, Arends, Maassen Derk Gerritsen
van den Brink, Brilman (Almelo), Brilman (Veenendaal), Ter Steege, Van de Meer
(Sappemeer), Ter Steege (Ootmarsum), Heespelink, Venema, Brilman (Notter),
Van Weerd (Almelo), Kruimers, Grobben, Derksen, Meulenbelt, Scholten,
Schooneboom, De Wit, Smeijers.
Na de markeverdeling kreeg niet alleen de keuter, maar meer nog de
grootgrondbezitteer een kans de woeste gronden rendabel te maken door daarop
boerderijen te stichten. Tot de eerste nederzettingen in het voordien nog
volslagen woest liggende Notterveld behoorde ook het Heynenoord. Hier liet
Christiaan Henny uit Velp, die in 1844 nog eigenaar is van Huis De Grimberg,
voor zijn koetsier een onderkomen bouwen. Omdat deze met zijn gezin was
meegekomen werd deze familie Maassen van den Brink uit Rheden in de
buurschap ‘De Velper’ genoemd. Van dit keuterboertje stammen alle thans nog in
Twente wonende Maassen van de Brink’s af. Over het al of niet rechtmatig voeren
van deze dubbele naam is in de bezettingsjaren een procedure gevoerd, die echter
door de familie Maassen van den Brink (mijn opa en oma) is gewonnen.
Mijn moeder was er een van Maassen van den Brink uit Stad Almelo. De vader
van mijn opa kwam uit Rheden waar hij op 18 maart 1830 werd geboren en
overleed in Stad Almelo op 27 december 1901. Diens vader heet ook Willem
Maassen van den Brink, wordt in Rheden geboren en overlijdt te Wierden. Notter
en Zuna ressorteren burgerlijk onder Wierden. Hij was de koetsier van de heer
van De Grimberg. Diens vader heet Jan Derksen van den Brink. We zijn intussen
aangekomen in het jaar 1800. De vader van Jan Derksen heet Maes Gerritsen
van den Brink en diens moeder heet Berendina Maassen, die is getrouwd met
Derk Gerritsen van den Brink. De naam Maassen is dus via Berendina Maassen
in de familie gekomen. Het was in de tijd van de naamsaanneming en het tot
stand komen van de burgerlijke stand. De naam Maes is ook nog als voornaam
gebruikt door Maes Gerritsen van den Brink. Mijn over-overgrootvader was dus
de koetsier van Christiaan Henny uit Velp, die Huis de Grimberg kocht en er voor
zijn koetsier een boerderijtje liet bouwen. De laatste Maassen van den Brink die
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de ‘Velperi’je’ nog bewoonde vond zijn bestaan in de veehandel. De Velper is
omstreeks 1917 afgebroken. Het was een schilderachtig boerderijtje met in de
woonkeuken een grote wijde boezem. Bij ‘De Velper’ kon men hammen en worst
laten roken.
Een deining van gedachten, het aanzwellen van een moment. Er is ingebroken in
mijn herinnering. Ik houd vast aan mijn dromen en weet zeker dat het om toeval
gaat. Mijn herinnering is het enige paradijs waaruit ik niet verdreven kan
worden. Ik vergat soms dat ik er één van hen ben, ik probeer dat niet te vergeten.
Ik begon eindelijk de Enterse kant van mijzelf te accepteren. Ik liet mijn
grootouders hun intrek nemen in de verhalen. Mijn oma Wassink, de dochter van
een alleenstaande moeder. Oma Bannink van de Noordbroekseweg in het
Noordbroek, die geen Grijsen heette zoals oom Reinhard, omdat ze hertrouwde
met de knecht die Bannink genoemd werd. Opa Grijsen die naar Canada vertrok
en zijn vrouw achterliet met hun twee kinderen. Hij liet nooit meer iets van zich
horen. Ik liet de tantes hun verhaal vertellen en ik begon hun taal weer te
verstaan, de subtiele signalen die bij de dorpse omgang horen. Hun traagheid die
geen sloomheid is maar rust. Die herontdekking was tegelijk vermengd met
weemoed. Zoals dat bij alle immigranten gaat was het dorp dat in mijn hoofd
bestond, in werkelijkheid allang verdwenen. Ook het dorp is meegegroeid in de
tijd en de vooruitgang. De mors is volgebouwd met grote vrijstaande huizen en de
openbare school is al weer heel lang geleden afgebroken. Het land is veranderd
door het breken van de aardschollen. Land werd zee en zeeën vielen droog maar
het land vouwde en boog ook dubbel. Soms kwamen ver uiteenliggende streken
bij elkaar en verwijderden naburige streken zich ver van elkaar.
Omdat ik de fantasie had dat deze verhalen enige kans gegeven mocht worden op
blijvender belangstelling, zo heb ik gedacht om ze nog eens te vertellen. Een groot
aantal van de teksten en tekstfragmenten is elders al eerder gepubliceerd. Ik heb
er mijn eigen levensvragen in verwerkt. Ik was niet opzettelijk rückwärtig
(achterwaarts) maar door toon en thematiek zal ik waarschijnlijk wel als zodanig
gekwalificeerd worden. Drang naar liefde en de drang naar identiteit leveren
altijd de beste verhalen op. Terwijl een liefdesverhaal van alle tijden is, zal een
verhaal over de speurtocht naar het verleden met de jaren altijd het najagen van
een hersenschim lijken. Door me met alle energie te concentreren op één aspect
van het bestaan, kan ik tegelijk de meest fantastische kennis verzamelen en er
plezier aan beleven. Het gevaar bestaat dat mijn kijkdoos echter het formaat van
de wereld aanneemt. Ik heb nogal wat verbeterd bij het kopiëren omdat ik een
beter overzicht heb vanwege het werken op een computer. Ook heb ik
voortreffelijke samenvattingen gevolgd van diverse met name genoemde
schrijvers. Alles is toeval, niets staat vast, alleen de wil wordt door deze woorden
gedwongen. Ik zin op een elegante list voor de taalkundige muur waar alleen ik
overheen kan. De overpeinzingen zijn van mij, laat de wereld van u zijn.

De Grote Geschiedenis van Twente draag ik op aan:
-

Liesbeth Koers en haar kinderen Jeroen Bours (en Maartje Nagel), Paul
Bours, Martin Bours en de kleinkinderen Lisanne, Samuel en Valentijn
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-

Bours;
Jan Koers en zijn kinderen Peter Koers, Antoon Koers, Emily Koers;
Henk Koers en Nellie Haverland en hun kinderen Loes Koers (en Leo
Bunt) en Tom Koers (en Marlies Beumers) en de kleinkinderen Mart,
Hanna en Fien, Pieter en Kees.

En natuurlijk mijn eigen lieve kinderen en kleinkinderen: Ilja Koers (en Isabel
Brokmann), Youri Koers (en Anja Koers-de Jager) en Jade en Marin, Grisjo Koers
(en Monique Sprong) en Milo, Joa en Roan.
Liesbeth, Jan en Henk zijn Enter nooit vergeten en bezoeken nog steeds de ponyen paardenmarkt en de Enterse dagen. Liesbeth wandelde geregeld met Jannie
Oosterveen (van ’n Maskop) over de Mors of de Hamberg.
Ver weg in den vreemde droomde ik van de kleuren van Twente. Bovenstaande
verhalen gaan over Twente, de marken, de Regge en haar scheepvaart. Mijn
herinneringen zijn verwoord in de verhalen over Enter. Ik kan mijn rol als
buitenstaander niet volhouden en ik glijd onvermijdelijk in een situatie waarbij ik
niet alleen toeschouwer ben maar ook deelnemer. Ik ben immers een Enterse van
geboorte en bovendien heb ik het vertrouwen van mijn familie uit Rijssen,
Wierden, Almelo en Enschede. Tante Rie die mij zo hartelijk huisvesting biedt en
zonder wie dit boek nooit geschreven zou zijn. De verhalen over vroeger zijn
emotioneel, er zijn nog maar weinigen over van de families Koers en Maassen van
den Brink, dat schept een band. Beelden uit het verleden trokken aan ons
voorbij. Het is een ratjetoe van verschillende verhalen geworden die allemaal met
Enter en mijn herinnering te maken hebben.

5

Zoonder kleer bi-w almoal leu
Iej wördt oald as de leu zengt da'j der nog schier oetzeet

Inleiding

Regge
Weelderig in kronkels
en rulle krullen
tot het lonken
werd geklonken
in strak-recht-lijnen.
Een samensmelten
van helder levensvocht
tot er asfalt deinde
en bellen klonterden
tot homloze vlokken.
Tussen de wallen
kabbelt ’t gekeurde leven
beurs van rot en dalven.
Eén Enterse zomp
maakt nog geen Regge.
Dick Schlüter

Was Enter maar dichterbij!!! De geschiedenis herhaalt zich echter nooit. Of toch
wel? Ik overzie het speelveld van mijn jeugd. Ik moet mijzelf verbeteren na het
schrijven van verhalen; het is een trede naar zelfverbetering. De klamme
Noordzeemist waait in mijn gezicht, het regent niet, toch regent het. Vanuit de
zee waait de nachtwind naar het oosten over de enorme Hamberg, rivier De
Rechen (Regge), de kronkelige doolhof van brede en smalle waterlopen waarvan
sommige waren dichtgegroeid met riet. Uitgestrekte heidevelden scheiden
groepjes lage eilanden waar bomen groeien op spinnepootwortels die men
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nergens anders kon aantreffen. De rivier is bezaaid met lampjes van de kleine
zeilschepen die zich spoedden naar een herberg. Boten en lampen deinen opeens
onverwachts heftig op en neer, en enkele oudere mannen mompelen over boze
dingen die in de nacht langs komen. De jongemannen lachen maar ze zeilen nog
strakker, erop belust snel naar een warme plek te kunnen en uit het donker weg
te zijn. De verhalen zeiden dat het kwaad niet over je drempel kwam, tenzij je dat
uitnodigde. Dat zeiden de verhalen tenminste. Maar hier… buiten in de
duisternis. De laatste sporen van mist waren verdwenen tegen de tijd dat de wind
het dorp Enter bereikte, pal aan de rivier. Waar boerenhuizen met stro en
winkels afwisselden met grote erven waarop windvanen in het maanlicht
glinsterden. Toch was er geen enkel erve zo groot als die grote enorme massa, de
berg, die zich aan de rand van het dorp tot aan de oever van de rivier uitstrekte.
De Hamberg, de berg uit de legenden, verschenen na de ijstijd. Waar naties en
keizerrijken tot bloei kwamen en ondergingen, voortgezet werden of nieuw
geboren werden, bleef de berg staan. Op deze duizenden jaren oude leemberg
hadden legers hun speren en zwaarden gebroken voor ze met bebloede koppen
waren verslagen. In al die jaren was hij nog nooit voor een binnenvallend leger
gevallen. Tot de komst van de spoorlijn. Toen werd de tijd niet alleen de afstand
tussen twee punten, maar ook geld. Hoe verschillend al de problemen en
oplossingen ook waren, overal begon het met een moment van erkenning. Opeens
besefte een bestuurder, een journalist, een wetenschapper: dit conglomeraat van
dorpen en stadjes waar wij wonen, is bezig om zich om te vormen tot een nieuw,
groot, onbekend stadslichaam. En altijd was er daarna de fase, een moeilijke fase
vaak, waarin lokale bestuurders langzaam begonnen te beseffen dat ze hun
autonomie gedeeltelijk moesten loslaten en hun rivaliteit moesten vergeten. Voor
een deel is dat onvermijdelijk. Een grootstedelijke chaos heeft bijna altijd twee
oorzaken. In de eerste plaats zijn grootstedelijke gebieden per definitie groot, en
grootheid betekent complexiteit, ingewikkelde krachtenvelden waarbinnen men
toch een heldere visie moet ontwikkelen en tot uitvoering brengen. De Hollandse
bestuurstraditie, gebaseerd op overleg en compromis, kan hierbij grote voordelen
hebben. Maar ons poldermodel kan ook leiden tot rampzalige inconsequenties en
tot een, uiteindelijk, fatale traagheid en inflexibiliteit. De grootstedelijke ordening
is ook het scheppen van een sociale en morele orde. En telkens zal men stuiten
op het belangrijkste probleem: onze mentaliteit. Neem mijn eigen geboortedorp
als voorbeeld. Enter is vanouds een dorp met essen en brinken, een eigen, in
zichzelf gesloten wereld, waarvan de Brandput de navel is. De Entersen zeggen
het nooit openlijk, maar diep in hun hart voelen ze het zo: onszelf, ons dorp, de
rest van de wereld. Het gaat om onze Brandput, ons Hervormd Dienstgebouw,
onze winkels, onze autochtonen en allochtonen. Wat er allemaal in Enschede,
Almelo en Oldenzaal gebeurt, is ver weg. Niet ons pakkie an. Maar vergeet het.
Als we van Twente een nieuwe metropool willen maken, met een eigen karakter,
dan zullen we al die oude evenwichten en verdeelsleutels tussen de steden en
dorpen overboord moeten gooien. Wordt het niet de hoogste tijd om de feiten
onder ogen te zien? Om onze nieuwe metropool als een stad te beleven en te
besturen? Om van Enter te blijven houden en tegelijkertijd te erkennen dat de
Brandput niet meer de navel van de wereld is?
Enter in de het middelpunt van de Twente. Vraag het maar aan de rivier! Vol
overmoed nam ik het besluit om één en ander snel en diepgaand te onderzoeken;
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om een boordevol hart te ontlasten en weg te komen uit de magische ban van
Enter. Ik bevond me in een moeras van boeken die zowel historische studies als
roddels omvatten en had er moeite mee de betrouwbare van de gefantaseerde
informatie te onderscheiden. De mensen vertellen in hun kronieken meer hun
eigen meningen dan de feiten zelf die gebeurd zijn, zodat hetzelfde voorval door
twee mensen die verschillende meningen hebben, zo verschillend verteld wordt
dat het lijkt alsof er over twee zaken gesproken wordt. De liefde die ik voel voor
Enter en vooral ook voor haar bevolking heeft mij geleid bij het schrijven van dit
boek. Ik koesterde daarbij de hoop dat een grotere kennis van het volk van Enter
zou bijdragen tot meer waardering in de andere provincies en tot een beter begrip
van de bewoners onderling. Twente behoorde tot verschillende staatsverbanden.
In de opeenhoping hiervan weerspiegelt zich de geschiedenis van Nederland als
geheel. Onze geschiedenis is tot zwijgen gebracht. Ik wil een stem geven aan
diegenen die nooit gehoord zijn. Het belang van geschiedenis is tegenwoordig niet
zo duidelijk. Maar je kunt leren van hetgeen er eerder gebeurde omdat je niet
alles uit je eigen leven kunt onthouden. Ook niet dat er respectloos wordt
omgegaan met lijken, nog wel van een heilige. Op het internet stond een
advertentie: te koop: ‘Resten van een orthodoxe heilige, in zeer goede staat’. Meer
dan een jaar stond deze advertentie op internet. Niemand leek geïnteresseerd in
de overblijfselen van de heilige Philip totdat de Russisch-orthodoxe kerk er lucht
van kreeg en tegen die advertentie protesteerde. De advertentie kreeg na
maanden anonimiteit eindelijk aandacht omdat de kerk er schande van sprak.
De bezitter van de beenderen is een gepensioneerde kolonel uit het Sovjetleger.
Hij moet nu alle bieders teleurstellen omdat hij zich na de ophef heeft bedacht.
Hij kreeg de resten waarschijnlijk in bezit na de val van de Sovjet-Unie in
handen. De zestiende eeuwse relikwie lag eeuwenlang in Novgorod, maar kwam
in de jaren twintig van de twintigste eeuw naar Sint Petersburg. De communisten
grepen toen de macht en begonnen aan een antireligieuze campagne. De botten
van Sint Philip waren al decennia te bewonderen in het Atheïsme Museum in
Sint Petersburg. Maar na de val van de Sovjet-Unie verhuisden de heilige resten
naar de zolder van een kathedraal.
Er is de afgelopen twee eeuwen bijzonder veel stedenschoon verloren gegaan.
Door industrialisatie en het verkeer, door beschietingen en bombardementen,
vaak ook enkel door botheid, onbenul en dorpspolitiek. Tegelijkertijd is er, zeker
de laatste eeuw, een krachtige tegenstroom ontstaan. Overal heeft men oog
gekregen voor de eigen waarde van stad, dorp en landschap. Er is ook veel
beschermd en gered. In Twente heeft Jan Jans daarbij een allesbepalende rol
vervuld, vanaf het moment dat hij de oude boerderijen begon te tekenen en
daarbij het verval van Twente in een klap op de agenda zette. Hij heeft die strijd
meer dan een halve eeuw volgehouden, en zijn heldenfeiten lachen ons nog
dagelijks toe: het erve Groot Boavel uit De Lutte en al die meer en minder
bekende panden en straatjes waar hij zich met succes tegenaan bemoeide. Er
zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze eigenhandig het gezicht van
een streek hebben bepaald of gered. Jan Jans hoorde bij die zeldzame
uitzonderingen. In zijn combinatie van idealisme, deskundigheid en
doorzettingsvermogen was hij een voorbeeld voor iedere actievoerder, de bevlogen
burger bij uitstek. Zijn verzet tegen kaalslag en stompzinnige moderniteit was
niet alleen een zaak van kunsthistorisch belang. Het heeft ook te maken met een

8

herwonnen respect voor ambachtelijkheid, voor het natuurlijke gevoel voor
schaal en verhoudingen dat kenmerkend was voor de anonieme stedenbouwers
uit vroeger tijden, half kunstenaars, half ambachtslieden, mensen als Jan Jans
zelf. Hun verzetsbeweging begon al in de tweede helft van de negentiende eeuw.
De stenen spraken tot de geest, zij vertellen van het verdriet, de strijd en de
overwinning van onze voorouders. De Almelose binnenstad is verloren gegaan
simpelweg omdat men het geld had om een nieuwe te bouwen. De nachtmerrie
van toekomstige steden, die uit samengestopte massa’s magazijnen en pakhuizen
en kantoren bestaan; steden waarin de straten niet de vrije banen zijn voor het
opgaan en het voorbijtrekken van een gelukkig volk, maar de afvoerkanalen voor
het lozen van een gefolterd slavendom. De passie van de monumentenpioniers
had alles te maken met het conflict tussen de pittoreske en de grootschalige stad,
tussen de burgerstad en de machtstad. Parallel daaraan, maar niet helemaal
samenvallen, lag onder dit conflict een tweede botsing in waardesystemen,
namelijk tussen degenen die uitgingen van de stad als organisch gegroeide
eenheid, en degenen die de stad vooral zagen als een optelsomsom van diverse
functies, waarin al het bestaande, historische en niet-rationele voornamelijk als
hindernis wordt gezien. Die twee waardeconflicten, tussen pittoresk en
grootschalig, en tussen emotie en ratio, zouden jarenlang de ondertoon vormen
van talloze strijdpunten rond historische gebouwen. Zelfs nu kunnen we ons er
nog niet aan onttrekken. Het probleem verplaats zich meer en meer naar het
platteland. Zoals tot het eind van de negentiende eeuw grachten, kloosters en
stadspoorten zelden als belangrijke historische objecten werden gezien, zo zijn
nu oude boerderijen en ander agrarische monumenten de dupe van een
soortgelijk nonchalance geworden. De strijd is dus nog lang niet gestreden, en
het probleem daarbij is, mede, onze welvaart. Alle keuzemogelijkheden liggen aan
onze voeten. Hoe armer een stad of een landstreek in het verleden was, des te
talrijker en gaver hebben de monumenten de tijd doorstaan. Er was op cruciale
momenten geen geld om de boel te verpesten. Onmacht heeft, ook op dit terrein,
veel ellende voorkomen. Het omgekeerde telt echter met dezelfde kracht. Dat is
in deze tijd ons grote probleem, ons technisch en financieel geweld. Ik onderga
een historische sensatie die ik ervaar als ik bepaalde oude prenten bekijk. Ze
geven mij het gevoel van een onmiddellijk contact met het verleden, van een
overgaan in een wereld buiten mij. Ik word teruggevoerd naar een plaats en een
tijd die herkenbaar zijn, maar waar ik toch nooit was. Wat de geschiedenis
bedreigt is niet het gebrek aan belangstelling, integendeel zelfs. Het is ook niet de
variëteit in al of niet politiek correcte uitgangspunten waarmee het verleden
wordt bekeken. Het is bovenal de weigering om echt in het gecompliceerde en
vaak pijnlijke bestaan van onze voorouders door te dringen, de afsluiting voor
iedere mogelijke ervaring uit het verleden, het alleen maar denken en leven
vanuit het hier en nu. Mijn historische sensatie wordt juist opgeroepen door
krakende deuren en golvende graven in de vloeren van oude kerken, door geuren
en uitgeholde traptreden door de voetstappen van generaties. Dat is een verleden
dat echt bestaan heeft. Het Twente van 1780 was, uiterlijk, van een later nooit
meer vertoonde liefelijkheid. Het Twente van het begin van de twintigste eeuw
blaakte van optimisme en enthousiasme. Het Twente van de eenentwintigste
eeuw is ziek van melancholie. Alle symptomen zijn aanwezig: verlies aan
zelfvertrouwen, weinig interesse in de buitenwereld, angstig en ziek van
nostalgie. Misschien heeft dit gevoel te maken met het afnemen van zowel religie
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als ideologie als bindende kracht. Er is steeds minder geloof in een religieus
hiernamaals en een seculier (niet in ordeverband levend) toekomstideaal. Er is
weinig dat ons nog dwingt om over de horizon van onze eigen ruimte en tijd te
kijken. Ook dat leidt tot melancholische gevoelens. Het lijkt wel of we betoverd
zijn door nostalgie. Het is een gevoel dat weinig te maken heeft met herinnering
en historie. Het is eerder een fantasie, een idealisering van het verleden.
Nostalgie wordt als marketinginstrument gebruikt, als politiek tovermiddel, en
zelfs hoe het nostalgisch moment geschapen kan worden. We hebben heimwee
naar een verleden dat nooit bestaan heeft, en dat heimwee wordt in toenemende
mate gevoed en gestimuleerd. Op zich is er niets mis met nostalgie. Het is niets
anders dan heimwee in de tijd, en bijna allemaal hebben we daar waarschijnlijk
wel eens last van. Heimwee is een belangrijk signaal dat mensen zich om een of
andere reden ergens niet thuis voelen. Nostalgie is een soortgelijk symptoom:
mensen zijn ontheemd in hun eigen tijd en proberen daar iets aan te doen door
vroeger tijden te laten herleven. Hoe anoniemer onze wereld, des te meer zoeken
we naar een vaderland dat we nooit gekend hebben, dat zelfs nooit bestaan heeft.
Hoe veelvormiger onze stad, hoe meer we de neiging hebben om ons terug te
trekken in de veilige eenvormigheid van vroeger eeuwen. Het kan echter ook
anders, en dat laat het levenswerk van Jan Jans zien. Het gaat om onze wortels,
om eerlijke en reële verbindingen met het verleden. Daarin vertelt elk behouden
huis een stuk van het verhaal, elk historisch gebouw heeft de omgeving een
nieuwe context, elke gerestaureerde stad staat voor de grondslagen van onze
civilisatie. Monumentenbehoud is een kwestie van zelfrespect, van ons fatsoen
als landstreek. Voor de echte monumentenbeschermers gaat het dus niet alleen
om cultuurbehoud, maar ook om de Twentse beschaving. Een historische stad is
voor hen een manifestatie van de echte burgerlijkheid in de oude opvatting van
urbanitas, civilisatie. Strijders zoals Jan Jans wilden bovenal een omgeving
scheppen en herscheppen waarin dat klassieke burgerschap kon blijven boeien.
De tijdgeest, de mentaliteit van eeuw na eeuw, legt zich neer in een stad, die zelf
weer de geest bepaalt van de mensen die er wonen en werken. De zeventiende en
achttiende eeuw spelen zo nog steeds een rol in ons bestaan. En wij zullen de
mentaliteit van de twintigste en eenentwintigste eeuw via ons bouwen weer
doorgeven aan het nageslacht. Daarom is de erfenis die Jan Jans naliet aan
Twente zo fabelachtig: een spel tussen stenen en geest dat eindeloos kan
voortduren, een tijdspiegel die maar heen en weer kaatst van toen naar nu. Vol
dromen en verwachtingen, vol visies op beschaving en burgerschap, vol van ons
fatsoen als landstreek.
De allereerste woningbouwverenigingen die in Twente werden opgericht, met hun
poëtische namen als Beter Wonen, Licht en Lucht, Ons Huis, Eigen Haard.
Dankzij de nieuwe woningwet konden zulke woningbouwverenigingen in het
begin van de twintigste eeuw opeens subsidie krijgen, en flinke bedragen ook. Op
die manier kregen groepjes arbeiders de mogelijkheid om als bouwheer op te
treden, hoewel ze zelf geen cent hadden. Allerlei groepjes arbeiders vergaderden
thuis en speelden woningbouwvereniging. Zo is het allemaal begonnen, die nu zo
machtige woningcorporaties, met clubjes arbeiders op een zondagochtend, een
kopje koffie en een froufroutje. Op foto’s zien we mannen, sigaren, hoeden,
uiterst slimme ogen en koffers met stukken in de handen. Ik zie de hedendaagse
volkswoningbouwers voor me, de miljarden die de corporaties tegenwoordig
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hebben opgepot. De ouden zouden zich verbazen over onze rijkdom. Ze zouden
zeggen dat we zulke enorme ruimtevreters zijn geworden, met onze tuinen en
vierkamerwoningen en echtscheidingen en snel uitvliegende jongeren. Ze zouden
zich opwinden over de gemakzuchtige uitverkoop van collectieve voorzieningen
die hun generatie met zoveel moeite en strijd hadden opgebouwd. Ze zouden zich
wellicht zorgen maken over de ruige sfeer is sommige buurten. Ze waren het
nodige gewend in de toenmalige volksbuurten, maar ze waren er altijd van
uitgegaan dat beter onderwijs en betere woningbouw automatisch een rijkere
beschaving onder brede lagen van de bevolking met zich mee zou brengen. Dat er
in deze omstandigheden ook een teruggang mogelijk zou zijn, een proces van
decivilisatie, zouden zij moeilijk hebben geaccepteerd. Ze zouden ook getroffen
zijn door de gevoelloosheid die aan het eind van de twintigste eeuw in onze streek
hangt, de vanzelfsprekendheid waarmee de dag geplukt wordt, ook door
bestuurders. Bijna niemand lijkt zich te realiseren hoe kwetsbaar de steden zijn,
hoe alles binnen twee decennia opeens kan verarmen en verwilderen. We hebben
een groot goed te bewaren, maar we beseffen het vaak niet, omdat het voor ons
zo vanzelfsprekend is als melk uit een pak.
Het marktmechanisme geeft aanvoerders van de pensioenfondsen, die zich bij het
beheer van de hun toevertrouwde gelden enkel nog laten leiden door het hoogste
rendement en daarbij volstrekt uit het oog hebben verloren waarom die fondsen
zijn opgericht en welke belangen ze in de eerste plaats zouden moeten dienen.
Het marktfundamentalisme geeft die mensen de illusie dat ze van hun speciale
verantwoordelijkheid als publieke dienaren ontheven zijn. Het miskent onze
collectieve erfenis, verworvenheden die we ook weer moeten doorgeven aan
volgende generaties. Het wil niet weten van zaken die niet voor geld te koop zijn
en die niettemin fundamenteel zijn voor onze beleving van vrijheid, waardigheid
en geluk. Het ontkent, in zijn uiterste consequentie, zelfs het bestaan van de
publieke sector en daarmee het belang van het dienen van de publieke zaak. Het
vloekt met het morele burgerschap. Ik geloof nog steeds in een samenleving die
gebaseerd is op een aantal minimumnormen van beschaving en fatsoen. Een
samenleving waarin iedere burger recht heeft op voldoende inkomsten om van te
leven, waarin iedereen die vanwege ziekte of familieomstandigheden niet kan
werken recht heeft op steun van de overheid, waarin iedereen de mogelijkheid om
via onderwijs aan het lot van de onderklasse te ontsnappen en waarin niemand
dood hoeft te gaan aan een ziekte, enkel omdat hij te weinig geld heeft. Het zijn
minimumeisen die ook de materiele basis vormden voor de fatsoenlijke
samenleving zoals we die in Nederland jaren geleden kenden en die men eigenlijk
ook wil handhaven, als ik de meeste politieke partijen mag geloven. Alleen dan
moeten er wel ander beslissingen genomen worden dan de tegenwoordige. Naast
bezuinigingen is er ook een collectieve dynamiek nodig die zich uit in het starten
van grote projecten, in onderwijs dat integratie bevordert, in een handhaving van
een goede basiszorg. Maar goede collectieve voorzieningen kosten geld, je krijgt
ze niet cadeau. In mijn jeugd was het nationaal inkomen per hoofd van de
bevolking een stuk lager dan tegenwoordig. Toch was er genoeg geld voor goed
georganiseerd openbaar vervoer, een gezondheidszorg zonder wachtlijsten,
degelijk onderwijs. Wat is er uit de hand gelopen? Waarom werden
overheidsdiensten geprivatiseerd? Is het een kwestie van financieringstekort? Is
het ook niet een kwestie van keuzes maken? Het gaat niet om een conflict tussen
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bezuinigingen en uitgaven, maar om de motieven erachter, geld verdienen en zo
nog meer brave burgermansdoelen. Motieven die alle partijen als ideologie
aanhangen. Ik zou graag weer een fatsoenlijke samenleving zien die beschaafd is
en zich niet als wild beest gedraagt. Voltaire vertelde al hoe het hoorde: ‘We zijn
de levenden respect verschuldigd, maar de doden zijn we niets anders
verschuldigd dan de waarheid’. De sociaal-democratie, en daartoe behoort ook de
christelijke en liberale sociaal-democratie, is en blijft een enorme verworvenheid.
Het is een uiterst succesvolle combinatie gebleken van menselijkheid en
kapitalisme, van idealisme en nuchtere markt. Maar de neiging tot alles willen
controleren wat niet te controleren is, de diepe en nooit uitgesproken angst voor
revolutie, de zelfvoldaanheid van zowel bestuurders als onderdanen, de
onuitroeibare hang naar burgerlijkheid en een risicovrij leven, een
gemakzuchtige blindheid voor wat buiten de beheerste terreinen valt. Die
gemakzucht uitte zich in de gesloten wereld van links, dat, met uitzondering van
de SP, ondanks alle signalen zich niet bemoeide met de echte onderkant van de
samenleving. Weldenkende Nederlanders leefden en dachten binnen
zelfgeschapen constructies, en in problemen die daarbuiten vielen –
uitkeringsfraude, mensensmokkelaars, allochtonen – had men helemaal geen
trek. Die luiheid uit zich in de langzame uitholling van de menselijkheid. We
worden soms ongenadig geconfronteerd met deze emotionele kloof, die conflicten
tussen naties gaandeweg doet veranderen in conflicten tussen godsdiensten. Een
kloof waardoor een cultuur van schaamte en vernedering zal veranderen in een
cultuur van haat. Het gevoel van vernedering dat mensen moeten proberen te
overwinnen zonder gek te worden, zonder verleid te worden door terroristen,
extreme nationalisten of fundamentalisten. Dit is de grimmige privé-sfeer die
vrijwel geen politieke partij benadrukt en die alleen maar nog problematischer
wordt door oorlogskreten van machthebbers als Bush, Bin Laden en ook
Balkenende. Ik heb het onbehaaglijke gevoel dat er iets heel essentieels niet
klopt. Democratie is niet meer te herkennen. Naar de filistijnen, de langste tijd
gehad. Tenslotte is er reden tot waakzaamheid, misschien wel reden tot groot
alarm. In de vuurlinie ligt het woord vrijheid, vrijheid van meningsuiting, maar
ook vrijheid in de breedste zin van het woord. Er is een verderfelijke mening het
mensenleven binnengeslopen die het eerlijke van het nuttige heeft gescheiden.
Contracten worden te kwader trouw gesloten, de valse getuigen, de ongeoorloofde
woeker, de betalingen van schuld met geleend geld. Dat alles komt alleen maar
voor omdat we bij het handeldrijven alleen letten op de voordelen, en dat we alles
wat er onrechtvaardig en vals in is, niet zien. De belangrijkste basisregel voor
wijs koopmanschap was in de zeventiende eeuw: ‘dat wat nuttig schijnt, mag niet
oneerlijk zijn, en dat wat oneerlijk is, mag niet nuttig schijnen’. Hiermee bedoel
ik een bijna vergeten aspect van succesvol ondernemen, namelijk vertrouwen.
Wantrouwen vereist veel energie en controle. Wantrouwen is in veel situaties
aanmerkelijk duurder dan vertrouwen, zelfs als men het risico incalculeert dat
het vertrouwen zo nu en dan wordt losgelaten. Een vertrouwenssamenleving is
bovendien flexibeler. Het Duitse systeem van gezellen, speciaal opgeleide en
onderling gecontroleerde vakmensen, bracht bijvoorbeeld met zich mee dat zelfs
in grote productiebedrijven zo veel mogelijk verantwoordelijkheden werden gelegd
bij de voorman op de werkvloer. Die koos vervolgens voor iedere taak de man of
vrouw uit die daarvoor volgens hem het meest geschikt was. Hij kon op eigen
initiatief mensen elders inzetten of van functie laten veranderen. Het systeem
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was een vorm van delegatie en respect, waarmee veel bureaucratie werd
vermeden en het zelfbewustzijn en het verantwoordelijkheidsgevoel van iedere
werknemers werden versterkt. In plaats van goud of goederen werden in
handelssteden als Amsterdam papieren beloften geaccepteerd, wisselbrieven,
bewijzen van de wisselbank, de voorlopers van het papiergeld. Alleen al daarvoor
was behoorlijk wat vertrouwen nodig. In de noordelijke Nederlanden kende men
bovendien al vroeg het verschijnsel aandeel. Men was niet eigenaar van een heel
schip, maar van een tiende deel van tien schepen. Het was een ideale vorm van
risicospreiding. Als een schip verging was je niet direct al je geld kwijt. Het bleek
ook een voortreffelijke manier te zijn om gezamenlijk grootste ondernemingen
aan te pakken die te riskant waren voor een koopman alleen. Dankzij het
systeem van aandelen hebben de zeventiende eeuwse Nederlanders ongekende
waagstukken volbracht. Het zoeken van nieuwe zeeroutes naar onbekende
kusten en het droogmalen van grote binnenmeren. De Nederlanders waren toen
nergens bang voor. In Amsterdam in een pand aan de Oude Hoogstraat werd de
eerste multinational uit de wereldgeschiedenis opgericht: de Verenigde OostIndische Compagnie. Ook deze VOC kon alleen bloeien binnen een context van
vertrouwen, orde en rust. Je moest immers de garantie hebben dat je die
papieren ook weer kon inwisselen. De kooplieden uit de grote handelssteden
(Brugge, Gent, Antwerpen, Middelburg, Dordrecht, Amsterdam) hadden een
cultuur van verdraagzaamheid ontwikkeld die het hun mogelijk maakte met alle
religies en culturen zaken te doen, en die tegelijk garandeerde dat hun eigen
samenleving in rust en orde verder groeide. Hier ligt de grondslag van onze
Nederlandse natie. Het zijn eigenschappen die soms Nederlandse identiteit
verstoren, maar die tegelijk bepalend zijn voor diezelfde identiteit. Met andere
woorden: een Nederland dat nationalistisch wil zijn, houdt op met Nederland te
zijn. En een belangrijk deel van die identiteit heeft, door al die eeuwen heen,
bestaan uit vertrouwen. Nederland was een vertrouwenssamenleving. Was, want
ook het vertrouwen, en het wantrouwen, vormt en onderdeel van de burgercrisis
waarin ons land is terechtgekomen.
Van het jaar 1930 tot het jaar 1979 stond midden in de binnenhof van het
rijksmuseum Twente in Enschede een kleine bronzen beeldengroep, bestaande
uit een herder, een schaap, twee lammeren en een herdershond. De herder leunt
op een herderstok. Oorspronkelijk verhief de groep zich op een lage rotspartij, die
uitstak boven het water van een zeshoekig bassin. Op de rand van dit bassin
bevonden zich kleine dieren van brons, zoals twee hagedisjes, een kikker en een
vogeltje. Drie ervan zijn in de loop der tijden verdwenen.
Nog tot ver in de negentiende eeuw was het Twentse land voor een belangrijk deel
overdekt met heidevelden. Deze woeste gronden werden onder meer gebruikt voor
het weiden van schapen en steken van plaggen. De schapen leverden niet alleen
wol en vlees maar ook de broodnodige mest voor de schrale landbouwgronden.
De ongecultiveerde gronden behoorden in gemeenschappelijk eigendom toe aan
de eigenaren van een als gerechtigd erkend erf. Toen zij – in de Middeleeuwen –
door een toename van het bebouwde areaal ten gevolge van de groei van de
bevolking schaars werden, ontstonden ter instandhouding ervan organisaties van
belanghebbenden, de marken. De meeste hiervan werden in het midden van de
negentiende eeuw opgeheven en de woeste gronden werden daarna verdeeld.
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Vervolgens vonden grootschalige ontginningen plaats, waarbij de heidevelden in
cultuur werden gebracht en omgezet in bos of weiland.
De herder herinnert dus aan een verloren gegane wereld. Dat deze op Twente
betrekking heeft hoeft ons niet te verbazen gezien de tijd waarin de beeldengroep
werd vervaardigd. In de beginjaren van de twintigste eeuw ontstond een
opvallende belangstelling voor het regionale verleden en de daarmee
samenhangende culturele waarden. Niemand minder dan de bekende
volkenkundige en schrijfster Cato Elderink heeft ervoor gezorgd dat een regionale
schaapsherder, Gerard Gerbert uit Lonneker, model heeft gestaan voor de
scheperfiguur. De beeldengroep is een schenking geweest van Gijs van Heek en
zijn echtgenote Anna Catharina ter Kuile, die woonden op Huis De Tol aan de
Hengelosestraat 700 te Enschede. Gijs, officieel Nicolaas Gijsbertus, was van het
jaar 1899 tot aan zijn dood in het jaar 1942 vennoot van de textielonderneming
firma gebroeders Van Heek en Schuttersveld. De opdracht tot vervaardiging van
de groep werd verstrekt aan de destijds in Haarlem wonende Louis Vreugde
(1868-1936). Deze had connecties met Jan Herman van Heek, eveneens
textielfabrikant. Deze was de uitwerker van de museumplannen en later de
eerste directeur van het museum. Voor hem had Louis Vreugde de figuren van de
vier evangelisten gemaakt aan de kansel in de hervormde (nu gereformeerde)
kerk tegenover het museum (1926/1927) en de portretkoppen in het interieur
van de Grote Kerk (1927/1928), eveneens te Enschede. Het werk van Louis
Vreugde, wiens werk over het algemeen van een goede kwaliteit is, werkte in
naturalistische trant. Zijn werkwijze was ouderwets voor die tijd, waarin stillering
van de vorm in de mode was.
Over de IJssel, dat is van het westen uit geredeneerd, rijdend naar het oosten,
naar het verre oosten, waar Nederland nog landelijk wordt genoemd. Aa, A, Ame
of Amer, Ee, Eem of Eems, Ie, IJ of IJssel, het betekent allemaal water. Voor wie
dagelijks veel steen ziet in de stad doemt het beeld op van een romantisch
landschapsschilderij met boerderijen onder een rood puntdak en zwartbonte
koeien en lakenvelders in onveranderlijke weiden. Ergens zal een witte zandweg
weglopen tussen de paarse gloed van de heide, waarop de zilveren berken
getekend staan en misschien wel diepgroene jeneverbessen. De horizon zal
wegdonkeren in het diep blauwgroen van dennen, die van glooiende heuvels naar
de hemel klimmen. Er zal misschien ook plaats zijn voor een kronkelende beek
tussen wallen van eikenhakhout en een watermolen, die op de stroom kreunend
zijn rad wentelt. In de trein, op het strak gescandeerde ritme van ijzer op ijzer,
droomt u dat het er knus zal zijn, dat het er allemaal ouderwets zal toegaan.
De brug bij Deventer… de IJssel, nu al! Dat verre oosten blijkt een denkfout.
Afstand is maar een relatief begrip, Overijssel neemt u bij verrassing. Eerst
Deventer met zijn gesloten huizenwand langs het water en de gehelmde Sint
Lebuines. Dan Holten, Rijssen, Almelo, Hengelo, Enschede, met nieuwe huizen,
forse fabrieken en industrieterreinen waarop gebouwen en hallen staan. Ruimte
is er wel, een wijde ruimte van weiden en akkers in coulissen (beweegbaar
zijscherm op een toneel) van bossen bomen maar ze wordt gerelativeerd door de
spoorweg en wegen van asfalt en beton die er in wegijlen. Wie sprak er van
ouderwets? De droom blijkt een versierde illusie. De boerderijen met hun
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puntdaken van klassieke Saksische lijnen zijn op de vingers te tellen. De dorpen
hebben nieuwe gezichten gekregen. Glas en staal zijn de nieuwe accenten in het
oude landschap, frisrode baksteen en grijswitte beton de moderne tinten van het
groene platteland; flats en maisonnettes de steedse penetratie in het domein van
de landman. U denkt op een dwaalspoor te zijn. Er is aan Overijssel flink
geschaafd en gemodelleerd. Op het eerste gezicht herkent u het nauwelijks uit de
herinnering en de verhalen. Overijssel is altijd een kwetsbaar gewest geweest; in
de met goud omhangen zeventiende eeuw leidde het Oversticht een vergeten
bestaan. Voor het westen lag het letterlijk ‘over de IJssel’, aan de onbeschermde
zijde van de Hollandse waterlinie. Het ‘verre’ oosten ligt minder ver van het
westen verwijderd dan u denkt. De snelweg A-1 heeft Enter op een
steenworpafstand van Amsterdam gebracht. Ontsluiting is immers een noodzaak
in de nieuwe tijd. Wegen betekenen ook doorsnijdingen van bosrijke gebieden en
schilderachtige wallenlandschappen. De nieuwe woonwijken en fabrieken, de
stedelijke plannen grijpen diep in het zo vertrouwde landschap. Bij een
kennismaking met het vernieuwde Twente vraagt u zich bezorgd af of de
omringende bekoring van het altijd zo geroemde coulisselandschap geen geweld
is aangedaan, of de flora en fauna geen onherstelbare verliezen hebben geleden.
Op de verlieslijst van de natuurvrienden staan de Weitemanslanden bij
Vriezenveen, waar het eens wemelde van orchideeën, zonnedauw,
blauwgraslandvegetaties en bijzondere vogelsoorten. In de stroomdalen van de
door afvalwater verontreinigde rivieren en beken zijn vele zeldzame kruiden
verdwenen. De broekwouden van de Regge, de Buurserbeek en de Schipbeek, die
ornithologisch en botanisch van grote betekenis waren, moesten worden
afgeschreven. Aan deze offers heeft men niet kunnen ontkomen. Vele
verminkingen zijn bittere noodzaak geweest; het land moest immers leefbaar zijn.
Dikwijls is men ook onbezonnen te werk gegaan en heeft men zich de
verontwaardiging op de hals gehaald van natuurbeschermers en toeristische
instanties. Gelukkig is er bezinning gevolgd en wordt nu allerwegen geprobeerd
de schade zoveel mogelijk te beperken. In 1925 nam de Vereniging tot Beoefening
van Overijssels Regt en Geschiedenis (1858) het initiatief tot de oprichting van
‘Het Oversticht’, een genootschap tot bevordering en instandhouding van het
landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel.
Edmondo di Amicis, die met een groot genoegen klompen en tulpen, trekschuit
en hyacinten bekeek, schreef in zijn boek enkele zinnige woorden, welke hem
werden opgedrongen door de vele carillons, die zijn reis door stad en land met
hun metalen gezang begeleidden en opvrolijkten. Plotseling, toen hij op de Sint
Laurenstoren te Rotterdam stond, constateerde hij, dat in Nederland de tijd maar
niet zo zonder meer voorbij ijlt, zoals in andere landen. Hij schreef de
onvergetelijke regel neer: In Olanda l’ ora canta, in de Nederlanden zingt de tijd.
Een regel waar men trots op kan zijn, nu in Nederland weer beiaardiers zijn, die
in de oude steden de tijd als wonderlijke alchemisten met behulp van hun
carillonklokken omzetten in een hemel vol muziek. Het carillon is het enige
instrument dat de hemel kan bespelen. Het behoeft geen kerk, gelijk het orgel en
geen concertgebouw gelijk het orkest. Het vraagt alleen een toren om in te
hangen en een beiaardier om het te bespelen en het vult de hemel boven een stad
met zijn metalen monden. Het is publiek, het is van de straat en plein en het is
daarom dat alle dichters ernaar luisterden om het op hun beurt te bezingen.
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Melchior Fokkens dichtte, toen hij de klokken over Amsterdam hoorde galmen:
Dit soet gespeel door straat en boom en burchwal zwiert.
En Vondel, luisterend naar Salomon Verbeek, in die dagen beiaardier van de
Oude Kerk, raakte zo verrukt, dat hij naar de pen greep om te getuigen dat het
spel van deze beiaardier mooier was dan het gezang van de beste koren in de
kerk, ja, zelfs vanuit de hemel keken de hemelkoren toe, om iets van dat
klokkenspel op te vangen. Terwijl de Koningin der Zee: Amsterdam, daarbij haar
hoofd eens zo trots ten hemel stak.
Het Twentse landschap is vol afwisseling, vol tegenstellingen. Het is één groot
gevarieerd parklandschap, waarin natuurgebied en cultuurgrond harmonisch in
elkaar grijpen. Heide, bossen, landgoederen en het cultuurland van de boerschap
zijn dikwijls zo uitgestrekt, dat de opmars van de stenen stad heel ver weg blijkt.
Dat is vooral te danken aan de natuurbeschermende organisaties en
particulieren zoals fabrikanten en grote boeren, die verrukkelijke landgoederen
hebben nagelaten of aangekocht. Het is een beschermd territorium van kleur en
stilte. Alleen al tussen Delden en Denekamp liggen meer dan vijftig particuliere
landgoederen, die grotendeels als wandelterrein zijn vrijgegeven. Daarbij is het
Buurserzand als voorbeeld van een oud Twents landschap, het Eerder Achterveld
bij Ommen, dat zo representatief is voor het cultuurlandschap met de oude
Saksische hoeven verscholen tussen het houtgewas.
Bij het museum Natura Docet komt u via de A-1 afslag Oldenzaal over een lange
rechte weg naar Denekamp. Het museum is het oudste natuurhistorische
museum van Nederland en staat (van Oldenzaal komend) aan het begin van
Denekamp. De naam betekent letterlijk: de natuur onderwijst. Het museum werd
in 1931 opgericht door de onderwijzer J.B. Bernink. Tien jaar later moest het
verhuizen omdat het door het steeds maar aangroeien van de collectie uit zijn
voegen barstte. Bernink, die in het jaar 1954 overleed, is niet alleen bekend van
het museum maar ook van enkele publicaties over de regio. Het boek ‘Ons
Dinkelland’ geeft een mooi beeld van de gemeente Dinkelland en is nog steeds de
moeite waard. De eerste druk van dit boekje verscheen in 1916 en het is nog
steeds actueel. De advertenties die in het boekje zijn terug te vinden geven een
sprekend beeld van de omgeving.
Museum ‘Natura Docet’, pension, het geheele jaar door geopend. Stroomend water.
Opzetten van vogels en zoogdieren (steeds voorraad ten verkoop aanwezig). Levert
collecties in- en uitlandse gesteenten. Aanbevelend J.B. Bernink, Dir.
Bernink citeert gedichten van Van Eeden, Weeling, Gezelle en Schaepman. De
gedichten hebben allemaal een natuur(historische) inslag of verwijzing. ‘Daar
ging omhoog een kleine schelle/ met fijnen lichtdoorwaaiden klank/ hei-leeuwiks
lieds bleef mijn gezelle’ van Van Eeden. Onder het hoofdstuk ‘Een
herfstwandeling’ beschrijft Bernink een vogel met een satijnen pelsje die de oever
opscharrelt. Hij noemt de vogel dodaars. De vogel is een kleine fuut of duiker. In
het boekje van Bernink ‘De keien onzer heiden’ behandelt hij de voornaamste
stenen en fossielen die in ons land voorkomen. Na een overzicht van de
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tijdperken meldt Bernink een bladzijde verder:
Met de geest van de Bijbel is de hoge ouderdom van de aarde niet in strijd. ‘In den
beginne schiep God Hemel en Aarde’. En dat begin kan heel ver terug liggen bij
Hem, Die van eeuwigheid bestaat.
Deze uitspraak doet enerzijds ouderwets aan, maar staat in feite niet ver af van
de strijd tussen de evolutietheorie en geloofswaarden die heden ten dage in
onderwijsland wordt gevoerd. Sommige zaken zijn gewoon tijdloos. Daarom is het
ook zo leuk om oude (reis)boeken te lezen. De geschiedenis blijft zich herhalen. In
een boek van de VVV Geïllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken uit 1965
staat op de binnenomslag te lezen:
Op de bres voor ons natuurschoon! Wandelaars, Fietsers, Automobilisten,
Kampeerders, Watertoeristen, de V.V.V. vraagt U: Weest voorzichtig met vuur,
Spaart bos en heide, Verontreinigt de natuur niet! Met het weinige, dat ons rest, is
zuinigheid geboden!
De woorden zijn in onze eeuw meer van toepassing dan ooit. Bernink zelf had het
niet beter kunnen zeggen!
De benedenverdieping van het museum is gevuld met een tentoonstelling over de
prehistorie, een kamer met stenen en mineralen, een klein (boek)winkeltje en een
hoekje met een koffieautomaat. Via een houten trap komt u op de eerste
verdieping. Er staan kasten vol geprepareerde beesten, sommige op sterk water,
sommige opgespeld en andere in een heroïsch tafereel opgezet. Kevers, vlinders,
kolibries, schorpioenen en een gigantische krokodil. Iemand die dieren opzet heet
een taxidermist. En niet alleen de verzameling is uniek, maar ook de opstelling
van de verzameling. Geheel in de geest van de negentiende eeuw werden zoveel
mogelijk dieren in, op en naast een kast gezet. De samenhang tussen de
tentoongestelde dieren lag meer in de grootte van het beest of zijn kleuren dan –
zoals in latere musea – de herkomst en/of familiaire samenhang. De dieren zijn
niet voorzien van lichtjes, motortjes en interactieve panelen die de hedendaagse
bezoeker bezig moet houden tijdens een museumbezoek. Ze zijn hooguit voorzien
van een handgeschreven, met stof overdekt labeltje, waarop iets staat vermeld
over de vindplaats van het dier (ofwel waar het dier was geschoten), een
naamsvermelding – vaak in het Latijn –, soms staat er een datum bij en een
enkele keer wordt de vinder vermeld. De dieren staan opgesteld achter glazen
deurtjes van houten kasten, die in een ruimte staat met houten vloeren en een
houten plafond, de ruimtes kunt u via een houten trap bereiken. Het licht is
gedimd en de lucht ruikt niet onaangenaam muf. Net alsof je een oude
hooischuur binnenloopt waar al lang geen activiteiten plaats hebben gevonden.
In het begin dacht ik dat ik met een zuiver plaatselijk mysterie te maken had, dat
zich beperkte tot een dorp aan de Regge. Ik had er geen rekening mee gehouden
dat mijn ontdekking van de sagen enige betekenis zou hebben voor mijn leven en
denkwereld. Aan het begin van mijn onderzoek wist ik niet precies waarnaar ik
zocht, of om het anders te stellen, wat ik onder ogen kreeg. Ik had geen theorie
en wilde niet iets bewijzen. Ik probeerde alleen maar een antwoord, een
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verklaring
te
vinden
voor
mijn
heimwee
en
de
feiten
zonder
achtergrondinformatie in mijn hoofd. Mijn uiteindelijke conclusie stond niet van
tevoren vast. Ik werd er stap voor stap naar toe geleid, alsof het bewijsmateriaal
dat ik had verzameld mij uit eigen beweging in een bepaalde richting stuurde.
Mijn speurtocht begon met een tamelijk eenvoudig verhaal, dat van Berendina
Hertgers. Op het eerste gezicht verschilde het weinig van de talrijke verhalen over
mensen van het platteland, die veelvuldig in de folklore en de sagen van bijna
ieder landelijk gebied voorkomen. Door middel van interviews, analyse en studie
van het materiaal meen ik de oorzaak van mijn onwetendheid te kennen: de
boeken, tekeningen en opgegraven lijken geven mij een verklaring voor de
oorsprong van de Tukkers. In deze tijden zijn verschillende vondsten gedaan die
aantonen dat Twente, en dus ook Enter veel eerder bewoond is geweest dan men
lange tijd heeft aangenomen. Toen in het jaar 1950 aan de Julianastraat in Enter
de eerste woningwetwoningen werden gebouwd, zijn bij graafwerkzaamheden
sporen gevonden van een nederzetting uit de Karolingische tijd (achthonderd tot
duizend na Christus). Een groot aantal hagelpotscherven bleek te duiden op een
pottenbakkerij. Bij het graven van het Twentekanaal werd nabij Hengelo een
menselijke schedel aangetroffen waarvan men de ouderdom op twintigduizend à
dertigduizend jaar stelt. De vondst doet concluderen dat er menselijke bewoning
was op de hoger gelegen gedeelten van de streek in de late ijstijd. Temeer daar in
de nabijheid van hertshoorn vervaardigde voorwerpen zijn ontdekt. Om een reëel
beeld van deze periode te kunnen krijgen moest ik mij tot andere bronnen
wenden dan die ik kende: Romeinse verslagen, historische kronieken van voor
mij onbekende schrijvers, archieven en verwijzingen in latere documenten. In
Denemarken werden de oudste bogen gevonden waar mee gejaagd werd.
Het water neemt de goede of slechte eigenschappen aan van de grondlagen
waardoor het sijpelt en de mens van de landstreek waar hij geboren is. Je moet
nooit spugen in de bron waaruit je gedronken hebt. De uitbarsting komt niet
vandaag. Het is nog te vroeg… of te laat. Ik kom niet beladen met laatste
waarheden. Geen flitsende gedachten gaan door me heen. Waarom schrijf ik?
Niemand heeft erom gevraagd. Zeker niet de mensen uit Enter. Waarom dan?
Dan antwoord ik eenvoudigweg dat er teveel mensen zijn die niets weten over het
dorp Enter en de regio Twente. En als ik het zeg moet ik het bewijzen. Van alle
kanten bestormen me tientallen, honderden bladzijden. Ze dringen zich aan me
op. Niet te enthousiast! Enthousiasme is bij uitstek het wapen van de
machtelozen. Zij die het ijzer verhitten om het onmiddellijk te smeden. Ik wil het
lichaam van de mens verwarmen en weggaan. Slechts enkelen die dit boek lezen
zullen iets vermoeden van de emoties die zich voordeden bij het samenstellen
ervan. In de loop van dit werk wordt een poging gedaan om tot begrip te komen
van de verhouding het volk van Enter en de overige dorpen en steden van Twente
en de rest van Nederland. Het volk van Enter is ingekapseld in haar verleden. Ik
zal proberen de kern van de oorzaak en de motivering ervan te bepalen. Het leek
niet opportuun aan het begin van mijn beschouwingen al met conclusies te
komen. Ik heb me uitsluitend laten leiden door mijn wil om mijn heimwee en
nieuwsgierigheid te doorbreken. Een feit is: ik was totaal onwetend omtrent de
geschiedenis van Enter. Een ander feit: ik had vreselijk heimwee naar Enter. Hoe
maakte ik daar een eind aan? Teruggaan, mensen bezoeken, schrijven en
fotograferen. Hielp dat? Een beetje! Nietzsche zegt: Het ongeluk voor de mens is
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dat hij kind is geweest. We mogen echter niet vergeten, zoals Charles Odier ons
te verstaan geeft, dat de neuroticus zijn lot in eigen hand heeft. Voor u de hele
geschiedenis gaat volgen wil ik een paar dingen zeggen. Ik ben uitgegaan van de
geschiedenis van Twente en Enter. Omdat ik tegenwoordig in Amsterdam woon
vertel ik over de overeenkomsten die er zijn met Enter of wanneer ik bekende
namen tegenkwam. In Amsterdam kom ik Enterse namen tegen zoals Eertink,
Wessels en Vondel. In de geschiedenis van Enter kwam ik Amsterdamse namen
tegen zoals Van Lennep, De Clerq, Pauw en Bicker. Déze zoektocht in mijn
geboorteland is begonnen toen ik in de zomer van 2003 op vakantie was in
Bornerbroek. Ik huurde een kamer in het natuurvriendenhuis Krikkenhaar.
Beduusd van zoveel geschiedenis reed ik met de auto door de marke. Ik heb vaak
en lang gezocht om de boerderijen die Kraa en Altena beschrijven te vinden.
Dagenlang reed ik van de Witmoesdijk via het Leyerweerd, Keizersweg naar de
Vloodweg. Erve Koerdam kende ik niet en het leek mij logisch dat er gezocht
moest worden aan de Koerdamweg. Niets was minder waar. Het lampje ging
branden toen ik zag dat erve Het Oale Wolves niet aan de Wolvesweg ligt maar
aan de Kartelaarsdijk. Erve Koerdam vond ik uiteindelijk ook aan de
Kartelaarsdijk, weggestopt achter een eigen, niet doorgaande weg. Binnengait
was ook niet direct te traceren, mede omdat men schrijft over Binnengerrit. Een
jonge vrouw aan wie ik vroeg waar Binnengerrit was riep haar schoonmoeder.
Deze gaf antwoord en zei meewarig: 'Dat neumt wi’j Binn'ngaait en het is de
volgende boerderìeje.’
Weet u overigens wat kwakel betekent? Een kwakel is een verbastering van het
Duitse woord Wacholder en is Twents voor de jeneverbes (juniperus communis),
een kegelvormige, cipresachtige struik die temidden van de heidevelden een
exotische en bijna mediterrane aanblik oplevert. De Kwakel was – en is nog
steeds – een prachtig Saksisch landhuis in vakwerkbouw, opgebouwd uit delen
van elders afgebroken boerderijen en ontworpen in de jaren veertig van de
twintigste eeuw door Jan Jans. Toentertijd nog niet voorzien van luxe, zoals bad
en/of douche, laat staan telefoon, televisie of computer. Er was geen koelkast
maar wel een koele kelder met deur voorzien van een raam met horrengaas. De
Kwakel ligt in het Springendal, een volkomen ongerept natuurgebied tussen
Vasse en Ootmarsum. Het landschap bestaat uit glooiende heuvels en dalen met
tussen de bossen de rogge- en maïspercelen, afgewisseld met Saksische
vakwerkboerderijen. In dit landschap ontspringen de bronnen, die beekjes en
riviertjes vormen. Ze dreven vroeger de watermolens aan die de tarwe en de rogge
maalden. Het arcadische (Arcadia is een Oudgrieks land van eenvoudige
gelukkige herders), welhaast prehistorische landschap geeft het Springendal iets
betoverends. In de loop van de jaren is dit landschap echter veranderd door de
oprukkende vernieuwing en ruilverkaveling. Zandweggetjes werden asfaltwegen,
meanderende beekjes werden gekanaliseerd en houtwallen tussen de velden
werden geslecht om voor de boeren een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk te
maken. Toch heeft dit alles het unieke van het Twentse landschap niet wezenlijk
kunnen aantasten.
Weet u wat een drol is? Een drol is een grove draad van zeer grof lijnwaad. Er
was een Vlaamse drol, een blauwe drol en werd met name gebezigd als
dweilgoed, paklinnen, enzovoort. In het woordenboek van Van Dale staat drollen:

19

gemaakt van een drol, een drollenschort of drolschort. Een droller was vroeger
een respectabel beroep.
Twente is een land van verborgenheden, van verborgen schoonheid. Daarom
moet men in Twente speurend zwerven. U kunt beginnen te speuren in Enter, in
de streek die vroeger de Waterhoek werd genoemd. Dit gebied is – ruwweg –
gelegen tussen de Regge en de Ypeloweg, Wierdenseweg, Eversdijk en
Leyerweerdsdijk; de benaming hoeft weinig toelichting. Toen de Enterse zompen
nog met velen op de Regge zeilden was het hier meestal een grote watervlakte. De
bedding van de rivier was dan erg moeilijk te volgen. Niet zelden kwam een
schipper vast te zitten wanneer hij even niet het juiste verloop van de rivier
volgde. Als u vanuit Enter de Ypeloweg volgt bevindt u zich op voormalig
particulier terrein. Deze weg was eigendom van de molenaar die de Enterse
molen op de Mors bemaalde. De molenaar woonde in het pand op de hoek van de
Wierdenseweg en de Ypeloweg, waar nu familie Ezendam (Plas-Jeante) woont. De
molen was een standerd korenmolen die nog tot 1876 dienst deed. De molen was
het middelpunt van het economisch gebeuren. Dat was te zien aan het
wegenstelsel ter plaatse. Liefst vijf wegen kwamen bij de molen samen. Vanuit
Enter, over de huidige Lage Dijk kwam de Molenweg, dan was er de particuliere
weg van de mulder (nu Ypeloweg), het Waterdijkje vanaf de Regge (bij het erve
Exoo), het Ypelodijkje, komend vanuit Ypelo, het Molendijkje en een dijk in de
buurt van de huidige Witmoesdijk. Voor de doorgaande weg van Enter naar
Wierden volgt u de huidige Ypeloweg over de brug over de Entergraven die toen
Muldersbrug heette. Ongeveer vijftig meter na de brug slaat u links af en dan
bevindt u zich op de weg naar Wierden. Vanaf de Ypeloweg loopt deze weg recht
naar de voorde door de Regge bij het erve Exoo. Daarbij kruiste hij een wirwar
van wegen waar u nu geen spoor meer van terugvindt. In de buurt van de
Ypeloweg vindt u het Mokkelengoor, een moerassig gebied dat toegankelijk is. De
Regge, vroeger een belangrijke waterweg voor de Enterse zompen wordt nu steeds
meer gebruikt als een recreatierivier. En Enter heeft een woonkern en een
winkelkern die nog sterk het karakter draagt van een echte dorpsstraat, compleet
met brink. Vooral onder Duitse geleerden waren er in de twintigste eeuw velen
die meenden dat het volk in onze streken reeds vroeg een hoge trap van cultuur
had bereikt. De gebroeders De Goede lieten omstreeks 1900, vermoedelijk bij
Middendorp in Dedemsvaart een ijzeren zomp bouwen met de houten zomp van
schipper Van Elburg uit Ommen als voorbeeld. Deze ijzeren zomp was volgens
meerdere informanten de enige ijzeren zomp die ooit is gebouwd. Hiermee zeilden
de broers De Goede naar Dalfsen, Ommen, Gramsbergen, Hardenberg en
Nordhorn. Ook is deze zomp een keer door Kups-Gaait bij het erve Exoo
gesignaleerd: 'Kiek, doar hè'j 'nen blikk'n doômie ok met zien iezene schuute’.
Waarom Kups-Gaait de schipper de blikken dominee noemde blijft een vraag.
Ook de studenten Jacob van Lennep (1802-1868) en Dirk van Hogendorp
speurden in Twente en kwamen tijdens hun voetreis in Almelo. Ze logeerden van
22 juli tot 24 juli 1823 in hotel 'De Gouden Leeuw', vroeger op de hoek
Grotestraat-Doelenstraat. Het hotel bestond al in 1796. Jacob van Lennep
schreef erover: 'In Almelo, waar wij om zeven uur aankwamen, namen wij onze
intrek in 'De Gouden Leeuw', waar wij een ongehoord sloffe bediening kregen.
Eerst konden wij, arme voetgangers maar één bed krijgen maar toen Van
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Hogendorp naar de graaf Van Rechteren vroeg en zich bekend maakte, werden
wij uitstekend bediend. Met een boterham, thee en wijn gingen wij naar bed.’
Toen Van Hogendorp zich bekend maakte zal men zich in de herberg gerealiseerd
hebben dat zijn vader de beroemde graaf Gijsbert Karel van Hogendorp was die
vier jaar eerder (1819) in Almelo op bezoek was.
De Overijsselse dorpen hadden windmolens. Volgens het archief van de
Vereniging De Hollandse Molen hebben eens zeshonderdtweeënzeventig molens
hun wieken naar de luchten geheven. In Kampen hebben er zeker twaalf op de
wallen gestaan, Zwolle heeft er wel tweeëntwintig gehad, Deventer twaalf,
Enschede zes, Steenwijk elf, Dalfsen zeven, Oldenzaal, Rijssen en Staphorst elk
zes, om maar een paar voorbeelden te noemen. Er is een standerdmolen in
Usselo en een viertal beltmolens (Lonneker, Bestmen, Tubbergen en Geesteren).
De meeste molens zijn bovenkruiers, over het algemeen achtkantig en voorzien
van stellingen (de omlopen). De standerdmolen is het oertype van de windmolen.
De naam is ontleend aan de staander, een zwaar behakte, rechtopstaande eiken
balk van zeventig tot tachtig centimeter in het vierkant, die door het hele
bovenhuis tot op de grond doorloopt. Daar wordt hij overeind gehouden door vier
zware en vier lichte schoren. Wanneer die onderconstructie zichtbaar is, spreekt
men van een open, in het andere geval van een gesloten standerdmolen. Aan de
top is de staander rond afgewerkt, waaromheen het molenlichaam draaibaar is.
In Usselo (Wissinks Möl) staat een open standerdmolen. Karakteristiek voor
Twente zijn de watermolens. Het zijn romantische complexen van oude
molenhuizen met grote schepraderen. De molenhuizen waarin het graan werd
gemalen, olie werd geslagen of hout gezaagd, zijn meestal gebouwd uit oude
handgevormde stenen in het vakwerk van eiken binten. De reuze schepraderen
vangen de energie van het water in een diepe kolk die wordt gevoed uit een snel
stromende beek of, zoals bij Huis Singraven te Denekamp, door de Dinkel. De
molen van Singraven is een van de mooiste en monumentaalste van Twente. Een
dubbele molen, die de zeventiende eeuwse schilder Meindert Hobbema heeft
geïnspireerd tot twee van zijn fraaiste doeken. De ene: ‘Le moulin à eau’ hangt in
het Louvre te Parijs; de ander: ‘Villa with watermills’ hangt in de National Gallery
te Londen. De plaats waar Meindert Hobbema (de leerling van Jacob Ruysdael)
met zijn schetsboek heeft gezeten, is nog precies terug te vinden. Het
muldershuis en de andere gebouwen waren nog in vakwerk met leemwanden
uitgevoerd.
Het zijn de levendige volksverhalen die bijdragen aan het onwereldse gevoel in de
omgeving van het Springendal. Een van de bekendste sages gaat over de
Hunenborg. Jacob van Lennep gaf in zijn boek ‘Onze Voorouders’ een eigen
verklaring voor de herkomst van de naam Hunenborch. In het kort komt het op
het volgende neer. In de Hunenborch zou eens een heidense keizer hebben
gewoond. In die tijd liep er een zilveren straat onder de grond, naar de burcht. De
eigenlijke bouwers van de burcht waren reuzen (bij Van Lennep de Hunnen). Het
was in de tijd dat de reuzen er nog woonden, toen een man bij de Hunenborch
uit nieuwsgierigheid rond liep te neuzen. Plotseling werd hij opgeschrikt door een
reus die riep: ‘Wie is daar?’ De man had geluk want het was een vriendelijke
reus. Ze raakten aan de praat en de man zag dat de reus blind was. Na enige tijd
wilde de reus, die erg blij was iemand uit de buurt te hebben leren kennen, de
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man een hand geven. De man was echter bang, want hij had gehoord hoe sterk
de reuzenhanden waren. In plaats van zijn hand stak de man de spits van zijn
lans richting de reus. ‘Dat is een harde hand’, merkte de reus op terwijl hij de
spits verfrommelde. De man was zo bang geworden dat hij het op een lopen zet.
De reus kwam achter hem aan gerend. Voordat de reus de man had ingehaald
was de man thuis. In een laatste woede-uitbarsting gooide de reus de speer
achter de man aan. De speer bleef in de stiepel van de deur steken. Wellicht was
de reus zelf geschrokken van zijn uitbarsting, want na de worp keerde hij zich
om en ging terug naar de Hunenborch.
Het verhaal van Van Lennep verloopt iets anders, maar de strekking is gelijk. Er
zijn nog meer verhalen over de Hunenborch, die ook door heksen zou zijn
bewoond. Maar wie of wat is de Hunenborch? Iets ten noorden van het kanaal
Almelo-Nordhorn liggen de restanten van een soort walburcht. Als u er langs rijdt
is er weinig tot niets van te zien, vanuit de lucht is nog wel een soort wal van
opgeworpen aarde in het met bos begroeid terrein te zien. Volgens Holwerda was
de Hunenborch een Saksische burcht die bestond uit een hoofdgebouw met
metersdikke muren en een verdedigingstoren met aangebouwde bewoonbare
vertrekken. De burcht was omringd door een aarden wal van wel twee meter
hoog, met palissaden versterking aan de buitenkant en daaromheen een gracht.
Uit de luchtfoto’s blijkt dat de Hunenborch uit twee delen bestaat. De eerste –
een ovale ruimte van honderd bij honderdvijftig meter – met hoge wallen. Het
tweede deel, de lage Hunenborch, is iets groter van oppervlakte maar had een
minder sterke omwalling. Het lag aan de noordwestkant en grensde aan het hoge
gedeelte. Waarschijnlijk werd deze gebruikt om vee in onder te brengen. De
onderzoeken die naar de burcht zijn uitgevoerd hebben niet alles kunnen
verklaren. Het is wel duidelijk dat het geen Saksische walburg is. Maar wat dan
wel? Het bouwwerk is vergelijkbaar met twaalfde eeuwse burchten uit
Normandië. In naslagwerken over kastelen wordt de Hunenborch wel genoemd
als een negende eeuwse voorloper van de middeleeuwse kastelen. Bij opgravingen
in 1916 kwam er een Bentheimer stenen muurtje te voorschijn. Waarschijnlijk
zijn de resten van de stenen in de loop van de eeuwen gebruikt door boeren uit
de omgeving om hun eigen woningen te bouwen. Zelfs de weg van Denekamp
naar Oldenzaal is zeer waarschijnlijk in de napoleontische tijd gedeeltelijk
verhard met stenen van de Hunenborch. Zo zijn wetenschappelijke
onderzoeksgegevens spectaculair, de legendes en sagen over de burcht spreken
nog tot de verbeelding. Zo gaat het verhaal dat de Hunnen tussen de burcht en
Ootmarsum een zilveren straatweg hebben aangelegd. Verder zouden er ook
diverse ondergrondse wegen naar de burcht leiden. Dit soort verhalen trokken in
het verleden fortuinjagers aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele
prehistorische monumenten in de omgeving al in vroege tijden zijn afgegraven
door schatgravers.
Heel, heel lang geleden stapte eens een reus uit het land der Pruisen met een
grote zak zand op zijn rug over de Dinkel en de Buurserbeek. Zijn opdracht
voerde hem noordwaarts, dwars door het toen nog ruige land van heide en
steppegras om het woelige Almere te dempen, dat de Hanzekooplieden later de
Zuiderzee zijn gaan noemen. Voor hij met een fikse stap de Regge overstak, ging
de reus in de schaduw van een oude eik even liggen; ongeveer op de plaats waar
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nu Goor ligt. Toen hij zijn weg vervolgde, bemerkte de reus niet dat een kromme,
uitstekende tak zijn zak had gescheurd. Bij elke verdere stap liep het zand eruit.
En zo ontstonden de zandhopen, die wij de Herikerberg, de Apenberg, de
Friezenberg, de Holterberg, de Hamberg, de Haarlerberg, de Noetselerberg, de
Hellendoornseberg en de Eelerberg zijn gaan noemen. Daar verschrok de reus.
Wat was zijn vracht licht geworden. Hij hield de pas in, keek achterom en zag
wat er gebeurd was. Met het restant viel geen Almere meer te dempen. En omdat
verder gaan nu zinloos was geworden, keerde de reus met een machtige zwaai
van zijn sterke armen de zak helemaal om. Zo stortte hij een vijftal kilometers
noordwaarts de Lemelerberg in het land. Zodra de reus was teruggekeerd
vanwaar hij gekomen was, blies de wind in een speelse bui het nog rulle zand op
en voltooide hij de Overijsselse heuvelrug met de Archemerberg, de Stapelberg en
de Besthmerberg. De reus moet nog een tweede poging gedaan hebben, waarbij
hij naar men aanneemt een andere weg genomen heeft en ook al niet zo bijster
gelukkig is geweest. In het graafschap Bentheim stak hij de Dinkel over en daar
in de oosthoek van Twente heeft hij weer zand gemorst. Zo ontstond de heuvel
waarop later Oldenzaal werd gebouwd. Ook aan de rand van de zee, bij
Vollenhove, heeft hij zand laten vallen, voor hij zijn zak boven het water kon
omkeren. Voldoende om de zee te dichten had hij niet meer maar wel kwam het
eiland boven water, waaruit de zee later Urk en Schokland scheurde. Bovendien
bleef sinds die tijd de Zuiderzee voor de oevers zo ondiep, dat wij er de polders in
hebben kunnen droogleggen.
U lacht en twijfelt aan de juistheid van het verhaal? U hebt gelijk. De
geschiedenis van de reus en zijn zak is een van de ontelbare Overijsselse sagen,
waarin reuzen of hunen, ‘gleunige kearls en witte wieven’ een rol spelen. Ik heb
ze horen vertellen bij het kampvuur op de Lemelerberg tijdens een zomerkamp.
De witte wieven woonden daar op de belten en als de nevels zich over de heide en
de jeneverbessen legden, huiverden we bij de angstaanjagende gedachte, dat de
wieven dan als witte spookgestalten om ons heen zweefden.
Er is ook nog een variant op het reuzenverhaal. De heuvels langs de Regge en de
Buurserbeek en omliggende hoogten zouden door het graven en kruien van de
Hunen zijn ontstaan. De Hunenborch in het Volterbroek ten zuiden van
Ootmarsum, waarschijnlijk eens een Saksische burcht, waar omheen de boeren
altijd hele mysterieuze, griezelige en romantische verhalen hebben geweven, is
naar hun genoemd. Evenals de menigte kleine cirkelronde heuveltjes,
Hunenpölle genaamd. Al hebben de Hunen niet werkelijk de Twentse heuvels
opgeworpen, reuzenkrachten zijn het wel geweest. Om het wat meer in
overeenstemming met de wetenschap te formuleren: de heuvelrijen zijn ontstaan
door krachtige stuwingen van de gletsjers gedurende de derde (voorlaatste)
IJstijd. Het fijnere uitgespoelde materiaal vormde de golvende dekzanden, welke
gedeeltelijk door verstuiving in de laatste glaciale periode ontstonden, toen het
landijs ons niet bereikte.
Dit boek is zo ruim van opzet dat er plaats is voor alle onderwerpen over Twente.
De verhalen geven inzicht in het dagelijks leven van mensen die in geen enkel
geschiedenisboek voorkomen. Ze zijn allang vergeten, het is bijna onmogelijk dat
er nog een familieherinnering voortleeft. Het is oorlog of er dreigt oorlog. En in
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Nederland is er altijd wel een strenge winter geweest, een overstroming, een
muizenplaag of een prijsstijging. In Deventer, waar in de vroege Middeleeuwen de
bisschop van Utrecht ook resideerde, regeerden lange tijd welgestelde
magistraten, ook buiten de vestingmuren. De vesting werd pas in 1874
opgeheven. De rijke koopmanstad wist vooral in de zestiende eeuw, ieder vlek of
gehucht tot in de verre omtrek aan zich te verplichten. In Twente stonden Goor,
Diepenheim en Delden, om maar een paar plaatsen te noemen, flink bij de stad
Deventer in het krijt. Goor was de zetel van het hoge ambtenarencorps van
Overijssel. Hier woonden de fiscaal en de landschrijver en niet zelden woonden er
twee of drie drosten. In andere plaatsen vergrootten feodale heren hun aanzien
met stenen behuizingen. In kastelen en havezathen als Heeckeren, Weldam,
Diepenheim, Twickel, Rechteren en Voorst, Singraven, Brecklenkamp, Everlo,
Windesheim, Old Ruitenborgh en vele andere. De boeren bewerkten het land en
waren verplicht tot drosten- en herendiensten. Kasteel Twickel is nog zo’n laatste
en blijvend monument van dit Twentse verleden. Old Ruitenborgh is een kasteel
aan de zuidzijde van de stad Vollenhoven in een fraai park. De voormalig geheel
gerestaureerde havezathe, in 1968 in gebruik als gemeentehuis, is in de
veertiende eeuw gesticht door Egberts Pelgrim van den Rutenborghe, schout van
Vollenhove. Het tegenwoordige gebouw is in de achttiende eeuw herbouwd met
materiaal van het vervallen en gesloopte kasteel Toutenburg, dat achter de
Ruitenborgh lag. De ruïne Toutenburg bestaat nog uit twee ronde bakstenen
torens. Ze vormen het decor van het openluchttheater. Het kasteel is tussen de
jaren 1534 en 1552 gebouwd door Georg Schenck, een Duitse legeraanvoerder
onder Karel V. Hij werd later de eerste stadhouder van Overijssel. Huis
Windesheim langs de weg naar Zwolle, is sinds het luchtbombardement van
1944 niet meer dan een ruïne. Er staan nog twee kleine gebogen bouwhuizen
met beelden in de nissen. Omstreeks 1600 stond hier een massief omgracht,
vierkant gebouw met een donjon (vierkante woontoren) op de zuidwesthoek.
De naam Oversticht zult u tegenkomen. Deze stamt uit de tijd dat de Stichtse
bisschop niet alleen een mijter maar ook een harnas droeg en zijn gezag
uitbreidde tot ver over de Isala en het gewonnen gebied Oversticht noemde.
Omstreeks het jaar 900 kende men in Goor een zekere Heer Balderik, drost van
Twente. Hij werd achttien jaar later in Deventer tot bisschop van Utrecht
gekozen. Aan deze Balderik wordt ook de vergroting van de Sint Plechelmus en
de stichting van een kapittel te Oldenzaal toegeschreven. Gedurende de
Middeleeuwen bleef de stad het middelpunt van Twente en nog altijd is Oldenzaal
en zijn omgeving het katholieke centrum van de streek. De oorzaak meent men te
moeten zoeken in de Spaanse trouw van Oldenzaal gedurende de Tachtig jarige
oorlog. Maurits had de stad in 1697 wel veroverd maar in 1605 maakten de
Spaanse legers zich weer van Oldenzaal meester. De stad bleef Spaans tot 1626,
het jaar waarin Ernst Casimir van Nassau de stad op de Spanjaarden veroverde.
Eén ding maken deze verhalen duidelijk aan wie het nog niet wist: het was een
harde wereld, zelfs in het welvarende Nederland en zijn overzeese vestigingen. De
kwetsbaarheid, de machteloosheid van individuen spreken uit de regels. De
overheid stond ver weg, het justitieel apparaat functioneerde krakkemikkig,
politie bestond eigenlijk niet, er was een summier sociaal vangnet en de
medische wetenschap had goed beschouwd weinig méér te bieden dan aderlating
en dubieuze brouwsels en pillen: pappen en nathouden. Tegen alle tegenslag leek
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maar een ding te helpen: geduld en godsvertrouwen. Veel keus was er niet. Toch
waren er optimisten die boeken schreven. Bijvoorbeeld richter Hendrik Jan Bos
die zijn dagboek schreef in de periode tussen de jaren 1736 en 1792. Hoe komen
we aan havezathen? Hoe komen we aan adel? De geschiedenis laat zien dat de
ene havezathe na de andere is verdwenen, vooral in de negentiende eeuw. Ook
dat het ene adellijke geslacht na het andere is uitgestorven. De
wordingsgeschiedenis van al die havezathen laat zich niet zo duidelijk zien. Toch
is men geïnteresseerd in een antwoord op deze vraag hoe we aan deze stand zijn
gekomen en hoe de personen, die tot deze stand gerekend worden aan hun
bezittingen kwamen. Het woord adel komt van een oud woord dat gebruikt werd
voor mensen die behoorden tot de zogenaamde geboorteadel. Zij werden ook wel
edlingi genoemd. Daarnaast was er een stand of klasse van de frilingi. Beide
begrippen worden gehanteerd ten tijde van de Saksische geschiedschrijving. Dat
is de tijd van de vrije markeinrichting, hetgeen inhoudt: er zijn hoven met daarop
hofmeiers. Enkele grote bekende hoven waren de Hof te Espelo, de Hof te Borne
en Hof Kagelink. Minder belangrijk is geweest de Hof te Rectum. Wat treffen we
aan op deze hoven? Een behoorlijk omvangrijk grondbezit en ook een aantal
lijfeigenen. Karel de Grote heeft de Saksen in het jaar 804 definitief onderworpen.
Daarna heeft hij veel veranderingen doorgevoerd. Het verschil in standen heeft
hij echter gelaten zoals het was. Ook de geboorteadel is toen ongemoeid gelaten.
Onder zijn bewind is de Saksische gouw één graafschap Twente geworden.
Ongeveer een eeuw later is Twente als leen van de keizer overgegaan aan de
bisschoppen van Utrecht. Vanaf die tijd hebben de bisschoppen tweeërlei gezag
in en over Twente uitgeoefend: wereldlijk (gekregen van de Duitse keizer) en
geestelijk (sinds de evangelieverkondiging) gezag. De Nederlanders waren niet van
de geloofsvervolging gediend en wilden hun oude vrijheden behouden. Om deze
twee redenen, religie en vrijheid, kwamen zij in opstand tegen de Spaanse
landvoogd en zijn Spaanse troepen. Willem van Nassau, die door erfrecht prins
van het prinsdom Orange was geworden, behoorde tot de hoge bestuurlijke adel.
Hij was lid van de Raad van State en stadhouder – dat betekent plaatsvervanger
van de koning – van Holland, Zeeland en Utrecht. Hij werd de leider van de
opstand die in 1568 begon.
In de tijd waarin de verhalen zich afspelen spelden de mensen hun namen op
verschillende manieren. Havesaat komt bijvoorbeeld in verschillende bronnen
ook als havezate of havezaat voor. Ik heb standaard gekozen voor havezathe om
verwarring te voorkomen. Ook de tijd is verraderlijk. Tot omstreeks 1570 werd in
Nederland de Juliaanse kalender gebruikt. Deze kalender is bekend als de Oude
Stijl. De kalender was niet nauwkeurig en moest in 1582 worden aangepast. Dit
werd gedaan door in oktober tien dagen over te slaan. De nieuwe kalender werd
de Gregoriaanse kalender genoemd, bekend als de Nieuwe Stijl. De Nederlanders
weigerden hem te gebruiken. Dit verklaart waarom dezelfde gebeurtenis op twee
data kan plaatsvinden die tien dagen van elkaar afwijken, afhankelijk welke
kalender werd gebruikt. Ik heb gebruik gemaakt onder andere van de werken van
Harry Wonink, G.J. ter Kuile, G.J. Kraa, F.G.H. Lowik en Cato Elderink en heb
veelvuldig citaten van hen in mijn boek gebruikt. Hun doel was immers om deze
bronnen beschikbaar te maken voor auteurs, onderzoekers en geschiedkundigen.
De geschiedkundige loopt onmiddellijk aan tegen wat niet bekend is. Veel
hardwerkende mensen hebben zitten zwoegen tussen registers en archieven om
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daar fragmentarische informatie in te vinden.
De boeken van Ter Kuile en Elderink waren zware kost, met archaïsche woorden
in Oudnederlands die allang niet meer worden gebruikt. In dit boek heb ik
gekozen een modern taalgebruik te hanteren en heb de spelling aangepast.
Vroeger waren de spellingsregels veel vrijer dan nu, in termen van namen en
spellingen was er niet een vaste regel. In de meeste gevallen werd de spelling
gebruikt van degene die de gegevens of kaarten bijhield. Die was niet altijd
consistent, soms werden de namen fonetisch gespeld, dus zoals ze werden
verstaan waarbij ook accenten een rol konden spelen. Dus werd commanderij
‘commanderie’ en werd spijker ‘spieker’ in de Twentse spreektaal. De
Hottingeratlas van Oost-Nederland van de jaren tussen 1773 en 1794 vermeldt
dat de plaatsnamen anders dan nu worden gespeld. Men schreef toen
Haxbergen, Diepenhem, Wyrde, Hengvelden, Endschede, Toebergen.
Voor u ligt het boek ‘De Grote Geschiedenis van Twente’. Het zou net zo goed ‘Het
Verloren Land’ genoemd kunnen worden. De titel geeft al een beetje aan waarover
de verhalen gaan. Oude gebruiken, namen, ambachten, dorpen, marken die
inmiddels al lang verdwenen zijn komen in dit boek voor het voetlicht. De
houtverkopers, de eekschillers, de houtskoolbranders, de schippers, de
huisslachters en de scharenslijpers, waar zijn ze gebleven? Ik heb geconstateerd
dat er veel, heel veel is veranderd. Ook de normen en waarden en de tradities van
onze voorouders zijn zo goed als verdwenen. Wat eeuwenlang en voor talrijke
generaties als basis en levensnoodzaak gold is onherroepelijk terzijde geschoven.
Traditionele klederdrachten verdwenen, overgeleverde gebruiken gingen verloren,
bouwstijl en woninginrichting, kleding en manieren richten zich meer en meer op
de moderne tijd. Ik heb vastgesteld dat ondanks verbeteringen op materieel
gebied, veel karakteristieks voor altijd verloren is gegaan en dikwijls van
geestelijke armoede gesproken kan worden. De kwartels zijn met de zandwegen
verdwenen en ook veel bloemen met de komst van de kunstmest, volgens
mevrouw Buerink van De Buerinkshof te Buurse. Het patroon van de straten in
Enter en de boerderijen is sinds de jaren vijftig weinig veranderd. Als men met
oude dorpelingen praat en men zet alle verhalen op een rij, dan ontstaat er een
serie van belevenissen, van feesten, van mensenlevens die tegenwoordig totaal
onherkenbaar zijn geworden. De winkeltjes zijn verdwenen, de smederijen, de
molens, de fabrieken, de petroleumman, de boerenleenbank, de oude coöperatie.
De boeren gingen niet vaak naar een winkel, de middenstand kwam bij de
mensen thuis. Nu rijden de boeren met de auto naar de supermarkt en de dozen
met artikelen worden steeds groter. Er kwamen nieuwe dorpsbewoners. Op de
foto’s uit de jaren zestig van de twintigste eeuw kon je de kleren zien veranderen.
De eeuwige petten verdwenen uit het dorpsbeeld, de zondagse pakken van de
arbeiders werden truien en jacks, de lange rokken van de vrouwen werden
spijkerbroeken. De stille omwenteling van Enter aan het einde van de twintigste
eeuw had talloze grote en kleine gevolgen. Eén van de belangrijkste betrof het
omgaan met geld. In mijn jeugd was betalen nog een ritueel. De huur en de
ziekenfondspremie werd thuis opgehaald en er werd altijd een praatje gemaakt
met de incasseerder die altijd tijdens het avondeten kwam. Geld ontvangen en
geld uitgeven deed men niet zomaar en ook dat veranderde. Het loon werd in een
papieren zakje ontvangen. Toen de mensen het geld op de bank kregen gingen ze

26

opeens andere dingen doen. Vakanties naar het buitenland waren er voor ons
gezin nog niet bij. Wij fietsen elke vakantie naar Holten, naar het
indrukwekkende Canadezenkerkhof met de uitgestrekte velden met witte kruisen
en naar de grote zomermarkt, met de veemarkt in Rijssen. Alle gebeurtenissen
werden beheerst door de wet van het kleine getal. Een wet waar men in de stad
nauwelijks weet van heeft. Een rijtje nieuwe woningen valt in een stadsbuurt
nauwelijks op. In een dorp hebben twintig nieuwe gezinnen wel degelijk invloed.
Met de landbouw is de stabiliteit uit de dorpseconomie verdwenen en ook uit het
sociale leven. Voor het jaar 1905 was er in Twente nauwelijks sprake van
geschiedenisbeoefening van de eigen streek, evenmin als van een streven naar
behoud van het streekeigene. Was er al geschiedschrijving dan was dit meestal in
de vorm van een kroniek, een verslag van eigentijdse of recente gebeurtenissen.
In de achttiende eeuw waren het juristen als Dumbar en vooral Racer met de
‘Overijsselsche Gedenkstukken’ en ‘Almelosche Oudheden’. Pas na de Franse
Tijd, begin negentiende eeuw, kwam in Europa bronnenstudie en daarop
gegronde geschiedschrijving echt tot bloei, ook in Overijssel. De
geschiedschrijvers zochten naar een gemeenschappelijke mogelijkheid tot
publiceren en in 1836 werd gestart met de uitgave van de Overijsselse Almanak
voor Oudheid en Letteren, waarin overigens niet alleen geschiedenis een plaats
kreeg. In 1855 moest echter de uitgave worden gestaakt, vooral wegens gebrek
aan medewerkers.
Een arbeid van twee jaar ligt nu gereed. In menig opzicht is dit werk een
verzamelboek waarin geschiedkundige bijzonderheden bijeengebracht en
verwerkt zijn, die ik putte uit her en der verstrooide oorspronkelijke gegevens. De
Tukkers – de barbaren zoals men ons noemde – hebben echter een cultuur, een
beschaving en een lang historisch verleden. En waarom dan alle inspanning
getroosten om tot elke prijs aan de overheersende cultuur het bestaan van een
eigen cultuur te bewijzen? Dat komt volgens mij omdat de Tukker nu eenmaal op
een bepaalde manier wordt voorgesteld. Men vindt vaak de stereotypen in
bijvoorbeeld de grappen van cabaretiers. De Entersen bleven individualisten en
lieten zich niet in met sekten en geheime genootschappen van Tempeliers,
Rosenkruisers of Gulden Vlies. Ze deden niet mee aan het plan om de wereld te
overheersen. De oude Germaanse gebruiken zijn gekerstend en men vindt ze
overal terug. Ook in het dauwtrappen, het oude reinigingsritueel op
Hemelvaartsdag, waarbij men vroeg uit de veren komt en de ontwakende natuur
intrekt, wandelend of op de fiets. Eveneens in de paasvuren, die op de avonden
van het lentefeest (nu Pasen) overal worden ontstoken. En in het
midwinterhoornblazen; in de oudste tijden bliezen de Twentse boeren de schrille
en melancholieke klanken over het naakte winterland om de boze geesten van de
marke verwijderd te houden. Nog steeds hoort men op het Twentse platteland
van de eerste Adventsdag (vier weken voor kerst) tot Drie Koningen de
midwinterhoorn, kilometers ver. Er zijn zeker nog tweehonderdvijftig
midwinterhoornblazers die elk vrij uurtje benutten om boven een oude waterput
afwisselend de klagende of blijde tonen aan hun hoorn te ontlokken of de roep
van een ‘noaber’ te beantwoorden. Men kent in alle streken van Overijssel nog de
‘noaberplicht’. Volgens oud gebruik nodigen de jongemannen, dat kunnen zoons
van de ‘noabers’ zijn maar ook vrienden van de bruid en bruidegom, de buurt ter
‘brulfte’ en maken de jonge dochters roosjes voor de boog. De bruiloft wordt
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tegenwoordig in een café gegeven want driehonderd gasten is nog niks. Iedereen
geeft geld want zo’n openbare bruiloft gaat doorgaans de draagkracht van de
familie ver te boven. In plaatsen waar de ‘naoberplicht’ in ere wordt gehouden,
zijn de ‘noabers’ met hun vrouwen de gehele dag te gast, terwijl het feest ’s
avonds, dat overigens op de meeste plaatsen tot diep in de ochtend voortduurt,
voor alle genodigden is. In Denekamp gaat aan het paasvuur het
paasstaakslepen vooraf, waarin twee personages, Judas en Krioter (een
verbastering van Iskarioth) de hoofdrol spelen (1960). Er is al een optreden op
Palmzondag, om eieren en geld in te zamelen onder het zingen van oude
paasliederen. De eieren worden dan weer verkocht en de totale opbrengst van de
inzameling is bedoeld voor de aankoop van hout voor het paasvuur. Op de
ochtend van de eerste Paasdag trekt het dorp, voorafgegaan door Judas en
Krioter, naar huis Singraven. Aan de Heer van Singraven vraagt Judas dan
beleefd om een ‘poaskestaken’. Van te voren is een boom aangewezen maar na
vele plichtplegingen, waarin doorgaans de bosbaas nog een onderhandelende
functie vervult, wordt de boom gekapt. Bepaalde personen valt de eer van dit
karwei te beurt. Judas sjort inmiddels een touw om het lijf en klimt omhoog.
Daar boven in de kruin, die er niet wordt afgekapt, bindt hij het touw vast en
gooit het naar de mannen die de staak onder vreugdegejuich neerhalen. De
onderste takken worden weggekapt en dan slepen jong en oud de paasstaak
onder luid gezang naar het dorp. Eerst gaat het naar de kerk, waar de klokken
voor het lof worden geluid. Daarna wordt de staak verder gesleept naar de
‘Poasebölt’. Naast het al aanwezige paasvuur wordt de boom opgericht met een
teerton in de top. Als hij stevig is vastgesjord komt Judas weer in actie. Hij klimt
omhoog en roept de samengestroomde menigte toe: ’n Poaskestaken zal vekoft
wodden. Wèl böd de wat veur?’ Men roept hem toe: ‘d’r of, d’r of’. Judas wordt
gehoond en geplaagd, er worden valstrikken gezet en loeren gedraaid. Als hij zich
boven in de zwiepende staak niet langer kan vasthouden, gaat hij er ten einde
raad ‘of’ en staat hij zijn riskante plaats af aan Krioter. Ook deze krijgt geen kans
de paasstaak te verkopen. Weer klimt Judas naar boven, herhaalt de roep: ’n
Poaskestaken zal vekoft wodden’, en zo gaat het spel nog verscheidene keren
voort, tot Krioter met de pet in de hand genoeg geld heeft opgehaald en Judas het
slotwoord kan spreken: ‘Ie wodt vanoavend um acht uur allmoal vezocht op ’t
poasevuur’. Ook in Denekamp wordt evenals in Ootmarsum het lied ‘Christus is
opgestanden’ gezongen. Al naar het jaargetijde wordt elke zaterdag tussen zestien
en achttien uur de week uitgeluid (1960). Volgens oude gewoonte moet tegen dat
tijdstip de straat ‘gekeerd’ (met de bezem schoongeveegd) zijn. Deze
klokkentraditie is ook de oorsprong van het straatvegersfeest in Holland
Michigan, welke stad is gesticht in 1847 door de Afgescheiden Gemeente van
Hellendoorn, die destijds onder de hoede van hun predikant naar Amerika
uitweek. In Denekamp worden de klokken tijdens kerkelijke feestdagen (Pasen,
Kerstmis, Oudejaar) volgens een bepaald ritme geluid. Hiervoor is en bepaalde
groep dorpelingen van een bepaalde buurt belast. Ze lossen elkaar bij toerbeurt
af.
De oude IJsselsteden hebben voor de zeventiende eeuw een gouden tijd beleefd.
Kort maar hevig hebben ze gebloeid: Deventer, de oudste en eertijds voornaamste
stad van de provincie met reeds stedelijke cultuur in het jaar 1000. Zwolle, de
levendige hoofdstad met stadsrechten sinds 1230, vroeger door de Willemsvaart
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(1820) en nu door het Zwolle-IJsselkanaal met de rivier verbonden. Kampen, dat
zich in de dertiende eeuw tot een stad van vissers en kooplieden ontwikkelde en
in de tweede helft van de veertiende eeuw de belangrijkste was van alle. Ze zijn
Overijssels Hanzesteden, de Hanzeaten van de Duitse stedenbond, waartoe ook
nog Hasselt heeft behoord. De Hanzesteden waren een handelsgenootschap, met
zijn oorsprong in Noordduitse en Baltische steden. Al na 1250, toen de Zuiderzee
begon te ontstaan, voeren de burgers van Kampen de IJsselmond uit. Ze
vertoonden zich spoedig in de Oostzee en op de Deense haringvangstplaatsen
Skanör en Falsterbode. En door uitbreiding van de handelsbetrekkingen over
geheel noordwest Europa en het zuiden (Spanje en Portugal) maakten zij van hun
stad een knooppunt van doorvoerhandel en een stapelplaats van belang. Officieel
werd de stad pas in 1441 lid van het koopmansgilde van de Hanze maar al voor
die tijd was haar handel op het noorden ongeveer anderhalf keer zo groot als die
van Amsterdam, Dordrecht, Stavoren en andere Zuiderzeesteden tezamen.
Deventer concentreerde zich op het Deense Dragör, het zuidzweedse Schonen
(Skâne) en het Noorse Bergen; de Bergenvaarders waren geïnteresseerd in
stokvis. Zwolle, dat via het Zwartewater de Zuiderzee opvoer, zag de groeiende
macht van Kampen met lede ogen aan. Uiteindelijk bleken zij over een
voordeliger positie te beschikken. De Kamper welvaart bloeide op een te smalle
basis. Zijn enige handelsweg was het water en het miste in die tijd een
achterland. In tegenstelling tot Zwolle, dat in het jaar 1265 al belangrijke
marktrechten ontving. In een schets over het middeleeuwse Deventer wordt
vermeld, dat het in de smalle straten en op de ruime pleinen ‘krielt’ van
handelslieden, neringdoenden, kooplui en zeevarenden. Er waren Hanzeaten,
Engelsen, Oostzeelanders, Vlamingen, Keulenaren, Moskovieten, waartussen
Hollanders en Zeeuwen en de inwoners zelf ‘der heerlicke Keyser vrie Anse stadt
Davontur’ . Terwijl de drukke doening hier en in Zwolle nog geruime tijd
doorging, was de verbazingwekkende bloei van Kampen al veranderd in een
onstuitbare achteruitgang. De kentering begon toen de Hollandse graven
Westfriesland hadden veroverd en de Hollandse steden de Zuiderzee gingen
beheersen. De neergang werd enerzijds versneld door de verzanding van de
IJsselmond, anderzijds door de voorkeur, die de groter wordende handelsschepen
van de vijftiende en zestiende eeuw aan de dag legden voor de weg over open zee.
Deventer gebruikte uiteraard ook de IJssel als vaarweg naar zee maar de
kooplieden daar hadden al vroeg het belang van een achterland ingezien. De stad
bediende zich van de Schipbeek en besteedde kapitalen aan sluizenbouw en
onderhoudswerken om ook via de zijtakken van de Schipbeek de Regge te
kunnen bevaren.
In het tot een Keizerlijke Vrije Hanzestad uitgegroeide Deventer, waar de
bisschoppen van Utrecht een wijd bekende kapittelschool hadden gesticht, deed
de beroemd geworden Geert Groote van zich horen. Hij was de zoon van een
welgestelde magistraat en had door zijn afkomst en buitenlandse opleiding
terdege deel gehad aan het kleurige, wereldse leven dat de Middeleeuwen
kenden. Echter in 1373, drieëndertig jaar oud, legde Geert Groote zijn
pronkgewaden af, verbrandde openlijk op de Brink de over bijgeloof en zwarte
kunst handelende boeken uit zijn bibliotheek en bond boetepredikend en
vermanend de strijd aan tegen de misstanden. In woord en daad stond hij een
strenger en zuiverder beleven van de godsdienst voor. Hij werd de vader van de
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moderne devotie. Hij stelde zijn woning in de Bagijnenstraat beschikbaar voor
vrome, ongehuwde en onbemiddelde vrouwen, waarmee hij de grondslag legde
voor de gemeenschap van de zusters des Gemeenen Levens. Tezamen met zijn
leerling Floris Radewijnszoon stichtte hij de eerste Broederschap des Gemeenen
Levens, welke broederschappen zich door geheel West-Europa verspreidden.
Thomas van Kempen (bij Keulen), die al op jeugdige leeftijd naar Deventer was
gekomen, was een van de leerlingen van Groote. Onder meer door zijn boek ‘De
Imitatione Christi’ werd Thomas à Kempis nog beroemder dan zijn leermeester.
Onder zijn invloed ontstonden de kloosters te Diepenveen, Windesheim en op de
Agnietenberg bij Zwolle, waardoor de gehele IJsselvallei voor geruime tijd
cultureel middelpunt werd voor West-Europa. Thomas à Kempis woonde en
werkte te Windesheim en later – tot zijn dood in het jaar 1471 – op de
Agnietenberg. Op de heuvel aan de Vecht herinnert een gedenkteken aan de
beroemde monnik. In de kring van de broederschap van Geert Groote kwam ook
Johannes Cele voor, de leider van de Zwolse stadsschool, waaruit later het
gymnasium is ontstaan. De school draagt nog altijd zijn naam: Celeanum. Maar
nog meer dan Zwolle werd Deventer een stad van godsdienstleer en wetenschap.
De Latijnse school, waaruit later het atheneum is voortgekomen, was
wereldberoemd. Alexander Haegius uit Emmerik is er rector geweest, Erasmus
van Rotterdam was er zijn leerling. In de stadsbibliotheek zijn geschriften van
hem ontdekt. Pas in de negentiende eeuw ging de school achteruit door de
instelling van de hogere burgerschool. Daartoe had Thorbecke, die uit Zwolle
kwam, het initiatief genomen. De Atheneumbibliotheek met meer dan
negentigduizend werken is nog steeds de rijkste van de provincie. Een culturele
nalatenschap, waarbij ook de geschriften van Geert Groote, die op de
bovenverdieping van het stadhuis te Deventer zuinig wordt bewaard. Overijsselse
cultuur begint bij Geert Groote, al is hij er noch met de stichting van de
Zustergemeenschap, noch met die van de broederschap des Gemeenen Levens op
uit geweest van de geestelijke vernieuwing ook een bron van cultuur te maken.
Laten we het toeval noemen. Het was echter geen toevalligheid dat cultuur en
schone kunsten juist in de welvarende Hanzesteden tot ontwikkeling en bloei
konden komen. De boekdrukkunst mag dan zijn veel betwiste oorsprong vinden
in Haarlem en Mainz, de werkelijke grafische kunst stamt uit Deventer. Richard
Paffraet maakte hier in de vijftiende eeuw de mooiste gotische drukletters en met
hem begon hier een beroemde drukkersschool. Als schilder werkte in Kampen
Hendrick Avercamp (geboren in Amsterdam) en zijn neef Barent Avercamp; in
Deventer Pieter van Anraadt en Jacob Hoghens en in Deventer en Zwolle de
beroemdste: Gerard Terborch. Op muziekgebied was er de beroemde organist en
componist Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). Deze was aan de IJssel te
Deventer geboren. Er is altijd een Twents Philharmonisch Orkest geweest en
Hengelo bezat al voor de oorlog een concertgebouw. Daar werden echter in
hoofdzaak films gedraaid. In de kunstzaal naast het concertgebouw is beeldende
kunst te zien. Zelfs Oldenzaal heeft zijn kunstkring. Het is onnodig te zeggen dat
al de Overijsselse steden hun schouwburgen en theaters hebben, waarin muziek
wordt gemaakt en toneel gespeeld.
In 1597 verliet de Italiaanse hopman Bernardo Cerniago zijn zonnige land en
bleef hangen in Usselo. Hij trouwde een Enschedese joffer en het nageslacht leeft
nog altijd voort, ook in Enter, onder de naam Kornegoor. Alles wat we denken en
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zien komt voort uit de geschiedenis. De mens leeft niet in de natuur maar in de
historie. En wat is die historie dan? Dat is het op stapel zetten van eeuwige
werken, die de logische ontraadseling van het doen en laten van de mensheid en
de uiteindelijke verandering en vooruitgang inhouden. Ik stelde mij niet tevreden
met een droge opsomming van feiten en jaartallen maar het gelukte mij door te
dringen tot de kennis van oorzaak en gevolg. De cholera, de Almelose
grensgeschillen, de milieuconflicten, de gemeentelijke herindeling, de
bierbrouwerij, de schutterij, de rode burgemeester van Goor tijdens de Tweede
wereldoorlog. In Twente is in de loop van de tijd de aandacht voor stoelklokken
en de opmerkelijke rol die de klokkenmakers uit Twente in de bouw en
ontwikkeling daarvan hebben gespeeld verloren gegaan. In de talloze
verhandelingen en overzichten van de regionale geschiedenis treft men zo goed
als nooit aandacht voor dit eertijds bloeiende onderdeel van de regionale
geschiedenis. Het zijn voorbeelden van Twentse verhalen die opnieuw zijn
verzameld en bijeengebracht. Ik herinnerde me het verleden ten einde een
betekenis te geven aan de wanorde van onze gemankeerde (in gebreke gebleven)
schepping. Er zijn tijden waarin ik als vanzelf voel dat alles is vastgelopen en het
zó niet verder kan gaan. Het is opmerkelijk hoe in de loop van de geschiedenis er
juist in die tijden mensen verschijnen, die het verlossende woord spreken en de
verlossende daad verrichten, die het lot der volken in nieuwe banen sturen. Door
de bestaande gedachtewereld en de omstandigheden van het ogenblik
heenziende, ontwaren (in het oog krijgen) deze scherpzienden het beeld van de
toekomst. Uit hun geest komen gedachten voort die hun tijd ver vooruit zullen
blijken te zijn.
De prachtige tempel van de Germaanse godin Tamfana op de heuvels van De
Lutte waarvan de Romeinse geschiedschrijver Tacitus ons vertelt is verdwenen.
Net als De Hunenborch in Volthe waar de mooie Bartha leefde. Overal geroemd
als de meest begeerde maagd in heel de marke. Ze was een vondeling, het
pleegkind van de Olden Olbers van de Scholten Linde. Misschien mogen we een
beetje van de geschiedenis speuren in het optreden van Arpad, het hoofd van in
De Hunenborch gelegerde Maygaren (Hongaren). Hij schaakte Bartha omdat ze
als heks veroordeeld zou worden. Ze bleek een gravendochter en ze leefden nog
lang en gelukkig. Vast staat wel dat onze Germaanse moeder in hoog aanzien
stond bij haar volksgenoten. De Romeinse schrijvers roemen de Germaanse
volksstammen om de hoge positie die de vrouw in de primitieve samenleving
innam. De Germanen hadden groot respect voor vrouwen en geloofden dat zij
bovennatuurlijke gaven van waarzeggen en voorspellen bezaten. Daarom werden
de vrouwen bij belangrijke zaken geraadpleegd en werden hun spreuken niet in
de wind geslagen. Toen kwamen de missionarissen om ons heidenen te bekeren.
In Twente kwam Plechelmus uit Engeland, de basiliek in Oldenzaal is naar hem
genoemd. Veel van de tegenstrijdigheden in het christendom komen voort uit het
conflict tussen de joods-christelijke gemeenschap in Jeruzalem en de apostelen
die de nieuwe boodschap onder de heidenen willen verspreiden. De christenen
uit Jeruzalem beweerden dat ieder die zich wilde bekeren eerst Joods moest
worden, al de honderden voorschriften van de wet moest opvolgen en zich moest
laten besnijden. De missionarissen, met Paulus voorop, die onder de heidenen
werkten hebben zoals we weten de strijd gewonnen. Zoals altijd schreven de
overwinnaars de geschiedenis: de evangeliën. Op die manier kwam het verhaal in
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de wereld dat de joden Gods zoon gedood hadden. De afschuwelijke gevolgen voor
de loop van de geschiedenis zijn bekend. U zult ontdekken dat zich in de
geschiedenis van de kerk een patroon aftekent in de relatie tussen de kerk en de
wereldlijke macht. De strijd van de kerk van Rome tegen de katharen (ketters) is
van een meer omvattend proces in onze westerse cultuur dan alleen maar de
bestrijding van een plaatselijke ketterij. Als de strijd tegen de katharen gezien
zou worden als een geïsoleerd incident, dan zou daaruit de conclusie getrokken
kunnen worden dat de katharen de verliezers waren. Maar, door de onmenselijke
wreedheid die in de Croisade Albigeoise werd aangewend tegen de bevolking van
Zuid-Frankrijk, verspeelde de kerk in de ogen van veel toenmalige Europeanen
maar morele autoriteit. Het bloedbad van Beziers bijvoorbeeld werd door de kerk
bejubeld als een door God geschonken overwinning, maar werd in de ogen van
veel tijdgenoten ervaren als een morele nederlaag, met verstrekkende gevolgen.
Wist u dat lang voor Jezus de heidenen ook al een zoon van god vereerden. Wist
u dat deze heidense verlosser ook werd geboren als zoon van een maagd, in een
grot, temidden van herders. Dat hij stierf en opstond in het voorjaar en dat hij
zijn lichaam en bloed aan volgelingen aanbood? Bestond er wel een historische
Jezus? Er zijn aanwijzingen dat abstract denken in de Mesopotamische steden
tot ontwikkeling kwam. Toen kwam ook het woord lu in gebruik, in de betekenis
van menselijk wezen, individu van de menselijke soort. Nauwelijks minder
belangrijk was de ontwikkeling van het concept van privé-bezit, zoals blijkt uit
begraafplaatsen buiten de stadsmuur die naar het lijkt voorbehouden waren aan
individuen van bepaalde gemeenschappen. Ook dit was een belangrijk eerste idee
van de Babyloniers. Het was dus in deze eerste steden dat de mensen hun aanleg
ontdekten voor kunst, literatuur, handel en recht en zoveel andere dingen. Wij
noemen dat beschaving en we hebben de neiging om te denken dat zij
weerspiegeld wordt in tastbare resten van tempels, torens en paleizen. Maar de
beschaving was veel meer. Het was het grote experiment van het samenleven dat
de meesten van ons ook nu nog opwindend vinden. Steden zijn de broeikassen
geweest van ideeën, van het denken, van vernieuwing op bijna al die terreinen
waar de menselijke samenleving zich verder heeft ontwikkeld. Het belang van het
modernisme ligt in het feit dat het zowel een lofzang op als een veroordeling van
het moderne en van de wereld werd. De wereld van wetenschap, positivisme en
rationalisme die de grote steden had voortgebracht, met hun enorme welstand en
nieuwe vormen van armoede, eenzaamheid en vernedering.
Het is verre van mij om te beweren dat de gegevens van mijn beschouwingen
objectief zijn, vooral wat betreft het volkskarakter van de Entersen. In het dorp
heeft een vestiging van mensen uit andere delen van Twente plaats gehad met
alle gevolgen van dien, vermenging, beïnvloeding van leefwijze, denkwijze,
gewoonten en van karakter van de oorspronkelijke bewoners en beïnvloeding ook
van de taal. En ook de Entersen zijn op verschillende gebieden geëmancipeerd en
niet iedereen denkt nog als de oude feodalen. Er zal wel kritiek komen om de
wereld te verklaren door middel van het beleid van de Tempeliers en hun Plan om
de wereld te overheersen. Ik ben nou eenmaal niet wijzer en hou wel van
sensatie. Ik heb die spanning nodig om de wereld te beleven. Ik herken mezelf
overigens het meest in het oude volkskarakter, net zo eigenwijs, koppig en
individualistisch. En op je woord terugkomen, dat nooit! Ik kniel en kruip voor
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geen mens, groep of belang. Ik kan me voorstellen dat er Entersen zijn die bij het
lezen de opmerking maken: 'Die eigenschap bezit ik toch niet, dat heeft ze mis,
die vrouw!' Ik heb ernaar gestreefd, de min of meer algemene eigenschappen te
vermelden van het omschreven volkskarakter. Al de afwijkingen na te gaan is
onbegonnen werk, de variaties zijn immers even talrijk als het aantal Entersen
zelf. Bijna niemand verlaat ooit Enter, ik heb het gedaan. Ik heb dingen gezien
waar niemand in Enter ooit een blik op heeft geslagen, dingen gedaan waar ik
vroeger alleen van droomde. Ik heb ministers ontmoet en krijgers, ik heb
tegenover moordenaars gestaan en vele, vele verhalen vanuit de hele wereld
gehoord. De verhalen uit de Bijbel kregen handen en voeten en werden
werkelijkheid. Ik zag het grijze dämpken als een rookwolkje uit de mond van de
aids-patiënten komen. En op niets van dat alles was ik ooit voorbereid. Maar ja…
’n mens mot net zo lang leren töt e alle vinger êwn laank hef!’
Ik besef dat de uitkomst van de verhalen: onze moderne wereld, niet in het
verloop van de geschiedenis voorbeschikt was. Er zijn tegenslagen geweest,
achteraf onbruikbare zijpaden zijn ingeslagen, ideeën hebben soms een
uitwerking gehad die ver af stond van wat de boeren zelf beoogden. Het was
Plechelmus die vanuit Engeland omstreeks het jaar 600 na Chr. het geloof naar
Twente bracht. Een hoofdstuk aan wat ik de grote verandering in de geschiedenis
noem. Datgene waardoor Twente zich beslissend van de andere gewesten is gaan
onderscheiden en wat uiteindelijk aan de moderne wereld het aanzien van een
prachtig landschap heeft gegeven. De conclusies voortkomende uit een geduldig
afwegende, faire behandeling van uiteenlopende geleerde visies. De conclusies
vloeien voort uit een groot vooroordeel die het hele boek kenmerkt. Het is de voor
mij vanzelfsprekende aanname dat al onze kennis, in het bijzonder van de
geschiedenis haar grondslag vindt in nauwkeurig notuleren en archiveren.
De verhalen van Twente, Enter en de Regge zijn uitgebreid met verschillende
onderwerpen omdat er vragen rezen tijdens het schrijven. Ik wist niets over de
turf in het veen behalve dat er direct na de oorlog een korte tijd de kachel mee
gestookt werd, ook bij ons thuis. Het verhaal is toegevoegd omdat het aardig is
om te vertellen dat de turf is geëxploiteerd door rijke Amsterdammers die ook het
Bentheimer zandsteen verkochten. Lezende over de bestuursvorm van de marke
kwam al snel de vraag hoe de dorpen en de steden werden aangestuurd. Was er
een gemeentebestuur en wie maakten deel uit van het bestuur? Waarom gaven
de edelen hun bezittingen aan de kerk? Wat voor rol speelden de kerken inzake
de sociale voorzieningen? Verstrekte de diaconie ook bijstand, zoals nu nog in
Amsterdam? In het hoofdstuk oud recht en bestuur kunt u lezen dat er niets
nieuws onder de zon is, dat het u allemaal erg bekend in de oren klinkt. Verrast
en nieuwsgierig na het lezen dat er vroeger in Enter hofhorige erven waren.
Waarom zijn ze afgebroken? Waar was het hof van Enter? Wat is de oorsprong
van het School- en Volksfeest in Goor? Waarom lopen kinderen in Goor op
oudejaarsavond met de foekepot en waarom in Enter niet? Waarom werd er op
oudejaarsavond in Enter alles wat los en vast zit meegenomen, om het de
volgende dag op een hoop terug te vinden bij de openbare school? Waarom heet
de Oude Pastoriestraat de Oude Pastoriestraat terwijl er geen kerk te bekennen
is, alleen het hervormd dienstgebouw en de muziektent? Verhalen over het
houtskoolbranden in Twente vond ik niet, wel die over het branden in Uddel op
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de Veluwe. Boekweit is geen graansoort maar een plant uit de
duizendknoopfamilie. Het is een middelhoge, rechtopstaande eenjarige plant met
hartvormige bladeren en een losse bloeiwijze van witte of iets roze bloempjes, die
in de zomer bloeien. De vruchten zijn driekantige nootjes die aan beukennootjes
doen denken. Aan deze nootjes ontleent de plant zijn naam en gebruik: boek is
beuk en weit is tarwe. Deze werden vermalen tot boekweitgrutten en
boekweitmeel. De lekkerste pap wordt van boekweitgrutten gekookt. Boekweit
werd vooral verbouwd in de zeventiende en achttiende eeuw en was het enige
gewas dat op hoogveen wilde groeien. Na vijf jaar was de grond te sterk uitgeput.
Vervolgens moest het veld twintig jaar braak liggen opdat het veen zich kon
herstellen. Hierdoor kon men slechts een vijfde deel van de grond benutten. Toch
was in sommige delen van Nederland de horizon in de zomer wit gekleurd door de
bloeiende boekweit. De lucht werd soms over honderden kilometers verduisterd
door zwarte rookwolken als gevolg van het collectieve veen afbranden. Ook in die
tijd kende men milieuproblemen. Door het verdwijnen van de venen en de komst
van kunstmest werd er geen boekweit meer verbouwd. De boer verliet het veen en
liet de akkers aan hun lot over.
Behalve één van de grootste stakingen van ons land heeft Rijssen ook andere
vormen van oproer gehad. Het slachthuisschandaal bijvoorbeeld, tachtig jaar
geleden. Er kwam van overheidswege een centraal slachthuis, maar de slagers
wilden er niet slachten. Er volgde een periode van koppigheid en verzet. Slager
Tusveld, die het langst weerstand bood, ging uiteindelijk failliet.
Otto Simon is een speelgoedgroothandel van naam uit Almelo. De grondlegger en
naamgever van het bedrijf is een in 1873 geboren Zwollenaar, telg uit een
handelarengeslacht uit het Duitse Sauerland. In 1910 begint hij in Almelo een
groothandel in speelgoed en kerstartikelen. Aanvankelijk reist hij zelf met paard
en wagen rond om zijn koopwaar te sluiten. Na zijn dood in 1935 zetten zijn
zoons het bedrijf voort en bouwen het uit.
De Boddenkamp is de laatste oude bedrijvenlocatie in de binnenstad van
Enschede die nog geen nieuwe bestemming heeft. Volgens het volk komt de
naam van omhoog gekomen botten op een galgenveld dat hier ooit lag. Volgens
de etymologen is de naam echter afgeleid van de familienaam Bodde of Budde.
De bewoners van Enter zullen veel oude namen en situaties uit het verleden
herkennen. De lezers, niet uit Enter afkomstig zal het misschien niet bekoren,
die mensen met hun bijnamen. Veel verhalen over de marken en de
veranderingen ervan zijn algemeen. Daar waar geen informatie uit Enter
beschikbaar was zijn de gegevens van andere plaatsen gebruikt. Het is geen
aaneengesloten verhaal over de geschiedenis van Enter. In dit boek leest u
verhalen, waarin veel zijpaden zijn betreden, zodat het lijkt of er geen logica in te
ontdekken is en ik van de hak op de tak spring, van Enter naar Amsterdam met
de nadruk op de negentiende eeuw. De verhalen gaan allemaal over hetgeen ik
belangrijk vind om te weten. Schrijvend over ontginning had ik behoefte er wat
achtergrond aan te geven. Met het enkel vermelden dat er wel eens conflicten om
rivieren en beken waren meende ik niet te kunnen volstaan. Rivieren, beken en
watermolens speelden twee eeuwen geleden een belangrijke rol in onze omgeving.
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Als er dan bovendien correspondentie uit die tijd voorhanden is wordt de
verleiding groot om er iets over te melden. Bij het samenstellen van De Grote
Geschiedenis van Twente moest ik mij beperken. Dit onderwerp zou weer een
boek kunnen vullen. In dit boek heb ik geprobeerd een zo volledig mogelijk
overzicht te geven van het beleid over het landschap. Er zullen lezers zijn die de
gegevens over de namen van de bewoners uit Enter overslaan. Anderen
herkennen er veel in en het zou ook een wegwijzer kunnen zijn voor de lezer die
verstrikt raakt in de namen elders in het boek.
Over het beleid van de ruilverkaveling en reorganisatie van de marke Enter weet
ik niets. Dat is in Wierden beslist en daar hoorde men in Enter niets over, alleen
het resultaat is zichtbaar. Het verhaal van de opstand van de Tubbergers is
opgenomen omdat het doorslaggevend is geweest voor de besluitvorming ten
aanzien van de ruilverkaveling. De reorganisatie van Markelo staat in dit verhaal
model voor de manier waarop men ons gebied heeft veranderd. Ook Enter is
klaargemaakt voor het toerisme. De schampstenen zijn bijna allemaal
verdwenen. Bij de boerderij op het landgoed Nijenhuis, het erve Groot Boavel, het
erve Brooks en bij de boerderij in het centrum van Hellendoorn zijn ze nog te
zien. Er zijn vast nog wel meer plaatsen waar de schampstenen niet zijn
verwijderd maar die heb ik dan weer niet gezien. Ik kan er geen genoeg van
krijgen, er is zo veel te zien en zo veel te vertellen. Het ene verhaal roept weer
vragen op die toch beantwoord dienen te worden. Vastleggen zoals het is omdat
het morgen weer anders kan zijn! Van het een komt het ander en zo is de tekst
bij de foto’s een hele uitweiding over de geschiedenis van Enter en omstreken
geworden. Belangrijk voor Twente en haar bewoners zijn de vele kastelen en
havezaten. Zij vertellen het verhaal van de rijke geschiedenis van Twente. De
verhalen over de Enterse havezaten en de havezaten zelf zijn verdwenen. De
meeste havezaten zijn er nog, in Rijssen: De Oosterhof, Bornerbroek:
Backenhagen, Delden: Twickel, Goor: Heeckeren, Wegdam en Weldam en
Diepenheim: Nijenhuis, Diepenheim, Warmelo en Westerflier. Huis Heeckeren
was oorspronkelijk een borgmanshuis van het Huys te Goor. Het was in de
Middeleeuwen een van de sterkste kastelen van de omtrek, omringd door diepe
grachten. In de late middeleeuwen behoorde het aan het geslacht Van Coeverden.
Toen Ripperda eigenaar was brandde het Huis in 1584 geheel af. Daarna is een
nieuw gebouw opgetrokken, dat op het einde van de zestiende en het begin van
de zeventiende eeuw enkele verbouwingen onderging. Het is in 1960 gepleisterd
en zeer onopvallend gelegen. Het was lang in gebruik als rooms-katholieke
onderwijsinstelling.
Nu – in 2006 – zijn er in Enter geen woeste gronden (heidevelden,
zandverstuivingen en bossen bomen) en geen havezaten meer. Enter is een
woondorp geworden waar de zompen en de ganzen verdwenen zijn, waar, buiten
de drie nog bestaande fabrieken, de klompenmakers het oude ambacht in de
zomermaanden nog slechts voor toeristen demonstreren. Enter is gegroeid van
twaalfhonderd inwoners in 1748 naar achttienhonderd in 1840, van een en
twintighonderd in 1860, vier en twintighonderd in 1920, tweeduizend
achthonderdvijftig in 1930 naar vierduizend in 1946. Op 31 december 1971
telden Enter en de buurtschappen Ypelo, Waterhoek, Enterveen, Zuiderveld en
Enterbroek samen vijfduizend acht honderd en vijf en zeventig inwoners. In het
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jaar 1980 werd al gerekend met ruim zevenduizend inwoners. Sinds 1926 is er in
Twente bijzonder veel van de oorspronkelijke schoonheid en rijkdom aan natuur
verdwenen, vooral door cultuurtechnische en waterstaatkundige ingrepen. Bij
wijze van werkverschaffing werden dan ook in de jaren 1930 en 1932 de grachten
rondom de havezate Het Leyerweerd gedempt. De geschiedenis van Enter is
natuurlijk grotendeels dezelfde als die van het Twentse volk. En de grote
gebeurtenissen hadden hun invloed in alle delen van het land. Enter ondervond
evengoed de lasten van de oorlog en genoot van de voordelen van de vrede.
Anderhalve eeuw geleden waren hier nog heidevelden. Tijdens de ontginningen
zijn grove dennen aangeplant. In deze nu flinke naaldbomen broeden havik en
buizerd. De zonnige houtwallen met de oude eiken herbergen een zeldzaamheid.
Geen vogel maar een insect: het vliegend hert. Deze imposante kever heeft
warmte van dood eikenhout nodig waarmee de larven zich gedurende hun acht
jaar lange jeugd voeden. In het gemengde bos mogen dode bomen blijven. Dat
heeft direct gevolgen voor de rijkdom aan houtetende insecten, indirect voor de
rijkdom aan spechten. De houtrijkdom was ook nog in later eeuwen zo groot dat
de overlevering op veel plaatsen nog weet van de lange tochten die de kateekert
(eekhoorn) kon maken zonder de grond te raken. Zo zou hij zich uit de bossen
bomen van Twickel over de toppen van de bomen naar Oldenzaal hebben kunnen
verplaatsen.
Ook wil ik de aandacht vestigen op het goede werk van enkele generaties van
natuurbeschermers. Zij hebben zich ervoor ingezet dat er in dit deel van
Nederland nog veel natuur gespaard bleef. Er staan nog historische Saksische
boerderijen in het gebint van vakwerk te dromen tussen het koren, in de
midzomer op het stoppelveld in schoven gezet. Overal in het Twentse boerenland
zijn nog dikke keien of zandstenen palen te vinden die eens de grenzen (laken)
aangaven van de verschillende marken. Stille getuigen van een beheersvorm van
de woeste gronden die in de dertiende eeuw van de grond kwam en tot ver in de
negentiende eeuw gehandhaafd bleef. Er is al heel lang sprake geweest van
bewoning op de hoge gedeelten van Twente. Men maakte gebruik van
doorwaadbare plaatsen in de Vecht en de Regge. Gelukkig is van het oer-Enterse
karakter ook nog niet alles verloren gegaan. In Enter, zelfs in het moderne Enter
bestaat nog veel van wat de stad verloren heeft. Het ruikt er naar gras en aarde.
De nachten zijn er zwart en de lucht staat nog vol met sterren. Een storm is er
een avontuur zoals men dat in de stad niet meer meemaakt. Wie graag langs de
eenzame binnenpaden zwerft en het oor te luisteren legt, zal bij de boeren in de
oude buurtschappen nog de sporen kunnen vinden van folklore en traditie. Men
zal verrukt zijn door de eenzaamheid die in de heide, zandverstuivingen en
afgelegen bossen bomen nog aanwezig is. Het is van groot belang dat deze oude
cultuur voor ons nageslacht bewaard blijft in woord, beeld en geschrift. Wie
interesse heeft voor Twente komt als vanzelf in Enter terecht. Het dorp Enter en
de omringende buurtschappen behoorden tot 28 november 1811 tot het
richterambt Kedingen. In 1811 werd de gemeente Wierden gevormd waar Enter
met Enterbroek op 1 juli 1818 werd bijgevoegd. Na de verwoesting van de Sint
Theunis Cappelle moest Enter het geruime tijd zonder kerk stellen. Men ging in
Rijssen naar de kerk. In 1824 kreeg de parochie van Enter de eerste herder en
leraar: pastoor Eenhuis. Hij bouwde een nieuwe kerk – ontworpen door
ingenieurs van het departement van waterstaat en met subsidie van diezelfde
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waterstaat – die in 1924 werd vervangen door de huidige kerk. Opmerkelijk is in
dit verband dat het dorp in twee helften uiteenvalt: een noordelijk, overwegend
protestants deel en een zuidelijk, overwegend katholiek deel. Dat wil niet zeggen
dat er tegenwoordig echter niet één geheel is gevormd. In 1707 kreeg Enter de
eerste hervormde predikant: dominee Andreas Francisco Marcelli. De
kerkdiensten werden aanvankelijk in een boerderij, Dorpsstraat 15 gehouden. In
mei 1708 begon men met de bouw van de kerk. Diverse onderzoeken die
aspecten van de Enterse historie bestudeerd hebben kwamen al snel tot de
conclusie dat het in meer dan één opzicht een merkwaardig dorp was. De historie
van Enter is uniek in het oosten van het land. Wie kan zich nu nog voorstellen
dat dit dorp meer dan driehonderd jaar hèt centrum van de binnenscheepvaart
in Overijssel was. Na het verval van de schipperij in de loop van de negentiende
eeuw ontwikkelde er zich een klompenindustrie die zijn weerga in Nederland niet
had. Ook op de ganzenhandel in Twente hadden de Entersen het monopolie.
Enterse paardenhandelaars waren berucht op alle veemarkten en jaarmarkten in
de verre omtrek. Al die handel en nijverheid zouden in die honderden jaren rijke
koopmansgeslachten opgeleverd moeten hebben. Niets is minder waar! In 1910
verrichtte een ambtenaar in opdracht van het departement van landbouw,
nijverheid en handel een onderzoek naar de sociaal-economische toestand in
Enter. Een alinea uit zijn rapport is treffend: ‘Hoe zij met het geringe inkomen
huishouden is een raadsel.’ Omstreeks 1930 had Enter per hoofd van de
bevolking het laagste inkomen van Nederland. Een latere onderzoeker merkt op:
‘In Enter verbouwde men natuurlijk zelf aardappelen en groenten en sommigen
hielden een varken, geit of koe, maar nochtans is het verwonderlijk dat de
inwoners van dit dorp niet uitgestorven zijn.’ Natuurlijk zijn er externe oorzaken
aan te wijzen voor deze rampzalige ontwikkelingen. Door de aanleg van goede
verharde wegen naar Zwolle en Deventer omstreeks 1830 lag binnen korte tijd de
schipperij op zijn gat. De Belgische klompenindustrie was een moordende
concurrent voor onze klompenmakers. De Eerste Wereldoorlog maakte ineens
een einde aan de ganzenhandel omdat de afzetmarkten wegvielen. Het zijn even
zoveel oorzaken geweest voor de beëindiging of teloorgang van een bepaalde tak
van nijverheid of handel.
Dit boek gaat ook over de verhalen van mensen. Er wordt een balans opgemaakt
van wat goed en van wat slecht was in de oude wereld. Het wil vertellen van dat
verre verleden waaruit de mens tenslotte in het licht van de geschiedenis is
gestapt, en over wat achter de overlevering ligt. Alleen schilderingen in grotten,
sagen en sprookjes vertellen iets van die alleroudste tijden. Wanneer wij, verre
nakomelingen, de barrières willen openbreken die voor onze kennis zijn opgericht
kunnen tenslotte de stenen voorwerpen – gevonden bij opgravingen – nog
spreken, daar waar de menselijke stem al lang is verstild. De menselijke geest
laat zich echter niet weerhouden. Hij wordt juist gedreven daar door te dringen
waar de wegen versperd schijnen en hindernissen hem op zijn zwerftocht de
doorgang beletten. De mens probeert ongebaande wegen en werelden te
ontsluiten die hij slechts vermoedde. En het gaat daarbij niet slechts om het
beleven van dagen, weken of jaren maar om bezinning op het uitgangspunt van
het bestaan, het mysterie van geboren worden en de dood. In ons leven is de
geboorte het verste verleden en de dood de verste toekomst. Beide begrippen
gaan ons voorstellingsvermogen feitelijk te boven. Vroeger, toen deze gedachten
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ons niet wilden loslaten lazen wij in de oude boeken: de bijbel, de boeken van de
Egyptenaren en de Grieken. De Griekse Oudheid geldt nog altijd als een
hoogtepunt van de menselijke creativiteit. De Griekse Oudheid is een van de
belangrijkste tijdperken in de geschiedenis van de mensheid. Zij stond aan de
wieg van onze westerse maatschappij met haar democratie, wetenschap en
kunsten. Slechts weinigen beseffen wat voor invloed de Griekse beschaving heeft
gehad op het huidige leven. Een leven dat er volstrekt anders had uitgezien
indien de Grieken toentertijd waren verslagen door hun vijand de Perzen. Ook de
Romeinen koesterden een grote bewondering voor alles wat de Grieken hadden
gepresteerd. Ze waardeerden de voortreffelijke kwaliteit van de Griekse
beeldhouwkunst en maakten marmeren kopieen van Griekse pronstukken. Van
de meeste bronzen Griekse meesterwerken zijn geen originelen bewaard, enkel
marmeren Romeinse kopieen. Brons was namelijk een gewild metaal dat voor
meerdere doeleinden kon worden gebruikt met als gevolg dat veel bronzen
beelden in de loop der tijd zijn omgesmolten. Er zijn eeuwen geweest waarin men
de oude woorden letterlijk geloofde. De Ouden kenden echter dezelfde vragen als
wij, doch zij gaven het antwoord in hun taal, in de vorm van gelijkenissen en
mythen. Zo zijn de vragen hetzelfde gebleven en zij zullen altijd vragen blijven
want het geheim van leven en dood blijft voor ons vaak verborgen. Phoenix, de
mythologische vogel die eens in de vijfhonderd jaar naar Egypte kwam om
zichzelf in de tempel van de zonnegod te verbranden en uit zijn as verjongd weer
te herrijzen. Hij is het symbool van de ware cultuur waarin traditie en
vernieuwing samengaan. De mythologie kent nog een Phoenix, de stamvader van
de Phoeniciers, de broer van Europa en van Kadmos, die de Grieken hun alfabet
zou hebben gegeven. Deze mens die nu de wereld bevolkt is waarschijnlijk
ontstaan in Afrika, daar is de oudste opgegraven vrouw gevonden. Hoe deze
mens echter in Enter is terechtgekomen? Waarschijnlijk op zoek naar een beter
leven of verdreven van haar grondgebied door oorlogen. Niemand heeft deze vraag
ooit kunnen beantwoorden, zij is zo oud als de mensheid zelf. Deze mens, die
leeft en sterft, die haat en liefheeft, die goed en kwaad doet! In deze veelheid van
beelden overheersen de karikatuur en het cliché. Wat is er met de autochtone
bevolking gebeurd die er ongetwijfeld in Twente heeft geleefd??
Overal waar mensen leefden hebben zij sporen nagelaten op aarde. Beenderen,
werktuigen, sieraden, huizen en steden. En graven wij die aarde in lagen af, dan
ligt zij voor ons als een open boek. Een boek waarin wij lezen hoe onze
voorvaderen leefden en dachten, aten en dronken, streden en liefhadden.
Ontelbare vragen blijven nog onopgelost want iedere vondst werpt nieuwe
problemen op. Echter veel is toch reeds duidelijk geworden. Naarmate de aarde
zich opent vertelt zij haar geschiedenis. Zij vertelt van eeuwen, van millennia en
van tientallen millennia. Wij zullen weer nieuwe raadsels oplossen, steeds verder
zullen wij doordringen in de diepte, in de breedte en in de verte. Het is zinnig om
naar de oorsprong van het woord raadsel te kijken. Het oud-Engelse raedelse
betekent mening, oproepen, dat weer verband houdt met het oude Engelse
raedon: interpreteren. Dat op zijn beurt dezelfde etymologische (betreffende de
woordafleiding) geschiedenis heeft als read, lezen, interpreteren. Riddling is een
afgeleide van reading en brengt de deelnemende aard van die handeling:
interpreteren in herinnering. Het is het enige wat de wereld van de volwassenen
rest, oog in oog met het onoplosbare. Raadsels… ze zijn of een genot of een
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kwelling. Het genot zit in de oplossingen. Antwoorden geven heldere momenten
van begrip die heel geschikt zijn zolang men nog in een wereld woont waarin
oplossingen makkelijk te vinden zijn. In de vorm van het raadsel zit impliciet
(erin opgesloten) een belofte die de rest van de wereld net zo gemakkelijk oplost.
En zo sussen de raadsels mijn geest die op hol slaat van al die informatie en al
die daaruit voortvloeiende vragen. De wereld van de volwassenen produceert
raadsels zonder antwoord en worden mysterie (geheim) of paradox (schijnbare
tegenstrijdigheid) genoemd. De verwijzing naar de vorm van het raadsel
verbastert de vragen doordat les één weer bovenkomt: er moet een antwoord zijn.
Daar komt de kwelling uit voort. To read komt feitelijk van het Latijnse reri:
berekenen, denken. Niet alleen de verwekker van read maar ook van reason
(rede) die beiden afkomstig zijn van het Griekse arariskein: passend maken.
Arariskein geeft ons niet alleen reason echter ook een onwaarschijnlijke verwant:
het Latijnse arma dat wapen betekent. Het ziet ernaar uit dat men rede of
wapens nodig heeft om de wereld passend te maken of te begrijpen.
Het is de meest beschreven provincie van Nederland: Overijssel in het kwartier
(drostambt) Twente. Wat komt er allemaal kijken bij de bouw van een molen. Hoe
werd de bouw van de molen Schuilenburg gerealiseerd, de rol van hout uit
Ootmarsum, de gebruikte materialen en de gemaakte kosten. Hoe eigentijds is
het om over waterbeheer na te denken. Het is een boeiend overzicht van de
manier waarop door de eeuwen heen de waterlopen zijn gemanipuleerd. En waar
vindt de Mosbeek zijn oorsprong? Ik voer u mee naar Vasse en laat u zien welke
werkzaamheden door Landschap Overijssel worden verricht om het gebied in
goede staat te houden. Is Oldenzaal altijd het stadje van plezier geweest? Aan de
hand van archiefstukken kunt u een ooggetuigenverslag lezen van het
schuttersoproer in 1831, dat met harde hand werd onderdrukt. De eeuwen
komen en gaan en laten herinneringen achter die sagen worden. Ze vervagen tot
mythen (overlevering, godenverhaal) en zijn allang vergeten tot ze weer in
herinnering worden gebracht. Daarom is het aardse leven van zo groot belang.
Slechts hier, waar de tegenstellingen op elkaar botsen kan het algemeen
bewustzijn verhoogd worden. Dat schijnt de metafysische (bovenzinnelijke)
opdracht van de mens te zijn, die zonder de mythologie slechts gedeeltelijk
vervult kan worden. De mythe is de onvermijdelijke en onmisbare tussenfase
tussen het onbewuste en de bewuste kennis. Het staat vast dat het onbewuste
meer weet dan het bewustzijn. Het is een bijzonder soort weten, een weten vanuit
de genen; meestal zonder relatie met het hier en nu, zonder consideratie voor de
taal van het verstand. Het is belangrijk geen vooringenomen doctrinaire (streng
aan een leerstelling of stelsel vasthoudend) te hebben. Zodra een zekere
eentonigheid in de interpretatie opvalt weet men dat deze doctrinair en dus
onvruchtbaar is geworden.
Het natuurlijke cultuurlandschap van Oost-Nederland is mijn thuis. Het land
waar de geest van 'De Groote Stille Knecht' (die overigens echt heeft geleefd) nog
rond lijkt te waren. Twente heeft altijd de roem gehad van een voortreffelijk
jachtterrein. De adel in de Middeleeuwen noemde het daarom paradisus nobilim:
het paradijs van de edelen. Twente is nog steeds een voortreffelijk jachtterrein,
vooral voor historici, fotografen en wandelaars. Al vijf millennia laat de mens er
zijn sporen achter maar het is de natuur die het landschap heeft bepaald. Het
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grove werk is uitgevoerd door de gletsjers uit de voorlaatste ijstijd. Smeltwater en
regenwater hebben het landschap verder geboetseerd. De mens zorgde voor de
aankleding met grafheuvels, later met kleinschalige ontginningen en
watermolens, grootschalige ontginningen en nu met natuurlijke ontwikkeling.
Tussen de dorpen Mander en Manderveen in het noorden en Diepenheim en
Haaksbergen in het zuiden strekken zich honderdveertig duizend hectaren uit. In
het oosten en noorden opklimmend naar het stuwwallengebied uit de eerste
ijstijd. In het westen afdalend naar de vroegere veenvlakten langs de lijn
Langeveen-Almelo- Rijssen. Zo ongeveer tussen het dal van de Regge en dat van
de Dinkel strekt zich een parklandschap uit met boerenhoeven. Daarvan vormen
de landgoederen van de edelman en fabrikant, de houtwallen en heiderestanten
van het boerenland, de eikenbosjes om de boerenerven, de hoge essen en de
heuvels langs de Duitse grens en rond Markelo en Rijssen de belangrijkste
elementen. Dit oostelijk deel van Overijssel met zijn eigen streektaal, zijn
stedenband, zijn boerenland, zijn ruim een half miljoen inwoners is bovenal het
paradisus nobilim gebleven. Twente is al heel lang een administratieve eenheid
geweest. Al in de vroege Middeleeuwen, toen Twente werd opgenomen in het rijk
van Karel de Grote – waarschijnlijk na de vrede van Selz in 804 – werd het een
graafschap. De landsheerlijkheid ging in later tijden over op de bisschop van
Utrecht, die er tot zijn vervanger een drost benoemde.
Ik ben geboren in een tijd van eenvoud, van het leven binnen een familie waarin
weinigen rekening hielden met de mogelijkheid van grote wereldconflicten. In
stilte en rust heb ik mij kunnen ontwikkelen toen Enter nog niet op de kaart
stond. Iedereen kende de ander in het kleine dorp. In de jaren vijftig van de
twintigste eeuw leerde ik de natuurschatten van het oosten kennen. Ik ging op
pad op oma's oude fiets, de erfenis met blokken op de trappers. Op zoek naar de
boerderijen, de uitgestrekte bossen bomen, de beken, riviertjes, de eekhoorntjes
en de herten. In Twente is het zo, dat wat uit de verte een klein bos lijkt vaak de
omlijsting is van een prachtig oud erve, een watermolen met een grote molenkolk
of een oude schaapskooi. De bossen ademen een sfeer van Asterix en rond de
bronnen groeit het zeldzame paarbladige goudveil, langs de beek scharrelt een
grote gele kwikstaart en flits het blauwgroen van de ijsvogel (Duits: eisenvogel:
ijzeren vogel). Op de heidevelden laten boomleeuwerik en wulp zich horen en
ritselt het van de zandhagedissen. De boerderijen bieden onderdak aan kerkuilen
en steenuilen en genoeg vliegen om het de vliegenvangers naar de zin te maken.
Langs de Mosbeek zijn twee watermolens bewaard gebleven en prachtig
gerestaureerd. In de Molen van Bels is een theehuis, pannenkoekhuis en
restaurant. In de Molen van Frans is een permanente expositie over de streek op
gebied van natuur, archeologie en de molen. De molen van Frans is elke zondag
in werking te zien. De merkwaardige 'Cirkels van Jannink' in Mander danken
hun naam en bestaan aan de Twentse textielbaron. Geïnspireerd door de
Canadese graanboeren legde Jannink op de toenmalige uitgestrekte heide twee
cirkelvormige akkers aan. Zo kan de boer ploegen zonder te keren. Nu
Landschap Overijssel de cirkels in haar bezit heeft is de bemeste bovenlaag
afgegraven. Kunstenaar Paul de Kort zorgde dat de cirkelvorm bewaard bleef.
Tegenwoordig ontwikkelt zich hier weer heide en is de cirkel rond.
De winkels in Enter zijn nog steeds tussen half één en half twee gesloten en ook
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dinsdagmiddag.
Met palmpasen trokken honderden kinderen met een feestelijk versierde
palmpasen door de straten. Suikereitjes aaneengeregen tot een snoer dansten
mee op het ongelijke ritme van de voorthobbelende optocht. Broodhaantjes
staken hun kop parmantig in de lucht die vol was van het naderende voorjaar. Ik
ben getroffen door een werkelijkheid die mij is ontglipt. Dat komt niet door de
alledaagsheid van broodhaantjes en suikereitjes maar door het onbevangen geluk
en het gevoel van geborgenheid en beschutting. De werkelijkheid die
onlosmakelijk verbonden is met de eenvoud en kleinschaligheid van toen. De
ongecompliceerde, zuivere sfeer waarin de geringheid van het leven door de
vierende gemeenschap omhoog wordt getild tot een bijna sacraal gebeuren. Een
boer die met een takje rondgaat over zijn erf, have en goed zegenend. Een vroom
gebruik. Het palmtakje werd het hele jaar door in huis bewaard en waarmee men
door het pikdonkere huis liep, hier en daar wijwater sprenkelend, in die angstige
minuten die vooraf gingen aan een zwaar noodweer. De herinnering eraan roept
verdriet op, de slijtageslag van het moderne leven heeft mijn gevoel voor de diepe
zin van het ritueel meer aangetast dan mij lief is. Ik besef nog niet dat ik met dit
boek ook de lotsverbondenheid van de vroegere gemeenschap oproep. De
verhalen brengen mij thuis in het land van mijn jeugd. Overdreven pathetiek?
Voor wie Twente niet kent misschien wel maar wie de wind zag jagen over de
rogge en de populieren hoorde kreunen in de vrieskoude nachten zal het
ongetwijfeld begrijpen. Genegenheid voor een geboortestreek wordt niet
uitsluitend en slechts gedeeltelijk bepaald door de kwaliteit van het landschap of
de monumentaliteit van de steden. Er zijn barbaarse streken aan te wijzen waar
geen vogel zich nestelt en toch zijn er mensen die zich daar geborgen voelen. Ik
geloof dat liefde voor een geboortestreek afhankelijk is van de vraag of men in de
kwetsbare jaren van zijn jeugd beschutting en geborgenheid heeft gekend. Als
dat zo is kan zelfs een vervallen schoorsteenpijp ergens in een troosteloos
weiland een monument worden in de herinnering omdat het een
herkenningsmogelijkheid is.
De kennis van onze lokale geschiedenis is belangrijk voor het inhoud geven aan
het leven nu en voor een positieve instelling ten aanzien van de toekomst. Zoeken
naar een weggewaaide tijd is een onthullende en inspirerende bezigheid.
Herinneringen worden soms gedreven door de windmolens van een weifelend
geheugen. Het bewustzijn filtert en registreert, vervalst soms. Emoties vervagen
en raken verloren. Een juiste perceptie van gevoelens en ervaringen die mij
gevormd hebben, wordt al naar gelang de tijd is verstreken steeds moeilijker. En
toch wordt de persoonlijkheid bijeen gehouden door de opeenstapeling van
belevenissen, in positieve en negatieve zin, die ons mens maken. Voor het eerst
besefte ik hoe bitter weinig ik me van vroeger herinnerde en in welke mate
invloeden en gebeurtenissen een eigen leven waren gaan leiden. Ook begreep ik
hoeveel ontzagwekkende lacunes in het geheugen zijn ontstaan. Verdringingen,
psychisch geblokkeerde details vertekenen op een manier die men zich
nauwelijks bewust is. Er wordt niets in de herinnering opgenomen wat het
zelfbeeld zou kunnen verstoren. Men leeft van droom naar droom om psychisch
niet in duigen te vallen. Er ontstaat een gevaar, het begraven van de pijnlijke
werkelijkheid ten koste van gezonde bewustwording en het onder ogen zien van
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de feiten. Het samenstellen van herinneringen aan de hand van aantekeningen is
dus allereerst een ontdekkingsreis naar leemten in het geheugen, echt of onecht.
Erkenning van de werkelijkheid is voorwaarde van een ware identiteit. De plek
rond de hervormde kerk te Enter had al eeuwen geleden tot beschermd
dorpsgezicht verklaard moeten worden. Helaas is deze kans gemist. De politieke
wil was er niet voor aanwezig geweest, je kunt niet alles bewaren dacht men toen.
‘Ait verdan’, zeggen ze bij Roetgerink in Enter. Enter, een zonnig boerendorp, dat
dorp, die omgeving. Zij zijn door de eeuwen heen in menig opzicht zichzelf
gebleven. Al is er niet meer, zoals ten tijde van Huttenklaos, een onmetelijke
heide tussen Rijssen en Enter, tussen Enter en Goor en tussen Enter en
Wierden. Een streek, nog steeds met natuurschoon, rust, ruimte en zin voor
tradities. Enter is ook niet voorbijgegaan aan de invloed van maatschappelijke
veranderingen en ontwikkelingen, het heeft deel aan de versnellingen van het
ritme van de tijd. Ik ben dankbaar dat ondanks die noodzaak van vooruitgang
toch zo veel ouds en eigens in zijn waarde is gebleven. Jammer voor de koeien
dat de houtwallen zijn verdwenen om voor de nodige schaduw te zorgen. Horzels
en dazen houden zich immers bij voorkeur op bij weilanden die door houtsingels
omgeven zijn. Zij rusten graag in de schaduw en steken juist in de zon.
Belangrijk is dat het vee de schaduw kan opzoeken.
De beheersing van de grondwaterstand, nodig voor een modern agrarisch gebruik
van het gebied, had veel met die ingrepen te maken en had veel betekend hebben
voor het systeem van beken en watergangen. In het stroomgebied van de rivieren
zou door de verbeterde waterafvoer meer gronden in cultuur gebracht kunnen
worden. In de begroting werd vermeld dat er bijna honderdvijftig hectare grond
onteigend moest worden om de beoogde rechttrekkingen en verleggingen te
kunnen realiseren. De beheerskosten en administratieve kosten zouden
verhoudingsgewijs lager uitvallen en zou het gemakkelijker zijn om bekwaam
personeel aan te trekken. Heidevelden, moerassen en veengebieden werden op
grote schaal ontgonnen en drooggelegd. In dit proces paste ook het graven van
kanalen en vaarten, al was het om op diverse plaatsen gewonnen turf te kunnen
vervoeren. In feite waren de kanaalgravers op dat moment al te laat. Twintig jaar
eerder was de trein al in Overijssel verschenen terwijl ook het vervoer over de weg
de aandacht opeiste. Zeker was men te laat in 1889, toen het kanaal AlmeloNordhorn tot aan de grens gereed was. Bovendien was het te klein, schepen van
maximaal honderdvijftig ton konden er gebruik van maken. En toch ging men
door met graven! Een trieste constatering vooral voor degenen die zich hebben
ingezet om in Twente een goede scheepvaartverbinding te realiseren. Met de
komst van een nieuwe gouverneur in Overijssel de graaf Van Rechteren Limpurg
van Huis Almelo kregen de kanaalplannen die uiteindelijk leiden tot het graven
van het Twente-Rijnkanaal en Twente kanaal, weer leven ingeblazen.
De graaf Van Rechteren te Almelo was tevens heer van Schuilenburg, bij
Hellendoorn. Hij bezat daar een havezathe en daarmee eveneens het recht van tol
over de weg en het water. Schuilenburg lag op een kruispunt van de waterweg de
Regge en de belangrijkste landweg van Zwolle op Twente en vandaar op het
Duitse achterland, zodat dat een behoorlijk bedrag aan tolgeld opleverde. Bij
Schuilenburg bezat de graaf eveneens een tweetal molens – hij beschikte over het
molenrecht -: een water- en windmolen. Op 15 maart 1784 werden de condities
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van de verpachting van de twee molens voor de tijd van zes jaar opgemaakt.
Helaas is de naam van de pachter niet genoemd. In 1785 was de
windkorenmolen nog voorzien van ‘een nieuw werk’ en begin 1786 was dezelfde
windmolen afgebrand (oorzaak onbekend) en moest er dus een nieuw exemplaar
komen. Een groot aantal houten onderdelen kwam uit (de omgeving van)
Ootmarsum. De graaf van Almelo had in Ootmarsum goede kennissen: de drost,
Georg Willem Amelung en diens compagnon in houtzaken: Egbert van Laar,
burgemeester en koopman. Voor de bouw van de molen werd de bekende
molenbouwer Bernardus ten Bos uit Oldenzaal aangetrokken. Het dagboek van
J.C. Droghoorn uit Ootmarsum vermeldt op 29 april 1791 dat Ten Bos ‘op
aanstaande Dingsdag den 3 mey de reyze aanneemt naar Dortmund om een
nieuwe windkorenmolen te maken’. Een van de dochters van de drost Sigismund
Vincent Lodewijk Gustaaf von Heyden Hompesch, wonende op de vroegere
Commanderie van de Duitse Orde, ook wel genoemd het Huys Ootmarsum, was
in 1780 getrouwd met de zoon Frederik Lodewijk Christiaan (1748-1814) van de
Almelose graaf. De drost beschikte in zijn vijfentwintig hectare grote Wildbaan
over veel en zwaar hout dat blijkbaar ook geschikt was voor molenbouw. In
Ootmarsum was voor de Admiraliteit van Westfriesland en het Noorderkwartier
sinds 1774 Georg Willem Amelung, een Duitser, als kommies voor de Convooien
en Licenten werkzaam. Hij werkte al in 1760 als zelfstandig ondernemer (als
Kriegscommissar: legerfoerier) in Overijssel. In deze functie bevoorraadde hij
(samen met zijn broer Anton) het Duitse leger met graan en hooi. In Duitsland
woedde toen de zevenjarige oorlog (1756-1763) waardoor geen scheepsverkeer
over zee mogelijk was. Vanuit de Hollanden werd graan en hooi door de provincie
Overijssel vervoerd, waardoor Amelung veel mensen kende en veel mensen hem
kenden. Zo had hij ook kennis gemaakt met en het vertrouwen gewekt van de
gravin van Almelo en verzorgde hij sinds 1774 haar financiële zaken. Amelung
kon goed overweg met de drost; aan zijn voorspraak had Georg Willem de baan
als kommies te danken. Ook was hij goed bevriend met een lid van de
Ootmarsumse regentenfamilie Van Laar. Met deze Egbert handelde hij in hout.
Georg Willem liet bij zijn dood zijn bezit na aan de familie Egbert van Laar en aan
broer Anton. Deze kregen hierover onenigheid. Dit leidde tot het aantrekken van
diverse advocaten, waaronder Jan Willem Racer te Oldenzaal. In het archief van
Racer zijn veel zaken, waaronder de bouw van de molen, bewaard gebleven.
Er zijn op vele plaatsen herinneringen aan het kleinschalige weidelandschap van
na de markenverdeling bewaard gebleven. Behalve door ontginning van woeste
gronden zijn ook graslandcomplexen ontstaan door nieuwe indeling en
herontginning via kavelruil en ruilverkaveling. Op dat moment is de
Twickelervaart echter reeds gesloten voor alle scheepvaartverkeer. En ook die op
de Regge is inmiddels danig verminderd. In Enter worden praktisch geen zompen
meer gebouwd, de laatste zomp liep in het jaar 1887 in Enter van stapel. Tussen
de jaren 1924 en 1940 groeide het aantal bij werkverschaffingsprojecten van de
Heidemaatschappij geplaatste werklozen van twaalfduizend tot bijna
zeventigduizend. Om het in cultuur brengen van de woeste gronden mogelijk te
maken diende de afwatering sterk te worden verbeterd. De Regge en nagenoeg
alle beken zijn gekanaliseerd. Door het graven van het Twentekanaal met een
zijtak naar Almelo in het zuiden en van het Geesters Stroomkanaal, het Nieuwe
Kanaal, het Mariënberg-Vechtkanaal en de verlengde Linderbeek in het noorden
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werd de afwatering der beken aanzienlijk versterkt. De noordelijke beken wateren
nu direct op de Vecht af in plaats op de Regge. De Dinkel die ten oosten van de
Vecht als waterscheiding fungerende stuwwal langs stroomt, is voor een groot
deel nog ongerept.
Het platteland verschilde per regio en ook binnen de regio waren de verschillen
tussen dorpscultuur en streekculturen groot. Het platteland was uitgesproken
dun bevolkt. Er was ruimte in overvloed. De bevolkingsdichtheid varieerde van
tachtig tot vier en twintig inwoners per vierkante kilometer. De dorpen waren
klein, met kerken, winkeltjes, een school en een herberg. Buiten de dorpen
waren de boerderijen en de molens de enige bebouwing. In De Grote
Geschiedenis van Twente wordt één van de belangrijkste centra van de Twentse
beschaving uit de Oudheid opgeroepen: het dorp en de marke Enter. Enter en de
scheepvaart op de Regge worden tot een algemener thema, de overgang van
naturalwirtschaft naar geldwirtschaft. Bekend is het verhaal van de laatste
ridderkrijg van Nederland, die in Enter plaatsvond. De Grote Geschiedenis van
Twente gaat over de geschiedenis van een dorp dat zelf veel waarde hecht aan
haar historie. Er leeft bij veel Entersen een diepgeworteld gevoel anders te zijn
dan de bewoners van Twente omdat ze in het dorp een heel andere ontwikkeling
hebben doorgemaakt. Ze waren bang hun historische identiteit te verliezen door
op te gaan in de gemeente Wierden en dat heeft veel afwijzende reacties
opgeroepen. Ook historici hebben de neiging de nadruk te leggen op het geheel
eigen karakter van dit dorp. In elk geval wijken bevolkingssamenstelling en
economische groei in veel opzichten af van die in de rest van Twente. Aan deze
aspecten wordt dan ook bijzondere aandacht besteed. Er worden vergelijkingen
gemaakt met de andere dorpen en steden in Twente met uitstapjes naar Vreden,
Amsterdam, Brussel en Newcastle. Het spreekt wel vanzelf dat in een
samenvatting van een rijke en complexe geschiedenis als de Enterse veel
aspecten op zijn best alleen aangestipt kunnen worden. Ik ben mij bewust dat de
keuze van thema’s en onderwerpen veel te maken heeft met eigen voorkeur en
belangstelling. De opzet van het boek is voor een deel chronologisch en de
verhalen over de taal, de tempeliers en de heksen staan opzichzelf. Het heeft met
andere woorden een geschiedverhaal vermengd met persoonlijke verhalen,
gedichten, spreuken en overdenkingen. De politieke geschiedenis van de streek
vormt daarbij het kader. Economische, sociale en culturele ontwikkelingen
worden in afzonderlijke hoofdstukken behandeld. De informatie over de
achttiende en negentiende eeuw is het uitvoerigst maar ook de vijftiende eeuw
krijgt naar verhouding veel aandacht. Omdat dit boek vooral bedoeld is voor de
algemene lezer zijn er alleen noten opgenomen en geen verwijzingen. Achter de
moeilijke woorden staat de verklaring en deze is nog een keer vermeld in ‘Noten’
omdat de betekenis vaak maar één keer wordt vermeld. De vermenging van de
mythologie en de Enterse geschiedenis maken De Grote Geschiedenis van Twente
een boek dat interessant is om te lezen. Nu weet ik wel dat kritiek en betweterij
heel gemakkelijk zijn. Het één noch het ander was mijn doel. Alleen wil ik onze
geschiedenis meer begrijpelijk, meer belangwekkend gemaakt zien. Zeer zeker is
bij enige goede wil en voorafgaande zelfstudie op dit gebied heel wat meer te
bereiken. Door de leraren en docenten te berde gebrachte geschiedenis lijkt
slechts occasioneel (bij gelegenheid, niet regelmatig). Indien èn onderwijzer èn
iedere Tukker meer kennis namen van heel die veelzeggende taal, die elke
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Twentse hoeve, beek en burcht, stedeke, dorp en stad spreekt… zou er zeer zeker
een grote belangstelling komen. Gustaf Frensen heeft het terecht gezegd:
‘Interesse haben, das ist rech sein.’
De Marranen hielden hun vrouwen en dochters binnenshuis en ze mochten
alleen onder begeleiding de straat op, waarbij ze gesluierd moesten zijn. In 1731
nog meldden de joodse leiders de burgemeesters van Amsterdam dat hun
ongetrouwde dochters nooit uitgingen en geen Nederlands spraken. In
Nederlandse en Engelse ogen werden ze onderdrukt en gevangen gehouden. Deze
gewoonte was zowel Portugees als joods. In 1651 maande Dom Francisco Manuel
de Mello te Lissabon dat vrouwen niet aan tafel mochten verschijnen als er een
man van buiten de familie te gast was. Een Engelse zeeman deed het volgende
verslag:
De getrouwde mannen zijn erg jaloers en zullen geen enkele vreemdeling toestaan
te gaan waar hun vrouwen zijn, laat staan ze te zien, en houden hun vrouwen
zoveel mogelijk verborgen (…) hun vrouwen, zowel getrouwde als ongetrouwde,
dragen een zwarte sluier over hun hoofd, die tot hun enkels reikt en alleen hun
ogen onbedekt laat.
Wanneer we Marranen veranderen in moslims zou het zo een verhaal uit 2000
kunnen zijn. De Marranen vonden de vrouwen in de Republiek onvrouwelijk, en
andere Europeanen deelden die mening. Alle Iberiërs zagen met afschuw hoe
Hollandse (en ook Engelse) vrouwen alleen op straat liepen en in het openbaar
mannen kusten en omhelsden. En ook thuis leken de Hollandse vrouwen zich
nergens voor te schamen. De Engelsman Owen Felltham meldde dat ‘de vrouw er
de baas van het huis is’. Hollandse mannen klaagden er soms zelfs over dat hun
vrouwen de broek aanhadden, en de autoriteiten, zich daarvan bewust, stelden
hogere boetes in voor het slaan van een echtgenoot dan voor het slaan van een
echtgenote. Veel vreemdelingen vonden de Hollandse vrouwen groot, sterk en
bazig.
Weliswaar zegt Vondel in de ‘Gijsbrecht van Aemstel: ‘De liefde tot sijn lant is
yeder aengeboren’ en aldus zouden alle Entersen enkel door hun geboorte liefde
voor Enter voelen. Wanneer die karaktertrek echter niet wordt ondersteund door
voortgezette belangstelling en studie in de ontwikkelingsgeschiedenis van het
Enterse land en volk, dan blijkt die trek weinig meer te zijn dan een slecht
gefundeerd instinct. Wanneer deze liefde niet wordt onderhouden dan zal het
snel minder worden. Enter roept echter om waardering van de rijke préhistorie
en historie die vanaf de vroegste tijden vertelt van beschaving en terugvallen, van
brute bandeloosheid en toenemende rechtszekerheid, van kunst en techniek.
Staan wij daar ongeïnteresseerd tegenover, niet belangstellend, dan missen wij
een stuk rijkdom dat bij enige inspanning toch een mateloze levensvoldoening
had kunnen geven. Immers, indien wij de ontwikkeling van Enter meer tot ons
laten spreken, indien wij die talrijke boeken lazen en in ons opnamen; de boeken
ontvouwen ons de eeuwenlang durende ontbolstering van de oerstaat, van
primitief leven tot moderne ontplooiing. Dan eerst heeft Twente in al zijn
hedendaagse verschijnselen ons wat te zeggen. Geregeld wordt nu de vrije dag
besteed met tochtjes naar buiten. De mensen fietsen langs de heidevelden,
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watermolens, markegronden, Germaanse grafheuvels, galgenvelden, havezathen,
schaapskooien, grensstenen, hoeven en boerenerven, allen gewijd door een lange
geschiedenis. De zorg voor het behoud van de eigen taal werd in de jaren vijftig
van de twintigste eeuw min of meer geïnstitutionaliseerd. Direct na de Tweede
Wereldoorlog ontbrak nog elke vorm van samenwerking. Alles wat de streektaal
betrof ging op dezelfde ongeorganiseerde wijze door. Af en toe verschenen er
boeken. ‘Um d’n heerd’ van B. te Lintelo kwam uit in het jaar 1948. De schrijver
was op dat moment al eenentachtig jaar. Hij had zeventig verhalen, die hij
vroeger aan het haardvuur hoorde vertellen, opgeschreven en gebundeld. Het
volgende, zeer korte verhaal stond onder meer onder het kopje ‘Speuke’.

D’n gleunigen
True kwam met Kottrienemeuje op n’n oavond late duer d’n Varkerdiek. Zoowat
millenin kwam eur d’n gleunigen tegen. Kottriene, dee gen bange worren kennen,
begon um toch noo ok wal ’n betjen te kniepen, al was ’t neet zoo arg as True, dee
’t van benauwdheid hoaste in de bokse deer. Toote vuerbi’j was leepen ze, zonder
achterume te kieken, zoo gauw meugeluk op ’t hoes an.
Omstreeks het begin van onze jaartelling spraken de inwoners van ons land
boven de grote rivieren een taal, of juister uitgedrukt, een verzameling talen die
men achteraf Ingweoons heeft genoemd. Tussen de jaren 800 en 1200 is die taal,
mede ten gevolge van de kerstening, onder Frankische invloed sterk veranderd.
Dat gebeurde in West-Nederland niet op dezelfde wijze als in Oost-Nederland. Het
veranderingsproces dat plaats vond zette niet overal gelijktijdig even sterk door.
Tussen de jaren 1200 en 1600 heeft dit gefrankiseerde Ingweoons in het oosten
van Nederland Westfaalse of Nedersaksische invloeden ondergaan. Na het jaar
1600 is dit veranderde Ingweoon onder Hollandse invloed voor de derde maal
veranderd. Deze laatste invloed is ook nu weer van ongelijke kracht geweest. Van
daar de onderlinge verschillen tussen de Oost-Nederlandse streektalen en
vandaar ook dat bijvoorbeeld het Sallands of Drents bij het Twents vergeleken
meer vernederlands aan doet. Ten tijde van de Hanze (dertiende tot het begin van
de zeventiende eeuw) bestond er een Oost-Nederlandse schrijftraditie die later
weer verdween. Enkele bekende werken in die schrijftaal zijn van de hand van de
advocaat Melchior Winhoff. Hij was in 1500 geboren in Oldenzaal en werd later
burgemeester van Ootmarsum. Zijn ‘Lantrecht der Thwenthe declareert’
verscheen tussen de jaren 1521 en 1529 en het ‘Lantrecht van Averissel’
verscheen in 1559. in de zeventiende en achttiende eeuw verviel deze OostNederlandse schrijftraditie. Ook nu nog vindt men nog oude opschriften,
bijvoorbeeld op balken boven de niendeuren van boerderijen.
We kant maken. Segget mi Dat Et Alman To Dancke Si. 1544
Vindplaats: eiken balk in het Palthehuis te Oldenzaal.
In de Bisschopsstraat te Oldenzaal kon men vroeger lezen:
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Dee dar benit ein ander sin broedt
dee brenket sich blodt un sledt sich dot.
Mennich benit dat het suit nochtans moeten se
liden dat het gesched. Anno 1611
En op de Bisschopspoort stond de volgende tekst:
Et is besser benidet als beklaget wandt Godt behaget. Anno 1642, den 12 Aprilis.
Er zijn gelukkig nog redelijk wat spreuken uit het verleden overgeleverd. Zij
bevinden zich niet allemaal meer op de originele plaats, maar vaak in musea en
oudheidkamers. Het is verleidelijk een hele reeks op te noemen. Nog een dan. De
spreuk komt uit Rijssen.
Ferlat di nich op ersche dingen
Dat titlich got forswint geringe
Wat die mensche wieselich dot
De daer soec dat eegi got.
Anno 1656
In de achttiende eeuw stelde enige leden van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden een woordenboekje van de Overijsselse taal samen. Dat
was tussen de jaren 1778 en 1782, de verzamelaars waren Gerard Dumbar,
Herman Scholten en Jan Arend de Vos van Steenwijk. In 1952 werd het boekje
uitgegeven onder de titel ‘Dumbar Handschrift’. Men kan het beschouwen als een
aanwijzing van de Overijsselse taal van het einde van de achttiende eeuw. In het
begin van de negentiende eeuw gingen sommige mensen schrijven in de Twentse
taal, puur uit genoegen.
Toen Europa bijkwam van het geweld van Napoleon, zich te weer had gesteld
tegen de Franse politieke hegemonie en zich ook, ten dele, het Franse
cultuurimperialisme van het lijf had gehouden, keken veel Europeanen anders
aan tegen het nationaal en regionaal eigene. Men verstond onder het eigene
velerlei zaken zoals oude gewoontes, gebruiken en oude verhalen. Ook voor de
taal waarin verzamelaars en optekenaars van het eigene hun mededelingen
deden, begon belangstelling te komen. In Duitsland waren het de broers Grimm
die hun volkssprookjes bijeen brachten. In 1812 zouden ze in boekvorm
verschijnen. Het werk van de broers had invloed op romantische geesten, die
zochten naar het volkseigen in eigen land of regio. Voor Nederland speelde de
Friese letterkundige Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) de rol van stimulator
van het onderzoek van onder andere de Nedersaksische talen. Sedert het jaar
1822 was hij doopsgezind predikant te Deventer. Spoedig ontstonden schrijfsels
– in proza of poëzie – in de oeroude streektalen, die vaak echte spreektalen waren
geworden en waarin geen echte schrijftraditie meer bestond.
Ook in Twente ontwaakte de belangstelling voor het eigene. In deze tijd ontstond
dan ook het eerste gedrukte Twents. Het is het ‘Twenther Brulfteleed’ van B.W.
Blijdenstein (1780-1857). Het lied dateert van 1811, toen Nederland deel
uitmaakte van Frankrijk. Hij schreef het in ’t Haverstreutsch en Labberdieksch,

47

naar twee straten in Enschede, de Haverstraat en de Labdiek (nu Walstraat).
Daar was naar zijn mening het Twents het best bewaard gebleven. Dan is het
voorlopig weer stil rond de moodersproake. Een groep mensen die welbewust aan
de slag gingen om de taal te cultiveren zal men niet aantreffen. Het schrijven
bleef beperkt tot een aantal individuen, die elk voor zich werkten. De tweede
naam in deze rij is die van een wel erg opmerkelijk en kleurrijk figuur, een
romanticus en lastpost pur sang, G.A.C.W. marquis de Thouars (1807-1850).
Geboren in een adellijk officiersgeslacht, dat echter door omstandigheden arm
was geworden, kwam hij als page aan het hof van koning Willem 1. Daar ging hij
prat op zijn hoge titel en begon hij een verhouding met de jongste dochter van de
koning, prinses Marinanne. In hoogdravende stijl – hij was een bewonderaar van
de dichter Willem Bilderdijk – verklaarde hij de prinses, die hem later
teleurstelde, zijn liefde. Hoogdravend en zeer emotioneel was de dichtbundel die
hij liet verschijnen in 1825, hij was toen achttien jaar. Toen hij van het hof werd
verwijderd, trouwde hij en werd sergeant. Brieven aan de koning met
opgewonden betuigingen van liefde en gehechtheid aan zijn vorst
bewerkstelligden zijn bevordering tot luitenant. Dronkenschap en plichtsverzuim
waren er de oorzaak van dat hij berooid terugkeerde naar de ouderlijke woning
bij Denekamp. De Thouars stierf, geheel aan lager wal geraakt, in een
boerderijtje in Bentheim. Hij was over de grens gevlucht om aan gevangenschap
te ontkomen wegens beledigende stukken in de Zierikzeesche Nieuwsbode. Zo
gezwollen zijn stijl in het Nederlands ook was, zo gewoon was zijn taalgebruik in
zijn twee Twentse gedichten. Het eerste is de ‘Soamensproake tussen Geert en
Luuks an de Rammelbekke tusschen Denekamp en Nothoorne’. Een gedicht van
honderdzestig versregels dat gepubliceerd werd in de Overijsselsche Almanak
voor Oudheid en Letteren. In de ‘Soamensproake’ wil Luuks uit vrijen gaan met
Ketien uit het dorp.
Geert
’t Is wal te zeen dat ’t Zundag is;
wat bizt du oet de podde!
Du zöst er werekeldoags manks oet,
as kröpste deur de modde.
Luuks
Heer Jees! Ik goa oet vryen, Geert!
Zak dan zoo smoestrig loopen?
’t Wordt endlik eernst, geleuf mi haal,
ze hept mi loaten ropen.
Geert raad hem het meisje af. Een heel register van scheldwoorden als gaffeltand,
blage en sterthakke is opengetrokken. Platte taal wordt niet geschuwd. Tenslotte
roemt Geert zijn eigen Liesbeth, die eenvoudig is en hard kan werken. Dat
horende roept Luuks:
Zo’ n wief is ’t beste tijdverdrief.
Pedows! Ik goa an ’t zeuken.
Hij dankt Geert voor zijn goede raad:
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God, Geert, wat hest mi good eroan;
Heer Jees! Wat bink toch bliede!
Ik leuf di al mien leffen geern
en kiek nooit weer noa leupsche deern
of jufferties in ’t ziede
Eveneens van de Thouars was de ‘Breef van Swooflings Hinte oet Amsterdam an
zien volk in De Lutte biej Oldenzel’. Driehonderdeenendertig versregels lang en
ook in dezelfde almanak gepubliceerd in het jaar 1840.
Cato Elderink (1871-1941) stamde uit een deftige Enschedese familie. Van haar
moeder zou ze het verstand hebben en van haar vader de lust tot vertellen. Na de
dood van haar ouders bleef ze met twee zusters en een broer in haar ‘volkshoes’
wonen. Cato was verpleegster. Ze observeerde de Twentse bevolking vanuit
Buurse, waar de familie een oud erve, het Nijenhoes, bezat. Daar trok ze er vaak
met de fiets op uit om oude mensen te ondervagen over volksgebruiken, sagen,
liedjes en raadsels. Veel van wat ze hoorde werd in gedichten en vertellingen
verwerkt. Over het voortbestaan van het volksverhaal was ze pessimistisch
gestemd: ‘Vuur ’t leste rekt ow ’n vuurgeslacht oet dee oalde vertelsels en sagen
de haand’. ‘Oet et laand van aleer’ verscheen in 1925. Het was een boek met
gedichten gebaseerd op, of voorkomend uit de regionale geschiedenis en
sagenwereld. Een deel van de oude vertellingen waaruit ze inspiratie putte, had
ze zelf als kind nog gehoord aan het haardvuur, getuige het begin van het gedicht
‘Middeweenterstied’:
Waleer um de middeweenterstied
as de dage ko’t zeent en d’ oavenden lang,
dan schikken wi’j mangs um et knappende veur
en kwammen oaver oalde vertelsel te gang.
Boeten was dat stikduustere nacht,
Doar steuf de snee, doar gierden de weend.
Mi-j heugt nog zo goed wat der dan wör vertèld
dat vergets dow nig gaw, wat di-j mooi was as keend
in 1937 verscheen, gedeeltelijk in de Nederlandse taal, haar ‘Twènter land en leu
en lèven’. In drie delen: In de vèldgroond, Op ’n esch en Et stadslèven gaf ze een
beschrijving van het Twentse land vóór de groei van de industrie. Van bewust
bouwen aan een taal leek bij Cato Elderink geen sprake. Ze gebruikte de
‘moodersproake’ omdat die haar natuurlijk voorkwam.
Johanna van Buren (1881-1962), geboren te Hellendoorn, Broos Seeman en H.J.
Groote Schaarsberg uit Gelderland schrijven in de streektaal. Gezien hun
woonplaatsen en de aanduiding in hun gedichten horen zij in de rij van de
Twentse schrijvers niet thuis. Toch meen ik dat het ten aanzien van hen anders
ligt. Ten eerste door hun populariteit in Twente, veroorzaakt door het feit dat
voor wat Johanna van Buren en Broos Seeman betreft in een Twentse krant
publiceerde. Ten tweede omdat hun door de sfeer die sprak uit hun werk, als
‘een der onzen’ werd herkend. Hun populariteit was daar het gevolg van. Hun
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Sallands was sterk Twents gekleurd. Broos Seeman was vaak in Junne en
Johanna Van Buren schreef veel over Twente en kwam er ook graag. Johan
Buursink noemde haar dan ook ‘onze dichteres’.
Wat eeuwenlang en voor talrijke generaties als basis en levensnoodzaak gold is
onherroepelijk terzijde geschoven. Traditionele klederdrachten verdwenen,
overgeleverde gebruiken gingen verloren. Bouwstijl en woninginrichting, kleding
en manieren richten zich meer en meer op de moderne tijd. Ook ik heb er me
schuldig aan gemaakt door niet meer naar de kerk te gaan, wel seks te hebben
voor het huwelijk, niet alle verdiende loon inleveren en geen degelijk huwelijk. Ik
heb vastgesteld dat ondanks verbeteringen op materieel gebied, veel
karakteristieks voor altijd verloren is gegaan en dikwijls van geestelijke armoede
gesproken kan worden. En de rust en de magie van de natuur zijn uit onze
levens verdwenen. En wat kregen we ervoor terug? Frisdrank, drugs,
criminaliteit, junkfood, consumptie, kapitalisme, televisie, godsdiensten,
extremisme, xenofobie en zinloos geweld. Stellig maakte de overgang van
naturalwirtschaft naar geldwirtschaft de mensen veel ontvankelijker voor
materialistische ideeën. Door de uitvinding van het geld veranderde de wereld
voorgoed. Voor het eerst in de geschiedenis was de mens in de gelegenheid om te
sparen voor zware tijden of voor grote aankopen. Het was eenvoudiger voor een
handelaar om naar verre streken te reizen met een buidel geld dan met zware of
bederfelijke waar. De uitvinding van het geld heeft de handel een geweldige
stimulans gegeven en voorspoed gebracht. In de zevende eeuw voor Christus
werd het geld uitgevonden. Ook ik ben er door beïnvloed, ziet u mij al lopen met
een knipmuts en lange rok? Sommige magievervangers ervaar ik als prettig zoals
televisie, een nieuw huis, consumptie en junkfood en soms moet ik extreem zijn
om de zaken duidelijk te krijgen en op scherp te zetten. Ik moet er niet aan
denken in de rij voor de winkels te staan met een bon in de hand voor goederen
en artikelen waarop bezuinigd is. En patat met majo vind ik lekker!! Ik bepaal
zelf wat er voor de televisie komt en doe niet mee aan organisaties van kerken en
politiek. Ik kan denken en werken als een zelfstandig ondernemer en ik eet nog
steeds met mijn lepel en vork die ik als zesjarig kind op mijn verjaardag kreeg.
Wat wil ik nog meer? De armoede en het feodale verhoudingen van vroeger terug?
De vrouw weer thuis in de keuken werken, hooguit in een ziekenhuis of
bejaardentehuis en geen deel uit maken van het openbare leven in een
mannenmaatschappij? Ik moet er niet aan denken!! Kortom, ik vermaak me wel
in deze tegenwoordige tijd. Alleen mis ik het landschap uit de tijd van mijn jeugd.
Bij het lezen van de verhalen zal men een stil verlangen naar vroeger opwekken.
Lezen wij over het oude Twente, dan rijst het visioen voor ons op van moerassen,
lagunes, droge rivierbeddingen, heuvels en kleiterrassen. Van een bosrijke streek
met tussen de bossen bomen grote essen met korenvelden en verre heidevelden.
Waar op de smalle rivieren en beken scheepvaart was en waar men de resten
vindt van de oude schippershergen bij watertjes, waar nu een kano moeite zou
hebben te passeren. In Enter werden bootjes getrokken om goederen vanaf de
Waarf door allerlei geulen aan de oostkant van de Dorpsstraat naar plaatsen van
bestemming te varen. Zo mooi was het vroeger allemaal niet, ik heb het verleden
een beetje geromantiseerd. Daarom heb ik het allemaal opgeschreven. En dit
alles, het mysterieuze, verreikende, ragdunne spoor, de vreemdheid van de
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geschiedenis maakte indruk op mij. Het is geen koortsige wereld verzonnen in
een delirium, maar een echt bestaand oord. Als ik terugkeer naar plekken waar
ik als kind kwam kan het gebeuren dat alles veel kleiner lijkt. Die ervaring is
echter al te vaak toegeschreven aan de fysieke verschillen tussen een kind en een
volwassene. In feite heeft het meer te maken met afmetingen in tijd dan met
lichamelijke afmetingen. Het weten is als heet water op wol, het laat tijd en
ruimte krimpen. Toegegeven, het is ook nog zo dat verveling, veroorzaakt door
herhaling, tijd en ruimte uitrekt. Wat is verveling? Eindeloze herhalingen
waardoor we onze belangstelling verliezen. Wat maakt iets opwindend? Al
varieert de mate waarin, we worden altijd geprikkeld door iets wat ons raakt,
beïnvloedt of eenvoudigweg aangaat. En dat is alles, behalve dat zoiets als
verveling niet bestaat. Verveling is in wezen een psychologische verdediging die
ons tegen onszelf beschermt, tegen volledige apathie, door onder andere de
betekenis van bijvoorbeeld heimwee te onderdrukken. Het beeld van de omgeving
is zowel het product van de directe beleving als dat van de herinnering aan
vroegere ervaring. En wordt gebruikt om informatie te interpreteren en handeling
te leiden. Of zoals Jean Piaget benadrukte: 'Het is overduidelijk dat de
waarneming van ruimte geleidelijk wordt geconstrueerd en zeker niet kant en
klaar bestaan aan het begin van de geestelijke ontwikkeling.’ Mijn aandacht voor
beleving en de nadruk op geconstrueerde perceptie (het opnemen van indrukken
in het bewustzijn) geeft mijn nadruk op het belang van het verleden mij
gelegenheid een bepaalde mate van subjectiviteit (sterk persoonlijk) te
introduceren in de behandeling van de geschiedenis. Ongetwijfeld zal er nog lang
gespeculeerd worden over de kracht die de dimensies van de geschiedenis
verandert en herschikt. Maar zelfs als de interpretaties (uitlegging) een of andere
test blijken te zijn – die voorkomt uit een vreemde en tot dusverre onontdekte
geschiedkundige wet – blijkt toch uit mijn verdriet hoe de verontrustende
desoriëntatie die ik ervaar – of die nu rechtstreeks op de maag of op het innerlijk
labyrint van de psyche inwerkt – psychologische consequenties kan hebben.
Heimwee overviel me door al die herinneringen aan Enter. Ik besloot de verhalen
op te schrijven en zo mijn heimwee te koesteren. Twee jaar lang werkte ik aan
het boek met de verhalen over Twente. Ik kan zeggen met de hand op mijn hart:
De Grote Geschiedenis van Twente is duur betaald. De stille pijn van de alsmaar
kleiner wordende toekomst te verzachten met de balsem van de herinnering. Een
beeld dat weemoedig stemt zoals het terugvinden van een pop op de
rommelzolder van het verleden. De geschiedenis is het geheugen van ons volk. De
Grote Geschiedenis van Twente houdt zich bezig met het grensgebied van het
menselijk leven op aarde. Met die regionen waar het leven uitmondt in een groot
mysterie.
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Van Eigen Erf
Verschijnt iederen vrijdag
Geïllustreerd Familie Weekblad voor Overijsel & Drente
Zesde jaargang

9 januari 1931
Een plaatje is te zien van een zijtak van de Regge in de Laarstraat te Goor. Het
water zal worden gedempt.

6 februari 1931
De Nederlandsche tennisster, mej. Kea Bouman uit Almelo, is vorige week in het
huwelijk getreden met den heer Ir. J.W. Tiedemann. Het jonge paar was zoo
vriendelijk, bij het verlaten van het stadhuis onzen fotograaf gelegenheid te geven
voor het maken van een foto. Het was heel druk in de Grootestraat te Almelo ten
tijde van het huwelijk. De Burgemeester trad op als ambtenaar van den
Burgelijken Stand.

13 februari 1931
De molen aan de Nieuwstraat te Almelo heeft vorige week twee wieken verloren.
Een zielig gezicht! We hopen dat het niet zal worden gevolgd door verdwijnen van
den molen, waarop kans schijnt te bestaan.

20 februari 1931
Het hoeveelste slachtoffer zou deze molen, op den Reutemeresch bij de
‘Molenberg’, wel wezen? Hij is van ouden datum: het begin van de 17e eeuw
beleefde hij reeds! Mogelijk bestaat er nog hoop dat dit sieraad van het landschap
kan worden behouden!

7 augustus 1931
Vermeldt Van Eigen Erf dat er te Nijverdal een Provinciale Jongensdag is
gehouden van de provinciale C groep in Overijsel. De jongens marcheerden in
optocht naar het feestterrein. Op de foto zie je een gedeelte van de massale stoet.
Wat ferm en fier en eerlijk is.
Wij willen het betrachten.
Wat laf en laag en deerlijk is.
Dat zullen wij verachten!
Bravo! Jongens, houdt je aan die leus!
Dat schrijft de journalist van Van Eigen Erf onder de foto. Daarop staan jongens
van ongeveer zestien jaar, met vaandels en trommels.

7 augustus 1931
In Amerika heerscht reeds geruimen tijd een ondragelijke hitte. Om de
temperatuur in de slaapwagens eenigszins dragelijk te maken, hebben de
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spoorwegen speciale koel-auto’s in dienst gesteld, waarmee koude lucht in de
slaapwagens wordt gepompt.

7 augustus 1931
Te Enschede werd aan werkloozen een cursus in het autogenisch lasschen
gegeven. Een der cursisten staat (op de foto) het geleerde in praktische
toepassing te brengen. Hij is met een veiligheidsbril gewapend, opdat er bij dit
gevaarlijke werkje, geen vonk in zijn oogen zal komen.

7 augustus 1931
Deezer dagen werden te Almelo onder toezicht van marechaussees verschillende
afleidingen van huiswater aan de oever der Loolee dichtgemetseld.

16 oktober 1931
Onlangs werd door het kerkbestuur van Borne een naast het St.
Johannesgesticht gelegen heerenhuis aangekocht ten behoeve van de ouden van
dagen. In dit prachtig gelegen huis, dat in de toekomst waarschijnlijk nog
verbouwd zal worden, zullen de Bornesche oudjes zeker op een kalme en rustige
manier hun laatste levensjaren slijten.

16 oktober 1931
Bij de kerk der H. Drieëenheid te Oldenzaal wordt voor rekening der zusters
Franciscanessen een bewaarschool gesticht, welke haar voltooiing nadert. Het is
een keurig gebouw, geheel van waalsteen opgetrokken en bevat alle gemakken en
comfort, die men van een moderne bewaarschool kan verwachten.

23 oktober 1931
Thomas Alva Edison †
In aansluiting op de foto die wij elders in ons blad geven, plaatsen wij hier nog
een opname van den grooten uitvinder, die in den nacht van Zaterdag op Zondag
is overleden. Met Edison is een der grootste genieën heengegaan, die de wereld in
de laatste eeuw bezat, het levend voorbeeld ook, hoeveel taaie volharding en
energie vermogen. Want in den vollen zin des woords was Edison een ‘selfmade
man’, iemand, die op de onderste sport van de maatschappelijke ladder begon en
het tot de hoogste heeft weten te brengen. De menschheid heeft aan dezen
genialen man ontzaglijk veel te danken.

30 oktober 1931
In Haaksbergen is een Winkelweek gehouden. Er werd natuurlijk gevlagd en door
middel van doeken, die tusschen de huizen gespannen waren, de aandacht van
het publiek getrokken. Deze opschriften waren in het Twentsch dialect gesteld.
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Foezel in ’t lief, ’t hert in ‘n moond
A’j wille wilt hemn, mo’j oew zolf kieteln

De Grootsten
As Criticus met groot verstaand,
- Hee dreg ne groote brille Luk op – of an te marken hef,
Hee hoalde zik neet stille!
Al ’t menschenwaark hef zien gebrek
En ’t netste kan nog netter.
Dee meant, dat hee ’t verbettren kan,
Den zeg ik ‘Doo iej ’t better!’
F.G.H. Löwik

Het zal in het midden van de jaren twintig zijn geweest, in de tijd dat de cycloon
van Borculo over het oosten trok, toen de roem van Ko van Deinse door drong
achter de ramen van het laboratorium. Daar zat de jonge bierbrouwer Albert
Meyling uit Borne (stichter Hengelosche bierbrouwerij) zich suf te prakkezeren
hoe hij uit gerst en hop houdbaar bier kon produceren. Buiten in het hoge licht
van de zomer dreef de vrijheid in witte wolken langs de hemel. Het was stil aan
de Parallelweg, soms toeterde er een vrachtwagen, in de verte dreunde de aarde
van de rollende biervaten; Albert hoorde het niet. De naam van de Enschedese
troubadour cirkelde vaker door zijn gedachten. Vooral als hij de hele dag
opgesloten zat tussen zijn proefflesjes. Alle lijnen die met vrijheid, historie en
oude volksgebruiken te maken hadden, schenen samen te komen in die ene
man. En zo raakte de Hengelose bierbrouwer op een avond verzeild in een
gelegenheid waar Van Deinse optrad. Een directe confrontatie kon niet uitblijven.
Van Deinse op zijn beurt raakte in vervoering toen hij op zekere dag de eerste
beelden zag die Meyling had vastgelegd op een zestien millimeter filmband. Vanaf
dat ogenblik trokken Van Deinse en Meyling samen de boer op. Ko verzorgde de
woorddienst en Albert nam het ritueel van de beelden voor zijn rekening. Na de
Tweede Wereldoorlog, toen Ko van Deinse moe en somber afscheid nam van deze
wereld ging Albert Meyling alleen op pad. Het wegvallen van de woorddienst
trachtte hij te compenseren door het draaien van grammofoonplaten.
Behalve Albert Meyling was er in de jaren voor de oorlog nog iemand die geloofde
en hoopte dat Twente zichzelf zou blijven in de verwarring van de tijden. Zijn
naam was Willem Dingeldein. Hij bracht zijn dagen door op het protestantse

54

schooltje van Denekamp. Met verwondering luisterde de jonge onderwijzer naar
het nieuwe geluid dat vanuit Enschede over de essen golfde en de dageraad van
een herboren Twente scheen aan te kondigen. Zijn gedachten dreven hem naar
de uitgeschuurde oevers van de Dinkel, de boerenerven en het volk dat er sinds
eeuwen woonde. Vooral naar Ko van Deinse, de man die zich verzette tegen de
vreemde machthebbers en het gesjacher van het volk dat zijn aard en karakter
moeiteloos prijsgaf voor een televisie. Meester Dingeldein zat nu al tien jaar
achter de ruiten uit te kijken naar de vrijheid. De onrust van het binnen zitten
was altijd groter dan zijn voldoening over de hoeveelheid leerstof die hij zijn
leerlingen bijbracht. Raakte Albert Meyling zijn gemoedsrust kwijt door eindeloze
wolkenkaravanen, Willem Dingeldein was al van slag wanneer een wit wolkje
statig over Denekamp dreef. De meester probeerde zijn passie voor het land van
weleer kwijt te raken in urenlange zwerftochten na schooltijd en in de avond
kroop hij leergierig onder de lamp met zijn boeken over geologie, natuur,
streekhistorie en volkskunde. Het hielp weinig, de onrust bleef en werd
bovendien nog aangewakkerd door de stem van Ko van Deinse die bijna dagelijks
over Twente galmde. Dat Albert Meyling en Willem Dingeldein, twee bescheiden
Tukkers, zich aangesproken voelden door de vrijmoedige wijze waarop de dertig
jaar oudere Ko van Deinse het volk wakker schudde uit zijn eeuwenlange slaap,
laat zich gemakkelijk raden. Beiden leefden ze in het besef dat ‘et land van aleer’
zich ontwikkelde naar een zorgwekkende toekomst. In Ko van Deinse
manifesteert zich het verzet tegen de vervlakking en afkalving van het Twentse
land, zijn taal en cultuur. En zo groeide in de luwte van de dertiger jaren van de
twintigste eeuw het driemanschap: Van Deinse, Meyling en Dingeldein uit tot de
top van een beweging die het Twentse bewustzijn trachtte te mobiliseren. In
dezelfde tijd dat roomsen en socialisten met spandoeken en vaandels de straat
optrokken, stak Ko van Deinse aan de Noorderhagen in Enschede zijn vlag met
het Saksische ros triomfantelijk in de wind.
De vreugde was echter van korte duur. Donkere wolken pakten zich samen
boven Europa. De oorlog brak uit, de vaandels werden opgeborgen. Behalve een
enkele brief was er verder weinig contact tussen het driemanschap. Bij hoge
uitzondering verscheen Albert Meyling op de deel van een afgelegen boerderij om
er zijn Twentefilm te draaien. Stroom was er niet maar er was altijd wel een
handige jongen die de projector van Albert clandestien wist aan te sluiten op het
net van de Twentse Centrale. In Enschede ging het niet goed met Ko van Deinse.
Hij raakte een beetje in de versukkeling en was slecht ter been. Het leek erop of
hij voorvoelde dat de hoopvolle opleving van alles wat Twents was zich na de
oorlog niet voort zou zetten. En in Denekamp zat Willem Dingeldein zich op te
vreten van chagrijn omdat zijn vrijheid nog kleiner werd dan hij al was.
Met Ko van Deinse ging het bergafwaarts. Zijn toestand verslechterde van maand
tot maand, de tachtigjarige Twente-exegeet was uitgeblust. In februari van 1947
veroorzaakte zijn dood een gevoel van verslagenheid bij zijn vrienden en
medestrijders. De dodenklok van de Lasonderkerk dreunde over Enschede toen
zijn stoffelijk overschot werd uitgedragen. Felle jachtsneeuw stoof over de
Oosterbegraafplaats. Niemand van de aanwezigen verbaasde zich erover dat een
rode vlag met het Saksische ros de kist bedekte. Aan het eind van de plechtigheid
trad een dubbel mannenkwartet uit Oldenzaal, onder leiding van Toon Borghuis
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in de sneeuwstorm naar voren en speelde het Twentse volkslied. Toen de poort
van de Oosterbegraafplaats achter hen dichtviel zullen de vrienden Albert
Meyling en Willem Dingeldein niet beseft hebben dat met het heengaan van Ko
van Deinse een tijdperk definitief was afgesloten.
Het gemis van Van Deinse droeg er ongetwijfeld toe bij dat Meyling en Dingeldein
steeds vaker elkaars nabijheid zochten. Er breekt een periode aan waarin Albert
Meyling zich met grote regelmaat weet te bevrijden van de boeien die hem
kluisterden aan het Hengelosch bierstation. Hij stapt dan in zijn auto en
verdwijnt met grote snelheid in de richting van Denekamp. Zijn vriend
Dingeldein, gealarmeerd door het geluid van een dichtslaand autoportier staat al
in de voordeur. Het kon niet uitblijven dat ze nauw betrokken raakten bij de
verzamelde uitgave van Van Deinse’s beide boeken: ‘Uit het land van katoen en
heide’, waarvoor kort na zijn dood het initiatief werd genomen. Dat Willem
Dingeldein zich zou belasten met de voorbereiding, bewerking en samenstelling
van deze uitgave was geen punt van discussie. En was Albert Meyling niet de
man die in staat moest worden geacht het levenswerk van Ko te verluchten met
een serie indringende foto’s? Niemand heeft er misschien bij stilgestaan, ‘Uit het
land van katoen en heide’ is niet alleen een monument geworden voor Twente
maar ook in het bijzonder voor het driemanschap: Van Deinse, Dingeldein en
Meyling.
Albert Meyling liet zich vergezellen door zijn vriend Dingeldein, toen hij op
uitnodiging van de Volkskunde Commissie der Koninklijke Akademie Van
Wetenschappen naar Amsterdam reed om daar zijn Twentefilm te vertonen. In de
vroege morgen van zaterdag 12 februari 1949 liet Willem Dingeldein zich naast
de chauffeur zakken. De straatlantaarns van Denekamp brandden nog. Het
nevelde, de straatstenen glommen en de lichten van de auto wierpen lange
strepen. Op de Veluwe begon de mist op te trekken, de zon brak door en verdreef
de laatste sporen van de nacht. Tegen twaalf uur bracht Albert zijn auto
aarzelend tot stilstand voor het museum Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal.
‘Hier stelden wij het filmtoestel op, en gingen toen alles gereed was, even een
zijstraatje in om in een broodjeswinkel iets te gebruiken want de vergadering zou
om één uur beginnen’, schrijft Willem Dingeldein in zijn reisverslag.
Geleidelijk zijn alle vertrouwde geluiden weggevallen, het is stil geworden in het
leven van Albert Meyling. Hij is de laatste van zijn generatie. Achter hem kwamen
hele rijen waarvan hij haast niemand meer kent en naast hem lege plekken.
Albert leeft onder een immens dek van herinneringen maar de muren ontbreken.
Ze zijn gesloopt door de tijd, steen voor steen. Met een paar woorden heeft
Johanna van Buren de tragiek van de ouderdom neergeschreven: ‘De riege wödt
al kotter en al dunder mettertied.’ De riege van Myling ligt uit te rusten onder de
groene zoden.
De zwijgzame cineast stond tussen de korenschoven met een camera om de
optocht te filmen die afscheid nam van Van Deinse. Ze trokken zwijgend aan hem
voorbij: Dingeldein, Cato Elderink, Bernink, Jan Jans, Van Haeften, Stroink, Ter
Kuile, Sambeek en zoveel anderen. Toen hij de laatste man achter de horizon zag
verdwijnen is Albert Meyling naar huis gegaan. De camera van Meyling is in 1980
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niet langer ingesteld op verre verten. Het doelwit wordt begrensd door die paar
vierkante meter die hem gegeven zijn om uit te rusten van zijn omzwervingen
door Twente. Buiten in zijn tuin dienen zich de onderwerpen aan: bloemen,
planten en vlinders. Van de kleine wonderen die hem dagelijks omringen heeft hij
duizenden kleurendia’s gemaakt. Traag kruipt de zon tussen het groen van
heggen en struiken. De avond valt, schaduwen worden langer. Hoog in de bomen
hangen de nestkastjes van Albert. Er zitten geen vogeltjes meer op de
landingsstokjes, zij zijn uitgevlogen, de optocht achterna.
In Twente organiseerde zich in de omgeving van Goor een aantal kunstenaars
rond Folkert Haanstra. Zij woonden en werkten er al ruim voor de oorlog of
kwamen als onderduiker naar de streek. De herwonnen vrijheid inspireerde hen
tot de oprichting van De Nieuwe Groep. Hartje winter op de fiets met een pak
schilderijen van Markelo naar Hengelo, waar de eerste tentoonstelling rond de
jaarwisseling 1945-1946 plaats vond. Voor de wederopbouw van het centrum
waren bij de kruising Oldenzaalsestraat/Weemestraat barakken geplaatst
waarvan er enkele als noodwinkel en één als koffiehuis diende. Hier maakte De
Nieuwe Groep zijn entree. Een volgende tentoonstelling vond plaats in het
Elektragebouw in Hengelo. Later waren er tentoonstellingen in Zwolle, Zutphen,
Goor en Amsterdam in het Vondelparkpaviljoen. Het ging echter niet goed met De
Nieuwe Groep. Ondanks de uitnodiging voor een expositie in het
Vondelparkpaviljoen en ondanks de aanvankelijk warme belangstelling van
Sandberg, de directeur van het Stedelijk museum in Amsterdam, lukte het niet
om een hechte groep te worden. Artistiek gezien bleken er grote verschillen en
ook op andere punten ontbrak het aan eensgezindheid. Het einde kwam snel en
de contacten verwaterden.
Wie waren zij eigenlijk? En waar stonden zij in het landschap van de kunst?
Folkert Haanstra (1884-1966) was de oudste. Hij was in 1894 geboren in Ee bij
Dokkum en groeide op in Amsterdam. Hij werd onderwijzer in Goor en kreeg vier
zonen. Als kunstenaar was hij autodidact. Het feit dat drie van zijn zonen hem
navolgden in de kunst zegt veel over zijn gedrevenheid. Twee zonen namen deel
in de groep, de derde was Bert Haanstra, de beroemde cineast. Johan Haanstra
(1914-1991) was op dat moment al afgestudeerd aan de rijksacademie
kunstoefening in Amsterdam. Folkert junior (1920-1985) zou pas in 1953 naar
de academie gaan. In dat jaar werden de activiteiten van De Nieuwe Groep
beëindigd. Van Johan is bekend dat hij zich in de vooroorlogse jaren sterk
aangetrokken voelde tot het verstilde realisme van de Arnhemse schilder Dick
Ket. Jan Broeze (1896-1983) werd geboren in Elsenerbroek. Hoewel hij enkele
jaren les had, eerst van Jan Kruijsen in Brabant en later van Jos Beeling in
Almelo, is hij ook als autodidact te beschouwen. In elk geval is zijn versie van het
kubisme op eigen kracht verworven en daardoor hoogst origineel. Wim ten Broek
(1905-1994) kwam uit Amsterdam en had daar een uitgebreide scholing en
praktijk onder andere aan de rijksacademie achter de rug. Hij vestigde zich in
Goor en leefde vooral van opdrachten. Zijn werk was uitgesproken traditioneel
van aard. Riemko Holtrop, geboren in 1914 in Hengelo, bezocht achtereenvolgens
academies in Rotterdam, Parijs en Arnhem. Aan een vrije en onbelemmerde start
kwam hij door de oorlog niet toe. Het werk dat hij in de tijd van De Nieuwe Groep
liet zien was expressionistisch van karakter. Al snel daarop werkte hij
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experimenteel. Hij maakte deel uit van de Vrij Beelden en exposeerde met deze
groep in het jaar 1949 in Fodor in Amsterdam. Bas Kleingeld werd geboren in
1910 in Rotterdam. In de oorlogsjaren werd hij leerling van Holtrop. Pas na de
oorlog zou hij naar de academie in Arnhem gaan. Hij vestigde zich in Zwolle, niet
als kunstenaar maar als administrateur bij de politie. Ben Akkerman (1920) was
een beginnend ambtenaar in dienst van de gemeente Enschede en door
onderduik in contact gekomen met de Goors-Markelose schilders. Hij was
formeel autodidact en amateur. Zijn ontwikkeling, kennis en belangstelling met
betrekking tot de kunst was echter aanzienlijk. Hij werkte in een
expressionistische stijl en had ondanks zijn jeugdige leeftijd al veel ervaring met
tekenen en schilderen opgedaan. Goed beschouwd waren het de buitenbeentjes
van voor de oorlog die zich presenteerden, aangevuld met een aantal jongeren die
aan het begin van hun carrière stonden. De grote verdienste van die
buitenbeentjes was dat zij in eigenzinnige vertalingen van de grote stromingen
van de twintigste eeuw het Twentse landschap een gezicht hadden gegeven. Jan
Broeze met het kubisme, Holsbergen met het expressionisme, Henk Lamm met
de naïeve kunst en Folkert Haanstra senior met een combinatie van die drie. Van
de jongeren waren Riemko Holtrop en Ben Akkerman sterk beïnvloed door het
expressionisme. De anderen waren met uitzondering van Hubert van Hille
overwegend traditioneel academisch of in het naturalisme van de beginner bezig.
Johan Haanstra begon al in het jaar 1930 als portretschilder. Later zou hij,
evenals zijn broer Folkert docent aan de academie worden. Ook monumentaal
werk had geruime tijd zijn aandacht. Bas Kleingeld vond werk in de reclame en
Jan Schoenaker werd glazenier. Echte doorbraakfiguren zoals Theo Wolvecamp
uit Hengelo ontbraken. Hij was in de oorlog bij Holtrop in het atelier komen
schilderen. Na de oorlog vertrok hij naar de academie in Arnhem en vervolgens
naar Amsterdam en Parijs. Johan Haanstra begon na zijn vertrek van de AKI een
nieuw leven. Hij schilderde een totaal nieuwe stijl, levendig, sprankelend en
eigentijds. En Ben Akkerman schilderde in de spaarzame vrije uren die bij een
volledige dagtaak als ambtenaar overschoten, een oeuvre bijeen dat sinds het
midden van de jaren zeventig van de twintigste eeuw de aandacht trekt tot in de
hoogste regionen van kunstkennend Nederland. Jan Brugge vervulde een rol in
het culturele leven van Deventer met de oprichting in het jaar 1948 van de
jongeren kunstkring Het Prisma. In Enschede was Ben Akkerman betrokken bij
de Enschedese Kunststichting en doorbrak de starheid van het museum met
tentoonstellingen van eigentijdse kunst. Als groep speelde De Nieuwe Groep geen
enkele rol in het proces van de sociale en organisatorische veranderingen, die
voor het merendeel ook pas veel later op gang kwamen. Deze kunstenaars
leverden echter een zinvolle bijdrage aan de wederopbouw en aan het culturele
klimaat zonder dat we nu direct van een renaissance kunnen spreken.
Scheppingen van De Bazel zijn in heel Twente bekend. De architectuur in
Nederland die in de negentiende eeuw vrijwel geen scheppingen van enige
originaliteit had voortgebracht, onderging rond de eeuwwisseling een tamelijk
snelle vernieuwing. Verschillende jonge architecten zoals Berlage, De Bazel,
Kropholler en Hanrath sloegen nieuwe wegen in, mede onder invloed van de Art
Niveau of Jugendstil. De bekendste onder hen was Berlage, die nog steeds door
de gemiddelde Nederlander als de grote vernieuwer in de Nederlandse bouwkunst
gekend wordt. Zijn collega en tijdgenoot K.P.C. de Bazel is echter vrijwel vergeten,
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hoewel hij tijdens zijn leven beschouwd werd als de gelijke van Berlage of
tenminste als Nederlands tweede bouwmeester. Het is ook onmiskenbaar dat zij
door elkaar beïnvloed werden. Berlages beroemdste bouwwerk, het beursgebouw
te Amsterdam, vertoont bepaalde kenmerken die overeenstemmen met een nooit
uitgevoerd ontwerp van De Bazel voor een nieuw Rotterdams stadhuis.
De Bazels theosofische levensbeschouwing hield in dat God alom en in alles
tegenwoordig is. Deze ideeën trachtte hij ook uit te dragen in zijn ontwerpen. Hij
probeerde bouwwerken te scheppen in harmonie met hun omgeving waarvan
rust uitging. Hij wilde een eeuwig, tijdloos karakter in zijn werk leggen. Hoewel
hij tijdens zijn leven als bouwmeester zeer gewaardeerd werd heeft hij toch ook
grote teleurstellingen moeten verwerken. Veel belangrijke projecten van hem
kwamen door allerlei omstandigheden niet tot uitvoering. Een merkwaardige
bijzonderheid is dat hij een in alle details uitgewerkt ontwerp gemaakt heeft voor
een wereldhoofdstad in de duinen bij Den Haag. Dit bleef bij het ontwerp en dat
was gezien de utopische opzet ervan niet verwonderlijk.
Eén van de groots opgezette ontwerpen van De Bazel die wel uitgevoerd werden is
het gebouw van de Nederlandse Handelsmaatschappij aan de Vijzelstraat in
Amsterdam. Inderdaad kan men zeggen dat dit gebouw nog steeds op zijn plaats
is in het drukke centrum van Amsterdam en dat het ook nu nog niet verouderd
is. Het meest bekend werd De Bazel echter door zijn landhuizen die in veel
villawijken over heel Nederland te vinden zijn. Ook in Twente heeft hij enkele van
zijn scheppingen achtergelaten. In Enschede zijn dat het oorspronkelijk als zeer
voorname villa gebouwde Memphis-hotel, het Menkohuis er tegenover en als
ongetwijfeld zijn best geslaagde creaties, de villa Het Stokhorst en de synagoge in
de Prinsenstraat.
Villa Het Stokhorst werd gebouwd in 1913 en is eigenlijk niet karakteristiek voor
het werk van De Bazel. G. Jannink die de opdracht tot het bouwen van een
woonhuis had gegeven, had erbij vermeld dat hij graag het type van een
Amerikaans landhuis wilde hebben, daarbij verwijzend naar afbeeldingen in een
Amerikaans tijdschrift. Hoewel De Bazel in het algemeen niet zo gemakkelijk
concessies deed aan zijn opdrachtgevers, heeft hij zich in dit geval toch
neergelegd bij de verlangens van Jannink. Toch heeft ook Het Stokhorst verder
alle kenmerken van de stijl van De Bazel: harmonie, rust en ruimte.
De Bazel was een veelzijdig kunstenaar. Hij maakte houtsneden, ontwierp
glaswerk en ook meubels. In opdracht van koningin Wilhelmina ontwierp hij de
koninklijke wieg voor prinses Juliana. Ook in Het Stokhorst zijn nog enkele van
zijn wandmeubelen overgebleven. Deze zijn echter nu niet meer modern, ze zijn
duidelijk van een andere tijd. Een bouwwerk van een geheel ander karakter is de
synagoge. Bij het ontwerpen hiervan kon De Bazel voor een groot deel naar eigen
inzicht te werk gaan. Het ontwerp stamt uit 1917. De Bazel vatte zijn taak zeer
serieus op. Hij bezocht verschillende synagogen voor hij tot een ontwerp kwam.
Ook liet hij zich voorlichten over de joodse eredienst want hij was van huis uit
katholiek. Na deze degelijke voorbereidingen schiep hij een gebouw dat tot de
mooiste synagogen van West-Europa gerekend kan worden. De ruimte bestemd
voor de eredienst is indrukwekkend. Op de wanden bracht De Bazel versieringen
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aan met joodse symbolen. In het midden werd een enorme smeedijzeren kroon
bevestigd die in de ruimte lijkt te zweven. De Bazel noemde hem de lichtgordel.
Gestileerde granaatappels bekronen de kolommen aan weerszijden van de Heilige
Ark. Dit alles werd tot in details door de bouwmeester ontworpen. Het vormt een
overtuigend bewijs voor zijn veelzijdig vakmanschap. De Bazel heeft aan de
uitvoering van dit ontwerp geen leiding meer kunnen geven. Door allerlei
financiële moeilijkheden van de joodse gemeente moest de bouw steeds worden
uitgesteld. Ook toen al werd bouwen steeds duurder, zo blijkt uit de archieven
van de joodse gemeente. Pas in 1927 kon met de bouw begonnen worden. De
bouw werd volgens het ontwerp van De Bazel uitgevoerd onder leiding van
architect Smits, een oud-medewerker van De Bazel. In deze tijd nu de naam De
Bazel weer naar voren komt, wellicht mede door de grote belangstelling voor de
Jugendstil, is het voor Twente een voorrecht enkel waardevolle gebouwen die
door de Bazel werden ontworpen, te bezitten en te bewaren. Want ze zijn
voorbeelden van een belangrijke periode in de Nederlandse architectuur.
Karel Petrus Cornelis de Bazel is geboren in Helder, nu Den Helder, hij is
overleden in Amsterdam. Hij leefde van de jaren 1869 tot 1923 en was getrouwd
op 26 september 1895 met Maria Wilhelmina Gesina Oosschot. Hij was de zoon
van Karel Pieter Cornelis de Bazel, conciërge van het ministerie van marine. De
Bazel kwam uit een eenvoudig milieu en bezocht slechts de lagere school en
kwam in dienst bij een timmerman. Ook later hield De Bazel zich niet alleen met
architectuur maar ook met meubelontwerp bezig. Hoewel hij vooral bekend is als
architect ontwierp hij ook kunstnijverheid en grafiek. Vooral in zijn grafiek is de
interesse voor theosofie, vrijmetselarij, oosterse religie duidelijk merkbaar. Op
dertienjarige leeftijd liet hij zich inschrijven voor een avondcursus bouwkunde
aan de academie in Den Haag. Hier kreeg hij les van H.P. Vogel, die een
uitgesproken voorkeur had voor het werk van Mialaret, een aanhanger van de
Franse architect Violet le Duc. Nadat hij de opleiding aan de academie had
voltooid kreeg hij een aanstelling bij het architectenbureau Van Nieukerken. In
de jaren 1889 tot 1895 was hij werkzaam op het atelier van Pierre Joseph Hubert
Cuyper. Reeds in 1889 verhuisde hij naar Amsterdam omdat Cuyper zeer onder
de indruk was van de kwaliteiten van De Bazel. Vanaf 1892 volgde hij een
opleiding op een avondcursus modeltekenen aan de rijksacademie van beeldende
kunst. Bij het architectenbureau Cuyper ontmoette hij J.L.M. Lauweriks. In
1895 verlieten De Bazel en Lauweriks Cuypers bureau en richtten een atelier
decoratieve kunsten op, dat tot 1900 zou bestaan. Vanaf 1897 zat hij in de
redactie van het bouwkundig tijdschrift Architectura. In 1900 werd hij leraar aan
de Amsterdamse Quellinusschool waar hij les gaf aan beeldhouwers. In hetzelfde
jaar werd hij opnieuw ernstig ziek en verbleef hij enige tijd in een sanatorium. Na
zijn herstel zou hij zich steeds meer op bouwkundig gebied gaan bewegen. Hij
bouwde in deze periode voornamelijk op Engelse voorbeelden, het huis De Maerle
te Huizen in daar het beste voorbeeld van. In 1913 deed De Bazel mee aan de
inschrijving voor het Rotterdams stadhuis. Hoewel zijn ontwerp positief werd
ontvangen gaf men toch de voorkeur aan het ontwerp van Henri Evers. Van De
Bazels wel uitgevoerde bouwwerken kunnen het gebouw van de Nederlandse
Heidemaatschappij te Arnhem en huizenblokken voor arbeiders in Bussum
worden genoemd. Het al eerder genoemde nieuwe hoofdgebouw van de
Nederlandse Handelmaatschappij aan de Vijzelstraat is in 1920 ontworpen. De
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gevels aan de bovenzijde wijken trapsgewijs terug en de lange gevel aan de
Vijzelstraat heeft vijf vooruitspringende partijen. De muren hebben een patroon
van afwisselend baksteen en natuursteen. Het is het belangrijkste gebouw uit de
jaren twintig en wordt als de grootste van De Bazel werken gezien. Er werden
veelvuldig Egyptische en Assyrische motieven toegepast. Het geheel is voorzien
van een betonskelet dat aan het gezicht is onttrokken in tegenstelling tot
Berlages kantoorgebouw door een omkleding van natuur- en baksteen. De Bazel
heeft meegewerkt aan de restauratie van het Rembrandthuis in Amsterdam.
Jan Gierveld, schilder en beeldhouwer uit Wierden. Jan Gierveld stamt
rechtstreeks af van de impressionisten, de schilders die nog steeds plezier
hebben in het schilderen om het schilderen. Gierveld zei in een interview met
Pamijer:
Alles wat goed is heeft een bepaald karakter. Ik geloof niet in etiketten, niet in
situaties, niet in musea. Doel van het schilderen is niet in een museum komen.Wat
ik schilder wil ik tussen het volk laten leven. Ik moet niet filosoferen, ik moet
schilderen.
Jan Gierveld is geboren op 1 februari 1935 in Wierden. Zijn vader was boer en
kruidenier. Hij kreeg les van de beeldhouwer Hulsbeek, die na 1945 staties
ontwierp voor kerken in Duitsland. Hulsbeek gooide de producten van Jan
Gierveld weg wanneer hij vond dat ze niet goed waren. Later kreeg Jan les op de
Academie voor Kunst en Industrie (AKI) te Enschede; deze was door Jan Jans en
Jan Stam opgericht. De vader van Jan Gierveld was op elementaire wijze bezig
met bewerken, zaaien en oogsten. Jan wilde schilderen zoals zijn vader omging
met de grond. Op de AKI kreeg hij les van Johan Haanstra. Deze was docent
schilderen, tekenen en monumentale kunst. Johan Haanstra is de broer van de
cineast Bert Haanstra en de winnaar van de Gerard ter Borchprijs. Johan
Haanstra behoorde tot de Nieuwe Groep, een groep van kritische beeldende
kunstenaars. Ze voerden in Twente direct na de Tweede Wereldoorlog het
herboren expressionisme, kubisme annex abstracte kunst in. Johan Haanstra
had veel begaafde leerlingen om zich heen die op ambachtelijke wijze werden
ingewijd in het schilderen, tekenen en in het ontwerpen en uitvoeren van
sgrafitto’s (in een lichte laag worden figuren aangebracht en daarna weggewerkt,
zodat ze zich op de donkere laag aftekenen) en mozaïeken.
In het jaar 1981 schreef Van de Kooij over Jan Gierveld:
Pas als hij in z’n eentje aan ’t tekenen of schilderen is, op de zolder van zijn huis
aan de Hofkampstraat, voelt hij zich lekker. Hij leeft het liefst teruggetrokken en
bemoeit zich al geruime tijd helemaal niet meer met het Almelose kunstwereldje.
In Wierden begon Jan Gierveld zijn loopbaan als schilder.
Ik kreeg van de gemeente een deel van een oude openbare school. Van der Veen
uit Almelo (van de kantoormachines aan de Grotestraat) heeft er toen voor gezorgd,
dat ik naar Almelo kon komen. In een groot pakhuis aan de Werfstraat kreeg ik
twee zolders.
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Jan Gierveld heeft sindsdien meer dan tien ateliers versleten in Almelo. Samen
met Wilma Burgers en Barend Voerman werden een rij oude huisjes aan de
Herengracht als ateliers ingericht, een en ander in overleg met de gemeente. Hij
was daar zelf enige tijd werkzaam. In de ‘Sociëteit tot Nut en Vermaak’ siert een
sgraffito van zijn hand de wand van de vestibule. Ook in het vergadercentrum De
Rönneboom is een dergelijk kunstwerk van hem te bewonderen. Zijn vriend Van
der Veen (van de kantoormachines) gaf hem de kans een sgraffito te maken in
diens nieuwe, door architect Jan Jans ontworpen pand aan de Grotestraat. Een
sgraffito uit het begin van de jaren vijftig laat de seizoenen op het Twentse
boerenland zien. Links een zaaiende boer met op de achtergrond van de es een
ploeg. Daarnaast een maaiende boer, rechts ervan een dorsende boer. Als laatste
een boer die met een grote wan het kaf van het koren scheidt. Deze thema’s uit
de Twentse volkscultuur verbinden Jan Gierveld met Jan Broeze, Wim ten Broek,
Joop Holsbergen, de vroege Riemko Holtrop en Johan Haanstra. Interessant is
dat het werk van Cézanne hem nog steeds inspireert bij zijn scheppingen. Een
vergelijking tussen landschapsmotieven van beide kunstenaars is soms frappant.
Bekend is dat Cézanne zich bezighield met landelijke motieven die op het oog
snel lijken te zijn gepenseeld. Gierveld is even stil en teruggetrokken. Of Jan
Gierveld nu een portret, een stilleven of een landschap schildert, de handeling
van het schilderen blijft het voornaamste. Een kleurrijke toets valt op, een spel
met vlakken en strepen, licht en donker, voor- en achtergrond. Vroeg werk uit
zijn atelier in de smalle, nu gesloopte Werfstraat te Almelo ademt de invloed van
Chaim Soutine, die ook te bespeuren is in een prachtig olieverfstilleven met
vissen en appels uit 1975.
Stillevens, rechthoekig of vierkant blijven hem boeien en die hun toppunt
bereiken omstreeks 1980 in geraffineerd gecomponeerde vormen, al dan niet
gestileerd. Gierveld stoeit met vormen en materialen. Het aantal exposities van
zijn werk is groot geweest. Vanaf 1952 werden ze georganiseerd in Almelo,
Delden, Oldenbroek, Nijverdal, Preston (Engeland), Borculo en Haaksbergen. Jan
Gierveld gaf tekenles aan het Christelijk Lyceum (1957-1961) en de Christelijke
Kweekschool (1958-1961) te Almelo. Sinds het begin van de jaren zeventig
doceert hij schilderen, tekenen en boetseren aan het Creatief Centrum te Almelo.
In 1983 gaf hij les modeltekenen op de avondschool van de AKI.
Omstreeks 1978 was er een abstracte fase, die een extra component toevoegt aan
zijn figuratieve werk en op expressie wijze herinnert aan Mondriaan. Gierveld is
gereformeerd en ziet geen aanleiding zich af te zetten tegen zijn milieu. Zijn
kerkelijke binding uitte zich begin zestiger jaren in kerstvoorstellingen
(penseeltekeningen) in het gereformeerde kerkblad. Zijn naakten zijn te
interpreteren als een verheerlijking van de schepping, van de schoonheid van de
vrouw. Er was een tentoonstelling in De Waag te Almelo in mei 1981 die door
Albert Mol werd geopend.
Gierveld begon op latere leeftijd met beeldhouwen. In 1978 maakte hij een
plastiek van Arie-met-het-kastje, een merkwaardig straattype uit Almelo aan het
einde van de negentiende eeuw. Tegen betaling mocht men een kijkje nemen in
Arie’s wonderdoos. Er kwam een beeldje van Arie-met-het-kastje, vijfenzeventig
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centimeter hoog. Midden in de maand december 1982, sinds de opening van het
winkelerf Grotestraat-zuid is het beeldje verdwenen; het werd met geweld van de
sokkel verwijderd. In Rijssen staat een beeldje in brons van een vrouw in
Rijssense klederdracht. Gierveld had daarbij de historische figuur Koppel-Siene
uit Vriezenveen voor ogen. In het centrum van Rijssen staat ook een plastiek van
een vrouw die op de Rijssense Wiejerd de was spoelt op een houten vlonder. In
1981 maakte Jan Gierveld de versiering van de sporthal in de Schelfhorst te
Almelo. Er ontstond een meterslange en smalle gevelversiering in drie kleuren
baksteen. De Schelfhorst is in het jaar 1980 door brand verwoest. Jan Gierveld
maakte in 1984 deel uit van de kunstenaarsgroep Indigo ’79, kring Almelo.
Daartoe behoren ook Berry Brugman, Janny Brugman-De Vries, Henk Rhee,
Fred ten Tusscher en Leo Vierhout. Het rommelde danig in het kleine Almelose
kunstenaarswereldje, vooral als het gaat om het ‘eenzijdig, snobistische’
aankoopbeleid van de Almelose culturele raad. Indigo schreef aan de raad: ‘Het is
onjuist als het kunstbeleid in Almelo afhangt van de beslissing van enkele
mensen.’ Er werd aangedrongen op intergratie van de Almelose kunstenaars. Zo
strijden Jan Gierveld en zijn groep tegen artistieke modegrillen van voorbijgaande
aard en vriendjespolitiek
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Um te können sloapen mu - j 'n helen dag wakker bliew'n
Wel aait met beade been op de groond steet, komp nooit nen trad
wieder

Dee besten oale tied

Et krult en et kroonkelt en ’t wringt zik zoo bang
’t schof langzaam vuuroet as ne giftige slang
Tot dat et van schrik in et stiepelgat krop
En rolt zik door roond as ’n kluwenken op
Voort sleet de Lappe den steepel met kracht
In ’t steepelgat. Now, mien blauw Dämpken genacht!
Dow voondst dienen man en dien riek is now oet
De Zwatte Dood is gevangen vuur good.
Cato Elderink

Uitgestrekte heidevelden en dichte donkere bossen. Het onheilspellend gehuil
van wolven dringt nog door tot de verspreid liggende hoeven en katers in het
wijde Twentse landschap. Hecht geschoord en geschraagd door zware ruwbewerkte eiken gebinten, verscholen tussen hoge bomen en omgeven door kleine
akkers rogge, gerst en boekweit zullen ze de eeuwen trotseren en tijden van
voorspoed en rampspoed voorbij zien trekken. Akerende varkens tussen de
bossen bomen en scharrelend, kakelend en snaterend kleinvee: kippen, eenden,
ganzen en een geit. Een waakzame hofhond, spaarzaam melkvee, een paar
koeien en wat schapen op de katers en nog paarden op de grote erven. Mens en
vee leven nog samen in het lösse hoes, in de natuurlijke aanvaarding van
lotsverbondenheid waarin de een niet kan bestaan zonder de ander en mens en
dier afhankelijk zijn van elkaar. En ergens bij die hoeve, tussen de akkers een
paadje, aarzelend, zo weinig mogelijk ruimte vragend van de zo moeizaam in
cultuur gebrachte grond, om verderop, waar de grote heide begint, rechttoe
rechtaan ongehinderd voort te gaan door de dichte donkere bossen bomen.
Andere nabijgelegen hoeven zoeken en vinden de aansluiting; en door de poort in
de landweer, over de markegronden en een wankele vonder, baant het pad zich
een weg, de weg naar de kerk: het kerkepad. Eeuwen geleden had de kerstening
rust en zekerheid gebracht door de geestenwereld van de heide die de mensen
bezighield uit te bannen. Door de invoering van talrijke kerkelijke feest- en
hoogtijdagen bracht het christendom afwisseling in de blijvende zorg voor het
karig bestaan. En telkens als de kerkklok nodend de stem liet horen om een
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christelijke feestdag mee te vieren lag het werk rond erf en hoeve stil. De ‘tuigkist’
ging open, het ‘kistentuug’ werd voor de dag gehaald en de wit geschuurde
klompen gingen de vertrouwde weg van het kerkepad, waar allengs de noabers
van de omliggende hoeven zich voegden bij hen die al op weg waren. Dan zag het
kerkepad een feestelijke gang, al bleef de zorg voor het karig bestaan… te karig
soms, zeker in dagen van rampen. Aanhoudende droogte, overvloedige regens
maakten het werken vergeefs. Vergeefs gesloofd, vergeefs geslaafd… de spieker
bleef leeg! Maar de goedsheer vroeg wel zijn tiende! Plunderende soldaten en
brandschattende legers eisten hun tol. Het vee werd weggevoerd en soms ter
plaatse geslacht. De spiekers die de voedselvoorraden bewaarden gingen in
vlammen op. Verwoestende ziekten waartegen geen kruid gewassen bleek en
waarbij elk huismiddel faalde. De kwetsbaarsten bezwijken het eerste, de
ouderen, de kleintjes, de kinderen, soms de moeder of de boer zelf. Dan is er nog
slechts het kerkepad, het platgetreden kerkepad en het oude geloof. Gevouwen
handen en gebogen hoofd. De gang over het kerkepad naar de goedsheer, die gaf
en die nam en die troostte.
De gruweldaden van de roofridders staan niet in de kronieken beschreven maar
ze moeten vreselijk zijn geweest. Ze leven voort van vader op zoon, van mond op
mond zoals de geschiedenissen van de roofridders van Goor en van Saasfelt.
Midden in de nacht galoppeerden ruiters naar het kasteel, zij schreeuwden met
schorre stemmen en hun dronken gebral bleef tot in de morgen klinken. Overdag
bleef het dikwijls stil in en buiten het kasteel, als men tenminste niet op roof
uitging. Het geld kwam gemakkelijk binnen. De rentmeester perste de pachters
de laatste duit uit hun beurzen, zonder ooit acht te slaan op hun klagen of enig
medelijden te hebben met hun ellende. De ridder loerde ook achter het
struikgewas op reizigers en hield hun paarden tegen. Menige rijke man werd
uitgeschud en op de eenzame weg achtergelaten als een zwerver. Er wordt nog tot
op de huidige dag door de mensen over gesproken. Waar de doolhoven van
eikenhakhout ophouden, verliezen vele slingerende paden zich plotseling in de
zandvlakte met haar licht glooiende heuvels. Nog steeds zijn deze heuvels dor.
Niets wil er groeien. De bijna niet te stuiten bloei van de heide ’s zomers, die de
met dennen beplante hoogten kleur en geur geeft, eindigt hier abrupt en de altijd
voortkruipende woekerplanten, die alleen de duivel kan ontwarren lopen zich
dood in dit stuivende zand. Het goede begaanbare land was al ver achter de rug
en dan kwamen de venen, die elke winter onder water stonden, zodat er alleen
elzen konden groeien tussen de rietpollen. Dat land kon niet bebouwd worden
want daarvoor was het veel te drassig. Kuilen en wielen (diepe grote kom
ontstaan door een dijkdoorbraak), zo diep dat ze met geen vaarboom gemeten
konden worden, lagen er half verborgen in het hoge riet en op sommige plekken
die donkerder van kleur waren, beefde de slappe grond als men erover liep.
Niemand durfde er te komen in dat moerassige land waar de veenlaag wel
flinterdun moest zijn. Hier eindigt het leven en strekt zich het rijk van de dood
uit. Dit verlaten en vervloekte galgenveld ligt op enkele kilometers van de stad
Goor. In een ver verleden zijn hier ooit de galgen in stukken gehakt en verbrand
op het haardvuur van een boer die bij de oude gerichtsplaats De Malberg
woonde, aan de rand van het veld. De mensen dachten in hun naïeve overmoed
dat het verkondigen van de idealen vrijheid, gelijkheid en broederschap genoeg
zou zijn om de mentaliteit van de mensen te veranderen. De rijken echter bleven
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rijk en zelfverzekerd en de armen bleven arm en leden honger, zoals ze altijd
gedaan hadden. Onvruchtbaar bleef de plaats waar de galgen hun magere armen
hadden uitgestrekt. Want deze vlakte is vervloekt, voor altijd. Sinds de rechters
van Oldenzaal een heiden (iemand van de heide) voor het stelen van een brood op
de pijnbank lieten binden en daarna terechtstelden. Hier heeft hij gehangen, de
arme man, als een voorbeeld voor alle anderen die het durfden wagen hun
honger te stillen.
De naam Enter wordt al genoemd in het jaar 1188. De vlakte is groot, het dorp dat
daar middenin ligt is klein. En ondanks de nieuwbouw wil het toch niet groter
worden. Enter is niet meer zoals het was, toch zijn er nog oude huizen en
boerderijen, het hervormd dienstgebouw en ons huis in de Julianastraat. Helaas is
voor nieuwe woningen en de supermarkt het bos en het huis van de dokter
Veldhuizen van Zanten (met praktijk en apotheek), het gemeentelokaal met
politiebureau, het bouwland met het korenveld achter ons huis en alle oude erven
opgeofferd. De marke en het dorp Enter, vroeger behorend bij het richterambt
Kedingen, bestaande uit de gemeenten Goor, Diepenheim, Markelo, Enter en
Rijssen zijn veranderd. Het landschap zoals dat vroeger was is er al lang niet
meer. In het fotoboekje van Enter ziet men twee vrouwen, ze trekken een eg over
het land ' in 'n goarn' (moestuin) achter de boerderijen van de Werfstraat. Men
legde verharde wegen aan en het Twente-Rijnkanaal werd gegraven. De
markegronden werden verkocht, ontgonnen en verkaveld. De oude verhalen
spreken over een heel ander landschap met moerassen en woeste gronden met
bossen bomen, veen en heide. De omgeving van het Schuttenbeld en het Reints is
tegenwoordig netjes ingericht voor het toerisme vanwege de mogelijk om te
recreëren en te overnachten. Het lijkt wel of die omgeving af is, aangeharkt en
dodelijk voorspelbaar. De waterpompen op de Brinken en de Brandput zijn
verdwenen; de waterpompen op de kruispunten waar de vrouwen in de open lucht
bijeenkwamen. De huizen hebben hun vroegere verwantschap met de bossen
bomen en heidevelden verloren. De hoge Hamberg met zijn eigen uiterlijk, met zijn
machtige en trotse schaduw stak hij donker af tegen de horizon en hield zwijgend
de blik op de Entersen gericht; ik weet nog dat op de Hamberg een zandverstuiving
was. In mijn jeugd werden op de es aardappelen, rogge, tarwe en knollen
verbouwd. Gelukkig komt nu het oude terug. Decennia lang waren de golvende
halmen verdreven door de subtropische maïs. Het roggeareaal in Twente is de
laatste jaren weer flink toegenomen. Net als de akkers met haver, gerst en tarwe.
Het begon op percelen van natuurbescherming-organisaties, gaandeweg is het
graan ook weer voor reguliere landbouw interessant geworden. De mestwetgeving
heeft daar van alles mee te maken. Maïs was interessant omdat het zoveel mest
kon consumeren. Nu de regels zijn aangescherpt is die noodzaak minder
geworden. Bovendien is het voor de grond beter om er niet altijd hetzelfde gewas
op te verbouwen. En uiteraard is er een bij boeren altijd goed vallende financiële
prikkel. Het rijk heeft subsidies beschikbaar voor hen die bijdragen aan de
terugkeer van de typische akkerflora en akkerfauna. Dat zal velen goed doen want
wat is er fraaier dan die helblauwe korenbloemen en de felrode klaprozen aan de
randen van de Twentse essen?

Over de verhouding Almelo tot Wierden schrijft Ter Kuile:
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Daar slechts een klein gedeelte van het platteland van ‘Wederden’ binnen de
limieten der heerlijkheid (Almelo) was gelegen, moeten we hierover kort zijn. Het
betrof alleen de Wederder Wuesten, gelegen ten noordoosten van het dorp, een
broekachtig moeras destijds aan de ‘Stouwe’ (stuw). De Heeren van Almelo lieten
zich in het dorpsleven gelden voorzoover hun gezag in het kerkelijke hier ging.
Voorts doordat zij als groot grondbezitters in de Wierdensche marke en als
markenrichters daarvan invloed hadden. Maar ook met de goedheeren en
erfgenamen van Wierden en Hooge Hexel hebben zijn hun wrijvingen gekend,
gelijk we reeds zagen, hoe in 1758 de heer als markenrichter onwillig was den
holtink bijeen te roepen en hoe, nadat enkele Wierdense goedsheeren naar het
Huis afgevaardigd, daar zware bedreigingen en abrusque bejegeningen des
rentmeesters volgens hen ondervonden hadden, de drost van Twente ‘een proiect
van schikkinge’ moest maken. Volgens Mr. van Engelen van der Veen had de heer
van Almelo in 1656 het erfelijk markenrichterschap van Wierden en Hooge Hexel
door koop verkregen.
We zien uit de raadsnotulen van Wierden hoe in het jaar 1832 ‘een wacht van
goede policie’ in dit dorp en zijn buurtschappen wordt opgericht, tot contrôle
vooral van ‘vagabonden in kroegen, slaapsteden en bedelaarsdoelens’. Voorts
lezen we daar van het aanleggen in genoemd jaar van een ‘Weg tusschen Wierden
en den Ham’ met behulp van verplichte hand- en spandiensten. Ook zien we
daaruit dat er in Wierden omstreeks 1850 een landelijke schutterij geformeerd
wordt, voor welke het blijkbaar moeilijk was geschikte personen te vinden die als
eerste en tweede luitenant konden optreden. Als eerste luitenant benoemen ze
dan Adolf Frederik graaf Van Rechteren te Ambt Almelo, of deze zich die hooge
onderscheiding heeft laten welgevallen blijkt niet. Dit is overigens het enige
contact van de burgerlijke gemeente Wierden met het Huis van Almelo dat hieruit
spreekt. Uit een notulenboek van 1869 blijkt dat een enkele keer bij domineesvacature de Heer van Almelo ‘als collator ter electie’ een tweetal predikanten
wordt aangeboden. De negentiende eeuwsche diaconieboeken zijn weer voor ons
van geen belang. In het register van 'peerden, verckens, schapen en de ymen' van
het jaar 1602 vermeldt dat Wierden met Hoge Hexel, Enter, Notter, Zuna,
Rectum, Elsen, Goor, Diepenheim en Markelo behoorden bij het Landgericht
Kedingen.
Er is een tijd geweest dat Oldenzaal bekendheid genoot door zijn prima boeskool.
Naatsboer zou dit kunnen getuigen als hij nog leefde want hij heeft heel wat
vrachten kool naar Enschede gebracht. De kolen werden aan de huismoeders
verkocht om er zuurkool van te maken. Hij zou dan ook kunnen vertellen dat het
niet voor iedereen was weggelegd goede kool te verbouwen. Daar hoorde
vakkennis bij en flink wat mest, dus vruchtbaar land. Mest is eeuwen lang een
groot probleem geweest voor de Twentse boer. Men had vroeger stalmest,
aanvankelijk vermengd met heideplaggen, later, ook in de tijd toen Oldenzaals
glorie afhankelijk was van de boeskool, onvermengd, behalve dan met
keukenafval. De mesthoop nam bij de Oldenzaalse boeren lange tijd de ereplaats
in voor de woning. Vandaar kon hij gemakkelijk opgeladen en naar het land
worden gebracht. Men grapte dat degene die de grootste of hoogste mesthoop
voor zijn huis had liggen het meest in aanzien was. Want veel mest betekende
veel vee en veel vruchtbaar land. Zeker een eeuw lang heeft het gemeentebestuur
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van Oldenzaal strijd gevoerd tegen de mesthopen aan de straat of achter de
huizen. Burgemeester Stork begon er al mee in 1812 toen hij alleen nog de gaten
in de grond waar de mest in werd bewaard wilde verwijderen. Wanneer ze waren
leeggeruimd waren ze gevaarlijk; in het donker vielen mensen er in, zelfs rijtuigen
waren omgeslagen. Door het verzet van de bevolking moest Stork bakzeil halen.
Ook later toen de gemeenteraad bij politieverordening maatregelen tegen de
mesthopen nam bleef een volledig succes uit, vooral in de achterbuurten. Wel
verdwenen langzamerhand de mesthopen aan de straatkant en verhuisden zij
naar na achterkant van de huizen. Pas in het begin van de twintigste eeuw kon
men spreken van meer hygiëne in de stad. Had men in andere steden ook
mesthopen van zo’n omvang dat men, zoals in Oldenzaal in een koopakte een
bepaling moest opnemen. De verkoper mocht de mesthoop voor het gekochte
huis niet zo hoog maken dat hij kopers uitzicht naar de Markt belemmerde. Dat
was nog in de ‘goede oude tijd’ en die komt gelukkig niet meer terug. Ook de
boeskool heeft voorgoed afgedaan. Zij leeft alleen nog voort in het bekende
volkslied: ‘O, Oldenzaal, o, Oldenzaal, wat heb je mooie boeskool’. De oude
archieven zwijgen omtrent de dichter van dit fraaie lied.
Johan Derk van der Capellen (1741-1784) noemde zich ‘de tribuun der burgerij’.
Als jongeman baande hij zich met moeite een weg naar de politiek, door zijn
admissie (toelating) te forceren tot de Overijsselse Ridderschap (1772) en zo tot
de Staten. Hij woonde in het Huis Op den Pol te Zwolle. Het is de tijd van de
regenten: de Republiek der Verenigde Nederlanden wordt gekenmerkt door
oligarchisch (regering door enkelen, familieregering) aristocratisch (de beste
kringen, fijne beschaving) bestuur. Stadhouder prins Willem V treedt onder
invloed van zijn voogd en adviseur de hertog Van Brunswijk Wolfenbüttel vaak op
als absoluut monarch. Het rommelt weliswaar onder de burgerij maar dat neemt
bij lange na niet zulke vormen aan als in Frankrijk en Amerika. Van der Capellen
correspondeert met de ‘nieuwlichters’ in andere landen. Hij verzet zich in en
buiten de Staten steeds meer tegen machtsmisbruik en de behandeling van de
burger als een onmondige. In 1781 verschijnt er een hartstochtelijk pamflet
tegen Willem V en zijn raadgevers: de bekende Brief aan het volk van Nederland.
Het is een oproep aan de natie om oude vrijheden en rechten te verdedigen.
Johan Derk ontwierp dit kritische geschrift waarschijnlijk in samenwerking met
zijn vriend de predikant Francois van der Kamp, op zijn landgoed Appeltern in de
Betuwe. Hella Haasse heeft aan de hand van authentieke tijdsdocumenten een
kroniek over Johan Derk van der Capellem samengesteld waaruit een beeld
ontstaat van Nederland in een weinig bekende periode, te midden van landen in
grote beroering. Tegelijkertijd is het een speurtocht naar de persoon en innerlijke
roerselen van Johan Derk baron Van der Capellen tot den Pol, een man wiens
karakter vol tegenstrijdigheden ons telkens voor een raadsel plaatst. Ondanks
zijn zwakke gezondheid, ondanks tegenwerking en teleurstellingen, heeft hij zich
met een verbazingwekkende, doelgerichte energie ingezet voor democratische
vernieuwingen in de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Tijdens mijn reis op zoek in het verleden werd ik – na vijfendertig jaar – herkend
in boekhandel Waanders, Hans Bakker wist zelfs mijn naam nog. Mooi hè? Voor
het eerst zag ik in het Enterse museum de oude zomp en bezocht ik de
Oudheidkamer in de kleine boerderij van Buis Jan, de opa van mijn
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buurkinderen. De tocht met de replica van de Regt door Zee (origineel van Jans
ten Berge) over de Regge was een ware belevenis. Ik heb me vaak afgevraagd hoe
een zomp op het slootje (Regge) kon varen. Wie schetst mijn verbazing toen ik een
rivier zag met weelderig begroeide oevers als in de Biesbos. Wel niet zo breed als
de IJssel, toch een zompwaardige rivier. In mijn jeugd was de Regge door
verzanding en kanalisatie een slootje. Hoe onwaarschijnlijk het ook mag klinken,
op de riviertjes ten oosten van de IJssel is scheepvaart geweest. Alleen al in het
jaar 1795 waren er circa tweehonderd zompen in Enter. Men bouwde ongeveer
drie maanden aan een zomp die bijna evenveel kostte als een huis. Op de Regge
zeilden in 1830 ruim honderdzestig zompen. Enter, het schippers- en
scheepsbouwcentrum telde toen ruim honderdtwintig schippers. Zij en vele
anderen zorgden voor het vervoer te water. Zonder dit vervoer zou de economie
van Oost-Nederland tot ver in de negentiende eeuw praktisch ondenkbaar zijn
geweest. Met de aanleg van verharde wegen en spoorwegen verdween echter deze
traditionele scheepvaart geleidelijk helemaal. De weilanden veranderden vroeger
na zware regenval in een moeras waar de koeien de grasmat stuk trapten.
Vandaar dan ook, dat er maatregelen werden genomen om een vlottere afvoer
van het water te verzekeren. De Regge en de andere beken met schilderachtige
bochten werden rechtgetrokken. In de tweede helft van de achttiende eeuw
gingen enkele grootgrondbezitters die tot dusver hun gebied voornamelijk als
jachtterrein hadden beschouwd, aandacht schenken aan verbetering van de
landbouw en ontginning van woeste grond. Het was een verschijnsel dat zich
over Europa verspreidde en naar men zegt zijn oorsprong had bij de Psysiocraten
in Frankrijk. Die beschouwden de natuur – en in het bijzonder de landbouw – als
bron van welvaart. In wetenschappelijke genootschappen probeerde men elkaar
van de schoonheid van de natuur te overtuigen en van de nieuwste theorieën en
werkmethoden op landbouwgebied op de hoogte te brengen. Daartoe behoorde
het streven om woeste gronden te ontginnen. Met ontginnen van woeste gronden
werd bedoeld het in cultuur brengen er van en ze geschikt maken voor
landbouw, veeteelt of bosbouw. Met de bossen bomen zijn ook de magische
plaatsen verdwenen.
De coöperaties – van het soort uit mijn jeugd – kwamen op aan het eind van de
negentiende eeuw. Ze stimuleerden het gebruik van meststoffen, in die tijd vooral
kali en slakkenmeel. In 1921 namen de coöperaties ook de levering van lijnmeel,
maïsmeel, roggemeel en kokosmeel op zich. Toen de dorsmachines in gebruik
kwamen brachten de boeren alle rogge naar hun coöperatie en kregen er meel
voor terug. Voordien trokken de boeren met een paar zakjes eigengedorst graan
naar de plaatselijke molenaar om het daar te laten malen. In Enter waren er twee
molens: één aan de Disselsweg en één op de Mors. De laatste is na een brand
herbouwd aan de Dorpsstraat. Op de Disselsmolen heeft de familie Dissel
generatieslang het werk gedaan. In 1969 verenigde de coöp zich met de
landbouwersorganisaties van Almelo, Enschede, Haaksbergen, Vroomshoop,
Hellendoorn, De Krim, Vriezenveen en Mariënberg. Het werden de Verenigde
Twentse Landbouwersbanken: de VTL, gevestigd te Almelo. De bakkerij, de
kruidenierswinkel met de afdeling manufacturen en de maalderij werden
afgebroken en er kwam een nieuwe zelfbediening (supermarkt). Pa werkte toen al
niet meer in de bakkerij omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Hij
werd in 1966 ziek door een tumor aan zijn hoofd en werd na drie maanden voor
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vijftig procent arbeidsgeschikt verklaard. Er kwam fabrieksbrood en Pa maakte
het banket, samen met Dieks uit Rijssen en de Loare, de bakker van de
Rijssenseweg. Toen de bakkerij werd afgebroken heeft hij nog brood bezorgd bij
de boeren in de marke. Ik ben nooit vergeten dat de fles met citroenbrandewijn
(voor het gebak) heel snel leeg werd, veel te snel! Zoveel drank was er nu ook niet
nodig voor de gebakjes. Totdat mijn vader streepjes op de fles zette om te
controleren of de inhoud wisselde. Zou het echt waar zijn wat hij dacht te zien?
Op een keer kwam de inhoud boven het streepje uit, hij werd namelijk weer
aangevuld met water. Iemand nam geregeld een flinke slok uit de fles; het
'spelletje' was daarna snel afgelopen.
Enter had eens een dichter: Gerrit Waanders. Hij is in 1936 helaas veel te vroeg
gestorven. Waanders woonde aan de Dorpsstraat, waar hij een boekhandel had.
Het pand heet nog steeds naar hem. Ik heb zoveel feiten gehoord in mijn jeugd
zonder dat de achterliggende verhalen werden verteld. Na veertig jaar ging er een
wereld voor mij open na het lezen van alle verhalen, veel raadsels werden
opgelost. Niet àlle boerderijen in het dorp en de marke zijn genoemd, het zou het
verhaal nog groter maken. Ik heb geprobeerd het thema de Regge en de tol vast
te houden. Al gaande kwam ik terecht bij de marken, witte wieve, veurkiekers,
tempeliers, roofridders en kastelen. Toen was het hek van de dam. Rijssen, Goor,
Almelo, Vreden en Munster waren dicht in de buurt, met de auto ben je er zo. De
houtzaagmolen naast Carelshaven dateert uit 1770 en is nog steeds in gebruik.
De houtzagerij ligt achter de factorij (overslagplaats) en de haven waar vroeger de
zompen werden vol geladen. De houtzaagmolen is gebouwd door graaf Carel
George, graaf van Wassenaar Obdam, heer van Twickel, eertijds Eyssinckhof. In
die tijd werd de vaart met de hand gegraven, de tijd van zompen en Enterse
schippers. Ze vervoerden het hout dat er gezaagd werd. Duidelijk werd dat het
graven van de vaart niet heeft kunnen verhinderen dat de klachten over de
slechte vaarverbindingen bleven klinken. Vooral de zich steeds meer
ontwikkelende textielnijverheid zocht naar mogelijkheden hierin verbetering te
brengen. In de Franse tijd en de periode daarna leidde dit tot een aantal
ambitieuze plannen. Aanvankelijk probeerde men voor de verwezenlijking hiervan
de hulp in te roepen van de oude graaf Carel. Op 11 januari 1796 stuurde J.B.
Blijdenstein, de grootste fabrikant van Enschedé een brief aan J.A. Verstege, de
advocaat van graaf Carel. Daarin refereerde hij aan een eerder gesprek tussen
beiden, meedelende:
Ik heb daarover sedert verder nagedagt en daarover eenige informatie
ingewonnen, uit welke mij gebleken is, dat de complete volmaking der vaart een
werk van weinig omslags en kosten zal zijn. Het is zeer uitvoerlijk om zonder veel
gravens, alleen door sluizen, met volle vragt aan Carelshaven zoude kunnen
komen.
Op 23 april 1798 verzochten een aantal kooplieden en fabriqueurs aan het
Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks om burger van Wassenaar
(graaf Carel van Twickel) toe te staan de Regge vaarbaar te maken en van de
nodige zijlen (stuwen) of sluizen te voorzien en daarop een tol te heffen van een
stuiver per schippond. Ook de schippers zouden aan een reglement gebonden
moeten worden, opdat 'alle willekeur (wettelijke regel) en de vragtlonen op enen
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redelijken voet gereguleerd zullen worden.’ Een reactie op dit verzoek is niet
bekend, noch hoe het met dit plan is afgelopen. Graaf Carel is in 1800 overleden.
Het is aannemelijk dat het bij een plan is gebleven. De herbergen – behalve
Carelshaven – zijn verdwenen. De boerderijen waarin ze gevestigd waren zijn er
nog, zo ook de tolhuizen. En de Regge... die is in sommige streken weer in oude
glorie hersteld.
De Tukkers – de barbaren zoals men ons noemde – hebben echter een cultuur,
een beschaving en een lang historisch verleden. En waarom dan alle inspanning
getroosten om tot elke prijs aan de overheersende cultuur het bestaan van een
eigen cultuur te bewijzen? Dat komt volgens mij omdat de Tukker nu eenmaal op
een bepaalde manier wordt voorgesteld. Men vindt vaak de stereotypen in
bijvoorbeeld de grappen van Hans Dorrestijn. De Entersen bleven individualisten
en lieten zich niet in met sekten en geheime genootschappen van Tempeliers,
Rosenkruisers of Gulden Vlies. Ze deden niet mee aan het plan om de wereld te
overheersen.

Slaat uw oogen
naar den Hoogen
alles kwam van daar:
Zachte regen daalde
vriendelijk zonlicht straalde
mild op halm en aar.
A.C.W. Staring

De oude stammen met hun koningen zijn verdwenen, zoals de naam Sallick, die
door de Romeinen Salios genoemd werden. Van de ontspoorde stammen is alleen
het volk van Oldenzaal gebleven. Wilhelm Nagge vertelt in zijn ‘Historie van Over
IJssel’:
Die Keiser Julianus vernomen hebbende die overkomst van de Saliers dede sijn
krijgsvolck versamelen, ende heeft haer in haer nieuwe woonsteden overvallen,
dan alsoo sij niet als vijanden, maer als verdreven van de Sassen, en Quaden die
Roomsche lantpalen (grenspalen) overgekomen waren, heeft hij haer in genaden
aangenomen, ende vergunt dat se onverhindert in Galliam mochten overkomen,
ende aldaer besittinge nemen. Dit geschiede omtrent het jaer Chr. 358. Die Salij
vertrocken sijnde uit haer vaderlant, door gewelt van die Sassen (Saksen), die
alsdoe begonden beroemt te worden, ende haer lantpalen te verbreijden: soo
hebben voortaen de Sassen de verlatene landen der Saliers bewoont, ende is
vermoedlick dat van dien tijdt af die ingesetenen van Over IJssel Sassen zijn
genoemt; sulx dat ten tijde als Lebuinus, ende Marcellinus het Evangelium aldaer
gebracht hebben, die inwoners van Over IJssel die Sassen waren geheten, en mit
namen de van Deventer, Marckelo, ende andere; welcke Sassen als Marcellinus
verhaelt, onderscheiden waren in Edelingen, Frijlingen en Lassen.
Ende andere hebben aangeteickent van de Sicambren, Chamaven, Bructeren,
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Attuarier, ende andere, waeronder oock Salij, ende Tubanten genoemt worden
omtrent het jaer 300 na Christus. Die naam van Salij was enen nieuwen naem,
ende in dese landen Tacito, Dioni, ende Ptolomaeo onbekent: sijnde het selve volck
geseten beneden ande hoornen des Rhijns, als Claudianus vermelt, welckers
noordelickste stroom is die IJsale, die van een klein rievierken tot een schiprijck
water is angewassen, nadien Drusus de Roomsche veltheer een gracht hadde
gegraeven uit den Rhijn, van een plaetse die nu IJssel-Oort wort genoemt, tot
Duisburg in de Oud IJssale, waer door den Rhijn die tevoren tweehoornig van de
poëten genoemt wort, oock sijn derde bekomen heeft, namelick den IJsselstroom.
Van welcke riviere de Salij als daer langs wonende haren naem hebben bekomen,
sijnde oock noch in Over IJssel overig, ende voor vele hondert jaren bekent, de
namen van Sallant, Sallick ende Olden-sael, als overblijfselen van dit volck,
twelcke de Latinen Salios noemden

Uit: Oorlog in Gallië:
In het jaar dat Gnaeus Pompeius en Marcus Crassus consul waren (55 voor
Christus), staken de Usipetes en de Tenctheri, Germaanse stammen, met een grote
massa mensen de Rijn over, niet ver vanwaar die in zee stroomt (in het huidige
Zuid-Holland). De reden voor de oversteek was dat ze al vele jaren door de Sueben
lastiggevallen werden. Ze stonden daardoor steeds onder druk van oorlog en
werden afgehouden van de landbouw. De Sueben zijn verreweg de grootste en
oorlogszuchtigste stam van alle Germanen.
De namen voor de volken zijn daarna samengesteld door politici en koningen. De
eenvoudige volken hebben plaats gemaakt voor de bekeerde, omgevormde volken.
De Grote Witte Broederschap, noem ze Rozenkruisers, noem ze spirituele ridders
waar de Tempeliers een toevallige incarnatie van zijn, is een verzameling wijze
mannen. Een kleine, zeer kleine groep uitverkorenen die de geschiedenis van de
mensheid doorkruist om een kern van eeuwige wijsheid te bewaren. De
geschiedenis voltrekt zich niet zo maar. Dat is het werk van de Heren van de
Wereld aan wie niets ontgaat. Natuurlijk schermen de Heren van de Wereld zich
af met behulp van het geheim. In het jaar 1620 verschijnt er in Duitsland een
Rosa Jesuitica, een manifest waarin eraan herinnert wordt dat de roos, voordat
die symbool van de Rozenkruisers wordt, een katholiek symbool is. De roos: het
symbool van Maria. In het manifest wordt geïnsinueerd dat de twee ordes aan
elkaar verwant zijn en dat de Rozenkruisers slechts één van de vele
herformuleringen van de jezuïetenmystiek zijn, ten behoeve van de bevolking van
het gereformeerde Duitsland. Gaius Julius Caesar vertelt over de dagelijkse
voorspoed en tegenslagen die zijn legers hebben ervaren tijdens de ambitieuze en
avontuurlijke expeditie, waarin de Romeinen een immens deel van westelijk
Europa veroverden. De verhalen in hoofdstuk ‘De Ouden’ beschrijven de wilde
stammen die zij op hun weg vonden. Over Caesars strategische beslissingen en
de wijze waarop hij onder vaak barre omstandigheden het moreel van zijn
troepen hoog heeft weten te houden. Als er één kandidaat is voor de titel
‘beroemdste Romein aller tijden’ dan is het wel Gaius Julius Caesar. Vele
generaals en heersers hebben zich laten inspireren door zijn succesvolle
veroveringen. Historici zien in zijn optreden de aanzet tot de Romeinse Keizertijd.
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Antieke en moderne taalkundigen bewonderen zijn schrijfstijl. En niet te
vergeten, alle Asterixlezers kennen hem als de ijdele machthebber met de
markante neus, de man van veni, vedi, veci (ik kwam, ik zag en ik overwon), de
strateeg die over zichzelf praat in de derde persoon enkelvoud, de grote Romein
die het uiteindelijk toch steeds aflegt tegen de kleine Galliër. Wie zijn werk gaat
lezen moet in veel gevallen vooroordelen van zich af zetten. Op scholen heeft
Caesar’s Latijn eeuwenlang gediend als oefenstof om het vertalen onder de knie
te krijgen. ‘Oorlog in Gallië’ lijkt een saai militair boek waarin alleen wordt
gevochten. Gevochten wordt er ontegenzeglijk volop in dit werk. Maar wie goed
leest is het allesbehalve saai. Caesar heeft zijn aantekeningen over de oorlog in
Gallië zorgvuldig gestileerd en er speciale bedoelingen mee gehad. Toen hij in het
jaar 62 voor Chr. voor het eerst een veldtocht leidde in de bergen van Andalusië,
was hij al bijna veertig jaar. Tot dan toe had hij een vrij gemakkelijk leven geleid
in de hogere kringen van Rome. Hij was in het jaar 100 voor Chr. ter wereld
gekomen en kwam uit een oude, adellijke Romeinse familie die haar stamboom
terugvoerde op Julus, de zoon van Aneas en kleinzoon van de godin Venus. In
zijn jonge jaren wijdde Caesar zich aan voor zijn stand passende bezigheden,
zoals een priesterschap in Rome en voortgezette retorische studies op Rhodos. Na
zijn eerste officiële functie in het jaar 68, toen hij quaestor (penningmeester) in
Spanje en daardoor lid van de senaat werd, volgden er meer ambten. In het jaar
65 werd hij curulisch ediel, één van de magistraten die de taak had feesten en
spelen te organiseren. Om het volk de nodige pracht en praal te bieden stak
Caesar zich flink in de schulden. Zijn financiële positie werd er niet beter op toen
hij twee jaar daarna dankzij veel smeergeld en lobbywerk het ambt van pontifex
maximus (hogepriester) bereikte. Vervolgens werd hij pretor (staatsambtenaar) en
na afloop van zijn ambtstermijn kreeg hij het stadhouderschap over Spanje.
Hoewel hij militair vrij onervaren was, werd dat laatste een groot succes. Caesar
ontpopte zich in Andalusië als een handig veldheer die de woeste Spaanse
stammen binnen een jaar onderwierp.
Hoewel de senaat hem wilde afschepen met een aanzienlijk rustiger baantje, wist
Caesar het zo te spelen dat hij voor vijf jaar Gallië kreeg toegewezen en legioenen
mocht werven. Met Gallia duiden de Romeinen een gebied aan dat groter was
dan het huidige Frankrijk. Het was verdeeld in Gallia Cisalpina: Gallië aan deze
zijde van de Alpen. Dat wil zeggen Noord-Italië, grofweg de huidige Po-vlakte,
waar de Romeinse macht al geruime tijd onbetwist was. En het in het jaar 59
grotendeels nog niet veroverde Gallia Transalpina: Gallië achter de Alpen.
Daarvan stond alleen een strook langs de Middellandse Zee, iets groter dan de
huidige Provence al onder Romeins gezag. Caesar maakte korte metten met de
Helvetiërs (Zwitsers) die volgens hem de Romeinse Provincie bedreigden. Het was
de feitelijke aanleiding tot zijn opdracht en opereerde ook verder met groot
succes. Caesar ging een aantal seizoenen door met militaire expedities in Gallië.
Voortdurend greep hij lokale opstanden en al dan niet imaginaire (denkbeeldige)
complotten aan voor vervolgacties. Bovendien waagde hij zich in onbekend
terrein buiten Gallië zelf: Germanië en Brittannië. Vooral daarmee maakte hij
veel indruk in Rome. Caesar wist zelfs een aantal Britse stammen te verslaan,
hoewel de Romeinse heerschappij in Brittannië pas veel later duurzaam gevestigd
werd. Onder Claudius (41-54 na Christus) werd het eiland werkelijk veroverd.
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Karel de Grote (742-814) is één van de geliefde helden uit de Middeleeuwen. Zijn
naam is verbonden met de vele romantische legenden. Karel, die de zoon was van
Pepijn en Bertha had als vorst zijn woonplaats bij de Rijn. Van daaruit wilde hij
de invallen van de noordelijke barbaren (Friezen) tegengaan door hen schrik aan
te jagen en vervolgens hoopte hij dat ze de christelijke leer zouden aannemen van
de missionarissen die hij naar hen toe stuurde. Hij vergaarde veel roem en eer
met zijn daden. Vooral de aanhangers van het christendom hadden veel respect
voor hem want hij voerde met name oorlog tegen de verdedigers van het
heidendom. Hij vernielde bijvoorbeeld in het jaar 772 de beroemde Irminzuil
(erezuil voor de god van de Saksen te Eresberg), maakte heidense tempels en
bossen bomen met de grond gelijk en verbood erediensten die druïden voor Odin
onderhielden. Op verzoek van de paus trok hij ook ten strijde tegen de
Longobarden. Hij wist hen te verslaan en was nu beroemd omdat hij een
overwinning had behaald voor de hoogste baas van de rooms-katholieke kerk.
Daarna volgde weer een succesvolle onderneming tegen de Saracenen die Spanje
waren binnengevallen. Zodoende werd Karel beschouwd als de kampioen van de
christelijk kerk en zijn roem is in vele kronieken van zijn tijd vastgelegd. Toen de
legenden in de elfde en twaalfde eeuw werden verwerkt tot populaire
heldengedichten werd Karel de belangrijkste held van Frankrijk.
Nederland bestond rond 1800 voor ongeveer éénderde uit woeste grond. Zowel
Lodewijk Napoleon als Willem 1 en Willem 11 namen initiatieven om de woeste
gronden tot ontwikkeling te brengen. De eigendomsverhoudingen (het
gemeenschappelijk grondgebruik en grondbezit), het gebrek aan mest, een
gebrekkige landbouwkundige kennis en het ontbreken van een goede
infrastructuur waren belangrijke struikelblokken. In de eerste helft van de
negentiende eeuw begon men te werken aan een oplossing van deze problemen.
Zo op het eerste gezicht heeft het bestuurssysteem uit het begin van de
negentiende eeuw veel overeenkomsten met ons huidige systeem, twee eeuwen
later. Een monarch aan het hoofd, een regering, een parlement bestaande uit een
eerste en tweede kamer, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit alles
vastgelegd en gewaarborgd door een grondwet. Toch is deze overeenkomst in
hoge mate schijn. Niet alleen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van de verschillende bestuursorganen (ten opzichte van elkaar) verschillen sterk,
hetzelfde kan gezegd worden van de principes die aan het staatsrecht ten
grondslag lagen en van de mores (zeden) van alle dag, de bestuurspraktijk. De
landbouw was uit het oogpunt van werkgelegenheid de belangrijkste sector van
de nationale economie. Van de bevolking behoorde een klein deel tot de gegoede
stand, de rest was ‘het volk’, de gewone man. Hoewel de grondwet van 1814 het
armenbestuur en de opvoeding van arme kinderen een ‘aanhoudende zorg’ van
de regering noemt, ontplooide de regering nauwelijks activiteiten om het lot van
de armen en de paupers te verbeteren. Arm was iedereen die – tijdelijk of
structureel – middelen van bestaan tekort kwam. Paupers stonden feitelijk
buiten de maatschappij, enig zicht op een volwaardige participatie (deel hebben
aan iets) aan het economisch verkeer ontbrak voor hen ten enen male. De
materiele zorg voor de armen liet de rijksoverheid over aan de gemeenten en
vooral aan het particulier initiatief zoals de kerkelijke armenzorg en de adel. Het
platteland definiëren als een eenheid is niet mogelijk.

74

In het jaar 1861 bestonden er reeds dertien stoomweverijen naast tien
stoomspinnerijen in Twente. Ook nu was het pad van de fabrikanten niet slechts
met rozen bezaaid. De grote katoencrisis kwam plotseling en hield aan van de
jaren 1861 tot 1865. Het is bekend hoe erg de industrie door deze ramp werd
getroffen, vooral in Lancashire. De fabrieken moesten wel stoppen en de
handweverij verdween voor een groot deel. Gelukkig dat landbouw en nijverheid
samengingen anders waren er toen duizenden tot de bedelstaf gebracht. Tot
overmaat van ramp brak in de maand mei 1862 te Enschede een grote brand uit
welke bijna de hele binnenstad is zes uur tijds vernielde. Deze catastrofe echter
had ook haar lichtzijde. Door velen in binnenland en buitenland kwam steun en
Enschede verrees weldra als een feniks uit haar as. In plaats van de oude
fabrieken werden nieuwe gebouwd, met de nieuwste machines. Deze stelden de
industriëlen in staat de concurrentie met de beste Engelse fabrieken vol te
houden. In 1867 waren er reeds weer elf stoomspinnerijen met
drieënzestigduizenddriehonderdvijftig spillen en dertien stoomweverijen met
tweeduizendzeshonderd en negenenvijftig weefgetouwen in en om Enschede in
werking. Heeft Enschede veel te danken aan de broers Van Lochem, Goor aan
Ainsworth, Hengelo herdenkt met dankbaarheid de doopsgezinde predikant
Wolter ten Cate (1701-1796) die zijn hele leven voor het welzijn van zijn
medeburgers op industrieel gebied heeft gewerkt. Vooral aan hem was het te
danken dat in de achttiende eeuw de bontweverij te Hengelo begon op te komen,
het was tevens de eerste damastwever.
Naast de uitbreiding van de weverij en spinnerij moet ik nog wijzen op de
toename van enkele aanverwante industrieën rond het jaar 1800. Apprêteerderij
(de stof door pappen zwaarder maken), ververij, kalanderij (glanzend maken) zijn
tot grote bloei gekomen. Hierbij mag met roem vermeld worden de bekende
stoomwasserij en ververij van broers Palthe te Almelo. Een paar jutefabrieken te
Rijssen en Oldenzaal, enkele tricotfabrieken te Almelo en Vriezenveen, een
wolspinnerij te Almelo en een nettenweverij van de heren Jannink te Goor
hebben enige afwisseling gebracht in de eentonigheid van de katoenwereld. Ook
waren er nog enkele linnenweverijen uit de oude tijd blijven bestaan. Het was
vooral de ijzerindustrie die een voorname plaats in onze tijd heeft veroverd. De
kroon werd gespannen door de bekende fabriek van broers Stork te Hengelo, ook
te Enschede, Borne en Almelo trof men ijzerfabrieken van meerdere of mindere
grootte aan. Ik vergat nog de fabrieksplaatsen te noemen: Oldenzaal, Rijssen,
Wierden, Haaksbergen en Delden. In Salland spant Nijverdal de kroon. Er is
slecht één zaak die de opkomst van de arbeiderstand in Twente in de weg stond,
het is de jenever. Koning Alcohol deed hier zijn verderfelijke invloed gelden.
Duizenden huisgezinnen zouden een rijk bestaan hebben, zo de jenever daar
buiten bleef! We zijn echter verder gegaan. Er is al zo lang tegen deze vervloekte
kwaal gestreden dat ik hier verder over zal zwijgen. De Twentse fabrikanten,
mannen van de vooruitgang, werkten mee aan het oprichten of instandhouden
van de spaarbanken. Steeds hebben ze een open oog getoond voor de stoffelijke
en zedelijke belangen van hun arbeiders. Vooral in de strijd voor goed onderwijs
vond men hen steeds op de voorgrond. In de grote plaatsen zoals Enschede,
Hengelo en Almelo verplichten de fabrikanten hun jonge arbeiders de
zogenaamde fabriekscholen te bezoeken. Niemand werd als arbeider toegelaten
zonder een deugdelijk bewijs waaruit blijkt dat hij de lagere school met succes
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heeft doorlopen. Twente was een welvarend hoekje van ons land, een gebied dat
zijn producten leverde tot in de verste landen. Weekmarkten verrezen,
landbouwverenigingen werden opgericht die voorlichting gaven over het nieuwe
dat op dat gebied verscheen, tentoonstellingen werden jaarlijks gehouden, die
getuigden van een voortdurende ijver op het gebied van akkerbouw en veeteelt.
Parken werden aan de bevolking geschonken zoals het Volkspark te Rijssen, het
Volkspark en het Ledeboerpark te Enschede. Dat alles en nog meer heeft Twente
grotendeels te danken aan de mannen van de industrie en aan hun kapitalen.
Het tij keerde zich en tegenwoordig weten we dat ook de industrieën in Twente
grotendeels zijn verdwenen. Het rapport over de staking bij Ter Horst & Co te
Rijssen (3 december 1906-28 april 1907) doet vermoeden dat het allemaal niet zo
mooi is geweest als de fabrikanten ons willen doen geloven in de Staatsenquête
van 1890. De conclusies uit het rapport melden dat de arbeidsomstandigheden
slecht zijn in de fabrieken van Ter Horst & Co. Het werk in de fabriek is
ongezond, het loon is te laag om van te leven en de werktijd is te lang. Ter
verdediging van de firma kan gezegd worden dat zich in andere plaatsen in
Twente hetzelfde voordoet. De firma is ook verantwoordelijk voor de slechte
toestand in veel huizen, waar noodgedwongen iets moet worden bijverdiend door
middel van de huisindustrie of door agrarische activiteiten. Vanaf 1893 zien we
dat de verhouding tussen patroons en arbeiders zich steeds meer verscherpt.
Aanvankelijk zijn die verhoudingen nog patriarchaal maar ze bewegen zich steeds
meer in de richting van een samenleving, waarin de arbeiders voor verbetering
van hun omstandigheden gedwongen zijn een klassieke (klassen) strijd te voeren
tegen de kapitalisten. De bewustwording van de Rijssenaren leidt tot de opkomst
van de vakbonden. De staking, georganiseerd door de vakbonden, was
onvermijdelijk geworden doordat de patroons, na aanvankelijk bereid te zijn
geweest tot concessies, op een gegeven moment de hakken in het zand zetten.
Voor een deel zal deze houding zijn ingegeven door hun relatie met Van Heek &
Co te Enschede. Dit bedrijf heeft bij eerdere stakingen precies dezelfde houding
aangenomen. De vastberaden houding van de fabrikanten lijkt te zijn ontstaan
doordat ze beseffen dat een eventuele staking benut kan worden om het werk in
de fabriek anders te organiseren. Het meergetouwenstelsel werd op die manier
ingevoerd. Op het moment dat de nieuwe loonregeling werd meegedeeld kregen
de arbeiders meteen te horen dat voortaan dit meergetouwenstelsel in werking
zal treden. Bovendien is vanaf het begin van de staking steeds een groep
werkwilligen bezig geweest de fabriek opnieuw in te richten. De afloop van het
conflict werd niet alleen veroorzaakt door de keiharde opstelling van de
fabrikanten maar ook door de tegenstelling tussen de arbeiders, die vanaf het
begin af te zien is geweest. Een groot deel van de Rijssense arbeiders wilde niet
deelnemen aan de staking. De fabrikanten konden deze tegenstelling uitbuiten
en vervolgens rustig aanzien hoe steeds meer arbeiders de fabriek ingingen. Aan
het Rijssense arbeidsconflict ligt ook een politieke controverse (tegenstelling) ten
grondslag tussen de Anti Revolutionaire Partij en de Liberalen. We zien dat deze
tegenstelling zich op verschillende momenten manifesteert, bijvoorbeeld bij
meningsverschillen tussen het gemeentebestuur en de firma over de manier
waarop de openbare orde moet worden gehandhaafd. De staking is verloren. Veel
Rijssenaren keren zich nu van de vakbonden af. Binnen de Rijssense
gemeenschap zijn diepe wonden geslagen. Een aantal stakers komt in Rijssen
niet meer aan de slag en moet uitwijken naar het buitenland. De verhouding
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tussen Ter Horst & Co en een groot aantal werknemers is verstoord. De staking
heeft nog lang nagewerkt in verhoudingen tussen Rijssenaren onderling. Waren
de omstandigheden van de Rijssenaren acceptabel naar de maatstaven van
1906? Deze vraag moet negatief beantwoord worden. Het bronnenmateriaal laat
een algemene veroordeling zien van de manier waarop de Rijssenaren moeten
leven en werken. Het waren niet alleen de linkse bladen die fel van leer trokken,
ook de protestanten en rooms-katholieken vonden het lot van de Rijssenaren
onaanvaardbaar. De liberale bladen gaven stemden hiermee in, zij het dat ze een
nuancering aanbrachten (luisterend naar de fabrikanten) dat de Rijssenaren zelf
verantwoordelijk waren. De slechte omstandigheden waren te wijten aan de
onzindelijke levenswijze van de bewoners, vonden de liberalen. Deze algemene
veroordeling mondde uit in een behandeling in de tweede kamer op 24 december
1906, waarin de socialist Van Kol en de katholiek Aalberse de omstandigheden
nog eens aan de kaak stelden. In het bijzonder de huisarbeid, het naaien van
jutezakken wordt in deze zitting veroordeeld. De publieke opinie is zwaar op de
hand van de Rijssenaren. Overal in Nederland werden steuncomités opgericht
zodat het van begin tot eind de stakers niet aan geldelijke steun ontbrak. De
staking in Rijssen stond niet op zichzelf maar was er één in een reeks van
Twentse arbeidsconflicten, waarbij de laatste, de staking bij De Bamshoeve
(Blijdenstein) in Enschede
enkele maanden daarvoor is uitgevochten. De
beproefde werkmethode van de Twentse fabrikanten, de uitsluiting, zien we in
Rijssen op kleine schaal terugkeren.
De textielfabriek van Leesemakers in Enter kreeg tussen de jaren 1850 en 1860
opdrachten van Ter Horst en Co voor het weven van jutte koffiezakken voor de
Nederlandse Handelsmaatschappij. In 1880 werd door Van Heek & Co ten
behoeve van Ter Horst & Co voor vijftigduizend gulden een fabriek aan de
Rijssense Boomkamp overgenomen. Deze was onder de naam Ter Horst &
Leesemakers opgericht door Derk Ter Horst samen met één van zijn
medewerkers. Vanaf het begin was het niet goed gegaan met deze firma. De
jutefabriek in Enter was geen voorbode van een grote industrialisering. Enter
miste de toen zo noodzakelijke goede spoor- en wegverbindingen. En een
Enternaar was ook geen geboren fabrieksarbeider. Toch zochten vele tientallen
Entersen na de Eerste Wereldoorlog noodgedwongen werk op de fabrieken in de
omgeving: Rijssen, Goor, Almelo en Hengelo. Toen de conjunctuur daalde en de
grote crisis van de jaren dertig inzette werd het ook in Enter slechter. Hoe slecht
bewijzen de cijfers uit het jaar 1939. Het gemiddelde inkomen per inwoner per
jaar bedroeg toen landelijk driehonderdeenenveertig gulden. Voor Twente en de
Achterhoek was dat tweehonderd drieënvijftig gulden. Voor de gemeente Wierden
– met Enter ongetwijfeld als armste kern – was het gemiddelde inkomen slechts
honderd een en twintig gulden. Beltman schatte in het jaar 1945 het gemiddelde
inkomen op honderd gulden. Bij wijze van werkverschaffing werden dan ook in
de jaren 1930 en 1932 de grachten rondom de havezate Het Leyerweerd gedempt.
De Entergraven, voorheen de Lee (Lieje) werd verbreed.
Enter is een woondorp geworden waar de zompen en de ganzen verdwenen zijn.
Waar, buiten de drie nog bestaande klompenfabrieken, de klompenmakers het
oude ambacht in de zomermaanden slechts voor toeristen demonstreren. Het is
dit eigenaardige verborgene waardoor Twente altijd nieuwe verrassingen te
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bieden heeft. Men kan er geboren en getogen zijn, denken alle wegen, wegjes en
paden te kennen. Toch ontdekt men de een of andere dag een nooit betreden
pad, een niet eerder gezien huis, een grafheuvel of een smalle, kabbelende beek.
Hier kent men dan ook het gezegde: ‘Wie het niet vindt binnen een uur van zijn
woning, vindt het nergens.’ De kortste wandelroute is die over de Friezenberg.
Wie de gele paaltjes volgt is na een kwartier weer bij de uitgangsstelling terug.
Hoe kort ook, ze is attractief. Door het heerlijke uitzicht dat de veertig meter hoge
toppen van de 'bergen', de Friezenberg en de nabijgelegen Apenberg bieden. Over
heide en over omliggende landerijen en nog veel verder, zelfs Hengelo is in de
winter bij helder weer te zien. Veel wijder uitzicht dan men zelfs naar Twentse
begrippen nietige bult zou verwachten. De kop van de Friezenberg is een 'cam'
(nok, kam). Ze bestaat uit zand en grind die het smeltwater door een gat in het
dikke dak van landijs plonsde. De berg werd achtergelaten als herinnering aan
'de grote koude' van de derde ijstijd. Als ik geniet van het uitzicht, uitkijk over de
wereld rondom de Friezenberg, denk ik altijd aan hoe het hiermee allemaal
begon. Die gedachten hebben iets te maken met de grafheuvels aan de voet van
de berg. Er liggen prehistorische jagers op oerossen en elanden en de eerste
boeren begraven, als hurker en strekker of als gemalen beenderen in een pot.
Misschien gedood door een bruine beer of wolf, of door een oeros op de horens
genomen, of gewoon gestorven van ouderdom. Weet u dat als de Germaanse
hoofdman zich overgaf, hij zijn handen vouwde ten teken dat hij geen wapens bij
zich droeg.
Een aantal jaren geleden bezocht ik uit nieuwsgierigheid het Museum Oud
Vriezenveen, midden in het dorp tegenover de hervormde kerk. Ik wist dat er
een permanente tentoonstelling was over de Rusluie. Er lagen brieven en foto’s
van mensen die een eeuw geleden geleefd hadden, van boeren en kooplieden, van
vrouwen en kinderen. Door omstandigheden gedwongen kwamen de
Vriezenveners in Rusland terecht. Ze worstelden zich uit de armoede omhoog en
hun aanwezigheid in de Russische hoofdstad kreeg betekenis. Tweehonderd jaar
later worden de Rusluie opnieuw door de omstandigheden gedwongen te kiezen:
terug naar een, inmiddels van hen vervreemd moederland, of blijven in een
onherkenbaar Rusland. Arm zijn ze gegaan, arm zijn ze teruggekomen.
Daartussenin ligt een verhaal over wilskracht en doorzettingsvermogen, over
pure noodzaak en wanhoop, hartstocht en gedrevenheid: het verhaal van de
Rusluie. Het is het verhaal van gewone mensen. Belangrijk waren deze mensen
middels de door hen nagelaten brieven en dagboeken. Hun namen roepen geen
herkenning op, hun levens hebben geen merkbare sporen achtergelaten.
In de Russische afdeling van het Museum Oud Vriezenveen waant u zich tussen
de Russen. De inwoners uit Vriezenveen dreven een levendige handel met Sint
Petersburg in de periode 1720-1917. In de loop der tijd werden er door
verschillende Vriezenveense compagnieën zelfs handelshuizen en winkels
gesticht aan de Nevski Prospekt en de Gostinny Dwor. Hoewel men zich een vaste
plek wist te verwerven in de stad aan de Newa, keerde men toch altijd weer terug
naar het moederdorp Vriezenveen. Van de reisroute van de ondernemende
dorpelingen wordt melding gemaakt door een kaart en een reisverslag van een
veertienjarige jongen die de drie weken durende reis naar het verre Rusland
meemaakte. Aan de nauwe relatie tussen het dorp Vriezenveen en de
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kosmopolitische stad Sint Petersburg kwam een einde door de Russische
revolutie. In het jaar 1918 werd het gehele Tsarengezin afgemaakt door de
bolsjewieken. Enkele Vriezenveense firma’s reden in hun eigen reiswagens op en
neer van Vriezenveen naar Rusland terwijl op de poststations van paarden werd
gewisseld. Er is een ongepubliceerd reisjournaal van vier Vjensche kooplieden:
Brouwer, Smelt, Engberts en Kruij, die ‘1826 den 13 Julij’ per extra post in een
kales op reis naar Sint. Petersburg gaan. Het is een uiterst sober reisverhaal,
voornamelijk bestaande uit een opsomming van de postkantoren waar ze iedere
keer nieuwe postpaarden huurden. De reisroute, die ze blijkbaar in één keer
doorreden, ging over Rheine, Osnabrück, Minden, Brunswijk, Berlijn, waar ze op
28 juli aankwamen in Sint Petersburg. ‘Wij dronken hier goede koffie in het
posthuis van de Koning van Pruissen en hebben er ook gespijzigd.’ Met een
enkele opmerking ‘het is een zeer groote stad’, rijden ze na vier uur oponthoud ‘er
weer vandoor’. Over Küstrin gaat het naar Königsberg, verder langs het Kurische
Haf en de Ostzee. ‘Hier bij Niden bleven wij in het veld met den wagen staan en
moesten lang wachten eer zij met andere paarden kwamen, waarop wij langs het
strand bijna den ganschen dag voortvoeren’, verder over Riga naar Sint
Petersburg. In het reisverhaal worden tweeëntachtig steden en dorpen genoemd
die zij doorreden. Er worden zevenenvijftig pleisterplaatsen opgesomd waar ze
moesten aanleggen en waar ze ‘frissche paarden’ kregen. En dan eindigt het
verhaal kortweg: ‘En wij kwamen te halfvijf uur in St Pet. Den 28 Julij 1826 en
zijn dus ruim veertien dagen op reis geweest.’ Uit een andere brief vernemen we
dat twee Vriezenveense kooplui op 4 juni 1827 te Vriezenveen uit Sint Petersburg
arriveerden. Deze beschrijven daarin hoe zij in twintig dagen met een klein
zeilschip van zesendertig last met slechts vier man bemanning gezeild waren
naar Swinemünde, vanwaar ze over land in vijf dagen per postwagens naar ’t
Vjenne terugreden.
Het grootste feest van het jaar, de hoogtijd van de midwinter had in de
kerstnacht en eerste kerstdag zijn top bereikt. De glans van het feest blijft, al is
het verminderd nog stralen over de volgende dagen. Het lied en de verhalen zijn
de laatste draden die Oldenzaal verbinden met zijn verleden. Ook verbinden ze
Twente met het verleden want de sleutels van onze geschiedenis, de oorzaak van
onze culturele en maatschappelijke inertie (traagheid) liggen in de
Plechelmusstad. Zelfs de volksverteller is nog niet tot zwijgen gebracht. Er zijn
tegenwoordig veel vertellers die hun verhalen opschrijven. Die vertelavonden van
toen waren de Netwerk uitzendingen van nu. Het nieuws zelf ging van mond tot
mond – als een lopend vuurtje – overal waar mensen elkaar ontmoetten. Dat
gebeurde op straat, in de winkel, bij de kapper, tijdens de visites en – wat de
boeren betreft – bij de molen, wanneer zij bij drukte op hun beurt moesten
wachten. Bij de klompenmakerijen in Enter stonden de 'leugenbanken' (men zat
op het opgestapelde hout) waar de sterke verhalen door de ouderen werden
verteld. De klassieke onderwerpen kwamen stuk voor stuk aan de orde. In
volgorde van leeftijd vertelde iedereen wat hij ervan wist. Zo groeide de jeugd op
met een vanzelfsprekend ontzag voor de helhond die je op bepaalde plaatsen kon
tegenkomen, voor witte wieve en andere ongrijpbare, toch ooit door mensen
geziene geestverschijningen. Men kan vaststellen dat de oude volkswijsheden
steeds meer uit het geheugen worden gewist, zeker door de ontwikkelingen van
technologie en individualisme. Dit mag voldoende reden zijn om er in dit boek
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nog eens een aantal vast te leggen, ook al weet ik dat het vertellen ondanks alles
doorgaat.
De sage vertelt in het verhaal van Jacob van Lennep over de vroegere bewoners
van De Hunenborch. De ridders zouden afstammelingen zijn van de Madscharen
(Madscharen, Magyaren zijn Hongaren). De hoofdmacht van de Madscharen werd
in het jaar 933 door koning Hendrik de Vogelaar, hertog van Saksen, bloedig zijn
verslagen. In het land van de Saksen hadden zij huisgehouden net als vroeger de
Hunen. Onder Arpad leefde de stam in vrede met zijn Twentse naobers, totdat
het meisje Barta – als vondelinge opgenomen en opgevoed op het erve Scholten
Linde – door Arpad ontvoerd wordt. Barta ontkomt daardoor aan het lot verjaagd
te worden van de hoeve nadat zij van hekserij was beschuldigd. De heksen horen
bij de zeventiende en achttiende eeuw, ze kwamen uit de natuurreligie met de
maangodin. Ook tegenwoordig zijn er nog veel mensen in die religie
geïnteresseerd nu de christelijke religie op z'n einde loopt. Er zijn nog steeds
heksen die zich hebben georganiseerd in een heksenkring. Op 28 oktober 2003
werd een hedendaagse heks voor de televisie door Andries Knevel in Het Elfde
Uur geïnterviewd. De heks vertelde dat ze tegenwoordig bekeerd was tot het
christendom en de bloedband met de wicca had verbroken. ‘In de wicca sluit je
een bloedverband met de godin, de inwijding in de heksenkring wordt met bloed
bezegeld en met een eed verbonden’, vertelde de vrouw. Ze deed aan witte magie,
kon mensen genezen en vrouwen werden zwanger die geen kinderen konden
krijgen. De natuurreligie kent een god, een godin en natuurgeesten en er zijn
rituelen die samenhangen met de maan en de natuur. De vrouw verklaarde
tijdens de ondervraging dat de occulte wereld kan leiden tot depressies en dat die
geestelijke wereld niet neutraal is. Op 19 mei wordt in de heksennacht
gedemonstreerd tegen seksisme. In de Middeleeuwen en nog tot ver in de nieuwe
tijd werden de prehistorische stenen bijlen door het volk en ook door de
geleerden beschouwd als donderstenen. Het zouden natuurproducten zijn die
door de werking van de bliksem op aarde waren beland. Aan deze donderstenen
werden allerlei bijgelovige voorstellingen verbonden. Men gebruikte ze als
bescherming tegen blikseminslag en plaatste ze daarom onder het dak van zijn
huis, men droeg ze als amuletten, men nam ze zelfs – fijngestampt – als
geneesmiddel in. Ook hield men in de Middeleeuwen en tot ver in de nieuwe tijd
de prehistorische urnen met de verbrandde beenderen van de doden voor
natuurproducten die in de aarde gegroeid waren. In de inleiding tot het beroemde
geschiedeniswerk van de Deen Saxo Grammaticus, die meende dat er vroeger
reuzen geleefd moesten hebben, waarvan de geweldige stenen op de grafheuvels
getuigden. Want het was niet te geloven dat gewone mensenkrachten
steenmassa’s omhoog hadden getild die op het vlakke veld in het geheel niet in
beweging te brengen waren.

Een driekoppige Draak bewaakt dit Gulden Vlies;
de eerste kop komt voor uit de wateren, de
tweede uit de aarde, de derde uit de lucht: het is
onvermijdelijk dat deze drie koppen uitlopen in
één zeer sterke, die alle andere Draken zal
verslinden.

80

Jean d’ Espagnet, Arcanum Hermeticae Philosophia
Opus, 1653

Langs de grens net onder Enschede strekt zich het Aamsveen uit, een verlaten
vlakte waarin het water van donkere poelen en diepe kuilen blinkt. Talloze
verhalen doen de ronde over dit gebied. Vroeger kwamen er overdag de boeren
om turf te steken. ’s Avonds en ’s nacht waagden zij zich daar niet want het was
bekend dat het er niet pluis was in het veen. De héémän’kes zwierven er rond,
als dwaallichten dansten ze over de moerassen en ze riepen voortdurend hun
eentonig hé, hé, hé. En bij het Grondeloze Meer zat een oud gerimpeld vrouwtje
te spinnen, ze was helemaal in het wit gekleed was. Uit de verte hoorde men al
het rr’ rr’ rr’ van haar spinnewiel. Men zegt dat bij het Grondeloze Meer ook een
geest ronddoolt die is gestraft omdat hij tijdens zijn aardse leven altijd op zon-en
feestdagen heeft gejaagd. Elke nacht is hij nu bezig om met een vingerhoedje het
meer leeg te scheppen en pas wanneer hem dat gelukt is, zal hij de eeuwige rust
vinden. Hij heeft het in de tussentijd op jagers en stropers voorzien. Vandaar dat
er zeer weinigen de moed hebben om diep in het veen te jagen, hoewel juist daar
veel wild zit.
Op een boerderij diende eens een knecht die voor god noch de duivel niet bang
was. Het was een Amsterdammer die de streek niet kende en zich daarom niets
aantrok van de verhalen over de geesten die er ronddoolden. Op een keer was hij
aan het werk in de veenkuilen toen het héémän’ke begon te roepen: ‘hé, hé, hé.
Al driftiger riep de geest en hij kwam steeds dichterbij. Opeens was hij er, een
trillende blauwe vlam vloog om de kuil. Toen zweeg de knecht maar het was al te
laat. De vlam flakkerde door de lucht en zette zich vast in de nek van de knecht.
De jongen begon om zich heen te slaan en zich te verweren met zijn armen en
benen. Hij wierp zich languit op de grond en sprong uit de kuil, niets hielp. Het
vlammetje zat er en bleef zitten. Ten einde raad vluchtte de jongen naar de
boerderij, ook daar konden ze hem niet helpen. In zijn benauwdheid kroop hij
jammerend over het erve en nog altijd zat het vlammetje in zijn nek. Toen kwam
de boerin gelukkig op een idee. Ze nam een gewijde kaars in de hand en liep naar
de jongen. Het helse vlammetje kon dat heldere, stille licht niet verdragen. Het
vloog op, zweefde langs de zolderbalken en verstopte zich achter de grote zeef die
aan de muur hing. De zeef maakte zich los en vloog door de open deur naar
buiten in de richting van het Aamsveen. Een tijdje later werd hij daar
teruggevonden. Tot op de dag van vandaag hangt de zeef weer op de oude plek
aan de muur van de boerderij en ze wordt nog steeds gebruikt. Niemand kan het
voorwerp zien zonder dat er een rilling over de rug loopt.
Dit denken veranderde in de zestiende eeuw die in het teken stond van
humanisme en renaissance. Humaan is menslievend, welwillend, vriendelijk.
Humanisme is een buitenkerkelijke richting die geestelijke vernieuwing nastreeft.
Renaissance is een stroming die vooral vernieuwing van de mens verwachtte door
grondige bestudering van de Griekse en Romeinse beschavingen. Deze
stromingen, welke weer aanknoopten bij de Griekse filosofen, doorbraken de
beperktheid van de scholastiek. Scholastiek is wijsbegeerte en godsdienstleer van
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de Middeleeuwen. Het is een streven naar nauwkeurige omschrijving en
stelselmatige uitwerking van de geloofswaarheden. De vrije wetenschap werd
ruim baan verschaft. Dit proces duurde meer dan driehonderd jaar en bereikte
pas zijn hoogtepunt in de loop van de negentiende eeuw. Sinds de zestiende eeuw
begon men ook op Twentse bodem naar overblijfselen uit de Romeinse tijd te
zoeken. Men verzamelde inscripties en munten en bracht deze in de bodem
gevonden voorwerpen voor het eerst in verband met de berichten van oude
schrijvers. De Hunenbedden werden echter door de geleerden nu niet meer als
het werk van reuzen beschouwd, ze werden ook nog niet als graven herkend. Ole
Worm, de grondlegger van het Deense onderzoek van de prehistorie, meent in
zijn in het jaar 1643 verschenen werk ‘Monumenten Danica’ dat men hier te
maken had met ‘thingplaatsen’ uit de oertijd. Daar waar rechtspraak gehouden
werd, of met omheinde kampplaatsen waar men tweegevechten uitvocht, of
plaatsen waar in de oertijd koningen gekozen werden, of misschien heilige
altaren waar men offerde aan de goden en het later onder de mensen verdeelde.
Dat Hunenbedden, tenminste in een zeer veel latere tijd soms als thingplaatsen
of voor rechtspraken gebruikt werden, bewijzen namen als Denghoog op Sylt, één
van de grootste megalithische graven (dolmens ((Franse Hunebedden)),
ganggraven, Hunenbedden) op Duitse bodem. De veronderstelling dat het hier
gaat om offerstenen, net als de benaming ‘offermessen’ voor de vuursteenmessen
en dolken is blijkbaar beïnvloedt door berichten omtrent de verovering van
Mexico en de bloedige offergebruiken van de Azteken. Volgens Tacticus en andere
schrijvers kwamen ook bij de Germanen mensenoffers voor maar met een ander
ritueel: ophangen of verdrinken in een moeras. Pas in de eerste helft van de
negentiende eeuw kwam men op grond van nauwkeurig uitgevoerde opgravingen
tot de juiste verklaring, dat de kamers van de megalithische graven sibbebegraafplaatsen (sibbe: familie) waren, bestemd voor het opnemen van veel
lijken. De betekenis van de stenen die de kamer omsluiten in de vorm van een
kring, een rechthoek, een onregelmatige vierhoek of een driehoek is nog niet
geheel duidelijk. De graven bestaan uit een rechthoek van onbewerkte granieten
pilaren en zijn aan het oosteinde met geweldige granietplaten bedekt. De inhoud
van deze graven is zeer eenvoudig. Er zijn slechts scherven van grove,
dikwandige urnen. Nu en dan worden ook geraamten van mensen in de
grafheuvels gevonden. Het materiaal dat in deze graven voornamelijk voorkomt is
vuursteen. De vaak genoemde, brede, prachtige geslepen bijlen van vuursteen
worden er dikwijls met velen tegelijk gevonden. Bovendien treft men er ook
allerlei soorten messen van vuursteen aan. De uitgegraven grafheuvels bevatten
ganggraven met een vlakke aardheuvel uit de latere steentijd. Zo grafheuvels en
bolwerken (sterk verschanst gedeelte van een vestingwal) zich meestal in de
bossen bomen van deze tijd bevinden, nederzettingen komen meestal voor in wat
tegenwoordig akkerland is. Hier waren ze voor het ploegen niet hinderlijk omdat
de prehistorische houten bouwsels reeds lang waren vergaan. In de bossen onder
gras en mos verborgen zijn de sporen van de nederzettingen aan het oog
onttrokken. Zo is het te verklaren dat de verspreiding van de grafheuvels vaak
met de tegenwoordige bossen bomen, de verspreiding van de door het
oppervlakteonderzoek vastgestelde nederzettingen vaak met het tegenwoordige
akkerland samenvalt.
In najaarsnachten kan het flink tekeer gaan in de Wienersteeg, waar vroeger de
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postkoets uit Amsterdam reed die over Delden naar Hamburg onderweg was.
Wanneer de wind door de kruinen van de bomen zwiept, hoort men soms nog het
klappen van de lange zwepen en de hoefslagen van de paarden, alsof dit geluid
voor altijd is blijven hangen in de holle weg. Wanneer de storm aanwakkert
klagen en zuchten de doden die hier wreed zijn afgemaakt en die geen rust
kunnen vinden omdat ze zo onverwacht en onvoorbereid zijn gestorven. Dat zijn
de slachtoffers van de rover Huttenklaas. Vanuit de hei, achter de steeg, klinken
soms hun stemmen op, die tot driemaal toe in doodsangst en grote nood: ‘O,
God! O, God! O, God!’ roepen. Dan is het ogenblik gekomen waarop de schim van
Huttenklaas nadert. Met gebogen hoofd sleept hij zich langzaam voort door de
steeg want lopen kan hij niet meer sinds de beulen te Oldenzaal al zijn leden, één
voor één, op het rad gebroken hebben. Het gebeurde op de Goorse Wintermarkt,
de beroemde paardenmarkt van de 15e december, waar vóór de Tweede
Wereldoorlog half Twente te vinden was. Geen wonder dat de vader van een
spoorloos verdwenen Oldenburgse kousenkremer daar zijn verloren zoon ging
zoeken. Hij vond hem er niet, wel zijn moordenaar die de jas van het slachtoffer
aan had. De moordenaar was de beruchte Huttenklaas. Hij die samen met zijn
vrouw en zijn zoon in zijn afgelegen boerderijtje bovendien herberg, aan de
Wienerstegge – in de buurt van het huidige Hengevelde – menig argeloze bezoeker
vermoordde. Een feit is dat hij samen met vrouw en zoon in Oldenzaal op het
schavot het leven heeft gelaten. Het verhaal speelt zich af in de laatste helft van
de achttiende eeuw. En met Huttenklaas worden nu nog de stoute kinderen
bedreigd! Het verhaal van Huttenklaas is ook in Enter bekend. De moordenaar
vocht ook met de Entersen en de Enterse schippers. Mijn moeder noemde de
naam wel eens maar ze herinnerde zich niets van het verhaal. Nieuwsgierig
geworden wilde ik meer weten over die man. Vijfendertig jaar moest ik wachten
om de hele geschiedenis te lezen. Het verhaal licht een tipje sluier op dat over de
oude tijden hangt. Weet u dat de penoze (onderwereld van misdaad en
prostitutie) in de jaren twintig van de twintigste eeuw 'gebroeze' werd genoemd?
Het eerste wapen van Twickel, toen nog Eyssink geheten, was een ‘hoal’, nu nog
te zien op de pomp in Delden. De verteller had dit alles van pastoor Geerdink
gehoord. Het verhaal van het erve Eyssink gaat als volgt:
Erve Eyssink veranderde van naam toen het in het bezit kwam van een zekere
Adolph uit de boerschap Twekkelo bij Enschede, hij was waarschijnlijk van het
erve Brunink afkomstig. Deze Adolph moest van de boeren uit de omtrek voor de
Bisschop vlas, was en lijnzaad ontvangen, maar droeg dit niet eerlijk af. Hij
vluchtte met zijn buit naar het erve Eyssink bij Delden, waar een nicht van hem
woonde. Deze nicht werd door Adolph verdreven. Later woonden er nonnen op
Twickel en bestond er een plan er een klooster van te maken. De nonnen werden
op een keer door de boeren verjaagd, zij vluchtten naar Oele. Hier bij de oude,
zware eik werd één van de nonnen met een ‘wagenronge’(houten of ijzeren
steunen voor de zijhekken op een boerenwagen of ook wel een staander die de
wagenladder steunt) door de boeren doodgeslagen. Dit gebeurde in de nacht voor
Hemelvaartsdag. Daarom gingen de katholieken daar later in die nacht alle jaren
bidden. Dit zou de oorsprong van het dauwtrappen zijn geweest. Tegen de
roverijen van Adolph van Twickel (Twekkel, Twekkelo) zou Hengelo versterkt zijn
door het bouwen van een spieker.
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De warme wind praat de nachten vol. De dunne Meijer in Gammelke zette in het
jaar 1667 boven zijn deur: 'O, Godt, Hilp uns'. Ik vertegenwoordig de vrouwen
aan wie voor eeuwig het zwijgen werd opgelegd. Vrouwen tegen de verdrukking
in! De heksenvervolgingen schakelden de vrouwelijke genezers uit de lagere
klassen niet helemaal uit. Zij werden voorgoed tot bijgeloof en mogelijk
kwaadaardig bestempeld. Voor de opkomende middenklassen van de zeventiende
en achtiende eeuw waren zij zo grondig gediskwalificeerd dat het voor de
vroedmeesters mogelijk was om binnen te dringen in het laatste gebied dat voor
vrouwen gereserveerd was: de verloskunde. Vrouwen hebben zich altijd bezig
gehouden met genezen, verzorgen, verplegen. En ze zullen daar ongetwijfeld mee
doorgegaan zijn, ook toen kerk en staat het verboden. Officieel is het voor de
buitenwereld optreden als genezeres vanaf de dertiende eeuw niet meer mogelijk.
De wereldlijke vrouwen werden als heksen verbrand. De pausen schreven tussen
de jaren 1200 en 1300 naar alle kloosters brieven dat het maar eens afgelopen
moest zijn met die kruidentuinen en abdijsiroop en die ziekenverzorging. Dat het
tijd werd voor het geestelijk leven en om zieltjes te winnen. In diezelfde eeuwen
kwam er steeds meer behoefte aan gezondheidszorg. Steeds meer mensen
woonden in de steden en iedere ziekte kon snel om zich heen grijpen. Nu waren
er in de steden wel gasthuizen maar dat was een combinatie van ziekenhuis,
hostel en armenhuis. Niemand wist er een antwoord op de veel voorkomende
ziektes als pest en lepra. Beide ziektes verspreiden zich razendsnel omdat er in
die tijd allerlei legers door Europa trokken. De handel kwam op en zieken en
toeristen sliepen onder één dak in het gasthuis. Tijdens de pestepidemie van het
jaar 1350 stierven er naar schatting in Europa vijfentwintig miljoen mensen, een
kwart van de toenmalige bevolking. Al vrij snel werd bedacht dat de zieken apart
moesten liggen. Dit was niet zozeer om ze beter te kunnen genezen. De
opkomende medische wetenschap had immers niets te bieden. De heren lazen en
praatten wel veel maar hadden met hun uit het oosten overgenomen kennis alle
praktische bruikbare kennis over hygiëne en isolatie als onbruikbaar beschouwd.
En de therapieën reikten niet veel verder dan het geven van laxeermiddelen en
het aderlaten. En wat er al aan positieve aandacht van artsen voor patiënten
bestond wat dat zeker niet bestemd voor arme mensen die in die ziekenhuizen
terechtkwamen. Die zieken lagen allemaal bij elkaar om te zorgen dat anderen
niet ziek werden. Voor henzelf betekende dat verblijf in het ziekenhuis meestal de
dood. Zo schijnt de uitdrukking ‘het loodje leggen’ afkomstig te zijn uit de
ziekenhuiswereld uit die tijd. Om in een ziekenhuis te komen moest men zich bij
de ziekenmeester inschrijven. Men kreeg dan een loodje, wat men moest
overhandigen bij de ingang van het ziekenhuis. In de grote stedelijke
ziekenhuizen – waar ontzettend veel mensen dood lagen te gaan – was de situatie
omstreeks het jaar 1650 zo vreselijk, dat er haast niemand meer te krijgen was
voor de verzorging van de zieken. De chirurgijnen kwamen één keer in de week
de zieken bezoeken. Mannen en vrouwen werden gedwongen om in ziekenhuizen
te werken, zoals gevangenen uit Veenhuizen, alleenstaande moeders,
zwakbegaafden. De door de artsen verstrekte medicijnen werden of door de
zaalknechten en zaalmeiden zelf geconsumeerd of aan de meest biedende patiënt
verkocht. En de zieken die geen fooien gaven liepen de kans om uitgehongerd of
mishandeld te worden. De hygiëne werd langzaam maar zeker abominabel. Van
water werd men ziek en ging men dood, zo werd er gedacht. Voor een deel was
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dat wel waar, als men beseft dat het drinkwater in Amsterdam afkomstig was uit
de grachten, die werden gebruikt om de inhoud van de poephuisjes (het woord
wordt nu nog in Sri Lanka gebruikt) in te legen, het waren open riolen. Ook de
beken in Twente werden voor dat doel gebruik en velen zijn gekluisterd in buizen
onder de grond.
In de rij van Twentse steden verschijnt Enschede reeds in de zeventiende en
achttiende eeuw als de meest democratische en waarschijnlijk de meest nijvere,
ook de meest doortastende stad waar het de handhaving van de oude rechten
betrof. De stad neemt de leiding in de strijd die de stedekens gezamenlijk voeren
tot herwinning van haar rechten, welke door de aanmatiging (brutaal, verwaand)
van de drosten waren verloren gegaan. Het was echter burgerlijk, minder deftig
dan de anderen.
Oldenzaal kon zich verheffen op zijn oude kerk en kapittel (gezamenlijke
geestelijken van een kapittelkerk) die deze stad in vroeger tijden geestelijk
overwicht gaven. Ook waren de vestingen de sterkste in deze streken. Oldenzaal
is de oudste stad van Twente. In de achtste eeuw verkondigde Plechelmus hier
het evangelie aan de Germaanse stammen, die volgens overlevering op de
Tankenberg hun offers brachten aan de godin Tanfana. Oldenzaals dikke steen
achter het stadhuis, waarop zoveel Oldenzaalse jongeren hun broeken hebben
gesleten, zou op de berg als offertafel hebben gediend, op de plaats waar nu de
koepel staat, vanwaar af men zo ver in het land van Bentheim kan kijken. In de
dichtregels van de gymnasiumrector Weeling op de voormuur van de koepel
wordt aan de bekering op de Tankenberg herinnert: ‘Waar ’t heiligdom orakeltaal
deed horen, maar nu ter eere Gods het dierbaar kruis (is) geplant’. In het jaar
954 liet de Utrechtse bisschop in de nederzetting op de westelijke helling een
stenen kerk bouwen en een kapittel, later opgevolgd door de massieve
zandstenen Sint Plechelmusbasiliek. Oldenzaal werd door het kapittel en de
nauwe band met het Stichtse bisdom een centrum van kerkelijke macht. Het is
dit dan ook gebleven. In de vroege Middeleeuwen was het al een belangrijke
vesting. De bezienswaardigheid van Oldenzaal is de Sint Plechelmusbasiliek met
de robuuste toren. Het oudste deel van de uit Gildehauserzandsteen opgetrokken
kerk is van omstreeks 1150. De midden- en noordbeuk van het driebeukige
schip zijn nog uit de Romaanse tijd, terwijl de Romaanse zuiderzijbeuk in 1480
in gotische stijl werd verbouwd en vergroot. De zware toren is in hoofdzaak uit
het midden en de tweede helft van de dertiende eeuw. In de kolossale
klokkenkamer hangt sinds 1930 een beiaard, geschonken door de
fabrikantenfamilie Gelderman. Merkwaardig zijn de verticale en ronde
uithollingen bij de ingang in de zuidmuur. De een meent dat de uithollingen zijn
ontstaan door het slijpen van beitels, de ander dat ze hun vormen kregen
doordat soldaten hier hun bajonetten slepen. Er zijn talloze landgoederen zoals
Nijehusz, Egheria, Bekspring en Perikhoeve en prachtige natuurgebieden in de
omgeving van de Tankenberg en de Austiberg, zoals De Hulst, Beuningerbos,
Oud-Hakenberg, Het Scholtenhaer. En helemaal aan de andere kant van de stad,
ten noorden van de weg naar Hengelo: Hulsbeek. Langs de oude weg naar De
Lutte nog de Koppelboer en het mooie bos Boerskotten.
Bij het kasteel van de heren van Almelo tot ontwikkeling gekomen, bewaarde de
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plaats met die naam als Heerlijkheid lang een bijzondere positie. Om Goor hing
de glorie, eens de zetel van de graven van Twente en later was Goor een
bisschoppelijke burcht. De nabijgelegen havezaten geven aan dit Twentse stadje
een aristocratisch karakter. De naam van het stadje Goor, gelegen aan de weg
van Zutphen naar Hengelo, was in vroeger dagen Ghoere en is afgeleid van goer
(moeras). Het wordt wel eens het Twentse Haagje genoemd omdat het vele
eeuwen lang de residentie van de Twentse drosten is geweest. Omstreeks het jaar
900 melden de heren van Goor zich al. Een van hen, Balderik, werd in het jaar
918 te Deventer tot bisschop van Utrecht gekozen. Die relatie tussen het
episcopaat en de Goorse burcht heeft zich lang in de geschiedenis gehandhaafd.
Zo sneuvelde in 1226 Rudolf, graaf van Goor als Stichts banierdrager aan de
zijde van de bisschop in de beroemde slag bij Ane (Noordelijke Gulden
Sporenslag) tegen die andere Rudolf, van Coeverden. In de schaduw van de
groeiende macht van de bisschoppen van Utrecht steeg het aanzien van de
plaats, die in 1263 stadsrechten verwierf. Toen de Regge nog een belangrijke
vaarweg was en Goor op de plaats waar de moerassen het beste over konden
worden getrokken, een schakel werd in de verbinding tussen Westfalen en
Deventer, was er veel handel in de kleine stad. Nieuwe betekenis kreeg Goor door
de stichting van de eerste weefschool van Thomas Ainsworth in 1833, door de
aanleg van de spoorweg en in de jaren dertig van de twintigste eeuw door het
Twentekanaal. In 1960 was de textielnijverheid er nog de hoofdzaak, er zijn ook
andere bedrijven zoals de eternietfabrieken. De hervormde kerk is in het jaar
1581 afgebrand en gesloopt. De grote toren, evenals de laatgotische kerk van
baksteen, dagtekent nog uit de zestiende eeuw en wordt geflankeerd door lage
vleugels in het verlengde van het schip. Daarvan is de noordelijke ingericht tot
grafkapel en van de kerk uit toegankelijk door een rijk versierde zandstenen
portaal met grafschrift voor Unico Ripperda (†1709). In het pand van de Coöp ‘De
Landbouw’ waren bezienswaardige gevelstenen; het gebouw is nu afgebroken.
Ootmarsum werd onder deze steden als de oudste zuster geëerd. Ze had in
vroeger dagen de ridders van de Duitse orde geherbergd en was lange tijd de zetel
van een Twentse drost. Van veel belang waren voorts de horige goederen van de
Commanderij van de Duitse orde te Ootmarsum. Later gingen deze horige
goederen over in het bezit van het Huis Ootmarsum. Ootmarsum is – in
tegenstelling tot wat de omvang doet vermoeden – een stad. Hengelo, Oldenzaal,
Almelo Enschede en nog veel andere plaatsen in Twente zijn groter. Maar
Ootmarsum is en blijft een van de drie plaatsen in de regio met stadsrechten. De
geschiedenis van Ootmarsum is kleurrijk en boeiend. Over het ontstaan doen
vele verhalen de ronde. Ootmarsum kan terugzien op een duizendjarige
geschiedenis, al moet worden aangenomen dat het stadje eens verplaatst is en
zijn oorsprong had in het even noordelijke gelegen gehucht Oud-Ootmarsum. Het
zou de woonplaats zijn geweest van Ootmar of Odemar. In het voorname
stadhuis met zijn zandstenen front wordt een schilderij bewaard van een gebaard
en gekroond personage met onderschrift: ‘Odemarus, koning der Franken,
Fundator der Stadt Othmersheim, so gestorven is anno 126’. Het schilderij kan
ontsproten zijn aan de fantasie van een schilder, precies weet niemand dat. In
elk geval was het geen tijdgenoot van Odemar. Het schilderij is ook geenszins een
bewijs voor het verhaal van Ootmarsums stichting of voor het bestaan van
Odemar. Die was volgens de legende de heerser over de ‘Sicamber of Gelderse
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volken’. Hoewel het verhaal over hem in diverse boeken terug is te vinden, is het
niet erg waarschijnlijk dat het klopt. Al was het maar omdat het koninkrijk van
de Franken begint met het Merovingische Huis dat rond het jaar 400 werd
opgericht. In het blad De Navorscher (nummer 3, 1853) staat een iets
waarschijnlijker verhaal over Odemarus. Odemarus werd ook wel Odtmarus,
Ortmar of Ortmir genoemd. Hij was geen koning van de Franken maar een prins.
Een heerser over de Gelderse volken. In het stuk staat ook geschreven dat de
naam Ootmarsum waarschijnlijk van de Marsaten (Maresaten) of
Moerasbewoners is afgeleid. Hoe het ook zei, een deel van de erg oude
geschiedenis van de stad staat wel beschreven, in een document uit het jaar 917.
In dat jaar overlijdt de – later heilig verklaarde – Utrechtse bisschop Radboud in
Ootmarsum. Aan deze gebeurtenis herinnert nu nog de Radboutstraat. In het
document is sprake van een kerkje of een kapelletje. Het is niet waarschijnlijk
dat deze op dezelfde plaats stond als de huidige katholieke kerk. Waarschijnlijk
stond deze in Oud-Ootmarsum. Er is nog veel meer duisters in de historie van
Ootmarsum. Zo staat het bijvoorbeeld niet vast wanneer precies de bisschop
stadsrechten verleende aan de nederzetting. Bekend is slechts dat bisschop
Radboud, die van de jaren 899 tot 917 op de stoel van Sint Willibrord zat, er
gestorven is en dat de plaatsnaam ook in zijn levensbeschrijving wordt genoemd.
Bovendien dat na 1402 het stadje was omringd door een wal en een gracht. De
loop van de vesting is om de oude kern met zijn bol- en rondlopende straatjes
nog goed te volgen in de ronding van de Westwal en de Oostwal. Het Cremershuis
uit het jaar 1656 en het Drostenhuis uit 1700 zijn er nog. Op verschillende erven
staan nog open putten, zoals de Bergput. Ten zuiden van Ootmarsum ligt het
Agelerbroek en temidden van hoge bomen de Hunenborch, de ovaalvormige
walburcht uit de Karolingische tijd. De walburcht is in het jaar 1916 door de
bekende Leidse archeoloog J.H. Holwerda ontgraven. Boeiend is het uitzicht van
de Kuiperberg richting Fleringen, u kijkt uit over glooiende essen. Onder andere
over de Ageler es, waar vroeger op de tweede maandag na Pinksteren de
(rogge)brooduitdeling plaats had aan de armen. Het fraaiste natuurschoon ligt
ten noorden van Ootmarsum. Onder de buurtschap Nutter is het Springendal
met bos, heide, waterbronnen, akkers en weiden in karakteristieke houtwallen
en een erg bijzondere en oude flora met lobelia’s, gentianen en eenbes. OudOotmarsum lag iets noordoostelijk van het huidige Ootmarsum, echter in 1196
werd deze plaats door Otto van Gelder grotendeels verbrand. Veel meer is er niet
bekend over de vroegste geschiedenis van de stad. Over de naam wordt veel
gespeculeerd. De naam Othmersheim (op het eerder genoemde schilderij) zou zijn
samengesteld uit een persoonsnaam, het ‘heim’ zou verwijzen naar de heem, van
een rijke man. Het gebruik van dergelijke ‘heim’-namen zou uit het Saksische
verleden afkomstig zijn. Wat vervolgens de theorie over het bestaan van koning
Odemarsum weer zou bevestigen. Een ding is zeker, over de vroegste
geschiedenis van Ootmarsum is weinig zeker. In de middeleeuwen was
Ootmarsum het centrum van de regio waar boeren uit de omtrek hun waren
verkochten op de markt. Sinds de industriële revolutie brachten de boeren hun
spullen niet meer naar de markt in Ootmarsum maar naar de opkomende
industriestad Almelo. De boeren uit Ootmarsum brachten er eieren,
zuivelproducten en voornamelijk uien. Hieraan dankt Ootmarsum haar bijnaam
Siepelstad. Dat komt van het Duitse zwiebel. Tegenwoordig worden de
vrijdagavond voor carnaval ‘siepels gehangen’. Dat houdt in dat de lokale
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carnavalsvereniging in de hele stad aan ieder huis siepels hangt met een briefje
erbij met het carnavalsthema van het betreffende jaar. In het centrum staat de
katholieke Simon- en Judaskerk. Ze is in Westfaalse pseudo-basiliekstijl
gebouwd van Bentheimer steen en dateert uit de dertiende eeuw. Voor de kerk
staat een standbeeld van acht ‘paoskearls’. Het beeld verwijst naar een
eeuwenoud paasgebruik dat zich in Ootmarsum afspeelt. Met Pasen trekken acht
mannen (paoskaerls) gekleed in lange regenjassen en gleufhoeden al zingend en
dansend door de stad. Aan het eind van de optocht wordt buiten de stad door de
mannen een paasvuur ontstoken. Er zijn boeken volgeschreven over de herkomst
en alle rituelen die bij dit gebruik komen kijken. Zo moeten de poaskearls niet
alleen zingen en dansen, maar ook hout voor het paasvuur verzamelen, af en toe
een borrel drinken, een sigaar opsteken en kinderen optillen. Als dat geen
heidens gebruik is! Toch is er een link met de katholieke Simon- en Judaskerk,
die een centrale rol speelt in de rituelen. Voor de rol van poaskaerl wordt je
gevraagd, moet je niet getrouwd zijn, in Ootmarsum wonen, rooms-katholiek zijn
en tenslotte moet je vier jaar beschikbaar zijn voor de taak. De Simon- en
Judaskerk is in een aantal fasen opgebouwd en herbouwd. Het oudste gedeelte
van de kerk is de westpartij in Romaanse stijl, waarvan de bouw rond het jaar
1200 is begonnen. Een merkwaardige stenen doodskist (sarcofaag) die in 1964
werd gevonden bij het aanleggen van de centrale verwarming, zou erop kunnen
wijzen dat er voor 1196 nog een oudere kerk heeft gestaan. Deze is vermoedelijk
verwoest door de Drenten die Ootmarsum toen brandschatten. Ze waren op weg
om de Gelderse graaf Otto van Gelder te helpen bij diens beleg van Deventer. Vrij
kort daarna is men begonnen met de bouw van de huidige Simon- en Judaskerk.
Het gebouw is opgetrokken in zuiver Westfaals Romaansgotische stijl uit
Bentheimerzandsteen en is een voor Nederland uniek voorbeeld van deze
bouwstijl met zijn typische, gedrongen karakter. De verschillende bouwwijzen die
men in de kerk terugvindt, laten duidelijk zien dat het gebouw in de loop van de
jaren steeds is aangepast aan de behoeften van de gelovigen. Ondanks alle
verbouwingen is de kerk de enige vertegenwoordiger van het vroege type
hallenkerk.
Delden lag onder de invloed en bescherming van de aanzienlijke heren van
Twickel. Rijssen, ontstaan uit de stedekes bij het Huis Bevervoorde en het Huis
Grimberg aan de Regge aan het bisschoppelijk veer (de brug over de Regge).
Rijssen kreeg bekendheid door de nabijgelegen havezaten: het Huis Nijehof en
het Huis Oosterhof en de jute. Het Rijssens veer was aan de weg naar Wierden.
Rijssen ligt aan de spoorlijn van Deventer naar Enschede, op vijftien kilometer
van Almelo. Er waren boerderijen met de deeldeur naar de straat, zoals aan de
Bouwstraat en de Walstraat. Toch heeft deze plaats aan de Regge in 1243 van
bisschop Otto 111 stadsrechten gekregen en Rijssen is zelfs een vestingstad
geweest. Cirkelrond en omgeven door wallen en grachten. Tot omstreeks het jaar
1880 is het een boerenstad gebleven. Dat wil zeggen een stad met boerderijen
binnen de wallen en een grote gemeenschappelijke weide daarbuiten. De wallen
zijn er niet meer, hun loop is echter nog terug te vinden in de rondlopende
Walstraat, de Huttenwal, de Watermolen en de Oranjestraat. Daarbinnen stond
de Grote- of Schildkerk, waarvan de tufstenen noordgevel uit de stichtingstijd
(12e eeuw) nog over is. Het gotisch koor is uit de vijftiende eeuw, de hoge
zuiderzijbeuk is uit de zestiende eeuw. Buiten de wallen lag de
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gemeenschappelijke bleek, de Weijerd, waar vroeger alle vrouwen op maandag de
was kwamen spoelen en bleken. Het wasgoed werd ‘s maandags op het gras te
drogen gelegd en de volgende dag weer opgehaald. De oude stadswal tussen de
Weijderdsteeg en de Molenstraat is nu (1960) veranderd in een plantsoen met
zwanen en eenden. Op het eind van de negentiende eeuw heeft Rijssen zich
uitgebreid, toen hier de jute-industrie tot ontwikkeling kwam. De grondstoffen
voor de fabriek moesten aanvankelijk uit Deventer gehaald worden, daar werden
ze aangevoerd uit het verre India. Belangrijk is Rijssen altijd als marktplaats
geweest voor de veeboeren in de wijde omtrek. De stad ligt aan de voet van de
Rijsserberg en men heeft dit bijzonder fraaie gebied bij de stadsuitbreiding
volledig gespaard. Er is een recreatieterrein met het bosbad De Koerbelt. In het
uitgestrekte bosgebied op de berghellingen zijn nog enkele steenfabrieken, die
hun stenen bakken uit de keileem van de leemvelden van Borkeld en Elsen. De
oude leemgroeven zijn inmiddels overwoekerd door allerlei onkruid en
struikengewas. Ze zijn geheel opgenomen in het grote gebied voor toerisme. Het
gebied is overal vrij toegankelijk. Dat geldt voor de bossen en de heide van de
Rijsserberg, voor het Hollands Schwarzwald terzijde van de weg naar Markelo
met de gemengde bossen en mooie leemputten en vijvers, voor de Brekeld met
heuvelige heide, de Ravijntjes en het Rijssenseveld aan de andere kant op de
westelijk helling van de berg en voor het landgoed Oosterhof aan de oostelijke
rand van het stadje, aansluitend op mooie Volkspark. De havezathe Oosterhof is
in de achttiende eeuw in zijn huidige staat gebracht en in de jaren zestig van de
twintigste eeuw gerestaureerd. In het Volkspark het Parkgebouw: de schouwburg
van Rijssen. In de stad zijn enkele antieke gevels (17e eeuws) aan de
Wierdensestraat en de pelmolen bij de Regge met de Enterse zomp. Eens
stoffeerden vele molens de bosrand van Rijssen. Wie van Wierden Rijssen
binnenkwam, zag de prachtige molens hun ‘armen’ boven de bomen uitsteken.
Aan de rechterkant, nog voor de veerbrug, zag men bij Schuitemaker een molen,
die helaas al jaren verdwenen is. Links van de Wierdenseweg leek het een
sprookjesland. Achter het houtgewas werd de oliepelmolen met aanleunend
molenhuis zichtbaar. Achter een fraaie kastanjeboom verscholen stond vroeger
aan de Molendijk de windkorenmolen van Muller (later Slaghekke). Tijdens een
felle januaristorm in het jaar 1928 werd van de molen een van de vier wieken
afgerukt. Nog in hetzelfde jaar werd de stellingmolen gerestaureerd en van vier
wieken voorzien. Daarna kwam de molen in het bezit van de familie Slaghekke.
De stellingmolen werd zo genoemd naar de stelling of omloop, waardoor de
wieken veilig hoog en onbelemmerd konden draaien. De molen staat er nog, maar
zonder wieken. Vermeldenswaard is de grote gereformeerde gemeente, die
eigenaresse is van twee opvallend grote bedehuizen. De Noorderkerk biedt plaats
aan drieduizend personen, de omstreeks begin 1968 gereedgekomen kerk in plan
zuid aan tweeduizend personen.
Bij de historie van de pelmolen staan we even stil. Oorspronkelijk was deze
molen een watermolen. Zijn Rijssense geschiedenis begon in 1752. In
werkelijkheid is de molen nog ouder, want voor hij naar Rijssen kwam stond hij
in Holland, ergens aan de rand van de Beemster. Vanaf het begin had de molen
voor de boeren gerst gepeld, maar ook lijnzaad geplet en het raapzaad tot olie en
koek verwerkt. Op den duur zou blijken dat de pelmolen geen toekomst had. In
1904 werd de molen door de bliksem getroffen. In 1913 staakte hij zijn
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werkzaamheden. Bijna zestig jaar is de pelmolen sindsdien aan zijn lot
overgelaten, waardoor hij danig in verval raakte. Het was zo erg dat er aan
restaureren bijna niet meer te denken viel. Toch gebeurde het ongelofelijke. De
vereniging De Hollandsche Molen plaatste in 1968 de oude molen op de
urgentielijst voor restauratie. Na een lange weg werd jaren later de molen geheel
gerestaureerd en bleef voor het nageslacht behouden. De molen draait weer en er
wordt weer gemalen. Het is een van de visitekaartjes van Rijssen.
Wel schijnt ook Enschede zich net als Almelo ontwikkeld te hebben in de hoede
van een burcht. Voor de Middeleeuwen ten einde liepen was de burcht vervallen
en gesloopt en het geslacht van de heren van Enschede uit deze streken
verdwenen.
De naam van het stadje ten zuiden van Hengelo en Enschede in de uiterste hoek
van Twente bij de Gelderse en Duitse grens zou volgens een oude sage zijn
afgeleid van de Germaanse god Hagall. In de oude verhalen leeft hij nog voort als
de wilde jager Haeckelberend, die op zijn vurig ros over de venen en de heide
stoof en in de verre omtrek werd gevreesd. U hoeft daar niets van te geloven maar
u zult direct begrip hebben voor de fantasieën van de oude ‘Hoksebargers’ zodra
u de omgeving van Haaksbergen hebt verkend. Er is nu veel gecultiveerd, de
venen zijn nagenoeg afgegraven, de dalgrond heeft akkers en weiden. Er zijn
wegen over gebaand die naar boerderijen leiden en het stadje Haaksbergen is
door textielfabrieken uitgegroeid tot een levendig centrum. Ten zuiden van de
stad, daar waar de bebouwing ophoudt, strekt het Haaksberger- en Buurserveen
zich uit. Nog slechts vijfentachtig hectare groot temidden van het cultuurland
maar ruig, eenzaam en mysterieus. Het veen geeft enigszins een indruk hoe het
hier vroeger en dan in een geweldige uitgestrektheid geweest moet zijn. De
mensen hebben zich hier al vroeg gevestigd. Het staat bijvoorbeeld vast dat de
zandstenen Sint Pancratiuskerk met haar mooie slanke toren, in het hart van de
stad, in de zestiende eeuw is gebouwd op de plaats waar tevoren een Romaanse
kerk was verbrand.
Den Ham ligt ten noorden van het Overijssels Kanaal op de grens van Salland en
Twente. Vroomshoop dat ook tot de gemeente behoort, ligt aan het kanaal en aan
de spoorlijn Almelo-Coevorden. Dit dorp is het industrieel deel van de gemeente.
Den Ham namelijk is een boeren dorp en heeft het oude landelijke karakter van
deze streek volkomen bewaard. Het is een meer dan zeshonderd jaar oud
brinkdorp. Het dorpscentrum wordt gevormd door een driehoekige brink met de
bakstenen kerk uit de negentiende eeuw, gebouwd tegen een vijftiende eeuwse
toren. Hierin hangen twee klokken uit dezelfde tijd. De mooie omgeving wordt
gekarakteriseerd door oude Saksische boerderijen. Kenmerkend voor het
landschap is de Mageler es ten noordoosten van de dorpskom, vooral
schilderachtig als het koren rijp is of in schoven staat; anderzijds de steile oevers
van de Regge ten westen van het dorp langs de weg naar Ommen, met uitzicht op
de Lemelerberg. Op de grens ligt ten noorden van Den Ham het Eerder
Achterbroek, het oude cultuurlandschap waar antieke boerderijen temidden van
weiden en akkers liggen te dromen in kransen van oude houtwallen. Zeer mooi
ligt er het erve Nevenzel met de dikste eiken van dit onder natuurmonumenten
vallende gebied. Oostelijk van Den Ham tussen de wegen naar Vroomshoop en
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Daarle is het dennebos van de Zandstuve, waarin een natuurbad ligt. Bijzonder
aan te bevelen zijn tochtjes vanuit Den Ham over de Mageler es en verder via de
Vosseboerweg langs de Vosseboer naar Junne en Beerse aan de Vecht, of in
westelijke richting naar de Lemeler- en Archemerberg. Aan weerszijden van de
weg naar Ommen de afwisselende bossen bomen van het prachtige landgoed
Eerde. Even verder rechts, in het bos omzoomd door oude dennen, de Meertjes,
een ven dat rijk is aan waterwild.
Gelegen in het hart van de Twentse stedenband is Hengelo is minst Twentse
stad. De mensen spreken er ook niet de echte Twentse taal. Ze praten er minder
‘plat’. Van daar dat men elders in Twente wel spot van ‘Hengeler wiend’, alsof ze
daar te groots zijn om Twents te spreken. De spotters vergeten echter dat
Hengelo, de snelst gegroeide plaats van het oude drostambt, voornamelijk is
opgebouwd uit emigranten. Ze kwamen voor een groot deel uit West-Nederland
en werden aangetrokken door de zich ontplooiende metaalindustrie. Ook Hengelo
heeft zich ontwikkeld uit de achttiende eeuwse textielfabricage. In het jaar 1854
begon J.E. Stork er samen met zijn zwager H.J. Ekker een bontweverij, nadat hij
zich in Zwitserland had bekwaamd in het verven van garens en bonte goederen.
De textiel is in Hengelo evenwel op de achtergrond gedrongen door de
machinefabriek van de broers Stork en de andere metaal- en elektrische
apparatenfabrieken die er naderhand werden opgericht. C.T. Stork was ook hier
de motor van de bedrijvigheid. Hij had onderweg met zijn karretje vol geweven
goederen, waarmee hij tussen zijn geboorteplaats Oldenzaal en Almelo pendelde,
in Borne kennis gemaakt met de smid Meyling. Uit die kennismaking groeide het
initiatief samen een fabriekje in Borne te beginnen, waar zij zelf textielmachines
konden vervaardigen. De derde Stork, C.C., in Delft afgestudeerd als ingenieur,
zou de leiding krijgen. Deze stierf echter vrij spoedig, zodat C.T. Stork ook onder
dit bedrijf de schouders zette. Meyling verliet de firma in het jaar 1865. De
machinefabriek bleek een zeer levenskrachtige industrie en verhuisde naar
Hengelo. Zeevarend Nederland ging in die tijd de zeilschepen vervangen door
stoomboten en Stork leverde de stoomketels en stoommachines. In Amsterdam
werd de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen opgericht, het
latere Werkspoor. Maar men had hier weer C.T. Stork nodig om de zaken flink op
poten te zetten. De situatie in 1960: het VMF-concern, de eenheid WerkspoorStork; in Hengelo de appendagefabriek G. Dikkers, in 1879 gesticht door een
schoonzoon van C.T. Stork; de electrische-apparatenfabriek Heemaf, in het jaar
1894 opgericht door een familielid van Dikkers; de fabriek voor fijnmechanische
elektronische apparatuur Hazemeyer (later Holland Signaal), in het jaar 1907
opgericht door een hoofdingenieur van Heemaf; Stork-Chemie NV; de
Pompenfabriek Delta; de Meet- en regelapparatuur van M. de Wit en vele andere
zich in het technisch vlak bewegende bedrijven. Na het gereedkomen van de
Twentekanalen werd de zoutfabriek van Boekelo naar Hengelo overgeplaatst.
Daaruit werd een machtige chemische industrie opgebouwd, de Koninklijke
Nederlandse Zout, de kern van het met Ketjen (zwavelzuur) gevormde concern.
Deze vluchtige en nog onvolledige opsomming van Hengelo’s industriële
fundament is nodig om een indruk te geven van wat hier rondom het
winkelcentrum te koop is. Alleen door deze industrieën kon Hengelo groeien zoals
het gegroeid is. Eens was het een boerengehucht als Driene, Woolde en Oele,
waarmee het de uitgestrekte marke Woolde vormde. Voor de bombardementen
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van de Tweede Wereldoorlog was het centrum rondom het Burgemeester
Jansenplein en de Telgen bepaald dorps. De bombardementen waren gemunt op
het spoorwegknooppunt. De tuindorpen ten zuiden van de spoorlijn zijn vele
jaren het nationale schoolvoorbeeld voor goede woonwijken geweest. Voorbeeld is
’t Lansink dat op initiatief van C.T. Stork tussen de jaren 1911 en 1917 is
gebouwd. Na de oorlog heeft men van de nood een deugd gemaakt en de stad een
gloednieuw en modern hart gegeven.
Met de Kattenberg en de Markelose berg in de staart van de Overijsselse
heuvelrug is Markelo een geliefd toeristenoord. Het landschap is er schitterend.
Bovendien is Markelo een charmant, echt Twents dorp met een oude
boerenomgeving, waaruit de traditionele gebruiken niet weg te denken zijn. De
‘krèèntewegge’ wordt bij elke geboorte naar het kraambed gedragen, de
paasgebruiken met vuren en eieren worden in hoge ere gehouden. Markelo is de
plaats waar de oude goastokken worden gemaakt door Roosdom, de boeren
wandelstokken, versierd met ganzepennen en doorvlochten met paardenhaar. De
trots van het oude dorp is de stoere bakstenen toren uit de vijftiende eeuw, al
kan hij het in lengte niet winnen van de honderdzevenenvijftig meter hoge
televisietoren aan de Larenseweg. Op de helling van de Markelose berg staat het
Overijsselse verzetmonument 1940-1945 van de hand Titus Leeser uit Ommen.
Een van de oude Twentse boerderijen is nu bekend als het stijlvolle eethuis De
Koppr’en Smorre aan de Holterweg. Jaarlijks in augustus is de motorcross op de
Herikerberg en in het Openluchttheater de Kösterskoele zijn voorstellingen, ook
van boerendansgroepen. Op Goede Vrijdag en zaterdag voor Pasen wordt hout
gehaald voor het paasvuur onder het zingen van het ‘Boakhoolt’.
Wierden is een sterk geïndustrialiseerde gemeente in een mooie omgeving.
Wierden is opvallend vernieuwd. Het klompen- en voormalig schippersdorp Enter
daarentegen, dat met nog enige buurtschappen binnen de gemeente valt, heeft
zijn landelijke karakter nog behouden. Zij het dan, dat ook Enter, evenals de
meeste Twentse dorpen zienderogen is veranderd. Wierden en Almelo zijn altijd
door water gescheiden geweest. Nu het Twenterijnkanaal, vroeger (al in de
Middeleeuwen) een groot laag moeras gebied, waar later een dijk doorheen werd
gelegd. Wie van deze dijk gebruik wilde maken, moest aan de Heer van Almelo tol
betalen. In het gemoderniseerde Wierden (nieuw gemeentehuis, station, openbare
leeszaal) staat toch nog een oud bouwwerk; de toren (15e eeuw) bij de ook al weer
vrij nieuwe hervormde kerk. Enter heeft tot het jaar 1830 een kleine havezathe
gehad, Huis Catteler. Het is toen op het bouwhuis na gesloopt. In deze omgeving
zijn veel mooie Twentse boerderijen. Een daarvan, tussen Goor en Bornebroek,
een boerderij uit het jaar 1827. Deze is verbouwd als restaurant: De Twentse
Hoeve. In Enter zijn nog verschillende klompenfabriekjes. Boomstammen op de
erven wijzen u de weg. Tussen Wierden en Nijverdal kunt u de herder ontmoeten
met zijn kudde op het uitgestrekte Wierdenseveld. In de buurtschap Notter bij de
Regge het landgoed De Grimberg, links van de weg Wierden-Rijssen het landgoed
De Haarboer, aan de andere kant van de weg het landgoed De Koepel, eveneens
toegankelijk op wandelkaarten. Vroeger kon men in Enter zwemmen in het
buitenbad Enter aan de Leijerweerdsdijk, of in het openluchtbad ‘Het
Wendelgoor’ bij de brug over het Twenterijnkanaal.
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Wierden is een gemeente en forensendorp bij Almelo. Op 1 juli 2006 woonden er
23.496 mensen op een oppervlakte van iets meer dan vijfennegentig vierkante
kilometer. De gemeente Wierden maakt deel uit van het kaderwetgebied regio
Twente. Wierden ligt tussen het Twenterijnkanaal en het natuurgebied het
Wierdenseveld. Wierden was omstreeks het jaar 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 met zompen en potten. In het jaar 1405 werd, zoals eerder vermeld,
een dijk aangelegd. Wierden en terpen, deze afleiding is niet waarschijnlijk
aangezien deze terpen of wierden hoofdzakelijk in het noorden van het land
voorkomen. Het is zeker dat de naam Wierden is afgeleid van Wederden.
Wederden betekent bevloeide strook grasland langs een rivier, ook terrassen
worden wederden genoemd. In het Overijsselse schattingsregister treffen we als
omschrijving aan: Wederden (1323), Wederden (1334), Weerden (1450),
Wederden (1456), Wedderen (1531), Wijrden (1551) en Wierden (1670). De naam
Wederden treffen we aan op schrift uit het eind van de dertiende eeuw. In een
lijst van de Herrschaft Steinfurt uit het jaar 1280 wordt geschreven dat
‘Echbertus de Almelo miles tenet jure homagii duas domos in Wederden et duas
domos in Elsne’. Tenslotte komt Widerden voor op een oude kaart van Abraham
Ortelius. Op deze kaart wordt Widerden aan de Regge getekend, ongeveer waar
nu Nijverdal ligt. De grond tussen Enter en Wierden stond in de Middeleeuwen
driekwart van het jaar onder water. Tussen Wierden en Rijssen waren
heidevelden, evenals verder naar het noorden tot aan Hellendoorn.
In het jaar 1405 werd een overeenkomst gesloten tussen de Heer van Almelo en
de bisschop Frederik van Blankenheim, Heer van Overijssel. Dwars door het
moeras tussen Wierden en Almelo werd een dijk aangelegd, het was de nieuwe
verbinding over land. Om gebruik te kunnen maken van deze verbindingsweg
moest men tol betalen. De tolboom stond ter hoogte van het Schottenhuis, een
voormalige Wierdense herberg. Ongeveer op de plek waar het woonhuis van
Plaggemars was, vlakbij hotel De Zwaan. Voordat men de tolboompalen mocht
passeren moest eerste het tolgeld worden betaald. In het jaar 1749 was dat van
een ‘beslagen wagen twee stuyvers, twee doyten. Van een yder persoon, die daar
insit een stuyver’. Het vroegere tolbord hangt nu in Huis Almelo. De gemeente
Wierden omvat 9580 hectare grond en bestaat naast het dorp Wierden uit het
dorp Enter en de buurtschappen Hoge Hexel, Notter, Zuna, Rectum en Ypelo.
Bekende mensen uit Wierden zijn Jos Lammertink, wielrenner; Johanna ter
Steege, actrice in Amerika (Andy (Vrielink), bloed en blond haar) en Eddy Zoëy,
televisiepresentator (BNN). Uit Twente komen verder nog Henk Elsink uit
Enschede, zanger en cabarettier; Erik Hulzebos uit Gramsbergen, schaatser op
natuurijs, kampioen elfstedentocht en winnaar So you wanna be a popstar;
Johan Nijenhuis uit Markelo, regisseur (Goede Tijden, Slechte Tijden, Costa)
Sanne Nijhof uit Den Ham, topmodel; Tooske van Dreughem, presentatrice (Big
Brother); Ernst Daniel Smit, presentator en operazanger; Henk Jan Smit uit
Almelo, parttime televisiepresentator en ook jurylid van het televisieprogramma
Idols en X Factor; Ilse de Lange uit Almelo, zangeres; Alberto Stegeman uit
Vroomshoop, undercoverjournalist, schrijver, programmamaker en presentator;
Mirjam Pol, motorrijder rally Lissabon-Dacar 2006, Gert Jan Dröge uit Enschede,
societyverslaggever. En niet te vergeten Bert Haanstra, de regisseur van onder
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andere ‘Fanfare’, opgenomen in Giethoorn en ‘Alleman’ uit 1962. Jarenlang
reisde hij met de trein van Goor naar Hengelo. En jarenlang keken we naar
hetzelfde geliefde landschap van Twente, dat voorbijgleed in de dromerige
ochtenden.
Akten van verkoop en verpanding van het veer te Wierden door Egbert van
Almelo en later door zijn zoon Johan van Almelo in de jaren 1430, 1444 en 1455.
26 1430 juli 24 (up sunt Jacobsavent eyns hyligen apostels) Egbert, heer tot
Almeloe, en Elysabeth van Voerst, jonkvrouwe tot Almeloe’, verklaren verkocht te
hebben en bij deze te leveren aan Henryke Gossens en diens vrouw Gesen en hun
dochter Mette het veer te Wederden met toebehoren, uitgezonderd de visserij die
daartoe behoort, gelegen in het kerpsel Wederden in het gericht Rijssen, op
voorwaarde dat als zij dit goed weer terugkopen en daarna weer willen verkopen
of verpachten de voornoemde kopers een voorkeursrecht daarop hebben. Getuigen
Johan Scaep en Arnoldus van Wederden, koster te Wederden. Authentiek afschrift
door Godefrigdus Vockinck (16e eeuw).
‘312 1444 december 14 (des anderen daege na sante Luciendaghe eener heiligher
jonckfrouwe) Egbert van Almelo en Elizabeth van Voerst met hun zoon Johan’
verklaren verkocht te hebben en bij deze te leveren aan Ghertruede, weduwe van
Henric Goesens, het veer te Wederden om toebehoren, gelegen in het kerspel
Wederden, gericht Rijssen. Getuigen: Johan van de Grimberghe, Herman van
Pesyen en Johan ter Worniker. Authentiek afschrift door notaris Rutgerus
Bramcampius (16e eeuw).
Uit Kent archaelogicals society: Isabella Wederden-Will 1494 uit Hildenborough.
Isabella relict of Stephen Wederden 1494 To Dom. Andrew, parish priest 6 d. To
Robert Fuller 6 d. en John Hysted parish clerk 4 d. Isabella verdeeld de erfenis
van Stephen Wederden. De bedienden Alice Raynold en Joan Raynold krijgen een
veren dekbed, lakens, handdoeken, een ketel en allebei twee stuks kleding. (Een
relict is een overblijfsel uit een vroegere toestand).
Er is zoveel aan landschappelijke en bouwkundige schoonheid in korte tijd
verdwenen. Met de gedachten bij de verdwijning van zoveel moois wat Twente in
bouwkundig opzicht te bieden had, doemt met name één gestalte voor ons op:
Jan Jans. Reeds in de jaren twintig en dertig zag deze – in de streek en wijde
omgeving alom bekende Almelose architect – het verdwijnen van Twentes eigen
bouwkunst zich gaan aftekenen. Het zette hem aan het tekenen:
tweeëntwintighonderd tekeningen van boerse, burgerlijke en kerkelijke
bouwkunst in Twente. Van zijn omvangrijke oeuvre is de boerderij de
bouwkundige kern. Haast sneller dan was bij te houden beroofden
moderniseringen Twente van de meeste en beste voorbeelden. Nieuwbouw en
uitbreidingen borduurden niet voort op oude tradities en hebben zo goed als
nooit een verrijking betekent, noch in stad en dorp, noch op het platteland. Zo
kwam er na vele eeuwen een abrupt einde aan een bouwontwikkeling, een
bouwtraditie die wellicht haar wortels had in de tijd van Karel de Grote. Oude
archieven verschaffen over deze zaken weinig materiaal, de nieuwere des te meer.
Het zijn dan vooral de provinciale domeinarchieven en adellijke huisarchieven uit
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de achttiende en negentiende eeuw die de zorg voor het boerderijbezit verraden.
In inspectierapporten, reparatielijsten en soms opgelegde bouwvoorschriften, die
wel eens een regelrechte ingreep betekenden in ontwikkeling en vormgeving. De
boerderijen waren een zaak van de mensen die ze bouwden, bewoonden en er
hun bedrijf uitoefenden. Die naar gelang landbouwkundige veranderingen de
gebouwen aanpasten en veranderden. Zo was er sprake van een ontwikkeling die
in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw abrupt tot staan werd
gebracht. De ontwikkeling zou over gaan tot een geheel nieuwe bouworde zonder
een traditionele band met het verleden.
Komt 'er in' dan kö'j der oet kiek'n. Dat is bij het lösse hoes letterlijk het geval.
Oorspronkelijk waren alle boerderijen eenvoudig van aankleding. Houten of
lemen wanden scheiden de ruimten in de afkubbingen (zijbeuken) ter hoogte van
de gebintregel af van het woongedeelte. Uitsparingen in de wanden voor de
achterliggende bedsteden konden met schuifluiken dan wel met groene of
donkerbruine gordijnen worden afgesloten. Een deur gaf toegang tot de
weefkamer. De glazenkasten en spindes (broodkasten) waren zo geplaatst dat de
voorkant met de deuren en schuifladen één vlak vormde met de wand. Soms was
dit zelfs het geval met een kabinet (linnenkast) en een staande klok. De
zolderruimten boven de afkubbingen waren en zijn in het woongedeelte vrijwel
altijd afgetimmerd met verticale planken: het kleedsel. Een eigenaardig feest was
het ‘richtemoal’. Dat werd gegeven als een nieuw huis zover af was dat men het
dak kon gaan richten. Dan werd er door het werkvolk feestgevierd, de noabers
kwamen met een kroon om boven het huis te hangen en een mooi gedicht. Een
gelegenheidsrijmpje van het oprichten van het ‘spoorwerk van Vlugt zijn huis
1825-14 juny’, is bewaard gebleven.
Gij maakt dan en bouwt, Heer Vlugt,
Geen kasteelen in den lucht,
Maar toont allen door den daad,
Dat bij U geen scherts bestaat.
Daar Uw huis, waarin gij woont,
Zich vernieuwt, zoo fraai zich toont,
En, nu men het spoorweg richt,
Komen wij met een gedicht
Naar ’t gebruik ook met een Kroon
Waardoor w’ onzen Buurplicht toon.
Dat de oude bouwwijze de zindelijkheid niet in de hand werkte en onhygiënisch
was valt niet te ontkennen. Richard Andree noemt in zijn ‘Braunsweicher
Volkskunde’ als zeer schadelijk voor de ademhalingsorganen, de rook van het
open vuur die het hele huis vult. ’n Hoes vol en ’n hof vol en nog gen pot vol’, zegt
een Twents raadsel. De rook was de voornaamste oorzaak van de rode en
tranende ogen van de boeren. De kleine vensters en de linde die de voorzijde
overschaduwde lieten slechts weinig zonlicht binnen. Erg nadelig was de diepe
ligging van de huizen. Men deed dit om het afvloeien van de stalmest te
voorkomen. De boeren zochten een plek tegen weer en wind beschut en geen
hoog gelegen plek. De niendeur geeft toegang tot het huis waar de stallen zijn.
Nien is neder of beneden. Dit gedeelte, ’n oonder-ende van ’t hoes’ is ook

95

werkelijk iets dieper gelegen dan ’n boaven-ende’, de woonzijde die men door de
‘boavendure’ binnenkwam. Als één van de nadelen van de oude bouwwijze moet
ook het feit genoemd worden, dat het samenwonen van mensen en vee in een
zelfde ruimte oorzaak is van een ondragelijke vliegenplaag in de zomer en herfst.
Hierin berust men lijdelijk want zo luid een oud gezegde: ‘A-j eene vleege dood
sloat, komt der tieene op de groove.’ Voor oude mensen en kleine kinderen is de
verwarming van het grote open huis door een enkel vlammend houtvuur niet
voldoende. Rondom het vuur gezeten wordt het gezicht en schenen haast
verzengd en het zweet loopt langs de rug naar beneden. De haard bevond zich
bijna in het midden van het huis en is zo geplaatst, dat de vrouw die hier zit
tegelijk alles kan overzien. Zonder van haar stoel op te staan heeft de boerin drie
deuren in het oog. De boerin ziet toe op kinderen, dienstboden, paarden en
koeien, bewaakt kelder, zolder en kamer, spint en zorgt voor het koken. Haar
slaapplaats is achter het haardvuur en ook van hieruit kan zij alles overzien.
Spinnen was een van de gewichtigste werkzaamheden van de vrouw. Schiller
eerde haar in het volgende gedichtje:
Sie sammelt im reinlich geglätteten Schrein
die schimmernde Wolle, den schneeichten Lein,
und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer,
und ruhet nimmer.
Deze en andere praktische bezwaren maakten het onvermijdelijk dat het mooie
Saksische huis ging verdwijnen. Mooi was het en gemoedelijk en gezellig en het
stond prachtig in het Twentse landschap. Bij veel boeren werd in de nieuwere
woningen dan ook de afgesloten keuken met de ‘kokmaschiene’ meer
pronkkamer dan woonvertrek.
In zijn oudste voorbeelden die tot in de zestiende eeuw terug gaan treffen we het
boerenhuis reeds aan op een cultuurhoogte, waarvan het langzaam neerzinkt.
Beide vormen, het huis met de doorlopende deel en het huis met kamervak gaan
samen. Vooral onder Duitse geleerden waren er in de twintigste eeuw velen die
menen dat het volk in onze streken reeds vroeg een hoge trap van cultuur had
bereikt. Twente heeft onbeschrijfelijk zwaar geleden onder verwoesting en
plundering tijdens de Gelderse oorlogen. Later, omstreeks het jaar 1580 werd het
beurtelings door de Staatse en Spaanse troepen platgebrand en door de pest
bijna ontvolkt. In geval hier met weelde gebouwde Saksische huizen gestaan
hebben, waarvoor geen bewijs meer is te vinden, zullen zij toen met de grond
gelijk zijn gemaakt. Opnieuw heeft de verarmde bevolking en hun huizen tijdens
de Munsterse oorlogen in de jaren 1665 en 1672 zwaar geleden. Tegen het einde
van de achttiende eeuw begon in Twente enige welvaart te komen. Uit die tijd
bestaan nog mooie, solide gebouwde boerenhuizen. Bij de meeste hoeven ligt de
put voor het huis, een paar meter van de ‘boavendure’ verwijderd, dus dicht bij
de ‘waschehook’. Boven de grond is de put, tot de hoogte van een tafel omgeven
door een ring van Bentheimer steen of door bakstenen metselwerk. Dat wordt
boven door een rand van zandsteen afgesloten, soms is om de putopening een
vierkante beschutting van planken aangebracht. In Bentheimer stenen putten is
een jaartal uitgehouwen waaruit blijkt dat de put driehonderd jaar dienst heeft
gedaan. Op de plaats waar dagelijks de volle emmer over de rand gehaald wordt
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is de steen diep uitgesleten. Naast de put staat de puttenboom waarop de lange
‘puttenscheere’ rust (puttenschaar: puttenpaal die gaffelvormig uitloopt). Aan
diens einde – boven het water – hangt de zwengel aan welke de emmer bevestigd
kan worden. Het andere eind van de ‘scheere’ is met keien verzwaard die
gewoonlijk in een versleten ijzeren pot er aangehangen worden. Putten zoals hier
beschreven moeten reeds in de tijd van de volksverhuizing bestaan hebben. Bij
oude putten is het ondergrondse deel van de wand met turven bekleed.
In de maand februari van het jaar 1675 reisde een Toscaanse prins, Cosimo de
Medici, vanaf Deventer via Twente door Goor en Delden naar Duitsland.
Misschien was het jaargetijde dat hem deze minder gebruikelijke route deed
volgen. De normale route liep over Almelo en Oldenzaal, echter in het vroege
voorjaar was Almelo vanuit het westen moeilijk bereikbaar. Zeker als er veel
sneeuw was gevallen en het ook nog begon te dooien. Op 16 februari bereikte hij
het stadje Goor dat hij in desolate toestand aantrof, zo kort na de oorlog met de
Munsterse bisschop Bernhard von Galen. Zijn reisgezel en bovendien
verslaggever vertelt dan:
Deze plaats bestaat uit een lange straat met huizen aan weerskanten. Deze
huizen zijn beneden van steen opgetrokken, in het midden van hout en het dak
is met stro gedekt. Aansluitend aan de hoofdingang vindt men de stal waar de
koeien staan en vervolgens de keuken, van die stal gescheiden door een
scheimuur, waar men binnengaat door een zeer smal deurtje en boven bevinden
zich hoogstens één of twee kamers.
Een dag later was hij in Delden waar de huizen in dezelfde trant waren gebouwd.
Dat het inderdaad een natte periode was blijkt uit de ontevreden beschrijving van
de mesthopen die in Delden (hij noemt ze niet in Goor) voor de deuren lagen:
Ze veroorzaakten zo'n grote smeerboel, dat Zijne Hoogheid door niets bekoord
werd.
Duidelijk is dat in de stadsboerderijen van Delden en Goor stal (deel, delle) en
woonruimte toen al van elkaar waren gescheiden terwijl er zelfs sprake is van
bovenvertrekken. Het is de vroegste aanduiding die we kennen over de indeling
van Twentse huizen. Het is bovendien voor de volgende honderddertig jaar de
laatste. En in die tijd veranderde er voor de gewone man zo goed als niets.
Wanneer Jan Kops in het jaar 1800 zijn landbouwrapport schrijft vermeldt hij
onder andere over Delden hetzelfde als de prins uit Italië. 'Op de meeste plaatsen
is de wooning van de stalling afgescheiden door een muur, op andere plaatsen
meest in het Bentheimse, is wooning, schuur en stalling alles zonder eenige
afscheiding door een dak (…) de haard is in het midden der wooning, en de
schoorsteen of een groote uitstekende mantel of een enkel gat in de zolder.’ De
deling in gescheiden woon- en werkgedeelte, doorgedrongen vanuit het westen,
was dus omstreeks het jaar 1800 in westelijk Twente een feit, althans in de
meeste huizen, aldus Kops. In het jaar 1820 bouwde een boer op het erve
Mokkelenkate in Ypelo een nieuw stenen huis met dwars voorhuis en bestemde
zijn oude, nog geheel lemen en houten lösse hoes tot schuur. Er is bij dit alles
een opmerkelijk feit vast te stellen dat de gedachte wekt dat de scheidingsmuur
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of stapelmuur meer luxe – een verhoogd wooncomfort – was dan strikt
noodzakelijk. Het is ook duidelijk dat de wens om direct te kunnen zien wat er op
de deel voorviel bleef bestaan. Door een venster, soms één aan elke kant naast de
nu tegen de stapelmuur aangelegde haardplaats, behield de boer kijk op dit alles.
Niet alleen lag de haard nu tegen de stapelmuur, bovendien legde men als
ruggelings daar tegenaan ook een haardplaats aan op de deel. Dagelijks verbleef
men daar – als vanouds in het lösse hoes – en in veel, zeer veel gevallen werd het
afgescheiden woonvertrek tot een pronkkamer die men zelden betrad en zeker
niet bewoonde. Het maakt duidelijk dat de leefwijze, zowel in wonen als in bedrijf
nauwelijks mee veranderde. Zelfs in de allerlaatste periode, reeds tegen en zelfs
nog wel na de jaren 1940-1945, gaf men boven wonen in de grote kamer de
voorkeur aan een kleine 'kökken', een woonvertrek en eetvertrek in een meestal
uitgebouwd en een vergroot gedeelte van de afkubbing. Wij woonden in een
woningwetwoning met een schuur, bijkeuken, een woonkeuken, voorkamer en
vier slaapkamers. Toch hielden mijn ouders, vooral toen ik klein was zich aan de
boerse gebruiken uit de marke. Wij woonden in de keuken en in de voorkamer
werd alleen met de kerstdagen de kachel gestookt. In de woonkeuken was, net
als in de oude boerderijen, boven de kachel een brede schoorsteenmantel (bozem)
aangebracht. Op de geprofileerde onderlijst was er plaats voor foto’s in lijstjes en
beeldjes. Ook hing eronder een smalle strook stof als gordijn: het
schoorsteenvalletje of 'bozemkleedje'.
Ook elders in Twente bleven enkele, voornamelijk kleinere boerderijen, uiterlijk
het aanzien van een lös hoes behouden. De schoorsteen voor op de nok terwijl
toch het woongedeelte was afgescheiden en de haardplaats (fornuis) tegen de
voormuur bleef. Tot in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw stonden
nog enkele voorbeelden hiervan in Enter. Nog zijn er oude huizen, zowel lös als
gedeeld, waar het vuur op de grond wordt aangelegd. Er zijn ook oude
voorbeelden vooral bekend van foto's, van lösse huuze waar naast het open vuur
ook een 'kokmessjien': een grote ronde ijzeren fornuispot staat, of een
plattebuiskachel of al een echt fornuis. In het afgescheiden woonvertrek werd
boven de haard een brede schoorsteenmantel aangebracht, meestal op
manshoogte. Op de geprofileerde onderlijst was er plaats voor een 'schöttelriej.’
Een rij porseleinen of tinnen schotels en borden. Ook aan de deelkant van de
muur kan zo'n schouw zijn aangebracht, meestal eenvoudig van uitvoering. Zoals
in alle boerderijen de indeling van de afkubbingen verschilt, zo is ook de plaats
van de bedsteden nergens gelijk. Wel zijn ze naast het woongedeelte geplaatst,
soms aan één zijde, soms aan weerskanten. Eén ding is overal gelijk – dit was zo
in de lösse huuze – de bedstee van de boer en de boerin grensde direct aan de
stal. Was er 's nachts eens iets in de stallen aan de hand dan kon dit hen niet
ontgaan en waren ze meteen paraat.
Als landbouwgebied is Twente al eeuwen een echt paardenland geweest. In het
jaar 1602 waren er veertien honderd zeven en dertig boeren, waaronder vijf
honderd zes en twintig boeren met drie paarden en drie honderd acht en dertig
boeren met vier paarden. Er was geen eenheid voor de plaatsing van de stallen
voor jong vee en varkens. Alleen voor de koeien gold steeds één lange stal, vanaf
de achtergevel tot tegen het gedeelte voor menselijk gebruik. Nog tot in het begin
van de twintigste eeuw stonden de koeien in de potstal, waarvan de bodem ruim
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een halve meter lager lag dan de vloer van de deel. In de stal werden
heideplaggen gestrooid, die – vermengd met de mest van de koeien – geregeld
werd uitgeschept. Dat het woord hygiëne hier met een groot vraagteken kan
worden geschreven is duidelijk, temeer daar het om melkvee ging. Het kwam ook
de toestand van de koeien niet ten goede. Er zijn verhalen van boeren die de
beesten na een winter in de donkere stal naar de weide moesten dragen. De
grupstal, waarin de koeien op gelijk niveau met de deel staan en de mest in een
achterlangs lopende goot terecht kan komen, was dan ook een onschatbare
verbetering. De grupstallen vervingen in het eerste kwart van de twintigste eeuw
in snel tempo de potstallen. Toch is het oordeel over de veestapel, zeker van de
grotere boeren, in de negentiende eeuw goed. In het jaar 1800 vermeldt Kops:
'Thans ziet men hier een goed Hollandsch ras, en veele Boeren trekken van hun
vee 12, 15, 18 en zelfs 20 Bekkens melk dagelijks.’ En over de inrichting van het
bedrijfsgedeelte van het huis schrijft hij:
De Wooning en de stallen zijn in den Westphaalsen trant. Vooraan zijn de stallen
en de wooningen agteraan. De schuur met de grootte deuren is in het midden,
bestaande in den Dorschvloer en bergplaats voor wagen, ploeg, etc. Boven is de
graanschuur, of dit wordt op bergen na buiten geplaatst, ter zijde zijn de stallingen
voor het vee dat als met twee vleugels na buiten met een afdak uitspringen, de
eene stalling is voor het melkvee, de andere voor paarden, jong vee en varkens.
Het vee staat op de mest die iedere keer wordt uitgedragen door de deuren welke
voor aan de stalling zijn. De mest wordt met plaggen vermengd en vergaard voor
en naast de schuur waar heen ook de aal of gier loopt doch die bij veelen verlooren
raakt.
De hygiëne in die oude huizen, ook in de stallen, stond of viel duidelijk met de
mate van zorgzaamheid en netheid van de boerin. Want 'ne goo'e kat en ne goo'e
vrouw hoalt 't hoes kloar.’ In de omgeving van Enter waar men in de bodem
verschillend gekleurd kiezel aantreft heeft men hiervan in de keukenvloer
figuren, letters of jaartallen gevormd.
Men zaaide de rogge vroeger in de dagen van de wassende maan, terwijl men bij
afnemende maan knollen zaaide en aardappelen pootte. Waarschijnlijk dacht
men dat dit de groei bevorderde van deze gewassen. Het feit dat de rogge groeit,
bloeit en vrucht draagt in het licht van de zon, terwijl de oogst van knollen en
aardappelen in de donkere aarde groeit. De rogge zoekt het licht, de
knolgewassen zoeken de duisternis. Echter beschouwde men de middagtijd
tussen twaalf en één uur als ongunstig voor het zaaien. De rogge op dat uur
gezaaid, zou nooit zo goed staan als die, welke vroeger of later op de dag in de
akker kwam. Misschien staat dit in verband met wat H.W. Heuvel in zijn
‘Volksgeloof en Volksleven’ schrijft over de ‘roggemeuje’ (korenmoeder). Hoewel
men in Twente deze akkergeest ook in de oude sagen en sprookjes niet (of niet
meer) hoort noemen. Hij zegt van haar: ‘Ze is het gevaarlijkst in de heete
middaguren. Die tijdens de middagrust over het veld gaat, verschrikt of verwart
ze.’ Oude mensen herinneren zich wel een andere korengeest waarvoor ze als
kind grote schrik hadden: de wilde hond. Die springt uit de vore en grijpt hen als
ze langs een roggeakker gaan. Overal in Twente vertelt men ook aan de kleinen
het verhaal van de ‘keendekes’ in het koren, om hen er van te weerhouden in de
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hoge rogge te spelen en er korenbloemen te plukken. Ze zouden net als de
‘keendekes’ er in verdwalen en van honger omkomen.
Uitgaande dat de Buurserbeek de Regge is en dat de Schipbeek pas begint na
Diepenheim, in de tijd dat daar de Regge afgedamd werd en een kanaal werd
gegraven naar Bathmen. In elk boek staan steeds weer andere namen zodat ik in
de war werd gebracht wat betreft de loop van de Regge. Een geheel verdwenen
wereld wordt boven water gehaald. Op de kleine riviertjes ten oosten van de
IJssel is scheepvaart geweest, veel scheepvaart zelfs. Op de Oude IJssel, Berkel,
Schipbeek, Regge, Loolee, Vecht en in Drente op de Reest, Echtinger Grift en
Oude Vaart. Het beeld van de scheepvaart is door G.J. Schutten compleet
gemaakt door onderzoek in de literatuur, het archief en de herinnering van de
Enterse schippers. Al die bronnen samen geven de enorme omvang aan en de
belangrijke rol die de scheepvaart in deze streken ooit heeft gespeeld. In haar
bloeitijd (1800-1830) zeilden alleen al op de Regge ruim honderdzestig zompen.
Op de Berkel zeilden er toen ongeveer zeventig. Hetzelfde aantal vond men op de
Vecht en langs de Schipbeek woonden toen zestien schippers. Ook Vriezenveen
moet al ruim vijftig schippers hebben gekend. Enter telde ruim honderdtwintig
schippers. Drie werven in Enter bouwden al die schepen. Na het jaar 1830 – toen
de industriële revolutie in deze streken doordrong – kwamen de verharde wegen
en de schuitevaart verloor haar monopolie. Kanalen en spoorwegen maakten er
een einde aan. De zompenvaart kende zo haar eigen problemen. Het eigenlijke
vaarseizoen liep van begin november tot eind april. Dan was er water genoeg, de
broeken en beekdalen stonden dan langdurig onder water en de wegen – toen
nog enkel zandwegen – waren dan onbegaanbaar. In de achttiende eeuw begon
men ook buiten het vaarseizoen te varen. Op de Berkel kwam een kanalisatie tot
stand. Op de Schipbeek lukte het buiten het seizoen varen niet. En op de Regge
begonnen de schippers te dammen. Zo kregen ze als ze stroomopwaarts moesten
voldoende diepgang om de zandplaten te passeren. Als ze stroomafwaarts
moesten dan wachtten ze achter de dam tot het water voldoende hoog was. Dan
werd de dam doorgestoken en bomend als gekken zeilden ze zo over de
zandplaten en ondiepten. Honderdvijftig jaar geleden beleefde de scheepvaart op
de riviertjes ten oosten van de IJssel haar hoogtepunt, daarna begon haar
neergang. Daarbij begon een ontwikkeling die het landschap onherkenbaar zou
veranderen. Ook de economische verhoudingen ondergingen een totale
verandering. Deze scheepvaart functioneerde in een agrarische maatschappij, al
heeft ze na het jaar 1830 ook wel geprofiteerd van de opkomende industrie.
In het westen van Overijssel heeft men nooit gesproken van zompen maar van
Vechtezompen. Toch waren het in Enter gebouwde zompen. Er waren twee
soorten: lösse zompen met losse boeisels en opgeboeide zompen met een
berghout. In plaats van lösse zompen sprak men ook wel van pegzompen. Dit
woord is afgeleid van het 'peghöltien'. Dit was een vijftien centimeter lang houtje,
iets gebogen en aan de buitenkant wat aangescherpt als een mesje. Als bij warm
weer de pek in de gebreeuwde naden zacht werd en begon te lopen, dan wreef de
schipper met het peghöltien het breeuwsel en de pek terug in de naden. Dit
moest vooral gebeuren op lösse of pegzompen omdat de vuren planken van het
boeisel nogal snel uitdroogden en krompen. Ook de plecht kon bij een plotselinge
zomerbui erg gaan lekken. Dit voorkwam de schipper door met dat peghöltien

100

een mengsel van as en bruine teer in de naden te wrijven. Het werk met een
peghöltien was een vies karweitje, de pek borrelde en spatte. Het gezicht van de
schipper kwam onder de druppels pek en teer te zitten. Op de Vecht werd
omstreeks het jaar 1900 nog veel gevaren. Volgens schipper Jans de Graaf waren
er in het jaar 1890 nog ruim tien zompen in Dalfsen. Ook zeilden er veel zompen
op het Zwarte Water. In Genne, Haarst, Hasselt en Zwolle woonden
zompschippers. Daartussen zochten ook Enterse schippers hun vracht. Het
Zwarte Water was eigenlijk het terrein van de pramen, tjalken en aken. In de
Adstructieve Memorie bij een rekest (verzoekschrift) staan enkele opmerkingen
over vrachtprijzen. Een schipper ontving voor elk schippond dat hij van Zwolle
naar Twente bracht vijftien stuivers. Als dit schippond van Carelshaven naar
Enschede gebracht werd met een kar dan kostte dit veertien stuivers. Bij laag
water konden de schippers tot Het Catteler, het erve Exoo of slechts tot
Boomcate (het huidige Nijverdal) komen. De schipper bleef vijftien stuivers per
schippond ontvangen. Het vrachtloon van Boomcate naar Enschedé bedroeg
inclusief de tollen negenendertig stuivers per schippond.
Omdat zowel het landschap als de economische verhoudingen van toen zo totaal
anders waren dan nu, is het nodig – alvorens de scheepvaart te beschrijven – ook
een beeld te schetsen van de toenmalige omstandigheden. Bovendien wordt
aandacht besteed aan de verschillende scheepstypen en hun ontwikkeling.
Vooral die van de zomp: Berkelzomp en Vechtzomp, lösse zomp, opgeboeide
zomp, dubbele zomp en karveel. Maar ook van potten en Vriezenveense
turfschuitjes. De vaarwijzen: bomen, trekken, zeilen, dammen. De scheepsbouw:
materialen, gereedschappen, technieken. Het schippersleven: aan boord, in het
vooronder en in de schippersherbergen. De waterkering: sluizen, schutten,
omvloeden. Hindernissen in de vaarwegen: aalstallen, watermolens, droogte.
Conflicten tussen schippers en boeren en mulders. En uiteraard ook de
economische activiteiten van stedelijke, provinciale en landelijke overheden. De
producten die werden vervoerd, de routes die werden gevolgd, de overslaghavens
die werden gebruikt. Het vervoer van de landbouwproducten maakt deel uit van
de cyclus van de agrarische werkzaamheden, alleen vervoer in de
wintermaanden. Uit de Middeleeuwen kwamen de oudste berichten uit de
veertiende eeuw: het graven van de Maarkelse Schipbeek door Deventer en de
Nieuwe Graven door Almelo. Zestiende en zeventiende eeuw: Deventer krijgt een
verbinding tot en met de Regge, problemen rond de Nieuwe Sluis bij Diepenheim.
Regge en Loolee, de overslaghavens Almelo en Zeldam, de Schuilenburger
schutsstal en andere obstakels. Nijverheid en doorvoerhandel: de nijverheid eist
een regelmatige afzet van haar producten. Pogingen om het gehele jaar door te
varen. Transitohandel Munsterland-Holland via Twente, Achterhoek en de
IJsselsteden. Regge: Binnengait bij Enter, de Enterse scheepvaart, verbetering
van de bevaarbaarheid, het dammen, de Regge activiteiten van Hendrik
Lindeman, conflicten Deventer-Zwolle. Al deze onderwerpen komen in de
volgende hoofdstukken aan de orde.
Waar we nu overal nette, ontgonnen en keurig verkavelde weilanden en akkers
vinden, was omstreeks het jaar 1800 het overgrote deel van de grond nog woest.
Dat wil zeggen, heide, heide en nog eens heide. 'De oppervlakte van Twente
bestaat voor het grootste deel uit onafoogbare heidevelden', schreef Halbertsma
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in het jaar 1836. Gijsbert Karel van Hogendorp vertelde over zijn reis door
Twente in de nazomer van het jaar 1819:
(…) reed ik niet verre voort op den weg naar Enschede, of ik bevond mij wederom
ongevoelig midden in de onafzienbare heide en Uit deze woestijn te Almelo komend
en Uit deze heidevelden vielen wij wederom op Enschede als op een tooverland.
Rondom deze kleine stad is de grond wel bebouwd.
Omstreeks het jaar 1800 bestond acht procent van het totale grondoppervlak van
Twente uit bouwland. De rest was kale heide, onderbroken door beken van hun
groengronden en hier en daar wat bossen bomen en zandverstuivingen.
Kops meldt:
Rondom de hoofdplaatsen en de dorpen vindt men drie kwartier of een half uur in
den omtrek alleen bebouwd of weide, hetgeen van eenen hogen berg bezien, als
zekere eilanden in het midden van deze zee van woestijnen zou opleveren
Eerst in de loop van de negentiende en twintigste eeuw kwam er een eind aan
deze kaalheid en woestheid. Door verdeling van de gemeenschappelijke
markegronden in de loop van de eerste helft van de negentiende eeuw, kwam
heel dit onbebouwde gebied beschikbaar voor ontginningen. Ook begon men toen
massaal de heide te beplanten met de grove den. De huidige bossen bomen zijn
dan ook niet oud. De bossen die er in de Middeleeuwen waren zijn massaal
gekapt en daarvoor kwam de heide in de plaats.
In tegenstelling tot de uitstekende waterbeheersing zoals wij die nu kennen kon
in vroeger eeuwen het water moeilijk wegstromen. Naar het oosten gaande stijgt
de bodem van Overijssel langzaam, zodat het water naar het westen zou moeten
afvloeien. Een aantal hoge en lage zandruggen – allen noordzuid liggend –
beletten dit. Veel beken stromen daarom noordzuid. Het water van Oost-Twente
stroomt via het dieper gelegen Looleedal naar Almelo, waarin het Wendelgoor de
enige opening is in de noordzuid rug aldaar. Het water komt dan bij het erve
Exoo in de Regge. Deze kan daar niet door de Overijsselse heuvelrug en moet
noodgedwongen vijfentwintig kilometer naar het noorden om daar in de Vecht uit
te monden. Voor hun regulatie stroomden deze riviertjes niet tussen hoge oevers
of dijken maar in een zandige en losse bodem, tussen meestal lage oevers. Het
water schuurde een bedding gemakkelijk uit. Vooral de bochten werden steeds
verder uitgeschuurd. Er ontstond dan een buitengewoon bochtig verloop, men
noemt dat meanderen. Vooral de Regge kende grote meanderende gedeelten,
zoals bij de ziel (sluis) bij de Houwboer bij Het Westerflier, de Keempe bij Enter
en de Kromme Rakken ten noorden van het dorp Schuilenburg bij Hellendoorn.
Zo'n meanderend gedeelte betekende voor de schippers niet geringe vertragingen.
Ook voor het afstromend water vormden die bochten een belemmering. Behalve
door het bochtige verloop van de Regge werd de waterafvoer ook belemmerd door
de vele waterplanten. Ook de voorden belemmeren de waterafvoer. Voorden zijn
kunstmatige, glooiende dammen dwars door de beek, waarover de boeren met
hun paard en wagen de rivier konden oversteken. En in juli werd het
afstromende water ook nog tegengehouden door de vele vlashopen die lagen te
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'roten' in de beken. Vlas werd niet gemaaid maar met wortel en al uit de grond
getrokken. Terwijl nu bossen bomen het water vasthouden, stroomde het vroeger
vrij over de heidevelden naar de broeken en beekdalen en gaf daar veel overlast.
Voor de markeverdelingen in de periode 1820-1860 bepaalde de marke het
gebruik van de grond. Een marke werd gevormd door de boerenerven van een
buurtschap. Ze bestond in principe uit het bouwland op de es of een aantal
essen, de groengronden en de heidegronden. Het bouwland op de es was in
Twente in het algemeen privé-eigendom van de boeren. De groengronden en de
heidegronden waren gemeenschappelijk en werden gezamenlijk beheerd door de
gewaarden of erfgenamen (eigenaren van een gewaard boerenerve). De heide
leverde voedsel voor grote kudden schapen en plaggen voor het verzamelen van
mest. Ook vond de boer hier de heideturf: schadden en kluun. Op de
groengronden in de beekdalen of broeken konden de koeien voedsel vinden en de
boer zijn hooi. 'Deze graslanden zijn schraal, dewijl de nodige mist ontbreekt',
aldus Colmschate. Daarvoor moesten de wintervloeden zorgen. Waren er geen
wintervloeden voor de groengronden dan werden deze kunstmatig opgewekt,
zoals bij de Looweiden bij Duldel. De weiden werden bevloeid door bij het dorpje
Het Loo de Spikkersbeek op te stuwen. Ook werden op sommige plaatsen de
eigen weilanden elke twee jaar wel eens bemest. Op weilanden en groengronden
graasden de koeien. Deze waren hier alleen overdag, bewaakt door de
opgroeiende jongens. 's Nachts stonden deze koeien op stal omdat de boer zoveel
mogelijk mest wilde verzamelen voor het bouwland.
Eenmaal per jaar ontmoeten de gewaarden elkaar op de holtink of holtsprake.
J.B. Blijdenstein:
Zo'n holtink kan de vergelijking met een Landdag van Ridderschap en Steden best
doorstaan. Na een onstuimige en verwarde deliberatie, hoedanige doorgaans de
Holtinks of Markevergaderingen kenmerken, gedronken werd er ook.
Op de holtink werd beslist:
-

of iemand een hoekje aan mocht graven (ontginnen);
of er een kamp aan mocht leggen (een stuk bouwland op
de heide) met een boomwal tegen het verstuiven;
of de cater een uitdrift mocht kopen; dit was een zakelijk
recht dat de eigenaar een omschreven recht gaf op het
laten weiden van vee op de markegronden, het heiden
(steken van plaggen) en nog enkele zaken.

Alleen de eigenaren van de oude gewaarde hoeven waren stemgerechtigd. In de
achttiende eeuw waren deze normaal gesproken het eigendom van adellijke
families. Naast de gewaarde erfgenamen bestond de markebevolking uit caters
(kotters, keuters). Deze hadden meestal een stuk bouwland en een uitdrift. De
marke kende zijn eigen regels die werden gehandhaafd door de erfmarkenrichter
en een paar gezworenen ofwel schuttens of schutters. Verdwaald vee vanuit
andere marken werd door hen geschut, dat wil zeggen in beslag nemen tot de
boete betaald was.
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De boer en zijn knecht besteedden meer dan de helft van hun tijd aan het
maaien of steken van plaggen en verdere werkzaamheden voor het bemesten van
het land. Daarbij werd steeds de boerenkar gebruikt, bespannen met twee
paarden. Tot de taak van de vrouw en de meid hoorde het voeren van het
rundvee en de varkens. Ook hadden ze een groot aandeel in het melken. In de
waskamer maakten ze aarden, tinnen en houten vaatwerk schoon, net als het
melkgerei van geglazuurd aardewerk. Rondom het huis scharrelden kippen,
eenden en ganzen. De Twentse ganzen waren groot en sterk. De paarden waren
van een gemiddelde grootte en vrij tenger gebouwd. Vanaf het jaar 1775 werden
koeien van een Hollands ras aangeschaft. Voordien waren de koeien kleiner en
gaven minder melk. Een behoorlijke Twentse boer had ongeveer dertig mud
bouwland (6-10 ha), ongeveer twintig koeien, tachtig tot honderd schapen en
zeker twee paarden. Volgens Kops was er omstreeks het jaar 1800 een tendens
om de bedrijven te verkleinen. Dit leverde naar verhouding gunstiger
bedrijfsresultaten op. In Markelo werd in het jaar 1614 bepaald, dat in het vroege
voorjaar en ook in de herfst, als de oogst binnen was, het vee overal vrij mocht
rondlopen. Vanaf mei tot het binnen zijn van de boekweit mocht geen vee in de
es komen. Alle beesten en schapen die na de meidag in de es werden
aangetroffen, zouden geschut worden. Aan dit schutten of in beslag nemen van
vee, danken de schutters (swoernen of gezworenen) hun naam. Zulk een geschut
beest of paard was een ‘etten pandt’ (etend pand). In de oude tijd werd Engelbert
Dickmans (bewoners van het nog bestaande erve Diekman in de Eschmarke)
opgelegd een oordeel te vellen over de vraag, hoe men met zulk een etend pand
moest handelen.
Deze heeft daerop gewijset dat men opbeden (opbieden) sal op ten richtpael. In
Enschede drie dagen int eerste dattet gepent is, ende krigen daer eenen kooper
toe, ende want men dat drie dagen op den pael gehadt heeft ende vercooft heeft,
soe salmen hem eene Wette doen bij der Buer bade dattet vercooft is, ende soe sal
men dat pandt inde Herberge doen noch twaalf dagen eert verloeren is, is het
saecke, dat die Schuldenaer dan noch nicht toe betteringe en kumpt, gijft men hem
noch drie dagen nae toe, soe is der Bueren Recht soe voel better, ende soe mach
men den kooper daer dan an eychnen.
De marke blijkt tegenover blijkt tegenover de overtreders van de wetten dus wel
lankmoedigheid betracht te hebben. ‘Ne wette doen’ is in het boeren Twents nog
de uitdrukking voor ‘doen weten’.
Zand is onvruchtbaar; voor een geregeld gewas heeft het mest nodig. Voordat in
het begin van de twintigste eeuw de kunstmest algemeen in gebruik kwam was
de boer op de zandgronden gebonden aan natuurlijke mest. Voor het verzamelen
van die mest werden de koeien 's avonds naar huis gehaald. Ze stonden dan in
de potstal, net als in de winter. De mest en de gier (urine) werden verzameld en
opgeslagen met behulp van heideplaggen of heideschollen. Een dichtgemetselde
stal of gierkelder om de gier te bewaren had men niet. Deze plaggen waren
geschept of gemaaid. Grote schollenhopen lagen op het erf van de boer. De stal
lag ruim twee voet dieper dan de deel. Wanneer de potstal leeg was werd hij
gedeeltelijk gevuld met plaggen. Was deze laag flink verzadigd met mest en gier
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van de koeien, dan werd er een nieuw laagje opgebracht. Alle urine en mest werd
zo verzameld. Het droog en schoon houden van de koeien was bijzaak. Was het
niveau van de plaggen en de mest gelijk gekomen met de deel, dan werd de
potstal leeggehaald en begon het proces opnieuw. De stalmest werd opgeslagen
op de mestvaalt die voor de dubbele achterdeuren lag. Als de stalmest was
opgebracht werd ze onmiddellijk afgedekt met een laag plaggen. De vaalt lag daar
dan te groeien en te broeien van oktober tot de volgende nazomer. Dan werd de
hele vaalt gemengd met verse stalmest, op de akker gebracht en daar
ondergeploegd. Vervolgens zaaide de boer de winterrogge. Per hectare werden
ruim honderd voer ofwel karrenvrachten plaggen en mest op het land gebracht.
Het voer werd getrokken door twee paarden en woog zevenhonderdvijftig tot
achthonderdvijftig kilo. Volgens Colmschate kostte zo'n voer vijfenveertig tot
vijftig stuivers. Ook werd veel schapenmest gebruikt afkomstig uit de vele
schaapskooien. Von Bönnighausen zei hiervan: 'De (rogge) economie van de
Twentenaren is, gezien hun situatie onverbeterlijk; alleen vereist ze een geweldige
inspanning en vlijt; de mensen zijn tenminste de helft van het jaar bezig met het
maaien van plaggen en ze bedrijven dit werk met ijver en volharding; en dat is
ook zo met het span paarden dat bezig is met het rijden van de plaggen.’ Bij dit
systeem horen heidevelden, die zeker twintig maal zo groot moesten zijn als de
akkers. Dit arbeidsintensieve landbouwsysteem leverde een niet onaanzienlijk
overschot aan rogge op. Willem de Clercq noteerde op 26 augustus 1812 in zijn
dagboek:
Gisteren was het graanmarkt. Deze markt vindt twee maal per week plaats: op
dinsdag en op donderdag. Het is een vrolijk gezicht om van alle kanten de boeren
te zien aankomen met hun karren geladen met graan. Geregeld is de hele straat
van Almelo bezet met deze karren. In de eerste uren zijn er burgers die het wagen
te kopen, maar als het middaguur is aangebroken zijn er de kooplieden. Ze (de
boeren) brengen alleen rogge en boekweit aan.
Colmschate schreef in het jaar 1809 dat op de markt in Almelo twee maal per
week tien tot veertig wagens met graan werden aangevoerd. De lading van zo'n
kar kan men schatten op iets meer dan zeshonderd kilo. Wanneer in veertig
weken per jaar gemiddeld dertig karren per marktdag in Almelo aankwamen
betekende dit per jaar ruim veertienhonderd ton rogge. Daarnaast trokken de
Almelose kooplieden en schippers rond om bij de boeren de rogge op te kopen, ze
verscheepten dit graan via Zwolle naar Holland.
Als de meimaand goed en wel in het land is, de koekoek roept en de snelle
boomvalk weer jaagt boven de kaalslag, dan komen ook de eiken in het blad.
Vanouds was dat de tijd die vele Enterse bosarbeiders met spanning tegemoet
zagen want het bottende eikenhout betekende immers werk aan de winkel. De
eikenstammetjes zijn in de maand mei sappiger dan ooit tussen hout en bast
zodat de schors gemakkelijk loslaat wanneer men deze even met een zwaar
voorwerp beukt. En hiermee staan we midden in het ekershandwerk, een heel
oud en heel typisch bosbedrijf dat eertijds vrijwel overal in Twente werd
beoefend. Twee of drie mannen kapten de eikenstammetjes en brachten deze
naar de eekplaats. Een ander hakte ze met de aks op een bepaalde lengte en
deponeerde de stukken bij de kloppers. Deze begonnen dan met hun eentonig
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geroffel. Dof klonken de slagen van de hamers op de schors en weldra liet deze
los van het vettig glimmende hout. Een rinse, doordringende geur hing spoedig in
het warme meibos van de run of eek die van de gekneusde bast en het geschilde
hout kwam. De schors werd tussen in de grond geheide paaltjes gelegd en als
daar een zekere hoeveelheid opgestapeld lag werd het opgebost en
samengebonden met een eiken twijg. De witte knuppels, het talhout werden
terzijde geworpen. Van de vroege morgen tot de late avond, slechts onderbroken
door een korte pauze voor de karige maaltijden ging dat eken door. De lonen
waren niet bijster hoog en er moest dus hard aangepakt worden. Het eken was
om de schors begonnen, de geschilde knuppels waren een bijproduct en werden
vroeger voornamelijk gebruikt om de bakkersovens en de fornuispotten te stoken.
De schors, ook wel eek of run genoemd was bestemd voor de leerlooierijen, ze
bevat looizuur.
Iemand heeft eens gezegd: 'Wie een bos wil leren kennen, moet beginnen met er
zo ver mogelijk vandaan te gaan, zó dat de bomen nog juist aan de horizon gezien
worden. Het silhouet van een bos is namelijk anders dan het bos zelf.’ Er schuilt
iets waars in deze redenering maar de boeren denken er wel anders over. Zij, die
alleen of met z'n tweeën, nu eens vergezeld door een boswachter soms vaker op
eigen houtje – daar waar grote boscomplexen liggen – door de brandsingels en
langs de houtafvoerwegen drentelen. Ze komen eens neuzen of er bij de
honderden percelen hout die over enkele dagen verkocht zullen worden, ook iets
van hun gading is. Als de boeren het ruw ingekraste nummer van het
uitverkoren perceel met een potloodstompje overgenomen hebben op een vodje
papier gaan ze niet naar huis. Ze hebben er een morgen of een hele middag voor
genomen en als er dertig percelen 'slieten' in de Groene Kruisbossen liggen en zes
percelen jonge eikjes op de Friezenberg, waarom zouden ze die ook niet een gaan
bekijken. Nodig of niet, kijken kost niks en thuis op de boerderij is in deze tijd
van het jaar niet zoveel te doen. Januari en februari zijn sinds mensenheugenis
de maanden van de openbare houtverkopingen. Al dagenlang is de bosbeheerder
of de rentmeester met een mannetje op stap geweest. Ze hebben nauwkeurig
selecterend, eerst de bomen die er om een of andere reden uit moeten
'aangeblest'. Met een scherp mes werd een schilfer van de bast gejaapt. Als
straks de mannen met bijl en zaag op de proppen komen weten die precies waar
ze moeten zijn. De gevelde, van top en zijtakken ontdane bomen worden later het
bos uitgesleept naar de naastbijzijnde weg. Er worden ongeveer gelijke percelen
of kavels van gemaakt die elk een nummer krijgen. Dan is het weldra zover dat
de aanzeggingen worden gedaan door de omroeper. Daarin wordt de verkoping
aangekondigd en de ligging van de percelen in grote lijn aangegeven met
vermelding van de datum waarop de kijkdag is.
Het op industriële wijze vervaardigen van producten van veen ging in Nederland
eerst na het jaar 1864 – door de afschaffing van de accijns op turf – goed van
start. In navolging van het buitenland was er al eerder in Overijssel in het jaar
1854 een veenindustriële fabriek opgericht. In deze turfcokesfabriek van de firma
Van Sonsbeek en Compagnon werden langs chemische weg uit het veen allerlei
nieuwe producten gefabriceerd. Dit vond plaats door distillatie- en
condensatieprocessen. Hierdoor werd er naast turfcokes ook paraffine en teerolie
voortgebracht. Hoewel de stookproeven bij ijzergieterijen en stoomlocomotieven
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gunstig uitvielen, bleek de kostprijs van deze nieuwe brandstof te hoog om met
de bruinkool en steenkool te kunnen concurreren. Al zes jaar na de oprichting
van deze fabriek – de eerste veenindustriële fabriek in Nederland en enig in haar
soort – werd deze reeds ontmanteld. Toen enkele jaren later de accijns op turf
werd afgeschaft kreeg de verkoling van turf hernieuwde aandacht. Sommige
turfsoorten zijn ook voor een leek gemakkelijk te onderscheiden. Aan de naam
kan men zien met welke turf men te maken heeft. Zo spreekt men van een
heideturf en een bosturf. Zo ook de naam blauwe turf, die gegeven wordt aan het
meest vergane oligotrofe veen (oligoceen tijdperk volgde op het eoceen tijdperk) en
die haar ontstaan aan de kleur van het veen dankt. Blauwe turf was de zwaarste
turf met de hoogste calorische waarde: vijfenveertighonderd calorieën per kg. Het
had de hoogste handelswaarde waarvan de prijs in vroeger tijden lag op drie
gulden per gestuwde kubieke meter. Het blauwe veen dekte in den regel de
onderste veenlaag af. Ingrijpende veranderingen zijn teweeggebracht eerst door
de ontginningen en vervolgens de ruilverkavelingen, door ontwateringen voor
lagere waterstanden en betere waterafvoer, allemaal tot voordeel van het huidige
agrarische grondgebruik. Er is daardoor veel veranderd in het prachtige met
uitzonderlijk rijke flora en fauna begiftigde landschap van Oost-Twente. De
beheersing van de grondwaterstand, nodig voor een modern agrarisch gebruik
van streek heeft met die ingrepen te maken die veel betekend hebben voor het
systeem van beken en watergangen. Het kon mede omdat de scheepvaart in die
landschappen weinig eisen stelde en dus niet als tegenstander zou optreden.
De bezetting van ons land door de nazi’s was niet op elk terrein onmiddellijk
voelbaar. Immers de politieke opdracht uit Berlijn luidde: de bevolking gunstig
stemmen voor de nieuwe orde. Er waren bestuurlijke maatregelen, de
verdergaande distributie van levensmiddelen en kleding en de aanwezigheid van
Duitse militairen op straat. Zich verplaatsende pelotons soldaten zongen
marsliederen, begeleid door het gestamp van hun met ijzer beslagen laarzen. 'Wir
fahren gegen England' was lange tijd populair, tot duidelijk werd dat er van een
invasie van Engeland geen sprake meer zou zijn. Geleidelijk aan toonde de
bezetter een ander gezicht. Nadat eind november van het jaar 1940 alle joodse
ambtenaren waren ontslagen, werden joodse Nederlanders steeds meer in hun
vrijheid beknot en uiteindelijk massaal naar concentratiekampen gevoerd. Nietjoodse mannen werden weggevoerd om in Duitsland in fabrieken en op het land
te werken. Het georganiseerde verzet kwam op gang en het begrip 'onderduikers'
ontstond: mannen, vrouwen en kinderen die aan de greep van de bezetter
probeerden te ontkomen. Met onderduikers, evacués en Duitse inkwartiering
heeft ook Enter te maken gehad. Bekende verzetsmensen waren De Vries uit
Ypelo, Frits Morsink (van de coöp), Langenhof, Schutte en Acda (de
schoolmeesters), E.A. Ter Haar (de Kattelaarsboer), Timmerarends.
Dat in de eeuwen dat er wel wat te verdienen was Enter niet tot groter welvaart
kwam had een andere oorzaak. Dat ligt grotendeels besloten in het karakter van
de Entersen. Door de eeuwen heen waren zij onverbeterlijke individualisten en
dat verhinderde een hechte onderlinge samenwerking. Tegenover de buitenwereld
wekten de Entersen wel de indruk van een grote saamhorigheid. Vooral in de
schipperij werkten ze eendrachtig samen om de moeilijkheden rond de
bevaarbaarheid van de Regge de baas te worden. Ook als er moeilijkheden
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dreigden ‘in den vreemde’ kreeg men met een gesloten groep te maken. De unieke
mogelijkheden die hun het eeuwenlange monopolie op het vervoer te water bood
hebben ze niet te gelde kunnen maken. Zo liepen er dagelijks veel schippers rond
in Enschedé en andere Twentse steden om kooplieden te bezoeken en vracht te
verkrijgen. Met een beetje onderlinge samenwerking had dat vele malen
efficiënter gekund. Ook de handel hebben de schippers nooit goed ter hand
genomen, al lag dat erg voor de hand. Ook hiervoor was een interne
samenwerking nodig die er niet was. Een ‘Enterse Compagnie’ is dus nooit van
de grond gekomen. De klompenmakers boden op de houtveilingen driftig tegen
elkaar op, met als lachende derden de houtverkopers. Hier stuiten we op de
tegenstelling in het Enterse volkskarakter. Dingen doen die soms het persoonlijk
economisch belang schaden, om een ander belang te dienen namelijk de
persoonlijke ongebondenheid ten opzichte van een ander. Deze drang naar
vrijheid en ongebondenheid maakte veel andere belangen hieraan ondergeschikt.
Aan de ontwikkeling van deze karaktertrek zal het lange scheepvaartverleden niet
vreemd zijn geweest. Parallel aan deze drang naar vrijheid en ongebondenheid
ontstond een manier van omgaan met elkaar en een soort humor die menig
‘allochtone’ Enternaar tot wanhoop heeft gebracht. Ik herinner mij nog dat mijn
moeder niet meer naar de coöp wilde om boodschappen te doen of Pa op te
zoeken, ze werd te vaak ‘gepest’ door Jo van de Menze (Langenhof). ‘Woer is oe
moo?’ zei hij altijd tegen mij, zichzelf tot vermaak dienende. ‘Achter ‘t meziek an,
tebak haal’n vuur de jonge kniene?’ Lachen!!
Na de val van Jeruzalem in juli 1187 toen – in het jaar 1291 – het hele Heilige
Land weer onder mohammedaanse heerschappij kwam, vestigden de Tempeliers
hun nieuwe hoofdkwartier op Cyprus. Omdat er niet langer bereikbare,
ongelovige gebieden te veroveren waren richtten zij hun aandacht op Europa.
Een eeuw eerder hadden de Tempeliers het initiatief genomen tot de oprichting
van een andere religieusmilitaire orde, de Duitse orde. Daar schiepen zij hun
eigen onafhankelijke vorstendom: de Ordenstaat of het Ordenland, dat bijna het
hele Oost-Baltische gebied – van Pruisen tot de Finse Golf – omvatte en ze
vestigden zich dus ook in Ootmarsum. Mariënburg, de stad van Onze Vrouwe
(Maagdenstad) was de hoofdstad van de Duitse orde. De betrekkingen tussen de
Duitsers en de Tempeliers zijn niet zo verstoord als die tussen de Tempeliers en
de Hospitaalridders die als aasgieren zitten te wachten op de opheffing van de
Tempel teneinde zich van de bezittingen ervan meester te maken. Een ander
verhaal van de oprichting van de Duitse orde is dat de orde in Palestina in het
leven werd geroepen in opdracht van de Duitse keizers als tegenwicht tegen de
Tempeliers. De Duitse orde werd al snel naar het noorden ontboden om het
binnenvallen van Pruisische barbaren een halt toe te roepen. En dat deden ze zo
goed dat ze in de loop van twee eeuwen tot een staat uitgroeiden die zich over het
gehele Baltische gebied, over Polen, Litouwen en Lijfland uitstrekt. Ze stichten
Königsberg en worden slechts één keer, door Aleksander Nevskij in Estland
verslagen. Zo rond de tijd dat de Tempeliers in Parijs worden gearresteerd maken
ze Mariënberg tot de hoofdstad van hun rijk. Als er al een plan van het spirituele
ridderschap bestond om de wereld te veroveren dan hadden de Tempeliers en de
Duitsers de invloedsferen onderling verdeeld. Door toedoen van de hervormingen
van Luther is de Duitse orde uiteen gedreven. De Fransen trachten de verspreide
gelederen weer bijeen te krijgen. Juist in Duitsland voltrekt zich de grootste
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ellende. Vanaf het moment dat de manifesten (schotsschriften) verschijnen rond
het jaar 1621 worden de auteurs bedolven onder reacties. De Engelsen trachten
zich in het debat te mengen, het te sturen. Het is niet toevallig dat Robert Fludd,
een Engelse Tempelier, binnen één jaar drie werken schrijft waarin hij de volgens
hem juiste interpretatie van de manifesten geeft. De reacties zijn niet meer te
stuiten, de Dertigjarige Oorlog is begonnen. Pater Marin Mersenne verklaart
wanneer hij Fludd aanklaagt dat deze van hetzelfde laken en pak is als de
‘Atheus Magnus’ van ene Postel. Bovendien schijnt het dat Dee en Postel elkaar
in het jaar 1550 ontmoet hebben. Nu verklaart Postel dat de koning van
Frankrijk de enige wettelijke pretendent is voor de titel Koning van de Wereld. De
reden is omdat de koning direct afstamt van de oudste zoon van Noach. En
omdat Noach de stichter is van het Keltische geslacht en dus van de beschaving
van de druïden. Nog afgezien van het feit dat Postel verliefd werd op een oude
vrouw, Johanna en in haar de goddelijke Sophia (het Griekse woord voor
wijsheid) ziet, moet die man ze toch niet allemaal op een rijtje hebben gehad. Let
wel, hij had machtige vijanden, ze hebben hem een hond genoemd, een execrabel
(afschuwelijk) monster, riool van alle ketterijen, iemand die bezeten was door een
legioen demonen. En toch ondanks het schandaal met Johanna houdt de
inquisitie hem niet voor een ketter maar voor een amens, een beetje getikt
zogezegd. Ze durven de man niet ten gronde richten omdat ze weten dat hij de
spreekbuis is van de Tempeliers. Postel is de grootmeester van de Franse kern.
De keurvorst van Palts is door de Spanjaarden verslagen, het Palatinaat
(Paltsgraafschap) en Heidelberg worden gebrandschat, Bohemen staat in brand.
De Engelsen besluiten uit te wijken naar Frankrijk en het daar te proberen. En
dat verklaart waarom de Rozenkruisers in het jaar 1623 met hun manifesten in
Parijs op duiken. En ze doen de Fransen in grote trekken hetzelfde aanbod als ze
de Duitsers hebben gedaan. En wat lezen we in de schotsschriften die tegen de
Parijse Rozenkruisers geschreven werden door iemand die hen niet vertrouwde
en verwarring wilde zaaien. Dat ze aanbidders van de duivel waren en er werd
geïnsinueerd dat ze in Marais bijeenkwamen. De Marais in Parijs is de wijk van
de tempel en de wijk van het joodse getto. Ook staat in de schotsschriften dat de
Rozenkruisers contacten onderhouden met een Spaanse kabbalistensekte, de
Alumbrados. Richelieu beschikt via Naudé over vertrouwelijke informatie en wil
een vinger in de pap hebben. Hij komt met een leger tussenbeide en zaait nog
meer verwarring. En twee andere feiten zou ik niet veronachtzamen. In het jaar
1619 komt, na zesenveertig jaar stilte, het kapittel van de ridders van Christus in
Tomar bijeen. In het jaar 1573 waren ze bijeen gekomen om, na verondersteld
mag worden, voorbereidingen te treffen voor de reis naar Parijs, samen met de
Engelsen. Na de affaire met de Rozenkruisers komen ze nogmaals bijeen om te
bepalen welke lijn er dient te worden aangehouden. Of ze zich bij de operatie van
de Engelsen zullen aansluiten of andere wegen zullen inslaan. Nog voor de
ontmoeting van het jaar 1584 misloopt, was John Dee zich gaan bezighouden
met carthografische studies en het bevorderen van ontdekkingsreizen over zee.
En in overleg met wie? Met Pedro Nuñez, de koninklijke cartograaf van Portugal.
Dee geeft de aanzet tot de ontdekkingsreizen naar Cathay via de noordwestroute,
investeert geld in de expeditie van een zekere Frobisher, die doorstoot naar de
pool en terugkeert met een Eskimodame, die iedereen voor een Mongoolse houdt.
Dee hitst Francis Drake op en zet hem ertoe aan een reis rond de wereld te
maken, wil dat er in oostelijke richting gevaren wordt omdat het oosten het begin
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van alle occulte kennis is. Dee is niet zozeer geïnteresseerd in de ontdekking van
de plaatsen, als wel in hun cartografische registratie. Dat is de reden dat hij
gewerkt heeft in overleg met de grote carthografen Mercator en Orthelius. Het
lijkt erop alsof hij uit die fragmenten begrepen had dat de uiteindelijke
reconstructie zou leiden tot de ontdekking van een kaart en dat hij trachtte die
op eigen kracht te vinden. Het ziet erna uit dat Dee de boodschap alleen wil
reconstrueren om daarmee de andere kernen te overvleugelen. Het tekent de
opkomst van een burgerveroveraar, de aantasting van het solidariteitsprincipe
waarop het spirituele ridderschap berustte.
Er zijn nog talrijke namen en gebruiken die herinneren aan de vroegere marken
en haar tradities, zowel in Nederland als in Duitsland. Rijdend in de richting van
Munster en Witten komt men de oude namen tegen. Een streek heet Hohe
Marke, er is een gebied met de naam Bauerschaft en een Zollstrasse, in Witten
worden straten 'Im Esch' en 'Hochlarmark' genoemd. Er is een wijk Schiphoch bij
het plaatsje Mariaveen en in Munster heet een restaurant 'Kipp'kerls'
(marskramers). In Zwolle wordt een industrieterrein Hessenburg genoemd en
worden in Heerde – in juli 2003 – Hessendagen georganiseerd. Er is een
Hessenweg in Hardenberg, een Ossenkamp in Hellendoorn en een Ossenbocht in
Enter. Parkeerplaatsen: Holkerveen, Boermark of de Markte en zelfs in
Amsterdam wordt een parkeergarage Markenhoven genoemd. Er is in Amsterdam
een Amstelveld, Geuzenveld, Kinkenveld, Overtoomseveld en vijf Kadijken
(Hoogte Kadijk, Laagte Kadijk, Tussen Kadijk, Buiten Kadijk, Binnen Kadijk) en
een Ringdijk. En is het landelijk karakter van de Overtoom niet meer terug te
vinden. Er zijn foto's van de Overtoom waarop een vaart, bootjes, schuurtjes en
veel bomen te zien zijn. Het is nu één van de belangrijkste verkeersaders van de
stad Amsterdam. Er zijn achtenzeventig grachten gedempt. In Amsterdam West
(Baarsjes) was voor de Admiraal de Ruyterweg een overhaal (overtoom). In het
jaar 1942 is het 'Polderhuisje' aan de Hobbemakade bij de Stadhouderskade
afgebroken. De overhaal aldaar moest plaats maken voor een mechanische
overhaal aan de Wielewaalstraat. Een zijstraat van de Hoogte Kadijk heet de
Overhaalstraat. In het jaar 1655 waren er ruim tachtig houtzaagmolens in
Amsterdam. De oprukkende stad heeft het lot van de molens bezegeld en ze
verdwenen uit het landschap; er waren koren- en krijtmolens in de stad. Er is
een Osdorp, een Elsenhove en het industrieterrein naast de flat Eeftink in de
Bijlmer heet Eekholt (schors van eikenhout). Amsterdam kent een geschiedenis
die lijkt op de onze. Er waren boeren binnen de stadsgrenzen en er was een
Heerlijkheid. Aan de Oudezijds Kolk, links achter de voormalig bioscoop Royal
liggen de fundamenten van het kasteel van de heren Van Aemstel. Er is in
Amsterdam en omstreken ook laagveen en hoogveen geëxploiteerd. De eerste
stedelingen leefden voornamelijk van zelfgebakken brood en gekookte brij van
boekweit. Rondlopende ganzen en varkens hebben jarenlang het beeld van het
oude centrum rondom de Dam bepaald. De flat Eeftink is net zo genoemd als het
erve Eeftink (Effinck). Het erve in Enter lag op de plaats waar nu de huidige
katholieke kerk staat. De familie Eeftink was een vooraanstaande katholieke
familie waarvan een dochter in de achttiende eeuw een ‘klopje’ was. In
Amsterdam is veel meer uit de oude tijden bewaard dan in Enter dankzij
bewoners, kunstenaars en krakers. Het oude Amsterdam en het water hebben op
mij een kalmerende werking.
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Bij vastenavond gaat het om een thema uit de historische volkskunde, dat sinds
het jaar 1960 geheel verdrongen is door de carnaval. Denk aan de vieringen,
zowel de galazittingen binnen als de spectaculaire optocht buiten. Nog rond het
jaar 1490 was in het toen nog geheel katholieke Salland het begrip Midvasten,
ook wel Halfvasten genoemd bekend. In katholieke streken, zoals nu nog in
Nijmegen gaan de jongens met de meisjes uit. Zo zal het ook in Twente zijn
geweest. In het jaar 1341 komt in de Kamper Schepenakten het woord
‘Midvastene’ voor, in het jaar 1339 wordt daar ‘vastelavende’ gevierd. Deze bron
meldt op 21 februari de ‘Vriedagh voer Vastelavende’. In het Lonneker markeboek
wordt ook melding gemaakt van Vastenavondgebruiken in de zeventiende eeuw.
Bij Vastenavond gaat het om de vooravond van de grote vastenperiode. Het
gebruik van avond of nacht geeft de oude gewoonte aan, feestdagen te laten
starten met de zonsondergang van de vorige dag. Het festijn duurde dus in feite
één avond, terwijl carnaval (dezelfde periode) drie dagen duurt. Daarna volgt de
veertig dagentijd: Christus in de woestijn, in verzoeking gebracht door de Satan.
In de brief aan de Corinthiers maant Paulus zijn gehoor tot ware wijsheid, met de
woorden: ‘Indien iemand onder u meent wijs te zijn, hij worde dwaas om wijs te
worden.’ De Oldenzaalse taalkundige Ton Agterbos ziet het zo: ‘Ieder mens wordt
uitgenodigd om zich in het feestgewoel te begeven.’ Dit beklemtoont de
christelijke zingeving van Vastenavond en het jongere carnaval. Voor katholieken
gold de in het jaar 1967 buiten werking gestelde vastenwet (o.m. het verbod om
op vrijdag vlees te eten).
D.J. van der Ven noemt de vermomming als vos van drie boerenknechten uit
Volthe een ‘heidens element’. Het woord vos betekent ‘het dier met de staart’. De
boerenknechten uit het eenvoudige Volthe hadden anno 1643 in het gericht
Oldenzaal ‘teeghens verbodt met een vossenvel geloopen’. Het is interessant dat
in het Zwarte Woud de van prachtige houten maskers voorziene, op straat
dansende Vastenavondzotten met rinkelende bellen, de jonge dames tussen het
publiek langs de straat met vossenstaartjes aan lange stokken onder de neus
kietelden (1970). Een en ander wijst er op dat tussen vossen en het schone
geslacht een erotische verband bestaat. Verder staat in het Twickelse
strafprotocol opgetekend (1644): ‘In ’t gericht Ootmarsum N.N. met een vossenvel
gelopen en op vastelavond insolentie (insolent is onbeschaamd, onbeschoft)
bedreven.’ Typerend is dat deze vermeldingen uit het steeds katholiek gebleven
Oost-Twente stammen. Vastenavond bleef een uiting van trouw van de
parochianen
‘Bakhoes’ of Bacchus is de Munsterlandse versie van de antieke wijngod. Boeiend
is eveneens de passage van Cato Elderink (1937) waarbij jongelui zich
amuseerden door op een tafel of ladder, als in een soort profane (ontheiligend,
ongewijd) processie, een persoon rond te dragen die in de streektaal ‘Bakhoes’
(Backhus, Bacchus) genoemd werd, in het net ‘oaver ’n poal’ glegen Alstätte in
westelijk Munsterland. Destijds spraken de boeren altijd van bakhoes: ‘Zonnen
Bakhoes kearl, dat was nich völ bi’jzoonders.’ Nog steeds leeft dit gebruik in de
grensstreek van West-Munsterland. Cato Elderink vermeldt: ‘Op zonderlinge
wijze was hij verkleed en vermomd maar ieder aan wie hij vertoond werd, moest
enige centen offeren voor het Vastenavondmaal. Even over de grens in het
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plaatsje Heek werd de Bakhoeskearl (zo werd hij ook in Heek genoemd) met stro
omkleed en ’s avonds haalde men de gevaarlijke grap uit dit stro in brand te
steken, waarna men Bakhoes hielp er zich zo snel mogelijk van te ontdoen.’ Dit
heeft als achtergrond, zoals ook bij het verbranden van stropoppen in Zuid-Tirol,
dat de wintergeest wordt verdreven, om zo met lawaai en vuur het voorjaar aan te
kondigen. Dat is ook de achtergrond van Vastenavondvuren die elders in de
Nederlanden voorkwamen. ‘In westelijk Munsterland komt de ‘Bacchus’ figuur
nog steeds of opnieuw voor zoals in Ottenstein, Ahaus, Wüllen, Stadlohn,
Oeding, Gescher en velen’, aldus Dietmar Sauerman.
De ‘zotten’ uit Buurse hadden zich als ‘Foekepotkearls’ geweldig toegetakeld, de
kleren hadden ze ‘krang’, dus binnenste buiten aan, het gezicht was zwart
gemaakt en soms hadden ze zelfs een schaapsvel om het hoofd gebonden. Een
oude boerin vertelde aan Cato Elderink (1920) dat ze haar angst voor de
‘foekepotkearls’ levenslang niet overwonnen heeft. Van kindsaf was ze er bang
voor geweest. Deze potsenmakers trachtten geldelijke of andere bijdragen bijeen
te brengen voor hun Vastenavondviering. Daar hoorde een liedje bij als ze langs
de deuren trokken.
Boaven in den haneworst
Doar haank de lange metworst
Gew miej mear nen langen
En loat de kotten hangen.
Nog in het jaar 1988 was in de Nedergraafschap Bentheim het lopen met de
foekepot een populair ritueel. Soms liepen ze wel een uur rond en kwamen ze ook
in Nederlands Brecklenkamp, vermomd en met de foekepot. In het mooiste
Nederlands zingen ze: ‘Geef me een worstje, dan ga ik voorbij.’ Opvallend is dat
worst steeds terugkeert in de Vastenavondviering. In het jaar 1703 wilde de
Twentse drost Ripperda paal en perk stellen aan ‘alle collecten tot superijen’ op
het platteland en sprak zijn veto (verbod, verwerping) uit om vooral niet te gaan
‘kackerellen, de huisen en straeten off weegen in ’t langs te rhijden om eyers en
worsten etc. op te haelen om bij de bierbanke geconsumeert te worden.’ Verder:
Iemand die gesnapt werd als feestvierder bij de ‘Vastenavondsbieren’ werd beboet
met vijfentwintig goudgulden. Nog tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw
leefden de collectes inzake worsten voort doordat boeren jongeren uit NoordOost-Twente op vastenavond privé elkaar troffen. Daar aten ze met elkaar
metworsten en dronken daar sterke drank bij. In westelijk Munsterland leefde dit
gebruik ook, in Löwik luidt een deel van het bijbehorende deuntje:
Jan Fassteloawend steit voor de Deur
het ziene lange Maske veur
Vrouw geet noa ’n Schossteen
Doar hangt de lange Woste.
Volkskundige en journalist Adriaan Buter weet te berichten dat Buurser jongens
in het verleden een ‘vastenoavenshoes’ in Altstätte aantroffen, waar jongeren een
gastvrij onthaal kregen. De religiekaart verklaart ook het verschil tussen het
sterker protestantse Buurse en het katholieke Altstätte, waar het ‘rijke roomse

112

leven’ voor vertier zorgde. Tijdens deze vastenavondsviering kwam ook een
andere schertsfiguur zijn opwachting maken: ‘nen dokter oet Paries, den was
geleerd en woonderwies, kon ogen oetstekken en taande oetbrekken, maar de
pien dee mocht de duivel lien.’ In de Munsterlandse gastvrije behuizing werden
grappen en grollen gemaakt die contanten opleverden voor de gemaakte
onkosten. De Twentse jongeren van toen lieten zich met een bezem inzepen. Deze
vorm van collecteren zette men in Twente nog een tijdje voort om feestelijke
lekkernijen te bekostigen.
Het bakken en barden speelde zeker een rol. Bij Huize Ootmarsum, evenals op
het Stift in Weerselo was het gebruikelijk dat boeren als pacht in natura
Vastenavondhoender leverden. De ‘high society’ bleef graag lekker schransen
gedurende de ‘Vette Dagen’ voor Vastenavond. ‘Vette Dinsdag’ was in Vlaanderen
de dag voor Aswoensdag waarop de landelijke bevolking zich te goed deed aan
pannekoeken, spekkoeken of wafels. Uit Bree is een liedje bekend:
Spek en eier en braadworst
is goeien Vastenavondkost.
Ook in Losser en Saasveld deed men veel aan eterij. Iedere huisvrouw was ‘zo
drok as de panne op Vasseloavend’. In Losser betekende dat rundvlees en
spruitjes om acht uur ’s avonds. In Saasveld een broodmaaltijd met vlees en
‘stoete’ Hieronymus Bosch (’s Hertogenbosch, 1450-1516) maakte een als
gravure bewerkte tekening van een Noord-Brabants vastenavondgezelschap rond
een open vuur met een oudere vrouw als wafelbakster. Rondom haar pratende en
musicerende mensen. Ook Pieter Brueghel en Pieter Aertsz beelden dit gebruik
af. Zo kan het ook ooit tussen Dinkel en Regge geweest zijn. Volgens Ellen
Henkel heeft het verdwijnen van het wafelbakken op Vastenavond hoofdzakelijk
te maken met de Reformatie. Men beschouwde deze gewoonte als typisch voor
het katholicisme. Uit westelijk Munsterland zijn enkele foto’s van de
worstommegang bewaard gebleven, zoals uit Oeding bij Winterswijk (1932) en uit
Borken-Gemen (1950). Het ging daarbij vrolijk toe!
Het markeboek van Lonneker meld in het jaar 1611 dat de feestvierders
Vastenavondbier uit eigen zak dienden te betalen, en niet uit de Markekas.
Voordien werden er enkele bomen omgehakt teneinde het feestje te kunnen
betalen.
Van de buurtschap Malte bij Vreden is een markeboek bewaard gebleven dat in
het Hoogduits noteert:
In 1777 auf Vastabend ist es von/der gansze nachbarschaft bewilligt, und gut
befunden das die alten Todten/ihre nachbar just auf Vastabend/ist zu verzehren
so vor herro ist/gewesen eine Tonne Bier ist es/jetzt bewilliget von der Zeit an
von/allen und eine/halbe und welche/kein Nachbar ists muss bezahlen eine
Tonne bier.
Tussen het oude leven in de buurtschappen en vastenavond bestond een nauw
verband.
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In de jaren vijftig van de twintigste eeuw liepen de kinderen in de lagere
schoolleeftijd in Losser op ‘Vasseloavend’ nog met de foekepot. Ze schminkten
zichzelf met gebrande kurken aan de Labdiek (Gronau). Dit gebeurde nog tot de
jaren zestig. Toen verdrong het jonge carnaval vanuit Oldenzaal de verouderde
Vastenoavend.
Adriaan Buter vermeldt dat met de foekepot gelopen werd in Haaksbergen en
diverse Sallandse plaatsen op Vastenoavend.
Moandaangs- en dingseldaagsoavend koi de vastenoavensgekke met d’n foekepot
zeen rondlopen.
Het waren vaak mannen met een zwartgemaakt gezicht, een knipmuts op en
vrouwenkleren aan die rondliepen met een foekepot. De Zwitserse volkskundige
prof. dr. Richard Weiss stelde vast dat vermommingen, lawaai maken
(foekepotterij) en het inzamelen van offergaven te interpreteren zijn als offergaven
ten behoeve van het voortleven van doodsdemomen, kwade en goede geesten. In
het christendom gaat het ook om de strijd tussen goed en kwaad. Het ziet er naar
uit dat in Twente eertijds vaker met de foekepot, een Keuls potje of bloempot,
bespannen met een strakke varkensblaas werd rondgegaan door jeugd en
jongeren. Dat is vooral waarschijnlijk tegen de achtergrond van de foekepot in
het oude Zutphen waarbij gezongen werd:
Moeder, zit mijn kapje wel?
Daar komt Floris Jansen.
Die zal op de foekepot spelen
en de gek zal dansen.
Dit wijst op de viering van vastenavond. Emil Bock, kenner van christelijke
feesten stelt vast dat de oude vastenavond- en carnavalsgebruiken steeds meer
inboeten aan inhoud en echtheid. ‘Met de carnavalsgebruiken verliest ook het
vasten zijn zin’, aldus Bock.
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Textielstad
Het is het eindpunt van de trein,
bijna geen mens hoeft er te zijn,
bijna geen hond gaat zover mee:
Enschede.
De burchten van de nijverheid
staan er nog her en der verspreid:
spelonken, hol en afgeleefd,
waar nu de wind vrij spel in heeft.
Textielbaronnen van weleer,
hun jachtgebied bestaat niet meer.
waar zouden ze gebleven zijn.
Van Heek, Ter Kuile, Blijdenstein?
Hebben ze kinderen voortgebracht,
hebben ze hier nog nageslacht,
of koos dat snel een betere stee
dan Enschede?
Krim, Berkenkamp, Sebastopol,
het is voorbij. De maat is vol.
bijna geen mens heeft hier nog weet
van uw galatenheid, uw leed.
Dwars door het uitgeteerde hart
loopt nu de kale boelevart
met postkantoor en V&D.
O, Enschede, Enschede.

Willem Wilmink
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Had en wes is tweemoal niks
Iej mot nich zölf dreuge stoete etten en aandermans gat met botter
smeren

De Ouden

Rivierdal
De stilte zoemt en krekelt
in de zon, in schaduwranden
langs waterkant en weiland,
voort rimpelt de stroom.
Geelgroen daalt de oever
onder roestend puntdraad,
zandgeel glooit hij waar
lentewater bochten afkalft.
Trillucht boven weide en
water mengt het witlicht
met gekrekel en gezoem en
zingt de stilte hoorbaar.

Alphons B. ter Brake

Hoever zullen we teruggaan? Ongeveer zeshonderdduizend jaar? Toen het
Pleistoceen begonnen moet zijn? Een miljoen jaar? Dan zitten we wel in het
Tertiair, de oudste periode van het jongste hoofdtijdperk, waarvan de gesteenten
en relicten dicht onder en zelfs aan het Twentse oppervlakte gevonden zijn. In
Natura Docet worden haaientanden, stekels van vissen, fragmenten van krabben
en kreeften bewaart, gevonden in een kleigroeve aan de weg van Losser naar
Oldenzaal. Het zijn de laatste getuigen van de grote zee, die hier in de tijden van
het Tertiair heeft gegolfd. Want Twente is een oude zeebodem. Niet door
menselijk vernuft leeggepompt maar op natuurlijke wijze verdampt, dichtgegroeid
en overdekt. Op tal van plaatsen in Oost-Twente en net over de grens bij
Bentheim en Gildehaus liggen tertiaire klei en zandsteen, als bewijs dat daar
miljoenen jaren geleden de zee ruiste. In die beantwoording heeft de Kuiperberg
bij Ootmarsum, evenals de kleigroeven van Morselt en Scholten in Borne,
geleverd. Deze bevatten de tertiaire septariënklei. Men vond er dikke afgeronde
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kalksteenknollen, die in de klei zijn ontstaan en in schillen en brokken
uiteenvallen, de zogenaamde septariën. Bij het graven van de Twickeler Vaart in
het jaar 1771 vond men de wervels van een walvis. In Twente zijn ook veel stenen
in de preglaciale periode aangevoerd. Ze zijn in de eerste honderdduizenden jaren
van het Kwartair op de overslibde zeebodem aangesleept uit het puin van de
Ardennen, Eiffel en Harz, toen machtige stromen uit het zuiden en het oosten het
voetstuk van ons land opbouwden, het bewijs leverde de Tankenberg, waar
grinderijen en weginsnijdingen de ingrediënten van de sokkel blootlegden: een
leemachtig zand vermengd met grind en keien.
Al dit materiaal was er al, toen het tweehonderdduizend jaar geleden kouder en
kouder werd en het ijs uit het barre noorden onze gewesten eeuwenlang als in
een diepvries legde. Het zuidwaarts geschoven landijs bereikte zijn grootste
uitbreiding langs de lijn Vogelenzang-Nijmegen. Later kwam het bij zijn afsmelten
nogmaals tot stilstand en reikte het met grote ijslobben over een deel van Texel,
over Wieringen, over Gaasterland, Urk, Schokland, de Voorst, Havelte en via
Zuid-Drente oostwaarts tot in de hoek waar Twente zich in het Duitse gebied
boort. Deze toen zuidelijkste grens is herkenbaar aan een reeks door het landijs
opgestuwde heuvels. Met een snelheid, waarbij u in millimeters moet denken,
stuwde het landijs op zijn woelende weg de zanden en oude kleien op die lang
tevoren door de waterstromen uit het zuiden in deze gewesten waren
gedeponeerd, en ook het gruis (keileem) dat het in zijn bedding had meegesleept.
Zo ontstonden de dikke plakkaten van keileem in De Lutte, bij Oldenzaal en
Losser. Zo werden de Hamberg, de overige bergen en belten opgeduwd en
geprofileerd. Er zijn nog andere overblijfselen van de gletsjerkracht te zien in
Twente. Kolossale zwerfstenen die op verschillende plaatsen in het Twentse
heuvelland bleven liggen. Markelo bezit het grootste zwerfblok van Nederland,
een gevaarte van liefst tachtig ton.
De neiging zich bezig te houden met de vroegste tijden van het eigen land vindt
haar oorsprong in de aandrang van de mens onbekend gebied te ontdekken.
Deze aandrang was niet altijd zo sterk. In Europa begonnen de eerste
onderzoekingen ongeveer vijfhonderd jaar geleden en ze werden sindsdien van
eeuw tot eeuw uitgebreid. Of men zich nu werkelijk richt op de ontdekking van
onbekende landen overzee of dat men naar methoden gaat zoeken om over de
oudste schriftelijke berichten van de historische tijden heen door te dringen in de
onbekende diepten van een voorhistorische tijd, altijd is er diezelfde aandrang: de
bevrediging van de wetenschappelijke nieuwsgierigheid van de mensen.
Gedurende duizenden jaren, vooral in de christelijke Middeleeuwen had de
Europese mens zich tevredengesteld met de gedachte dat al wat wetenswaardig
was over de oergeschiedenis van de mensheid in de Bijbel stond opgetekend. De
bijbelse geschiedenis was in de jongere perioden nauw verbonden met de door de
oude Grieken en Romeinen overgeleverde geschiedenis van de klassieke Oudheid.
Die uiteindelijk in het volle licht van de schriftelijke overlevering, in de
christelijke middeleeuwse geschiedenis uitmondde. Pas in het begin van de
negentiende eeuw ontwaakte in de Europese mens het
verlangen over Bijbel
en Grieks-Romeinse overlevering heen, te onderzoeken wat er vóór de
schriftelijke vastgelegde geschiedenis gebeurt was. Aan het begin van elk
wetenschappelijk onderzoek staat altijd een vraag. Is die vraag eenmaal juist
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gesteld dan wordt meestal spoedig een methode gevonden om de beantwoording
dichterbij te brengen. Ook in het onderzoek van de prehistorie is dit het
beslissende ogenblik geweest toen bijna gelijktijdig in verschillende Europese
landen de vraag werd gesteld of het wellicht mogelijk zou zijn ook op historische
vragen een antwoord te krijgen. Dit met behulp van de materiele nalatenschap
van de prehistorische mens, de stenen bijlen, de urnen, de graven en de
bolwerken (een sterk verschanst gedeelte van een vestingwal).
Er wordt verteld dat ten tijde van de brand die de beroemde bibliotheek van
Alexandrië in lichterlaaie zette, twee groepen mensen lijnrecht tegenover elkaar
stonden: zij die haar in brand hadden gestoken en zij die haar wilden behouden.
Wanneer er in de boeken stond wat ook in het Heilige Boek is te vinden waren ze
overbodig, zo wordt verteld. Als er iets anders in stond, waren ze
heiligschennend. In ieder geval moesten ze worden vernietigd.
Wij hebben tegenwoordig het volle recht de ouderdom van de wetenschap van de
prehistorie te stellen op tweehonderd jaar. In die jaren, voor Europa, het tijdperk
van Napoleon en de bevrijdingsoorlogen, zijn in de Scandinavische landen en in
Duitsland de beslissende stappen gedaan. Ze hebben het onderzoek van de
prehistorie uit het voorwetenschappelijk stadium opgeheven tot dat van een
wetenschap. Onze Hunenbedden en grafheuvels moeten niet geheel
onbetekenend worden geacht. Ze zijn de oudste en zo goed als enige
herinneringen uit de heidense tijd. Veel grafheuvels zijn ingevallen koepelgraven
waar veel doden zijn begraven. De urnen, wapens en andere gebruiksvoorwerpen
die daarin bewaard zijn gebleven zijn onbetwistbare getuigen van de
kunstvaardigheid en de levenswijze van een lang geleden ondergegaan volk. Dat
volk heeft ons land bewoond en zij kunnen ongetwijfeld eens, zij het ook
langzaam en misschien langs omwegen, tot geschiedkundige resultaten leiden. Al
was het tot niets anders dan een oplossing voor het probleem of van oudsher
Slaven of voor hen Germanen het land aan de Oostzee hebben bewoond.
Voornaamste vormers van het landschap zijn de laatste twee ijstijden geweest. In
de voorlaatste Saale-ijstijd bedekte een zware ijskap vanaf Scandinavië de
noordelijke helft van Nederland. Uitlopers drongen door tot het dal van de IJssel.
Het kolossale gewicht van de ijslobben schoof de bodem opzij. Ze zijn nu als
stuwwallen, zoals de Sallandse heuvelrug er één is in het landschap herkenbaar.
De kern van Enter en de bijbehorende es ligt in de voorlaatste ijstijd. De Enter Es
is op zo’n stuwwal aangelegd, de Hamberg maakte er deel van uit en was een
berg van duizend meter hoogte. De ijslob in het Dinkelland is verantwoordelijk
voor de stuwwallen bij Ootmarsum en bij Denekamp. Na deze ijstijd kwam
(tienduizend jaar geleden) de Weichsel-ijstijd als laatste koude periode. Toen
kwamen de ijslobben weliswaar niet tot onze streken maar Weichsel zorgde wel
voor een droog en koud toendraklimaat. Dekzand, aangevoerd door noodwesten
winden, vulden de dalen op. De bovengrond van Overijssel bestaat daardoor voor
het grootste deel uit deze zandlagen. Dat vijftigduizend jaar geleden de laatste
ijstijd was begonnen en dat het landijs toen niet verder kwam dan NoordDuitsland wist ik niet. En ook niet dat Twente in die tijd onbewoonbaar was
omdat de grond keihard was bevroren. Dat alle waterlopen leeg waren en vanaf
de bodem van de Noordzee en de rivieren langdurige stormen stuifzand over de
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toendra werden geblazen. Nu weet ik dat uit die periode een groot deel van het
dekzandpakket stamt dat het heuvellandschap bedekt. Ongeveer vijftienduizend
jaar geleden kwam de grote dooi. Toen dook er in onze streken opnieuw een
mensenras op. Rendierjagers, wiens uiterlijk sterke overeenkomsten vertoonden
met dat van de hedendaagse mens.
In deze tijden zijn verschillende vondsten gedaan die aantonen dat Twente, en
dus ook Enter veel eerder bewoond is geweest dan men lange tijd heeft
aangenomen. Toen in het jaar 1950 aan de Julianastraat in Enter de eerste
woningwetwoningen werden gebouwd, zijn bij graafwerkzaamheden sporen
gevonden van een nederzetting uit de Karolingische tijd (achthonderd tot duizend
na Christus). Een groot aantal hagelpotscherven bleek te duiden op een
pottenbakkerij. Bij het graven van het Twentekanaal werd nabij Hengelo een
menselijke schedel aangetroffen waarvan men de ouderdom op twintigduizend à
dertigduizend jaar stelt. De vondst doet concluderen dat er menselijke bewoning
was op de hoger gelegen gedeelten van de streek in de late ijstijd. Temeer daar in
de nabijheid van hertshoorn vervaardigde voorwerpen zijn ontdekt. Op bewoning
tijdens de overgang van de oudere naar de middensteentijd (duizend jaar geleden)
duidt de ontdekking van niets meer of minder dan een werkplaats. In de
werkplaats werden vuurstenen werktuigen als mesjes, pijlspitsen, boren,
naalden en krabbers gemaakt. De werkplaats werd gevonden op enkele
kilometers zuidelijk van Enschede in een hoge heiderug in het Usselerveen. In de
musea en in de watermolen bij Diepenheim kan men de vuurstenen werktuigen
bewonderen. De veranderingen van de zeespiegel staan in nauw verband met de
ijstijd. Gedurende die ijstijden waren er ontzaglijke hoeveelheden water in de
vorm van gletsjers, wat een daling van de zeespiegel met verscheidene meters ten
gevolg had. Gedurende de tussenijstijden en vooral in de na-ijstijd smolten de
gletsjers en de spiegel van de wereldzee steeg weer. Anderzijds oefenden de
reusachtige ijsmassa’s die soms meer dan duizend meter dik waren een
geweldige druk uit op het daaronder liggende land, die ophield als het ijs smolt.
Deze beide oorzaken hadden verheffingen en dalingen van het land tot gevolg en
de kustlijn van Noord-Europa veranderde iedere keer. Zo heeft men
geconstateerd dat in Zweden sinds het midden van de Steentijd een voortdurende
verheffing van het land plaats vond, ook tegenwoordig nog. Plaatsen die vroeger
aan de kust lagen vindt men nu vaak vele kilometers landinwaarts. Omgekeerd
heeft de daling van het land in het kustgebied van de Noordzee ertoe geleid dat in
de eeuwen na Chr. de bewoners van de lage, moerassige landen, om veilig te
kunnen wonen kunstmatige heuvels moesten opwerpen die tegen stormvloeden
bestand waren: de terpen of wierden. Daalde het land verder dan moest de wierd
steeds weer worden verhoogd. Tot de bedijking van hele Noordzeegebied in de late
Middeleeuwen een verder ophogen van de terpen overbodig maakte.
De bovenste cultuurlaag van de ijstijd vertegenwoordigt het late Magdalénien, de
jongste periode van de ijstijd. Die is genoemd naar de rots La Magdeleine. Deze
laag heeft de mooiste kunstwerken van de ijstijd opgeleverd en is in Laugerie
Basse (Dordogne) vrijwel onuitputtelijk. Sedert het jaar 1864 toen Lartet hier met
opgravingen begon, wordt er steeds door gegraven en nog steeds worden er
nieuwe dingen gevonden. Een van rendierhoorn gesneden salamander dat een
mooi en eigenaardig stuk snijwerk is en dat op die plek is gevonden. Opgravingen
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van vindplaatsen uit de ijstijd worden niet met de spade uitgevoerd want dat is
voor de vele kleine voorwerpen die men vindt een veel te grof werktuig. Met een
kleine haak krabt men voorzichtig centimeter voor centimeter de laag af. De laag
wordt dan direct weer met een penseel glad gestreken om alles zichtbaar te
maken. De laatste ijstijd is ongeveer honderdduizend jaar geleden begonnen. En
tienduizend jaar geleden was hij ten einde. Magdalénien is de laatste periode van
die ijstijd. In die tijd begon het al wat warmer te worden. De mammoeten die hier
leefden waren bijna uitgestorven of weggetrokken met het ijs mee. Er leefden
bisons, ijsberen, rendieren en reuzenherten. Er huisden beren, veelvraten, ezels,
dassen, sneeuwuilen, moschus-ossen en rinocer-ossen. De mensen leefden van
de dieren en er was geen industrie en geen landbouw. Zij hadden de dieren dus
nodig en toen tegen het einde van het Magdalénien de grote dieren allemaal naar
het noorden trokken – het ijs achterna – moet dat een catastrofe voor de mensen
zijn geweest. Alles wat de mens nodig had om te leven: de gebruiksvoorwerpen,
de naalden waarmee de pelzen werden genaaid, de messen, de pijlpunten, de
harpoenen, de vallen die men opzette, de beenderen die hij weggooide bij zijn
maaltijd, de houtskool die verbrand werd in de haard, de planten die hij
verzamelde, de toverstaven waarmee hij vóór de jacht de dieren onder zijn ban
bracht en voor alles de voorstellingen die men schilderde en tekende op de
wanden van de grotten, dat alles vind men nog uit deze periode. De tekeningen
en schilderijen in de grotten zijn zo lang bewaard gebleven omdat de bewoners
van de streek niet in de grotten durven gaan. Dikwijls zijn ze zelfs niet eens tot
aan de ingang te krijgen omdat de geesten er wonen. Zelfs in onze tijd denken de
mensen uit de omgeving dat in de grotten de demonen leven en boze geesten en
wanneer men in de grot gaat men in verbinding staat met de duivel. Het is
gevaarlijk bij die tekeningen want die kunnen levend worden en de bezoekers
doden. Menigeen is door de geschilderde demonen omgekomen, zeggen de
bewoners in de omgeving van de grotten. En dat is maar goed ook want anders
waren de tekeningen in de grotten al lang vernield en zouden zij nooit tot onze
tijd bewaard zijn gebleven. In La Haza (Spanje) zijn acht afbeeldingen van
paarden en bij opgravingen in Hornos la Peña is een blad met schetsen voor de
wandschilderingen gevonden in diezelfde grot. De schilderingen van een staande
bizon op een andere die is neergestort, hier staat het hert, een schildering van
anderhalve meter lang, meesterlijk weergegeven in tekening en kleur. De bizon
als door een speer getroffen, een kunstwerk dat men nooit vergeet als men het
eenmaal gezien heeft. En daar is het everzwijn in volmaakt naturalistische
weergave op het plafond getoverd. De kleur is volkomen fris bewaard gebleven.
Het zijn allemaal afbeeldingen van een buitengewone levendigheid, dieren in volle
beweging weergegeven, momentopnamen uit het dagelijks leven. De mens van de
ijstijd wordt ons hier volkomen vertrouwd. Het stijve en plechtige, de grootsheid
en ongenaakbaarheid van de kunstwerken van Egypte ontbreekt geheel. De
schilderingen behoren tot het oudste wat wij op aarde kennen. Ze zijn het
allergrootste wat mensen op aarde tot stand gebracht hebben. Het is niet slechts
de ouderdom, niet de gedachte dat deze werken uit de ijstijd stammen, het is niet
slechts de omstandigheid, dat zij aan het grensgebied van de mensheid staan dat
zij gemaakt zijn toen het leven pas ontlook, het is wel degelijk ook het kunstwerk
zelf in zijn vorm en kleur. Deze schilderingen hoeven voor de beste werken uit
andere perioden van de kunstgeschiedenis niet onder te doen. Zij hebben hun
eigen stijl, hun eigen ritme, hun eigen uitdrukkingsvorm en vertonen een
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volkomen vormbeheersing. Geen mens heeft sedert de ijstijd de schilderingen
meer gezien, geen luchtstroom is er langs gestreken en de temperatuur is al die
duizenden jaren gelijk gebleven. Men zou werkelijk kunnen geloven dat de
schilderingen gisteren gemaakt waren. Het zwart is diep zwart en het rood is hel
rood. De oplossing van dit raadsel ligt in de afgeslotenheid van de grot. De ingang
werd vijftig jaar geleden opgegraven. De oude ingang lag ver weg aan het eind van
een lange gang en is nog in de ijstijd dicht geraakt toen de rotsblokken van het
plafond naar beneden vielen. Daardoor heeft sinds de ijstijd geen mens de
schilderingen meer gezien. Men zou de grot nooit gevonden hebben als niet
toevallig een jager zijn hond een vos had laten najagen. De hond kwam niet
terug, de jager trachtte hem uit te graven en daarbij kwam de grot aan het licht.
Dat gebeurde in het jaar 1868. Tot op die dag was er geen lucht bij de
schilderingen gekomen en had niemand de grot betreden. De kunst is te
vergelijken met het impressionisme van eind negentiende, begin twintigste eeuw.
Het impressionisme heeft dezelfde problemen trachten op te lossen, het
overwicht van de kleur over de lijn, de dieptewerking, het momentele van licht en
beweging. Het everzwijn is weergegeven op het moment dat het hard rent, de
bizon op het ogenblik dat hij neerstort, de schilder houdt juist deze beweging
vast. Hij zoekt het hier en nu, en dat is juist wat ons deze kunst zo nabij, zo
modern, zo verwant doet lijken. In deze grot werden de dieren onder de ban van
de betovering gebracht. Men heeft uitgeholde stenen gevonden, vijzels dus. En in
vele daarvan zat nog verf. In de vijzels heeft men de verf fijngewreven. In de grot
van El Castillo zijn een hele massa afdrukken van mensenhanden. Deze
handafdrukken zijn het oudst, zij liggen nog onder de archaïsche schilderingen
van het vroege Aurignacien. Vele handafdrukken zijn negatief, de handvlakken
zijn zonder kleur op de wand gelegd en dan is de kleur op de wand geblazen of
gestoven. Daardoor is de ruimte rondom de hand gekleurd maar de hand zelf
niet. De mensen moeten dus van alles geprobeerd hebben om te weten of de verf
op de wand bleef zitten en of men op de wanden schilderen kon. Er zijn veel van
zulke handprofielen die een vinger of een lid van een vinger missen. Het
verminken van de handen had een bepaalde betekenis. De mensen wijden zich
daardoor aan de godheid. Dat gebeurt nu nog bij primitieve volken. Voor het
welslagen van een of andere gewaagde onderneming beloven zij aan de godheid
het lid van een vinger. Slagen zij, dan verminken zij zichzelf bij wijze van offer.
Oud en toch zo bekend. Vast staat dat de Neandertaler die wij goed kennen
omdat er meer dan dertig skeletten of skeletdelen van hem zijn gevonden, al
geloofde aan een god. Dat kan men concluderen uit de vondsten in de
grottenkasten die zijn opgebouwd uit stenen. Daarin werden berenschedels
opgesteld, aparte schedels en bepaalde beenderen, allemaal netjes naast elkaar
neergelegd. Als bewaarplaats voor vlees hebben deze grotten niet gediend want
dan zou men heel andere lichaamsdelen bewaard hebben. Er is echter één
verklaring mogelijk, namelijk als offer. Een offer kan echter alleen aan een hoger
wezen gebracht worden, dus aan een god. Het staat dus volkomen vast dat de
Neandertaler al een godsgeloof had, over het wezen van zijn godheid kan men uit
de vondsten zelf geen conclusies trekken. Alles wat de mensen gedacht, geloofd
en beleefd hebben, is bewaard gebleven. Diezelfde voorstellingen leefden ook nog
voort in de ijstijd die op de warme tijd gevolgd is. En zij zijn toen het ijs smolt en
de mensen naar het noorden wegtrokken achter de jachtdieren aan, al duizenden
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jaren door tot op heden bewaard gebleven. Diezelfde manier van offeren, door het
opstellen van berenschedels, bestaat nu nog in Siberië bij de jagersvolken de
Giljaken en de Jakuten en bij de oerbewoners van Japan, de Aino’s. Ook zij
offeren de kop van een beer, ook zij bewaren de offers nu nog net als in de ijstijd.
En er is nog een bewijs voor de overeenstemming. Een bewijs dat de zaak
volkomen duidelijk maakt is het afslijpen van de slagtanden bij de beer. In
Selezië heeft professor Zotz berenschedels gevonden waarvan de slagtanden
afgeslepen waren en ook nu nog worden in Siberië de tanden afgeslepen en
daarbij worden allerlei bezweringsformules uitgesproken. Altijd gaat het daarbij
om een enkele god, een god die alles geschapen heeft. Nooit zijn er meerdere
goden. De enige god is de schepper van mens en dier en van alle leven op aarde.
Hij heeft de hemel, de zon, de maan, de sterren en de aarde geschapen. Bij deze
Siberische stammen is de denkwijze en de godsdienst van de ijstijd tot op heden
bewaard gebleven. Daardoor weten wij dat de Neandertaler die net als zij de
berenschedels offerde, die net als zij de slagtanden afsleep, net als zij ook een
enkele god vereerde. Ook in Meiendorf, bij Ahrensburg in Holstein zijn offers
gevonden uit het eind van de ijstijd. In een meertje uit de ijstijd is een doorboord
stuk van een rendier gevonden, een offer aan de godheid. Men had rendieren met
stenen in de borstholte in de offerpoel laten zinken. En in El Castillo zijn de
verminkingen aan de handen eveneens offers. Bij godsdienstige plechtigheden
beschilderen mensen zich en gingen in de grot – in de buik van de aarde – waar
het donkere, het onbekende, het geheimzinnige is. Zij maakten dan een afdruk
van hun beschilderde handen op de wand. Zij zagen dat de kleur bestendig bleef
en dat de sporen niet verdwenen. Zo kan ook de godheid ze zien en zo toont de
mens aan zijn god de verminking, het offer van één of meer vingers. De periode
van de ijstijd is als het ware de jeugdperiode van het mensengeslacht, het
ontwaken van de geest. Aan het begin staat de verwondering over de dingen en
zoals de vader en de moeder van de stam alles geschapen hebben, zo moet ook
een schepper, een vader, een oerwezen, alles geschapen hebben wat de mens om
zich heen ziet: de aarde, de dieren en de hemel. Hun wereld was nog heel
eenvoudig en klaar. Problemen van goed en kwaad bestonden er nog niet. Er was
nog geen god van de wraak en het probleem van de genade was nog totaal
onbekend en zeker dat van schuld en zonde waar het latere denken over God
zich zo intensief mee bezig heeft gehouden. Dat soort denken is pas veel later
opgekomen, het is ontwikkelder en van een hoger orde. Het ontstond uit oorlog
en onweer, uit regen, zon en maan. Een nog verder ontwikkeld denken erkende
een eenheid in de veelvuldigheid, het onbegrijpelijke in de veelheid van
belevenissen. Zo ontwaakte opnieuw de voorstelling van de ene, enige God. Ook
hij is de vader, de schepper. Maar daarenboven is hij het eeuwige, het
onbegrijpelijke en het onbegrepene, het onbekende en het onkenbare. Zo zegt
Goethe in een gedicht:
Und Deines Geistes höchster Feuerflug.
Hat schon am Gleichnis, hat am Bild genug.
Ook ons denken in onze tijd geeft al genoeg aan de gelijkenis, aan het beeld. De
God die is opgestaan, de stervende, de gestorven God, de gelijkenis van het
ontwaken en van het vergaan van het leven. De twaalf apostelen, gelijkenis met
de twaalf maanden, gelijkenis van de opname van God in het Ik, de diepste
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verbintenis van God met de mens. En tegelijk de hoogste vorm van het offer
waarbij de God zichzelf offert voor de mensheid, in plaats van dat de mens zich
offert voor de godheid, getuigenis van de hoogste liefde Gods voor de mensen. Zo
offerde ook Wodan zich op, het is altijd de stervende, zichzelf offerende god die
stralend weer ontwaakt en opstaat, zoals de wonderbare sterrenbeelden aan de
hemel. Het is een gelijkenis voor ontstaan en vergaan, voor de diepste zin van het
leven. En het begin van dat offer zien we reeds in de grotten in Spanje en
Frankrijk, in de ijstijd. Volgens de huidige stand van de wetenschap bestond in
het begin van de mensheid het geloof aan een enkele god als schepper. Daarop
volgt de oplossing van de godsvoorstelling in veel afzonderlijke goden en daarna
ontstaat weer een nieuw geloof aan een enkele god.
Vier ijstijden heeft Europa beleefd. De eerste begon ongeveer zeshonderdduizend
jaar geleden. Men heeft de chronologie kunnen berekenen uit stralingsverschillen
van de zon. De tweede ijstijd ligt ongeveer vierhonderdduizend jaar, de derde
tweehonderdduizend jaar en de vierde honderdduizend jaar achter ons. De
laatste ijstijd is het beste bekend. In het begin ervan leefde nog de Neandertaler.
Dat is de mens waarvan het eerste skelet in het jaar 1856 in het Neandertal bij
Düsseldorf gevonden is. In het midden en in de tweede helft van de laatste ijstijd
leefde de Crô-Magnon mens. Deze is net als de Neandertaler bekend door meer
dan honderd skeletten of delen van skeletten. Deze mens van Crô-Magnon, net
als de Neandertaler genoemd naar de plaats waar hij het eerst gevonden is, is nu
in het bijzonder bekend geworden door zijn kunst. De vraag van de onderzoekers
was of de mens in dezelfde tijd leefde als de mammoet. Toen de eerste beenderen
van mammoet, rinoceros en rendier werden gevonden, tezamen met voorwerpen
die duidelijk door mensen bewerkt waren, is er een grote strijd ontstaan. De
vraag was of er in de ijstijd, tegelijk met de uitgestorven dieren, inderdaad ook
mensen geleefd hebben. Het was een geweldige verassing toen in het jaar 1864
door Lartet, in de grot van La Madeleine, op een mammoetbeen de gravering van
een mammoet zelf werd gevonden. Nu was datgene ontdekt wat de onderzoekers
zo lang gezocht hadden, het van de oermens zelf stammende bewijs dat hij
tegelijk met de mammoet geleefd heeft. Sindsdien is het zeker dat de mens in de
ijstijd geleefd heeft. Sindsdien is het ook zeker dat de mens van de laatste ijstijd
een kunstenaar was en dat hij getekend en geschilderd heeft wat de natuur hem
bood. Verdere onderzoekingen leverden steeds meer kleine tekeningen op stenen
en beenderen op. Totdat in het jaar 1901 de grote grotten met veelkleurige
beschilderde wanden ontdekt werden. Tussen de jaren 1903 en 1957 zijn er
honderd en zeven grotten met schilderingen en ingegrifte tekeningen uit de ijstijd
ontdekt. Velen daarvan bevatten honderden afbeeldingen en daardoor hebben wij
het leven van de mens uit de ijstijd zo nauwkeurig leren kennen. Men heeft de
reeds in het jaar 1879 ontdekte grot in Altamira ook wel de Sixtijnse kapel
genoemd
en
de
indruk
is
overweldigend.
De
schilderingen
zijn
tweehonderdduizend jaar oud en beter bewaard gebleven dan de Romaanse
schilderkunst. Het lijkt een groot wonder, een raadsel. De oplossing van dit
raadsel is dat de schilderingen in de aarde opgesloten lagen, ontoegankelijk voor
de mens en voor temperatuurwisselingen. Alleen op één plaats waar door een
klein gat in de grond de koude lucht in de winter kon binnendringen zijn ze
volkomen vernietigd. Een steeds constante temperatuur, die geen zomer en
winter kent heeft de schilderingen al die vele duizenden jaren lang
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geconserveerd. Verder is het een eigenaardigheid van het gesteente in de grotten
dat het kleine, dunne, onzichtbare stukjes kalksinter vormt. Daardoor zijn de
schilderingen overtrokken met een dun, glasachtig laagje, dat ze als nieuw
bewaard heeft. De kleuren hebben een glans waar men verbaast van staat. Bij
vele schilderingen kan men zien dat de kunstenaar van te voren de contouren
met een stenen mes heel licht ingekrast heeft. Dikwijls ook zijn deze lijnen met
een penseel voorgetekend. Men kan duidelijk zien dat het een penseel was. De
lijnen zijn zo dun dat zij onmogelijk met iets anders dan met een penseel
getrokken kunnen zijn. Bij de snip (tot de steltlopers behorende vogel) heet nu
nog een bepaalde veer de schildersveer. Dunne veren werden in kleine botjes
ingeplant en deden zo dienst als penseel. De meeste kleuren zijn opgespoten op
een manier zoals men dat nu bij auto’s doet. De rotsondergrond wordt daarbij
met vet en olie gegrond en dan wordt de verf er in verpulverde toestand
opgeblazen. Voor het blazen heeft men ongetwijfeld mergpijpen gebruikt die nu
nog in de cultuurlagen van andere grotten in grote getale zijn gevonden. De verf
is dus zuiver olieverf, precies als de olieverf van tegenwoordig samengesteld uit
oker en dierenvet. De oker werd in vijzels fijngestampt. In verscheidene grotten
lagen okerstiften, van licht tot donker gerangschikt. Bij de opgraving nog netjes
naast elkaar, net zoals de moderne schilder zijn kleuren rangschikt. Op een
plaats in een grot in Lascaux is een man getekend die door een bizon
aangevallen, op de grond valt. De bizon is doorboort door een speer. De
ingewanden hangen eruit en de man stort getroffen ter aarde. Achter hem staat
een vogel op een stok. Wat betekent deze voorstelling? Is met de vogel de
zielevogel bedoeld? Wordt de dood hier aangeduid? Men kan echter niet alle
vragen beantwoorden die de afbeeldingen ons stellen. De meeste schilderingen
stellen zwangere dieren voor, dus vruchtbaarheidsmagie. Vele afbeeldingen
vertonen pijlen die op dieren toesnellen, valkuilen waar zij in moeten vallen, dus
magie voor de dood van de dieren. De afbeeldingen spreken van de vroegste
gedachten van de mens over de grote vraagstukken van geboorte en dood. En
zoals voor de oermens deze raadselachtige verschijningen een stimulans tot
bezinning waren, zo zijn zij het ook voor de mens van heden. Want in alles wat de
mens schept leeft de geest. De geest zelf echter is het grote raadsel.
In een grot bij Salies du Salat, in het departement Haute Garonne zijn
tekeningen gevonden precies als in het late impressionisme omstreeks het jaar
1900. Impressionisme is een kunstrichting waarbij men streeft naar een
persoonlijke weergave van de eerste indruk van iets uit de werkelijkheid.
Uitsluitend stippels (pointillé) en streepjes, meer of minder dicht bijeen. Vincent
van Gogh maakte gebruik van de pointillétechniek en de schilderes, Jo Koster uit
Kampen (1868-1944) schilderde met streepjes prachtige schilderijen. In Isturitz
zijn uit het late Magdalénien graveringen opgegraven die precies dezelfde manier
van tekenen laten zien. Het is een gravering op steen die een dier met horens
weergeeft. De horens zijn al zo schematisch aangegeven dat men de diersoort niet
meer kan bepalen. De beweging van de vroege renaissance (vernieuwing) naar de
late renaissance legt ook de weg van lineair (lijnvormig) naar picturaal
(schilderachtig) af. De ontwikkeling van het late impressionisme naar het
expressionisme gaat in omgekeerde richting, van het schilderachtige weer naar
het lineaire. Expressionisme is een kunstrichting met een sobere, kernachtige
onmiddellijke uitdrukking van het eigen ik, van de persoonlijke beleving. De
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kunst in de ijstijd volgt dezelfde stromingen. Ze was eerst lineair, dan
schilderachtig om tenslotte weer lineair te zijn. Ook het kubisme (het schilderen
in kubusvormen, kubus wordt ook wel teerling of regelmatig zesvlak genoemd)
verschijnt en wel zo kubistisch, zo abstract, dat de prehistorische kunst nog
kubistischer lijkt dan die van de tegenwoordige tijd. Men vindt die in het midden
en het zuiden van Spanje, vooral in de Sierra Morena. Daar zijn tekeningen op
overhangende rotsen in de open lucht, aan weer en wind blootgesteld die tot
heden toe hun kleur behouden hebben. Impressionisme, expressionisme,
kubisme: dat zijn de drie stadia die altijd weer op elkaar gevolgd zijn. Het is
Goethe geweest die deze drie stadia eens nabootsing, manier en stijl heeft
genoemd. Dat is des te verbazingwekkend omdat Goethe noch de moderne kunst,
noch die van de oertijd heeft gekend maar dit verloop van de stijlontwikkeling
verstandelijk heeft geconstrueerd. Niemand in zijn tijd heeft dat zo diep ingezien.
Er zijn voorstudies van de schilderingen gevonden waardoor men dezelfde, alleen
grotere, afbeeldingen op de wanden kon dateren. Er zijn graveringen op steen en
op been gevonden en kleine sculpturen. Men kan de kunst zo precies dateren
omdat de kunstschilders van die tijd in hun kunstwerken hun werktuigen en
hun omgeving afbeeldden. De tovenaars – men ziet ze vaak afgebeeld – die de
schilders van deze werken waren, moeten elkaar over en weer bezocht hebben en
bij zulke gelegenheden de werken van hun collega’s hebben bekeken. Ze hebben
de kop van een paard getekend waar p-vormige tekens op af vliegen, tekens die
wel meer voorkomen. Het zijn boemerangs, werptuigen die een licht gebogen
vorm hebben met een verdikking in het midden. Het is een toversymbool net als
de bizon die getroffen is door veel pijlen een bezweringvoorstelling is. Ook
tovenaars komen voor, mensen met dierenmaskers, huiveringwekende gestalten.
Er hebben ook zeker bepaalde scholen bestaan waarin de kunst geleerd en
onderwezen werd. Men kan verschillende ‘handen’ onderscheiden, de stijl is
dezelfde maar er bestaan plaatselijke verschillen, net zoals tegenwoordig. Het
impressionisme omvat een gehele periode en iedere kunstenaar onderscheidt zich
duidelijk van de andere. In de ijstijd was het precies zo. In een nis is de
afbeelding van een jager die door pijlen neerstort. Het ene been staat voor het
andere, de hand steunt op de knie. Een hoofdtooi, als een kroon valt van zijn
hoofd. In de rechterhand houdt hij nog zijn boog maar de pijlen van zijn
tegenstander hebben hem reeds doorboord, zijn leven is ten einde. Dus ook in de
verre voortijd hebben de mensen elkaar al gedood. Deze oeroude schilderingen,
ouder dan alle sagen, dan alle sprookjes vertellen van het doden van de ene
mens door de andere, van strijd en oorlog. In Duitsland is slecht één
rotstekening gevonden. Het is de gravering van een steenbok en een dierenval in
het kleine Schulerloch in het Altmültal bij Neuessing in Beieren. Die tekening is
in het jaar 1937 gevonden. In Italië zijn drie grotten met schilderingen uit de
ijstijd bekend. Eén grot is in Otranto in Zuid-Italië en deze is in het jaar 1904
gevonden. De tweede grot heet Levanzo, zij ligt op het eiland met die naam, ten
westen van Sicilië. Daar zijn mooie voorstellingen gevonden van paarden en
steenbokken die uit het eind van het Magdalénien stammen, dus uit het laatst
van de ijstijd. In het jaar 1953 is de derde grot ontdekt. De grot ligt in Monte
Pellegrino, een bergmassief tussen Palermo en Monreale. De grotten werden vaak
bezocht door toeristen maar geen mens heeft de schilderingen ooit gezien. In het
jaar 1943 werd de grot als opslagplaats voor munitie gebruikt. Toen de oorlog
voorbij was besloot men, in het najaar van 1945, om deze munitievoorraad te
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laten springen. De scherven woelden de grond om, sloegen tegen de wanden en
scheurden de druipsteenformaties en de versintering eraf. De explosie maakte de
wanden schoon en heel toevallig ontdekte men in het jaar 1947 de
rotstekeningen. Het merkwaardige is dat hier dierfiguren voorkomen die in de
stijl met die van Noord-Afrika overeenkomen. De rotstekeningen van NoordAfrika dateren van na de ijstijd. Men vindt steenbokken en grote buffels, het
belangrijkst zijn afbeeldingen van tovenaars en wel de voorstelling van een rituele
dans die hier voor het eerst duidelijk is weergegeven. Wel had men reeds
afbeeldingen van afzonderlijke dansers gevonden. Hier echter ziet men hele
groepen van dansers. Mensen als dieren verkleed in eigenaardige standen: de
handen omhoog heffend, zich voorover buigend, knielend en springend. Het zijn
buitengewoon levendige voorstellingen die ons voor het eerst de indruk geven van
de rituele dans uit de ijstijd. Het zijn bewegingstudies van mensen die als dieren
vermomd zijn. Voortreffelijk is de beweging uitgedrukt van de tovenaar die in een
danspas voorwaarts schrijdt, de armen naar voren gestrekt en het gemaskerde
hoofd achterover gebogen. Enkele tovenaars liggen in trance op de grond zoals
nu nog de sjamanen in Siberië als zij hun grote rituele feesten voor de jacht
houden. De sjamaan vertoont veel overeenkomst met de profeten uit de
profetenschool van het oude Israël. In beide gevallen is er sprake van training in
fysiekpsychische technieken waardoor extase wordt bereikt. De mensen woonden
in de grotten gedurende de ijstijd.
Door de krassen van de berenklauwen in het leem van de grotten is de mens op
de gedachte gekomen om ook te graveren, te tekenen in het leem en de zachte
kalksteenwand van de rots, met een vuurstenen mes of met de vingernagel. Men
kan duidelijk de drie middelvingers herkennen. De klauwsporen van dieren vindt
men vaak echter lang niet zo vaak de krassen van mensenvingers die de dieren
nabootsen. Al gauw tekent men dieren en de tekeningen liggen over deze heel
eenvoudige krassen heen. Het is zeker dat deze krassen het oudst zijn. De
Neandertaler kende reeds de beschildering van het lichaam. Dat weten we uit de
graven waarin oker meegegeven is. Het is dus het gebruik van verf en
tegelijkertijd de nabootsing van dierensporen die de mens op de gedachte van de
kunst heeft gebracht. De verf op de rotswanden is oker met dierenvet, dus
olieverf, dezelfde als waar wij nu nog mee schilderen. Zij gebruikten oker die men
in de bergen vindt en zwarte mangaanaarde (mangaan is een zeer hard en bros
metaal, bevat erts), ijzeroxide, misschien ook krijt. Olieverf vloeit namelijk
meestal uit op vochtige steen en daarom moet er nog iets anders bij gemengd
zijn. Vele onderzoekers denken aan bloed, dan zou hematiet (bloedvorming
bevorderend middel) het bindmiddel zijn geweest. Anderen denken aan honing,
ook velen zijn van mening dat de kleuren alleen met water aangemengd zijn. En
dat de natuurlijke vochtigheid van de rotswand ze zo fris bewaard heeft.
Misschien slagen scheikundigen erin om het geheim te vinden! Tot nu toe weten
wij het niet. Volgens de opvatting van de filosoof Theodor Lips komt de bezieling
in de kunst door het ‘invoelen’. Iets dat levenloos is wordt levend doordat iets
levends in het levensloze gevoeld wordt. Daarmee wordt in de zin van de kunst
nieuw leven geschapen. Er is dus een duidelijke stijlontwikkeling in de kunst van
de ijstijd. Eerst het ontstaan van de kunst door het invoelen, in de nabootsing
van klauwsporen van dieren en het afdrukken van handen op de wand en dan de
ontwikkeling van het natuurbeeld. Deze stijlontwikkeling laat zich volkomen
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bewijzen door een overvloed aan vondsten, zowel op wanden van de grotten als
door stukken die in de cultuurlagen zijn opgegraven. Dit inzicht is van
allergrootste betekenis voor de kunstgeschiedenis want deze kringloop herhaalt
zich telkens weer in de ontwikkeling van de kunst, tot op de dag van vandaag.
Altijd zijn de schilderingen met de cultus verbonden geweest, niet alleen in de
ijstijd maar ook later in het Mesolithicum, in het Neolithicum, in de bronstijden
en tenslotte gedurende de gehele Middeleeuwen tot in de moderne tijd toe.
Er zijn voetsporen gevonden van ijstijdmensen in de grotten. De hiel, de voetbal
en de tenen zijn te herkennen. De grond is helemaal hard geworden, men kan de
sporen aanpakken zonder ze uit te wissen. De grotten zijn heel diep in de bergen
en volkomen afgesloten van de buitenwereld. In een grot in Tuc d’Audoubert
staan twee sculpturen, gebeeldhouwde bisons, elk dier ongeveer zestig
centimeter groot. Het zijn geen primitieve sculpturen, het zijn plastische
(levendigheid van voorstelling) werken van grote schoonheid. Het voorste dier is
een wijfje en achter haar staat het mannetje, klaar om haar te bespringen. En
rondom de sculpturen weer sporen van mensen. Waar zijn de mensen gebleven
die hier tienduizenden jaren geleden leefden en werkten. Zijn zij onze voorouders,
de oudste schakels in de keten van de geboorten? Wanneer honderd jaren gelijk
zijn aan drie generaties dan zijn er dertig in duizend jaar en in tienduizend jaar
hebben er driehonderd generaties geleefd. Driehonderd vaders, driehonderd
moeders in de keten van de geslachten. Wie kan zich dat voorstellen?
Op het gebied van de menselijke voorgeschiedenis hebben in recente tijden
verschillende wetenschappen samengewerkt en elkaar nodig gehad. De
bodemkundigen hebben ontstaan en ouderdom van de aardlagen vastgesteld. De
botanici hebben ons door het pollenonderzoek ontsloten welk klimaat en welke
plantengroei er heersten tijdens de vorming van een bepaalde humuslaag,
duizenden jaar geleden. De antropologische wetenschap heeft de afkomst en
ontwikkeling van de mens door de studie van fossiele schedels en beenderen
onderzocht. De sterrenkundigen trachten de sterke klimaatswijzigingen van
Noord-Europa – zich uitstrekkend over vele honderdduizenden jaar – te verklaren
uit de loop- en asstand van onze aarde. Zo komen deze wetenschappers de
archeoloog te hulp. De archeoloog krijgt het meer beperkte, toch belangrijke
terrein toegewezen van onderzoek van de plaatsen waar de primitieve mens
leefde.
Ter oriëntatie volgt een kort overzicht van de wordingstijdperken van de aarde. Er
waren er dertien en elk onderdeel is gekenmerkt door een andere flora en fauna.
Dikwijls met een ander klimaat of door een andere verdeling van land en water
op de aardoppervlakte. De mens verschijnt op de grens van het elfde en twaalfde
tijdvak.
1: Oertijd: ontwikkeling van de aarde;
2: Praekambrium: verschijning van het eerste leven;
3: Cambrium: kwartsieten, lydieten, zandsteen, algen,
zeewieren, koralen, sponsen;
4: Siluur: ontstaan van de leisteen, eerste vissen;
5: Devoon: ontstaan van vele kalkstenen, tribolieten;
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6: Karboon: ontstaan van de steenkolen, varens,
schubbomen en zegelbomen;
7: Perm of Dyas: ontstaan van de meeste zoutlagen;
8: Trias: woestijnklimaat in Nederland en Noord-Duitsland;
9: Jura: kalkgesteenten, eerste vogels, bloeitijd van de
ammonieten (fossielkoppotig weekdier, een jager, nog
van de soort in leven: inktvis, octopus; ze zijn vervangen
door vissen);
10: Krijt: ontstaan van Zuid-Limburg en Bentheim, grote
hagedissen, sauriërs van wel veertig meter lengte,
krokodillen, schildpadden, salamanders;
11: Tertiair: geweldige vulkaanuitbarstingen, veel
kleivormingen, onderverdeeld in Plioceen, Mioceen,
Oligoceen, Eoceen, Paleoceen, ontstaan der zoogdieren;
12: Diluvium: vorming van het hoogterras, ijstijd, de mens;
13: Alluvium: veen, klei, duinen, zandverstuivingen.
De oudste archeologische voorwerpen die in Twente zijn gevonden hebben ooit
toebehoord aan Neanderthalers. Vanaf het jaar 1971 zijn enkele tientallen
bewerkte vuurstenen verzameld die minimaal zes en dertigduizend en maximaal
honderddertigduizend jaar oud zijn. Klimatologische omstandigheden en de
aanwezigheid van voedsel bepaalden de aanwezigheid van deze jagers en
verzamelaars. Het merendeel van de gevonden artefacten (voorwerp in de
prehistorie vervaardigd) komt van een akkercomplex in de buurtschap Mander,
gemeente Tubbergen. De wetenschappers denken dat de verschillen in
energiegebruik de culturele verschillen verklaren tussen ons en de logge, grote
Neanderthaler.
Paleos betekent oud en lithos betekent steen. Paleolithicum is dus de Oude
Steentijd. Archeologen verdelen het Paleolithicum in drie periodes:
Vroeg

(vijfentwintighonderdduizend tot tweehonderdvijftig
duizend jaar geleden);
Midden (tweehonderdvijftigduizend tot veertigduizend jaar geleden);
Laat
(veertigduizend tot negenduizend jaar geleden).
Het onderscheid heeft voor een deel te maken met de wijze van bewerking van
(vuur)steen door de toenmalige mens. De aanname is dat de verandering in
bewerking de ontwikkeling van complexer sociaal gedrag illustreert.
In Twente golfde in het vroege Tertiair de Noordzee. In het Eoceen tijdperk
werden er kleilagen afgezet van wel dertig meter dikte. Daarop volgde het
Oligoceen, met een dikke kleilaag in De Lutte van wel zeventig meter. Bij
Ootmarsum en Uelsen vindt men dezelfde oligoceen klei. Daar stak nu als een
reuzenrug de blauwe, glibberige zeeklei boven het water omhoog. Zon en wind
hebben hem spoedig opgedroogd en regen en wind zullen hem afgesleten hebben.
Tot de ijstijd langzaam dichterbij kwam, die voorafging door een grote regenval.
Daardoor moesten zuidelijke rivieren ontzaglijke watermassa's vervoeren. En met
dat water zand en grint dat zelfs tot Oldenzaal en Denekamp werd afgezet. De
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wereld heeft in reeksen van eeuwen steeds zichzelf weer uitgemoord. Vastelanden
zijn in oceanen verdronken, met aardbevingen en vulkanisch vuur heeft zij
voortdurend haar eigen aanzien geteisterd. Tot eindelijk een nieuw ijstijdperk
meedogenloos en onontkoombaar de witte 'al-vernietiging' nader schuift over het
land. Dat land wiens schoonheid als een paradijs onsterflijk scheen in het zoele
Tertiair klimaat.
Boven verborgen rondrollende grijze wolken de hemel, een omgekeerde zee van
traag vloeiende asgrijze golven die rond de niet zichtbare heuveltop op elkaar
botsten. Verspreid in het levenloze dal knipperden vreemde, bleekblauwe en
dofrode lichten die de stoffige schemer rond hun oorsprong niet konden opheffen.
Bliksems flitsten naar de wolken omhoog en een gestage donder rommelde. Over
de helling stegen stoom en rook uit verspreide luchtgaten, sommige even klein
als een vrouwenhand en andere zo groot dat ze wel tien man konden absorberen.
Dit was ooit een lieflijk eiland geweest in een milde zee. Ondanks de stoom was
het bitter koud. Enkele honderden meters naar het noorden bestond de wereld
uit een pure ijsvlakte. Maar Enter was even droog als een woestijn hoewel altijd
in winter gehuld.
Die vernietiger is de ijstijd geweest die met zijn koude adem het leven ontnam
aan plant en dier. Ze schoof als wapen der verdelging de gletsjers uit Finland
voort in de vlakte, alles vernielend wat op haar weg kwam, de bodem omwoelend.
Vreselijk schuurden die torenhoge ijsmassa's over en door de grond, heuvels
slechtend, dalen opvullend. Zij hebben de reuzenrug van blauwe zeeklei danig
onder handen genomen en tot zestig meter en minder verlaagd, zij hebben grote
gedeelten van de Bentheimerzandsteenketen gladgeschuurd. Zij hebben het
materiaal van het oude hoogterras (zand en grind) overgenomen. Vermengd met
de granieten en zandstenen uit Zweden en Finland, de leem en de keileem die
zich tijdens het doorschuiven en vergruizen van de gesteenten gevormd had.
Deze rommel neergegooid in de dalen en op de hellingen van de heuvels waarover
de gletsjers als buigzame monsters heen gleden. Daarom vindt men ook de
meeste stenen in grintkuilen bij honderden kubieke meters verzameld aan de
oostzijde van de genoemde heuvelrug.
Over de eeuwen die voorafgaan aan de periode van keizer Karel is weinig bekend
daar bronnen absoluut summier zijn. Naar het materiaal – waarvan men de
snijdende werktuigen heeft vervaardigd – verdeelt men de voor- en vroeg
historische tijdperken in een steentijd en een metaaltijd. De oude steentijd gaat
terug tot in een onoverzienbaar verleden. De Midden- en de Jonge Steentijd welke
achtereenvolgens ongeveer achtduizend tot vijftienhonderd voor Chr. beginnen,
worden ongeveer vijftienhonderd voor Chr. gevolgd door het metaaltijdperk. Dit
tijdperk is door Thomson uit Kopenhagen verdeeld in steentijd, bronstijd en
ijzertijd. Vondsten uit de vroege middensteentijd zijn stekers (enkel en dubbel),
krabbers (enkel en dubbel), messen en pijlpunten. De gebruiksvoorwerpen zijn
vervaardigd van ruwe vuursteen. Vondsten die in de buurt van Den Ham
tevoorschijn zijn gekomen zoals hakken en ploegscharen gemaakt van geweien
van herten, dateren in de middensteentijd en jonger. Ook werd een rib gevonden
waarop regelmatige duimafstanden van elkaar inkervingen voorkomen. Zou het
een maatstok zijn geweest? Naast gebruiksvoorwerpen kwamen bovendien
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talrijke beenderen van zoogdieren voor de dag. Deze komen uit het begin van
onze jaartelling. De fauna bestond toen uit gans, huiskat, hond, bruine beer,
wild en tam varken, ree, edelhert, eland, geit of schaap, oerrund, koe en paard.
In Frankrijk en Spanje zijn kunstvoorwerpen uit de ijstijd gevonden en bewaard.
Onder het landschap van Zuid-Frankrijk en Spanje ligt een ware sprookjeswereld
waarvan de argeloze reiziger het bestaan vaak niet vermoedt. Treinen en auto’s
razen er over heen, de zuidelijke zon blakert de dorpen en de weiden. En vlak
onder de eenentwintigste eeuw ligt de ijstijd onaangeroerd. Prachtige, kleurrijke
schilderingen en tekeningen, magische symbolen en gestalten wemelen op de
rotswanden en op de bodem staan of zij gisteren waren gezet, de voetsporen van
de grotbewoners uit de prehistorie. Een uur dalen is hier een reis van meer dan
tien eeuwen in de tijd. En staande voor de onbeschrijflijk mooie schilderingen,
naast de as en houtskool van een ogenschijnlijk pas gedoofd vuur, staat u tevens
in de ijstijd. Midden in het leven van onze verre, verre voorouders die, hoe
primitief hun bestaan ons mag lijken, een kunst hebben nagelaten die kan
wedijveren met het mooiste wat de mensheid tot in onze tijd heeft voortgebracht.
De Spaanse mantilla, de kanten shawl die over een grote kam over het hoofd is
geslagen is een prehistorische dracht. Het is een dracht die al precies zo bij de
Iberische sculpturen voorkomt en die uit de vijfde tot vierde eeuw voor Chr.
dateert. Met Pasen ziet u op de Avenida in Madrid de elegante Spaanse dames
met deze shawl. Ook de koningin draagt dan de mantilla en iedereen weet dat dit
een eerbiedwaardige oude dracht is die men niet mag opgeven. U kunt grotten
bezoeken van Les Eyzies, Altamira, El Castillio, Tuc d’ Adoubert, Bédhulac,
Pindal, als u nog eens in Frankrijk of in Spanje komt! Ook grotten die pas na de
Tweede Wereldoorlog zijn ontdekt.
Wij keren nu de oudtertiaire gronden de rug toe en wenden onze blikken naar de
Regge. We zien hoe deze rivier in postglaciale tijd (tijd na de ijstijd) het land heeft
beheerst. Het heldere water laat op sommige plaatsen de gele zandbodem zien en
pijlkruid en zwanebloem groeien er langs de oevers. Kom er eens terug op een
winterdag of in het voorjaar wanneer het enkele dagen geregend heeft. Het water
klimt hoger en hoger tegen de oevers, knabbelt ze af, stijgt steeds hoger, vloeit
over de dammen en uiterwaarden, zet weiden en bossen bomen, wegen en
bruggen onder water en zover uw oog reikt is het één zee. De morsen zijn
duizenden jaar achtereen de tijdelijke beddingen van de Regge geweest.
In Twente zijn vanaf het jaar 1971 werktuigen uit het Midden-Paleolithicum
gevonden. Het oprapen van nog oudere artefacten valt voor de toekomst niet uit
te sluiten. In Zuid-Limburg zijn namelijk sporen van een ruim
tweehonderdvijftigduizend jaar oud jachtkamp van de Heidelbergmens
opgegraven. Klimatologisch had deze mens tijdens het Holsteinien (300.000250.000 jaar geleden) te maken met gemiddeld warmer weer dan tegenwoordig
het geval is.
Het Holsteinien is onderdeel van het Pleistoceen dat ongeveer twee en half
miljoen jaar geleden begon als opvolger van het geologische tijdvak Tertiair.
Kenmerk van het Pleistoceen is een cyclus van klimaatveranderingen die het
aangroeien en weer afsmelten van gletsjers tot gevolg hebben gehad. De koude
periodes noemen we glacialen en de warmere periodes zoals het Holsteinien,
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interglacialen. Als er tijdens een glaciaal sprake was van een verbetering van de
gemiddelde temperatuur over een periode van tussen de duizend en drieduizend
jaar dan noemen we dit interstadiaal. Een verkoeling tijdens een warmere
periode wordt als een stadiaal aangeduid. Onder invloed van klimatologische
omstandigheden veranderden tijdens het Pleistoceen voortdurende de
samenstellingen van planten en dierenpopulaties en de getalsmatige
verhoudingen van soorten planten en dieren. De sporen daarvan – vastgesteld in
het Dinkeldal bij Denekamp – hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan
inzichten in de chronologie van de koude en warmere periodes en de
mogelijkheden van de mens om in bepaalde gebieden wel of geen voedsel te
vinden.
Tijdens het glaciaal Saalien (250.000-130.000 jaar geleden) verslechterden de
ecologische omstandigheden voor de Heidelbergmens in Europa. De wisseling
van klimaat dwong flora en fauna zich aan te passen. Dit had migratie naar het
zuiden tot gevolg van plant en dier en dus ook van de toenmalige jagers en
verzamelaars. De opkomst ongeveer honderdvijftigduizend jaar geleden van de
Heidelbergiensis in dezelfde tijd heeft waarschijnlijk te maken gehad met de
veranderende
ecologische
omstandigheden.
In
tegenstelling
tot
de
Heidelbergmens ontwikkelde de Neanderthaler zich tot een menstype dat goed
was aangepast aan het veranderde klimaat tijdens het Saalien. Uiteindelijk wist
hij zijn woon- en leefgebied ten koste van de Heidelbergmens uit te breiden tot in
Rusland, de Kaukasus en het Midden-Oosten. De naam Neanderthaler heeft te
maken met een vindplaats uit het jaar 1856 in een rivierdal bij Düsseldorf. De
toen gevonden skeletresten zijn samen met werktuigen te zien in het museum in
Mettman bij Düsseldorf. De Neanderthaler kon zich pas aan het eind van het
Saalien in Twente vestigen omdat noord- en midden Nederland tijdens dit
glaciaal lange tijd bedekt waren met landijs. De stuwwallen bij EnschedeOldenzaal, Ootmarsum-Uelsen, Holten-Hellendoorn en de aanwezigheid van
keileem in de bodem zijn nog stille getuigen van de natuurramp die een groot
deel van Nederland trof. Toen het klimaat verbeterde namen de gletsjers in
omvang af en heroverden flora en fauna deze gebieden. Dit maakte Twente vanaf
ongeveer honderd vijf en dertigduizend jaar geleden weer geschikt als
jachtterrein.
De ecologische situatie verbeterde verder tijdens het relatief warme Eemien
(130.000-118.000 jaar geleden). In de bossen bomen was genoeg voedsel
voorhanden. De gunstige situatie voor de mens zette zich ondanks een
optredende verslechtering van het klimaat tijdens het Weichselien nog een tijd
door. Het is aannemelijk dat tijdens dit glaciaal de omstandigheden nog tot
ongeveer zeventigduizend jaar geleden geschikt waren om al of niet
seizoensgebonden in Twente te jagen en te verzamelen. Daarna waren alleen de
ongeveer duizend tot drieduizend jaar durende interstadialen geschikt om in
Twente te zijn. Het Amersfoort-interstadiaal, het Brorup-interstadiaal en het
Odderade-interstadiaal
waren
tussen
honderdachttienduizend
en
zeventigduizend jaar geleden, het Oerel-interstadiaal en het Glinde-interstadiaal
minder dan zestigduizend jaar geleden, het Moershoofd-interstadiaal meer dan
eenenveertigduizend jaar geleden, het Hengelo-interstadiaal tussen de
achtendertigduizend en zesendertigduizend jaar geleden en het Denekamp-
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interstadiaal tussen tweeëndertigduizend en negen en twintigduizend jaar
geleden. De Neanderthalers hebben echter niet in alle interstadialen hier gejaagd
omdat ze vanaf ongeveer veertigduizend jaar geleden door Homo Sapiens – onze
voorouders uit Afrika – werden verdrongen. In Mexico, het land van de oude
Maja- en Azetencultuur beitelden de oerbewoners, De Olmeken, rond
achttienduizend jaar voor Chr. grote mensenhoofden met de gelaatstrekken van
een Afrikaan. Elders zien we een witte man afgebeeld, eveneens duizenden jaren
voor de komst van de Spanjaarden. Waar kwamen die zwarten en witten
vandaan, lang voor Columbus? De archeologen zitten met de handen in het haar.
Waren zij misschien overlevenden van de wereldramp, die van over de oceaan
naar hier kwam?
Het Midden-Weichselien (tussen 70.000-12.600 jaar geleden) was met
uitzondering van de genoemde interstadialen een koude periode met een
vegetatie die veelal uit (struik)toendra bestond en tijdens de meest extreme
omstandigheden een poolwoestijn was. Het landijs rukte tijdens dit glaciaal op
tot en met Sleeswijk Holstein in Noord-Duitsland. In de tijd dat ze in Twente
permanent of seizoensgebonden jaagden hebben de Neanderthalers hun sporen
achtergelaten getuige de vondsten die er de afgelopen dertig jaar zijn gedaan.
Het Vroeg-Paleolithicum (25.000-250.000 jaar geleden) was de tijd van de ruw
bewerkte stenen en tenslotte de grote vuistbijlen. De overgang naar het MiddenPoleolithicum (250.000-40.000 jaar geleden) ofwel de tijd van de Neanderthalers
heeft te maken met de bewerkingstechniek die Levallois (naar de eerste
vindplaats) wordt genoemd. Deze techniek bestond eruit dat een stuk vuursteen
werd voorbewerkt en vervolgens zorgde een gerichte klap dat een afslag van een
kernstuk werd getikt. Deze afslag werd daarna gebruikt om verder te bewerken
en het kernstuk gooide men weg of men tikte er nieuwe afslagen vanaf wanneer
er gebrek aan vuursteen was. Vuursteen was populair vanwege de mogelijkheden
om het te bewerken en de hardheid van het materiaal. Daarnaast werden ook wel
andere steensoorten gebruikt evenals bot en hoorn. We kennen uit Twente
vuurstenen krabbers en schaven om huiden te bewerken, spitsen voor
bewapening, boren voor hout en beenbewerking en bijlen als bewapening en
eveneens voor houtbewerking.
In het jaar 1971 werd in de provincie Overijssel voor het eerst een
middenpaleoliet gevonden toen G. Holland op de Zomerweg in de gemeente Ambt
Delden een fraaie vuurstenen handspits opraapte. Uiteindelijk werd het voorwerp
door provinciaal archeoloog dr. A. Verlinde gekocht ten gunste van de collectie
van de Vereniging Oudheidkamer Twente. De handspits werd gevonden in
secundaire (in de tweede plaats komend) ligging omdat het zand afkomstig was
van een afgraving elders uit de gemeente Ambt Delden. Een verkenning ter
plaatse leverde geen nieuwe artefacten op. De ouderdom wordt op basis van
typologie geschat op tussen de veertigduizend en zestigduizend jaar oud ofwel het
Moershoofd-interstadiaal, het Glinde-interstadiaal of het Oerel-interstadiaal.
Vervolgens duurde het tot en met het jaar 1979 voordat H. Oude Rengerink een
kleine bijl op een akker bij Mander vond. Enige tijd later raapte hij tevens een
vuurstenen afslag op. Via Verlinde, de archeoloog werd het Biologisch
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Archeologisch Instituut (BAI) in Groningen geïnformeerd. Onder leiding van
Stapert werd het terrein tussen de jaren 1979 en 1982 door studenten
onderzocht. Ze vonden bewerkte en minder bewerkte middenpaleolieten en een
aantal twijfelgevallen. Dat de vondsten bij Mander op een akker zijn gedaan heeft
te maken met het feit dat de stuwwallen de enige plekken in Overijssel zijn waar
het mogelijk is om middenpaleolieten aan de oppervlakte op te rapen. De door de
Neanderthalers gebruikte vuursteen was van noordelijke herkomst en vooral grijs
getint met een wit of een bruin verweringslaagje (patina). Naast de bijl van Oude
Rengerink gaat het om vier kernstukken, een bladspits, een werktuig wat
mogelijk als boor diende, twee werktuigen met bewerkingsretouche (retoucheren
is bijwerken) en zeventien afslagen. De datering is – op basis van de typologie van
de vuistbijl – tussen de veertigduizend en zestigduizend jaar oud. Een opgraving
heeft volgens Stapert geen zin omdat het kamp van de Neanderthalers veel hoger
moet hebben gelegen en de vondsten nadien door zowel natuurlijke
omstandigheden als ploegen over een groot gebied verspreid zijn geraakt. Het
belang van Mander is gelegen in het feit dat er bij vuursteen uit het MiddenPaleolithicum vaak sprake is van geïsoleerde vondsten en dat concentratie
relatief zeldzaam is. In Overijssel gaat het bijvoorbeeld om de enige plek.
In het jaar 1984 kreeg archeoloog Verlinde een vondstmelding van Stuit die een
bewerkte afslag op het stort van een bouwput van een wijk in aanbouw in
Haaksbergen had gevonden. Opvallend detail is dat de vuursteen uit het
Belgische Maasgebied afkomstig is. Importvondsten kennen we ook van andere
plaatsen in Europa. Dit heeft te maken met de ecologische omstandigheden
tijdens het Vroeg-Weichselien (120.000-70.000 jaar geleden). Het klimaat werd
namelijk na het Eemien kouder waardoor de bossen bomen in het noorden en
midden van Europa verdwenen ten gunste van een open landschap. Dit
landschap valt het best te vergelijken met de huidige prairies in het noorden van
de Verenigde Staten. De grassteppe was aantrekkelijk voor allerlei grote grazers
zoals mammoet, wolharige neushoorn, steppewisent, rendier, (reuzen)hert, saiga
antiloop, steenbok, muskusos en grote kuddes wilde paarden. Bossages en
bossen bomen waren alleen in rivierdalen te vinden. Kenmerken van het klimaat
waren warme zomers en koude, sneeuwarme winters. De dieren trokken in het
voorjaar noordwaarts en in de herfst zuidwaarts. Fossiele mammoetresten uit
Siberië leerden de onderzoekers dat de dieren in de zomer grassen aten en in de
winter twijgen. De Neanderthalers volgden hun prooidieren tijdens deze
seizoentrek. Dit verklaart de aanwezigheid van een werktuig gemaakt van
zuidelijk vuursteen. Ook op basis van typologie lijkt de vondst uit Haaksbergen
thuis te horen in het Vroeg-Weichselien. Op de stort van een zandwinningsput in
de Leemslagen bij Almelo vond F. Hilgen in het jaar 1989 een fraaie schaaf van
vuursteen en een krabber. De ouderdom is Eemien of Vroeg-Weichselien ofwel
tussen de honderddertigduizend en zeventigduizend jaar oud. Tijdens de koude
periodes van het Weichselien hebben de beide vuurstenen aan de oppervlakte
gelegen getuige de aanwezigheid van een glanzende laag patina ofwel windlak.
Langs de Postweg in De Lutte (gemeente Losser) werd in het jaar 1990 door
Rosink in zijn moestuin een steen van gneis gevonden die veel uiterlijk gelijkenis
vertoont met een vuistbijl. Het valt helaas niet vast te stellen of het hier om een
natuurlijke vorming of om een product van menselijke bewerking gaat. Net over
de grens bij de voormalige grenspost De Poppe ligt een zandafgraving in de
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buurtschap Westenberg. Daar zijn door Dick Schlüter in het jaar 1999 drie grote
afslagen gevonden. Interessant was de vondst van een steentje dat er uitziet als
een amulet. De afgelopen zes jaar kwamen nieuwe middenpaleolieten op het stort
te voorschijn. Vermeldenswaard zijn een fraaie bladspits, een krabber en het
onderste deel van een mammoetrib met sporen van bewerking. Via een
koolstofdateringsmethode is een monster van de rib door het Centrum voor
Isotopenonderzoek, onderdeel van de rijksuniversiteit Groningen, gedateerd op
vierenveertigduizend achthonderd en veertig jaar oud. De bewerker van het bot
moet dus een Neanderthaler zijn geweest die tijdens het Moershoofd-interstadiaal
hier seizoensgebonden jaagde. Het is niet onmogelijk dat de rib ooit als tentstok
dienst heeft gedaan. Elders in Europa zijn namelijk sporen van ronde tenten met
een doorsnee van ongeveer zeven meter gevonden. Hout en mammoetbotten
dienden daarbij als bouwmateriaal. Of de rib- en andere in Westenberg gevonden
botresten en tanden uit dezelfde laag afkomstig zijn als de vuurstenen
voorwerpen kan door de vondstomstandigheden niet worden vastgesteld.
Aangezien een bladspits een typisch werktuig is voor de latere fase van het
Midden-Paleolithicum is dit echter niet onmogelijk. J. van der Steeg uit Losser
vond op dezelfde locatie de afgelopen jaren een tweetal krabbers waarvan een
met een fraaie bewerkingsretouche en eveneens enige afslagen. In de winter van
2000/2001 en in het vroege voorjaar spendeerde Schlüter vele uren aan het
systematisch afzoeken van de eerder genoemde akker in Mander. Dit leverde
nieuwe vondsten op in de vorm van een spits, een krabber en zes (resten) van
afslagen. Bij elkaar opgeteld zijn er in Twente zesendertig werktuigen en
vuursteenafval (de afslagen) gevonden en een aantal twijfelgevallen. In de rest
van Overijssel zijn de afgelopen jaren in twee zandafgravingen in de omgeving
van Zwolle een fraaie vuistbijl, vier afslagen en een mogelijk bewerkt
mammoetrib met kerfsporen gevonden. Terwijl uit een opgraving bij Steenwijk
een deel van een mammoet met kerfsporen tevoorschijn is gekomen.
Er zijn naar verhouding weinig skeletvondsten gedaan. Op honderddertig locaties
zijn resten van tussen de tweehonderdzeventig en driehonderd individuen
geborgen. Zij tonen een mens met een robuust uiterlijk en een gemiddelde lengte
van ongeveer één meter vijfenzestig voor wat betreft de mannen. En één meter
vierenvijftig voor de vrouwen. De stevige gewrichten laten zien dat deze mensen
in staat waren zware lasten te dragen. Wat de Neanderthalers in Nederland met
hun doden hebben gedaan is onbekend. Elders in Europa en het Midden-Oosten
zijn mensenbotten met slachtsporen gevonden. Dit kan wijzen op een ritueel in
het kader van een geloof in het hiernamaals. De dichtstbijzijnde skeletvondst is
die van Warendorf, niet ver van Munster. Op het stort van een zandafgraving
kwam een deel van een schedeldak tevoorschijn. Samen met een groot aantal
werktuigen valt deze bijzondere vondst te bewonderen in het Museum voor
Archeologie in Munster. De grotere ogen getuige de grootte van de oogkassen,
wettigen de conclusie dat Neanderthalers visueel veel beter waren toegerust
(mogelijk ook in het donker) dan de moderne mens. Een kromming in het
schedelbeen is een aanwijzing dat deze mens ook veel beter geluiden kon horen
en herkennen dan dat wij dat kunnen. Een vondst in een grot in Israël van een
botje uit de keelholte is het bewijs dat Neanderthalers in staat waren
verschillende geluiden voort te brengen en mogelijk een taal hadden. De
Neanderthalers waren vleeseters. De jachtbuit of een toevallig gevonden of op
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roofdieren veroverd kadaver werd versneden en vervolgens naar de woonplek
gebracht. Verder at men waarschijnlijk eieren en tijdens het warmere
interglaciaal Eemien ook bosvruchten. Wat de Neanderthaler met het
plantaardige deel van zijn menu deed voordat hij het at is onbekend en
waarschijnlijk niet meer te achterhalen.
Wat een bezoek aan Twente interessant maakte voor de Neanderthaler was de
aanwezigheid van grote hoeveelheden goede vuursteen, afkomstig uit Noord
Duitsland. Het landijs heeft dit materiaal tijdens het Saalien hier naartoe
getransporteerd. In de bossen bomen en op de grassteppen in het Laat-Saalien,
vroeg Weichselien en tijdens de verschillende interstadialen belaagde niet alleen
de mens de grazende dieren. Andere jagers waren de grottenbeer, grottenhyena,
wolf, poolvos, lynx, grottenleeuw en de veelvraat. Wanneer het klimaat tijdens
een interglaciaal of een interstadiaal verbeterde zorgde de uitbreiding van bossen
loofbomen in de rivierdalen voor een uitbreiding van het jachtwild met edelhert,
oeros, das, otter, bruine beer, vos, eekhoorn, wild zwijn, eland, ree, mol, bever,
lemming, bosneushoorn en de bosolifant.
Het beeld dat uit de vindplaatsen in Europa en het Midden-Oosten naar voren
komt is dat Neanderthalers niet lang op dezelfde plek bivakkeerden. Dit zal met
het nomadische bestaan van jagen en verzamelen te maken hebben gehad. Het
zoeken van beschutting in grotten of tenten was noodzakelijk omdat men
ondanks de fysieke aanpassing anders niet in Midden-Europa had kunnen
overleven tijdens het Saalien en het Weichselien. Dat het om sociaal ingestelde
mensen ging blijkt uit het feit dat er botten zijn aangetroffen van ouderen zowel
als van mensen die hersteld waren van (jacht)ongelukken of ziekten. Er was dus
sprake van verzorging en aandacht. Men werd desondanks niet oud in die tijd.
Botten van mensen die ouder zijn dan veertig jaar zijn zeldzaam. Rode en zwarte
verfstukjes uit grotten wijzen op beschildering van het lichaam of voorwerpen.
Van resten van kleding is niets bewaard gebleven. De kou tijdens de glacialen
moet de Neanderthaler echter gedwongen hebben om kleding te dragen. Een
andere aanwijzing zijn fossiele tanden van deze mensen. Deze vertonen namelijk
een slijtage die wijst op het soepel kauwen van huiden. Uit de tijd van de
Neanderthaler zijn er vrijwel geen aanwijzingen voor een kunstzinnige benadering
van voorwerpen. Dit is opmerkelijk omdat we van de veel oudere Heidelbergmens
wel verschillende kunstuitingen kennen in de vorm van versiering van botten met
(golf)lijnen.
Homo Sapiens die vanaf ongeveer veertigduizend jaar geleden Europa vanuit het
zuiden was gaan bevolken ging relatief snel de boventoon voeren. Ze zijn
honderdduizend jaar geleden in Afrika ontstaan. Over het verdwijnen van de
Neanderthaler doen verschillende theorieën de ronde die uiteenlopen van
genocide, het genetisch opgaan in Homo Sapiens tot en met het overbrengen van
een bepaalde ziekte waartegen zij geen weerstand hadden. Waarschijnlijk is een
complex van factoren die de ondergang van de Neanderthaler tot gevolg hebben
gehad. Genetisch onderzoek heeft in ieder geval uitgewezen dat dit menstype wel
degelijk is uitgestorven. De jongste fossielen in Frankrijk zijn vijf en
dertigduizend jaar oud en in het zuiden van Spanje gaat het om ongeveer zeven
en twintigduizend jaar oude skeletvondsten. Archeologen namen daarom aan dat
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de Neanderthaler in Midden-Europa reeds ten tijde van het Denekampinterstadiaal was uitgestorven of door de Homo Sapiens verdrongen. In
Nederland ontbreken tot nu toe vroege Laat-Paleolitische vondsten van de
‘moderne’ mens. De oudste sporen in Twente dateren van ongeveer
dertienduizend jaar geleden ofwel het einde van het Midden-Weichselien toen de
gemiddelde temperatuur op jaarbasis begon te verbeteren.
Omdat de bewerkingswijze van vuursteen rond de negenduizend jaar geleden een
belangrijke verandering onderging wordt dit door archeologen als ijkpunt
gebruikt om het Laat-Paleoliticum over te laten gaan in het Mesolithicum.
Veertigduizend jaar geleden begon men met de bewerkingstechniek van lange en
smalle klingen. De geologische periode Pleistoceen ging tienduizend jaar geleden
over in het (Vroeg)Holoceen. De periode waarin wij nu nog steeds in leven is dus
in wezen een interglaciaal ofwel een warme tijd tussen twee ijstijden.
Ondanks alle graafactiviteiten in de afgelopen eeuwen passen de
Neanderthalervondsten uit Overijssel en directe omgeving gemakkelijk op één
tafel. Iedere (nieuwe) vondst of vindplaats levert weer nieuwe informatie over deze
intrigerende mens op. Wij weten namelijk nog weinig over deze metgezel van de
mammoet. Wat we zeker weten dat het imago van een domme barbaar niet past
bij deze mens.
Hallstad betekent zoutstad. In het jaar 1616 was er een lijk gevonden, gedroogd
en gezouten als stokvis, van een man met een baard. Naast hem werd een
pikhouweel gevonden, het was duidelijk een mijnwerker met een lange broek, een
wollen jasje, leren schoenen en een kegelvormige vilten muts. Het felle
kleurpatroon van zijn kleren – felrode geruite keperstof – was opvallend, niet
alleen omdat de kleuren zo goed door het zout geconserveerd waren maar ook
omdat men zulke vlammende kleuren niet met Europeanen associeerde. Binnen
in dit alpine zoutgebergte vonden verschuivingen plaats door het gewicht van het
bovenliggend gesteente waardoor holten ontstonden en schachten werden
afgesloten. Het water dat over dat gesteente liep werd pekel. En als het
kristalliseerde werden de scheuren door het zout gedicht. Er zijn drie
prehistorische mijnwerkers gevonden in het zoutgebergte die in hun duistere
oeroude werkruimte gevangen zaten samen met hun vele werktuigen, leren
schoenen, kleren met de oorspronkelijke felle kleuren – de oudste Europese
stoffen ooit gevonden die hun oorspronkelijke kleuren nog hadden – leren
rugzakken om zoutbrokken naar boven te dragen, toortsen van dennentakken,
bijeengebonden en in hars gedoopt, plus een hoorn die waarschijnlijk gebruikt
werd om te waarschuwen voor instortingen. Allemaal goed geconserveerd in zout.
De lijken zijn gedateerd op 400 jaar voor Chr.. Sommige voorwerpen die zijn
gevonden in een dorpje van houten hutten op de berghelling dateren misschien
wel van 1300 jaar voor Chr.. De fleurig geklede zoutwerkers van Hallein waren
Kelten. De Kelten gaven geen uitdrukking aan hun cultuur door middel van
muurschilderingen in tempel, zoals de Egyptenaren. En ze hadden ook geen
geschiedschrijvers, zoals de Grieken en de Romeinen. De hoeders van de
Keltische cultuur, de druïden hebben geen geschreven bronnen nagelaten. Dus
het meeste wat we van ze weten is afkomstig van Griekse en Romeinse
geschiedschrijvers die vertelden dat de Kelten grote schrikaanjagende mannen
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waren in felgekleurde kleding. Aristoteles zei dat het barbaren waren die naakt
rondliepen in het koude, noordelijke klimaat, een afkeer hadden van
zwaarlijvigheid en gastvrij waren voor vreemdelingen. Diodorus, een Griekse
historicus die op Sicilië woonde schreef:
Ze zijn erg lang van gestalte, met opbollende spierbundels onder een lichtblanke
huid. Hun haar is blond, maar niet van nature. Ze bleken het, tot op de dag van
vandaag spoelen ze het kunstmatig met kalk en kammen het achterover. Ze zien
eruit als bosgeesten, met hun dikke haar dat ongekamd is als de manen van een
paard. Sommigen zijn gladgeschoren, maar anderen – vooral degenen met een
hoge status – scheren hun wangen, maar laten een snor staan die de hele mond
bedekt en die, wanneer zij eten en drinken, als een zeef fungeert en etensresten
tegenhoudt.
Het is een droevig lot voor een volk om door zijn vijanden voor het nageslacht
getypeerd te worden. Zelfs de naam Kelt stamt niet uit hun eigen Indo-Europese
taal maar uit het Grieks. Keltoi, de naam die de Griekse historici onder wie
Heredotus voor hen gebruikten, betekent ‘iemand die in een schuilplaats of onder
dekking leeft’. De Romeinen vonden hen minder mysterieus en noemden hen
Galli. Dat woord komt ook van een Grieks woord dat de Egyptenaren al
gebruikten namelijk hal, dat zout betekent. Zij waren zoutmensen. De naam van
de stad die boven op een zoutformatie staat in Oostduitsland, Halle heeft net als
het Oostenrijkse Hallein en het Zwabische Hall en Hallstatt dezelfde wortel als
Galicia in Noord-Spanje en Galicië in Zuid-Polen waar de stad Halych ligt. Al die
plaatsen zijn genoemd naar Keltische zoutwerken. De Twentse bodem bevat op
vierhonderd meter diepte een dikke zoutlaag, die rond Twekkelo en Boekelo
wordt aangeboord voor de zoutwinning.
Het stamland van de Kelten was het gebied van het tegenwoordige Hongarije,
Oostenrijk en Beieren. Men denkt dat de namen van de Rijn, Main, Neckar,
Ruhr en Isar allemaal Keltisch zijn. De basis van hun economie was zout en ijzer
en dus hadden ze waterwegen nodig om hun massieve koopwaar te vervoeren. De
Kelten gebruikten de rivieren voor handel en veroveringen. Ze trokken naar het
westen, naar Frankrijk, naar het zuiden tot in Noord-Spanje en naar het noorden
tot in België dat genoemd is naar een Keltische stam, de Belgae. In de tijd dat de
mijnwerker in zijn schacht werd opgesloten bezetten de Kelten de Britse eilanden
en trokken naar de Middellandse zee. In het jaar 390 voor Chr. veroverden de
Kelten Rome. In vier dagen hadden ze te paard honderddertig kilometer afgelegd.
En dat in een tijd dat legers te paard in West-Europa nog onbekend waren. Ze
joegen de stedelingen grote schrik aan met hun lange zwaarden en luide
strijdkreten. De Kelten heersten veertig jaar over Rome en in het jaar 279 voor
Chr. vielen ze het gebied van het tegenwoordige Turkije binnen. Hoe ver ze
precies in de wereld reisden, nederzettingen stichtten en handel dreven is niet
bekend. Tot in de negentiende eeuw werden de Kelten door de westerse
geschiedschrijvers over het algemeen afgedaan als ruwe, angstaanjagende
barbaren. In het jaar 1846 was een mijningenieur, Johann Georg Ramsauer in
het gebied van de Hallstatt-zoutmijn in de buurt van Hallein op zoek naar
pyrietafzettingen. In plaats daarvan vond hij twee geraamten, een bijl en een
bronzen sieraad. Daarna ontdekte hij nog zeven lijken die tezamen met
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kostbaarheden waren begraven. Hij meldde zijn vondst bij de autoriteiten in
Wenen en kreeg geld van de conservator van de keizerlijke muntenverzameling
om verder te graven. In een zomer vond hij nog eens achtenvijftig graven. In
zestien jaar vond hij duizend graven, zowel met geraamten als met crematieurnen. Hij beschreef zorgvuldig duizenden objecten. Gaandeweg kwam men veel
te weten over de oude zoutdelvende en zoutverhandelende Kelten. De
Hallstattperiode werd de archeologische naam voor een rijke cultuur uit het
begin van de ijzertijd, die duurde van ongeveer 700 tot 450 voor Chr.. De
opgravingen van Ramsauer en de vondsten in Dürnberg waren tekenen van een
beschaving die berustte op zoutwinning en die een geïsoleerd leefgebied had in de
afgelegen, ruige gebergten op een hoogte van negenhonderd meter. Toch dreef
deze beschaving handel tot in alle uithoeken van het continent. De mensen
werden begraven met kostbare voorwerpen uit het Middellandse zeegebied, uit
Noord-Afrika en zelfs uit het nabije oosten. Ramsauers onderzoek van de
zoutdelvers dwong tot een andere kijk op deze Noord-Europese barbaren uit de
ijzertijd.
De zee van Overijssel is niet meer. De oudste zee niet die miljoenen jaren geleden
over de Twentse bodem golfde en evenmin de Zuiderzee, van beide zijn er
zichtbare overblijfselen. Wat die oudste zee betreft wordt ditmaal niet fossiele
schelpdieren bedoeld maar op het zout in de bodem van Twente. Een steenachtig
pakket van dertig tot zestig meter dikte op en diepte van driehonderdvijfentwintig
tot vierhonderd meter. Het verraad zijn aanwezigheid door de rij van zouthuisjes,
die de Twentse zoutwinners ten zuiden van Hengelo (richting Twekkelo) in het
land hebben opgericht. Het zijn boortorens, waardoor men water tot in het
binnenste van de aarde stuwt, om daarna de pekeloplossing op te pompen en te
laten verdampen. Er gebeurt natuurlijk veel meer mee. Uit de zoutindustrie,
begonnen in het jaar 1918 te Boekelo, is een omvangrijke chemische industrie
gegroeid in samenwerking met de Soda te Delft en de Zwavelzuurfabriek Ketjen te
Amsterdam. In onbeperkte hoeveelheden kan deze industrie haar grondstof
winnen. Hengelo heeft genoeg zout onder zijn voeten om de hele wereld (bij een
jaarlijks wereldverbruik van 30 miljoen ton) driehonderd jaar lang van zout te
voorzien. Hoe komt dat zout nu onder de grond? Alleen van een zee die daar
miljoenen jaren golfde? Laten we zeggen van een zee als de Noordzee maar met
een zoutgehalte van drie procent. U zult even verbaasd zijn als de boer die in het
jaar 1885 op het landgoed Twickel bij Delden een pomp sloeg en geen zoet maar
zout water in zijn emmer kreeg. Want door toeval is de zoutlaag ontdekt. De rijks
geologische dienst is nadien gaan boren met als eindresultaat de aanwijzing van
een fossiele woestijn uit de geologische middeleeuwen, het secundaire tijdvak,
ofwel het Mesozoïcum. In deze woestijn moet de zee zijn verdampt en het
zoutpakket zijn achtergebleven. In museum Natura Docet in Denekamp vindt u
versteend zout. Voor de verklaring van de ontzaglijke dikte heeft men een theorie
opgebouwd, die er op neerkomt dat dikke zoutlagen vooral ontstaan in afgesloten
baaien, zoals in de Karaboegas, een golf van de Kaspische Zee. De omgeving is er
heet en droog. Steeds verdampt het water maar voortdurend vult de Kaspische
Zee over een drempel de baai weer op. En zo wordt hier de ene zoutlaag op de
andere afgezet. Ook in de omgeving van Hengelo zou zo’n baai de zoutmijn
geproduceerd kunnen hebben, waar uw dagelijks snufje zout uit afkomstig is.
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Bij de Zuiderzee is het allemaal heel anders gegaan. Het was een jonge zee,
gevormd uit de verruiming van het zoete Flevomeer, waarvan het onduidelijk is
gebleven, hoe groot het precies was. Het Flevomeer werd omstreeks de
Middeleeuwen het brakke Almere en uiteindelijk de zoute Zuiderzee. Of er een
wezenlijk verschil bestaat tussen het Almere en de Zuiderzee hebben de
geleerden nog niet kunnen nagaan. Bekend is alleen, dat de binnenzee te koste
van de omringende slappe veengrond als gevolg van doorbraken van de Noordzee
werd vergroot en door de mensen werd omdijkt tot de Zuiderzee, zoals wij haar
voor de afsluiting in het jaar 1932 hebben gekend. Onderaan de slingerende
Kuinderdijk spiegelen de getuigen van de desastreuze doorbraken. Het zijn
vriendelijke stille wielen nu. Bijna romantisch met groepjes wilgen, een
verpakking van wuivend riet, puike viswatertjes voor de liefhebbers. Op deze
plaatsen heeft de opgejaagde zee de dijken doorbroken, diepe gaten geslagen in
de bodem en boerderijen verpletterd en meegesleurd. Talloze stormrampen zijn er
geweest. Maar geen is in de herinnering gebleven zoals de ramp van het jaar
1825 toen het zeewater diep in de Overijsselse Kop sloeg. Vele mensen
verdronken en Schokland bijna werd verzwolgen. Met Urk had het één groot
eiland van veen en klei-op-veen gevormd. Onder de onophoudelijke aanvallen van
de zee was het eiland kleiner en kleiner geworden. Toen het veen geheel
verdronk, bleven alleen de hogere kernen van de morenen over. Urk, het hoogst
en het stevigst; Schokland lager en ondanks een scherm van stenen en palen
door mensenhanden aangebracht, slinkend tot de toestand onhoudbaar was
geworden. In december 1858 kondigde de regering een wet af, dat het eiland
ontruimd moest worden.
Honderdduizend jaar geleden, toen het ijs zich uit onze streken terugtrok en de
bodem kaal, verwoest, eenzaam als een woestijn achterliet heeft het nog
millennia geduurd voor heide en bos door de natuur gezaaid en opgegroeid
waren. De wind, het water en de vogels brachten er de zaden van allerlei planten
uit de bossen bomen van Midden-Duitsland. Deze oude flora heeft zich op enkele
plekken kunnen handhaven. Het graven van het Twente-Rijnkanaal in de jaren
1930-1936 heeft een betere kijk gegeven op de bodemvorming in het oosten van
het land. Waaraan in het jaar 1930 nog nauwelijks werd gedacht en wat in geen
geval was bewezen was, dat deze streken in de steentijd een belangrijke
bevolking en cultuur hebben gekend. Dit kwam vast te staan door de vondsten
even over de Twentse grens in de provincie Hannover, in de Engdener Wüste.
Een veenbrand in het jaar 1911 – die een jaar duurde – had de veenlaag van
ongeveer anderhalve meter dikte over vierhonderd hectare verteerd. Wind en
regen verrichten verder hun werk en legden in verloop van jaren een zandlaag
bloot waarin schooljongens uit Nordhorn tal van bewerkte vuursteentjes vonden.
Het bleken microlithen uit de Middensteentijd te zijn. Het bestaan van
verschillende werkplaatsen werd hier geconstateerd en het gevonden materiaal
werd gerangschikt door dr. Krumbein uit Nordhorn. In het jaar 1937 vonden de
heer en mevrouw Ballintijn in het Usselerveen (zes kilometer van Enschede)
eveneens in een dieper gelegen grondlaag die door het spel van weer en wind was
vrijgekomen, een werkplaats van vuursteenartefacten.
Interessante vondsten uit de omgeving van Mander zijn het lijksilhouet van de
'Man van Mander', geconserveerd op een glasplaat en zo overgebracht naar het
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rijksmuseum Twente aan de Lasondersingel te Enschede. De schedel van de
zogenaamde Hengelomens welke samen met enkele voorwerpen, gemaakt van
een gewei van een edelhert, is gevonden bij het graven van de petroleumhaven te
Hengelo (O). Deze schedel hoort wellicht thuis in de Middensteentijd. In de Jonge
Steentijd komen landbouw en veeteelt tot ontwikkeling. Grafheuvels in Twente
gaan terug tot de Jongere Steentijd en de Bronstijd. Terwijl de kringgrepgraven
en andere grafvelden uit jongere tijd dateren namelijk uit de IJzertijd (800 voor
Christus) en de daarna volgende eeuwen. Het waren perioden waarin het
verbranden der lijken gebruikelijk was, welke gewoonte door Karel de Grote op
straffe des doods verboden werd. In een grafheuvel bij De Zandhorst bij
Oldenzaal zijn twee touwbekers gevonden. Bij een onderzoek van een
kringgrepgrafveld bij Hulzen, gemeente Hellendoorn is een grote, slanke svormige beker gevonden. Scherven van een potbeker zijn gevonden tijdens het
onderzoek van een grafheuvel uit de Bronstijd, gelegen in het Nutterveld,
gemeente Denekamp.
Rond 3500 jaar voor Chr. kwam er een nieuwe groep landbouwers in Nederland,
het Trechterbekervolk, genoemd naar hun trechterbekervormig aardewerk. Ze
waren waarschijnlijk afkomstig uit Noord-Duitsland of Denemarken. Het
Trechterbekervolk is bij ons bekend geworden door de bouw van de Hunebedden,
voornamelijk in Drente. Men kende het gebruik van een eenvoudige ploeg, het
eergetouw. Deze ploeg scheurde de grond open in een V-vorm en werd getrokken
door ossen. Door deze nieuwe combinatie van dierlijke trekkracht en het
eergetouw kon een verviervoudiging van de productiviteit in de akkerbewerking
bereikt worden ten opzichte van de haklandbouw. Ook had deze ploeg het
voordeel dat de tot dan toe weinig economische zandgronden rendabel bewerkt
konden worden. Men compenseerde de geringe opbrengsten door meer land in
gebruik te nemen. Naast emmertarwe en eenkoren werd er ook gerst verbouwd.
Daarnaast werd vlas verbouwd, waarschijnlijk alleen om het oliehoudend
lijnzaad.
Via de Standvoetbeker- en Klokbekercultuur belanden we in de Bronstijd (1500
v. Chr). De ontwikkeling van het graan heeft zich voorspoedig ontwikkeld.
Dankzij een recente opgraving van een Bronstijdnederzetting in Ittemerbroek bij
Zwolle in het jaar 1990 weten we dat aan cultuurgewassen bekend waren: gerst,
pluimgierst, rogge, emmertarwe, speltarwe en huttentut. Huttentut en tarwe
mogen beschouwd worden als een secundair (op de tweede plaats komen) gewas
dat als onkruid tussen de graanakkers voorkwam en pas later in cultuur is
genomen. Eenkoren is inmiddels verdwenen en dankt zijn naam aan het feit dat
de aar slechts één graankorrel bevat. Dit in tegenstelling tot de andere
graansoorten die per aar twee korrels bevatten. Pluimgierst en speltarwe zijn
nieuw. Beide graansoorten houden van een warm en droog klimaat. Dat ook het
vee een steeds belangrijker rol ging spelen blijkt wel uit de botresten die bij deze
opgraving werden gevonden. Wild zoals edelhert, ree, wildzwijn en bever maken
nog vijf procent uit van het dierlijk voedsel.
De Twentsche Courant Tubantia, Dinsdag 27 juni 2006
Goor. Bij baggerwerkzaamheden in het Twentekanaal, tussen Goor en de sluis bij
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Wiene, is een mammoetbot met een lengte van ruim een meter boven water
gekomen. Het fossiel is een overblijfsel van een been. Mammoeten kwamen in de
voorlaatste ijstijd, circa 100.000 jaar geleden voor in Oost-Nederland.
Rijkswaterstaat draagt het mammoetbot vanmorgen over aan museum Natura
Docent in Denekamp.
Interessant voor Twente was de vondst van een voorraadkuil uit de IJzertijd (500
v.Chr.) in het tracé van de A1 in Boven-Deurningen /Beuvinkshoek in oktober
1990. Voorraadkuilen werd gebruikt om een deel van het voedsel op te slaan,
waarschijnlijk van het zaaigoed. De voorraad voor het dagelijks gebruik werd
opgeslagen in spiekers. Deze vierpalige ‘huisjes’ met een afmeting van twee bij
twee meter worden eveneens vaak in de IJzertijdnederzettingen aangetroffen. De
voorraadkuilen werden aan de buitenkant met klei luchtdicht afgesloten om
kiemvorming te voorkomen. Kenmerkend voor deze kuilen is dat ze verticale
wanden hebben en een vlakke bodem. De diepte varieert van zestig tot honderd
centimeter met een doorsnede tot twee meter. De verkoolde graankorrels zijn
waarschijnlijk te danken aan het feit dat deze kuilen na verloop van tijd werden
uitgebrand om schimmelvorming te voorkomen. Hieruit blijkt dat deze
voorraadkuilen jaren achtereen gebruikt werden. In deze kuil zijn aan
cultuurgewassen gevonden: gerst, emmertarwe, pluimgierst en huttentut.
Huttentut heeft dus inmiddels een vaste plaats verovert bij de gewassen.
Huttentut is een metershoge, sterk vertakte eenjarige plant met lancetvormige
onderste en pijlvormige bovenste bladeren met vaalgele kruisbloemen. Het zaad
is zeer olierijk en de oogst is groot. De plant heeft veel te lijden van het onkruid
en dat is een van de redenen waarom huttentut niet meer in West-Europa wordt
verbouwd. Van de IJzertijd weten we dat men de gewassen verbouwde op
akkertjes van dertig bij dertig meter. Deze akkertjes werden omzoomd door
walletjes die ontstaan zijn doordat daar vanaf het begin van de ontginning
gedurende tientallen jaren of zelfs honderden jaren de uit de akker weggehaalde
stenen, boomstobben en andere ongerechtigheden werden neergegooid. Een
ploeg zoals het eergetouw vereist nu eenmaal een ‘schone grond’. Alleen door
gebruik te maken van technieken zoals bemesting, afwisseling van perioden van
braak en verbouwing en wellicht ook door vruchtwisseling kon er langdurig
binnen hetzelfde territorium gewoond worden. Een gezin had ongeveer
vijfentwintig veldjes beschikbaar. Omdat deze akkertjes een aaneengesloten
systeem vormen worden ze raatakkers of celtic fields genoemd. In Twente zijn ze
op veel plaatsen terug gevonden, vooral langs de Dinkel. De levensduur van een
IJzertijdboerderij wordt geschat op twintig tot vijftig jaar, afhankelijk van de
gebruikte houtsoorten. Was de boerderij niet meer bewoonbaar dan werd deze
verplaatst hetzij naast de bestaande dan wel elders binnen het territorium. Het
vrijgekomen erf kon men dan weer benutten voor de aanleg van een nieuwe
akker.
Vanuit de Steentijd zijn verschillende werkplaatsen gevonden waar onder andere
vuurstenen werden bewerkt. Men mag hierin de bevestiging zien van het bestaan
van een belangrijke bewoning en cultuur uit het Vroeg-Middensteentijd. Veel is
overigens over deze tijden niet bekend. De Romeinen schijnen zich in Twente
slechts in onbetekenende mate opgehouden te hebben. Ze hadden immers de
Nederlandse en Duitse bisschoppen die voor hen werkten. Het is wel opmerkelijk
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dat de Germaanse burgers, Tuihanti genaamd deel uitmaakten van een groep
Friezen die grensbewakingsdiensten voor de Romeinen hebben verricht. Het feit
staat op inscripties op twee altaarstenen uit een tempel bij de Muur van
Hadrianus (Hadrians Wall) in het noorden van Engeland. Een infanterieafdeling
van de Twentse krijgslieden was gelegerd in één van de forten langs de grens. De
forten maakten deel uit van de verdedigingslinie. Zij waren het aan wie de eerste
schriftelijke vermelding van de naam Twente te danken is. De twee altaarstenen
kwamen op 17 november 1863 bij opgravingen tevoorschijn. Gewijd aan de
Twentse oorlogsgod Thincsus door 'Germani cives, Tuihanti cunei frisiorum’. Dit
betekent: gewijd door de Germaanse burgers de Tuihanti, dienend bij een Friese
afdeling voetvolk. Uit de documenten blijkt dat Twente in het jaar 797 Tuianti
genoemd werd, in het jaar 799 Tuenti, in het jaar 851 Thuehenti, in de elfde
eeuw Tuente en tenslotte Twente.
Emailbericht van Lindsay Allason Jones, Museum of Antiquities, Newcastle aan
Anneke Koers (10-10-2005)
Housesteads, Birdoswald and Vindolanda, the three forts in the northern military
zone that the Frisian have garrisoned during the Roman Occuoation. In the north it
was only the Frisian infantry, not their cavalry. Non of the aforementioned forts
would suit cavalry. Three Mithraea (Mithrastempels, Mithras is de Romeinse
zonnegod) have been excavated on Hadrians Wall but the only one there are
visible remains to see is at Carrawburgh.
Nadat de Romeinen zich in 410 uit Engeland hadden teruggetrokken, viel de
macht weer in handen van de stamhoofden (koningen). Germaanse stammen
(Angelen en Saksen) vielen vanaf het Europese vasteland Engeland binnen. De
Saksen veroverden het zuiden, waar ze de koninkrijken Wessex, Essex,
Middlesex en Sussex stichten. De Angelen veroverden de rest van het land tot
aan de Muur van Hadrianus. Dit hele gebied werd Engeland (Angelenland)
genoemd en de veroveraars noemden het Keltische schiereiland in het westen
Wales (weallas: buitenlanders).
De bekoring van de Middeleeuwen is ten dele toe te schrijven aan het feit dat ze
zowel dichtbij als ver weg liggen. Ze zijn dichtbij genoeg om voor onze verbeelding
begrijpelijk te zijn, en ver weg genoeg om vervuld te zijn van mysterie en magie.
De Middeleeuwen zijn voor ons vertrouwd en vreemd tegelijk, werkelijk en
onwerkelijk. De legenden van het middeleeuwse Europa zijn diep beïnvloed door
de kruistochten. Ze vormen de scheidslijn met de heidense mythologie. Veel
middeleeuwse romans onderscheiden zich wel door een bijzondere vermenging
van heidense en christelijke elementen. De kruistochten hebben toch bij uitstek
de hele Europese cultuur veranderd. De warmte die de noordelijke legenden van
Odin en Thor kenmerkt maakt in de middeleeuwse roman plaats voor koelere
fantasieën. De spontaniteit wordt bij wijze van spreken vervangen door het geloof
en de christelijke leer begint een belangrijke plaats in het dagelijks leven in te
nemen. Alle niet-christenen worden beschouwd als Saracenen, volgelingen van
Mohammed. Het is dan ook niet ongewoon dat een christenridder die tegen een
mohammedaan vecht, de onderbrekingen in de strijd gebruikt om ingewikkelde
theologische leerstellingen te verkondigen. De middeleeuwse romans zijn romans
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uit een overgangstijd. Ze vertolken het nieuwe geloof maar zijn ook een
voortzetting van de voorafgaande periode. Ze bieden taferelen van ridderlijk en
christelijk leven en de helden stammen vaak uit veel vroegere tijd en worden met
eigentijdse elementen gekleurd. Men zoekt ijverig naar de Heilige Graal en die
zoektocht gaat meestal gepaard met magie en toverkunst. De legenden zijn een
afspiegeling van de tijd waarin ze zijn ontstaan. Ze vertonen dus ook typische
gebreken uit die tijd. Ze missen in een bepaald opzicht helderheid en eenheid. De
directheid en de eenvoud die de verhalen van Odin en Pallas (Athene) kenmerken
vinden we niet terug in de middeleeuwse verhalen. Godsdienstige
levensbeschouwingen waren nog in ontwikkeling, oude idealen maakten
geleidelijk plaats voor nieuwe. De ridderschap kwam op. Ze kreeg een mystieke
betekenis en stond voor een nimmer aflatend streven naar alles wat edel is.
Toernooien waren niet alleen vechtpartijen, krijgstochten waren eerder bedoeld
voor de innerlijke loutering dan voor persoonlijke roem. De bekering van een
vijand gaf meer vreugde dan zijn nederlaag. Kortom, in veel opzichten was de
mens toen in beweging. Het ene tijdperk liep ten einde, het andere was al in
zicht. De Amerikaanse filosoof Ralph Waldo Emerson heeft deze overgang goed
gekarakteriseerd. De middeleeuwse fantasieën zijn te beschouwen als een
gemaskerde weergave van onderliggende ernst, aldus Emerson. Magie en
toverkracht vertolken een voorgevoel van de macht van de wetenschap. Snelle
schoenen, scherpe zwaarden, het gebruik van elementen, de kracht van
mineralen, zij staan voor het onbewuste streven van de geest naar kennis en
macht. De middeleeuwse helden die half legendarisch, half historisch zijn,
hebben een reële betekenis. Zij staan voor de crisis waarin de Europese landen
verkeerden. Als we de magische en mysterieuze aspecten wegdenken zien we de
gebeurtenissen in hun historische vorm. Deze weerspiegelen de veranderingen
die de Europese culturen doormaakten om tot een wetenschappelijk betrouwbare
geschiedschrijving te komen.
W. Nagge vertelt uit zijn boek Historie van Overijssel:
Want als Coninck Dagobert (Frankrijk) den Coninck der Sassen Beroald
overwonnen hadde heeft hij tot Utrecht een Kercke gebouwt, (…) ende de
Christelijke relligie voor desen aldaer geplant, noch meerder bevestigt. Maer
Ratbout een Coninck der Vriesen heeft Utrecht ingenomen.
Sedert dagen en maanden had de koning (en christenhater) van de Friezen,
Redbald de bisschopsstoel Wiltenburg belegerd. Wiltenburg werd later Utrecht
genoemd. De stad heette naar de volksstam van de Wilten die in de omgeving
woonden. Deze stad had oorspronkelijk tot het Friese rijk behoord maar was door
de Franken veroverd. Het was één van de redenen voor koning Redbald dat hij de
macht over Wiltenburg in handen probeerde te krijgen. Hier was de Frankenmacht
die voortdurend optrok naar het nog heidense noorden. Redbald, die leefde met de
goden Odin, Thonar en Balder moest de macht van de Franken breken en tot niets
verguizen (verachtelijk voorstellen). Toen ook eindelijk de zwaargeslagen poorten
onder de opdromming van de Friezen uit haar banden sprongen en de van koper
dreunende schare van de soldaten de stad binnenstormde om hun woeste zege te
vieren, doortrok hem (Redbald) een koninklijke vreugde. En hoog de handen naar
het noorden heffend waarbij de zuivere wolken en de hemel, Walhalla met gouden
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koepels glinstert sprak hij de gelofte:
O, Odin, vader der goden, die door mij deze dienaars van een in onmacht zich
krommende Kruiseling geslagen hebt, neem onze dank. Wij zullen voor U branden
de hooggestapelde lijken van vriend en vijand, en de wallen van de Frankenstad
slechten (met de grond gelijk maken), en delgen de kerk van het Kruis. Maar het
schoonst van alles wil ik U als dankwijding bouwen een stad in Friesland, die
beter zal zijn en meerder welvarend, dan ooit Wiltenburg was!
In de lente die erop volgde dacht Redbald aan de oude overwinningsvreugde en
riep de priesters van Odin bij zich. Hen liet hij door de runen beslissen. Runen
waren geheime lettertekens, door de goden op aarde gebracht en waarvan de
betekenis in het begin slechts door weinigen gekend werd. Dit waren dan de
uitverkoren helden. Later werd het runenschrift algemeen, vooral in Scandinavië.
En de priesters wierpen het lot en lazen uit de lettertekens dat Odin een stad
begeerde in het onbewoonde moerasland van Midden-Friesland, waar de wereld
woest en ruig was van biezen en riet. En wilgen krommen naar de spiegeling van
de sloten en waterpoelen en wildvertakkende geulen. En de vrije vogels opstuiven
naar de hoge zomerluchten en ’s winters huiveren in hun koude nesten. En de
koning beval zijn bouwmeesters dat daar de stad die in schoonheid moest
uitsteken boven alle steden van Friezen of Denen, voor Odin gebouwd zou worden.
En zij togen aan het werk. En toen het weer voorjaar werd riep de koning allen die
dakloos waren en zonder bedrijf en die een vak of de handel hadden geleerd, op
naar de stad van Odin, die Wartna genoemd was. De stad Wartna bloeide want
nog nooit had in Redbalds familie vete of twist geheerst, en ieder die haar kende
roemde de eendrachtszin als een voorbeeld in het land. De stad ging uiteindelijk
ten onder door een storm die over de stad kwam als het tumult van het
wereldeinde. Muren en bruggen bogen en storten in, fundamenten sloegen weg
onder huizen en kerken, schepen splinterden uiteen tegen de puinblokken en de
bewoners werden meegesleurd en neergezwiept met het watergeweld, tot zij
krachtloos verloren gaven en verdronken. Slechts enkele hooggebouwde huizen
bleven als schamele stadsresten staan.
Wilt u een geheel nieuw leven leiden, wilt u gelukzaligheid van geest, hield het
evangelie hen voor. En allen accepteerden dit aanbod en zaten er voor duizenden
jaren aan vast. Oorlogen waren aan de orde van de dag. Mensen werden misleid
en misbruikt. Het vreselijke geschreeuw van verkrachte vrouwen klinkt nog door
de eeuwen heen, de angst regeerde. Men heeft de veelkleurige liefdes gesmoord.
Bloemenhulde aan de vrouw! Ze ziet en voelt de zon voor hij gaat dalen. Ze heeft
zich bevrijdt van dat wat haar wou dwingen. Ze zal het roepen achter zich
weerstaan. Men wordt altijd onder het verkeerde sterrenbeeld geboren en om op
waardige wijze op deze wereld te vertoeven moet men dagelijks de eigen
horoscoop bijstellen.
Een samenzwering moet om een samenzwering te zijn, geheim zijn. Er moet een
geheim bestaan dat maakt dat we als we het kennen niet meer ontgoocheld
zullen zijn. Of omdat het het geheim zou zijn dat ons naar de redding voert of
omdat het kennen van het geheim gelijk zou staan aan de redding. Bestaat er
zo’n schitterend geheim? Zeker, op voorwaarde dat u het nooit te weten komt.
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Ontsluierd kan het u alleen teleurstellen. De hang naar het mysterie speelde in
het tijdperk van de Antonijnen. En toch was er net iemand gekomen die had
verklaard de zoon van God te zijn, de vleesgeworden zoon van God die verlost van
wereldse zonden. Was dat soms een mysterie van niets? En hij beloofde iedereen
de verlossing, je hoefde alleen maar je naaste lief te hebben. Was dat soms een
waardeloos geheim? En hij liet het legaat achter waardoor iedereen die de juiste
woorden op het juiste moment sprak een stuk brood en wat wijn kon veranderen
in het vlees en bloed van de zoon van God, en zich ermee kon voeden. Was dat
soms een enigma (raadsel) om de neus voor op te halen. En hij bracht de
kerkvaderen zover dat ze veronderstelden en daarna verklaarden, dat God en
Eén- en Drievuldig was en dat de geest voortkomt uit de vader en de zoon maar
de zoon niet uit de vader en de geest. En ondanks dat deden zij die toch de
redding binnen handbereik hadden niets. Is dat nu de hele onthulling? Wat
banaal! Als dollemannen in hun lichte bootjes de Middellandse Zee afzoeken naar
andere, verloren gegane kennis. Waar die dogma’s van de dertig zilverlingen
alleen de buitenkant van waren, de parabel voor de armen van geest. Het
mysterie van de Drie-eenheid? Te gemakkelijk, daar moet iets achter zitten! U
gaat na het lezen van al deze verhalen het in elkaar grijpen van de voorvallen
zien, zowel als hun onderling verband. Het verleden heeft de grondslagen voor
het heden gelegd. Het zoeken naar het geheim is eeuwenlang de specie geweest
die hen ondanks excommunicaties, onderlinge strijd en vechtpartijen bijeen had
gehouden. Nu staan we op het punt erachter te komen. En wat zijn we bevangen
door een tweeledige ontzetting: dat het geheim een teleurstelling zal zijn en dat er
als het aan iedereen bekend zal zijn, geen geheim meer zal zijn. Het zal ons einde
kunnen betekenen! Spinoza: ‘Van horen zeggen alleen ken ik de datum van mijn
geboortedag, van wie mijn ouders zijn en dergelijke zaken waaraan ik nooit heb
getwijfeld. En verder dat ik God niet op die wijze onderscheid van de natuur als
allen van wie ik kennis heb opgedaan. Alzo ook de mens, zo lang hij een deel van
de natuur is, zo dient hij de wetten van de natuur te volgen, het welk de Gods
dienst is’ (…).
Door boren in de grond werden de dieper liggende lagen onderzocht. De Kelten en
de Tempeliers hebben het echter niet bij putten graven gelaten. Ze hebben hun
pluggen rechtop naar de hemel neergezet om van megaliet naar megaliet te
kunnen communiceren, om de invloeden van de sterren op te kunnen vangen.
De waakzame toren van Babel en de Eiffeltoren, die stalen megaliet, de menhir
van de laatste Kelten, de hoogste holle spits van alle gotische torenspitsen. De
beelden op het Paaseiland, het Vrijheidsbeeld in de haven van New York,
Stonehenge, de obelisk in Luxor, de Kolossus van Rhodos. De hele geschiedenis
van de wetenschap dient herlezen te worden. Zelfs ruimtestations worden
begrijpelijk met de satellieten die niets anders doen dan de aardkorst
fotograferen om onzichtbare spanningen, onderzeese stromingen en
warmteluchtstromen op te sporen. Degenen die het geheim in het hart van de
microkosmos zoeken doen aan het einde van hun imperium de verkeerde
uitvinding. In plaats van de schone, natuurlijke, wijsgerige, tellurische energie
ontdekken ze de technologische, vieze vervuilende atoomenergie.
Anima betekent ziel of adem. De oude stammen waren animisten en het is een
eerste fase in de ontwikkeling van de religie. Animisten geloven dat in alles een
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geest woont. Het animisme vormt een diepgewortelde religieuze manier van leven,
waarbij het fysieke en het geestelijke onlosmakelijk zijn. Veel mensen waren
tevreden met hun animistische religie. Hun oeroude overtuigingen maken deel
uit van hun cultuur. Er waren veel geesten en goden en geen geschreven
geschiedenis. Sommige gebruiken waren zowel magisch als religieuze rituelen.
Relaties worden hersteld door het brengen van offers om de goden gerust te
stellen, in tegenstelling tot berouw en vergeving. De mensen staan dicht bij de
natuur, zij zijn zich bewust van de geestelijke wereld en geloven in een leven na
de dood. De basis van het animisme ligt in het feit dat de geestenwereld sterker
is dan de mensen.
Er zijn beschavingen en landen verdwenen. Er was een tijd dat de werelddelen
aan elkaar lagen, niet gescheiden door oceanen en zeeën. Er bestond ooit een
continent, Mu genoemd, in de buurt van Australië. Vandaaruit is de grote
migratiestroom uitgewaaierd. Eén voert naar het eiland Avalon, één naar de
Kaukasus en naar de bronnen van de Indus, naar de Kelten, naar de stichters
van de Egyptische samenleving en tenslotte Atlantis.
Voor zover bekend was de beroemdste Griekse filosoof Plato (427-347 v. Chr.) de
eerste die over Atlantis schreef. In zijn dialogen Timaeos en Kritias vertelt Plato
uitgebreid over een eiland: ‘groter dan Noord-Afrika en Klein-Azië bij elkaar’. De
wijsgeer Plato zegt dat zijn verhaal op waarheid berustte. De beroemde dichter en
staatsman Solon uit Athene had het zo’n tweehonderd jaar voordien aan zijn
overgrootvader verteld. Tijdens een bezoek aan Egypte had Solon namelijk in de
stad Saïs een priester ontmoet. Die vertelde hem uitvoerig over de overwinning
van de Grieken op een machtig leger dat vanuit een ver punt in de Atlantische
Oceaan oprukte om Europa te veroveren. De indringers kwamen van een eiland
Atlantis, buiten de Zuilen van Hercules (de huidige Straat van Gibraltar). In de
onvoltooide dialoog Kritias geeft Plato een zeer gedetailleerde beschrijving van het
machtige Atlantis rijk. Omstreeks 9500 voor Chr. verdween het door een
wereldwijde catastrofe naar de bodem van de zee en wiste daarmee haast ieder
spoor van zijn bestaan uit. De oude hoofdstad was rijk aan natuurlijke bronnen
en er was voedsel in overvloed. Hoge bergen boden beschutting tegen de
noordenwind en over de weiden zwierven dieren zoals olifanten en paarden, die
dronken uit rivieren en meren. Er regeerden tien koningen over dit paradijselijke
eiland en de bewoners leefden er in volmaakte harmonie. Niet alleen bij de
Griekse wijsgeer Plato is er sprake van een legendarisch land, dat ten onderging
door een verschrikkelijke ramp. Over de hele wereld zijn er naar schatting
vijfhonderd mythische verhalen over een aards paradijs, dat ten onderging door
een zondvloed, vuur en aardbevingen. In de Keltische en Germaanse mythologie
wemelt het van verhalen over verzonken landen, onder meer voor de kust van
Bretagne en Holland. Er is eenzelfde verhaallijn in de mythen van MiddenAmerika bij de Eskimo’s en in Noord-Amerika bij de Hopi-indianen, in de
godsdienst van de Boeddha en Hindoe en ook in de Bijbel. Overbekend is het
verhaal van de Hof van Eden met Adam en Eva en later de zondvloed, waaraan
Noach met zijn ark ontsnapte. Ze beschrijven allemaal in grote lijnen precies
dezelfde geologische en klimatologische gebeurtenissen. Dat kan geen toeval zijn.
Er zou wel eens één en dezelfde waar gebeurde catastrofe aan ten grondslag
kunnen liggen.
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De Protocollen zijn een reeks van vierentwintig programmaverklaringen die
worden toegeschreven aan de Wijzen van Zion. De plannen van deze Wijzen
maken een tamelijk tegenstrijdige indruk; soms willen ze de persvrijheid
afschaffen, dan weer de vrijheid van meningsuiting aanmoedigen. Ze bekritiseren
het liberalisme maar lijken het programma te verkondigen dat radicaal links
doorgaans aan de kapitalistische multinationals toeschrijft, met inbegrip van het
gebruik van sport en visuele vorming om het volk dom te houden. Ze zetten
verschillende technieken uiteen voor het veroveren van de wereldmacht en
roemen de kracht van het goud. Ze besluiten overal de revolutie een handje te
helpen door de ontevredenheid uit te buiten en het volk in de war te brengen
door liberale denkbeelden te verkondigen maar zijn tevens voorstanders van de
ongelijkheid. Ze berekenen hoe ze overal presidentiele regimes kunnen
installeren die onder toezicht staan van stromannen van de Wijzen. Ze besluiten
oorlogen te laten uitbreken, de wapenproductie op te voeren en ondergrondse
metro’s aan te leggen om zo de grote steden te ondergraven. Ze zeggen dat het
doel de middelen heiligt en zijn voornemens het antisemitisme aan te wakkeren
om enerzijds de arme joden onder de duim te houden en anderzijds de niet-joden
mild te stemmen bij het zien van zoveel leed. En ze besluiten de studie van de
klassieken en van de oude geschiedenis af te schaffen. De toespeling op de metro
komt voort uit het feit dat er in de rechtse kranten in die tijd geprotesteerd werd
omdat de Compagnie du Métropolitain zoveel joodse aandeelhouders had.
Op het gebied van oude en nog steeds verschijnende dagbladen kan Nederland
zeer behoorlijk voor de dag komen met aan het hoofd de ‘Oprechte Haarlemsche
Courant’. Deze werd in de stad van Laurens Janszoon Coster reeds in het jaar
1656 gesticht. De oudste nog steeds verschijnende krant ter wereld vindt men in
China: de ‘King Pao’. Deze werd in het jaar 713 te Peking gesticht. Acht eeuwen
echter voordat in China het eerste nummer van de eerste jaargang verscheen
bestond in Rome al de ‘Acta Diurna’, wat letterlijk vertaald uit het Latijn ‘de
dagelijkse gebeurtenissen’ betekent. Het is deze oude krant uit het Romeinse rijk
die trots mag zijn op de erenaam van het oudste dagblad ter wereld. In het jaar
131 voor Chr. verscheen het blad voor het eerst als een soort dagboek, een
dagelijkse kroniek van voornaamste gebeurtenissen die gepubliceerd werd op het
forum, zodat elke belangstellende Romein op dit stenen bulletin als ‘eerste
steendruk’ kon zien wat er in de wereld omging. De ‘Acta Diurna’ ontwikkelde
zich geleidelijk tot een dagblad met verschillende rubrieken: stadsnieuws,
berichten uit de provincie, verslagen van de senaatszittingen, familieberichten en
zelfs een sportrubriek. Gaius Julius Caesar verhief de krant tot Rome’s officiële
staatskrant en in de bewaard gebleven werken van de Romeinse
geschiedschrijvers vond men herhaaldelijk melding gemaakt van deze ‘Acta
Diurna’.
Ik geef het woord aan Gaius Julius Ceasar. Deze vertelt over dagelijkse voorspoed
en tegenslagen die zijn legers hebben ervaren tijdens de ambitieuze en
avontuurlijke expeditie naar Brittannië. De keizer na hem, Claudius, die de
Britten volledig onder zijn beheer bracht – een kleine honderd jaar later – werd
daarbij dus geholpen door de infanterieafdeling van de Friezen. Daar maakten
ook mensen uit Twente deel van uit; ze bewaakten de grenzen met Schotland en
woonden in de forten Housesteads, Birdoswald and Vindolanda, de drie forten in
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de noordelijke militaire zone. In het jaar 117 na Chr. werd in opdracht van keizer
Hadrianus een begin gemaakt met de bouw van de muur. Daar werd op
altaarstenen in een tempel het feit vermeld dat er Tukkers gewerkt hadden bij de
grensbewaking. De boeken van Gaius Julius Ceasar zijn vertaald in het
Nederlands zodat ook wij, gewone mensen ze kunnen lezen. Eerst waren ze
voorbehouden aan mensen die de Latijnse taal konden lezen.

Uit: ‘Oorlog in Gallië’ van Gaius Julius Ceasar
Er restte nog een klein stukje van de zomer. En hoewel het in die streken vroeg
winter wordt, besloot Caesar tot een expeditie naar Britannië. Hij begreep namelijk
dat in bijna alle Gallische oorlogen de vijand van daaruit hulp had gekregen. En
als het seizoen te kort zou blijken voor een oorlog, was het naar zijn mening toch
heel nuttig om alleen al op het eiland zelf voet aan wal te zetten. Dan kon hij zich
op de hoogte stellen van het terrein, de havens en mogelijke landingsplaatsen. Van
al die dingen wisten de Galliërs vrijwel niets. Want niemand gaat daar zomaar
naar toe, behalve handelaren. En zelfs die kennen enkel maar de kuststrook en de
streken tegenover Gallië. Hoewel Caesar van alle kanten handelaren bij zich liet
komen, kon hij dan ook nergens informatie vinden over de omvang van het eiland.
Welke stammen er woonden en hoe groot zijn die? Hoe voeren ze oorlog en welke
gebruiken kennen ze? Zijn er geschikte havens voor een flink aantal grote
schepen? Om hier eerst achter te komen voordat hij zich aan zo’n actie waagde,
stuurde hij iemand die hij geschikt achtte, Gaius Volusenus, met een oorlogsschip
vooruit. Hij gaf hem opdracht om alles goed te verkennen en zo snel mogelijk bij
hem terug te keren. Zelf vertrok hij met alle troepen naar de streek van de Morini.
Van daaruit was namelijk de oversteek naar Brittannië het kortst. (De oversteek
vond plaats in het huidige Duitsland, ergens tussen Kleef en Xanten). Hier liet hij
vanuit alle streken in de buurt schepen bijeenkomen, evenals de vloot die hij die
zomer ervoor had geformeerd voor de Venetische oorlog. Intussen waren zijn
plannen bekend geraakt en hadden handelaren het nieuws bij de Brittanniërs
gebracht. Van verschillende stammen van het eiland kwamen toen gezanten naar
Caesar, met de belofte om gijzelaars te leveren en te gehoorzamen aan het
Romeins gezag. (De gijzelaars werden als slaven in ketens gelegd en vrouwen
werden verkocht als hoeren). Caesar hoorde ze aan en deed welwillend beloften.
Met de aansporing om die mentaliteit vast te houden stuurde hij ze terug naar
huis. Samen met hen stuurde hij Commius, de man die hijzelf als koning van de
Atrebates had geïnstalleerd na zijn overwinning op die stam. Hij had door zijn
moed en verstand Caesars respect gewonnen, maakte de indruk loyaal te zijn en
gold in die streken als een man met veel gezag. Zijn opdracht was om zoveel
stammen te bezoeken als hij kon. Hij moest ze aansporen zich onder bescherming
van de Romeinen te stellen en aankondigen dat Caesar snel hun kant op zou
komen. Volusenus (die met een oorlogsschip vooruit was gegaan) bekeek alle
gebieden goed, voorzover hij daartoe de gelegenheid kreeg. Hij durfde namelijk
niet van boord te gaan en zich onder de barbaren te begeven. Na vier dagen
keerde hij terug bij Caesar en bracht verslag uit van wat hij bekeken had. Terwijl
Caesar bij de Morini verbleef om de schepen in paraatheid te brengen, kwamen uit
een groot deel van die streken gezanten bij hem om hun excuses aan te bieden
voor hun vroegere gedrag. Ze waren maar barbaren en wisten niets van de
gebruiken van de Romeinen, en zo hadden ze hen de oorlog verklaard. Nu zouden
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ze echter doen wat hij hen opdroeg, beloofden ze. (Het Romeinse gebruik is het
volgende: wie zich onderwerpt aan Romeins gezag wordt niet gestraft, maar goed
behandeld). Dit kwam voor Caesar erg goed uit. Hij wilde namelijk geen vijanden
in de rug hebben, maar had ook geen gelegenheid om oorlog tegen ze te voeren,
gezien de tijd van het jaar. Ook wilde hij de aanpak van dat soort onbelangrijke
zaken zeker geen voorrang geven boven Brittannië. Daarom legde hij hun een groot
aantal gijzelaars op. Zodra die waren aangevoerd nam hij de stam onder zijn
bescherming. Rond de tachtig vrachtschepen had hij bijeengebracht, waarin hij
dekken had laten aanbrengen, dit volstond volgens hem voor het transport van
twee legioenen. Wat hij daarnaast nog aan oorlogsschepen had wees hij toe aan
zijn quaestor (schatbewaarder, penningmeester), de onderbevelhebbers en de
hoofdofficieren. Daarbij kwamen er nog achttien vrachtschepen, die acht mijl
verderop vastzaten als gevolg van de wind en die de haven waar de rest lag niet
hadden kunnen bereiken; die wees hij toe aan de cavalerie (ruiterij). De Romeinse
cavalerie vervult normaal gesproken een belangrijke rol bij het achtervolgen van de
vluchtende vijanden. De rest van het leger gaf hij in handen van de
onderbevelhebbers Quintus Tirurius Sabinus en Lucius Aurunculeius Cotta. Zij
moesten het leiden naar de Menapii en de kantons van de Morini van waaruit geen
gezanten waren gekomen. Onderbevelhebber Publius Sulpicius Rufus kreeg bevel
de haven bezet te houden met een wachtpost die Caesar daarvoor voldoende sterk
achtte. Toen Caesar deze maatregelen had genomen werd het gunstig weer om te
varen. Daarvan maakte hij gebruik, ongeveer tijdens de derde wacht liet hij het
anker lichten. De ruiters kregen opdracht om naar de iets zuidelijker gelegen haven
(Ambleteuse) te trekken, daar in te schepen en hem te volgen. Zij handelden dit
echter iets te traag af. Intussen bereikte Caesar zelf met de eerste schepen rond
het vierde uur van de dag Brittannië. Daar zag hij op alle heuvels gewapende
troepen van de vijand opgesteld staan. Het terrein was zo van aard dat de zee er
door hoge klippen omsloten werd, waardoor er van bovenaf projectielen op het
strand gegooid konden worden. Caesar achtte deze plek volstrekt ongeschikt om
aan land te gaan. Hij bleef dan ook voor anker liggen, in afwachting van de rest
van de schepen, die tegen het negende uur arriveerden. Intussen riep hij de
onderbevelhebbers en krijgstribunen (tribunen: staatsambtenaren) samen en zette
uiteen wat hij van Volusenus te weten was gekomen en wat hij wilde dat er
gebeurde. Hij onderstreepte nog eens wat de krijgskunde vereist, in het bijzonder
bij strijd op zee. Daar verlopen de dingen snel en de situatie kan steeds
veranderen. Op zijn tekens moesten ze letten en alles ogenblikkelijk ten uitvoer
brengen. Toen hij ze weggestuurd had kreeg hij tegelijkertijd gunstige wind en
stroming. Daarop gaf hij het teken de ankers te lichten en voer zo’n zeven mijl
verder. Op een punt waar de kust open en vlak was liet hij de schepen voor anker
gaan. Maar de barbaren waren achter dit Romeinse plan gekomen. Ze hadden hun
ruiters en wagenstrijders vooruitgestuurd, waren met de rest van de troepen
gevolgd en verhinderden nu dat de soldaten van Caesar van de schepen af
kwamen. Wat grote problemen opleverde was het feit dat de Romeinse schepen
door hun grootte alleen voor anker konden gaan waar het diep was. Verder waren
de soldaten van Caesar onbekend met het terrein, hadden ze de handen vol
(spullen) en gingen gebukt onder een grote en zware last. Daarbij moesten te
tegelijkertijd van de schepen springen, zich in de stroming staande houden en
tegen de vijanden vechten. De vijanden (Britten) konden juist op het droge staan of
hoefden maar een eindje het water in. Ze hadden alle ledematen vrij en kenden het
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terrein door en door. Onverschrokken slingerden ze hun projectielen en vuurden ze
hun paarden aan, die gewend waren aan het water. Door dit alles verschrikt en
überhaupt onbekend met deze manier van vechten, konden de Romeinse soldaten
niet dezelfde felheid en inzet laten zien als normaal bij gevechten te land. Toen
Caesar dit merkte, liet hij de oorlogsschepen, die er voor de barbaren nogal
ongewoon uitzagen en gemakkelijk manoeuvreerden, een eindje van de
vrachtschepen weggaan. Aangedreven door roeiers moesten ze positie kiezen bij
de rechterflank van de vijanden en hen van daaruit met slingers, pijlen en
werpmachines bestoken en terugdringen. Deze actie kwam goed uit voor de
Romeinse soldaten. Want de vorm van de schepen, de roeibeweging en het
ongewone soort werpmachines joegen de vijanden grote schrik aan. Ze bleven
stilstaan en deinsden wat achteruit. De Romeinse soldaten aarzelden nog, vooral
vanwege de diepte van de zee. Op dat moment richtte de man die het
adelaarsteken van het tiende legioen droeg een bede tot de goden dat zijn actie
gunstig mocht uitpakken voor het legioen, en riep: ‘Hé makkers, spring over boord!
Of willen jullie het adelaarsteken prijsgeven? Ik doe in elk geval mijn plicht voor
volk en generaal’. Toen hij dit luidkeels had geroepen, stortte hij zich van het schip
en begon het adelaarsteken naar de vijanden toe te dragen. Daarop vuurden de
Romeinse soldaten elkaar aan, zo’n schande mochten ze niet toelaten! Allemaal
sprongen zij van het schip af. Toen ze dat op de naastgelegen schepen zagen,
volgden ze hen en gingen op de vijand af. Aan beide kanten werd fel gevochten.
Maar de Romeinse soldaten waren niet in staat in het gelid te blijven, met de
voeten stevig op de grond te staan en de veldtekens te volgen. Her en der kwamen
er van de schepen mensen af, die zich dan aansloten bij het eerste het beste
veldteken. Zo ontstond er grote verwarring. Maar de vijanden kenden natuurlijk
alle ondiepe plaatsen. Wanneer ze vanaf de kust een paar man afzonderlijk een
schip hadden zien verlaten, vuurden ze hun paarden aan en deden een aanval op
de soldaten in die benarde positie. Met velen omsingelden ze dan een handvol
mensen, terwijl anderen aan de rechterflank van Caesar de hele groep met
projectielen bekogelden. Toen Caesar dat merkte, gaf hij bevel de sloepen van de
oorlogsschepen en de verkenningsboten te vullen met soldaten. Overal waar hij
zijn soldaten in moeilijkheden zag, liet hij zo hulptroepen brengen. Zodra de
mensen op het droge stonden, en iedereen er was, voerden ze een aanval uit op de
vijanden en dreven hen op de vlucht. Maar ze konden hen niet ver achterna zitten
omdat de cavalerie geen koers had kunnen houden en het eiland niet had bereikt.
Dat was het enige wat ontbrak aan het geluk dat Caesar als altijd had. Zodra de
vijanden zich na hun nederlaag en vlucht gehergroepeerd hadden, stuurden ze
meteen gezanten naar Caesar om over vrede te praten. Ze zouden gijzelaars geven,
beloofden ze, en alles doen wat hij zou bevelen. Samen met deze gezanten kwam
de Atrebaat Commius die door Caesar vooruit gestuurd was. Ze hadden hem bij
het verlaten van zijn schip, toen hij als woordvoerder de kennisgevingen van
Caesar overbracht, gearresteerd en in de boeien geslagen. Na afloop van de strijd
was hij weer vrijgelaten. Bij het verzoek om vrede gaven ze de schuld aan de grote
massa en ze vroegen om vergiffenis voor die domheid. Maar hij zei hun domheid te
vergeven en legde hun een aantal gijzelaars op. Een deel ervan gaven ze meteen,
een ander deel moesten ze uit de verder weg gelegen gebieden laten komen en
zouden ze binnen een paar dagen geven. Intussen gaven ze hun mensen bevel
terug te gaan naar hun akkers en begonnen de stamhoofden van alle kanten
bijeen te komen om zichzelf en hun stammen aan te bevelen bij Caesar. Daarmee
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was de vrede bekrachtigd. Vier dagen na de aankomst van Caesar in Brittannië
vertrokken de achttien eerder aangeduide schepen met de ruiters aan boord vanuit
de noordelijke haven, bij een zwakke wind. Toen ze in de buurt van Brittannië
kwamen en al vanuit het Romeinse kamp te zien waren, stak er plotseling een
storm op. Die was zo hevig dat geen van de schepen nog koers kon houden.
Sommige werden teruggeslagen naar de kant waar ze vandaan waren gekomen,
andere dreven gevaarlijk af naar het meer zuidwestelijk deel van de kust. Daar
gingen ze voor anker, maar door de golven dreigden ze vol te lopen. Hierdoor
waren ze genoodzaakt de nacht in te varen, richting volle zee, om het vasteland te
bereiken. Het was die nacht volle maan en dan ontstaat er in de oceaan nogal
eens springvloed, iets waarmee de Romeinse soldaten niet bekend waren. Zo
kwamen in één keer de oorlogsschepen waarmee Caesar het leger had laten
transporteren en die op het droge waren getrokken, door de vloed vol water te
staan, en waren de voor anker liggende vrachtschepen ten prooi aan de storm.
Ettelijke schepen sloegen stuk. De rest raakte zijn kabels, ankers en ander tuig
kwijt en was daarmee onbruikbaar geworden. Als gevolg hiervan brak natuurlijk,
het kon niet anders, in heel het Romeinse leger grote verwarring uit. Er waren
namelijk geen andere schepen waarmee ze weer terug konden en alle middelen
ontbraken om de schepen te herstellen. En omdat iedereen ervan uit was gegaan
dat ze in Gallië zouden moeten overwinteren, was er ter plaatse geen
graanvoorraad aangelegd voor de winter. Toen de Britse stamhoofden, die na de
strijd bij Caesar waren samengekomen, dit nieuws hoorden, overlegden ze met
elkaar. Ze begrepen dat het de Romeinen ontbrak aan ruiters, schepen en graan.
En dat er maar weinig soldaten waren, konden ze opmaken uit de geringe omvang
van het kamp. Caesar had de legioenen zonder zware bagage laten overbrengen,
die lag nog op de schepen. Wat ze het beste konden doen, besloten ze, was een
opstand beginnen, de graan- en andere bevoorrading van de Romeinen blokkeren
en zo de zaak rekken tot de winter. Was deze groep eenmaal overwonnen of hun
terugkeer onmogelijk geworden, dan was voor hen één ding duidelijk: niemand zou
daarna nog oversteken naar Brittannië met oorlogsplannen. En zo hadden ze weer
een complot gesmeed. Geleidelijk verlieten ze het kamp en gingen in het geheim
hun mensen terughalen van de akkers. Caesar was nog niet op de hoogte van hun
plannen. Maar gezien wat er zijn schepen was overkomen en gezien het feit dat de
levering van gijzelaars was gestaakt, vermoedde hij wel wat er aan de hand was.
Daarom nam hij voorzorgsmaatregelen voor alle denkbare gevallen. Elke dag liet
hij van de akkers graan overbrengen naar het kamp. Van de zwaarst toegetakelde
schepen gebruikte hij het hout en koper om de rest te herstellen. En hij gaf orders
om benodigdheden daartoe vanaf het vasteland aan te voeren. Doordat de
soldaten zich voor de volle honderd procent inzetten, bereikte Caesar dat na een
verlies van twaalf schepen de rest weer behoorlijk kon varen. Toen brachten
degenen die op wacht stonden voor de poort van het kamp bericht aan Caesar dat
er een stofwolk te zien was, groter dan normaal. Caesar vermoedde wat feitelijk
ook klopte, dat de barbaren iets nieuws van plan waren. Hij vertrok die kant op
met de cohorten (legerafdeling van 500 man) die op wacht stonden en gaf bevel
dat er van de rest twee cohorten de wacht moesten overnemen. De rest moest zich
bewapenen en hem onmiddellijk volgen. Toen hij al een eind verwijderd was van
het kamp, bemerkte hij dat zijn mensen door de vijanden belaagd werden en maar
met moeite standhielden. Het legioen stond dicht opeen en was van alle kanten
doelwit van speren. Dat kwam doordat het graan overal was afgemaaid behalve
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op één plek. En omdat de vijanden hadden vermoed dat de Romeinse soldaten
daar naartoe zouden komen, hadden ze zich ’s nachts verscholen in de bossen.
Toen de Romeinen hun wapens hadden afgelegd en verspreid bezig waren met
maaien, waren ze plotseling in de aanval gegaan. Een paar man hadden ze
gedood en de anderen in verwarring gebracht, waardoor die zich niet goed konden
formeren. Tegelijk hadden ze hen omsingeld met hun cavalerie en strijdwagens. De
vechtmethode met strijdwagens is als volgt. Eerst rijden ze van alle kanten rond en
werpen projectielen. Door de schrik die de paarden veroorzaken en het geknars
van de wielen raken de vijandelijke gelederen dan doorgaans in verwarring.
Wanneer ze vervolgens zijn doorgedrongen tussen de ruiterdrommen, springen ze
uit de strijdwagens en vechten te voet verder. Hun wagenmenners gaan intussen
geleidelijk weg uit de strijd en stellen de wagens zo op dat de strijders gemakkelijk
kunnen teruggaan naar hun eigen mensen, als ze door een massa vijanden in het
nauw komen te zitten. Zo vertonen ze in de strijd de snelheid van ruiters en de
robuustheid van infanteristen (soldaten te voet). Door de dagelijkse praktijk en
training komen ze zo ver dat het voor hen normaal is om op hellend en steil terrein
de paarden in galop in te houden, snel te beteugelen en te laten keren. Ook hebben
ze de gewoonte om over de disselboom te lopen, zich op het juk staande te houden
en vandaar weer heel snel terug de wagen in te gaan.
Het binnenland van Brittannië wordt bewoond (54 voor Christus) door mensen die
naar eigen zeggen volgens de traditie afkomstig zijn van het eiland zelf, de
kuststreek door mensen die ooit uit België overgekomen zijn om buit te maken en
oorlog te voeren. Na de oorlog zijn ze daar gebleven en landbouw gaan bedrijven.
Ze vormen een onafzienbare massa mensen; hun hoeven, die er bijna hetzelfde uit
zien als de Gallische, zijn bijzonder talrijk en ze hebben veel vee. Van al die
bewoners zijn die van Kent verreweg de beschaafdste. De streek ligt geheel aan
zee en de gewoonten zijn er niet veel anders dan in Gallië. In het binnenland
zaaien de meesten geen graan, maar leven ze van melk en vlees en gaan ze
gekleed in huiden. Maar wat alle Brittanniërs gemeen hebben, is dat ze zich
verven met wede (plant die vroeger blauwe verfstof leverde). Dit geeft een
donkerblauwe kleur, waardoor ze er in de strijd des te griezeliger uitzien. Ze
dragen lang haar en scheren zich over heel het lichaam behalve hoofd en bovenlip.
Per tien of twaalf man hebben ze gemeenschappelijke vrouwen, vooral broers of
vaders met zoons. Als daaruit nakomelingen geboren worden, worden die
beschouwd als kinderen van de man die de bewuste vrouw het eerst gehuwd
heeft.
Caesar had besloten op het continent te overwinteren vanwege het gevaar van
plotselinge opstanden in Gallië. Bovendien duurde de zomer niet lang meer en kon
de vijand makkelijk tijd rekken, zo begreep hij. Daarom legde hij gijzelaars op en
stelde hij de schatting (belasting) vast die de Britten jaarlijks aan de Romeinen
zouden moeten betalen. Na het ontvangen van de gijzelaars voerde hij zijn leger
terug naar zee. Daar trof hij de schepen gerepareerd aan en ze werden te water
gelaten. Omdat hij echter veel krijgsgevangenen had en een aantal schepen door
de storm was vergaan, besloot hij het leger in twee transporten terug te voeren.
Het toeval wil dat van al die schepen in al die overtochten, zowel in dat jaar als
het jaar daarvoor, niet één schip met soldaten vermist raakte. Maar de schepen die
leeg vanaf het continent naar hem werden teruggestuurd na het eerste

152

soldatentransport, en van de zestig schepen die Labienus in een later stadium had
laten bouwen, bereikten er maar heel weinig hun doel, terwijl de rest bijna
allemaal weer terugdreef. Caesar bleef een tijdje vergeefs op ze wachten. Hij wilde
echter voorkomen dat het varen hem onmogelijk zou worden vanwege het seizoen.
Het was al bijna dag- en nachtevening en noodgedwongen moest hij de soldaten
dichter opeengepakt inladen. Het weer werd volkomen rustig. Aan het begin van
de tweede wacht lichtte hij het anker en bij dageraad bereikte land, met al zijn
schepen in tact.
Mijn oudste zoon Ilja woonde en werkte in Newcastle upon Tyne in de U.K.
(United Kingdom). En natuurlijk moest ik de overblijfselen van ‘Hadrians Wall’
zien toen ik hem opzocht. Dat is de muur waar de Tukkers waren gelegerd die
dienden in het Romeinse leger. Ik leerde dat de onderwerping van de Britten door
de Romeinen een kleine eeuw na de expeditie van Caesar in het jaar 43 na Chr.
volgde. Keizer Claudius zelf kwam over met olifanten voor de inname van het
Britse machtscentrum, het latere Colchester. Ierland en het eiland Man lieten ze
ongemoeid en ondanks een geslaagde expeditie tot het uiterste noorden van het
huidige Schotland kwam het niet tot een definitieve onderwerping van het daar
wonende Keltische volk van de Pickten. In het begin van de tweede eeuw onder
keizer Hadrianus werd besloten op verschillende punten tot consolidatie
(duurzaam maken) en soms zelfs inkrimping over te gaan. De keizer zelf kwam in
het jaar 122 naar Brittannië en beval de aanleg van een versterkte linie in het
noorden van het huidige Engeland. Van de Ierse Zee naar de Noordzee, waarvan
de imposante resten nog steeds zijn naam dragen: Hadrians Wall (de muur van
Hadrianus).
Later in de eeuw werd noordelijker een aarden verdedigingslinie aangelegd over
een korter tracé, tussen de Firth of Forth en de Firth of Clyde. Dus langs de
zuidelijke begrenzing van de Schotse Hooglanden, het koninkrijk Picten en
Scoten. De Scoten komen overigens uit Ierland en maken geen deel uit van de
autochtone bevolking. Na enige tijd werd deze Antioninische Muur, genoemd
naar keizer Antoninus Pius echter weer verlaten. Voortaan bleven alleen het
huidige Wales en Engeland (behalve Northumbria) onder direct Romeins gezag.
Zoals elders in het rijk bleef de welvaart van de Romeinse gebieden van tijd tot
tijd invallen uitlokken van de volken buiten de grenzen. Nog enkele invallen zijn
Romeinse keizers persoonlijk naar Brittannië getrokken om orde op zaken te
stellen. Men moet concluderen dat de romanisering in Brittannië minder heftig is
gegaan dan in Gallië (het huidige Frankrijk). Daar was het Latijn, waaruit het
Frans zou ontstaan immers ook na de Germaanse veroveringen de volkstaal
gebleven. De christelijke kerk tenslotte had de val van het Romeinse rijk
overleefd en de Franken bekeerden zich in minder een eeuw na hun komst, in
navolging van hun koning Clovis. De informatie over de eerste eeuwen na het
vertrek van de Romeinen is schaars en van later datum. Zeker is dat kort voor
het jaar 450 de eerste groepen Germanen Brittannië binnenkwamen: Angelen,
Saksen, Juten en Friezen. Ze waren afkomstig uit de streken langs de Noordzee,
van Jutland tot Friesland. Deze komst van de Angelsaksen betekende een
radicale breuk met het Romeinse verleden van Brittannië. Van dat verleden bleef
weldra alleen ruïnes over. De steden en de villa’s werden verlaten en raakten
vervallen, de wegen werden niet langer onderhouden en aan de geldcirculatie
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kwam een einde. In de door de heidense Germanen beheerste gebieden verdween
het christendom. De ongeletterde invallers bleven hun eigen taal spreken. Dat
roept de vraag op wat er met de oorspronkelijke bewoners is gebeurd. Zijn ze
uitgemoord of hebben de nieuwkomers hen eenvoudig geabsorbeerd (geheel in
beslag genomen)? We weten in elk geval dat velen door de invallers naar het
westen werden gedrongen. Er zijn ook kort na de eerste Germaanse invallen
inheemse bewoners naar Gallië gevlucht, waarvan diverse dorpen zoals
Bretteville in het dal van de Seine nog getuigen. Daar wordt nu Frans gesproken
maar nakomelingen van een latere golf vluchtelingen die vanuit Cornwall
overstaken naar het naar hen genoemde Bretagne, hebben daar tot op heden
hun Keltische taal bewaard.
Ik zag bij de oude Hadrians Wall resten van een milecastle (de plaats waar de
soldaten leefden), een opgegraven tempel, een badhuis en een turret
(uitkijktoren) in wall-mile 39. Er waren in de heuvels torens met een platform,
forten met grafstenen, poorten, bruggen en hoge trappen. De Hadrianic brug te
Willowford is nagebouwd. Het beeld van een leeuw die een schaap heeft
overwonnen maakt deel uit van de beelden in de tempel van Jupiter Dolichenus
te Cortbridge. De Cortbridge leeuw, een origineel tempelmonument is gevonden
gedurende de opgravingen van een groot gebouw op een terras boven River Tyne
(de rivier de Tyne). Ik wandelde met Ilja en Suzie op Holy Island en beklom de
heuvels. Boven op een heuvel was nog een spoor van een latrine en resten van de
oude Muur. In de wijk Wallsend (waar Ilja woont) is een plattegrond en een
museum van het Wallsend fort. Er is ook nog een restje van de originele Muur,
die eindigde in Wallsend. De Hadrianic brug was van dezelfde breedte als de
muur en overbrugde River Tyne op acht bogen. De Severan brug had drie grote
bogen en is gebouwd omstreeks het jaar 207-208. Er waren verschillende secties
langs de muur. Er was een brede turfmuur en een smalle turfmuur, de hoogte
was soms meer dan drieënhalve meter. Het doel van de muur was om de grenzen
te controleren, de afscheiding van de Britten van hun orde verstorende,
verwarring en onrust zaaiende buren (Schoten en Pickten) en het was een
voorzorgsmaatregel voor veiligheid. Is het een omdraaiing van de agressieve
mentaliteit in één die defensief en waakzaam was? Deze houding heeft zich later
gemanifesteerd in de constructies van massieve muren rondom de forten en
steden, inclusief Rome zelf. In het jaar 43 arriveerden de Romeinse legers in U.K.
en zochten een plaats om een militair voordeel te halen uit Zuid-Schotland. Ze
bouwden een militair tourniquet (vierdelig draaiend hek) aan de voet van de
hooglanden. Het doel was om Noord-Engeland te absorberen en dat het zich zou
assimileren (aanpassen) en romaniseren, net zoals met het zuiden van Engeland
was gebeurd. Men kan de Muur bezoeken, enkele plaatsen zijn: het South Shield
fort, het Wallsend Roman fort, het Newcastle Roman fort, het Newcastle museum
van oudheden, de Benwell tempel en vallum crossum, de Denton Schutterstoren
en muur en op nog tweeëntwintig plaatsen in onder andere het Northumberland
National Park. De altaarstenen met de vermelding dat er een infanterieafdeling
Friezen en Tukkers (Tuihante) was gelegerd heb ik niet gevonden in de tempel,
die bevinden zich waarschijnlijk in een museum.
De Germanen en de Britten werden door de Romeinen woestelingen en barbaren
genoemd. De overwonnen stammen werden gedwongen gijzelaars te leveren en
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werden schatplichtig. Gijzelaars waren zonen van belangrijke edelen, vrouwen en
kinderen. De stammen werden onder ede verplicht de gijzelaars niet terug te
vorderen. De Romeinen waren niet gewend om naar andermans voorschrift te
heersen maar naar eigen opvattingen. De Germanen waren volgens de
verkenners enorm groot van postuur, ongelooflijk dapper en geoefend in de
oorlog. Heel wat keren waren ze (de verkenners) met hun in contact gekomen,
maar ze hadden zelfs hun aanblik en hun felle ogen niet kunnen verdragen.
Hierdoor raakte het hele leger ineens in de ban van zo’n grote angst dat ieder
verward werd in hoofd en hart.
Caesar was op weg naar de oevers van de Rijn met het tiende legioen om oorlog te
voeren tegen de Germanen. Het zag ernaar uit dat de Germanen binnen een paar
jaar de Rijn zouden oversteken. Gallië werd aangevallen door Ariovistus die een
hooghartig en grimmig bewind voerde. De man was een barbaar, opvliegend en
impulsief, zijn bewind was absoluut niet langer te verdragen. Als er geen hulp
kwam van Caesar waren de Galliërs gedwongen hun gebied te verlaten en een
andere woonplaats te zoeken, ver van de Germanen. Bij de Germanen was het
gebruikelijk dat de moeders aan de hand van runenstaafjes en andere
voorspellingsmethoden uitspraak doen, of het al dan niet gunstig is een gevecht te
leveren. Overal in Gallië zijn er maar twee groepen mensen die echt meetellen en
functies vervullen. Het volk geldt er namelijk bijna als slaven, het durft niets uit
zichzelf te doen en wordt bijna bij geen enkele besluitvorming betrokken. De
meeste mensen gaan gebukt onder schulden, zware belastingen of onrecht van de
machtigen, en melden zich daarom bij de edelen als knechten aan. Die oefenen
over hen dan dezelfde rechten uit als meesters over slaven. Die twee groepen zijn
de druïden en de ridders. De druïden hebben de leiding over de godsdienst,
dragen zorg voor openbare en privé- offers, en geven uitleg in religieuze zaken. Bij
vrijwel alle openbare en privé-geschillen zijn zij het namelijk die het oordeel
uitspreken. Zij nemen het besluit als er een misdrijf begaan is of een moord
gepleegd, als er een geschil is over een erfenis of een landgrens, zij bepalen de
schadevergoeding en strafmaat. Hun leer stamt, neemt men aan, uit Brittannië en
is van daaruit naar Gallië overgebracht. Wie die materie heel precies wil leren
kennen, gaat ook nu nog meestal daar heen. De Germanen kennen geen druïden
zoals in Gallië, die de leiding hebben over de godsdienst, en ze doen weinig aan
offers. Tot de goden rekenen ze alleen degenen die ze kunnen waarnemen en van
wie ze een gunstige werking ook openlijk ervaren: Zon, Vulcanus en Maan. De rest
kennen ze zelfs niet van horen zeggen. Hun leven bestaat geheel uit jagen en
trainen voor de oorlog; van jongs af aan doen ze veel aan fysieke inspanning en
harden ze zich. Wie het langst zijn maagdelijke staat bewaart krijgt de hoogste lof.
Dit versterkt namelijk volgens sommigen het postuur, volgens anderen de kracht
en de spieren. In elk geval geldt het als bijzonder schandelijk om voor het
twintigste seksuele omgang te hebben gehad met een vrouw. Toch wordt er op dit
punt niet geheimzinnig gedaan; er wordt in de rivieren gemengd gebaad en als
kleren dragen ze huiden of kleine pelzen die het lichaam grotendeels onbedekt
laten. Aan landbouw doen ze maar weinig; ze leven voornamelijk op melk, kaas en
vlees. Niemand bezit er vast bouwland of eigen terrein; de magistraten en leiders
delen ieder jaar aan de geslachten en clans van mensen die samenleven land toe,
zoveel en waar het hun goeddunkt, en dwingen hen het jaar daarop naar een
andere plek te gaan. Hiervoor geven de Germanen heel wat argumenten: zo wordt
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voorkomen dat ze te veel vastroesten en in plaats van oorlog voeren voorrang
geven aan de landbouw. Verder heeft het zo geen zin om moeite te doen veel grond
te verwerven en gaan machtigen niet de zwakkeren van hun bezit verdrijven. Ook
wordt voorkomen dat men al te goed gaat bouwen tegen de kou en hitte, of dat er
liefde voor geld opkomt, iets waaruit altijd twist en onenigheid ontstaan. Tenslotte
kan men op deze manier het volk tevreden houden, doordat iedereen ziet dat hij
evenveel heeft als de machtigsten. De grootste lof voor een stam is het om zo’n
breed mogelijke strook grond verwoest en verlaten land om zich heen te hebben. Ze
beschouwen het namelijk als een teken van militair overwicht wanneer de
buurstammen van hun land verdreven worden en uitwijken, en niemand in hun
buurt durft te komen. Bovendien menen ze dat ze dan veiliger zijn, doordat de
angst voor een plotselinge inval weg is. Wanneer een stam een oorlog moet
afweren of er zelf een begint, kiest men magistraten die de leiding in die oorlog
krijgen met de macht over leven en dood. In vredestijd hebben ze geen
gemeenschappelijke magistraten, maar zijn het de leiders van streken en kantons
die over hun mensen rechtspreken en geschillen bijleggen. Roof geldt er volstrekt
niet als iets onterends, voorzover het buiten het eigen gebied van de stam gebeurt.
Het heet dan dat het dient ‘om jongeren te trainen’ en ‘luiheid te bestrijden’. Zodra
een van de leiders in de landdag verklaart dat hij een expeditie gaat leiden en dat
wie mee wil zich kan aanmelden, staat iedereen op die de zaak en de man zelf
steunt, en belooft onder algemene toejuiching zijn hulp. Wie van hen dan niet
meegaat wordt gezien als deserteur en verrader, en verliest daarmee het
vertrouwen op elk vlak. Nog altijd leiden de Germanen een hard bestaan van
gebrek en armoede; ook hun voedselpatroon is hetzelfde gebleven en ze trainen
zich nog steeds goed. Maar de Galliërs zijn door de nabijheid van de Romeinse
provincies en de kennismaking met producten van overzee tot een leven van hogere
welstand gekomen. In het ons bekende Germanië is er niemand die kan zeggen
dat hij de uiterste rand van het bos heeft bereikt; zelfs niet na zestig dagen lopen,
of op welk punt het woud daar nu precies begint. De enige manier om afstanden
nader aan te duiden zijn de afstanden die men in dagmarsen met lichte bepakking
aflegt. De Germanen kennen geen lengtematen voor afstanden. Wel is bekend dat
er veel soorten wilde dieren voorkomen die elders nooit zijn waargenomen. De
volgende soorten wijken het meest af van de rest en lijken vermeldenswaard. Er is
een rund met de gestalte van een hert, en met midden op het voorhoofd, tussen de
oren, één hoorn die hoger en rechter is dan de hoorns die wij kennen; aan de
bovenkant vertakt die zich als een palm en waaiert breed uit. Wijfjes en mannetjes
zien er hetzelfde uit, en hun hoorns zijn gelijk van vorm en grootte. Ook zijn er
dieren die ‘elanden’ genoemd worden. Hun gestalte en gevlekte vacht lijken op die
van de geit, maar ze zijn wel wat groter en hebben stompe hoorns en poten zonder
gewrichten en geledingen. Om te slapen gaan ze dan ook niet op de grond liggen
en als ze per ongeluk ten val komen, kunnen ze zich niet meer oprichten of
overeind komen. Ze gebruiken bomen als rustplaats: daar leunen ze tegenaan en
op die manier, een beetje gebogen, slapen ze. Als jagers uit hun sporen hebben
opgemaakt waar ze zich normaal gesproken terugtrekken, ondergraven ze op die
plek alle bomen bij de wortels of zagen ze bij de grond door, op zo’n manier dat het
lijkt of ze nog gewoon staan. Zodra de elanden er dan gewoontegetrouw tegenaan
leunen, brengen ze die zwakke bomen door hun gewicht aan het wankelen en
vallen zelf meteen mee. Een derde soort wordt ‘oerossen’ genoemd. Ze zijn iets
kleiner dan een olifant en hebben de aanblik, de kleur en de gestalte van een stier.
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Ze zijn sterk en snel, en mensen of dieren die ze zien blijven niet gespaard. Men
doet veel moeite om ze in kuilen te vangen en doodt ze dan. Dat is de inspanning
waardoor jongeren zich harden, en door die vorm van jacht trainen ze zich. Wie de
meeste oerossen doodt en de hoorns ervan mee terugbrengt als bewijs, oogst veel
lof. De oeros kan niet gewend raken aan de mens en tam worden, zelfs niet als hij
jong gevangen wordt. Zijn hoorns zijn in omvang, vorm en uiterlijk heel anders dan
de hoorns van onze runderen. Men doet er veel moeite voor die te krijgen en
beslaat ze rondom de randen met zilver; bij grote banketten dienen ze dan als
drinkbekers.
In het jaar dat Gnaeus Pompeius en Marcus Crassus consul waren (55 voor
Christus), staken de Usipetes en de Tenctheri, Germaanse stammen, met een grote
massa mensen de Rijn over, niet ver vanwaar die in zee stroomt (in het huidige
Zuid-Holland). De reden voor de oversteek was dat ze al vele jaren door de Sueben
lastiggevallen werden. Ze stonden daardoor steeds onder druk van oorlog en
werden afgehouden van de landbouw. De Sueben zijn verreweg de grootste en
oorlogszuchtigste stam van alle Germanen. Ze zouden honderd kantons hebben,
die allemaal elk jaar duizend gewapende mannen leveren. Met hen gaan ze dan
hun eigen gebied uit om oorlog te voeren. De thuisblijvers zorgen voor de
voedselvoorziening van zichzelf en de soldaten. Het jaar daarop zijn de
thuisblijvers weer aan de beurt om onder de wapenen te gaan en blijven de
anderen thuis. Op deze manier komt noch de landbouw stil te liggen, noch de
militaire training en praktijk. Privé-bezit van akkers kennen ze niet en langer dan
een jaar mag men er niet op een plek blijven om die te bebouwen. Ze leven niet
zozeer van graan, maar vooral van melk en vlees, en ze zijn vaak op jacht. Hun
eetgewoonten, hun dagelijkse oefeningen en hun vrijheid (van jongs af aan zijn ze
niet gewend aan plicht of tucht en doen ze niets tegen hun zin), heel die
levenswijze versterkt hun krachten en maakt ze tot mannen met een geweldig
postuur. En in dat koude gebied hebben ze er ook nog de gewoonte van gemaakt
geen kleren te gebruiken behalve huiden. Die zijn echter zo klein dat een groot deel
van het lichaam onbedekt blijft. Verder wassen ze zich ze in de rivieren. In
ruitergevechten springen ze vaak van hun paarden af om te voet verder te vechten.
Ze hebben hun paarden getraind om op dezelfde plek te blijven staan, en indien
nodig gaan ze er snel naar terug. Volgens hun normen is niets schandelijker of
zwakker dan het gebruik van een zadel. Daarom durven ze het altijd tegen
gezadelde paarden op te nemen, met hoe weinigen ze ook zijn. Wijnimport laten ze
niet toe. Ze menen namelijk dat wijn de conditie van de man ondermijnt en hem
slap als een vrouw maakt. Ceasar werd hiervan op de hoogte gebracht.
Hij (Ceasar) was bang voor de zwakte van de Galliërs en bedacht dat hij niets aan
hen mocht overlaten. Hun zwakte was: ze gaan altijd van het ene plan naar het
andere, en zijn in het algemeen uit op verandering. Het hoort bijvoorbeeld tot de
Gallische gewoonten om reizigers staande te houden, of ze nu willen of niet, en elk
van hen te vragen wat ze gehoord hebben of te weten zijn gekomen over dit of dat.
De reizigers moeten dan vertellen uit welke streek ze komen en wat ze daar te
weten zijn gekomen. Danig onder de indruk van wat ze allemaal te horen krijgen,
nemen de Galliërs dan vaak beslissingen over belangrijke zaken. Daarvan krijgen
ze natuurlijk ogenblikkelijk weer spijt: ze varen namelijk blind op onzekere
geruchten, en de antwoorden die ze van de meeste reizigers krijgen zijn helemaal
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afgestemd op wat ze willen horen. Caesar kende deze gewoonte en wilde
voorkomen dat hij in een nog ernstiger oorlog verwikkeld zou raken. Daarom
vertrok hij vroeger dan normaal naar zijn leger.
De steden van de Veneti waren in het algemeen gelegen op het uiteinde van
landtongen of op kapen. Ze waren niet te voet bereikbaar als de vloed was komen
opzetten en evenmin per schip, omdat bij eb de schepen vastraakten in de
ondiepten. De schepen van de Veneti waren gemaakt van hardhout, om alle
geweld en ruwe behandeling te kunnen weerstaan; de roeibanken waren van één
voet dikke balken, vastgeklonken met ijzeren bouten van één duim doorsnee; het
anker was niet aan een touw vastgebonden maar aan een ijzeren ketting; pelzen
en lichtgelooide, soepel gemaakte huiden dienden als zeilen. Waarschijnlijk
vanwege een tekort aan vlas, waarschijnlijker omdat ze denken dat de zeilen van
vlas niet goed genoeg bestand zijn tegen zulke grote oceaanstormen en hevige
windvlagen, en niet praktisch genoeg om zulke zware schepen mee te besturen.
Als onze vloot met die schepen slaags raakte, hadden ze uitsluitend het voordeel
van snelheid en roeikracht. Want onze snebben konden hun schepen geen schade
toebrengen, zo stevig waren die.
Uit: ‘Oorlog in Gallië’

In Nederland is ook interesse betreffende de Romeinse tijd. Voorburg staat in de
winter van het jaar 2005/2006 in het teken van de Romeinen. In museum
Swaensteyn, gevestigd in een oud notarishuis staat het stadje Forum Hadriana
centraal waarvan de resten deels nog steeds verborgen zijn onder het statige park
Arentsburgh. Forum Hadriani (markt van Hadrianus) werd gesticht in het jaar 70
na Chr.. Een halve eeuw na de stichting werd het stadje vernoemd naar de
toenmalige keizer Hadrianus. Het was lange tijd de hoofdstad van het Romeinse
district van de inheemse stam der Cananefaten. Er woonden naar schatting
duizend tot vijftienhonderd mensen. Tegen het jaar 270 raakte het stadje
verlaten. Vanaf het begin van de negentiende eeuw heeft archeologisch onderzoek
veel informatie opgeleverd. Topstukken van de tentoonstelling zijn een
levensgrote bronzen hand, het skelet van een jonge vrouw en een bronzen
hazewindhondje.
De Grieken vonden de barbaren (uit het noorden) barbaars omdat deze zich niet
naar behoren wisten uit te drukken met die talen die hen (de Grieken) als geblaf
in de beschaafde oren klonken. Het is juist in die periode dat men tot de slotsom
komt dat de barbaren er veel meer van begrepen hadden, juist omdat hun taal
ondoorgrondelijk was. Hun wereld was vol van wonderschone overeenkomsten,
van subtiele gelijkenissen. Men hoefde er alleen in binnen te dringen, ze in uzelf
toe te laten via dromen en orakels. De magie die u in staat stelt invloed uit te
oefenen op de natuur en haar krachten. Wijsheid is ongrijpbaar, vluchtig,
ontstijgt elke maat. Dat is ook waarom Hermes in die tijd de favoriete god was,
uitvinder van alle listen, god van de kruispunten en van de dieven. Hermes was
ook de schepper van het schrift, de kunst van de ontwijking en verschil, van de
scheepvaart die meesleurt naar het einde van elke grens waar alles aan de
horizon versmelt, van de hijskranen om stenen van de grond te tillen, van de

158

wapens die het leven in dood veranderen, van de pompen op waterkracht die
zware materie doen opstijgen, van de filosofie die misleidt en bedriegt. Hermus
wordt in Afrika ook wel Exu genoemd. Hij is de boodschapper van de goden,
bemiddelaar, koopman en onbekend met het verschil tussen goed en kwaad.
Onze cultuur is deel van ons onderbewustzijn, een ander deel wordt bevolkt door
archetypen (algemeen bekend voorbeeld) die voor alle mensen en alle eeuwen
gelijk zijn. Het intuïtieve (onmiddellijk) begrip van mysteries die de rede niet kan
verklaren is een proces zonder grenzen, een langzame transformatie
(gedaanteverandering) van lichaam en geest die kan leiden tot de toepassing van
hogere gaven. Het is iets intiems, iets geheims. Het manifesteert zich niet aan de
buitenkant en bestaat bovenal uit luciditeit (helderheid) en distantie (afstand).
Mysticisme (geloof in een contact tussen de aardse mens en God) is een
gedegradeerde (in waarde dalen) vorm van het contact met het goddelijke.
Inwijding daarentegen is de vrucht van lange ascese (zich onthoudend van
weelde en genoegen) van geest en lichaam. Mysticisme is een democratisch (voor
het hele volk) fenomeen, inwijding is aristocratisch (de beste kringen). De
leermeester van Spinoza was dan ook René Descartes (Frankrijk) die beschouwd
werd als de vader van de moderne wijsbegeerte en niet de oude Grieken.
Uit: ‘Felicitas’ van Felix Dahn, een roman uit het jaar 1887. Dahn beschrijft het
verval en de neergang van het Romeinse rijk. Aan het woord is Cornelis Ambiorix,
een jonge Romeinse soldaat uit Javavum, het huidige Salzburg. Hij uit zijn
ongenoegen tegen Serverus, een vijfenvijftigjarige vlugge, levendige soldaat.
Cornelis doet verslag aan Serverus die hij nieuws komt brengen over de
Barbaren. Hij is uiterst kritisch en verbitterd, mede omdat de bisschop zijn
eerste geliefde en de keizer zijn eerste echtgenoot verleidde en ontvoerde.
Eén raad, ontruim de stad, roep alle burgers naar het capitool. Zend een renbode
om hulp over de Alpen. De Germanen moeten in de nabijheid zijn, zelfs zeer nabij,
en niemand onzer weet waar zij zijn. Waarom moeten zij in de nabijheid zijn,
vraagt Serverus. Omdat de grauwe reiger in de maand juni nog niet naar het
zuiden trekt en omdat hij nooit zo laag bij de grond vliegt. Dat betekent dat ik
omstreeks middernacht de ronde deed, om de wachten van de toren van de
Latijnse poort af te lossen. Van de tinnen van de toren tuurde ik ingespannen in de
duistere nacht, niets was er te zien en ook viel er niets te horen, behalve het
gezang van de nachtegaal. Daar vernam ik plotseling het geroep van de grauwe
reiger. Het was het geroep bij het heentrekken. En zij vertrekken eerst in augustus.
En op het eerste geroep gaf een tweede, derde, vierde antwoord, totdat de
stemmen al zachter en meer verwijderd klonken en ten laatste geheel wegstierven.
Maar het geroep kwam niet hoog uit de lucht. Het steeg van beneden, van de
grond, tot mij op naar de hoogte van de torentinnen. Toeval! Hoe toch zouden de
Germanen van de oostzijde kunnen dreigen? Uit het westen kunnen alleen de
Alemannen komen, de Germanen die ons het meest nabij zijn. Hoe zouden zij,
zonder dat wij het bemerkten, over de rivier getrokken zijn, indien zij geen vleugels
hebben, zo goed als de grauwe reiger zelf? Maar de pijl was gewiekt met de veren
van de grauwe reiger. De pijl, die hij had gevonden in het dode lichaam van de
ruiter. Hij had geen andere wonden, dan het dodelijke pijlschot in de nek. Zijn
laatste woorden waren: ‘Daar zijn zij! Sluit de poorten! De Germanen staan voor
de stad.’ De pijl was een wapen zoals de Germanen gebruikten, de driekantige
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punt was zeer diep in het vlees gedrongen, het schot was op zeer korte afstand
gedaan. De tamelijk lange schacht van elzenhout was met de veren van een
grauwe reiger gewiekt. Elk volk raakt, naar het schijnt, afgeleefd, evenals ieder
mens. Meer dan twaalf eeuwen zijn er verlopen, sedert Romulus door de wolvin
werd gezoogd. Die eer moet men haar laten, het eerwaardige beest, zij had goede
melk. En lang heeft het de overhand gehad, het wolvenbloed in onze aderen. Nu
echter is het ziek. Hoe kan men de wereldmaatschappij handhaven, wanneer bijna
geen enkel Romein meer huwt, wanneer bijna geen enkele Romeinse vrouw meer
kinderen ter wereld brengt, stellig haar kind niet zoogt. Terwijl deze breedheupige
Germaanse vrouwen, nadat zij gebaard hebben, opstaan alsof er niets gebeurd is,
en ons binnen tien maanden met tweelingen verrassen. Zij eten ons letterlijk op,
die woudbewoners. Zij verdringen ons van de aarde, nog meer door hun kuise
vruchtbaarheid dan door onbekommerde stervensmoed. Driehonderveertigduizend
Gothen heeft keizer Claudius vernietigd, vier jaar later stonden er
vierhonderduizend in het veld. En wij zijn geen Herculessen meer. Ik heb er genoeg
van. In de eerstvolgende slag maak ik er een eind aan. Men lijdt niet lang, als de
houw van een Germaan getroffen heeft. Waarlijk, er zijn geen Romeinen meer en
nog minder Romeinse vrouwen. Wellust, praalzucht, heerszucht roepen zij aan.
Hebt gij ooit gehoord, dat bij de barbaren de priesters de maagden bedriegen en
dat hun koningen de vrouwen der vrije mannen van hun huiselijke haard lokken.
Maar een volk zonder goden, zonder inheemse krijgslieden, zonder degelijke
vrouwen, zonder kinderen, zulk een volk kan niet langer blijven bestaan. Een volk
dat alle reden heeft voor zijn tienmaal talrijker slaven te beven. Gij had maar eens
die moorddadig dreigende, onheilspellende gezichten moeten zien, waarmee
daareven de slaven van de wisselaar hun meester en de slavenopzichter
bedreigden, terwijl zij geketend door de stad werden gedreven. Ik zie een stad
overheerst door een woekeraar uit Byzantium en een wellusteling en vechtersbaas
uit Mauritanië. Ik heb er genoeg van! Nogmaals zeg ik: een volk zonder goden,
zonder vrouwen, zonder moeders, zonder kinderen, een volk wiens veldslagen
door aangeworven Barbaren worden geleverd, zulk een volk kan niet langer
bestaan. Sterven moet het, en spoedig ook.
De Tempeliers kennen we als de fanatieke, wrede soldatenmonniken: de
riddermystici in hun witte mantels met het rode kruis die in de kruistochten een
belangrijke rol speelden. Veel auteurs beschouwen hen – ook vandaag nog –
vooral als een geheim genootschap dat uit was op onduidelijke intriges,
clandestiene kuiperijen (listige streek), schimmige samenzweringen en plannen.
Aan het eind van hun twee eeuwen durende carrière werden deze voorvechters
van Christus ervan beschuldigd hem te verwerpen en het kruis te vertrappen. In
Ivanhoe van Scott worden de Tempeliers afgeschilderd als hooghartige, arrogante
vechtersbazen, als hebzuchtige en hoogmoedige despoten die hun macht
schaamteloos misbruikten, manipulators die de zaken van mensen en
koninkrijken regelden. In andere geschriften uit de negentiende eeuw worden ze
ervan beschuldigd de duivel te aanbidden en alle soorten obscene, verwerpelijke
en ketterse riten uit te voeren. Weer andere auteurs, vooral uit kringen van de
vrijmetselaars, beschouwen de Tempeliers als mystici en ingewijden, de bewakers
van een geheime wijsheid die het christendom ontstijgt. Op hun hoogtepunt
waren zij, misschien met uitzondering van het pausdom, de machtigste en
invloedrijkste organisatie binnen het christendom. Op het concilie dat in het jaar
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1128 in Troyes (de zetel van de graaf van Champagne) werd gehouden, werden de
Tempeliers officieel als religieusmilitaire orde erkend. De Tempeliers beloofden
armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Ze waren verplicht hun haren te knippen
en hun baarden te laten staan, waarmee ze zich onderscheiden van hun
tijdgenoten die in het algemeen gladgeschoren waren. De leden van de orde
moesten witte kleding, wapenrok en mantel dragen, hieruit ontwikkelde zich de
speciale mantel die hen beroemd maakte. Hun regels stelden: 'Het is niemand
toegestaan witte kleding te dragen of witte mantels te bezitten, behalve… de
Ridders van Christus.’
In heel Europa verdrongen jongere zoons van adellijke families elkaar om tot de
orde toe te treden. Uit alle hoeken van het christendom werden giften ontvangen
in geld, goederen en land. Ieder die lid wilde worden van de orde moest al zijn
bezittingen schenken. Gezien deze gedragslijn hoeft het niet te verbazen dat de
bezittingen van de Tempeliers snel groeiden. Binnen twaalf maanden na het
concilie van Troyes bezat de orde uitgestrekte landgoederen in Frankrijk,
Engeland, Schotland, Vlaanderen, Spanje en Portugal. Tien jaar later bezat ze
ook land in Italië, Oostenrijk, Hongarije, Duitsland, het Heilige Land en gebieden
ten oosten daarvan. Bijna op ieder politiek niveau traden de Tempeliers op als
scheidsrechter bij geschillen, zelfs koningen onderwierpen zich aan hun
autoriteit. De belangen van de Tempeliers gingen verder dan oorlog, diplomatie
en politieke intriges. Zij schiepen het moderne bankwezen. Door grote sommen
geld te lenen aan arme vorsten werden zij de bankiers van iedere troon in
Europa, net als van een aantal mohammedaanse machthebbers. Via het netwerk
van hun vestigingen dat over heel Europa en het Middenoosten verspreid was
regelden zij – tegen een bescheiden rente – het veilig en efficiënt overmaken van
geld voor handelaar, een groep die in toenemende mate van hen afhankelijke
werd. Geld, dat in de ene stad lag opgeslagen, kon door een promesse
(schriftelijke belofte tot betaling) – die een ingewikkelde code bevatte – in een
andere stad worden opgenomen. De Tempeliers werden op deze wijze de
belangrijkste geldhandelaars van Europa en hun Parijse verblijf werd het
financiële centrum van Europa. Mogelijk is zelfs de cheque zoals wij die nu
kennen door de orde uitgevonden.
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Keulte is niks aans as gebrek an wöarmte
Miene vrouw huuln vuur oons trouwn, zea n keal, en ikke d’r noa

De oudste sporen van cultuur

Het onderzoek betreffende de ligging en verspreiding voor de prehistorische
monumenten in Twente heeft uitgewezen dat de keus van de gebieden waar in
lang vervlogen tijden mensen zich gevestigd hebben, werd bepaald door het
karakter van het landschap en de geaardheid van de bodem. Dat wil zeggen dat
het landschap afhankelijk is van de geaardheid van de bodem.
Twente en de naaste omgeving maken deel uit van het glaciale landschap, dat
zich ten noorden van de grote rivieren uitstrekt tot aan de poldergronden in het
westen en het noorden van het land. Dit landschap vertoont ten noorden van de
parallel van Coevorden het morfologische (morfologie: vormleer) beeld van een
grondmorene (keileem) landschap en ten zuiden van het brede oostwest lopende
oerstroomdal van de Vecht dat van een stuwwallenlandschap. Wanneer we
Twente en naaste omgeving vanuit de lucht zouden bekijken zien we een grote
vlakte met afnemend verval naar het noordwesten. De vlakte die tot voor kort in
het westen en het noorden geheel, in het oosten voor een groot gedeelte en in het
zuiden slechts gedeeltelijk was bedekt met veen. Het veen heeft dit gebied op
enkele invalspoorten na, geheel van de buitenwereld afgesloten. Deze afsluiting is
volgens het pollenanalytisch onderzoek van de onderste veenlagen in
verschillende venen in het Holoceen (Atlanticum) begonnen. Bij verder
beschouwing van de bovengenoemde vlakte zouden we zien dat hieruit heuvels
en hoogten oprijzen die niet kriskras door elkaar liggen. Ze vormen zowel door de
richting van hun lengteassen als door de wijze waarop ze gegroepeerd liggen een
viertal noord-zuid gerichte heuvelrijen, die algemeen bekend staan onder de
naam stuwwallen. Tenslotte zouden we opmerken dat dit gebied wordt
doorsneden door de oost-west stromende rivier Vecht, de nu eveneens oost-west
lopende Buurserbeek en door een tweetal zuid-noord stromende rivieren: Regge
en Dinkel. Vervolgens door een groot aantal beken en beekjes op de westelijke
helling van de meest oostelijke stuwwal. Ze voeren hun water af van het
noordoosten naar het zuidwesten, van het oosten naar het westen en van het
zuidoosten naar het noordwesten af in de richting van de Regge. Hun beddingen
hebben zodoende een spinnenwebvormig verloop. Het water van de oostzijde van
de meest oostelijke stuwwal wordt afgevoerd naar de Dinkel, terwijl van de meest
westelijk gelegen stuwwal praktisch geen enkele beek komt. In dit gebied zijn een
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viertal noord-zuid lopende heuvelrijen te onderscheiden die vanuit het laagterras
omhoogrijzen. Met het oog op deze wallen gelegen prehistorische monumenten
worden de stuwwallen in het kort beschreven. De stuwwallen zijn gemakshalve
genummerd 1, 11, 111, 1V, van oost naar west.
Stuwwal 1. Van de IJssel loopt een langzaam stijgende vlakte oostwaarts,
afgesloten door de grote, sterk verbrokkelde Sallandse heuvelrug. Deze bestaat
van het noorden naar het zuiden uit de Besthmerberg, de Archemerberg, de
Lemelerberg, de Hellendoornseberg, de Haarlerberg, de Holterberg en de
Markelerberg. Op veel plaatsen heeft deze wal het karakter van een sterk
doorgroefde hoogvlakte en er zijn, vooral wat het noordelijk deel betreft, behalve
bossen dennen ook uitgestrekte heidevelden. Deze stuwwal is opgebouwd uit
grove, grindhoudende zanden uit het Pleistoceen. Het zuidelijk gedeelte van deze
rug, de omgeving van Markelo, Stokkum, Herike en Elsen is voor het grootste
deel bedekt met grondmorene, bestaande uit keileem. Het noordelijk deel, de
Holterberg, de Hellendoornseberg, de Haarlerberg en de Lemelerberg vertoont
overwegend uit gelaagde Pleistonene grondzanden opgebouwde kernen. Daarom
heeft de rug daar een sterk poreuze bodem die het water gemakkelijk doorlaat,
zodat zich daar geen beken hebben ontwikkeld. Wel komen plaatselijk
onsamenhangende leemlagen voor die een weerstand kunnen vormen tegen het
wegzinken van het water. Daardoor komen bronnen voor zoals op de
Sprengenberg bij Haarle, hieruit zijn echter nooit beken ontstaan.
Landschappelijk is het al of niet aanwezig zijn van de keileem en wat daarmee
samenhangt ook duidelijk te zien. Ten noorden van de gemeentegrens RijssenMarkelo is een dorre, steriele vlakte waar, met uitzondering van de es van Rijssen
en de Holter - en de Loker enk, geen bouw- en weilanden voorkomen. Alleen op
de oostrand van deze stuwwal bij Hellendoorn en Nijverdal komen op de
fluvioglaciale zanden wel weer bouwlanden voor zoals bijvoorbeeld de
Hellendoornse es. Ten zuiden van de bovengenoemde gemeentegrens RijssenMarkelo liggen verschillende essen, akkers en weilanden. Het is dan ook niet te
verwonderen dat de prehistorische mens juist dit vruchtbare zuidelijk gedeelte
van deze stuwwal heeft opgezocht en dat daarom juist ook in dit gebied de
prehistorische grafmonumenten zijn gelegen. Het overige deel van deze stuwwal
is, met uitzondering van enkele grafheuvels bij de bronnen op de Sprengenberg
bij Haarle, in dat opzicht verder steriel. Deze gronden hebben in oude tijden
praktisch geen bewoners aangetrokken.
Stuwwallen 11 en 111 zijn gelegen rondom de kom van Vriezenveen-Boven
Regge. Aan de westzijde van deze kom ligt de kleine stuwwal van Den HamDaarle-Wierden (11). Deze stuwwal is voor een groot deel ook weer bedekt met
keileem. Als gevolg daarvan hebben op deze rug, vooral tussen Wierden en Hoge
Hexel weer verschillende grafheuvels gelegen, waarvan er nog enkele aanwezig
zijn.
Bestaan de stuwwallen 1, 11 en de hieronder nog te noemen stuwwal 1V uit
werkelijke heuvels? De oostelijke van de ondiepe kom van de Vriezenveen-Boven
Regge geïsoleerd liggende hoogten van Geesteren, Tubbergen, Albergen, Borne,
Delden, Usselo en Buurse, die tezamen de derde stuwwal vormen, zijn vooral wat
het meer zuidelijk deel betreft, vaak zo laag dat ze zich nauwelijks boven de
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oppervlakten van de fluvioglaciale zanden en van het laagterras verheffen
(eilandenheuvels). Ze worden als het ware doorbroken door de vele beken en
beekjes die van stuwwal 1V komen. Ook stuwwal 111 is weer bedekt met
keileem. Hij verschilt echter van de westelijk daarvan gelegen stuwwallen doordat
onder de keileem en het gestuwd preglaciaal gekneed jong en oud Tertiair wordt
aangetroffen. Op deze stuwwal worden, hoewel in mindere mate dan op het
zuidelijk deel van stuwwal 1 en verder op de stuwwallen 11 en 1V prehistorische
grafmonumenten aangetroffen. In het Usselerveen (gemeente Enschede) is een
grote vindplaats van vuurstenen artefacten ontdekt.
Stuwwal 1V. De westrand van de Dinkelvallei wordt gevormd door de brede
heuvelrug die van zuid naar noord door Oost-Twente loopt. Hij wordt tussen
Ootmarsum en Denekamp onderbroken door een oost-west lopende laagte met
de uitgestrekte wildernissen van het Volterbroek, Tilligterbroek en Agelerbroek.
Hierna zet de heuvelrug zich voort tot ver in het Nedergraafschap Bentheim tot
waar de Vecht, die bij Neuenhaus de Dinkel heeft opgenomen, westwaarts
ombuigt en over de Overijsselse grens komt. Deze stuwwal begint bij Alstätte en
loopt verder noordwaarts via de Lonnekerberg bij Enschede, de Tankenberg bij
De Lutte, de Hakenberg en de Austiberg bij Beuningen en het Beuninger
heuvelland. Met de hoge Hoenderkamp of Hunderkamp ten zuidwesten van
Denekamp wordt dit heuvelland plotseling afgebroken. Hij vormt het eindpunt
van de zuidelijke helft van deze stuwwal. Het meer naar het westen gelegen
noordelijk deel van deze stuwwal begint weer ten zuidwesten van Ootmarsum
met de Haarlse es en Reutumse es en verder met de brede Ageler es, die
langzaam opstijgt tot de hoogte waarover de straatweg Ootmarsum-Almelo loopt.
De Kuiperberg en de Hezenberg zijn de hoogste verheffingen. Het centrale
gedeelte van dit heuvelland wordt gevormd door het hoge, noord-zuid lopende
heidebosplateau van Hezingen en Nutter. Dit plateau scheidt twee
stroomgebieden, dat van de Dinkel in het oosten en dat van de Regge in het
westen. Vanuit dit gebied lopen verschillende beekdalen naar het oosten, zuiden
en westen. Deze oostelijke stuwwal bestaat uit opgestuwde, tertiaire, lemige, fijne
zanden en klei die bijna geen water doorlaten. Het heeft bovendien over een groot
gedeelte van zijn oppervlakte een keileemdek dat dezelfde eigenschap bezit. Wel
komen hier en daar aan de oppervlakte partijen grindhoudende zanden voor of
vormt een zandmantel de bovenste bedekking. Over het algemeen is de bodem
meer afstotend dan doorlatend zodat een groot gedeelte van het regenwater wordt
genoodzaakt langs de hellingen af te vloeien.
Het verloop van de beken in Twente heeft de vorm van een spinnenweb Praktisch
al deze beken komen van deze oostelijke stuwwal (1V). In tegenstelling met het
noordelijk deel van de Sallandse heuvelrug zijn de gronden op deze oostelijk
stuwwal als gevolg van de aanwezigheid van keileem zeer vruchtbaar. Talrijke
essen liggen over deze heuvelrug verspreid. Tot op de hoogste verheffingen komen
bouw- en zelfs weilanden voor, in het noordelijk deel afgewisseld met bossen
grove dennen en heidevelden. De vruchtbare bodem en de overvloed van water
hebben de prehistorische mensen gelokt. Vooral in het noordelijk deel van deze
stuwwal liggen talrijke prehistorische monumenten, hoewel hun aantal vroeger
nog groter was. In het zuidelijk deel daarentegen liggen er nu naar verhouding
veel minder. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat dit gedeelte nagenoeg
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geheel cultuurlandschap is geworden met akkers en dichte bossen loofbomen.
De ligging en verspreiding van de grafheuvels en urnengrafvelden op het
noordelijk deel van deze stuwwal geven nog een bijzonderheid te zien. Het blijkt
namelijk dat de mensen die daar in de steen-, brons- en ijzertijd hebben geleefd
de aan de oppervlakte gelegen tertiaire gronden volkomen hebben vermeden. De
grafmonumenten liggen namelijk op en aan de rand van het grondmorenegebied
of op de fluvioglaciale zanden maar niet op het Tertiair. Waarschijnlijk is de
reden
van
deze
uitsluiting
te
zoeken
in
het
verschil
in
de
korrelgroottesamenstelling van de grondsoorten. De tertiaire klei en vooral die
van midden-oligocene ouderdom is heel zwaar waardoor de verticale
waterbeweging in de bodem uitermate wordt belemmerd. Deze belemmering is
ongetwijfeld van grote invloed geweest op de waterhuishouding. Het gevolg is dat
dit gehele gebied door het slappe en drassige landoppervlak voor de toenmalige
mens vrijwel ontoegankelijk moet zijn geweest. Het zal trouwens ook veel moeite
hebben gekost om kuilen in deze zware klei te graven of om grafheuvels met dit
materiaal op te werpen. De grondmorene daarentegen is minder zwaar en bestaat
soms slechts uit een keienvloertje. Het is meer of minder zandige, verweerde
keileem of heeft een sterk zandig aanzien. Dit houdt in dat de waterhuishouding
geheel anders is geweest dan bij de tertiaire klei. Het gebied van de grondmorene
moet daardoor veel toegankelijker zijn geweest. De fluvioglaciale zanden zullen in
dat opzicht geen enkele moeilijkheid hebben opgeleverd. Of er nog andere
redenen zijn geweest om de tertiaire gronden te vermijden is niet bekend.
In het overgrote deel van Twente is tussen de stuwwallen het laagterras. Daarin
hebben talloze beken in de loop der eeuwen hun beddingen verlegd, langs de
beddingen zijn brede gordels van beekafzettingen. Ook deze vruchtbare gronden
hebben de prehistorische mensen aangetrokken. Daar zijn de urnengrafvelden
getuigen van. Langs de Lemselerbeek (grafveld Lemseler School en Hondeveld,
gemeente Weerselo) en langs de Schabekke bij Oldenzaal (grafvelden De Thij en
De Zandhorst, gemeente Losser en grafveld Erve Weernink of Vastert, gemeente
Weerselo).
De oudste gebruiksvoorwerpen die tot nu toe in Twente zijn gevonden horen
thuis in het laat-paleolithicum. In die periode was de mens een zwerver,
trekkend van de ene plaats naar de andere. Hij leefde van de jacht en de
visvangst en wat de bodem verder nog aan eetbare wortels en wilde vruchten
opleverde. Kortom, hij was een voedselzoeker. Het voornaamste materiaal
waaruit de mens zijn werktuigen maakte was vuursteen. Talrijke voorwerpen van
die aard zijn aangetroffen tijdens de grote onderzoekingen die in het Usselerveen
hebben plaats gevonden, links van de weg van Enschede naar Usselo. Het
Usselerveen is oorspronkelijk een veen- en moerasgebied geweest te midden
waarvan heuvelruggen als eilanden en schiereilanden omhoog rezen. In één van
deze heuvelruggen bevond zich op een gevarieerde diepte beneden het
tegenwoordige maaiveld een laag van vijftien centimeter dikte. Zij wordt
gekarakteriseerd ten eerste door een gebleekte, meestal witte kleur. Ten tweede
door nu eens opeenhopingen van, dan weer door meer verspreid liggende grote
en kleine brokken houtskool, voor het grootste deel afkomstig van Pinus (grove
den) en ook van Betula (berk). Ten derde door vingervormige doodlopende
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gangetjes die zowel naar beneden als naar boven lopen, of geheel of gedeeltelijk
in de laag zelf liggen besloten. De doodlopende gangetjes naar boven wijzen er op
dat zij daar zijn gevormd nadat deze laag door zand (jonge dekzanden) is
afgedekt. Ze zijn dus secundair maar ze geven toch aan de laag van het veen- en
moerasgebied in het Usselerveen een onmiskenbaar karakter. Deze gangetjes
worden toegeschreven aan gravende organismen.
Een honderdvijfentwintig meter lang dwarsprofiel door deze noord-zuid gelegen
heuvelrug toonde aan dat deze houtskool bevattende laag op een bepaald punt in
de westelijke helling uitwigde en aan de oostzijde met een meer of minder steile
helling naar beneden liep en in aanraking kwam met een veenlaag. De helling
van de gelaagde zanden duiden erop dat aeolische en niveo-aeolische invloeden
(Aeoliers: Oudgriekse volksstam; Aeolus: god van de wind; niveo-aeolisch: door
toedoen van wind en sneeuw ontstaan) hun werking hebben doen gelden en wel
door overheersend uit het westen komende winden. De houtskool bevattende
laag die nadien op talrijke plaatsen in het dekzandgebied van Nederland,
Duitsland, Oost- en West-België, Noordwest Frankrijk en ook in Polen is
teruggevonden, is archeologisch en geologisch een gidshorizon geworden.
Aangezien hij voor het eerst in Usselo is geconstateerd heeft hij de naam de Laag
van Usselo gekregen. Hij vertoont op verschillende plaatsen duidelijk
podsolkarakter. Podsol is een Russisch woord en betekent eigenlijk as. Een
heidepodsol bestaat uit een humuslaag, een loodzandlaag (wit van kleur) en een
oerzandlaag (donkerbruin van kleur).
De oerzandlaag ontbreekt op verschillende plaatsen maar op andere daarentegen
is hij goed waarneembaar als een bruin getinte laag. Het komt voor dat hij in een
en hetzelfde profiel nu eens ontwikkeld dan weer onzichtbaar is. Deze Laag van
Usselo is een oud bodemoppervlak dat op hogere gronden is gevormd onder een
bosbegroeiing tijdens de tweede helft Allerødtijd en het allereerste begin van de
jonge Dryas-tijd. De houtskool uit deze laag en daarmee ook de laag zelf is met
behulp van de C14 methode gedateerd op ongeveer tienduizend negenhonderd
(10.900) jaar voor heden. Ook de gedateerde houtskool uit andere vindplaatsen
in binnen- en buitenland komt met deze datering overeen.
De C14 methode is een methode om te kunnen dateren. De aarde is omringd
door een omhulsel van stikstof. Door bepaalde omstandigheden wordt de stikstof
gesplitst. Uit deze splitsing komt een deel radioactieve koolstof: C14 en een deel
waterstof. Door beweging van de lucht wordt de radioactieve koolstof gelijkmatig
vermengd met het gewone koolstofdioxide: CO2 uit de atmosfeer. Met andere
woorden alle atmosferische koolstofdioxide wordt radioactief. Het is de stof die
door planten wordt ingeademd. Met het gevolg dat alle levende wezens radioactief
worden. Zolang het leven nog aanwezig is houdt het C14, dat met het voedsel
wordt opgenomen, het verlies bij het uiteenvallen in evenwicht. Wanneer de dood
is ingetreden komt er plotseling een einde aan deze opname. Vanaf dat tijdstip is
er alleen het uiteenvallen met de vaste snelheid. Want het is een algemene
eigenschap van radioactieve stoffen dat ze langzamerhand verdwijnen. Of juister
gezegd in andere stoffen overgaan die niet meer actief zijn. Het
laboratoriumonderzoek heeft uitgewezen dat na vijfduizend vijfhonderdzeventig
jaar de helft van de radioactiviteit is verdwenen. Na weer een periode van
vijfduizend vijfhonderdzeventig jaar de helft van het tweede restant, na de derde
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periode…. enzovoort. Wanneer nu een dode plant slechts half zo actief is als een
levende dan kan hieruit de conclusie worden getrokken dat de eerste vijfduizend
vijfhonderdzeventig jaar oud is.
In deze laag zijn veel ateliers of werkplaatsen teruggevonden die zich aan de
oppervlakte openbaarden door plaatselijk grote concentraties van kleine
vuursteensplintertjes. Bij verder verdiepen kwamen dan ook grotere vondsten
bestaande uit ruw materiaal, kern- of moederstenen (nuclei), afslag,
halffabrikaten, volledig afgewerkte voorwerpen zoals bekstekers, kerfspitsen,
spitsen, mesjes en krabbers (schrapwerktuig van ijzer om mee te krabben) te
voorschijn. Zij lagen geconcentreerd in de dikte van de laag zelf, of zij kwamen in
kuilen of zakken voor. Blijkbaar heeft in die tijd al een verdeling van arbeid
bestaan. Want in het ene atelier werden bijvoorbeeld alleen krabbers gevonden,
in een andere alleen stekers. Al deze artefacten behoren tot de Tjongercultuur.
Deze beschaving is genoemd naar het riviertje de Kuinder of Tjonger in Friesland.
De meest kenmerkende werktuigjes zijn de Tjongersplisen of Tjongermesjes die
doen denken aan de Gravettespitsen en Gravettemesjes uit het Frans oudPaleolithicum. De Gravette-spits is een werktuig dat vooral uit het Aurignacien
komt en dat naar de vindplaats La Gravette in Zuid-Frankrijk is genoemd.
Dergelijke spitsen hebben gediend als pijlpunten. Dit is bekend door een vondst
uit de Maas bij Roermond. Daar werd een deel van een onderkaak van een
reuzenhert opgebaggerd waarin een gedeelte van een dergelijke spits was. Men
heeft dus pijl en boog gekend.
Behalve de genoemde voorwerpen van vuursteen zijn ook veel brokjes Rötel
(roodkrijt, roodaarde) tevoorschijn gekomen, waarvan enkele met duidelijke
wrijfsporen. Het is nog niet bekend waarvoor deze kleurstof heeft gediend.
Hebben de mensen hun gezichten ermee beschilderd zoals de Papoea’s dat
tegenwoordig nog doen? Of hebben zij de lijken met deze kleurstof ingewreven?
Dergelijke grafvondsten heeft men wel in Frankrijk gedaan.
Vergelijken we deze vuursteenindustrie met die van de daaraan voorafgaande
Hamburgercultuur, gedateerd tussen 14.000-12.000 voor Chr., dan zien we
duidelijke verschillen. Toch zijn in Usselo enkele bekstekers en kerfspitsen
gevonden die kenmerkend zijn voor de Hamburgercultuur. Zij kunnen een
aanwijzing zijn dat het einde van de Hamburgercultuur en het begin van de
Tjongercultuur elkaar hebben gekruist. Vergelijken we de vondsten van deze
Tjongercultuur met die van het klassieke Franse Magdalien (Jong-Paleolithicum)
dan zien we dat een samenhang is uitgesloten. In de Tjongercultuur komen
Gravettespitsen en Gravettemesjes voor die een zeer sterke overeenkomst
vertonen met die van de Engelse Creswellcultuur en Cheddarcultuur. De
Creswellcultuur is genoemd naar de vindplaats Mother Gundy’s Parlour Creswell
Crags in Derbyshire, de Cheddarcultuur naar de vindplaats Gough’s Gave in de
Chaddar Gorge bij Bristol. De mogelijkheid bestaat nu dat de oorsprong van de
Tjongercultuur in die groepen moet worden gezocht.
Wat de plattegronden van de kuil- of zakvormige werkplaatsen betreft, deze
waren min of meer rond met een diameter van anderhalve meter. De
contourlijnen daarvan verliepen onregelmatig. De kuilen waren gemiddeld
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vijfenzeventig centimeter diep. Her is opmerkelijk hoe alle doorsneden van de
kuilen elkaars evenbeeld waren. Zij lieten zien dat de kuilen aan de ene zijde
eenzelfde, vrij regelmatige contourlijn hadden. Terwijl zij aan de andere zijde wel
een gelijke maar zeer onregelmatige lijn bezaten. Er lagen als het ware
afwisselend houtkoollaagjes en witte en gele zandlaagjes boven elkaar. Men kreeg
sterk de indruk dat dit zand en houtskool was dat naar binnen was geguurd
(deeltjes laten vallen), het zand is langzaam naar beneden gegleden. Het zou
rondom de voeten van iemand die zittend had gewerkt hebben gelegen. In dit
verband is het ook opmerkelijk dat de vondsten steeds in het meest westelijk deel
van de kuilen en van boven naar onderen waren gelegen. Terwijl in de grootste
oostelijke helft geen enkele vondst is gedaan. Bovendien viel het op dat telkens
aan de westkant bij de vondsten tamelijk grove stukjes houtskool lagen, terwijl
zij in de grootste oostelijke helft als het ware waren vermalen. Uit al deze feiten
kan de conclusie worden getrokken dat de vuursteenmens tijdens zijn werk met
de rug naar het oosten heeft gezeten. Vandaar dan ook de vermalen houtkool in
de grootste oostelijke helft. Deze kuilen zijn dan ook niet gegraven maar de
zittende handwerker heeft ze door zijn bewegingen tijdens het vervaardigen van
de voorwerpen vanzelf doen ontstaan.
Hebben deze mensen in de open lucht gewerkt of hebben zij in tenten gewoond?
Indien het laatste het geval is geweest staat het zitten met het gezicht naar het
westen in verband met de opening van de tent? Er zijn enkele sporen gevonden
die erop wijzen dat deze mensen inderdaad in een overdekte woonruimte hebben
gewerkt. Want links en rechts van één van de kuilen was in het profiel dat door
deze werkplaats liep, als in het loodrecht daarop staande profiel, een tweetal van
de houtskoollaag uitgaande paalgaten die in de richting van het atelier in een
punt samenkomen. De stand wijst op tentpalen. Uit de afstand van deze beide
paalgaten tot het hart van het atelier kon worden opgemaakt dat de doorsnede
van de tentvloer drie meter heeft bedragen. In verband met de ligging van de
vondsten in de werkkuilen moet de opening van de tent wel naar het westen
hebben gelegen. Daarom komen juist in het westelijk deel van de werkplaatsen
de vondsten voor. De tentbedekking die wel bestaan zal hebben uit dierenhuiden,
is dus gespannen geweest over een aantal kegelvormig geplaatste tentpalen die
boven aan elkaar verbonden zijn geweest. Het is een vorm die tegenwoordig nog
gebruikt wordt bij verschillende volksstammen. Het gebruik van een tent als een
transportabel onderkomen weerspiegelt in grote trekken de beweeglijke door de
jacht bepaalde levensgewoonten van deze jongpaleolithische bewoners van
Twente.
Er is in de veenlaag, waarmee de Laag van Usselo op een tweetal plaatsen in
contact kwam, een groot aantal zaden van de kraaiheide (Empetrum) te
voorschijn gekomen. Tegenwoordig eten de Eskimo’s bij voorkeur de bessen van
de kraaiheide. Bovendien heeft het veenonderzoek aangetoond dat in die oude
periode in Usselo ook zuring en brandnetels hebben gegroeid. Door deze
vondsten is er wellicht een beeld ontstaan van de vruchten en groente die de
mensen van Usselo in de Oudheid hebben gegeten. Ongetwijfeld zullen zij ook
jacht hebben gemaakt op de dieren die toen in deze streek hebben geleefd zoals
edelhert, ree, eland en ganzen.
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De Laag van Usselo is archeologisch zowel als geologisch een gidshorizon
geworden. Wat het laatste betreft moet het volgende nog worden gezegd dat op
circa achthonderd meter verwijderd van de plaats waar de vuurstenen
voorwerpen zijn gevonden door een zandgraverij een profiel van ongeveer drie
meter hoogte en vijfentwintig meter lengte kon worden blootgelegd. Het profiel liet
de gehele ontwikkeling zien van het Laat-Glaciaal naar het Holoceen. Dit LaatGlaciaal laat men beginnen wanneer de eerste duidelijke tekenen van een
klimaatsverbetering merkbaar wordt. In dit tijdvak wordt een viertal perioden
onderscheiden:
-

-

-

Het Bølling-interstadiaal waarin een verdere verbetering van het klimaat
is opgetreden. Een soort parklandschap bestaande uit groepen berken in
een steppe-toendra-achtige vegetatie. Het Bølling-interstadiaal is genoemd
naar Bølling-Sø, een meertje in het noorden van Jutland (Denemarken).
De korte, doch hevige koude Oude Dryas-tijd. De meeste berken schijnen
dan weer te zijn afgestorven. Steppe-toendra-landschap.
Het Allerød-interstadiaal waarin een zeer snelle tweede verbetering van
het klimaat is opgetreden. Aanvankelijk bossen berken, daarna bossen
dennen. Het Allerød-interstadiaal is genoemd naar het plaatsje Allerød op
het eiland Seeland (Denemarken).
De vrij hevige koude Jonge Dryas-tijd. De bossen dennen zijn grotendeels
afgestorven. In de plaats daarvan een parktoendra.

In dit zandgraverijprofiel waren twee onder elkaar gelegen en parallel aan elkaar
lopende kryotubate veenlagen te zien. Kryoturbatie is een verschuiving in de
oorspronkelijke ligging en gelaagdheid van afzettingen, veroorzaakte door vorst
en dooi. Het pollenonderzoek van monsters uit beide formaties heeft aangetoond
dat de onderste laag werd gevormd tijden het Bølling-interstadiaal en de bovenste
gedurende het Allerød-interstadiaal en het allereerste begin van de Jonge Dryastijd. De Laag van Usselo was in het bovenste deel van de laatste veenlaagafzetting
aan de hand van houtskool te volgen. Ze begon in het laatst van de Allerød-tijd
en ging al of niet met onderbrekingen door tot in het allereerste begin van de
Jonge Dryas-tijd.
Tussen de Bøllinglaag en de Allerødlaag lag het jonge dekzand, afgezet tijdens de
Oude Dryastijd. Boven de Allerødlaag lag het jonge dekzand 11, afgezet
gedurende de Jonge Dryastijd. Onder de Bøllinglaag kwam het oude dekzand
voor uit het Boven-Pleniglaciaal. Dit profiel was niet alleen van belang om dat de
Laag van Usselo klimatologisch kon worden bepaald maar ook omdat voor de
eerste keer kon worden vastgesteld dat de Bøllinglaag de scheiding vormde
tussen de oude en jonge dekzanden. Het Laat-Glaciaal laat men kort na
twaalfduizend jaar voor Chr. beginnen. Omstreeks veertienduizend jaar voor Chr.
begint het Bølling-interstadiaal en ongeveer tienduizend jaar voor Chr. de Oude
Dryastijd. Omstreeks achtennegentig honderd jaar voor Chr. begint het Allerødinterstadiaal, ongeveer negenentachtighonderd voor Chr. gevolgd door de Jonge
Dryas-tijd. Omstreeks achtduizend voor Chr. begint het Holoceen met een
belangrijke verbetering van het klimaat.
Onwillekeurig komt men op de vraag waar al die houtskool die voorkomt in de
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Laag van Usselo toch vandaan is gekomen. In Usselo is een achttal vuurhaarden
gevonden. Het is uitgesloten aan te nemen dat al de houtskool uit deze laag
daarvan afkomstig is. Nu weten we dat houtskool praktisch overal in deze laag
voorkomt, ook daar waar helemaal geen sporen van bewoning aanwezig zijn, lijkt
de conclusie gerechtvaardigd dat houtskool en cultuur niet bij elkaar behoren.
Kan de houtskool ook een gevolg zijn van grote bosbranden? De houtskool uit de
talrijke vindplaatsen in Nederland is hoofdzakelijk afkomstig van de den. Nu is
de den een zeer brandbaar materiaal en het is bekend dat een brand in een bos
dennen zich over enorme oppervlakte kan uitstrekken. Hierbij komt nog dat veel
dennen bij het naderen van de felle koude Jonge Dryas-tijd zullen zijn
afgestorven, hetgeen de brandbaarheid ongetwijfeld heeft verhoogd. De resultaten
van het pollenonderzoek van de veenlagen in profiel-systematisch-onderzoek,
alsmede in profielzandgraverij hebben aanwijzingen gegeven dat inderdaad aan
grote bosbranden moet worden gedacht.
In het bovendeel van zone 11 van diagram-profiel-zandgraverij komt een
merkwaardige kruidentop voor (kruidentop: hoog percentage pollen, stuifmeel
van kruiden in vergelijking met andere aanwezige pollen). Aangezien deze top in
diagram-profiel-systematisch onderzoek precies samenvalt met een belangrijke
houtskoollaag, kan hij wellicht zijn veroorzaakt door een plaatselijk bosbrand.
Hierbij komt nog dat op datzelfde niveau verschillende dennen- en
berkenstammen lagen die allen aan één kant waren verkoold. In hetzelfde niveau
kwam in beide profielen een pollen-korrel voor van het wilgenroosje (Epilobium
angustifolium). Zoals bekend is dit een plant die groeit op plaatsen waar het bos
is gekapt of afgebrand. Dit is tegenwoordig nog overal te zien. Diagram-profielsystematisch-onderzoek vertoont onmiddellijk boven de houtskoollaag een sterke
stijging van de berk die zelfs het kruidenpercentage omlaag drukt. Terwijl op
dezelfde plaats de den is achteruitgegaan. Aangezien de den zich daarna weer
herstelt en de berk daarentegen achteruitgaat is het wel zeer aannemelijk dat in
het verloop van deze curve de invloed te zien is van bosbranden. Want op
plaatsen waar bosbranden woedden groeit eerst de berk weer op waarna later
ook andere bomen, inclusief de den opnieuw hun plaats gaan innemen.
Staan deze bosbranden soms ook in een causaal (oorzakelijk, redenaangevend,
oorzaakaanduidend) verband met de uitbarstingen van de nu uitgedoofde
vulkanen in het Eiffelgebied? In het veengebied van Zuid-, Midden- en NoordDuitsland is op verschillende plaatsen tussen de veenlagen ingeklemd een
donkergrijze vulkaanas bevattende afzetting teruggevonden. Deze as bleek
afkomstig te zijn uit het Laachergebied in de Eiffel. Het pollenonderzoek van de
onder- en bovenliggende veenlagen heeft aangetoond dat de vulkanische
uitbarstingen in het Laachergebied in de Allerød-periode hebben plaatsgevonden.
De datering komt overeen met de datering van de houtskool afkomstig uit de
Laag van Usselo.
Tenslotte nog iets over het gebruik van de vuurstenen voorwerpen. Tijdens de
onderzoekingen zijn in het Usselerveen ongeveer twintigduizend vondsten van
vuursteen gedaan. Het aantal gebruiksvoorwerpen is naar verhouding klein.
Door middel van druk of slaan onder een bepaalde hoek leveren de kern- of
moederstenen de klingen. Die worden voor speciale doeleinden nog nader
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bewerkt. De bekstekers zijn gemaakt van klingen die aan het ene uiteinde een
door middel van retouche (bijwerken) verkregen kromme of rechte bek hebben.
Bewerkt worden hiervan gebruiksvoorwerpen zoals harpoenen, priemen en
naalden. Kerfspitsen zijn vervaardigd uit klingen. Door middel van retouche werd
de kling van een spits voorzien, terwijl aan het andere uiteinde op dezelfde wijze
een diepe kerf werd aangebracht. De symmetrische kerfspitsen kunnen als
pijlpunt zijn gebruikt maar de asymmetrische niet. De laatste zijn waarschijnlijk
in een van een gleuf voorzien benen werktuig geplaatst om zo als snijwerktuig
gebruikt te worden. Gravette spitsen zijn lange smalle klingen met een scherpe
punt. De ene lengtezijde is bijgewerkt. Zij werden wel gebruikt als pijlpunten.
Door afslag aan de ene zijde van een kling en retouche aan de andere zijde
verkreeg men een naar verhouding hoge punt die loodrecht staat op het
grondvlak van de kling: de steker. Men onderscheid verschillende groepen zoals
enkele en dubbele stekers, kantstekers en middenstekers. Voor een schrabber
werd de kop van een smalle of brede kling bijgewerkt. Om bijvoorbeeld huiden
van dieren te kunnen looien moesten eerst de haren en de vetlaag aan de
onderkant van de huid worden verwijderd. Dit deed men met behulp van een
schrabber. Men onderscheid krabbers in verschillende groepen zoals
klingkrabbers met retouche rondom langs de randen, klingkrabbers aan het ene
uiteinde geretoucheerd, dubbele klingkrabbers en knoopkrabbers. Toen in het
jaar 1950 aan de Julianastraat in Enter de eerste woningwetwoningen werden
gebouwd, werden bij graafwerkzaamheden sporen gevonden van een nederzetting
uit de karolingische tijd (800 tot 1000 na Christus). Een groot aantal
hagelpotscherven bleek te duiden op een pottenbakkerij. Bij het graven van het
Twentekanaal werd nabij Hengelo een menselijke schedel aangetroffen waarvan
men de ouderdom op twintigduizend à dertigduizend jaar stelt. De vondst doet
concluderen dat er menselijke bewoning was op de hoger gelegen gedeelten van
de streek in de late ijstijd. Temeer daar in de nabijheid van hertshoorn
vervaardigde voorwerpen zijn ontdekt. Op bewoning tijdens de overgang van de
Oudere naar de Middensteentijd (duizend jaar geleden) duidt de ontdekking van
niets meer of minder dan een werkplaats. In de werkplaats werden vuurstenen
werktuigen als mesjes, pijlspitsen, boren, naalden en krabbers gemaakt. De
werkplaats werd gevonden op enkele kilometers zuidelijk van Enschede, in een
hoge heiderug in het Usselerveen.
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De Baand
Mien veute volgt dezölfde wegen
De ogen zeet hetzölfde laand
Het hatte geet al rapper kloppen
Ik veule weer mien va zien haand
Zo vake maakten wiej de roond
Deur bossen en langs mennig arf
Dat ik oe zee ook noe a - j vot bint
Op elke stee woar as ik zwarf
De weend den bleus de mooiste wolken
Boam de einder van de fleer'nger es
De fietsen daal en dan eam kuieren
A - w mar biej n kroezeboom waren west
Mien oren heurt veniejs de vöggel
Mien nös den rök de frisse geur
Dat iej miej ook hebt leren kieken
Doar bin - k oe wisse daankbaar veur
Mien veute volgt dezölfde wegen
De ogen zeet hetzölfde laand
Het hatte geet dan rapper kloppen
Ik veule weer dee oalde baand

Rob Berg: Almelo (1947-2002)
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Noaberholp en vriejn ko’j ja gen geald vuur vroagn, zea Mansboer
zienn knech
Joa… joa, proatkes kost niks, mar de botter kost geald!
(Ironisch gezegde: rustig maar aan, ’t kan niet allemaal tegelijk)

Het ontstaan van het oude land
Door de eeuwen heen hebben mensen behoefte gehad aan goederen die ze alleen
ergens anders konden halen en voortdurend heeft men dus over land of over
water contact gezocht met mensen die het begeerde konden leveren. De oudste
sporen van transport over water in ons land zijn door de Romeinen
achtergelaten. Zij bevoorraadden hun versterkingen over de Rijn – dat werd
uiteindelijk de grens – maar ze onderhielden ook hun handelscontacten met de
streken noordelijk daarvan over water. De Gelderse IJssel werd daarbij niet
gebruikt, want die hadden ze zuidelijk van Oosterbeek onthoofd om meer water
op de Rijn zelf te krijgen. De Rijn liep toen over Elst en naderde bij Oosterbeek
erg dicht een bocht in de IJssel. Vermoedelijk heeft men een doorsteekje door de
oeverwal gemaakt. Dat is nooit moeilijk in een buitenbocht en de rivier ruimde
daarna zelf wel alle verdere belemmeringen op. Dat was veen, dus veel was er
niet voor nodig.
Het feit dat er langs de benedenloop van de Dinkel en de Regge sporen van
Romeinse handelsactiviteiten zijn gevonden wijst erop dat die riviertjes er in die
tijd al waren. Dat is geen triviale constatering, want de laatste decennia is het
duidelijk geworden dat er veel gegraven is aan de meeste, zo niet alle beken en
riviertjes. Venenige depressies die door zandruggen van elkaar waren gescheiden,
bleken kunstmatig verbonden te zijn. Ze zijn, inclusief alle bochten die we als zo
natuurlijk beschouwen, gegraven. Je kunt je dus afvragen wat er voor die tijd
was en waarom men ze gegraven heeft. Boeren bevloeiden hun graslanden om
verschillende redenen. Het kalkrijke beekwater hielp bijvoorbeeld om de bodem
minder zuur te maken. Daarnaast voorkwam bevloeiing vorstschade en hielp het
de boer af van ongedierte zoals mollen en emelten (larve van de langpootmug).
Ook bleef er soms wat vruchtbaar slib achter. Dat verklaarde waarom veel van
die beken hoog lagen: als je water op het land wilt hebben, dient dat te worden
opgeleid. Bij watermolens gebeurt hetzelfde en het is dus voor de hand liggend
om dan beide doelen te dienen.
Niet dat dat altijd zonder conflicten ging; watermulders waren niet in
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waterkwaliteit geïnteresseerd en bij lage afvoeren kon er gemakkelijk ruzie
ontstaan. Vandaar, dat bij de Mosbeek in Noord-Twente, een klein bovenloopje
dat tegen de hoge kant van het dal geklemd ligt, nauwkeurig omschreven was
welk perceel wanneer en hoe lang recht had op water. De boeren mochten die
rechten niet ergens anders uitoefenen. Elk perceel had eigen rechten. Niets zo
beweeglijk als water, maar het recht op water was een onroerend goed. Voor de
verschillen in rechten van perceel tot perceel kunnen bijvoorbeeld bodemkundige
verschillen een rol spelen en/of in het spoor daarvan, verschillen in gebruik.
Maar het is ook denkbaar dat sommige percelen zelfs geen rechten hadden,
eenvoudig omdat ze van nature al nat genoeg waren. Ook is beschreven hoe men
stuwde. Er stonden palen in de beek, waartegen men grasplaggen stapelde als
men mocht bevloeien. Het antwoord op de vraag waarom men die beken gegraven
heeft, heeft lang op een antwoord moeten wachten. Het woord ‘beek’ hangt
etymologisch samen met ‘bek’, met bijten of knabbelen en dat had dus al
argwaan moeten wekken, net als namen voor beken met ‘graven’ erin, zoals de
Vloedgraven van Salland, die rechtstreeks naar de functie verwijzen, of de
Hollandergraven, die naar de herkomst van de gravers verwijst. De vraag is
daarmee wel beantwoord: men wenste te bevloeien. Twente heeft de vroegste
verwijzing naar bevloeiing. In een koopakte uit 1339 van gronden langs de Regge
wordt het recht van ‘vloijen’ expliciet genoemd (Ponsteen 1982).
Voor het antwoord op de vraag wat er dan was voordat al die beken gegraven
werden, moeten we terug naar de laatste IJstijd. Wetenschappers lijken daarbij
vooral geïnteresseerd te zijn geweest in de wat warmere perioden. Maar voor de
vorming van het landschap zijn de koudere perioden aanzienlijk belangrijk
geweest. Toen lag hier de grootste poolwoestijn van Europa, begrensd door de
Doggersbank, Londen, Brussel en Berlijn. En er blijkt sprake te zijn geweest van
een prachtige paradox: wie de waterhuishouding van ons land wil begrijpen,
moet de wetten van de woestijn kennen. Praktisch alle terreinvormen kunnen
worden verklaard uit die wetten: nat zand stuift niet, keien stuiven ook niet en
water is niet samendrukbaar. Met deze wetten in de hand kunnen we verklaren
waarom in een landschap dat voortdurend aan erosie onderhevig was, sommige
plaatsen zich daar kennelijk tegen verzetten en op andere plaatsen materiaal zich
zelfs kon ophopen.
Er zijn in die koudere tijden duizenden kubieke kilometers grond uit die
poolwoestijn verstoven en als löss afgezet, tot in Midden-Rusland toe, in soms
tientallen meters dikke lagen. Wat hier achterbleef verzette zich tegen erosie door
wind en water, keien en nat zand stuiven immers niet. Die keien, hier gewoonlijk
restanten van een eerdere IJstijd, zorgden ervoor dat in hogere delen van het
landschap de wind niet alles weg kon blazen. Op die plaatsen kon dan ook water
de grond in zakken en waar dat weer boven kwam, op de natte plekken in het
landschap, werd zand ingevangen. Bij dat invangen ontstond een
verbazingwekkende verscheidenheid aan oppervlakkige vormen, die goeddeels op
de interactie tussen wind, zand en water zijn te herleiden. In een rapport over de
waterhuishouding van Noord-Brabant is een flink aantal daarvan beschreven
(Baaijens & Van der Molen 2004). Een tweetal ervan, meanderende ruggen en
kwelkraters, komen we ook in de omgeving van de Buurserbeek tegen. De
eigenaardigheden daarvan werden door die middeleeuwse boeren onderkend en
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benut.
Zo’n meanderende rug is eigenlijk de eenvoudigste illustratie van het beginsel dat
nat zand niet stuift. Het begint met een meanderende smeltwaterstroom. Die
vormden zich wel elke zomer. Als de omgeving kaal is, vangt het bewegende water
alle zand in dat door de wind verstoven wordt. Daarbij wordt wat nat was hoog
en wat droog is laag: hoe natter hoe hoger. Het gebruikelijke ‘hoog en droog’ gaat
alleen op als er iets is wat het wegstuiven op die hoge droge plek verhindert. Dat
komt mooi uit in de naam Steenhaar, een kopje aan de westrand van het
Buurserzand (haar: hoogte). De Steenhaar bleef hoog omdat er veldkeien lagen.
Bij dat invangen van zand gelden dezelfde wetmatigheden als bij het transport
van zand door stromende beken en rivieren. Waar het water het hardst stroomt,
wordt het grofste sediment (bezinksel, neerslag) ingevangen en op plaatsen waar
het zeer langzaam stroomt, bezinkt het fijnste sediment. In de buitenbochten
stroomt het water het hardst, dus daar zal grover zand worden ingevangen dan
in binnenbochten. Naast de rug zal dan klei bezinken. Zo ontstaat er een
landschap, dat van hoog in de ruggen naar laag ernaast steeds slechter
doorlatend wordt voor water. Het landschap is als het ware ‘omgekeerd’: de lage
voormalige rivierlopen zijn nu opgestoven tot hoge slingerende ruggen, terwijl de
vroegere hoge delen nu zijn afgestoven tot het bereik van het bodemwater en
lemige depressies vormen. De ruggen zijn ondanks hun verheven ligging dus
verre van droog! Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ze vooral toen,
maar zelfs nu nog, watervoerend zijn. Toen na de laatste IJstijd de
grondwaterstanden weer stegen, gingen die ruggen lekken. Dat gebeurde vooral
bij vroegere buitenbochten, de plekken met het grofste zand. Dat water belandde
in de met klei meer of minder afgedichte laagten ernaast, en dat meer of minder
houdt dus verband met de afstand tot de rug en de dikte en de samenstelling van
de onderliggende kleilaag. Daar, in de natte plekken naast de dekzandruggen,
kon zich veen ontwikkelen.
Hoe gebruikte men die venige laagten nu? De gangbare gedachte is dat men
alleen maar hoefde te ontwateren, maar dat is wat al te simpel. De kleilaagjes
onder het veen maken namelijk dat veen extreem vorstgevoelig is (Van Heuvelen
1965). In de winter kan de vorst diep de grond indringen en dat leidt tot vorming
van ijslenzen. Omdat water bij bevriezing uitzet, kan daardoor de zode losvriezen
van de wortels en daar zat men niet op te wachten, want dan stierf de grasmat
af. En geen gras betekende geen voer voor de koeien, geen mest voor het graan
en dus honger voor de mensen. Die nood maakte vindingrijk en men begon dus
die plekken af te tappen die in de winter niet bevroren en leidde dat ‘warme’
water over het grasland. Op Het Lankheet zijn op verschillende plekken nog van
die kerven te vinden, hoog in de flanken van dekzandruggen en dekzandkopjes.
Men groef niet meer dan strikt noodzakelijk was en tot samenhangende stelsels,
in de zin van doorlopende beken e.d. hoefde het dus helemaal niet te komen. Het
gebied ten noorden van Buurse liet dat op de oudste topografische kaart mooi
zien. Waar het maaiveld voldoende afhelde, liet men het water dus niet over de
akkers, maar over de heide lopen, richting Hegebeek, Rutbeek, enzovoort. Die
beken gedroegen zich ook al wonderlijk, want af en toe splitsten ze zich
stroomafwaarts. Natuurlijke beken krijgen er zijtakken bij en vervolgen verbreed
hun weg.
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Zo’n splitsing laat mooi zien dat beken dus niet primair dienden om het water af
te voeren, maar om het te verdelen. Op de bodemkaart voor het blad Enschede is
dan ook geprobeerd aan te geven waar de beken oorspronkelijk lagen. In het
algemeen is dat schuin naar het noordnoordwesten, een stelsel van breuken in
de ondergrond lijkt daarvoor bepalend. Feitelijk ligt de Buurserbeek daarmee op
een volstrekt onlogische plaats: altijd schuin en soms zelfs haaks op de
natuurlijke afstromingrichting van het grondwater. Ebbers en Hamming (1979)
constateerden dat ook al, en merkten voorts op dat sommige beken tegen
dekzandruggen oplopen. Ze waren dus wel erg dicht bij het ontsluieren van het
werkelijke geheim: dat beken mensenwerk zijn. Zeer mooi is, in dit verband, hun
weergave van beekdalen, die onderbroken worden door essen! Dat zijn precies die
plekken waar tijdens de vorming wegzijging optrad (de huidige beekdalen) en die
waar zich kwel voordeed (de huidige essen). Die essen werden in de
Middeleeuwen ontwaterd om er akkerbouw te kunnen bedrijven en met het
vrijkomende warme water bevloeide men de beekdalen.
De Buurserbeek doet zich met dit merkwaardige beloop kennen als het
belangrijkste waterverdelingsstelsel van heel zuidelijk Twente. Ongeveer dertig
procent van het water dat bij de Oortjesbrug onder Buurse aankwam, kwam ten
goede aan westelijker gelegen gronden, en zeventig procent werd in noordelijke
richting afgeleid. Daarmee werd een enorm heideveld wat productiever gemaakt.
Normaal gesproken verzuren heidevelden; het water van de Buurserbeek bevatte
weliswaar weinig slib, maar wel kalk en daarmee werd bereikt dat de humus niet
als te erg verzuurde. Op de Sekmaatvlakte konden kennelijk, afgaand op de
naam, in plaats van dophei ook zeggen (sek) groeien. Het rietgras (zeggen) maaide
men (daarop duidt dat maat) en daaruit valt weer af te leiden, dat het om grote
zeggen ging. Het merg daarvan was een gewaardeerd voedsel voor zowel koeien
als paarden. We weten toevallig dat ongeveer zeventig procent van het water van
de Buurserbeek in de winter naar de Rutbeek stroomde, omdat de boeren
protesteerden tegen plannen om dat ongedaan te maken (Deking, Dura 1901.
Dat is dus wel heel bijzonder. Protesten tegen het streven een eind te maken aan
bevloeiing van de heide! Bij de verdeling van het water speelt ondermeer de
Buitenbeek een rol. Dit is een van de weinige heidebeken die ons land kent, maar
ook deze is gegraven. Langs de beek is onlangs een gecompartimenteerd
middeleeuws spaarbekken aangetroffen. Het ligt in de bedoeling van het
waterschap de houtwallen, die de compartimenten (afgescheiden ruimte)
vormden, te restaureren.
Die begeerte naar water op de heide noopt trouwens tot een nieuwe blik op de
heide. Die wordt gewoonlijk vooral gezien als een bron van mineralen voor
beekdalen en essen en als een systeem dat dus voortdurende armer werd. Nu is
dat op lange termijn ongetwijfeld juist, maar dat wil niet zeggen dat men daar
niets aan deed. In dat opzicht is het negentiende eeuwse geraas (opschudding)
rond de Buurserbeek zeer onthullend. En misschien verklaart het ook iets over
de grote soortenrijkdom van die Twentse heideveldjes, waarvan bekend is dat ze
op lemige grond voorkomen. Hoewel is die leem daar gekomen? Het is een vraag
met vele antwoorden, maar in elk geval is van belang dat leem in en op de grond
er toe bijdraagt dat kalk en dergelijke niet eenvoudig met het water over het
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maaiveld wegloopt, maar uit het water wordt opgenomen. In die zin trachtte men
dus wel degelijk wat te doen aan die uitputting. De vroegere landbouw in ons
land was weliswaar duurzamer dan de huidige maar er traden, zoals bij alle
vormen van landbouw, altijd verliezen op van voedingsstoffen. Daar komt bij dat
het water niet alleen maar over het maaiveld stroomde. Het betrekkelijk reliëfloze
gebied tussen Haaksbergen en Enschede is zo vlak omdat er tijdens de vorming
vooral water de grond inzakte. Een paar reusachtige begraven tunneldalen,
gevormd onder het landijs, speelden daarbij een belangrijke rol. Een deel van het
water dat door de Buurserbeek werd aangevoerd, zakte hier daardoor de grond
in. Het laat zien dat men vroeger eigenlijk nooit teveel water had. Als de afvoer
wat hoger was werd een groter gebied onder water gezet. Zo is op ’t Aaftink,
noordelijk van de Buurserbeek, een stelsel van dammen en greppels
teruggevonden, dat diende om zelfs de hoogste afvoeren te kunnen benutten. Aan
erosie had men daarbij volstrekt geen behoefte en men wist vakkundige
structuren op te bouwen, die eeuwenlang bij een minimum aan onderhoud
stabiel waren. Op ’t Aaftink gebruikte men ‘eigen’ bronwater, dat van het hoogste
punt kwam (en daar vinden we nog steeds dotters, waterweegbree en
cyperszegge) en dat mengde men niet met het water van de Buurserbeek. Die
eigen bron was kennelijk stabieler en kwalitatief beter dan de aanvoer van de
Buurserbeek. ’t Aaftink ligt ook praktisch boven op een bron, waar – nog steeds –
water opwelt dat lang genoeg onderweg geweest is om sterk met kalk verrijkt te
zijn. Nu is kalk geen echte meststof (zoals stikstof, fosfaat en kalium), maar een
kalkrijk milieu biedt uitstekende kansen aan natuurlijke stikstofbinders als
klavers en rolklavers. Het beekwater benutte men op ’t Aaftink om de lager
gelegen heideveldjes op te peppen en de sporen daarvan vinden we nog steeds
terug in de plantengroei: het zure pijpestrootje mengt zich op de laagste plekken
nog steeds met de meer basenminnende klimop.
De waardering voor het pijpenstrootje (stengels om door de steel van een pijp te
halen) is de laatste honderd jaar aanmerkelijk en in negatieve zin veranderd. Nog
rond 1900 maakte het pijpenstrootje het leeuwendeel uit van het hooi in een
veenweidegebied als de Krimpenerwaard en in kwalitatieve zin dat hooi, naar het
oordeel van landbouwkundigen, onovertroffen: de juiste verhoudingen tussen
eiwit, ruwvezel en zetmeel, zonder tekorten aan belangrijke mineralen. Ook op de
Sekmaat moet het een belangrijk aandeel in de vegetatie hebben gehad. Op ’t
Lankheet merkte men op hoe gretig zelfs oude pijpenstrootjespollen in de winter
opgegeten worden door paarden. Schuilt daarin wellicht de oplossing van het
raadsel van de legendarische Achterhoekse bospaarden? Die paarden werden in
de winter het veld in gestuurd. Men heeft dat in Twente ook gedaan, zoals de
roskammers in Enter. De Paardenslenkte in Noord-Twente heeft waarschijnlijk
zo’n functie gehad. Op ’t Lankheet bleek dat na het afgrazen van de – soms een
halve meter – hoge horsten alle soorten van vochtige heidevelden weer
terugkomen, zoals dopheide, klokjesgentianen, witte en bruine snavelbies,
zonnedauw en moeraswolfsklauw. En dan een waarneming die tot nadenken
stemt. Bij begrazing met paarden werd de heide graziger en soortenrijker. Het is
dus niet ondenkbaar dat die vroegere boeren op den duur vaststelden wat de
optimale verhouding en timing was van begrazing met paarden, runderen,
schapen, geiten en ganzen. Het zou het raadsel van de ogenschijnlijke
wanverhouding tussen bouwland, grasland, heide en veestapel die
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landbouwhistorici constateren in Twente kunnen oplossen. Het zou ook het
raadsel kunnen oplossen van de eetbaarheid van dopheide. Zowel runderen als
schapen mijden die en zonder plaggen zijn dopheidevegetaties moeilijk in stand
te houden.
We zien dus dat de Buurserbeek gegraven is als middel ter verdeling van water.
Dat water kwam goeddeels met de Regge vanuit Duitsland en een
eigenaardigheid is dat de met zoet water doorstroomde laag in de ondergrond
ruwweg naar het noordwesten toe steeds dikker wordt. Dat betekent dat de
aanvoer bovenstrooms in Duitsland tamelijk hevig kon zijn, maar stroomafwaarts
gedempt werd. Het verklaart die enorme inspanningen in het bovenstrooms
gebied om het water goed te kunnen verdelen. Overigens: nog rond 1900 waren
in het brongebied bij Ottenstein de Berkel en de Buurserbeek niet gescheiden.
Het laat maar weer eens zien dat men nooit voor een gat gevangen wenste te
zitten. Wanneer de Buurserbeek gegraven is, is onduidelijk. Ebbers en Hamming
denken rond het jaar 1400, omdat rond die tijd ook het Buurserzand begint te
stuiven. Waarschijnlijker zo rond het jaar 1000, na de Grote Droogte van de
tweede helft van de tiende eeuw.
Rond 1400 wordt een scheepvaartverbinding tussen Deventer en Almelo tot
stand gebracht en men gebruikte daarbij valschutten in plaats van sluizen om
hoogteverschillen tussen de Markvelderbeek (de benedenloop van de
Buurserbeek) en Schipbeek te overbruggen. In die verbinding werd een valschut
geplaatst: een houten afsluiting die men op kon takelen als er een schip of een
vlot door moest (Schutten 1981). Men denkt dan aan een soort guillotine, ook in
overdrachtelijke zin. De aaneenknoping van verschillende bovenloopjes, die
voorheen dienden om een gelijkmatige verdeling van water tot stand te krijgen,
leidde nu door de afvoer naar een ander systeem, tot een onthoofding in
geomorfologische zin (geomorfologie: leer van de vormen der aardoppervlakte).
Immers, bevloeiingsbeken werden zodanig gegraven en op peil gehouden dat de
grondwaterstand maar weinig boven het beekpeil uitkwam. Dan bood de beek
zelf tegendruk en kon geen erosie optreden. Werd nu die tegendruk aanzienlijk
en schoksgewijs verminderd – en dat gebeurde telkens wanneer een schip of vlot
zo’n valschut passeerde – dan kon de oever weggedrukt worden en trad er dus
erosie op. Dat zien we dan ook. De erosie moet nog heviger zijn geworden nadat
in 1611 een kortere verbinding tussen Markvelderbeek en Schipbeek, dwars door
het Noordijkerveld heen, tot stand kwam. Want toen werden de hoogteverschillen
nog veel groter. Maar daarvoor moet de verruiming van de Schipbeek in 1574 ook
al voor aanzienlijke extra erosie hebben gezorgd. De verandering in de
waterverdeling is mede oorzaak van al die verplaatste watermolens (Hagens
1979). Bij de Berkel zien we hetzelfde verschijnsel na de doorgraving bij Haarlo.
Het Buurserzand laat zien dat de effecten van het aftappen van een stelsel zich al
praktisch onmiddellijk en zeer ver bovenstrooms uitten. Het resultaat is
vergaande verdroging van de brongebieden. De tegenhanger van ‘nat zand stuift
niet’ is uiteraard ‘verdroogd zand stuift wel’. In die zin valt uit de richting van het
verstoven gebied en de omvang ervan iets af te leiden over de richting en
reikwijdte van het lokale hydrologische systeem. Zandverstuivingen worden
natuurlijk mede veroorzaakt door overbegrazing en in het gangbare model wordt
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het begin daarvan dan ook altijd gesitueerd net buiten de dorpen. Daar immers
begonnen de uitgehongerde schapen elk groen sprietje af te knabbelen. Ze
stonden achttien uur per dag op stal en dienden vooral voor de mestproductie.
Het blijkt allemaal iets te simpel. Het Buurserzand ligt halverwege Haaksbergen
en Buurse, rond de markegrens. Daar vinden we resten van een ruggenstelsel,
dat men als de voorloper van de Zoddebeek en de Rutbeek zou kunnen
beschouwen. Dat boog dus oostwaarts om de Steenhaar heen, westelijk van de
Sekmaatsvlakte. Dit is in feite zo’n opgestoven rivierstelsel uit de laatste IJstijd.
De Buurserbeek werd dwars door die ruggen heen gegraven. Het noordelijk deel
daarvan verdroogde door de aftapping benedenstrooms, terwijl het zuidelijke deel
werd aangetast door verspoeling.
De doodsteek aan de Buurserbeek wordt, na voorbereidend werk door Staring en
Stieltjes, toegebracht door Lely (1884). Hij was de eerste ingenieur in
waterschapsdienst en tekende einde negentiende eeuw voor het eerste
verbeterplan voor de Schipbeek. Deze Amsterdammer constateerde dat in het
land rond Berkel en Schipbeek het principe dat elke rivier zijn eigen
stroomgebied bedient, geen opgeld doet. De Berkel verloor water naar de
Bolksbeek, de Bolksbeek naar de Schipbeek en de Schipbeek naar de BovenRegge. De lijst kan nog uitgebreid worden, van zuid naar noord verloren alle
beken, vanaf de Groenlosche Singe, water naar elkaar, in noordelijke en
westelijke richting. Er waren wel enige grenzen. De oude gouw Hamaland, in
1066 in tweeën gesplitst, werd nooit meer echt één in waterhuishoudkundige zin.
Het zuidelijke, Gelderse deel, behield het overgrote deel van het Berkelwater voor
zich. De doortrekking van de Bolksbeek naar de Schipbeek door Deventer was
een zaak van bruut geweld. Op de grens tussen het noordelijke en zuidelijke deel
van die oude gouw kwam een houtwal (landweer) te liggen. Die houtwal had, net
als veel houtwallen tussen Deventer en Salland, een waterhuishoudkundige
functie had. De houtwallen bij Deventer dienden om zuur water van de
Schipbeek te weren uit het gebied rond de Sallandse Weteringen. Deventer groef
zijn Schipbeek langs de randen van een reusachtig veen en die beek werd dus
vooral gevoed door oppervlakkig afstromen en daardoor zuur en voedselarm
veenwater. Bij hoge IJsselpeilen stuwde de Schipbeek terug en dan kon zelfs het
hoogste deel van de stad, voor de Bergkerk, blank komen te staan. De verleiding
om water af te laten naar de Sallandse weteringen, die lager liggen dan de IJssel,
was dan menigmaal te groot. In hun Dijkbrief uit 1304 bedongen de Sallandse
boeren dan ook het recht dit zure water te weren (Fockema Andrea 1950). De
boeren noemden het zure water ‘de Wilde Wiking van overland’, waarmee ze hun
Friese herkomst en het broodrovende karakter van dat water prachtig tot uiting
laten komen. Een aantal wielen, hoog op het zand, getuigt ervan dat het wel eens
misging. Bij de grens tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van Hamaland
lag het anders. De Gelderse boeren hielden het Berkelwater angstvallig voor
zichzelf. Dat leidde tot een bodemkundige en geormorfologische grens. Waar de
houtwal wel eens doorbrak wordt nu een soort delta van rivierklei aangegeven en
noordelijk daarvan resteert veel veen. Zuidelijk daarvan is daar niets meer van te
bespeuren.
De doodsteek – Lely’s plan wordt weliswaar door de bewoners verworpen – maar
als hij rond 1900 minister wordt, wordt een (gewijzigd) plan wel degelijk
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uitgevoerd. Ook de Berkel en de Boven-Regge worden dan aangepakt. Dat alles in
het kader van het streven van wat als een manhaftig wil opleggen aan het water
wordt beschouwd. Het leidt tot een ramp. Boeren langs de Schipbeek klagen dat
hun gras door mossen en kruipwilg vervangen wordt. Wat een ironie! De dichter
Staring had zijn hele leven gestreefd naar waterafvoer van zijn Huis De
Wildenborch naar de Berkel en er een gedicht aan gewijd. Daarin komt de
passage voor: ‘De kruipwilg rooft de vrucht/waarvan ons ooft zou gloeien’. Juist
de beëindiging van de bevloeiing en de daarmee gepaard gaande verdroging
bracht dus kruipwilg. Na al die zogenaamde verbeteringen daalden pacht- en
koopprijzen van de gronden tussen Berkel en Schipbeek tot de helft of minder,
dwars tegen de economische trend in (directie van den landbouw 1917).
Daarvoor waren het de duurste gronden van ons land, omdat men er wel
driemaal kon hooien. De Buurserbeek wordt nadien verbeterd en de afhandeling
van de bezwaren daartegen van de boeren, ingegeven door de ervaringen met de
zogenaamde verbeteringen aan de Schipbeek, wordt overgelaten aan de Heidemij
(Lovink & Nengerman 1901). Die berichtte dat men in ruil voor het voorrecht
waterschapslasten te mogen betalen, nu dan ook maar kunstmest moest gaan
kopen. In de jaren dertig van de twintigste eeuw volgt een tweede zogenaamde
verbetering, die dit keer op grote bezwaren van de natuurbescherming stuit. Als
ook dat plan is uitgevoerd, krijgt men te kampen met enorme erosie. In het
gedenkboek van het waterschap Schipbeek omschreven als ‘de naoorlogse
problemen betreffende de zandaanvoer’.
De sporen van de bewogen geschiedenis treffen we aan op ’t Lankheet. Dat
landgoed is ernstig verdroogd en provincie en rijk steunden de afgelopen jaren
plannen om daar wat tegen te doen. Een analyse van het landschap ontrafelde
daarbij een ingewikkeld patroon van vloeiweiden, gevoed vanuit een blind
eindigende greppels en onderbroken beken. Naast de sporen van werken van
voor 1400, aanpassingen van na de verdroging rond 1400 en aanpassingen na de
zeventiende eeuwse aanleg van de omvloed van de Oostendorper watermolen
(met een in het verticale vlak ‘meanderende’ beek), liggen er vloeiweiden, die door
G.J. van Heek rond 1900 waren aangelegd. Hij was voorzitter van de
staatscommissie voor de bevloeiingen en eigenaar van Het Lankheet. Vanuit de
Buurserbeek ontving ’t Lankheet water, waarmee een stelsel van negentiende
eeuwse vloeiweiden werd gevoed. Die negentiende eeuwse werken verschilden
aanmerkelijk van de oudere boerenwerken. De oude stelsels waren nagenoeg
onderhoudsvrij. De negentiende eeuwse vroegen grote hoeveelheden arbeid. Geen
wonder dus dat ze in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt verwaarloosd en
opgegeven werden. Bij de verbeteringswerken van de jaren dertig van de
twintigste eeuw werden overigen nog wel de oude rechten op water vastgelegd.
Veel betekenis had dat kennelijk niet meer want op de toevoerleiding verrees zelfs
een schuur en in de leiding werd een composthoop aangelegd.
Wel heel bijzonder was de ontdekking van een tweetal bekkens, waarin ooit een
van de oudste vormen van waterzuivering, namelijk van verwijdering van sulfaat,
was toegepast. Na tijden van langdurige droogte was het eerste water dat de
sloten vulde altijd sterk beïnvloed door de diepere ondergrond. Het was dan
weliswaar rijk aan kalk, magnesium en dergelijke, maar afgaande op recente
analyses, nog steeds onderverzadigt. Het was echter ook rijk aan sulfaat, heden
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ten dage een belangrijk bestanddeel van de zure regen, maar hier al langer een
probleem in het grondwater. Sulfaat is afkomstig uit bepaalde bodemlagen die
ooit door de zee zijn gevormd en nu veel pyriet bevatten. Dat betekende dat dit
water eerder uitloogde dan dat het bemestte. In het bekken bij de nabijgelegen
boerderij De Pingelpoel was het opmerkelijk dat er, terwijl het in het bos ligt,
geen afgevallen blad is te bekennen. Dat betekende dat zelfs eikenstrooisel er
binnen een jaar verteerd werd. Normaal doet een eikenblad er tientallen jaren
over om geheel te verteren. Honderden jaren voordat de sulfaatreductie door de
wetenschap beschreven werd, pasten slimme boeren het kennelijk al toe, maar
wat deden zij precies? Sulfaatrijk water is landbouwkundig niet bruikbaar. Dus
werd een methode ontwikkeld om dit sulfaat kwijt te raken door het chemisch af
te breken: sulfaatreductie. Daarbij wordt sulfaat afgebroken tot rotte-eierengas
en dat gaat de lucht in. De neus was ongetwijfeld een belangrijk instrument om
het proces in de gaten te houden. Als het water niet meer stonk, was het geschikt
voor bevloeiing. Want dan loogde het niet langer uit, maar werkte verrijkend.
Voor dat proces zijn hoge temperaturen en een zuurstofloos milieu nodig, want
pas dan kan de omzetting naar rotte-eierengas plaatsvinden. Voor dat laatste is
organisch materiaal nodig, dus bladstrooisel, bijvoorbeeld. We weten uit België
en Duitsland dat men wel mest in vijvers gooide van waaruit bevloeid werd.
Er bleven natuurlijk wel een paar geheimzinnige plekken over: greppels op
plaatsen waar je geen greppel verwacht, dito lage plekken, een zandverstuiving
halverwege Rekken en Haaksbergen en dus ook al niet nabij de dorpen gelegen.
En dan ineens breekt het besef door. Zo’n rare afgeknotte dekzandrug bij de
Vedersbrug is afgeslepen en houdt dus verband met erosie. Die erosie houdt
verband met een vroegere watermolen. Immers waar water over een stuw stroomt
is dat een algemeen voorkomend verschijnsel. Gewoonlijk wordt dat wel
bestreden door een keienvloertje in het lage deel van de beek, maar als er aan het
verhang van een beek geknoeid wordt, dan leidt dat tot hogere stroomsnelheden
en daarmee tot versterkte erosie. De stroomsnelheden blijken vroeger zo laag te
zijn geweest, dat zand niet kon worden verplaatst en dat verklaart, waarom
Kuenen in zeshonderd kilometer Drentse beken geen verlegging vond! Dat de
Botterbeek de omvloed was van de Oostendorper watermolen wisten we
natuurlijk al wel. En Botter duidt op dotters, een plantensoort van kalkrijk
kwelwater. We wisten ook dat die midden door een oude vloeiweide gegraven was.
Maar de breedte van de Botterbeek bleef verbazen en de erbij behorende
sprengen – afgedamd door de opgeleide Van Heekslat – leken iets te natuurlijk.
Meestal vindt men uitgegraven grond naast de ingravingen en die leek hier te
ontbreken. Toch moesten ze recent zijn, want voor het jaar 1400 konden ze nooit
zijn ontstaan, getuige die voormalige vloeiweiden, die hoger liggen. Zowel de
Oostendorper watermolen als die bij de Veddersbrug blijken ooit weggespoeld, de
Oostendorper zelfs verschillende keren (Hagens 1979). Jaren nadien bleven ze in
puin liggen en al die tijd kon de erosie toeslaan. Die afkalving blijkt niet beperkt
te zijn gebleven tot de oevers van de beek, maar zich zelfs op honderden meters
afstand daarvan in Het Lankheet te hebben voorgedaan. En stroomopwaarts
langs de Buurserbeek lijkt de erosie waarneembaar tot aan de watermolen
Haarmühle. De sprengen van de Botterbeek zijn daarbij het gemakkelijkst
zichtbaar, maar als we naar de recente, zeer gedetailleerde hoogtekaart van ons
land kijken, dan blijkt dat de Oostendorper watermolen op de, nu verbrokkelde,
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achterrand van een zogenaamde kwelkrater is gebouwd en dat zuidelijk daarvan
resten van een tweede kwelkrater zichtbaar zijn. Één van die geheimzinnige lage
plekken ligt precies op de plek waar die achterranden elkaar raken, en daar
hoort dus een hoge plek te liggen. Er komt nog steeds wat water opwellen en dat
uit zich als zandige verhoginkjes, waar de humus afspoelt. Kwelkraters zijn zo
genoemd naar analogie van de kleinste kratertjes op de bodem van de sloten. Het
zijn ronde plekken die er als miniatuurvulkaantjes uit zien. In het hart ervan
stroomt water omhoog en dat werpt een ringwalletje van zand op. Dat kan
gesloten zijn, maar vaker is het stroomafwaarts open, als een lengtedoorsnee van
een vaasje met een kraag. Stroomt het water hard, dan kan zich stroomafwaarts
zelfs een klein meanderend stelseltje invreten in de slootbodem, met minioeverwalletjes. Dergelijke structuren vinden we ook op grotere schaal in het veld
en we nemen aan dat ze op min of meer vergelijkbare wijze zijn gevormd. Ze
hebben vaak een hoefijzervormige structuur en veelal is een van de twee
uiteinden langer dan de andere. Binnen in het hoefijzer is het dus lager, maar
vaak vinden we in het midden toch een grotere of kleinere geïsoleerde heuvel. Dit
centrum was dan nat gebleven door voortdurende kwel en had vervolgens zand
ingevangen. Hoe sterker de kwelstroom, hoe hoger dus de bult in het midden van
het hoefijzer. Op Hackfort was de grootste kwelkrater ongeveer honderdtwintig
meter in doorsnee, maar later werden in andere delen van Nederland exemplaren
van vele kilometers doorsnee ontdekt. Die veronderstellingen over het ontstaan
ervan maken het mogelijk te voorspellen hoe de opbouw van de ondergrond moet
zijn en waar men grover en fijner zand aan zal treffen. De verschillen in
korrelgrootte leiden tot verschillen in erosiegevoeligheid. Men mag verwachten
dat de achterranden van kwelkraters met hun fijnere korrelgroottes gevoeliger
zijn dan de binnenkant en het hart met grovere korrels. Nu is die achterzijde
gewoonlijk beschermd tegen aantasting door de binnenzijde van de armen van de
krater, maar dat wordt anders als eroderende krachten rechtstreeks toegang
kunnen krijgen tot die zijde. Dat is nu precies wat er gebeurde toen de
Oostendorper watermolen op de achterrand van de meest krachtige kwelkrater
werd geplaatst. Feitelijk bouwde men de molen daarbij op drijfzand. Door een
bodemsprong aan te brengen werd extra water aan het systeem onttrokken en de
grondwaterstand verlaagd. Het resultaat was plaatselijke verdroging. Verdroogd
zand neemt bij heftige regenval weinig water op en men bevorderde dus daarmee
de oppervlakkige afstroming. De omvloed, een overloop in tijden van hoge
afvoeren, werd aangelegd in de zone tussen de rand van de kwelkrater en het
centrum ervan, een nog steeds hoge es. Door de ingraving belandde men in
grover materiaal dan er aan de oppervlakte ligt. Ook dat droeg bij aan een
verdere verlaging van de grondwaterstanden. Als dan als gevolg van alle
ontwateringen de molen wegspoelt van de voor erosie gevoelig geworden
ondergrond en jaren in de kolk blijft liggen, is de weg vrij voor nog omvangrijker
verspoeling. Dat is dan ook gebeurd en daarbij werd de achterrand van beide
kwelkraters aangetast. Bij de zuidelijke kwelkrater bij ’t Lankheet herinnert
alleen een greppel nog aan de vroegere achterrand. En die zandverstuiving op de
grens van de marken van Langelo en Rekken? Het is hetzelfde verhaal als bij het
Buurserzand.
Zo is dan het verhaal van de Buurserbeek in zekere zin het verhaal van de
ongelijke strijd tussen vernuftige boeren en hooghartige stedelingen en al even
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hooghartige techneuten. Maar er is een keer ten goede. Op dat zo deerlijk door
ontwatering aangetaste Lankheet wordt nu, door minder hooghartige techneuten,
gewerkt aan onderzoek naar nieuwe kansen voor bevloeiing, als middel in de
strijd tegen verdroging en waterverontreiniging en vindt al enkele jaren bevloeiing
van landbouwgrond plaats. En dat laat zien dat er nog steeds boeren zijn die
open staan voor wat anders dan ze op de landbouwschool geleerd hebben. Oude
technieken vinden momenteel een nieuwe toepassing op het land van Jan Groot
Obbink en ze blijken nog steeds bruikbaar voor toepassingen, die ook onze
voorouders nastreefden: bestrijding van engerlingen, ritnaalden (larve van de
kniptor: tor die een knippend geluid maakt), mollen en muizen, en, daarmee
verbetering van de draagkracht. Want ook het cultuurtechnische adagium
(spreekwoord) dat nat land slecht berijdbaar is, blijkt onhoudbaar. Ook ontstaan
er zo kansen voor het ontwikkelen van nieuwe natuurwaarden en kan creatiever
en zuiniger met water worden omgegaan. Zuivering van water en het opnieuw
terugbrengen van schoon water in het systeem zijn maar een paar van de
mogelijkheden.
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Op 'n kaarkhof ligt ok wa dokters
Wat leu versliet n moond eer as t gat

De marken
Oogstlied
Sikkels klinken,
sikkels blinken,
ruisend valt het graan.
Zie de bindster garen!
Zie, in lange scharen,
garf bij garven staan!
’t Heter branden
op de landen
meldt de middagtijd;
’t windje, moe van ’t zweven,
heeft zich schuil begeven;
en nog zwoegt de vlijt!
Blijde maaiers,
nijvre zaaiers,
die uw loon ontving!
zit nu rustig neder
galm’ het mastbos weder
als gij juichend zingt.
Slaat uw ogen
naar den hoge,
alles kwam van daar!
Zachte regen daalde,
vriendlijk zonlicht straalde
mild op halm en aar.

A.C.W. Staring

184

Wij bevinden ons in het tegenwoordige Overijssel, in het land van de Saksen, in
het jaar 400 na Chr.. De hoeven liggen verspreid, meestal door hoogopgaande
bomen beschaduwd, zo mogelijk aan de vruchtbare oever van de rivier of haar
zijtakken. Elke hoeve is omgeven door de bouwlanden die het bijzonder eigendom
van de boer zijn, terwijl rondom de gezamenlijke hoeven zich de weiden,
heidevelden, waterplassen of bossen bomen uitstrekken, welke als algemeen en
onverdeeld eigendom aan de gezamenlijke vrije bewoners behoren. Zo een streek
– de hoeven in het midden, daaromheen de bouwlanden, dan de weiden en de
heidevelden en tenslotte de bossen bomen als grens – noemt men marke. Ieder
die hier eigendom heeft is markegenoot of, al naar de plaatsnaam dat wijzigt,
maalman, buur, boer. Maar zo er verschil is van bezit, is er ook verschil van
recht. Tussen gindse arbeider, in grauw linnen gekleed, en deze herder bestaat
groot onderscheid in rechten. Dat de eerste een vrij man is, bewijzen zijn
ongeknipte haren. Dat is zijn enige rijkdom, hij bezit geen enkel stukje grond
maar hij werkt bij anderen. De herder van zo-even, die de koeien van de boeren
op de ‘gemeene’ weide hoedt en daarin bij beurten door één van de markegenoten
wordt bijgestaan, bezit slechts een hut of kot met een moestuin en grasgrond
daaromheen. Hij heeft hierdoor het recht van anderhalve koe. Hij kan dus met
een kotter van zijn rang samen drie koeien weiden, recht op houthak in de
bossen bomen bezit hij evenwel niet. De boer die de markeherder vandaag moet
bijstaan is een volle markegenoot. Hij bezit een huis, omgeven door vrij
uitgestrekte bouw- en graslanden; hij heeft dus recht op een vol aandeel in bos,
water en weide. Deze hoeve hier heeft geen goede naam, daar wonen zeven
dochters en één van deze moet volgens het algemeen geloof een weerwolf zijn. ’s
Avonds moet zij, door een boze macht gedwongen, zich een riem van mensenhuid
omdoen ten einde dan als een wilde wolf huilend en verscheurend rond te
dwalen, totdat het eerste hanengekraai de macht van de boze geesten doet
ophouden. Onze wandeling door de marke is weldra ten einde. Niet dat wij geen
merkwaardigs meer zouden opmerken want er is nog genoeg te zien wat onze
belangstelling verdient. Wij zouden ons kunnen laten onderrichten over de
godenverhalen, wij zouden een offermaal kunnen bijwonen maar de tijd dringt
ons. Werpen wij dan ten afscheid een blik op de verschillende graden van
horigheid die dit tijdperk vooral kenschetsen. De eigenaar van deze hoeve, die er
nog vele in de marke bezit, behoort tot de oude rijke geslachten onder de vrijen,
die reeds nu de naam van edeling dragen. Menige vrije heeft hij in dienst want
het is een eer in dienst van de edeling te staan. De man met wie hij staat te
praten – volgens zijn ongeknipt haar een vrije – is zijn meier, zijn hoofdbeambte,
die het opzicht over al de bezittingen van zijn meester heeft. De meier bezit zelf
een hoeve, waarop hij zich eveneens door een ambtgenoot laat
vertegenwoordigen. Deze meiers meier is een hieman, een onvrije in lichte graad.
Zulke hiemannen, ook hofvrijen genoemd, zijn onderworpen aan het betalen van
enige belasting. Deze hieman, gezeten op een logge vierwielige wagen met twee
ossen bespannen en met een niet onaanzienlijk aantal korenschoven beladen,
komt de tienden brengen waartoe hij buiten de huur van zijn land verplicht is.
Bovendien moet hij enige herendiensten verrichten: ‘tweemaal bij graze en
eenmaal bij stroo, altoos bij zon uit en in.’ Dat wil zeggen tweemaal moet hij
helpen in de hooitijd en eenmaal bij de oogst. Niet langer dan de zon schijnt, dus
één dag. In het bakhuis zien wij enkele mannen druk aan het bakken. Ook zij
zijn hofhorigen en dragen de naam van kamerlingen, huisknechten zouden we ze
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tegenwoordig noemen. Zij zijn bepaalde dagen verplicht op de hoeve te werken,
waarschijnlijk de helft van de week. De overige tijd kunnen zij voor zichzelf
besteden op de grond die zij in huur, soms ook door spaarzaamheid en hard
werken, in eigendom hebben. Bij gindse smeden en timmerlieden ontwaren wij
een reeds bejaarde man, hij behoort tot de windfangen. Hoewel vrij geboren in de
verre marke, werd hij eens als marskramer overvallen en met een diepe wond
naar het huis van de jagers gedragen. Slechts erg langzaam genas hij en toen hij
een jaar en een dag onder de eigenhorigen had gewoond, paste de Heer het recht
van wildfang toe – de lucht maakt eigen – en lijfde hem als gunst niet bij zijn
eigenhorigen maar bij zijn laten of hofhorigen. Hij kreeg nu een hut met een
klein erf buiten de hoeve, waarop hij nu als horige leeft. Hiervoor moet hij
wekelijks enige diensten verrichten, terwijl hij als handwerkman ook nog
meermalen op onverplichte dagen komt arbeiden, waarvoor hij dan loon
ontvangt. Eenmaal per jaar, op de hofdag, moet hij net als alle onvrijen op de
zaalhoeve verschijnen om zijn hofhorigheid te erkennen. Verzuimt hij dit dan
wordt hij belmundig. Dat wil zeggen dat zijn goederen bij zijn dood niet aan zijn
kinderen toekomen maar aan zijn Heer. Op de laagste trap staan de onvrijen, die
men halseigenen, lijfeigenen, dieven of manshoofden noemt. Deze worden niet tot
de mensen gerekend; zij zijn dingen waarmee men handelt zoals men verkiest. Zij
worden gewaardeerd als het vee, wie een van hun dood, moet het weergeld, gelijk
aan dat van een paard of stier, vergoeden aan de Heer. Geenszins aan de familie
van de verslagene want die hebben evenmin recht of aanspraak op iets ter
wereld, als hijzelf. Doodslag werd in die dagen, en nog lang daarna, alleen met
een geldboete bestraft, weergeld genoemd, dat men aan de familie betaalde als
zoenoffer. Hoe hoger stand, hoe groter het weergeld. U ziet ze daar zwoegen, die
haveloze mannen met hun korte, nauwsluitende lijfkleding van grove wollen stof
of slecht leer. Met hun blote knieën en beenkleding van lappen, met oude riemen
of touwen omwonden. Strikken van dik touw hebben zij om de hals en zij dragen
kortgeknipte haren. De meesten zijn halseigenen omdat zij het door geboorte
werden. Slechts enkelen hebben beter dagen gekend. Deze halseigene, die daar
op de akker werkt, had vroeger als hofhorige een hoeve van zijn Heer in gebruik.
Maar hij verwaarloosde zijn land, zodat hem woesting (verwaarlozing) werd
bewezen en hij uit zijn hoeve gezet werd. Ook gindse ganzenhoeder, met zijn
afgesneden neus en oren, was eenmaal een vrij man. In een afgelegen marke
leefde hij onbezorgd op zijn vaders vrije hoeve. De Saksen deden een inval en
maakten hem krijgsgevangen, zodat hij volgens het geldend recht eigenhorig
werd. Door zijn stoere gestalte evenwel wist hij de liefde van de zuster van zijn
meester te verwerven en het minnend paar besloot in jeugdige onbezonnenheid
naar zijn marke te ontvluchten. Het plan werd echter ontdekt en de kwade
zaalheer liet de voormalig vrije neus en oren afsnijden en verkocht hem toen aan
de tegenwoordige eigenaar.
Nog even in het kort samengevat op welke wijze wij de maatschappij in standen
gescheiden zagen. De hoofdverdeling is die in vrijen en onvrijen. De vrijen zijn te
onderscheiden in edelingen en gewone vrijen. De onvrijen bestaan uit hofhorigen
en eigenhorigen. Tot de eersten behoren de hiemannen of hofvrijen, de
keurmedigen en de kamerlingen. De eigenhorigen maken zonder onderscheid één
klasse uit, hetzij zij door geboorte, door oorlog, door huwelijk, door
wildfangsgerecht, door misdaad of door welke andere oorzaak hun vrijheid
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verloren hebben. De hofhorige of laat heeft ook in de laagste rang nog rechten en
is niet volkomen onvrij. Hij kan in eigen persoon voor het gericht verschijnen,
zijn zaak behandelen, voor zichzelf en anderen de eed doen. Hij mag in de oorlog
de wapens voeren en, mits in zijn stand, huwen wie hij verkiest. Hij kan
eigendom bezitten, verkrijgen of erven, en geldt dit niet overal voor onroerend
goed, dan toch ten minste tilbare have. Hij kan andere laten, zelfs vrijen, in
dienst hebben, hij kan lijfeigenen houden en Heer van zijn minderen zijn. Wie
hem dood, moet het weergeld niet alleen aan zijn heer, maar ook, al is het de
kleinste helft, aan de verslagen familieleden voldoen. De eigenhorige evenwel
heeft rechten noch bezittingen, en kan die ook niet hebben want hij is zelf een
bezitting, een zaak. Het is hem ontzegd voor het gericht te verschijnen of te
zweren, is dat nodig dan moet zijn heer dat voor hem doen. Wapens voeren is
hem verboden en hij mag niet huwen zonder de goedkeuring van zijn meester of
diens wil. Wie hem dood moet het weergeld betalen aan zijn heer, die alleen aan
hem verliest. Alzo maken de eigenhorigen eigenlijk geen stand uit en bestaan zij
alleen als aanvulsel van de hofhorigen, wiens leven zij vergemakkelijken
De markegenootschappen zijn ontstaan in de late Middeleeuwen, hoewel hierover
echter meningsverschillen bestaan. Ze kwamen hoofdzakelijk voor in Drenthe,
Overijssel en delen van Gelderland. De juridische grondslag van een
markegenootschap is een bevestiging van een situatie die gedurende vele jaren
was ontstaan. Onze eerste landbouwende voorouders waren de stichters van de
marken. Die wanneer men ze voor het eerst schriftelijk vermeld vindt, al
verscheiden eeuwen oud zullen geweest zijn. Waar marken waren, zullen er voor
haar bestuur en de bewaking van haar belangen, markegerichten of holtingen
gehouden zijn. Uit de markenboeken, die, als ze zeldzaam oud zijn, uit de
vijftiende, vaker uit de zestiende en merendeels uit de zeventiende eeuw dateren,
zien wij dat ook toen nog de holtink zijn naam eer aandeed en er in hoofdzaak
over het hout – over de bomen – werd gesproken. Bij de West-Germanen was
volgens Kaemmel, alleen huis, hof en voortvaring (ontstaan uit) eigendom van de
hoevebewoner. Dat oorspronkelijk niet alleen bos en veld maar alle gronden die
de marke omvatte, onverdeeld markebezit waren schijnt wel vast te staan.
Wanneer men de markenboeken begint bij te houden zijn echter de bouwakkers
en de weinige binnenweiden blijkbaar al in vaste handen. Anders was het met de
grond waarop de boerenhuizen en bijgebouwen stonden. Deze was in vele
gevallen nog markebezit en ook bijna alle bomen, tenminste het hardhout: eiken,
beuken, enzovoort behoorden niet de boer of pachtheer op wiens akker of bij
wiens huis ze stonden maar de marke. De bomen en de markegrond rondom het
huis kon men niet naar eigen goedvinden gebruiken. Het Lutter markerecht
bepaalde:
Dat welck buer hadde enen gaerde ofte ene maet daer ackeren ofte boeck (eikels of
beukennoten) in velle dat mach hie myt sijnen eghenen verckenen bedrijven der
wijle dat akeren inder marke is, of hie machet utlezen ende werpent up die marke,
meer laet heet ligghen soe langhe dattet inder marke uppe is soe moet hie lyden
datmen den gaerden ofte maet openen ghelijck aan ander wruchte.
Langzamerhand kwamen deze gronden en bomen in het bezit van de eigenaren
van de hoeven. De boeren in de buurtschappen van onze streek waren voor hun
bestaan aangewezen op een aantal basisbehoeften. Bouwland voor het
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verbouwen van granen, grasland voor het weiden van het vee en het oogsten van
hooi, heidevelden voor het steken of maaien van plaggen voor de bemesting van
het bouwland, veen voor de noodzakelijke brandstof (turf) en hout als geriefhout
en de bouw van opstallen. Zolang dat alles in voldoende mate voorhanden was
ontbrak de noodzaak tot regulering. Toen de bevolkingsdruk toenam kwam in
deze situatie verandering. Men begon te beseffen dat, indien iedere nieuwkomer
in een buurtschap in gelijke mate rechten kon doen gelden op deze genoemde
basisbehoeften, er snel een situatie zou ontstaan dat er voor niemand voldoende
meer zou zijn.
De buurtschappen bakenden hun grenzen af, wat vaak ruzies veroorzaakte met
de aangrenzende buurtschappen. Deze ruzies hebben zich tot het einde van de
markegenootschappen in het midden van de negentiende eeuw voortgezet.
Binnen deze grenzen (mark betekent een door grenzen omgeven gebied) werden
de nog niet in particulier bezit zijnde gronden gezamenlijk bezit van de
markegenoten. Iedere hoeve kreeg het waarrecht, het recht op het gebruik van de
in gezamenlijk bezit zijnde gronden en een stem in de markevergaderingen. Er
werd een voorzitter benoemd: de markenrichter of holtrichter. De gewaarden
konden hun particulier bezit alleen dan uitbreiden door aankoop van de marke.
De gelden werden aangewend voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals
onderhoud van wegen, bruggen en waterwegen.
In Drenthe, Gelderland en Overijssel en in het aangrenzende Duitse gebied
(Westfalen) zijn heidevelden, veen, bossen bomen en wilde groenlanden vele
eeuwen achtereen gemeenschappelijk bezit geweest. Het gebruik daarvan werd
geregeld door de besturen van de enkele honderden marken. Die zorgden ervoor
dat geen roofbouw op de natuurlijke hulpbronnen van de boer werd gepleegd. Ze
voorkwamen, dat personen van buiten de buurtschap, binnen de markegrenzen
turf staken, heideplaggen wonnen, bomen hakten of vee lieten grazen. Denk nu
niet dat de gewone Twentse boer deel uitmaakte van het markebestuur. Alleen
grondeigenaren: de eigenaren van boerderijen, ook wel de geërfden genoemd
hadden wat te zeggen in de marke. Grondbezit was bovendien de toegang tot
politieke macht. Alleen diegenen die in een buurtschap of marke een van de
vanouds gevestigde boerderijen in eigendom had, mocht deelnemen aan het
bestuur, niet alleen in zijn eigen gebied, ook in geheel Twente. In het eigen gebied
gebeurde dat op de vergadering van de marke. Ook in het gewest, op de landdag,
de jaarlijkse klaring (vergadering) met de landsheer.
Aanvankelijk kwam de bewoning buiten de steden alleen voor in de vorm van
hoeven, die uit konden groeien tot havezaten of versterkte boerderijen. In nietfeodale gebieden waren de hoevebezitters de enigen die politieke rechten en
plichten bezaten, belastingen betaalden en voor de krijgsdienst konden worden
opgeroepen. Zij vormden – zoals eerder genoemd – het bestuur en de rechtspraak
in hun woongebied of buurtschap: de marke. Aan deze hoeven waren aandelen
verbonden. In die tijd werden ze waren of waardelen genoemd en waren geldig in
de tot de marke behorende 'gemeene' (gemeenschappelijke) gronden. Niet
hoevebezitters bezaten in beginsel geen rechten.
Toen de exploitatie van de bestaande erven in gevaar dreigde te komen zijn de
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begrippen als marken ontstaan. De marken met al zijn rechten, plichten en de
waardelen moeten zijn ontstaan op een moment dat de druk op het milieu zo
groot dreigde te worden. Op zo'n moment is er een collectief belang tegenover
buitenstaanders, hetgeen gemeenschapszin (en dorpsvorming?) in de hand kan
hebben gewerkt. Blijkbaar hadden de splitsingen van oudhoevige erven en
nieuwere ontginningen al een dusdanige ongelijkheid in erfgrootte tot gevolg
gehad. Bij de vaststelling van de waardelen werd een simpele regel als: één erve
krijgt één waardeel onrechtvaardig bevonden. Mogelijk was de oorspronkelijke
grootte van een hoeve nog bekend en deze op vier waren gesteld, waarna eenieder
naar rato zijn waardelen kreeg toebedeeld. De marke omvatte ook alle woeste
gronden zoals: heiden, bossen bomen, venen en beekdalen. De waren of
waardelen bepaalden de omvang van de gebruiksrechten die een hoevebezitter
had in de gemene gronden. Het betrof meestal het recht van plaggen of turf
steken, het kappen van hout en het weiden van vee. De marke kon een vrije
marke zijn (het eigendom van eigengeërfde vrije boeren) of een hofmarke
(behorende bij een Heerlijkheid).
De marken waren autonoom en regelden hun eigen belangen door het
uitvaardigden van 'willekeuren' (wettelijke regels) en stelden beambten aan voor
de naleving daarvan. Zo'n beambte was bijvoorbeeld de schutter die tot taak had
het vee uit andere marken, als dat op verboden gronden liep te schutten (in
verzekerde bewaring te nemen). De overtreders werden door de schutter voor het
markegericht gedaagd, dat onder voorzitterschap van een marken- of holtrichter
stond. De holtrichter kreeg zijn functie door stemming. Stemgerechtigd waren
alleen bezitters van waren of waardelen in de marke. In de niet-vrije marken: de
hofmarken was de functie van holtrichter erfbaar en trad de hofheer of zijn
rentmeester als holtrichter op. Twente heette in de Middeleeuwen het paradijs
van de adel vanwege de wildrijke jachtgronden die de bewoners van de havezaten
er in de uitgestrekte wouden aantroffen. Het was een bosrijk gebied. In onze, nu
eentonige en boomloze venen vinden wij zelfs nog grote bomen die daar zijn
omgevallen en vergaan. Ware woudreuzen van tientallen meters lengte. Zulke
veenbomen leverden het kienhout, waarbij de lichtende vlammen onze
voorouders op winteravonden hun huiselijke bezigheden verrichten. Ook op de
hoge heidegrond hebben bossen bomen gestaan. Van de vijf marken waaruit in
de eerste christelijke tijden het kerspel Enschede werd gevormd, eindigen Usselo
en Twekkelo op ‘lo’, dat bos betekent. Denk ook aan Almelo, Hengelo, Boekelo,
Markelo, namen die het begrip bos in zich dragen. Men vraagt wel eens waar het
Enscheder woud lag. Nog in het jaar 1386 wordt het genoemd. Zou het niet
hebben gelegen voor de Veldpoort, die tot de woeste, bosrijke gronden toegang gaf
en waar zich bij de Brammeler en de Elsmate, Usselo, Boekelo, Twekkelo, Woolde
en Hengelo aansloten? Mogelijk waren deze boerschappen onderdelen van het
woud. Men kan zich wel voorstellen dat men in oude tijden te veel hout, te weinig
bouwplaatsen en akkers had. Het rooien van de bomen moet een moeilijk werk
zijn geweest, toen men nog zo weinig metalen gereedschap en wapens had. Voor
een zwaard en schede werd met zeven koeien betaald, dat was de prijs bij de
Franken in de zesde eeuw. Op het schudden, rapen of afslaan van eikels en
beukennoten waren straffen gesteld. De maatregelen tegen het vellen, vervoeren
en beschadigen van de bomen zou met de straffen op de overtredingen gesteld.
Over de aanklachten en moeilijkheden die hieruit volgden kon men boeken vol
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schrijven. In sommige marken werd de boeren het bezit van blokwagen, geschikt
voor het vervoer van zwaar hout verboden, evenmin mochten ze een zaag bezitten
waarmee planken gemaakt werden. De houtrijkdom was ook nog in later eeuwen
zo groot, dat de overlevering op veel plaatsen nog weet van de lange tochten die
de ‘kateekert’ (eekhoorn) kon maken zonder de grond te raken. Zo zou hij zich uit
de bossen bomen van Twickel over de toppen van de bomen naar Oldenzaal
hebben kunnen verplaatsen. De marken namen verschillende maatregelen tot
behoud van haar bossen bomen. In bijna elke holtink komt het aanleggen van
kampen ter sprake, die met eikentelgen beplant of met eikels bezaaid zullen
worden. De jonge boompjes werden van daar later op open plaatsen in de
markebossen uitgepoot. De maatregelen tot aanpoten en bescherming van de
bossen bomen hebben tenminste een gedeeltelijk succes gehad. Op het eind van
de achttiende eeuw spreekt men nog van ‘den gemeine eik’ waarmee de
eikenbossen van de marke bedoeld worden. In de negentiende eeuw besloten
verschillende holtinks nog tot het verkopen van zwaar hout. Niettegenstaande
alle maatregelen die op holtinks werden genomen gingen de bossen bomen toch
gestadig achteruit. Door het verminderen van de bossen verloren de marken en
holtingen meer en meer aan betekenis want het hout was het kapitaal en
betaalmiddel van de gemeenschappen. De holtrichter kreeg bij wijze van
honorarium bomen toegewezen. Bij wijze van gunst of beleefdheid worden de
bomen ‘vereerd’ aan invloedrijke personen. Ook voor werken van liefdadigheid,
zelfs buiten de eigen marke, zowel voor de armenzorg, waartoe iedere marke
binnen haar gebied verplicht was, worden bomen gekapt. Brand is in die tijden
de grote ramp, waarbij ieder mens maar ook iedere marke, stad en dorp tot hulp
bereid is, beseffende dat ook zijzelf misschien eenmaal hulpzoekende zullen zijn.
Ook in zaken van heel andere aard moeten de kosten met hout goedgemaakt
worden. Als er feest werd gevierd moesten de bomen in letterlijke zin het gelag
betalen. Dit was langzamerhand gebruik geworden, al trachtte men dit wel tegen
te gaan. Het vastenavond vieren was voor de boeren een groot feest. Het
voorgaande in aanmerking nemende hoeft het ons niet te verwonderen dat het
eens zo bosrijke Twente, bij het opheffen van het markebezit omstreeks het jaar
1840 weinig anders dan boomloze heide te verdelen viel. Toch leeft nog het besef
dat bij een oud gewaard erve eiken behoren te staan en men vindt het een
schande wanneer zo’n bos gekapt wordt. Geschiedenissen of overlevering weten
soms nog iets te vertellen over bomen waaraan buitengewone betekenis werd
gehecht. Voor de hervormde kerk in Enter staan de linden waarover de Enterse
dichter Waanders spreekt.
De marken waren – zolang we ze kennen – een gefixeerde (vastleggen, vaststellen,
het niet kunnen loskomen van een vroeger stadium van ontwikkeling) eenheid
met een vast aantal erven met een vast areaal aan landbouw- en weidegronden.
En ook een vastgesteld maximum van gebruik van de gemeenschappelijke
gronden, de heide en veldgrond. Als we het schattingregister van het jaar 1475
leggen naast het verpondingsregister van Twente van het jaar 1601 zien we in de
opsomming der erven weinig of geen verschil. Ook latere opgaven van gewaarde
erven en gewaarde caters in de markenboeken sluiten zich hierbij volledig aan.
Alleen in die markenboeken staat dan nog lijsten van ongewaarden: caters en
brinkzitters: soms coveners die bijwoners, inwoners of bijzitters worden
genoemd. En de reeds bekende opgaven van nieuw getimmerde huizen tussen de
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jaren 1682 en 1749 zijn helemaal indrukwekkend. Ze kunnen niet anders dan
het resultaat zijn van het spanningsveld tussen de kordaat en met beslistheid
gedane markeuitspraken enerzijds en de uitvoering ervan – onder het stempel
van genoemde christelijke barmhartigheid – anderzijds. Men zette nu eenmaal
een arme vrouw of een arm – en ook nog groot – gezin niet zomaar in de open
lucht, zeker niet als het ook nog familie uit dezelfde marke betrof.
Hoewel het probleem van ongeoorloofde huizenbouw in de achttiende eeuw een
toppunt bereikte is het vanaf het begin in de markenboeken merkbaar. De
vergaderingen heetten dan wel 'höltings', dat wil zeggen holt-ding: rechtszitting
over houtaangelegenheden, de illegale huizen- en huttenbouw maakt een groot
deel van de notulen uit. In de praktijk betekende een en ander dat Helle ten
Bepseler in de Deldener Es in het jaar 1563 toestemming kreeg 'huer leuentlanck
oir huesken vnndt hoeueken toe gebruicken' en dat het er na haar dood weer zou
toevallen aan de marke. Uit deze en nog veel meer gevallen blijkt dat men
inderdaad of besluiteloos was of ook wel eens geld zag. Als we de lange lijsten
van bijwoners en dergelijke lezen, die 'uit consideratie', 'uit genade', 'om niet' en
'om Godswille', in hun huisjes mochten blijven met toevoegingen als: 'soo lange
die olde Moor leefde', 'tijdt oeres leeuendtz', of zelfs 'voor den tijd van haar
beijden leven lang en niet langer', dan spreekt daaruit toch wel een betere
mentaliteit dan besluiteloosheid en zelfs gewinzucht. Toch heeft deze op zichzelf
genomen toe te juichen houding in de meeste marken geleid tot een haast
ongebreidelde uitbreiding van het woningbestand. Daarmee tot een krachteloos
maken van de op het oog zo vaste markewetten en markeverordeningen.
De vraag die zich voordoet is wat we ons van deze meestal niet al te stevige
bouwsels hebben voor te stellen. Ze vielen alle buiten het eigenlijke,
reglementaire bouwpakket waren alle illegaal, zonder toestemming vooraf van de
markeboeren op de gemeenschappelijke gronden neergezet. De toestemming
naderhand had haast altijd het karakter van 'gedogen'. Doorgaans is sprake van
'huiske(n)s', 'hoevekens' of 'getimmertens', een enkele keer van 'hutte'. Hutten
worden dus duidelijk onderscheiden van 'huisjes'. Het waren kennelijk
onaanzienlijke bouwsels, bestemd voor de allerarmsten, die leefden van wat
anderen hun gaven. En het is geen wonder dat we zo weinig afbeeldingen ervan
beschikken. In de registers van nieuw getimmerde huizen tussen de jaren 1682
en 1749 wordt de grootte van hutten en verdere huizen slechts in een aantal
marken opgegeven. Onder Albergen staan drie hutten genoemd, alle van drie
gebond en met een oppervlakte van respectievelijk tien bij dertien, negen bij
twaalf en tien bij dertien voet (een voet is 28-32 cm). Een goed beeld van zo'n hut
krijgen we uit de foto's van de hut van Maas Mans ofwel Niehoes Mans in
Beuningen. De hut stond op de rand van de oorspronkelijk gemeenschappelijke
markegronden. We kennen nog de zogenaamde Keizersjanmaatshut. Het was een
houten bouwsel met nauwelijks manshoge zijwanden. De gemeente Lonneker
brak het in 1894 af. Nog omstreeks het jaar 1910 woonde Hutten-Benaads in een
geheel houten hutje met aan één zijde plaggewanden. Het stond op 't
Gemeenteveld tussen Delden en Borne. Hutten bestaan er gelukkig niet meer.
Toch is de herinnering eraan niet alleen blijven bestaan in familienamen als
Hutten of Huttenhuis of in andere namen zoals Huttenveld, Huttenweg en ook
wel in de namen van boerderijen.

191

Nog lange tijd hebben er enkele huisjes bestaan die een beeld kunnen geven van
zulke optrekjes, die we de gehele markegeschiedenis door tegenkomen. Zeer
armoedig maar toch nog geen hut. De voorgevel en gedeeltelijk de zijmuren
waren van vakwerk met baksteenvulling. Het achterste derde 'vak' van de
zijmuren was van strovlechtwerk, de achtergevel was grotendeels met heide
bekleed boven de met baksteen gevulde vakwerkmuur. Het huisje van de
'Lattropsvrouwleu' in Langeveen stond er nog – leeg en zeer vervallen – in het jaar
1965. Zulke huisjes, kleine boerderijen, op markegrond gebouwd, zonder enig
ander recht dan een bestaan bij de gratie van de boeren, waren ondanks alles al
in de vijftiende en zesde eeuw een geregeld en aanvaard verschijnsel. Bij diezelfde
gratie waren de bewoners ervan gebonden aan een opgelegd bestaansmaximum
in vee en bouwgrond, van de markegronden mochten ze verder geen gebruik
maken. Zo lagen ze verspreid, soms in een wijde onregelmatige krans rond de
aaneengesloten erfgronden. Soms konden ze zich groeperen rond een
aaneengesloten stuk ontginning, een complex landbouwgronden, aangeslagen uit
de in oorsprong gemeenschappelijke markegronden. Meestal lagen de caters
verspreid rond en soms tussen de oude gewaarde erven, steeds op de grens van
de gemeenschappelijke markegronden. Soms ook vormden de daarin kleine
eilandjes.
De boerderijen en opstallen waren gebouwd van vergankelijk materiaal (leem, riet
en hout) en gingen een beperkte tijd mee. De bodem van deze huisplaatsen was
door de mest van de veestapel en huishoudelijk afval verrijkt, verdween onder de
ploeg en werd als bouwland in gebruik genomen. De nieuwe bebouwing werd
waarschijnlijk verplaatst naar de nieuwe akkergrens. Het is niet onwaarschijnlijk
dat deze oude verlaten huisplaatsen de basis vormen van de in deze streken zo
markante essen. Een recente opgraving op de es bij Elsen van aardewerk uit de
Germaans-Romeinse tijd bevestigt dit vermoeden. Dit zou een verklaring kunnen
zijn voor het verschijnsel dat er veel meer grafvelden en urnenvelden gevonden
zijn dan nederzettingen.
Enter telde in het jaar 1568 zevenentwintig waren. In het jaar 1660 werd nog een
extra halve waar verkocht en daarna bleef het aantal waren gelijk tot de
opheffing van de marke in het jaar 1853. Nieuwkomers die een onderkomen
zochten
werden
met
alle
middelen
geweerd
en
verjaagd.
Door
oorlogsomstandigheden, vooral in de zestiende eeuw, kwamen veel boeren in
financiële nood en raakten hun boerderijen met het daarop rustende waarrecht
kwijt aan de adel en rijke kooplieden uit de steden. De boeren werden pachters
waardoor de rechtstreekse belangen met de markerechten verwaterde.
Zo ziet de maatschappelijke situatie eruit als op 11 juni 1645 Lambertien Evers
Exo, een meisje van een boerderij aan de Regge in Enter, in Rijssen in het
huwelijk treedt met Lambert Aerentz (oon) van het Lentfers (een streek in
Rijssen). Een eigen onderkomen stond uiteraard hoog op het verlanglijstje van
het jonggehuwde stel, in die tijden waren de mogelijkheden erg beperkt. Hoe het
precies in z’n werk is gegaan is niet te achterhalen. Op enig moment hebben ze
clandestien een hutje gebouwd. En wel in een afgelegen gebied van de Enter
marke aan de overkant van de Regge in de ‘Weele Moat’ aan de grens van de
marke Ypelo. ‘Weele’ betekent wilde in de streektaal. Het was dus een drassig
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gebied langs de Regge. De Enterse boeren hadden uiteraard wel in de gaten dat
er illegale bewoners zaten, zolang er geen overlast veroorzaakt werd lieten ze hen
met rust.
In het jaar 1679 is het aantal illegale hutbewoners blijkbaar zo toegenomen dat
er maatregelen getroffen werden. Op de holtink (markevergadering) van 18 juli
1679 werd een lijst gemaakt van de ongewaarde caters (kotter of keuterboer). Op
deze lijst prijkt dus ook de naam van Weele-Berent omdat hij zijn woning 'an
d'Weele' had. Hij had een hutje gebouwd in een afgelegen gebied van de Enter
marke, aan de overkant van de Regge, in de 'Weele Moat'. Het drassige gebied
langs de Regge stond 's winters en in het voorjaar doorgaans (in den regel) onder
water door overstromingen van de Regge. Alle ongewaarden werd aangezegd
binnen twee jaar te vertrekken. Hiervan is niet veel terechtgekomen want in het
vuurstedenregister van het jaar 1682 vermeld als hoofdbewoner: Weel-Lambert,
een zoon van Berend. Zijn buren zijn Bokdam, Hiltjesdam, Hendrik Exoo en
Slag-Berend. In het vuurstedenregister staan de plaatsen waar gestookt kon
worden en werd het schoorsteengeld geheven.
Het register van het zoutgeld van het jaar 1694 geeft weer een levensteken van
het erve De Weele. In Enter zijn er dan honderdtwaalf huizen, hutten en
boerderijen. Van liefst drieënvijftig onderkomens worden de bewoners aangeduid
als pauper. Arm dus en arm was echt arm in die tijd, barre tijden in Enter.
Overigens, Weel-Lambert wordt niet als pauper aangeduid, al zit hij wel in het
laagste belastingtarief. Weel-Lambert wordt vermeld in het vuurstedenregister
van het jaar 1706. Hij moet vier gulden schoorsteengeld betalen. De buren zijn
dan Bokdam, Hiltjesdam, Esinkdam, Dragonder (een militair die is blijven
hangen in Enter), Exoo, Jan Berends en Gerrit Evers.
Het jaar 1712 is een gedenkwaardig jaar in het bestaan van het erve De Weele. In
de vergadering van het markebestuur van 17 augustus 1712 wordt een verzoek
behandeld van Weel-Lambert, om tot aankoop te mogen overgaan van een uitdrift
in de marke Enter. Dit was een zakelijk recht dat de eigenaar een omschreven
recht gaf op het laten weiden van vee op de markegronden, het heiden (steken
van plaggen) en nog enkele zaken. Het gaf geen stemrecht in de vergadering van
het markenbestuur. Eindelijk kon het erve De Weele dus treden uit het in feite
illegale bestaan, dat meestal oogluikend werd toegestaan. Het vergde wel een
generatie lang sparen want de aankoop van de uitdrift vergde een bedrag van
honderdzes gulden, een heel vermogen voor een cater.
In het jaar 1748 is er een grote volkstelling in opdracht van de Staten van
Overijssel. Alle woningen, hutten, catersteden, erven en hun bewoners,
kostgangers en personeel worden te boek gesteld. In Enter hebben we dan in
totaal tweehonderdzestien woningen. Het aantal inwoners bedraagt dan
twaalfhonderdtwee. Het ‘caterplaatsjen’ van Albert ter Weele en Diena Rouweler
met de kinderen boven de tien jaar: Albert, Lammert, Jenne en Janna en de
kinderen beneden de tien jaar: Griete. Uit deze gegevens kunnen we afleiden dat
Albert uit het eerste huwelijk (inmiddels 26 jaar), nog op het erve woont. De
oudste zoon Jan uit het eerste huwelijk is ingetrouwd op het erve Koenderink in
Enter en wordt daar de boer op het erve.
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In het jaar 1853 wordt besloten de marke Enter op te heffen. Het markebestuur
was niet meer bij machte de zaak naar behoren te besturen. De verstrengeling
met de taken van de burgerlijke gemeente Wierden, waartoe Enter behoorde, gaf
veel problemen. Het bezit van de marke bestond uit duizend hectare grond,
bestaande uit heidevelden, groengronden, broekweilanden en venen. Via een
ingewikkeld systeem werd bepaald hoe deze grond verdeeld werd en wie de
deelgerechtigden waren. Ook het erve De Weele kreeg meer dan tien hectare uit
deze verdeling.
In het jaar 1869 verkoopt Jannes ter Keurst het achtentwintig hectare grote bezit
van het erve De Weele aan Hendrikus Voortman uit Ambt Delden. Jannes
vertrekt op vijfenvijftigjarige leeftijd met zijn gezin naar Michigan in Noord
Amerika. De economische omstandigheden waren in die tijd erg slecht en mede
vanwege de onderdrukking van het gereformeerde geloof emigreerden veel
mensen uit onze streek naar Michigan. Dominee van Raalte was de grote
animator van deze exodus. Al eerder was de familie Hommers, de buren van Ter
Keurst, naar Amerika vertrokken. Die familie was toen, slechts vijf mijl van hun
bestemming verwijderd, jammerlijk omgekomen bij een scheepsramp.
Hendrikus Voortman was gehuwd met Gerritdina Averink, ook uit Ambt Delden
afkomstig. Hun zoon Gerrit Jan Voortman wordt later de erfopvolger op De
Weele. Hij trouwt met Dina Reef, geboren in Elsen. De laatste boer op het erve De
Weele wordt hun zoon Hendrik Gerrit Voortman, geboren op 11 januari 1898. Hij
trouwt op 9 juni 1932 met Alberdina Geertruida Kolhoop. Op dat moment is
moeder Diena Voortman-Reef weduwe van Gerrit Jan Voortman en de
ongetrouwde broer Johan en zuster Dina zijn ook nog in huis.
Als in het jaar 1960 de weduwe Voortman-Reef overlijdt wordt het goed De Weele
onder de kinderen verdeeld. Voor de laatste boer op De Weele blijft er te weinig
grond over – nog geen vier hectare – om van te bestaan. Zij vertrekken van het
erve en bouwen een huis in de directe omgeving aan de Huttemansweg. Op 8
februari 1963 overlijdt Hendrik Gerrit Voortman, zijn vrouw overlijdt op 5 mei
1983.
Johan en Dina Voortman blijven achter op het erve De Weele dat meer en meer
in verval raakt. Door omstandigheden zijn ze beiden in het verpleeghuis
Krönnenzommer in Hellendoorn geplaatst waar Johan en Dina inmiddels zijn
overleden.
Het tot bouwval geworden De Weele is geveild en aangekocht door de familie
Hellendoorn uit Noordwijk. Zij zullen in Enter de geschiedenis ingaan als ‘zij die
wonen op het spul van De Weele’.
De aan elkaar grenzende marken lagen nog al eens met elkaar overhoop.
Doorgaans betrof het verschillen over de begrenzing. In de oude markenboeken
(de notulen en verslagen van de markevergaderingen) wordt hierover regelmatig
gewag (melding) gemaakt. De grenzen van de marken werden doorgaans met
palen of stenen aangegeven, de zogenaamde lakestenen of lakepalen. Deze
grenzen moesten regelmatig door de markegenoten gecontroleerd worden, dit
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noemde men de lakegang. Het oud Saksische woord lake(n) heeft dan ook niets
met textiel van die naam te maken maar betekent grens of scheiding. Een nog
weinig in Nederland voorkomend runderras, de lakenvelder dankt zijn naam aan
de markante scheiding of begrenzing van de kleurpartijen van zijn vacht.
Oorspronkelijk moeten de holtinks onder de blote hemel gehouden zijn, steeds op
dezelfde plaats, later doorgaans (in den regel) op de deel van het daarvoor
aangewezen erve. Op 18 oktober 1726 vergaderen in de kerk van Enschede
goedheren en boermannen van Usselo. Besproken werd een geschil met Buurse
over het gebruik van de Slaagermaat. In het weiland lag vroeger de kuil waar
recht werd gesproken, de 'sproakkoele'. Tijdens de holtink (markevergadering)
over de gemeenschappelijke markegronden werd hier de 'baenke' gespannen. Met
een touw werd de kuil afgezet en werden tafels en banken geplaatst. Hierbinnen
namen de markenrichter met zijn helpers, de kornoeten of cornoten plaats achter
de tafels. Dat gebeurde bij 'klimmende sonne'. Ook namen de erfgenamen en de
meiers (pachtboeren) op de banken plaats. De hele dorpsgemeenschap was bij de
vergadering over het markebezit betrokken. De caters hadden geen stemrecht
maar bezochten wel de vergadering, ieder met een grote stok in de hand. Het
gewone boerenvolk was vroeger niet zo rap van tong. Werd er iets gezegd dat hen
niet zinde, of waren de boetes voor het teveel kappen van hout te hoog, dan
begonnen ze zich op te dringen en met hun stokken op de grond te kloppen. Deze
taal werd door de markenrichter, die recht had op tweederde van de opbrengst
van de boetes, even goed verstaan als woorden, misschien nog wel beter. Ook
onderling wisten de caters zich met deze stokken, ook wel koezen (gemaakt van
eikenhout of rozenhout) genoemd, bij verschil van mening geducht te weren. Uit
de markenboeken blijkt wel dat de holtink als een feest werd beschouwd, of met
een feestmaaltijd eindigde. Minder duidelijk is het echter wie aan deze maaltijden
deelnamen. Zaten de eigengeërfde boeren met de grootgrondbezitters uit adel en
geestelijkheid aan? Kregen ook de halfgewaarden en kotters hun deel? Wat het
bier betreft, men verkreeg het voor een groot deel uit boeten voor kleine
overtredingen. Ook waren enkele, door boeren of kotters in gebruik verkregen of
genomen grondstukken, belast met de levering van een hoeveelheid bier op de
holtink. De hoeveelheid was in zijn geheel genomen wel zo groot dat niemand
dorst hoefde te lijden. Menigmaal zal het einde van een holtink overeenkomst
hebben vertoond met het ‘ding’ in Anna Holmer beschreven, waar de aanwezigen
na gedane arbeid luidkeels zingen:
Hier sitt so mannig dorstig Mann
Dee nich meer lange wachten kann
Sett an! Sett An!
Anna Holmer oder die Wiedertäufer, eine historische Erzählung aus der ersten
Helfte des 16e Jahrhunderts, den hintergelassen papieren eines alten
Schulmeisters nacherzählt von Professor Arnold Fokke.
Overigens is dit ‘ding’, dat het midden schijnt te houden tussen een veemgericht
en een holtink, hier waarschijnlijk historisch weinig van betekenis. De boeren,
kleinen en groten hebben het gelag waarschijnlijk in hoofdzaak betaald. Op hen
drukten vele lasten en herendiensten, ook in de achttiende eeuw nog en daarbij
de gehele of gedeeltelijke kosten door de holtink veroorzaakt. De brinkzitters van
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Lonneker moeten jaarlijks ieder achtentwintig stuivers en een paar kippen
leveren. Soms worden de lasten voor de boeren te zwaar. In het jaar 1644 schrijft
men in Lonneker:
Alsoo die huysluiden doleeren (afscheiden), dat den jaerlyxen holtinck tot groote
kosten van de marcke lopet, is geresolveert (besloten), dat voortanne alle drie
jaeren eenen gemeenen holtinck sal geholden worden, doch so nodich sollen
holtrichter bij kerkenspraecke (na de dienst op het kerkplein) sulx notificeren
(bekendmaken).
Er is ook een lijst in het markeboek opgenomen van kosten voor eten en drinken,
niet alleen bij de holtink maar ook van wat de holtrichters en verschillende
goedsheren bij het gaan naar of het komen van het markengericht in Oldenzaal
verteerden of op kleinere bijeenkomsten daar gebruikt hadden. Een grief van de
‘huysluiden’ is dat ze veel onbetaalde arbeid aan wegen, straten, beken en
waterleidingen en voor ander grondwerk dienen te verrichten. Men schrijft in
Markelo:
Dat ten allen tijde wanneer de ingezetenen van Marckel uit naam van den
holtrichter verbadenen sind ofte worden om in de gemeente te graven of in ’t
maken of repareeren van de wegen of andersins te verbeteren, dat alsdan ieder
ingesetene van Marckel, niemand uitgezonderd, zoodra de klok getrokken wordt,
sal coomen te graven ter plaatse waar haarluiden bevolen wordt, bij die poene
(pene: op straffe van) van een halven goudgulden bij ieder uitblijven te verbeuren
(beuren: betalen met pand).
In het laatst van de achttiende eeuw en begin van de negentiende eeuw, toen in
de holtinks de plaatsen die vroeger door de adel of geestelijkheid waren bezet
door boeren en burgers werden ingenomen, toen de markebossen hun bomen en
het markebestuur zijn macht en aanzien grotendeels verloren hadden, zal de
holtink langzamerhand een minder gewichtige en minder feestelijke bijeenkomst
geworden zijn. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis die in het jaar 1838 zo uitvoerig over
dit onderwerp schrijft, maakt ze in die tijd van verval nog mee en zegt er dan van:
Wij hebben nog Gezworenen of Schutters, die niet meer zweeren of schutten. Wij
houden nog holtingen waarop de boer, met de kin op de koeze leunend, zijn veto
uitbrengt als een Poolsche Magnaat; waarop men met gloeyende aangezigten,
onder wolken tabaksrook, besluiten neemt om ze nooit uit te voeren want hier is
een wetgevende zonder uitvoerende magt voor handen.
In Wierden woont in het jaar 1601 Johan Coerdes. Hij is in het bezit van ‘1
huisstede ende gaerden, 1 half molder’. In het verpondingregister is geen adres
vermeld derhalve weet ik niet of het één van mijn voorouders is. Coerdes, Koers,
het zou zo maar kunnen. Mijn grootvader is geboren in een caterstede op de
Wierdense Es. Het enige wat er nog van over is gebleven is een schilderij, de
caterstede in vakwerk is vastgelegd op zes tegeltjes in een lijst. In het jaar 1645
werd Koers waarschijnlijk als Coursel geschreven.
Over het markebestel is nog veel meer te vertellen. Zo gold in deze streken het
Saksisch erfrecht wat inhield dat alleen de stamhouder de hoeve en het land
erfde, de ander kinderen erfden niets. Wel was de oudste verplicht, zijn broers,
zusters, ongehuwde ooms en tantes, kost en inwoning te verschaffen, in ruil voor
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de arbeid die zij op de hoeve verrichten. Dit klinkt ons tegenwoordig erg
ondemocratisch in de oren maar verdeling van het bezit zou de wortels van het
bestaan aantasten. De jongeren die een leven als ongetrouwde knecht of meid op
het vaderlijk erve niet zagen zitten, trokken weg. Sommigen vestigden zich
illegaal in een verlaten uithoek op de woeste markegronden, door met behulp van
vrienden bij nacht en ontij een plaggenhut te bouwen. Het was een ongeschreven
markewet: wanneer er 's morgens rook uit de schoorsteen komt men op deze plek
mag blijven.
De marken waren verplicht hun armen te onderhouden. Wel werden strikte
voorwaarden gesteld aan de maximale grootte omdat dit medegebruik van de
markegronden ten kosten ging van de gewaarden. Deze nieuwelingen verkregen
nimmer waardelen en moesten voor het gebruik van de gemene gronden een
jaarlijkse vergoeding betalen. Zo'n keuter- of caterstede (boerderijtje) mocht niet
uitgroeien tot meer dan vijf gebond (ruimte tussen twee gebinten of stijlen). De
naam keuter of cater leeft nog steeds voort, denkt u eens aan de textielfabriek
Nijverdal Ten Cate en aan de vele namen met een voor- of achtervoeging met
kate, cate, kotte of keuter. De woeste markegronden vormden een onlosmakelijk
onderdeel van een hoeve. Het aantal stuks vee was afhankelijk van het aantal
hectare woeste grond waarover men kon beschikken.
Zij die door allerlei oorzaken verarmden, of kinderen van niet-bezitters, waren er
ellendig aan toe. Men hoeft slechts de stadsrekening in de oude archieven der
kleine steden na te zien om te ontdekken hoe ten hemel schreiend de toestanden
waren. In Delden had men een speciale voerman die de armen van de stad –
waar men geen raad mee wist – op zijn wagen laadde en te Goor bij het stadhuis
afzette. Het hielp bitter weinig, de volgende dag reed een karrenman uit Goor met
de vracht naar Delden terug, met nog een aantal behoeftigen uit Goor erbij. Was
het in de steden voor zwervende armen onhoudbaar, in de marken en
buurtschappen was het nog erger. Hier hield men zovele malen per jaar als het
werd goedgevonden een complete drijfjacht op de honderden ongelukkige paria's,
de zogenaamde huttenbewoners. Bovendien had iedere marke zijn armenjagers
en politie, die dag in, dag uit de armen achterna zat. Dit alles kweekte een haard
van misdaad op vele plaatsen. De sterksten en brutaalsten onder dit volk
verschaften zichzelf recht, meestal met knuppel of mes. Was het misschien aan
deze toestanden toe te schrijven, dat eerst Huttenkloas alleen, later met zijn
vrouw en kinderen – en met hen vele anderen – diefstallen en inbraken pleegden?
Huttenkloas woonde destijds aan de weg van Delden en Beckum naar
Hengevelde en kerspel Goor. De oudheidkenner Van Deinse meent dat de galgen
bij voorkeur plachten te staan dichtbij of op een landweer. Het is echter even
waarschijnlijk dat de plaatsing van de galg willekeurig was. Meermalen zijn er
kwesties gerezen tussen ‘belandende gerigten’ over de plaatsing, waarschijnlijk
een gevolg van het streven om ze zoveel mogelijk op de grens van het
rechtsgebied te stellen. Het galgenveld was bij Goor op de oude gerichtsplaats De
Malberg. In de tijd van Karel de Grote (742-814) werd de hoge rechtspraak in
de marke door de graaf uitgeoefend, ter plaatse waar de vrije grondbezitters van
oudsher bijeenkwamen. Deze plaats droeg de naam van de maalstede Mallum of
Malberg en de vergadering was het ‘echte thing’ (ding), dat drie keer per jaar
aldaar gehouden moest worden, bij ‘climmende sonne’.
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Een cater is een arm man. Hij heeft geen land, geen rechten, geen hof, geen enkel
bezit. Hij woont in een schamel huisje en bebouwt een kleine akker. Heeft een
cater een koe, dan is dat een groot bezit, waar hem de andere caters om
benijden, die maar twee of ten hoogste drie geiten hebben en die te vergeefs
probeerden een kalfje groot te krijgen. Een kalfje vreet steeds meer en geeft in het
begin niets. Waar zullen zij het voer vandaan halen? Ze hebben geen recht op
hooi van de rivierweiden. Ze mogen op de wallen en bermen het gras maaien,
voor alle caters in de marke is daar echter geen hooi genoeg. Is een cater zo rijk,
dat hij een koe bezit of ook nog een os, dan is het een zorg om aan voer te komen
voor de lange winter. Het vee van de cater is in het voorjaar soms zo uitgemergeld
en vermagerd, dat het niet meer op eigen poten gaan of staan kan. Op een
kruiwagen moeten ze het dan naar de koeweide brengen en liggend begint het
arme beest te vreten. Geregeld gebeurt het ook, dat het beest die weelde niet
meer verdragen kan. De ingewanden zijn geen goed voer meer gewend. Dan sterft
zo'n magere caterskoe en dat is meer schade voor de bezitter, dan dat een
erfgenaam vijf vette beesten uit zijn stal moet missen. Een cater moet zorgen, als
hij een koe wil houden en wat meer land wil huren van de erfgenamen, dat hij
veel werk voor ze kan doen, dat hij sterk en gezond is. Hoe kan een cater echter
sterk en gezond zijn, als hij van klein kind af aan totdat hij werken moet – en dat
is al vroeg – meestal gebrek en soms honger lijdt? Als een caterszoon maar bij
een goede en rijke boer in dienst komt, waar hij zich uit de kluiten kan eten, is
dat al veel gewonnen. Dan kan hij later voor zijn kost werken en misschien een
koe houden, ook alleen zolang hij gezond en sterk is. Blijft zo'n tengere
caterszoon – die geen boer in dienst wil nemen omdat hij te minnetjes is – thuis,
dat wil zeggen, dat hij hard werken moet zonder wat goeds te eten te krijgen, dan
sterft hij meestal gauw. De weinigen, die blijven leven lijden gebrek en bestaan
van de gunsten en gaven der erfgenamen. Sommigen van hen worden snijder,
lapper, looier, kuiper en verdienen zo hun brood maar weelde kennen ook zij
niet. De catersvrouwen weven en dat doen ze goed maar ze kunnen weinig vlas
verbouwen. Voor de verkoop blijft meestal niet veel over, als het hoognodige voor
het gezin er af is. De catersvrouw krijgt geen stuk grasland toegewezen van de
erfgenamen, dat ze scheuren (ploegen) mag om er haar vlas te zaaien. Ze zoekt op
de woeste gronden een stukje land en oogst van drie keer zoveel grond niet half
zoveel als de vrouw van een of een erfboerin.
In het jaar 1793 kwam door omstandigheden de pacht vrij van het erve Groot
Peddemors. Veel boerenzoons zullen gedroomd hebben om er pachter te worden.
Er komt echter geen Enternaar aan te pas. Tot stomme verbazing van heel
Enterbroek komt op 11 november 1793 de familie Böhmer uit Delden als nieuwe
pachter op het erve Groot Peddemors. Nicolaas Böhmer is tot dan kastelein
(militair, bijgestaan door de borchmannen) geweest van de herberg Carelshaven
in Delden. Veel tijd heeft Böhmer niet gehad om zich als boer te bewijzen, in het
jaar 1795 is hij overleden. Zijn vrouw, een rasechte Friese boerendochter zette de
boerderij met succes voort. Dat heeft wel indruk gemaakt in Enterbroek. Vanaf
dat moment wordt er niet meer gesproken van Groot Peddemors maar van
Böhmers, nu verbasterd tot 'n Beumert. Andere erven in die tijd waren erve
Bulner, erve Hollander en erve Rassche.
Hoewel beter af in levensomstandigheden – ze hadden vast werk, leeftocht en een
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zeker inkomen – waren de eens welbekende 'klöpkes', vrouwelijke
kerkdienaressen en pastoorshulpen, ook vaak niet meer dan hutbewoonsters. Als
hun woninkjes tenminste niet tegen een boerderij stond gebouwd. Dat was dan
meestal tegen de achtergevel, naast de niendeur zoals bij erve Effink in Enter of
op de Koppelsbrink in Borne. In Borne daar staan er zelfs twee, één aan elke
zijde van de deur. Zowel deze als de los staande die we nog kennen, vertonen
vrijwel hetzelfde beeld, te vergelijken met een hut als die van Huttenklaos: een
zeer eenvoudig bouwsel van drie gebinten, vakwerk en strodak. Er moeten in de
zeventiende en achttiende eeuw veel klopjeshuizen hebben bestaan, in dorpen
zowel als bij boerderijen. Het was voor boeren een eer klopjes op hun erve te
huisvesten. Misschien zagen ze er ook wat in voor de eeuwigheid. Toch was de
aard van die huisvesting meestal niet meer dan het strikt noodzakelijke en
waarom zou het ook meer zijn, zo dachten de boeren. De lijsten van nieuw
getimmerde huizen tussen de jaren 1682 en 1749 noemen verschillende
klopjeshuizen, voornamelijk in de marken van het rooms-katholiek gebleven deel
van Twente. Zelfstandige (voormalige) klopjeshuizen zijn er weinig meer. Het
klopjeshuis op Grashof in Noord-Deuningen is verplaatst naar een plek aan de
Zwiepsweg en gerestaureerd. Het is een bidkapelletje geworden, de 'Maria-Kloese'
met daarin een woonhoekje als herinnering aan de vroegere bewoonsters.
Aan het hoofd van het markebestuur stond een marke- of holtrichter. De functie
die in den regel van vader op zoon overging en meestal in handen was van een
grootgrondbezitter, een bewoner van een havezate bijvoorbeeld. De richter had de
dagelijkse leiding. Alleen de grondeigenaren en de eigenaren van de boerderijen
hadden wat te zeggen in de marke. Richter Bos woonde geregeld de holtinks in de
marke bij omdat er problemen waren die hij diende op te lossen. Op 18 november
1992 is het tweehonderd jaar geleden dat richter Bos te Oldenzaal overleed.
Hendrik Jan Bos, geboren in het jaar 1706 te Borne is begonnen als schrijver bij
richter Joan Fockink. In oktober 1755 werd Bos tot richter benoemd in
Enschede. Vanaf het jaar 1726 tot aan zijn dood heeft hij te Oldenzaal gewoond.
Van richter Bos zijn veel geschriften bewaard gebleven. Deze zijn te vinden in het
archief van de gemeente Oldenzaal. Interessant zijn ook de 'Aantekeningen van
verscheiden en velerhande zaaken en remedien, boeken en couranten etc',
verzameld tussen de jaren 1727-1777. Zo schrijft hij op pagina negenenveertig
dat 'een Zekere Captein in Vrankrijk heeft uitgevonden om geslagte vlees in boom
Oly vers te houden, mits er geen lugt bij koomt.’
Het meest bekende geschrift is zijn dagboek. De onderwerpen die aan de orde
komen zijn velerlei, betrekking hebbend op zijn ambt, misdrijf en strafrecht,
aanleg en schouw van wegen en waterlopen, ontvangen van belastinggelden van
de havezaten, ontvangen van boetes, van bezoek aan goedsherenvergaderingen,
of betreffen persoonlijke belangstelling en verplichtingen, beschrijving van
bijzondere gebeurtenissen.
Fragmenten uit het dagboek:
Strafvoltrekking 29 november 1736
29 dito komen van Kranenburg naar Oldensaal vertrokken den 30 dito ‘s morgens
in Welstand overgekomen inmiddels is op den 24 dito des Zaterdagsmorgens een
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heidinne (een vrouw van de heide) alhier gegeeselt en gebrandmerkt, en op dato
met nog een wijf en een kleine jongen springend op hand en knien, omdat de
benen krom waren, uit de Stad gebragt en verbannen.
Bijzondere gebeurtenis in het buitenland juni 1737
Den 9 dese is een hevige brand in Moscou bijna 2/3 deel der Stad afgebrand
bestaande in ongeveer dertig duisent huisen op het slot Cremlin alsmede de groote
klok van 400 duisent ponden door de hitte gesmolten, hebbende de brand 14
uuren geduurt en den omtrek van twee uuren lang en een uur gaans breed
verteert, omtrent dese tijd sijn te Jaroslaw over 3000 huisen verbrand.
De inhoud van het dagboek heeft doorgaans betrekking op de zakelijke reizen die
Bos heeft gemaakt, dit waarschijnlijk ook voor de verantwoording van zijn eigen
inkomsten en uitgaven. In het dagboek komen met name aantekeningen voor
over reizen en activiteiten van Bos als plaatsvervangend landrentmeester en over
zijn werk als richter van Enschedé en plaatsvervangend richter van Oldenzaal.
Daarbij stond hij in nauw verband met de drost van Twente, die destijds in het
Huis Ootmarsum woonde. Daar tussendoor vinden we echter ook in toenemende
mate, persoonlijke indrukken en waarnemingen vermeld. Bos was zo discreet
omdat hij als administrateur als geen ander wist dat hij onder omstandigheden
gehouden, openheid van zaken diende te verschaffen over zijn activiteiten. Om
een voorbeeld te noemen, dat zich in dit geval wellicht laat verklaren. Hij ging in
april 1766 naar Enter om N.N. te spreken. Bos hield zich meer op de vlakte dan
men in een dagboek zou verwachten. Bos, geboren en gedoopt in Borne in het
jaar 1706, waar zijn vader Adam schoolmeester was. Op tweeëndertigjarige
leeftijd werd Hendrik Jan Bos burger van de stad Oldenzaal, zoals blijkt uit de
inschrijving op 12 december 1738 in het Burgerboek. Eind 1738 lijkt volgens het
dagboek de dan tweeëndertigjarige Bos een aantal ontmoetingen te hebben met
een jonge vrouw. Hij doet hier in zijn dagboek nogal geheimzinnig over, het heeft
er alle schijn van dat hij haar op 5 februari 1738 te Zwolle ofwel voor het eerst
heeft gezien, ofwel een bepaald meisje toen met andere ogen is gaan zien. Bos
ontmoette het meisje in de loop van het jaar 1738 blijkbaar een aantal keren, op
verschillende plaatsen. Op 5 april 1739, na een verkeringstijd die ongeveer een
jaar zal hebben geduurd, trouwde Hendrik Jan Bos met zijn verloofde, Maria
Beek van het Huis Nijenhuis te Diepenheim. Samen zouden zij in het jaar 1789
hun gouden bruiloft vieren. Tussen de jaren 1740 en 1756 werden de kinderen
van Hendrik Jan en Maria geboren. Een aantal van deze kinderen overleed reeds
zeer jong. Het oudste kind Gerhardt Adam werd nog geen vijf maanden oud, het
vijfde kind Adam overleed binnen een maand na de geboorte en het achtste en
laatste kind Jacob Jan overleed in zijn zesde levensjaar. De overige vijf kinderen,
hun namen worden met verschillende spellingsvarianten in de stukken vermeld
werden volwassen en trouwden.
Het dagboek vermeldt:
De jongste zoon was in 1780 rigter van Enscheide geworden. Rigter Bos meldt dat
zijn zoon nogal zieklijk en swak blijft. Op 6 november 1786 vond hij hem
doodswak. Dus die nacht bleef hij (de zoon) gedurig als met de dood worstelende,
egter onder gestadige werkzaamheden en biddingen tot God om genade en
biddende en sugtende tot den einde toe des avonds den 9 november om 5 uur in
het 41e jaar zijnes ouderdoms, en nadat hij nog geen zes jaaren was rigter en
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maar ongeveer 3 jaar getrouwt geweest is, zagtelijk (zo vertrouw ik) in den Heere
is ontslapen. Tot onzer allerbitterste smerte is dit sterfgeval.
10 november 1786: Van Enscheide weer naar Oldenzaal gekeerd en mijn oudste
zoon Dr. Antony Bos voort naar Nimwegen gevaren om Zijne Hoogheid te
verzoeken om het rigterampt van Enscheide. Dat hem zeer voorspoedig gelukt is
door voorspraak en recommandatie van den heere drost van Twente en behulp van
den heer Generaal Adjudant Bentink te Arnhem, die hem zelfs bij Zijne Hoogheid
den heer Erfstadhouder gebragt en geiintroduceert heeft, die hem ook datelijk op
zondagmorgen den 12 november daarmede heeft begunstigt. Dus is hij den 14
weer huis gekomen en dan 15 bij de begravinge van zijn broeders doode lijk
geadsisteert.
Hieronder volgen enige aantekeningen uit het dagboek die betrekking hebben op
de marke Enter.
29 Augustus 1758: Na Enter gevaren, eenige gronden bezien en den 30 dito aldaar
Holtink (markevergadering) gehouden. Den 31 dito vandaar naar Deventer
gevaren.
Den 27, 28 en 29 augustus 1759 naar Enter geweest en de markenzaaken
behandelt en holtink gehouden.
September 1764: van 't midden en laats van dese maand bijn aalle daag regen. En
eenen nagt van den 29 en 30sten zo sterke vorst, dat de bloemen vervroren zijn en
's morgens 't ijs op 't water ley.
19 april 1766:
Na Enter om met mevrouw N.N. te spreken.
6 september 1769: Na Enter geweest op een goedheeren vergaderinge.
4 october 1778: Na Enter en den 7 dito holtink helpende houden. Op 't Catteler
gegeten.
10
may 1779: Na Enter gevaren en bij den extra holtink geadsisteert. Dog bijna
niet geresolveert, maar de rekeningen nagezien.
Het Duitse woord solvabel is in staat te betalen, solvabiliteit betekent vermogen om
te betalen.
Den 17 juny is mij een groot ongeluk door 't springen van een kruidhoorn aan mijn
beide handen overkomen. Dog door 's Heeren goedheid is de linke hand het meest
verbrand en 't gezigt bijna geheel vrij gebleven. Hierover gaat de chirurgin Maguel
en behandelt het mijns bedunkens vrij wel en voorzigtig, beginnende den 30 juny
al merkelijk te genesen.
De kruidhoorn werd gebruikt om te jagen.
12 augustus 1779: is hier (Haxbergen) een joode, Efraim genaamd, die mede bij de
huisbraak te Rijsen geweest is, opgehangen.
23 september 1779: Na Enter gevaren. En aldaar holtink gehouden om de waren
(waardelen) op te geven en een niewen holtrigter te verkiezen. Dog dit laatste niet
kunnen eenig worden: dus d'andere zaaken onafgedaan gebleven. Des nagts op 't
Catteler geslapen en den 25 weer 't huis gekomen.
9 november 1779: Na Enter op een holtink geweest over het rekest van den heere
grave Van Wassenaar.
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16 may 1780: Na Enter op een holtink geweest. De heer major Van Ittersum tot
Oosterhof tot Holtrichter aangestelt en 't rapport voorgelezen. Des middags op 't
Catteler met mijn dogter gegeten. Dito vandaar na Diepenheim gevaren om op den
18e de verkoop van de pastorien-goederen te doen. Des avonds op Warmelo
gegeten, gelijk mede des anderen daags en z mijn dogter daar op 't huis gelogeert.
(z = zaterdag of zondag)
29 augustus 1780: Na Enter geweest en met de andere gecommitteerden de Schipof Reggebeeke langs gegaan en afgetreden om te verdiepen.
28 september 1780: Na Enter geweest om d'uitgegraven vaart te bezien en vrij wel
bevonden.
26 juny 1783: Vandaar (Borculo) vertrokken naar Enter om het royement op de
tiende te zien doen en d' overdragt t'ontfangen. Dog het laatste is niet geschied bij
gebrek van behoorlijke volmagt. Des avonds laat weer 't huis gekomen.
29 november 1785: Van Swol vertrokken en den 30 door Gods goedheid zonder
ongeluk te Oldenzaal aangekomen, hoewel niet zonder gevaar wegens de dikke
duisternis, swaar onweer en sterke regen op den dijk aan deze zijde van Wierden.

Om Twente te kunnen bereiken heeft men omstreeks het jaar 1400 de Bandijk
naar Goor aangelegd en werd een nieuwe weg aangelegd over het Daarlervonder.
De bestaande wegen in de marken zijn nog steeds hoekig en kronkelig. Waarom
vraagt men zich af? Bijna steeds gaat dit terug op een oude toestand van
ondoorwaadbaar broekland, dwarsliggende waterlopen, moeilijk doordringbaar
bos, verraderlijk moeras en onverzettelijke eigenaars. En onbewust of bewust
speelde steeds de gedachte mee: laat het zo! Wij hebben er geen last van en
weten niet beter en je moet het je vijanden niet te gemakkelijk maken.
Contacten tussen 'het gewone volk' van Holland en Twente zullen er in die dagen
niet of nauwelijks zijn geweest. De reden was de ontoegankelijkheid van het
laatst genoemde gebied. Dit wordt treffend geïllustreerd door het verhaal van een
reiziger die Twente in het jaar 1837 bezocht.
De oppervlakte van Twente bestaat voor het grootste deel uit onafoogbare
heidevelden. Bovendien wordt Twente van de andere gedeelten der Nederlanden
door zijn ligging en den aard van zijnen bodem, zoo goed als gescheiden. Die
barre, eenzelvige vlakten lokten voormaals geenen enkelen vreemdeling uit, om
hier bezoeken tot zijn vermaak af te leggen. Geen rivier, geen kanaal, geen
straatweg doorsneed dit land of verenigde het met de overige Nederlanden,
waarvan zij door hunne ongebaande en slecht onderhouden wegen zo goed als
gescheiden waren.
De zandwegen met hun problemen droegen er nauwelijks toe bij om het
isolement waarin Twente zich al die jaren bevond, op te heffen. Prins Maurits
had midden oktober 1597 vier dagen nodig om met zijn legers van Breedevoort
naar Enschede te trekken, hemelsbreed een afstand van veertig kilometer.
Misschien kan het isolement van Twente het beste geïllustreerd worden aan het
feit, dat in de achttiende eeuw vooral in de Doopsgezinde kerken van Twente in
het openbaar gebeden werd voor een voorspoedige heen- en terugreis. Tot in de
negentiende eeuw waren er alleen zandwegen in de marke en de dorpen.
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In de veertiende eeuw was er al een weg van Deventer, Holten en Markelo naar
Goor. De bisschop van Utrecht maakte er gebruik van om zich op de Markelose
berg te laten inhuldigen. Landkaarten uit het laatst van de zeventiende eeuw
tonen een weg van Zwolle over Goor en Delden langs Oldenzaal naar Bentheim.
In het jaar 1827 werd de weg Deventer-Hengelo gemacadamiseerd. Macadam is
steenslag voor wegverharding en is ontwikkeld door de Schotse ingenieur J. Mac
Adam (1756-1837). De verharde weg Zutphen-Goor werd in het jaar 1841 in
gebruik genomen. Door deze verharding konden de vrachtrijders vijf à zes keer
zoveel goederen meenemen. Dit verlichtte de vrachtprijzen aanzienlijk. Voor die
tijd waren er drie hoofdwegen naar Twente. De eerste was de Twentse weg van
Zwolle, over Heino, Raalterwoold, Schuilenburg, via Hoge Hexel naar Wierden en
zo naar Almelo. Ook kon men het eerste gedeelte van de hessenweg ZwolleHardenberg-Hamburg nemen, om dan bij Ommen af te slaan en via de
Daarlerdijk door de Daarlervenen Wierden te bereiken.
De derde weg liep van Deventer over Holten en Markelo naar Goor. Daar
doorkruiste hij door de zevenhonderdtwintig meter lange Bandijk het lage en
natte Reggedal en liep vandaar naar Delden en Hengelo. Behalve deze
hoofdwegen waren er secundaire wegen, zoals van Ommen via de Hellendoornse
brug over Notter naar Rijssen. Of van Rijssen via Enter en Binnengait naar
Delden. Of van Holten over het Rijssense veer naar Almelo.
Bij het vrachtrijden moeten we twee perioden onderscheiden: de periode tot de
komst van de verharde wegen omstreeks het jaar 1830 en de periode daarna. Na
de komst van de verharde wegen bereikte het vrachtrijden een ongekende
omvang. In de periode 1830-1860 hebben vele boeren zich hiermee bezig
gehouden. In het jaar 1839 passeerden achtentwintigduizend wagens Nijverdal
over de nieuwe weg van Almelo naar Zwolle. Deze weg werd in dertien jaar kapot
gereden meestal door de wagens met Bentheimer zandsteen, die soms beladen
waren met blokken van wel honderd kubieke voeten (2.7 m3) en een gewicht van
ongeveer zes en halve ton. In het jaar 1847 kwamen in Enschede
vijfendertigduizend vrachtwagens aan met een gezamenlijke lading van zeven en
veertigduizend vierhonderdvierentwintig (47.424) ton.
Harm Boon, die omstreeks het jaar 1845 verslag deed van zijn wandelingen in en
om Zwolle, schreef: 'De Dijk (de noordzijde van de Thorbeckegracht) is soms
gevuld met deze wagens in een rij zonder eind; die voortgetrokken door een
paard, 't goederenvervoer naar Twente bijna geheel hebben ingeslokt.’ Het vervoer
per as op de straatwegen heeft het weinig aanzien dat de zompen nog hadden,
een gevoelige knak toegebracht. Ze hadden het vervoersmonopolie van de zompen
gebroken. Als men bedenkt dat de boeren een maal per veertien dagen reden,
dan namen alleen op het traject Zwolle-Almelo vijfhonderdzestig boeren aan dit
vervoer deel. Met de komst van de kanalen en de spoorwegen stortte deze vorm
van vervoer grotendeels in.
Voor de komst van de verharde wegen werd het beeld van het vrachtrijden
beheerst door de hessenwagens. Dit waren kolossale karren die bespannen met
vier of meer hengsten in konvooien ver vanuit Duitsland naar Holland trokken.
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Hun maximum laadvermogen van tweeduizend zevenhonderd kilo. Hun
gemiddelde lading zal met zes paarden ongeveer twee ton zijn geweest. De zware
huifkarren waren eigendom van de kooplieden uit Hessen (D). Ze waren de
vrachtrijders van West-Europa en haalden zelfs koopwaren uit Italië en legden
verbindingen over land tussen de Noordzee en de Middellandse Zee. De
pleisterplaatsen aan de weg hadden een wagenschuur met aan twee zijden
enorme hoge en brede deuren. De hessenwagens konden met hun bespanning zo
naar binnen rijden voor stalling. De volgende morgen reed men er aan de andere
kant weer uit. In het jaar 1850 – dus na de komst van de verharde wegen – werd
over deze vorm van transport geschreven:
Die transitohandel, nog voor 30 jaar zoo bloeijende, het brood aan duizenden
verschaffende, is vervallen; getuige de weleer bloeijende herbergen aan de
Hoevenbrug, de Lenterschool, de Rozeboom, het Tolhek, de Berkummerbrug, het
Roode Hart, het Zwarte Paard, de Hongerige Wolf, de Schuilenburg, Venebrugge,
Lage, Poppe, enz. waar men niet zelden twintig Germaanse tongvallen in een
etmaal hoorde, en die thans ruïnen der voortijd zijn
Daarnaast kwamen ook voor karren op smal spoor. Hun aantal was gering. In de
zomer van 1827 passeerden per dag veertig wagens de Nieuwe Brug bij Ommen
op de weg van Almelo naar Zwolle. De postboeren van Delden zijn niet als
vrachtrijdende boeren in de volkstelling geregistreerd. Ze werden vermeld als
bouwman of boer terwijl ze toch daarnaast goed geld verdienden door aan
doorgaande reizigers of aan de wagenmeester paarden uit te lenen, die na het
bereiken van het volgende poststation weer naar huis gingen. Von Bönnighausen
had niet zo'n hoge dunk van deze vrachtrijdende boeren:
Slechts weinigen in de nabijheid van steden wonende landzaten zetten hun paard
en wagen in voor vrachtrijden en andere zaken; ze verdienen daardoor aardig veel
baar geld, lijden echter door het verwaarlozen van de cultuur van hun velden, zo
gaat dat gewoonlijk.
Het rijden over de zandwegen ging niet snel. Willem de Clercq klaagde er in zijn
dagboek over dat ze beter hadden kunnen gaan lopen in plaats van de wagen te
nemen. En het ging hier niet eens om een zwaar beladen kar maar om een licht
wagentje. Verder werd de reis vertraagd door de vele herbergen langs de weg,
waar de voerlieden steeds een paar kleine glaasjes leeg maakten. In het jaar 1813
deed Willem de Clercq over het traject Utrecht-Deventer (80 km) met de diligence
dertien uur. De paarden liepen vrijwel over het gehele traject stapvoets:
Niets vermoeide me meer, dan de manie van de postiljons om bij alle herbergen te
stoppen en om hen een van voldoening stralend gezicht te zien krijgen na een
hoeveelheid brandewijn.
In het jaar 1834 kwam de klinkerstraatweg tussen Zwolle en Almelo gereed. In
het jaar 1830 werd België onafhankelijk van Nederland en kon de Twentse
textielindustrie zich onder leiding van de Nederlandsche Handelmaatschappij
richten op de koloniën in Oost-Indië, waardoor een groot afzetgebied kon worden
opgebouwd. In het jaar 1834 opende Thomas Ainsworth zijn weefschool in Goor
om hem in het jaar 1836 weer te sluiten. In de tussentijd had hij de Twentse
wevers geleerd te werken met de schietspoel die drie keer zo snel was als de
ouderwetse 'smietspoel'. Daarna leerde hij de Twentenaren het kettingsteken,
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waardoor ook zij geheel katoenen weefsels konden fabriceren. Daarnaast stelden
de markeverdelingen vele duizenden in staat tot het bebouwen van eigen grond.
Wevers gingen leningen aan, kochten één of twee bunder grond en werkten zich
krom om de schulden af te betalen.
Er was intussen wel wat veranderd. In het jaar 1841 was de grintweg ZutphenLochem-Diepenheim gereed gekomen en aan nog ingrijpender veranderingen
werd gewerkt. In het jaar 1865 werd de spoorlijn Arnhem-Zutphen-Deventer
geopend. In dat zelfde jaar kwam ook de spoorlijn Zutphen-Lochem-Hengelo
gereed, die hetzelfde jaar werd verlengd naar Almelo, Oldenzaal en Enschede. In
het jaar 1884 volgde de lijn Winterswijk-Groenlo-Eibergen-Haaksbergen-Hengelo
en in het jaar 1885 werd de stoomtram van Deventer naar Borculo in gebruik
genomen. Dan komt in het jaar 1850 de verharde weg klaar van Goor naar
Ommen die in grote lijnen parallel zou lopen aan de Regge. Het vrachtvervoer
met de zompen werd langzamerhand vervangen door vervoer over de weg.
Uit gegevens uit de negentiende eeuw weten we, dat er in vroeger eeuwen een
tochtsloot liep naar het erve Houtman te Zeldam en een tak daaruit naar de
schuur van de nabijgelegen erve Rappert. De zompen konden via de Potlee en
deze tochtsloot tot naast de boerderijen komen om daar in te laden en uit te
laden. Ook liep de postweg Deventer-Goor-Delden-Oldenzaal voor het jaar 1812
over Zeldam en wel vlak langs deze boerderijen. We mogen dus wel concluderen
dat
Zeldam
een
belangrijk
verschepingspunt
is
geweest.
In
de
rentmeesterrekeningen van uit de zeventiende eeuw komt Zeldam ook voor. In
het jaar 1653 kwam Dirick Hermen 'voer vracht van Deventer tot Zeldam van
20.000 rode stenen ad 2 gl 50 st dusent’. In het jaar 1842 schreef de Deventer
archivaris J. Van Doorninck dat door het laten vervallen van de Oostendorper
sluis in het jaar 1687, die van Ahaus, Ottenstein, Aalstede, Wessem en
Haexbergen hun goederen niet meer rechtstreeks via de Broam bij Buurse naar
Deventer verscheepten maar per as naar Zeldam brachten en vandaar te water
naar Zwolle lieten vervoeren. Het transport van zo'n wagenvracht van Stadlohn
naar Zeldam kostte '6 gulden hollans, bis Zutphen 12 gulden’. Er zijn een aantal
'Anschreibebücher' van deze karboeren bewaard gebleven. Uit dat van Robert
Winsing, Kleine Mast te Vreden, dat loopt van de jaren 1672 tot 1813, blijkt dat
de meeste ritten naar Zeldam gingen, meestal met 'kapholtz en krummers':
duigenhout voor tonnen en vaten en kromhout voor de scheepsbouw. Eerst door
de activiteiten van Antoni Borgerinck werd de rol van Zeldam vanaf ongeveer het
jaar 1751 overgenomen door Binnengait bij Enter en later vanaf het jaar 1772 na
het graven van de Twickelervaart door Carelshaven. Toch werd Zeldam nog in het
jaar 1798 in een adem genoemd met Carelshaven, Goor en Het Catteler
(Binnengait). Duidelijke berichten over de overlaadfunctie van Zeldam in de
negentiende eeuw zijn er niet. Nog in het begin van de twintigste eeuw werd door
Enterse klompenmakers klomphout van erve Rappert naar Enter gevlot.
Bij de toename van het vrachtverkeer is het niet verwonderlijk dat er berichten
komen over verbeteringen van wegen en overslagaccommodaties. In het
markeboek van Enter werd in het jaar 1751 aangetekend dat Antoni Borgerinck,
de bewoner van Het Catteler de weg van Het Catteler naar Delden: de Deldense
Dijk had aangelegd. Ook had hij de wegen naar Almelo en Borne laten
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verbeteren. In dat zelfde jaar werd naast de herberg Binnengait een schuur
gebouwd met een doorreed, dat wil zeggen met aan weerszijden grote, dubbele,
openslaande deuren. Bovendien liet hij in het jaar 1752 de brug bij Binnengait
over de Regge vernieuwen. In een boedelbeschrijving van deze boerderij uit het
jaar 1815 komt een hijskraan voor. De boerderij werd al genoemd in het jaar
1731, of het toen al een schippersherberg was is niet bekend. In het jaar 1771
werd de boerderij Binnen Jan genoemd.
De verbindingen – zowel te land als te water – lieten ook aan het begin van de
negentiende eeuw nog altijd veel te wensen over. Van Hogendorp merkte hierover
op:
De grote rijksweg van Deventer is op papier gestraat en sedert jaren blijft het
daarbij. De karren met goederen twee dagen rijden over den weg, zoo naar
Deventer als naar Zwolle.
Heren als Van Lennep en Van Hogendorp beschreven hun reis geestdriftig. Zij
hadden geld, goed vervoer en veel relaties voor een goed onderdak. Men kon
echter bezwaar maken tegen reizen in die oude tijd. Langs de wegen waren
struikrovers en het was dus nodig om een degenstok of pistool bij zich te hebben.
De ‘schoojers’ maakten tussen de jaren zestienhonderd en achttienhonderd –
twee eeuwen lang – de streek onveilig. In het jaar 1691 werd vermeldt wie met die
‘schoojers’ werden bedoeld: ‘soegenaemde Heidens (zigeuners), Landloopers,
Vagebonden en diergelijk Schuym van Menschen, soo wel vrouwen als mannen.’
In het jaar 1724 was er een aangepaste omschrijving, de schooiers werden toen
volgens de wet genoemd: ‘Inheemse Bedelaars, gewaande Heidenen, Heerloze
knechten en diergelijke.’ De schout werd in de uitvoering van zijn functie
bijgestaan door armenjagers. Deze werden omschreven als ‘vroome en bekwaame
luiden van gezonde lijve en leden.’ Ze vonden het een eervolle taak al het schuim
uit de steden, dorpen en buurtschapen te weren, dan wel te arresteren. De
reiziger werd aangeraden zich keurig te kleden om te voorkomen voor tuig te
worden aangezien en in de cellen onder de kerken en kastelen te belanden.
Moesten in het jaar 1798 de Enschedese fabriqueurs de graaf van nog smeken
om de Regge bevaarbaar te maken. Vermoedelijk hadden ze het geld niet. Ze
waren toen ook minder kapitaalkrachtig dan hun collega's in Almelo. Het
Twentekanaal tot Hengelo werd in het jaar 1820 geraamd op zesduizend gulden,
waarbij nog een hoeveelheid arbeid in natura nodig was. In het jaar 1827 was
Twente in staat om tachtigduizend gulden op te brengen voor de vaart van de
baron Van Pallandt. In het jaar 1835 kon het driehonderdvijftigduizend gulden
fourneren (verschaffen, geld storten) voor de toenmalige kanaalplannen en in het
jaar 1849 zelfs de vereiste elfhonderdduizend gulden voor het Overijssels kanaal;
van Almelo tot de Verlengde Hoogeveense Vaart bij Achterste Erm tussen
Hoogeveen en Klazienaveen met een zijtak bij Den Ham naar Zwolle, waar het
kanaal uitmond in de Nieuwe Wetering. Niet alleen de handel en het vervoer
namen in deze periode zeer sterk toe, ook het kapitaal van de fabriqueurs.
In die groei na het jaar 1830 verloor de schuitevaart haar greep op het
vrachtvervoer. Harm Boom schreef omstreeks het jaar 1845:
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De Dijk is soms gevuld met deze wagens (in een rij) zonder eind, die
voortgetrokken door een paard, 't goederenvervoer naar Twenthe bijna geheel
hebben opgegeten.

Lange, lange lämpe,
achter in de kämpe,
't hef gen kop,
‘t hef gen gat,
roa, roa wat is dat?

Lämpe is in de Enterse streektaal de meervoudsvorm van lamp en kämpe de
meervoudsvorm van kamp. De kämpe heet de streek waar vroeger de lokale trein
Bello vanuit de richting Rijssen de buurtschap Notter binnenreed. Het versje
slaat op de trein Bello die tussen de jaren 1910 en 1935 dagelijks ook Enter
aandoet. Het station Enter maakt deel uit van de lijn Neede-Hellendoorn. Voor
het echter zover is gekomen, moeten er heel wat hindernissen worden genomen.
Een hobbel is de aankoop van grond. De Enterse boeren zien niet veel heil in de
trein die straks dwars door hun roggevelden zal denderen. Er zijn dan ook heel
wat juridische dreigementen nodig om ze allemaal over de streep te krijgen. Een
andere hobbel is de Hamberg. Het tracé doorsnijdt de Hamberg in de gehele
lengte. Op een diepte van drie meter komen de gravers keiharde aardlagen tegen.
Alleen met pikhouwelen is er iets tegen te beginnen. Uiteindelijk komt het werk
toch klaar en op 29 april 1910 stoomt Bello voor het eerst Enter binnen. De hele
bevolking is uitgelopen. Dominee Rispens van de gereformeerde kerk houdt een
toespraak en het Enterse muziekkorps speelt een welkomstlied. De snelheid
waarmee Bello zich verplaatst mag niet groter zijn dan vijftig kilometer per uur.
Enter heeft het zompentijdperk definitief achter zich.
De krant van 25 juli 1845 meldt:
Sedert enkele dagen vertoont zich op verschillende plaatsen een ziekte en versterf
aan te velde staande aardappelplanten. De bladeren worden slap, verdorren en
sterven af en ook de wortels zijn weldra aangetast. Het begint met één plek en
verspreidt zich dan over de hele akker.’ Een knipsel van 26 juli van dat jaar: 'Op
de marktdagen valt een algemene verslagenheid te bespeuren vanwege de
berichten uit alle delen van het land die een soort verrotting of bederf onder de
aardappelen melden. Het loof krimpt ineen en geeft een bedorven lucht.
Een krantenknipsel van 29 juli 1845:
De planten staan 's morgens nog in bloei en zijn 's avonds verflenst. Vervolgens
vertonen zich vlekken op de aardappelen die spoedig rotten!' Een krantenbericht
van 5 augustus 1845: 'De aardappelen rotten met een onbegrijpelijke snelheid
weg!
De ook nu nog steeds optredende schimmelziekte phytophthora infestans trad in
het jaar 1845 voor het eerst massaal op in de West-Europese aardappelvelden.
De misoogsten die daarvan het gevolg waren, veroorzaakten in vele delen van ons
land zo'n nood dat arme, hongerige mensen in het jaar 1846 in drommen door
dorpen en langs boerderijen zwierven. In het jaar 1847 was de situatie zo nijpend
dat 2 mei van dat jaar tot algemene biddag werd uitgeroepen. In datzelfde jaar
ontstond in Harlingen een oproer, toen men vandaar aardappelen naar Engeland
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wilde verschepen. In Friesland en Groningen werden bakkerijen en
graanpakhuizen geplunderd. Door militairen werd daartegen opgetreden,
waardoor onder de hongerigen doden vielen. In die tijd telde ons land nog geen
drie miljoen inwoners.
Van het akkerland was toen vijfenzeventigduizend hectare in gebruik voor de
teelt van aardappelen. De jaarlijkse productie lag rond de dertien tot veertien
mud. Vooral op de Twentse zandgronden stond de veeteelt nog vrijwel geheel in
dienst van de akkerbouw. De mestproductie van het vee was belangrijker of
minstens zo belangrijk dan de melkproductie en de vleesproductie. Wel was
ondertussen de eerste kunstmest ons land binnengekomen, die was nog te duur
voor algemeen gebruik. Gebruikt werd guano, fossiele vogelpoep uit Chili. Ze
werd in zeilschepen – die rond de Kaap vaarden – naar West-Europa gebracht.
Gemalen en vervolgens vermengd met kali en zand werd ze over de akkers
uitgestrooid.
Oorzaak van de aardappelziekte waren schimmels die werden aangevoerd met de
zuidwestenwind. Ze kwamen vanuit Zuid-België in ons land terecht en de ziekte
verspreidde zich tenslotte over ons gehele land, een groot deel van Duitsland,
Engeland en Noord-Frankrijk. In Ierland mislukte driekwart van de oogst en
stierf het achtste deel van de bevolking door ondervoeding en besmettelijke
ziekten, die zich door de verminderde weerstand konden verspreiden. In ons land
werden in het jaar 1845 tweeëntachtig procent van de aardappelakkers aangetast
door de ziekte die de planten massaal deed verschrompelen en de knollen in de
grond liet verrotten. Men zei dat de ziekte inheems was in Mexico en ZuidAmerika en vermoedde dat Belgische kwekers, die in die tijd nieuwe variëteiten
uit Zuid-Amerika haalden, de schimmel hadden meegebracht. Eveneens werd het
vermoeden uitgesproken dat de schimmels met de guano waren meegebracht.
Een gevolg van de rampzalige ontwikkelingen bij de aardappelteelt was wel, dat
midden negentiende eeuw begonnen werd met doelbewust kweken van
aardappelrassen. Rond de eeuwwisseling zijn zeer goede soorten aardappelen
door het kunstmatig bestuiven van aardappelbloesems ontstaan. Bekende
kwekers zijn onder meer geweest schoolmeester De Vries uit het Friese Suameer.
Hij werd beroemd door zijn bintje, gekweekt in het jaar 1905, vanaf het jaar
1910 in de handel en genoemd naar een zeven jarig meisje uit zijn klas. De
tuinder Veenhuizen uit Sappemeer (Groningen) kweekte de eigenheimer – een
eveneens nu nog geliefd aardappelras – dat in het jaar 1890 werd geboren, nadat
Veenhuizen in het jaar 1888 met het kunstmatig bevruchten van
aardappelbloesems was begonnen.
Het register van 'peerden, verckens, schapen en de ymen' van het jaar 1602
noemt als marken waarin schapenteelt voorkwam:
- Heerlijkheid Almelo: Wierden, Hoge Hexel, Vriezenveen;
- Landgericht Kedingen: Enter, Notter, Zuna, Rectum, Elsen, Goor,
Diepenheim en Markelo;
- Landgericht Ootmarsum: Vasse, Mander, Hezinge, Nutter,
Oud-Ootmarsum en Agelo.
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Eenmaal per jaar werd door het Landgericht rechtgesproken aan de voet van de
toren. Door de schout werden de nodige maatregelen getroffen, voor de
huisvesting van de hoge gasten was zorggedragen en op het kerkplein waren
smid en timmerman al in de vroege morgen bezig 'de bank te spannen’. Lang
voordat de rechtszitting begon stroomden de nieuwsgierigen van alle kanten naar
het dorp om een plaatsje in de voorste rijen te bemachtigen, zodat geen enkel
woord of gebaar voor hen verloren zou gaan. Om acht uur werden de klokken
geluid om de rechtszitting aan te kondigen. Even voor negenen nam de landdrost
zijn zetel in met de vraag of de bank naar behoren gespannen was en of het de
goede tijd was om te richten. De wet eiste namelijk, dat het gericht cq de
rechtspraak moest beginnen bij 'klimmende sonne'. Het mocht indien nodig wel
voorgezet worden als de zon daalde, zowel buiten als onderdak, wat uiteraard
van het weer afhing. Regende of waaide het te hard dan werd de buiten begonnen
zitting voorgezet in het koor van de kerk. Lange tijd schijnt in de vroege
Middeleeuwen de regel te hebben gegolden 'geen aanklager, geen rechter’.
Daardoor gebeurde het nog al eens dat men na een ondervonden belediging
zichzelf recht verschafte, ingeleid door de belediger de handschoen toe te werpen.
In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw groeide het aantal marken
waar men schapen hield, al bleef het grootste deel van Twente van
schaapskudden verstoken. De schapenteelt in het groter geheel was van
geringere betekenis dan die van het overige vee. Na het jaar 1602 is het aantal
schapen wel toegenomen maar niet uitzonderlijk en waarschijnlijk geleidelijk. In
het jaar 1844 waren er ellfduizendvijfhonderdnegenenveertig (11.549) schapen,
toen had zich al een daling ingezet die niet weer zou ophouden. Dat was het
gevolg van de markeverdelingen en de ontginningen van de gemeenschappelijke
en woeste gronden. Over het algemeen past het geschetste beeld wel bij de
verspreiding van schaapskooien en schaapsschuren, zoals deze vandaag nog is
vast te stellen. Als een grote boog ligt het schapengebied in de marken langs de
west- en noordgrens van Twente, van Elsen tot en met Hezinge-Nutter-Agelo.
Schaapskooien en schaapsschuren zijn er in twee geheel verschillende typen,
namelijk met een rechthoekige en met een bootvormige plattegrond. Beide
worden in het Twents aangeduid met 'schoapschot', meervoud: 'schoapschötte'.
November was vroeger de slachtmaand. Het varken dat geslacht moest worden
werd de laatste weken extra gevoerd. Op de slachtdag moest de grote fornuispot
vol kokend water 's morgens klaarstaan voor de slachter. Het varken werd buiten
geslacht en het bloed werd vervolgens opgevangen voor de 'bloodworst'. Als de
slachter klaar was, begonnen de vrouwen met de uitval: darmen en maag
schoonmaken, plukvet van de ingewanden halen. De blaas werd er zorgvuldig
uitgenomen, schoongemaakt en zo snel mogelijk opgeblazen voordat hij
ingedroogd was. De blaas werd namelijk gebruikt als vat om jenever in te
smokkelen of als speelbal voor de kinderen. Als het varken geslacht aan de
ladder hing, kwamen de noabers en ter plaatse wonende familieleden om het
varken te bewonderen. De reeds zichtbare kwaliteiten: het mooie, blanke vet om
de nieren, de prachtige, vlezige hammen, het vaste spek werden om strijd door de
bezoekers opgehemeld. Dat was het oeroude, landelijke gebruik van het
'vetprijzen'. Als die ceremonie voorbij was kregen na de koffie de mannen een
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brandewijntje of klare met suiker gepresenteeerd, terwijl de vrouwen onthaald
werden op een glaasje 'rood', een speciaal zoet vrouwendrankje. Later kregen de
vetprijzers ook een zogenaamde pothest thuisbezorgd, gewoonlijk bestaande uit
een mals stukje vlees, al of niet begeleid door een verse worst. Aan de belangrijke
personen in het dorp, zoals de burgemeester, pastoor, dominee en schoolmeester
werd een deel van het geslachte varken cadeau gedaan. Dit hele gebeuren is te
zien bij het Klompen- en Zompenmuseum in Enter op 10 november van tien uur
tot zestien uur.
Tot de plichten van de marke behoorde ook de zorg voor het onderwijs voor de
jonge markebewoners. In de zeventiende eeuw komt de markeschool ter sprake,
in de oudere holtinksprotocollen leest man er niets over, in de latere weinig. In
een artikel van Sloet tot Oldhuis over Woolde leest men:
Schier iedere marke, heeft harer eigene school; de Erfgenamen onderhielden het
gebouw en beriepen den onderwijzer, waartoe men gewoonlijk den eenen of
anderen meyer uit den hoop nam, die alleen in den winter de plak zwaaide, maar
des zomers dit teeken van oppermacht met de spade of plaggensicht verwisselde.
De schoolgebouwen moeten in de es gezocht worden. Op 16 mei 1659 wordt in
Buurse een noodholtink gehouden, speciaal ten behoeve van de school. Bepaald
wordt:
Die presente Erfgh. en inwoonderen van deze Buirschap resolvieren en nemen an
een huis te doen timeren, waartoe dese samptliche inwooners, niemand exempt
sollen geholden wesen te moeten helpen dichte maken een huis waarin de
schoolmeester sal woonen en waarin haarluiden kinderen sollen worden
geinstitueert en onderwesen en heft die herr holtrichter geconsentiert dat in dese
buirschap eenige tuinrichtinge tot die waardije van hondert guldens solden moge
worden verkofft. Ende om sulx te effectuereen worden bij den gesworens
(schutters) gedeputiert Gerdt Wolterink, Grubbink en Ernstinck, diewelcke den
inwoonderen instantelijck moeten bevorderen, dat dese timmeragie met den
allereersten mach verfeerdiget worden.
Tuininrichtingen noemde men de stukjes markengrond die bij de boerenerven
mochten worden aangetrokken en deze werden omtuint of omheint. Dat er sinds
het begin van de zeventiende eeuw onderwijs is gegeven mag men opmaken uit
twee nu nog bestaande kas- en notitieboeken die door boeren van de marke
geregeld werden bijgehouden. Daaruit blijkt dat aan het einde van de zeventiende
eeuw in schrijven en zelfs rekenen werd lesgegeven in Buurse. Lessen in rekenen
werd overigens lang niet overal in de scholen gegeven. Er waren meesters die er
zelf niet van op de hoogte waren. Dat het onderwijs soms wel erg weinig
resultaten had of soms geheel ontbrak blijkt wel uit het markeboek van De Lutte,
waar in het jaar 1715 van de negenenvijftig boeren slechts één zijn handtekening
kan zetten, de overigen behelpen zich met het zetten van een kruis.
In het jaar 1876 gaf W.J.C. van Wijngaarden – die net als zijn vader en na hem
zijn zoon een verdienstelijk schoolhoofd te Markelo was – een schets van de
geschiedenis van de Markelose school vanaf het jaar 1720. Hij heeft hier
waarschijnlijk het kerkelijk en gemeentelijk archief, mogelijk ook het markeboek
geraadpleegd. Enkele gegevens kreeg hij van zeer oude mensen ter plaatse. Aan
deze mondelinge mededelingen is waarschijnlijk de beschrijving van de school
ontleend. Hij doet ze ons zien als een vierkant gebouw, tot op manshoogte uit
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bakstenen opgemetseld, daarboven met lemen wanden. Het schoolvertrek had
geen vloer, in het midden was een kuil: de vuurkolk waarin gestookt werd. Ieder
kind moest dagelijks een turf en een stuk hout meebrengen, wie er twee of meer
meebracht mocht zich langer warmen. Per groepje gingen de kinderen op
commando naar de haard wie niet bevoorrecht was moest na een kwartier zijn
zitplaats weer innemen. In het rond stonden lage zitbanken, de achterste rijen
iets hoger geplaatst, in de laagste, het dichtst bij de vuurkuil zaten de kleintjes,
de grotere kinderen hoger op langs de muur. Boven de vuurkolk was in het dak
een opening waardoor de rook kon opstijgen, een schoorsteen was er niet in de
school. Ook waren er geen tafels of lessenaars voor de banken van de kinderen.
Iederen leerling bracht een langwerpig kistje met schuifdeksel mee, waarin de
schriften, de boeken, de ganzepen en de griffel ofwel leipen bewaard werden. Dit
kistje legden de kinderen bij het schrijven op de knieën, het werd als schrijftafel
gebruikt. De eerste schoolmeester van Markelo was een invalide geworden
soldaat, hij was onkundig en ruw. Een volgende, aan de drank verslaafd, werd
menigmaal van een ‘groovenbeer’ in kennelijke staat huiswaarts kerende, door de
joelende jeugd begeleid. Nog een latere meester was een geleerd man maar slecht
van gedrag en de dorpelingen verdachten hem dat hij heksen kon. Lezen,
schrijven, bijbelse geschiedenis en een weinig rekenen waren de leervakken. Uit
oude schriften blijkt dat menige meester een keurig handschrift had. Hij moest
zich de moeite geven de leerlingen naar de school te lokken, wat ook in zijn
voordeel was omdat de schoolstuivers, door de kinderen betaald, een deel van
zijn inkomen vormden. In hoofdzaak werd in de wintermaanden school en
avondschool gehouden. Oude mensen herinneren zich dit nog: ‘s Zommers
konnen de jongs en de meister neet wochen’, zeggen zij. Het traktement van de
schoolmeester was in het jaar 1808 vijfenvijftig gulden, en ook de som van
honderdtwintig gulden voor schoolgeld van alle kinderen die naar school kunnen
en moeten gaan, welke gerekend worden in deze marke (Buurse). En dan nog een
som van twintig gulden voor schrijfbehoeften van de kinderen van
onvermogenden. Voorts de som van vijfentwintig gulden voor de nodige
brandstoffen en vervolgens elk jaar, indien de behoeften dezelfde mogen zijn,
hetwelk over de gehele marke zal worden uitgezet door de boerrigter en
gezworenen.
De geweldige bevolkingsgroei in de late zeventiende en vooral de achttiende eeuw
heeft op de bouwwijze van de gewone boerderijen in wezen geen invloed gehad.
De bouw van de vele noodoptrekjes, zoals aarden, houten en stenen hutten en
het 'bewoonbaar' maken van bakhuizen en schuren ging buiten de boerderijbouw
om. En de bouw van lijftochtshuizen en kleine, meestal illegale huizen vond op
de traditionele wijze plaats. Soms kwam het tot een ingreep op de – meestal reeds
bestaande – bouw met name op de huisindeling. In sommige gevallen werd een
huis over de breedte in tweeën gedeeld. In de huizen kwam van elk gedeelte de
wooneenheid naast de bijbehorende deel te liggen. In verreweg de meeste
voorkomende gevallen van deling vond deze over de lengte plaats, soms met de
deel als eenheid, ongedeeld en voor gemeenschappelijk gebruik en met één
niendeur. De tweedeling is dan aan de achterzijde niet te zien maar komt in de
voorgevel tot uiting in de twee huisdeuren. Het kwam en komt nog veel voor in de
bebouwde kommen te Enter, Rijssen, Vriezenveen, Losser, Borne en Hengelo en
ook op het platteland van Almelo. Geregeld echter werd ook de deel gehalveerd en
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vertoonde de achtergevel twee niendeuren naast elkaar
Reeds in het begin van de negentiende eeuw werd bij de markenbesturen door de
overheid aangedrongen op verdeling van de markengronden, in het jaar 1811
werden de gemeenten ingesteld. Voorstanders van de verdeling van de woeste
gronden ijverden begin negentiende eeuw voor een wet die het mogelijk maakte
op verzoek van slechts één persoon tot ontbinding van de marke over te gaan.
Daarmee zou men de onwilligen kunnen dwingen. Dat is dan ook gebeurd en het
betekende in het jaar 1886 het einde voor de laatste marken in Gelderland. De
marken in Drenthe en Overijssel waren toen al verdeeld. Dus niet door de
Markenwet van het jaar 1886, zoals lange tijd is aangenomen, maar het
Koninklijk
Besluit
van
juni
1837
heeft
de
verdeling
van
de
driehonderdachtendertig marken in Drenthe, Overijssel en Gelderland op gang
gebracht en afgerond.
Omstreeks het midden van de twintigste eeuw (1850) werden de meeste marken
opgeheven. Dit ging lang overal niet van harte en onder druk van de overheid die
vond dat de marken de vooruitgang tegenhielden. De aanleiding hiertoe was het
feit dat men aan het begin van de industriële revolutie stond, met een snel
groeiende bevolking, met als gevolg een stijgende vraag naar voedsel. De
traditionele landbouw met bemesting die uitsluitend uit schapenmest en
heideplaggen bestond, en die vanaf de vroege Middeleeuwen hier in zwang was,
liet geen uitbreiding en productieverhoging toe. De hoeveelheid schapen en
daarmee de mestproductie was immers gebonden aan het areaal heide dat de
marke bezat (één schaap per hectare heide). Ook al was een behoorlijke
oppervlakte hiervan geschikt voor ontginning tot bouw- en weiland, niet iedereen
voelde iets voor de verdeling van de woeste markegronden. De redenen waren dat
men al te weinig mest had voor het land dat men onder de ploeg had en dat
teveel grond verloren zou gaan door aanleg van wegen, sloten en houtwallen. Dat
de mensen die tekort hadden nu geheel ten laste van de marke zouden komen en
dat de verkregen gronden te ver van de boerderijen zouden komen te liggen.
Omstreeks dezelfde tijd vond Justus von Liebig de kunstmest uit. Toch besloten
de meeste marken – mede door de overheid – tot opheffing en verdeling van de
gronden over te gaan. De verdeling van de gronden onder de markegenoten werd
consequent uitgevoerd. Iedere gerechtigde kreeg een evenredig deel in zowel de
goede als slechte gronden. Vooral de veengronden hadden als vrijwel enige
brandstoffenleverancier grote waarde. Waren er weinig veengronden, dan werden
deze in heel kleine percelen opgedeeld. Percelen van enkele meters breed en
honderden meters lang waren geen uitzondering. Niet alle gronden werden direct
ontgonnen. Sommige boeren lieten nog lange tijd hun schapen op de hun
toegewezen heidepercelen grazen en hielden vast aan de oude landbouwmethode.
Om schulden af te lossen werden door de marke ook gronden aan vermogende
mensen verkocht. In Twente waren dit doorgaans de textielfabrikanten en de
adel. Ze lieten de minst slechte heidegronden op grote schaal met behulp van
ossenspannen en stoomploegen ontginnen, om ze vervolgens met voornamelijk
grove dennen te bebossen. Ook de overheid liet zich niet onbetuigd en kocht
grote oppervlakten markegronden aan om die te bebossen. Hieraan dankt het

212

Staatsbosbeheer zijn ontstaan. Om niet van buitenlandse importen afhankelijk te
zijn werd de aanplant van bos sterk gestimuleerd. Het grootste deel van ons
huidige bosareaal stamt dan ook uit deze tijd.
Kenmerkend voor de ontginningsbossen op de voormalige heidegronden zijn de
brede, rechte houtafvoerwegen en diepe wateringssloten. De lage en natte
stukken waren ongeschikt en bleven als zodanig voor ontginning en bebossing
gespaard. Deze vochtige en veenachtige heidepercelen vormen nu een prachtige
afwisseling met de – ondertussen hoog opgeschoten – bospercelen en zijn een
uitwijkplaats voor de oorspronkelijke heideflora en heidefauna. Deze
heidepercelen moeten wel regelmatig geschoond worden zodat ze niet
dichtgroeien met naald- en loofhoutopslag. Een aantal van deze lage veenachtige
percelen die tussen de agrarische percelen liggen, zijn door instromen met mest
verrijkt water verandert van een heideveld in een elzenbos. Het Twentse
landschap is vol afwisseling, vol tegenstellingen. Het is één groot gevarieerd
parklandschap waarin natuurgebied en cultuurgrond harmonisch in elkaar
grijpen. Heide, bossen bomen, landgoederen en het cultuurland van de
boerschap zijn dikwijls zo uitgestrekt dat de opmars van de steden heel ver weg
lijkt. Er staan nog historische Saksische boerderijen in het gebint van vakwerk te
dromen tussen het koren, in de midzomer op het stoppelveld in schoven gezet.
Overal in het Twentse boerenland zijn nog dikke keien of zandstenen palen te
vinden die eens de laken (grenzen) aangaven van de verschillende marken. Stille
getuigen van een beheersvorm van de woeste gronden die in de dertiende eeuw
van de grond kwam en tot ver in de negentiende eeuw gehandhaafd bleef.
Zonder turf was er geen gouden eeuw geweest.
Het is de periode van het baggeren in de modder, ook wel vormen genoemd, dus
turf baggeren in het laagveen. Het is een nieuwe vorm van nijverheid die alleen
dan wat oplevert wanneer men bereid is er vele uren aan te besteden. Ik vind
nergens beschreven hoe dat baggeren in zijn werk ging. Modder werd gebaggerd
met een baggerbeugel, een staaf met een net waarmee sloten worden
uitgebaggerd. Men had ook een baggermolen (baggermachine, dragline is een
graafwerktuig) die werd gebruikt om modder uit te graven en op te halen.
Misschien ging dat turf baggeren op dezelfde manier? Hoewel het turf baggeren
een aangelegenheid is die je niet verwacht binnen een dorp, zijn er in het
stadsrecht (Enter gemeente Rijssen) wel bepalingen opgenomen die onderstrepen
dat men er zuinig op is. Men weet dat het eenmaal voorbij is. Daarom mag geen
enkele burger in het veen meer turfkuilen hebben dan hij nodig heeft om te
voorzien in de behoefte aan stookmateriaal. De boerenkuilen zijn zeer gevarieerd
in omvang en diepte. Vrijwel alle kuilen zijn weer anders gesitueerd en
verschillen daardoor in veendikte en diepte. Tegenwoordig zijn deze kuilen
verland met hoogveenplanten. Het is niet bekend wanneer men met het graven
van boerenkuilen is begonnen. Vroeger was het veen leverancier van brandstof.
Er was geen Twentse marke of binnen het met lakestenen afgepaalde
gemeenschappelijke grondgebied was wel een stuk veen. Daar mochten alleen de
markegenoten turf steken voor eigen gebruik. Uit het feit dat de stad regels
opstelt blijkt overigens dat het stadsbestuur handelt zoals een bestuur van een
marke. Een niet ingezetene mag geen turf graven in het Enterse territorium. De
Enternaar die de 'vreemdeling' daartoe wel gelegenheid geeft wordt beboet met
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een geldbedrag van tien stadsponden, een ongekend hoog bedrag. In ieder geval
uit de zeventiende eeuw dateren turfgraverijen in de marken Bergentheim en
Brucht. Deze veenslagen of toeslagen werden door de boeren verkocht om aan
geld voor houtaankoop te komen. Misschien al sinds eerder dateren de
ontginningen van de randen van het veen bij Den Ham en Daarle. De daar
wonende boeren moeten in enkele eeuwen tijd een kilometers brede strook veen
in het gebied ten oosten van de weg Daarle/Den Ham hebben afgegraven. Ook
werd er door hen in dat gebied turf in hopen op het veld verkoold. Huiszoden
werden gestoken op veen dat sterk begroeid was met pijpestrootje. De dikte van
de zoden was acht centimeter, ze hadden de breedte van vijftig centimeter en ze
waren anderhalve meter lang. Door de beworteling met pijpestro waren ze sterk
en braken niet.
De moerassen waren door vervening drooggelegd en werden druk beboekweit, er
werden veel greppels naar de Entergraven gegraven. In de zomermaanden waren
de moerassen door een leger zonder veel moeite over te steken. Op die grond zijn
de moerassen ingesloten met dijken. Deze konden de afvoer van het water uit de
moerassen naar de riviertjes tegengaan, zodat die moerassen dan week en
onbegaanbaar zouden blijven. Twente had in de jaren 1665/66 en ook in de
oorlog van het jaar 1672 veel te lijden gehad van Munsterse invallen en
plunderende troepen. Hierbij was het de vijand gelukt de natuurlijke
verdedigingslinie, de moerassige veengordel te doorbreken. In de oorlog van het
jaar 1672 wisten de Munsterse troepen zelfs langs de Ommerschans in Drenthe
binnen te vallen. Hoewel Overijssel meer om andere zaken dan om het veen
bekend stond werd in een Duits rijmpje uit de achttiende eeuw deze provincie
echter als volgt gekenmerkt: 'Overissel, viel Morast, macht das gute Land
verhaszt.’ Vrij vertaald: 'Haar vele veenmoerassen maakte het goede land
Overijssel gehaat.’ Op de kaart van Ten Have uit omstreeks het jaar 1650 valt
inderdaad te zien dat het grootste deel van Overijssel toen uit veenmoerassen
bestond. Zelfs op kaarten uit de negentiende eeuw is een zeer groot deel van
Salland nog steeds als veen aangegeven.
Veen moet ongeveer achtduizend jaar geleden, na de laatste ijstijd onder
bepaalde klimatologische omstandigheden, zoals een stijgende temperatuur en
toenemende vochtigheidsgraad, zijn ontstaan. Eerst ontstonden in waterplassen
met voedselrijk grondwater door verrotting van plantenresten: laagveen. Als dit
proces lang genoeg doorging groeide deze laag en verlandde de plas op den duur.
Op dit verlande veen ontstond dan het hoogveen dat gevoed werd met het
voedselarme regenwater. Dit hoogveen ontstond dus boven de wateroppervlakte.
Verantwoordelijk voor de groei van het hoogveen is het veenmos: de sphagnum
waarvan er diverse soorten bestaan. Deze plant die met weinig voedingstoffen toe
kan, onttrekt zuurstof aan het water en voegt zuren toe. Hierdoor treedt er weinig
verrotting op zodat het afgestorven plantenmateriaal zich ophoopt en
veenmosveen ontstaat. Het levende mos groeit in dikke kussens die als het ware
een spons vormen. De plant is zo gebouwd dat het wel twintig keer haar eigen
gewicht aan water kan vasthouden. Het veenmos kan onbegrensd doorgroeien,
van onderen afstervend en van boven steeds weer aangroeiend. Hierdoor kan het
zich steeds weer aftakken en een mosveenpakket gaan vormen. In oervorm kon
de veenlaag op sommige plaatsen wel zeven tot acht meter dik worden. Veen is
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dus de elementaire vorm van brandstof: de turf. Uit dit turfveen werden immers
de turven gestoken die als brandstof dienden. Omdat het veen veel koolstof bevat
kan het wat hoedanigheid betreft op één lijn worden gesteld met bruinkool,
steenkool of antraciet. Die ontstonden ook allemaal uit dode plantendelen.
Naarmate de veenlagen ouder zijn neemt haar gehalte aan koolstof toe. Anders
dan hoogveen wordt laagveen niet gestoken maar gebaggerd.
Het kan immers door haar lage ligging (vlak boven de grondwaterstand) niet
worden ontwaterd. In het Enterveen – eeuwenlang een onbegaanbaar moeras –
was er laagveen en er werd daarom gebaggerd door de boeren van de marken. De
inwoners van Enter en Rijssen werden er behoorlijk zwart van. In Enter was er
turfindustrie tot voordeel van de steenfabrieken en de particulieren. Door de
nauwe band tussen de turf- en de steenindustrie was er niet aan te ontkomen
dat in dit boek ook aandacht aan de steenindustrie wordt gewijd. De
steenindustrie was lang de belangrijkste afnemer van turf. Turfputten zijn
uitgravingen in het veen waarvan baggerturf gemaakt wordt.
Waarschijnlijk de eerste keer dat in de geschiedenis van Overijssel het begrip
veen voorkomt, is te vinden in een negende eeuwse beschrijving van Salland.
Hierin werd voor Salland namelijk het volgende meegedeeld: 'Illa vinna in
Salahon, ubi Ilsla flumen confluit in mare', ofwel dat veen in Salland dat daar ligt
waar de IJssel in zee stroomt. Een volgende keer dat veen wordt beschreven is in
het jaar 1227 toen Otto 11 van Lippe, bisschop van Utrecht met een ridderleger
door Rudolf van Coevorden werd verslagen bij de befaamde slag bij Ane. Hierbij
zijn de bisschop en zijn meer dan vierhonderd ridders tellende leger op 27 juli
volgens de kroniek in het veen bij Ane weggezakt. Omdat de zwaar geharnaste
ridders met hun paarden daar vast kwamen te zitten, waren ze een gemakkelijke
prooi voor het Drentse boerenleger (mannen en vrouwen) onder leiding van
Rudolf van Coevorden. De vluchtende volgelingen van de bisschop werden
doodgeknuppeld. Doordat er op grote schaal is geplunderd werd er praktisch
niets teruggevonden van deze tragedie.
In het jaar 1416 werd een klooster, dat was gesticht omstreeks het jaar 1230 in
het gebied tussen Ane en Coevorden (Drenthe), verplaatst vanwege voortdurende
wateroverlast ter plaatse naar de zandhoogte bij Sibculo. Eveneens zou er in het
jaar 1416 daar in de woestenij en wildernis van Sibculo eveneens een
Cisterciënzer klooster worden gesticht. De monniken van Sibculo zijn in Twente
de eerste werkers in het veen. De graaf van Almelo twist (ruzie maken) in het jaar
1639 over de ligging van de grenzen van zijn veengebied. Een gedeelte van die
betwiste veengronden heette later het Twistveen (bij Vroomshoop). In de Twentse
hoogveengebieden werd eveneens al in een vrij vroeg stadium turf gegraven.
Hierbij denkt men onder meer aan het Haaksbergerveen, het Buurserveen en het
Manderveen bij Tubbergen. Veengebieden waarop grote schaal turf werd
gestoken, waar de veenarbeiders ploeterden voor een schamel bestaan, strekten
zich een uit op de grens van Twente en Salland. In de omgeving van Vriezenveen,
Vroomshoop en Kloosterhaar werken nog steeds veenarbeiders. Ze stammen uit
het geslacht van turfstekers en plaggenhutbewoners. Nu de turf geen dienst meer
doet als brandstof, fabriceren ze – tegenwoordig computer gestuurd – vele
soorten potgrond voor verschillende soorten gewassen. In het Vriezenveense dorp
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Westerhaar staan twee turfstrooisel- en potgrondfabrieken. In Almelo, Hengelo,
Enschede, Vroomshoop, Vriezenveen en Den Ham is er een grootschalige
industrie. In de turfstrooiselfabriek van T & A te Almelo werd begin jaren dertig
van de twintigste eeuw veel geëxperimenteerd om goede vuuraanmakers te
kunnen maken. Het ging bij deze vuuraanmakers om licht ontvlambare blokjes
veen die een lange verbrandingsduur hadden. De gloeistof, de zogenaamde
gloeiers waren zeskantige blokjes van het merk calor die werden verpakt in
doosjes van achtenveertig stuks. Deze werden aanbevolen voor dolly strijkijzers,
briketten en rijtuigstoven.
Vriezenveen moet al eerder – in de dertiende eeuw – zijn ontstaan als een nieuw
ontginningsgebied van een aantal uit Noordholland afkomstige Friezen. Het
gebied werd aanvankelijk het Almelerveen genoemd en viel in die tijd onder
jurisdictie van de graaf van Almelo. Aan de plaats van herkomst van deze nieuwe
bewoners van het Almelerveen herinnert nog de naam Hollandergraven. De
turfgraverijen van Bergentheim en Brucht dateren uit de zeventiende eeuw, net
als de ontginningen aan de randen van het veen, bij de dorpen Den Ham en
Daarle. Aan de zuidrand van het veen bij Ommen en Arriën bevonden zich de
'turfkuylen', waaruit de boeren de turf hadden gestoken. In het jaar 1713 werden
de daar gelegen veenslagen verdeeld.
Op het grensgebied van de marken van Steenwijk en Vledder ligt het landgoed De
Eese. De eigenaren Wilckes, schout te Olst en Ten Oever verkochten in het jaar
1628 veenlanden aan Rijnck van Lijcklama, grietman te Weststellingerwerf,
'seker quantiteyt veene tot de heerlijckheyt De Eese streckende van de limieten
van Steggerda en Finkega tot aen de campen van de heerlchheyt Eese’. Bij de
definitieve overdracht in het jaar 1636 bleek dat de grietman hierbij mede optrad
namens zes Amsterdammers. Het waren de Amsterdamse regenten Jacob de
Graeff, Jacob Bicker (burgemeester van Amsterdam), Reijnier Pauw (raadsheer in
de Hoge Raad van Holland), Thijmen Jacob Hinlopen, Claes Claesz Anslo en
Hans van Loon (bewindhebber V.O.C.); zij vormden samen de Compagnie van
Steggerda. Het waren dezelfde Amsterdamse grootkooplieden, die – zij het in een
groter verband – in het jaar 1629 bij Diever en Leggeloo venen hadden
aangekocht. In het jaar 1635 was Johan van Raesfelt eigenaar van de gehele
Heerlijkheid met inbegrip van de venen, waarbij het recht van afgraving was
verkocht aan de Compagnie van de Amsterdammers. Opmerkelijk is dat bijna
twee eeuwen lang – tot in het jaar 1821 – deze gronden in het bezit gebleven zijn
van de Steggerda Compagnie.
In dat jaar verkochten de Amsterdamse heren de veenlanden aan enkele
landbouwers: de Maatschappij van Weldadigheid en Nicolaas van Heloma,
grietman
van
Weststellingerwerf
te
Wolvega.
De
nieuwe
veeninvesteerders/verveners die na het jaar 1829 het veengebied binnenkwamen
waren in de provincies Zuidholland en Utrecht gevestigde, dan wel afkomstige
ondernemers; de belangrijkste was de Amsterdamse Sociëteit tot Verveening aan
de Dedemsvaart (genoemd naar baron Van Dedem). Daarnaast waren ook de
Amsterdamse verveningfirma's Johannes Jorissen & Co en de firma Fritzlin van
belang. De Utrechtse steenfabrikant en grootgrondbezitter J.G. van Nes zou zich
in De Lutter venen als vervener laten gelden.
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De turf werd vervoerd met de Enterse zompen. De kostbare lading werd afgevoerd
over de Vecht naar de steenbakkerijen. Een grote veenbrand legde in het jaar
1928 een groot gedeelte van het Vriezenveense bolsterveld van T & A in de as.
Hierbij ging onder meer vijftien duizend kubieke meter luchtdroge bolsterturf
verloren. In een rapportage van de Stichting van de Landbouw over het
turfvraagstuk, de eerste turfnota, werd geconcludeerd dat het veen een aflopende
bedrijfstak was. Hierbij werd het nodig geacht een geleidelijke liquidatie van het
veenbedrijf zoveel mogelijk te bevorderen. Daartoe moest voorkomen worden dat
te veel jeugdige arbeidskrachten zich tot het veenbedrijf wenden.
Ondanks deze negatieve vooruitzichten zou het uitbreken van de Korea-oorlog, in
de zomer van het jaar 1950, verantwoordelijk zijn dat het veenbedrijf een nieuwe
opleving zou meemaken. In het jaar 1952 bleek de afzet veel trager dan in
voorgaande jaren en er was weer sprake van overproductie. Het veenbedrijf werd
toen in de loop van de jaren steeds meer een stervende bedrijfstak. De
teruglopende markt van de turf als brandstof deed de verveners naarstig zoeken
naar andere afzetmarkten. De in deze jaren door landbouwkundige ingenieurs uit
Wageningen, in samenwerking met turfstrooiselindustrie genomen proeven met
bevroren zwartveen als grondstof voor de tuinturf, bleken goede perspectieven te
bieden. Al spoedig kon toen de tuinturf als nieuw product op de markt worden
gebracht. In de loop van de jaren tachtig van de twintigste eeuw werden de laatst
overgebleven veengebieden onder de wet op de natuurmonumenten geplaatst.
Voor Overijssel was dit onder meer het uitgestrekte gebied van de
Engbertdijkvenen. Het in die omgeving aan de Paterswal gelegen veenmuseum
houdt de herinnering aan de voorbije verveningstijd nog levend.
Turf wordt ingedeeld naar geologische ouderdom. De energiewaarden van veen
worden bepaald door het inkolingsproces. De vier hoofdgroepen zijn: darg turf,
blauwe turf, vlikken turf, huisrissen. Ter Kuile noemt witte sponturf, bonte turf
en de zwarte turf die in hopen gezet werd om te drogen. Dan kwam de
gemachtigde van de veeneigenaar om de turf te ‘pollen’, dat wil zeggen dat hij
boven op de diverse turfhopen een ‘pol’ of plag gooide. Daardoor was die turfhoop
het eigendom van de grondeigenaar geworden en waarmee dan het veen waarop
gestoken was, geacht werd betaald te zijn. De huurders hoefden dan niet met
klinkende munt te betalen. In de wintertijd werd alle turf verscheept, meestal
naar Almelo, Zenderen of het Loo onder Weerselo. Daar werd het op een bepaalde
plaats opgeslagen en van daaruit verkocht. Het transport door de Schipsloot, bij
watergebrek of bij watersnood, vereiste de samenwerking van alle krachten,
terwijl het passeren van de watertollen, de stuwen of zijlen ook veel moeite
meebracht. De bevolking van Vriezenveen bereikte bij uiterst zware inspanning
slechts een schamel loon, dat geen uitzicht tot verbetering van de
maatschappelijke positie opende.
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Iej bint rapper oetlachen as oethuuld
Op n grommelschoer in t koalde hoalt voalgt t vuurjoar meestieds
koald

De beurtschepen
Zwolle was de overlaadhaven en stapelplaats van de goederen bestemd voor
Overijssel en het Munsterland. Een klein deel van deze goederen was afkomstig
van kleine zeeschepen. In de negentiende eeuw waren dit vooral Engelse brikken,
geladen met steenkool, twist (weefsel van biezen voor vloerbedekking) en
machinaal katoengaren voor de Twentse katoenindustrie. Bij vloed konden ze
Zwolle bereiken, meestal moesten ze bij Schokland worden gelicht (overgeladen)
in Zwolse kagen of Texelse lichters. Ook was er een tijd lang een stoomboot die
tussen Hull en Zwolle op en neer voer. Het overgrote deel van de goederen was
echter afkomstig of bestemd voor Amsterdam. Voor het vervoer van en naar
Amsterdam werd gebruik gemaakt van het Zwolse veer: een dienstregeling met
beurtschepen waarvan er elke morgen één en soms twee uit Zwolle en uit
Amsterdam vertrokken. Deze dienstregeling is ontstaan in de zesde eeuw en
kwam omstreeks het midden van de negentiende eeuw aan haar eind door de
concurrentie van andere schippers en stoomboten. De beurtschepen zelf werden
aan het eind van de negentiende eeuw ook zompen genoemd. De zomp had een
grootzeil, een fok en een kluiver. Daarnaast was er een jager: een bol gesneden
fok die zo groot was dat hij vanaf de top van de kluiverboom tot voorbij de
wanten reikte. Ook was er een vlieger aan boord (een driehoekig zeil boven de
gaffel) en een breefok (razeil) dat echter alleen op de grote rivieren werd gebruikt.
Het schip was erg zwaar gebouwd. De inhouten (leggers, krommers en
ophangers) waren zeker twintig bij twintig centimeter met daartussen een kleine
ruimte. De buikdenning en de wegering waren twee duim dik. Ook lag er een
zwaar zaathout door het schip. De diepgang was leeg twee à tweeënhalve voet.
Geladen was de diepgang vijf voet. Het water stond dan gelijk met het dek. Deze
zomp werd omstreeks het jaar 1835 gebouwd door Portheine. Er bestaat een ets
van Reinier Nooms van een 'isere vareken’. Nicolaas Witsen spreekt van 'yzeren
verkens, een stevig vaartuig uit Overeissel.’ Wie de ets van Nooms goed bekijkt
ziet dezelfde indeling als bij de zomp van Jan Havers uit Zwolle. Deze zomp was
bijna tweeëntwintig meter lang en twaalf voet (3.40 meter) breed. Hij had dezelfde
indeling als alle grote schepen, een vooronder waar de knecht en een paar
kinderen sliepen, de kisten, het ruim met de luiken en achter een lange roef.
Helemaal achter was een kastje, daarvoor was de langsscheepse stuurbak
verzonken in het dek. Van de periode 1885 tot 1914 werd de zomp gebruikt als
beurtschip voor het beurtveer van Zwolle op Leeuwarden. In Zwolle lag de zomp
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in de Thorbeckegracht bij de Vispoortbrug en in Leeuwarden in de Grachtswal.
Jan Havers roemde de snelheid van het schip. In Friesland had zijn vader er vele
wedstrijden mee gewonnen. In de brochures over de tolkwestie van het Zwolse
Diep, uitgegeven in Zwolle in de periode 1848-1876 wordt herhaalde malen
gesproken over zwaargebouwde beurtschepen. In het jaar 1849 wordt gesproken
over beurtschepen die een diepgang twee à drie voet. Er staat bij: 'Sedert de
laatste jaren zijn de meeste der zwaargebouwde schepen door lichtere vervangen.
Vroeger had men van Zwolle op Amsterdam twee en dertig schepen, thans
slechts elf, waarvan drie van de zwaargebouwden.’ Dus in de achttiende eeuw
had men beurtschepen die nog zwaarder gebouwd waren. Men kan zo'n diepgang
bij een ongeladen houten schip alleen bereiken door het te ballasten. Dat wil
zeggen door lood tussen de leggers te gieten. Met ballast onder in het schip
bereikte men dat zo'n schip veel stabieler wordt en dus veel zeil kan dragen. Dit
is van belang als zo'n schip met weinig lading vaart, bijvoorbeeld met een ruim
vol hannekemaaiers.
Behalve de Overijsselse beurtschepen zijn er ook andere geweest. Van Loon
schreef over de Friese beurtschepen die vanuit Lemmer op Amsterdam zeilden.
Deze maten in het jaar 1843 eenentwintig en een half bij vijf meter zesenzestig
(21.50 x 5.66) meter en waren rond gebouwd met een gepiekt achterschip. Hij
schreef:
Het baart enigszins verwondering, dat deze platgeboomde schepen (de Lemmer
beurtschepen dus) welker bodem zo wijd is toch nog snel zeilen, bij minder wind
en als het drijven moet gaan zij trager voort dan die schepen, welke enger en
smaller van bodem zijn.
Met deze laatste soort met zijn smalle bodem bedoelde hij de Overijsselse
beurtschepen uit Zwolle, Kampen en Hasselt.
Een veer was een dienstregeling waarbij beurtschepen op een vaste tijd vanaf een
vaste plaats vertrokken naar een vaste bestemming. De schipper die aan de
beurt was lag daar te wachten en nam de vracht in die werd aangeboden en de
passagiers gingen aan boord. Op het tijdstip van vertrek werden de luiken
gesloten, de landvasten (trossen) losgemaakt en de schipper voer af, geladen of
niet geladen. De volgende schipper ging dan op zijn plaats liggen, nam de vracht
in, om op het volgende vaste tijdstip van vertrek af te varen. Het veer
Amsterdam-Zwolle werd dagelijks gevaren. Men vertrok in de wintermaanden 's
morgen om acht uur en in de zomermaanden om negen uur. Onderweg werd
Hasselt aangedaan. Na het jaar 1657 kreeg Hasselt zijn eigen veer en werden de
tijdstippen van vertrek een uur later gesteld. Er schijnt ook een nachtboot te zijn
geweest die 's avonds in Zwolle afvoer om 'des morgens toe acht uyren te
Amsterdam binnen booms te wezen.’ In Amsterdam meerden de schippers af aan
de ‘Oudebrugge’ over het Damrak bij de Oudebrugsteeg. Tegenwoordig is op de
plaats waar de brug was de Beurs van Berlage. De duur van de reis was
afhankelijk van de wind. Normaal zal deze tien à twaalf uur hebben bedragen. In
de winter werd tussen 25 november en 2 februari niet dagelijks maar driemaal
per week gevaren. Scheepsveren zijn in het algemeen tot stand gekomen in de
zestiende eeuw. De oudste reglementen inzake veel veren dateren uit het einde
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van die eeuw. Ze bestaan uit een overeenkomst tussen twee steden waartussen
het veer zal varen. Als reden van de instelling wordt aangegeven de bevordering
van de handel. Voordien was het gewoon dat meerdere schippers ‘in lading te
liggen’. Pas als de schipper na zijn oordeel voldoende lading had vertrok hij. Dit
systeem leverde heel veel vertragingen op. Het waren vooral de kooplieden die
aandrongen op de instelling van een geregeld veer.
Het veer werd onderhouden door een vaste groep van beurtschippers. In Zwolle
was dit het Carveelschippersgilde. In een resolutie van 28 januari 1647 beslisten
Schepenen en Raden van de stad Zwolle dat niemand zonder hun 'expresse
consent' in het Carveelschippersgilde zou mogen komen. Ook mocht niemand
een carveelschip laten bouwen zonder 'voorwete van Schepenen en rade’. Men
werd beurtschipper door het beurtschip van een andere schipper te kopen en een
verzoek aan Schepenen en Raden. Bij de beoordeling van dit verzoek zal
ongetwijfeld de bekwaamheid en ervaring van de schipper een rol hebben
gespeeld. De beurtschepen of carveelschepen waren duur, in de zestiende eeuw
ongeveer vijfhonderdvijftig carolusgulden en in de zeventiende eeuw ongeveer
negenhonderdvijftig carolusgulden. De schepen moesten voldoen aan hoge eisen.
Daarnaast moest de schipper een borgtocht storten opdat uit dit fonds schades
aan door hen vervoerde koopmansgoederen zouden kunnen worden vergoed. In
Zwolle bedroeg dit driehonderd carolusgulden. Bij andere veren was dit bedrag
veel hoger. Bovendien mocht geen schipper meer dan één schip in het veer laten
varen noch een aandeel hebben in een ander beurtschip.
Voor het jaar 1674 zeilden uitsluitend Zwolse schippers in het veer. Het
Carveelschippersgilde telde toen tweeënveertig leden. In mei 1674 werd door het
Groot Binnenlandsvaardersgilde in Amsterdam een beurtschipper op Zwolle
aangesteld. In het conflict en de onderhandelingen die hierop volgden was Zwolle
geen partij voor Amsterdam. Ze moesten op 30 juni 1675 genoegen nemen met
het volgende akkoord: in het veer zouden tien Amsterdamse schippers worden
opgenomen. Het aantal Zwolse veerschippers zou door overlijden of het verlaten
van het veer op dertig worden teruggebracht. Het Groot Binnenvaardersgilde is
op soortgelijke wijze ook in andere veren binnengedrongen. De veerschippers
genoten het recht van uitsluitende vaart. Andere schippers mochten tussen beide
steden geen waren vervoeren tenzij ze die zelf in eigendom hadden of wanneer ze
afkomstig waren van slechts één koopman. In Amsterdam werd in het jaar 1652
zelfs bepaald dat de veerschippers zelf, wanneer ze niet in beurt lagen te wachten
op vracht, slechts goederen mochten laden van één koopman, op straffe van
vijftig gulden. Tegenover de hoge entreekosten van de veerschipper stond de
bescherming tegen concurrentie. De kooplieden hadden door het veer een snel en
betrouwbaar vervoer waarbij ze door een stelsel van vaste vrachtprijzen werden
beschermd.
Het Zwolse veer maakte deel uit van een uitgebreid en complex net van veren
door het gehele land. Per week vertrokken uit Amsterdam circa achthonderd
veerschepen. Andere veren vanuit Amsterdam op Overijssel waren die op
Deventer, Kampen (6 schippers) en Hasselt. Verder op Meppel en andere
plaatsen in Drenthe. Er waren honderd eenentwintig plaatsen die door een veer
rechtstreeks met Amsterdam verbonden waren. Voor Rotterdam waren dit
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zesentwintig plaatsen. Haarlem had eveneens met zesentwintig plaatsen een
vaste verbinding. Voor Leiden waren dit er achttien. De veerdiensten binnen
Holland werden meest onderhouden met trekschuiten. Op de route AmsterdamHaarlem vertrok op diverse tijden per dag een trekschuit. Dit was ook het geval
op andere belangrijke routes binnen Holland.
In het veer werden uitsluitend carveelschepen gebruikt. 'In t jaer 1460 werden
hier de eerste Carviel-schepen gemaeckt als Boeyers, Smakken, en diergelijke,
daer men te vooren niet hadde dan Hulken, Reseylen en Crayers', zegt Velius in
zijn 'Cronycnk van Hoorn'. Carveel wil zeggen dat de gangen (planken) van de
scheepshuid met de smalle kant tegen elkaar aan lagen zodat het schip van
buiten geheel glad was. Voordien werden alle schepen in Noordwest-Europa
overnaads gebouwd. Hierbij lagen de gangen dakpansgewijze gedeeltelijk over
elkaar. De kleinere schepen werden nog lang nadien overnaads gebouwd. Met
carveelschepen werden nadien de grotere binnenschepen bedoeld. In Holland
kende men wijdschepen en smalschepen. Met wijdschepen voer men op open
water en met smalschepen kon men de vele kleine sluizen passeren. In het jaar
1605 werd in Zwolle bepaald dat geen nieuw schip in het veer mocht komen
tenzij het 'boven wijt wesende 18 voeten’. Wijdschepen kan men het beste
vergelijken met een zware tjalk. De veerschepen moesten aan hoge eisen voldoen.
Werd er een nieuw veerschip in gebruik genomen dan gingen op de eerste reis de
twee procuratoren van het gilde mee om het te keuren. Ze brachten daarover
schriftelijk rapport uit aan de stadstimmermeesters. Twee maal per jaar, in
januari en in september, keurden de procuratoren en een vreemde
scheepstimmerbaas de veerschepen en rapporteerden daarover eveneens
schriftelijk aan de stadstimmermeesters. In de maand juli werden de
ankertouwen gekeurd: elk veerschip moest er één van zestig en één van veertig à
vijftig vaam (1 vadem is 1.88 m) aan boord hebben. Een belangrijke criterium
voor de kwaliteit van het schip was de ouderdom. In het jaar 1640 werd bepaald
dat de in Zwolle getimmerde carvelen achttien jaar en de buiten de stad
gebouwde niet langer dan zestien jaar in het veer mochten varen. Schepenen en
Raden konden echter een goed onderhouden schip op voordracht van de
procuratoren langer in het veer houden of een slecht onderhouden veerschip
vervroegd afkeuren. In het jaar 1661 werden deze termijnen verlengd tot twintig
respectievelijk achttien jaar. In de achttiende eeuw werd deze leeftijdsgrens
steeds verder opgevoerd. De visitatie van het jaar 1683 leverde het volgende
overzicht op van plaatsen waar de veerschepen getimmerd waren:
- 4 schepen in Holland
- 15 schepen te Zwolle
- 6 schepen
- 5 schepen
- 5 schepen

te Blokzijl
te Zaandam
te Westzaan

2 schepen te Hasselt
6 schepen te De Wetering (bij
Leiden)
1 schip in Friesland
1 schip te Edam

Slechts zeventien van de veertig schepen waren in Overijssel gebouwd. Van deze
zeventien kunnen we aannemen dat het 'IJzeren Varkens' waren. De anderen
zullen wijdschepen zijn geweest.
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Het veer was streng gereglementeerd. Dit begon al met het laden van de
goederen. De schipper die gereed lag voor zijn beurt was verplicht om goederen
die hem werden aangeboden onmiddellijk aan boord te nemen en ze niet op de
kade in regen en wind te laten liggen. De schipper moest bij zijn schip blijven en
mocht niet ongeroepen naar een koopman gaan om deze over te halen goederen
door hem te laten vervoeren. Hij moest rustig wachten totdat de kooplieden zelf
kwamen of iemand stuurden. Ook mochten ze hun ligplaats niet verlaten om
ergens anders een grote partij goederen te laden. In de tweede helft van de
zeventiende eeuw ziet men in vele steden de aantekenaar of commissaris
verschijnen, ook in Zwolle. De goederen worden dan niet meer rechtstreeks aan
de schippers maar aan deze door de stad aangestelde functionaris afgedragen.
Voor hun vertrek dienden de schippers zich bij de commissaris te melden om de
goederen en een vrachtlijst, de 'goedcedule' in ontvangst te nemen. Dit was 'tot
dienst ende gerustheyd van de burgeren en de zodanige goederen verzende.’ In
een ordonnantie uit het jaar 1698 werd de commissaris verplicht 'perfect boek te
houden en aan te tekenen, alle zakjes, pakjes, coffers, kisten, voorts gelt, zo na
Amsterdam, Haarlem of Leiden werden gezonden.’ De commissaris ontving voor
elke collo (stuk ter verzending) een stuiver. Van die stuiver zouden echter vrij
zijn: 'aale Hessegoederen ende andere grove waren, die ordinaris met paspoorten
zijn vergeselschapt ende bij den Factoren verzonden.’ Tenzij de eigenaar of de
factoor vrijwillig aantekening wilde laten houden. Als de eigenaar van de
goederen zelf meeging dan werden zijn goederen ook niet belast. Uit diverse
resoluties van de Schepenen en Raden van Zwolle blijkt echter dat de schippers
dit besluit niet wilden nakomen en de goederen onafhankelijk van de
aantekenaar bleven laden. Na aankomst waren de schippers verplicht eerst de
goederen die op de 'gewoontlijcke veerplaatsen gedestineert sijn, ter behoorlijcke
plaetsen binnen booms' te lossen. 'Ende ook eerst alle brieven bestellen, alleer sie
met de andere goederen andere havens sullen mogen voort varen.’ Vooral de
brieven moesten ze met de eerste de beste gelegenheid bestellen op straffe van
verbeuring van hun vrachtloon. Gewoonlijk zetten de schippers goederen die niet
zo gemakkelijk bezorgd konden worden, zo maar op de kade. Later was daar een
boete van vijfentwintig carolusgulden voor. Ook werden passagiers vervoerd. Bij
het laden hadden de schippers ervoor te zorgen, 'dat de Luyden sich met goede
commoditeit in de schepen mogen bergen.’ De schippers hadden er zorg voor te
dragen dat 'bij het innemen ende leggen van koopluyden, pakken en goederen,
zoodaane goede toezicht te hebben te nemen, dat daer door die reisende luyden,
om hunne bekwamelijk in het ruim te kunnen legeren ende rusplaats te nemen
geen beletsel ofte verhinderlinge gegeven mogen worden, alwaer ook de zelvige in
de roef ofte in het vooronder hadden konnen logeren.’ Kennelijk waren er voor
passagiers drie klassen, de roef, het vooronder en het ruim. In de achttiende
eeuw werd het vervoer luxueuzer. Zo had de schipper er voor te zorgen dat er op
ieder carveel elf flessen wijn aan boord waren en twaalf goede wijnglazen. Het
achteronder of de roef moest dan ook behoorlijk voorzien zijn van kussens of
matrassen, de procuratoren hielden hierop toezicht.
Er waren veel passagiers, al in het jaar 1663 werd besloten dat er om twaalf uur
een tweede schip gereed moest liggen om passagiers naar Amsterdam te brengen.
Dit tweede schip werd 'aangespeeld'. De passagiers betaalden dan vijftien
stuivers per persoon. Hier stuiten we op de bijbeurten en de speelbeurten. De
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bijbeurt was het tweede schip dat 's morgen vroeg al werd ingeschakeld als het
eerste al vol was geladen. Een speelbeurt ging niet op de beurt. Hiervoor schijnen
wedstrijden te zijn gehouden. Zo werd niemand door het lot gedwongen en de
schippers die het meeste zin had in een vrachtje spande zich het meeste in. In de
zomermaanden juni en juli waren er vele hannekemaaiers (seizoensarbeiders) die
vervoerd werden naar Amsterdam. Per schip werden dan soms meer dan
honderd man vervoerd. De Zwolse schippers werden dan hard beconcurreerd
door de Hasselter veerschippers. De maaiers werden dan door hen in het
Varkensgat op het Streukel ten zuiden van Hasselt ingeladen. In het jaar 1674
werden tussen beide steden overeengekomen dat in die maanden geen maaiers
vervoerd mochten worden voor minder dan tien stuivers, waarvan de schippers
er acht zouden ontvangen en de andere twee stuivers naar de armenkas zouden
gaan. In
het jaar 1737 werd een vaste vervoerprijs van zeven stuivers
vastgesteld.
Een veel voorkomende vracht was Bentheimer- en Gildehauser zandsteen voor de
bouw in Holland. In de veertiende eeuw moet er al een regelmatig transport van
zandsteen naar Holland plaats hebben gevonden, getuige vele rekeningen. In de
vijftiende eeuw worden de gegevens veelvuldig. Zo is ook de dom in Utrecht
omstreeks het jaar 1450 van Bentheimer zandsteen gebouwd, rekeningen
bevestigen dit. Sinds het jaar 1646 werden de vindplaatsen geëxploiteerd door
Hollandse Steenhandelscompagnieën. De hoeveelheid gehouwen en vervoerde
steen was aanzienlijk. In de periode 1646-1649 wilden zij tachtigduizend kubieke
voeten per jaar aan zandsteen laten houwen en vervoeren. Omstreeks het jaar
1686 was dit ongeveer veertigduizend kubieke voeten per jaar ofwel
negenhonderdtien kubieke meter wat circa tweeduizendtweehonderd ton
opleverde. De steen werd met karren vervoerd naar de Steinmaate te Nordhorn
en daar ingeladen in Enterse zompen. In Zwolle werd de steen overgeladen en
met de veerschepen naar Amsterdam en elders vervoerd. Het was de
veerschippers op straffe van twintig gulden verboden Bentheimer- en
Gildehauser zandsteen te laden zonder voorkennis van de president van de
Bentheimer Steenhandelscompagnie. In het jaar 1650 werd door Schepenen en
Raden verordonneerd (bepaald) dat als de Zwolse carveelschippers door de
factoor van de compagnie verzocht werden om Bentheimer- of Gildehauser
zandsteen te laden, zij dit niet mochten weigeren of dit met excuses als van laag
water uitstellen. De vracht gold echter niet als beurt, ook niet als 'extra ordinaris’
beurt. Wel bleef het voor de veerschippers mogelijk om als particulier buiten de
gebruiken van het gilde om een vracht zandsteen te doen.
Uit een resolutie van Schepenen en Raden van het jaar 1770 blijkt dat de
veerschippers de gewoonte ontwikkeld hadden om naast de gewone vracht van de
beurt nog een vrachtje zandsteen mee te nemen, waardoor het schip wel soms
anderhalve voet diepgang had. De magistraat besloot hiertegen dat de ‘ordinaris
beurtman’ niet meer dan tweehonderd voeten of vierenhalve kubieke meter of
ongeveer elf ton zandsteen extra mocht meenemen. Als het water al aan boord
kwam zou een deel door een kleine Enterse zomp worden vervoerd (ca zes ton).
Uit het punt dat het water aan boord – lees op het dek – kwam herkennen we De
Gerritdina van schipper Havers, die immers ook tot het dek laadde. Het is
overigens erg moeilijk uit de schaarse archiefgegevens vast te stellen of het
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inderdaad gaat over 'ijzeren varkens'. Hier dus kennelijk wel, maar wat te denken
van de opmerking uit dezelfde resolutie dat de veerschepen door deze extra
lading zandsteen soms wel anderhalve voet diep gingen. 'IJzeren varkens' gingen
geladen zeker vijf voet diep. Er was echter een oude bepaling dat de Zwolse
veerschepen niet dieper mochten laden dan tot op twee vingers 'nae onder 't
bergholt'. Anderhalve voet hoger bij 'ijzeren varkens' betekent inderdaad dat het
water aan dek kwam. Ongeladen lag de onderkant van het berghout van De
Gerritdina een voet boven het wateroppervlak. Was deze oude bepaling wel op
haar van toepassing dan zou ze slechts veertig procent van haar totale
laadvermogen mogen innemen. Zodat we wel moeten aannemen dat deze oude
bepaling alleen gold voor de in Holland gebouwde carvelen die vrijwel zeker
wijdschepen waren en waar het berghout relatief veel hoger lag. De in Zwolle
gebouwde veerschepen mochten immers na toestemming van Schepenen en
Raden worden gebouwd en werden achteraf door hun vertegenwoordigers
gekeurd. Wellicht was ook de bepaling van het jaar 1605, waarin de breedte van
de veerschepen op minimaal achttien voet werd gesteld, alleen van toepassing op
de wijdschepen in het veer.
In het jaar 1835 klaagden de Zwolse veerschippers dat ze hun regt van veer en
ook hunne schepen in vroeger jaren tegen zeer hoge prijzen hebben moeten
aankoopen waardoor zij te meer onder zware lasten gedrukt gaan en het destijds
nimmer te voorzien was, dat de transitohandel van Duitsland op deze stad,
zoodanig zoude kunnen verlegd worden, als thans het geval is, daar zij de
goederen welke voormaals voor het grootste gedeelte uit Duitschland naar
Holland over Zwolle vervoerd werden, voor ons zijn verloren, zoo zelfs dat
tengevolge dezer verlegging van de negenendertig carveelschepen die in vroeger
tijden het veer op Amsterdam vice versa bedienden (hetwelk toen een zeer goed
burgerlijk bestaan opleverde) tegenwoordig nog maar vijftien schepen in dit veer
varen, terwijl aan die anderen het regt van veer is verbleven omdat het den
eijgenaar dier veren goedgunstiglijk werd gepermitteerd, om geene nieuwe
schepen aan te bouwen en ondanks deze aanzienlijke vermindering in het getal
veerschepen vinden de tegenwoordige schippers der vijftien schepen, niet dan
een gering bestaan, weinig geëvenredigd (in gelijke verhouding) aan hunne
moeiten en gevaren, nog veel minder aan de grote kapitalen die ze bij de aankoop
hebben moeten besteden.
W.J. Schuttevaêr, koopman te Zwolle gaf in het jaar 1849 een beschrijving van
de veerschippers:
Er bestaat onder deze stand (schippersstand) een zekere aristocratie die van ouder
tot ouder het beroep van schipper heeft uitgeoefend. Dit zijn meestal deftige,
gemoedelijke en min of meer bemiddelde lieden die het vertrouwen bij het publiek
als het ware erfelijk bezitten: wij behoeven niet te zeggen, dat deze mensen onder
onze beste staatsburgers te rangschikken zijn.
Schuttevaêr zei ook dat hij persoonlijk had meegewerkt aan de vermindering van
het patentwezen. Dat wil zeggen dat hij een tegenstander was van het recht van
uitsluitende vaart zoals dat bij het patentrecht behoorden. Als goed liberaal
stond hij een vrije handel en een vrije vaart voor. Dit is de algemene tendens in
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de negentiende eeuw. Alhoewel het recht van uitsluitende vaart juridisch nog
steeds bestond werd er de hand mee gelicht doordat turfschippers en andere
schippers ook vrachtjes meenamen voor lagere prijzen. De vrachtprijzen van de
veerschippers waren immers vastgesteld door de stedelijke overheden. Zo
verliepen de veren en het mag een wonder heten dat er in het jaar 1849 nog
zoveel waren. Met de komst van het Overijssels Kanaal konden de beurtschepen
rechtstreeks doorvaren naar Almelo. Ook de komst van de spoorwegen betekende
een belangrijke vermindering van het vrachtaanbod voor de veerschepen. Aan het
eind van de negentiende eeuw waren er dan ook nog een paar Zwolse
beurtschippers op Amsterdam, die ieder voor zich hun eigen regelmaat
bepaalden. Het schip was niet het enige vervoermiddel voor personen en
goederen. Zo reden er door Nederland postkoetsen van de Koninklijke
Paardenposterij die een uitgebreid net van paardenpoststations had.
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Twente bekeerd
Onder keizer Karel de Grote
werd het ernst met het zendingswerk.
Toen kwamen ook deze gebieden
onder heerschappij van de kerk.
Het nieuwe geloof bracht de mensen
nieuw licht en nieuwe hoop,
maar het bleek, met zijn stelsels van tienden,
allesbehalve goedkoop.
Nu was in de wijde luchten
Wodan niet langer de baas,
maar men bleef de midwinterhoorn blazen,
en paasvuren stoken met Paas.
En dat Wodan de doden haalde,
ze naar het Walhalla bracht,
leefde voort, nog duizenden jaren,
in ’t verhaal van de Wilde Jacht:
soms hoorde een boer de jachthoorns,
de stemmen, het gerucht
van honden en hoefgetrappel.
voorbijtrekkend in de lucht.
Veel geveltekens tonen
een kruis op een zonnerad.
Zo krijgen Wodan en Christus
nog altijd allebei wat.
Dus wie van de twee in ’t hiernamaals
ook aan de touwtjes trekt,
’t zal de Twentse boer niet deren:
hij is aan twee kanten gedekt

Willem Wilmink
Uit: Twee meisjes in Twente, verhalen en gedichten
1981
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Troankes dee’j huult, hoof iej nich te mieg’n
Der is gen meert zo good of t sni-jt n boer op n hood

Twenthe in den beginne

Twente heeft zich door alle tijden heen gehandhaafd. In het antwoord op de vraag
hoe het ermee gaat is dat het beste weergegeven. Och, wat za’k oe zeng. De bokse
wier an en de bokse wier oet.
In 1188 wordt de naam Entheren al genoemd in het goederenregister van de
graaf van Dahle. Ennet kan zijn afgeleid van het Latijnse annud (eend) en here
(haar) kan betekenen een zandige heuvel (Hamberg) in een overwegend moerassig
gebied. Zo duikt in 1334 de naam Arnoldus Ennethere al op volgens Gijsselink’s
toponymisch woordenboek (toponymie: plaatsnaamkunde). In 1381 wordt de
buerscap 't Enteren genoemd in de leenboeken het sticht Utrecht. In 1475 noemt
de Bisschop van Utrecht Entharren in zijn grondbelastingregister van Twente. De
volkstelling van 1748 geeft voor de marken Notter, Ypelo, Rectum, Enter en
Wierden in totaal elfhonderdtweeënvijftig inwoners.
De levenswijze van de voorouders en de omstandigheden waaronder zij leefden
moeten wel erg anders zijn dan wij nu kennen. Vele ook nu nog hier
voorkomende namen die wij onder hen aantreffen geven ons iedere keer de
indruk onder eigen volk te zijn. De families Velten, Lammertink, Ter Denge,
Schuitemaker, Ten Hove en Ten Berge zijn in Enter nog steeds vertegenwoordigd.
Natuurlijk zijn er onder de burgers steeds vele die de naam dragen van een
gewaard erve als: Ter Keurst, Evers, Koenderink, Schomaker, Ter Ese. De
aangetrouwde familie werd niet steeds volledig gelijk gesteld met de eigen familie.
Hoe brachten deze burgers hun dagen door en hoe voorzagen ze in hun
levensonderhoud? Als ik het antwoord op deze vragen zoek in de protocollen van
stadgericht en landgericht krijg ik de indruk dat ze onderling bij elkaar in de
schuld stonden en veel ruzie maakten. Dat is natuurlijk te wijten aan de aard
van de bron die ik raadpleegde. Ernstige vergrijpen en misdaden komen in de
boeken van stadgericht en landgericht niet vaak voor. De geschillen gaan zelden
over grote sommen, even vaak over stuivers als over guldens. Dit geeft weer de
indruk dat het geld hier schaars was. Bijna alle burgers oefenden een ambacht of
beroep uit. In Enter waren er schoenmakers, snijders en er zijn verschillende
smeden. De kruideniers echter schijnen nog talrijker te zijn geweest. Behalve de
reeds genoemde beroepen waren er de ganzenkremers en klompenmakers. Er
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waren minstens twee molens aan de Disselsweg en de Wierdenseweg. Een oud
molenaarsgeslacht is de familie Dissel die in de Disselsmolen generaties lang
haar werk heeft gedaan. Er waren boeren, boden, bakkers, dominees, pastoors,
een pander, schoolmeesters, kosters en organisten. En een chirurgijn,
Siebenbergen die bovendien vroedmeester was. Over de vele soldaten die men in
Enter aantrof viel op dat ze beter bij kas waren dan de meeste burgers, geregeld
ziet men hen als geldschieters optreden. Vooral omstreeks het jaar 1644 trof men
in Enter een groot aantal soldaten aan, de meesten dienen onder kapitein Joan
van Ittersum tor Hofstede. Spaarzaam zijn de gegevens die de inventaris
aanduiden van de burgers. Soms had er een boedelbeschrijving plaats wanneer
iemand zich ‘veldvluchtig gemaakt heeft’ en degenen die borg voor hem waren
beslag op zijn goederen leggen. Goederen bestaande uit: een hellebaerde
(strijdbijl aan een lange steel), twee tafels, twee mansstoelen, een bank, zes
stoelen, een braadspit, een haal en enig ander kookgereedschap en
haardgereedschap, twee stuk grof garen (dat de vrouw toekomt), een weinig
beddegoed, een paar luchters, een mosterdvat, een solvat (watervat), een vijzel
met stamper, twee kisten, twee emmers, twee varkens. Verder zijn er twee
koperen potjes en als enig aardewerk twee stenen kannetjes. Op enige luxe
wijzen alleen een spiegel en een trijzel (korenzeef) die eveneens verkocht zal
worden. Tenzij men ook weelde wil noemen het vrij talrijke tinnen huisraad
waaronder negen tinnen schotels en negen tinnen telders (borden).
Als u lang in boeken over geologie heeft gesnuffeld dan wordt u de eeuwige wet
van ontstaan en vergaan op elke bladzijde voorgehouden. Dan rekent u de tijd
vanaf de eerste levende wezens tot het heden niet meer met jaren of
duizendtallen maar met reuzenlange tijdperken. Wij kunnen ons tegenwoordig
nog niet voorstellen het aantal eeuwen bij benadering te schatten. De Regge zal
reeds een honderdduizend jaar haar water noordwaarts gestuwd hebben naar de
Vecht. De Austiberg zal enige duizenden jaar langer zijn top boven de vlakte
hebben omhooggeschoven. De Austiberg is de oostelijke uitloper van de heuvelrij
die zich van Oldenzaal over Ootmarsum naar Wilsum (Duitsland) uitstrekt. Deze
heuvelrug is in het Tertiair ontstaan toen de Eifel vulkanisch was. De Alpen
plooiden zich tot meer dan zesduizend meter hoogte. Het verstarde zeezand van
Bentheim en Gildehaus – in de krijtperiode bezonken – werd opgeheven tot
torenhoogte, die zestig meter dikke steenlaag!
Enter… een dorp in Twente. Twenthe, Thuente, Tuvante, Tubantia of hoe men de
naam ook gespeld of uitgesproken mag hebben. De Romeinen spraken van
Tubanten.
Die eerste bewoners der Lantschap van Over IJssel, worden van die oude
schrijvers Busactori, Tubantes, Salij ende Sassen (Saksen) genoemt (sala:
woonhuis, saalwere: landerijen), de inwoners van Oldenzaal zijn afstammelingen
van de Salij: want Claudius Ptomaeus verhaelt in de beschrijvinge van Duitslant,
dat beneden langs ende an den Rhijn de Sicambri, ende Kleine Busactori, ende
boven de Bussactoren de Vriesen gewoont hebben.
Aan het woord is Wilhelm Nagge, de predikant uit Twello die daar in 1690
overleed. Over de geschiedenis van Twente schreef hij:
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Het selve schijnt Corn. Tacitus (Romeins geschiedschrijver) te bevestigen in zijn
boek van de zeden der Duitsche volckeren, als hij segt, dat de Bructeri van voren
mit de Vriesen paelden, ende van achter met de Dulgibiner ende Chasvaren
besloten waren. Doch de namen van deze, gelijck van andere natien, sijn mit
verloop des tijdts, ofte verplaetsinge van de ingesetenen, ofte onderdruckinge
haerer vijanden meestendeel verdonckert: waerdoor een gehele vernietonge van
veler volckeren kennise ende geheugenisse geschiet is. Oock waren verscheiden
kleine natien soo gehecht ende verbonden met andere die machtiger waren, dat
hoewel ter eniger tijdt van haer gewach wort gemaeckt, de selve nochtans op
andere plaetsen vergeten worden. Alsoo verhaelt Tacitus in sijn historische
geschiedenissen van de Tubanten, welcker hij evenwel niet en gedenckt in sijn
boeck van de seden der Duitschen. Daer hij nochtans de Tenchteros, Usipios,
Batavos, Bructeros ende veel andere beschrijft, waerom wij meinen dat de
voorseide Tubanten onder den naam van een ander natie sijn begrepen geweest,
en vermoedelick van de Bructeren: want de selve Tubanten woonden tusschen
Rhijn ende Emse, en overmits de Usipetes, Sicambri, en die kleine Bructeri de
benedenste landen naest den Rhijnstroom ende de Vriesen de zeekant tusschen
de monden van den Rhijn ende Emse bewoonde, soo moeten deze Tubanten
lantwaert in gelegen sijn geweest, alwaer men oock noch vint gelijckheit tusschen
den oude ende tegenwoordigen name van Tuente, ende Bentheim, als of men seide
Tubante, ende Tubantenheim: welcke lantschap van Twente is in het tweede deel
van Over IJssel; doch Bentheim is een naburige Graefschap, sijnde de ingesetene
der selver landen in haer spraecke ende manieren seer gelijckformig. Die
Roomsche Historien vermelden in harer geschiedenissen enige daden van deze
Bructeren, ende Tubanten: maer alsoo die oude ingesetenen van Duitslant voor een
gewoonte hadden sich altemet van plaetse te veranderen, ofte om datse van
andere worden verdreven ofte om betere ende vettere landouwe soeckende, haere
vorige woonsteden verlieten: daeromme kunnen wij niet voor seecker seggen dat
de tegenwoordige inwoonders van Over IJssel de voorseide (bovengenoemde) tot
voorvaders gehad hebben, soo sullen wij oock hare daden overslaen ende niet
beschrijven; dit nochtans seggen, dat dese, gelijck andere volcken van Duitslant,
grote oorlogen mit de Romeinen hebben gevoert, doch entlick sijn sij haer vijanden
verwonnen, en wanneer sij dat uitheemsche juck sochten af te werpen, sijn sij tot
verscheiden malen wederom bedwongen, ende den Romeinen onderdanig
gemaeckt, mit grote bloedstortingen van wedersijden.
Maar ten lesten wanneer die ontsichtelicke macht des Roomschen rijcks seer was
geswackt, door die lichtvaerdigheit, en wreetheidt der Keiseren, ende onderlinge
oneenigheiden der Romeinen, hebben vele overwonnen landen het hooft wederom
beginnen op te heffen, ende haer heerschappije te versmaden. Onder andere de
ingesetenen van Duitslant beneden Colen (bisdom Utrecht, bisschop Colen)
gelegenheit siende om hare vorige vrijheit wederomme te verkrijgen, hebben onder
malckanderen verbintenissen gemaeckt, ende een ieder haer beste gedaen om de
Romeinen te verdrijven: Ende is ditselve soo geluckelick uitgevallen, dat se oock de
vruchten van haren arbeit hebben gesien. Gelijck Marcellinus (Engelse priester die
de Nederlanders wilde bekeren tot het katholieke geloof in 690, evenals
Willibrordus, Wigbertus en Lebuinus), ende andere hebben aangeteickent van de
Sicambren, Chamaven, Bructeren, Attuarier, ende andere, waeronder oock Salij,
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ende Tubanten genoemt worden omtrent het jaer 300 na Christus. Die naam van
Salij was enen nieuwen naem, ende in dese landen Tacito, Dioni, ende Ptolomaeo
onbekent: sijnde het selve volck geseten beneden ande hoornen des Rhijns, als
Claudianus vermelt, welckers noordelickste stroom is die IJsale, die van een klein
rievierken tot een schiprijck water is angewassen, nadien Drusus de Roomsche
veltheer een gracht hadde gegraeven uit den Rhijn, van een plaetse die nu IJsselOort wort genoemt, tot Duisburg in de Oud IJssale, waer door den Rhijn die
tevoren tweehoornig van de poëten genoemt wort, oock sijn derde bekomen heeft,
namelick den IJsselstroom. Van welcke riviere de Salij als daer langs wonende
haren naem hebben bekomen, sijnde oock noch in Over IJssel overig, ende voor
vele hondert jaren bekent, de namen van Sallant, Sallick ende Olden-sael, als
overblijfselen van dit volck, twelcke de Latinen Salios noemden.
Die Keiser Julianus vernomen hebbende die overkomst van de Saliers dede sijn
krijgsvolck versamelen, ende heeft haer in haer nieuwe woonsteden overvallen,
dan alsoo sij niet als vijanden, maer als verdreven van de Sassen, en Quaden die
Roomsche lantpalen (grenspalen) overgekomen waren, heeft hij haer in genaden
aangenomen, ende vergunt dat se onverhindert in Galliam mochten overkomen,
ende aldaer besittinge nemen. Dit geschiede omtrent het jaer Chr. 358. Die Salij
(Sallanders) vertrocken sijnde uit haer vaderlant, door gewelt van die Sassen
(Saksen), die alsdoe begonden beroemt te worden, ende haer lantpalen te
verbreijden: soo hebben voortaen de Sassen de verlatene landen der Saliers
bewoont, ende is vermoedlick dat van dien tijdt af die ingesetenen van Over IJssel
Sassen zijn genoemt; sulx dat ten tijde als Lebuinus, ende Marcellinus het
Evangelium aldaer gebracht hebben, die inwoners van Over IJssel die Sassen
waren geheten, en mit namen de van Deventer, Marckelo, ende andere; welcke
Sassen als Marcellinus verhaelt, onderscheiden waren in Edelingen, Frijlingen en
Lassen.
Hoewel soodanige totale veranderingen van ingesetenen seer aanmerckelick sijn,
soo en moet nochtans dit niemant vreemt geven, angezien die landen van Duitslant
in, ende voor dese tijden seer woest, ende de inwoonders seer barbarisch waren,
ende sich niet in steden ofte vestingen, maer hier ende daer in gehuchten ende
dorpkens neergeslagen hadden, na dat een iegelick door de gelegenheit van een
velt berg ofte fonteine genodigt worden, ende alsoo verstrooit wonende dies te
lichter van een machtiger Natie worden verdreven, ofte haer hutten verlieten om
bequamer woonplaetsen te verkiesen. Maer de tijdt, ende ervarenheit door die
Roomsche overheersinge die overall op die gelegenste oorden sterke vestingen
maekten heeft allenxkens den Duitschen geleert vestongen ende steden te bouwen,
om soo lichtelick uit haer vaderlant niet verstoten te worden, ende het gewelt
haerder vijanden af te keren. Dit hebben oock de Sassen int werck gestelt die in
den lande van Over IJssel tot haer versekeringe ten tijde Lebuini een Borgt ofte
Vestinge gehadt hebben, Deventre genoemt, gelegen op een heuvel an den IJssel,
sijnde die selve van dien tijdt angewassen tot een grote ende machtige hooftstadt
des selven landes. Doch niettegenstaende namaels grote oorlogen sijn
voorgevallen, ende schadelicke verwoestinge door die Noormannen geschiet, soo is
nochtans geen endlicke uitroeijnge ende verdrijven der ingesetenen in deze landen
gebeurt.
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Staende doemaels de Kercke van Utrecht, ende de Christenen der omliggende
landen, onder die opsicht des Bisschops Van Colen, hebbende erven, goederen,
ende privilegien haer verleent van de Coningen Clotario ende Theodeberto de
voorsaten van coninck Dagobert, die geleeft heeft int jaer 631. Maer deselve Kercke
worde merkelick onderdruckt van de naest gesetene heidenen (iemand van de
heide, zigeuners), doch is nu ende dan wederom opgericht: want als Coninck
Dagobert (Frankrijk) den Coninck der Sassen Beroald overwonnen hadde heeft hij
tot Utrecht een Kercke gebouwt, ende de Christelijke relligie voor desen aldaer
geplant, noch meerder bevestigt. Maer Ratbout een Coninck der Vriesen heeft
Utrecht ingenomen, ende dese Kercke verwoest dan als de Franschen de Vriesen
hadden overwonnen, ende Utrecht gerecupereert (terugwinnen, weer in bezit
nemen), hebben de Christenen aldaer sich wederom versamelt, ende een weinig
adems geschept, door authoriteit ende hulpe van de Fransche Coningen. De
Engelse priesters bijvoorbeeld Willibrordus, Lebuinus, sich op reise begeven int
jaer onses Saligmakers 690 ende komende tot Pipinum (Pepijn, opvolger van
Dagobert) den prince der Franschen sijn sij aldaer goetlick ontfangen: welcke haer
voorts naer Utrecht heeft gesonden, uit welcke plaetse hij de Vriesen wederom
hadde verdreven, mit haren ongelovigen Coninck Radbout, alhier hebben sij een
beginsel gemaeckt van haren dienst, grotelicks geholpen sijnde door de macht
ende authoriteit van de Fransche Coningen: welcke tot meermalen de moetwille
van de ongelovige Vriessen hebben gebreidelt (beheersen) ende entlicken oock
gedempt, soo dat haer begonnen werck geluckelick voortginck, ende de gelovigen
seer toenamen. Dese landen hebben gestaen onder den Bisschop van Romen als
Patriarch van het Westen, ende also is Willibrordum tot eenen Bisschop van
Utrecht gestelt, ende wederom naar Vrieslant gesonden, twelck geschiede omtrent
het jaer 696, alwaer hij met groten ijver is voortgevaren in sijn bedieninge: ende
sommige van sijne medelereraers sijn door Vrieslant, ende Duitslant verreijst,
opdat se oock op andere plaetsen de ongelovigen mochten bekeren. Oock Lebuini
ging ijverig voort in sijnen dienst, leerende ende bekerende aldaer, tot Marckelo,
ende elders vele menschen. Maer namaels hebben oock de selve Bisschoppen de
wereltlicke jurisdictie verkregen, van Keiseren, en de Coningen, welcke na het
onderbrengen van de Sassen, Heren van deze landen geworden waren: waeruit
gevolgt is dat de kerkelicke Praelaten meer sich gemoeijt hebben met conquesten
(veroveringen) te doen om tijdelicke heerschappijen als geestelicke deugden, meer
met oorlogen te voeren, als met Godes woordt te verkondigen. Ten tijde van
Bisschop Theodardus, die uit Vrieslant geboren, ende een geleert en welsprekende
Leraer. Ten tijde van desen Bisschop heeft Carel de Grote Coninck van Vrankrijck
die Sassen volkomentlick onder sijn gehorsaemheit gebracht ende Witekindus
haren Hertog worde gedoopt int jaer 785. Aldus sijn die Coningen van Vrankrijck
overwonnen hebbende die Vriesen, ende Sassen, heren van alle dese landen
geworden, als Hollant, Gelderlant, Utrecht, Over IJssel enz., ende hebben in alle de
selve provinciën hare Amtluden (ambtenaren) ende bevelhebbers gestelt, tot dat se
verscheiden van deze Landen en Graefschappen an bijsonderen Heren vergunt
hebben, ende oeck namaels de wereldlicke heerschappij van Over IJssel en
Drenthe den Bisschop van Utrecht bij gifte hebben opgedragen.
Er is al heel lang sprake geweest van bewoning op de hoge gedeelten van Twente.
Men maakte gebruik van doorwaadbare plaatsen in de Vecht, de Dinkel en de
Regge. Geschiedkundigen gaan ervan uit dat er zo'n drieduizend jaar voor Chr. –
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dus nu vijfduizend jaar geleden – in onze gebieden sprake was van bewoning. In
het algemeen wordt ervan uitgegaan dat aan het begin van onze jaartelling de
opkomst van veeteelt en landbouw kwam en de huizen en schuren beter werden.
In die tijd zijn ook de essen ontstaan. Honderden jaren van bemesting met mest
uit de schaapskooi en potstal (die gestrooid werd met heideplaggen) hebben een
dikke humuslaag doen ontstaan. Daardoor zijn de essen opgehoogd, goede grond
die jaren als bouwland geschikt was. Rogge, haver, boekweit en aardappels, in de
nazomer spurrie en later stoppelknollen. Spurrie was een gewas in de herfst
waarop de koeien erg verzot waren, het was een plant die als veevoer werd
gebruikt. Spurrieboter was bekend om haar kwaliteit. Waar de spurrie moest
komen werd het land ondiep omgeploegd en met spurrie bezaaid. De zon schijnt
zo zacht en zo vriendelijk op de verkleurde hagen rondom en op de goudgele
berken daarginds. De spurrie bloeit op de akker hiernaast – in de middag gaan
de bloempjes open – en verspreiden een citroenzure geur. Kraaien wandelen over
de zwarte voren, zo ernstig en diepzinnig alsof zij ook delen in de peinzende
stemming van de natuur. Het is zo stil in de lucht dat men de geluiden van heel
verre verneemt: het praten van voorbijgangers op de landweg, het kraaien van de
hanen bij verre hofsteden. Het staat vast dat Overijssel in voorhistorische tijden
een vrij talrijke bevolking had. Vele vondsten van wapens en gereedschappen,
versterkingen en graven wijzen daarop. Wij weten weinig van de stammen die het
Overijsselse land bewoonden en die professor Holwerda Protosaksen noemt. Deze
meent dat het een arm volk was. In de urnen die zij in de bodem achterlieten
troffen hij en zijn medewerkers enkele kleine stukken aardewerk die als bijgave
zijn meegegeven. Soms werd een stenen hamer of een klein stukje brons of ijzer
gevonden. Wij kennen niet eens de naam van dit volk dat waarschijnlijk toch wel
behoorde tot de Germanen. In het begin van de twintigste eeuw deed Holwerda
onderzoekingen in bos en heide in de hoop herinneringen aan de prehistorische
tijd te ontdekken. Hij heeft inderdaad veel gevonden in de Twentse bodem.
De nalatenschap van de derde ijstijd vindt men over heel Twente verspreid. Dikke
zwerfkeien die tweehonderdduizend jaar geleden hier terechtkwamen. Losgewrikt
van de Scandinavische gebergten en door het oprukkende landijs over duizenden
kilometers doorgeschoven. Toen het ijs smolt bleven ze hier achter. Miljoenen
kleine, echter ook heel wat van formidabele omvang, soms met een gewicht van
dertigduizend kilo. Velen kwamen in latere tijden onder het stuifzand terecht of
zakten diep in de modder. Het landijs heeft niet alleen dikke stenen naar Twente
geschoven, het gaf door zijn krachtige opmars ook het Twentse landschap zijn
huidige aanzien. Van heuvels en hoge essen waar de boer zijn gewassen
verbouwd. De akkers werden vroeger bij voorkeur aangelegd op keileemruggen.
Keileem is een afschaafsel van de rotsen, achtergelaten door het landijs. Die
essen vormen nu schitterende elementen in het landschap en danken hun
huidige hoogte aan de voorziening gedurende meer dan duizend jaar van
plaggenmest. De heuvels – in Twente spreekt men van bergen – zijn door het
oprukkende ijs omhooggeduwd. Ze hebben een kern van klei, vette
donkergekleurde klei die werd achtergelaten door een tropische zee die miljoenen
jaar geleden boven Twente golfde. De kleilagen zorgen ervoor dat het regenwater
zich niet bij het grondwater kan voegen maar aan de voet van de heuvel te
voorschijn komt. Idyllische brongebieden zoals het Springendal bij Ootmarsum
hebben hun ontstaan hieraan te danken. De bronnetjes waar het heldere water
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zo uit de grond borrelt zijn toeristische trekpleisters geworden. De heuvels,
onderdelen van de stuwwallen zoals de wetenschap de opstuwingen door het
landijs noemt, halen geen geweldige hoogten. De opvallendste is de Tankenberg
bij Oldenzaal. Met vier en tachtig en een halve meter boven nieuw Amsterdams
peil één van de Twentse bergreuzen. De bekendste bergen zijn de Kuiperberg bij
Ootmarsum, de Apenberg bij Markelo en de Friezenberg bij Rijssen. Niet om hun
respectabele hoogte – de Friezenberg haalt net de veertig meter – maar door hun
ligging bieden ze vanaf de top een schitterend uitzicht over honderden hectaren
mooi Twents landschap. De Friezenberg was een heuvel, met bomen beplant, die
door de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog allemaal zijn gekapt.
Een der oudste bestaansmiddelen van de Rijssense bevolking is het steenbakken.
De grondstof hiervoor had men bij de hand en werd gevonden op De Brekeld, de
zuidoostelijke helling van De Es. Onwillekeurig zijn we geneigd te denken dat de
ravijntjes daar ontstaan zijn door de werking van gletsjers in de ijstijd. Ze zijn
echter het werk van mensenhanden en niet van natuurkrachten. Hier werd
vroeger de klei gegraven die gebruikt werd als grondstof voor het steenbakken.
De klei dateert niet uit de ijstijd maar is van oudere herkomst. Ze was niet
geelgrijs en vol keien, echter donkerblauw en vet, zo vet dat ze soms op het water
bleef drijven. Ze is ontstaan toen ons land nog onder de zeespiegel lag en de
kustlijn ergens diep in Duitsland liep. Overal waar die oude blauwe zeeklei niet
te diep lag werd de spade in de grond gezet. De zware klei moest met de spade
gedolven worden. Het was moeizaam werk, het werd gedaan, generatie op
generatie. In hobbelige wagens werd de vette massa dwars door de bossen bomen
naar het fabrieksterrein vervoerd.
Langzamerhand raakte de klei uitgeput. Nu liggen de groeven verlaten, behalve
zomers als toeristen de ravijnen gaan bezoeken vanwege het natuurschoon. De
steenbakker was toen aangewezen op de keileem dat hij van verre moest halen.
Deze keileem is, in onderscheiding met klei, wel in de ijstijd ontstaan. Toen
gletsjers ver over ons land schoven en daarbij de keileem achterlieten: een soort
verpulverd gesteente, afkomstig uit Scandinavië. De keileem wordt tegenwoordig
nog gebruikt als grondstof voor de baksteenindustrie, hoewel ze minder goed is
dan de blauwe zeeklei. De leemgroeven liggen in De Hoch, een gebied ten zuiden
van Rijssen. Voor het leemvervoer legde men smalspoorrails aan die op
verschillende plaatsen het bos doorkruisen. Reeds vroeg had de mens
kunstmatige huisvesting nodig, immers hij beschikte lang niet overal over holen
en grotten. Eén van de eerste bouwsels was de kleihut, een maaksel van palen en
twijgen. De wanden werden bestreken met klei die aan de oever van een rivier of
meertje werd gevonden. De zon zorgde er dan wel voor dat ze droog en hard werd.
Een toepassing van klei die de onze dicht benadert vinden we in de Bijbel. In
Exodus verhaalt de schrijver ons de onderdrukking van het volk Israël in Egypte.
Het volk moest er voorraadsteden of schatsteden bouwen voor de farao (1500
voor Christus). Men bakte de stenen van klei vermengd met stro. Na het vormen
en drogen werden ze in de zon of het vuur gebakken. Ze zagen er wat kleur en
grootte betreft uit als onze oude zware roggebroden. Een steen woog veertien kilo
en had de afmeting van vijftien bij veertig centimeter. We zien dat de bakstenen
zeer oud zijn. Iemand uit de baksteenwereld zei het zo: 'Als de baksteen in onze
tijd uitgevonden zou worden, dan zou dat de grootste uitvinding der eeuwen en
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de grootste sensatie van de bouwmarkt zijn.’ Wanneer we zo'n honderd jaar
teruggaan in de geschiedenis van Rijssen dan zien we dat daar ongeveer vijftig
tichelwerken waren. Ze lagen her en der verspreid tussen de boerderijen en
verschilden daarvan ook nauwelijks in grootte. Meestal was de eigenaar daarbij
boer, hij bezat dan een stukje grasland en een koe. Zoals reeds boven gezegd
werd de keileem door smalspoortreintjes naar het fabriekterrein vervoerd. In De
Hoch werd de leem gegraven met behulp van een kleibaggermachine. De leem
werd van de bodem en de wanden van de afgraving geschuurd en in kipkarretjes
(kar met kantelbare bak) gestort. Hoewel hun voornaamste afzetgebied ten oosten
van Almelo ligt kunnen de steenbakkers niet profiteren van de aanleg van de
spoorweg, de tarieven zijn te hoog. De steenbakkers wisselen de goede jaren af
met slechte. Een natte zomer, zoals 1893 er een was, werkt nadelig op de
productie en dus op de prijs van geleverde stenen. In het jaar 1900 verschafte de
steenproductie, niet meer zo bloeiend als voorheen, aan honderdentwintig
personen werk waaronder een twintigtal vrouwen. Er zijn in totaal twaalf
steenfabrieken die samen zes miljoen stenen produceren. Van de fabrieken
hebben er drie een stoomketel en stoken met steenkolen, de ander stoken hun
steenovens met turf. In het jaar 1901 worden acht miljoen stenen geproduceerd.
Een groot deel hiervan blijft in Rijssen, de rest wordt per as en per spoor naar
Almelo, Hengelo, Enschede en Delden vervoerd. Het gemiddelde weekloon van
een man in een steenfabriek bedraagt acht tot negen gulden, een vrouw verdient
ruim de helft minder: drie gulden zestig tot vier gulden. Nadelig voor de arbeiders
is dat de uitbetaling nog steeds plaats vindt in Pruisische munt. In het jaar 1901
ontstaat hierdoor ontevredenheid en wordt op een drietal fabrieken gestaakt. De
kwestie wordt spoedig in de minne geschikt. De fabrikanten besluiten aan de
eisen van de arbeiders toe te geven en betalen voortaan uit in Nederlands geld.
Voor de Rijssense steenbakkerijen zijn de jaren 1902 en 1903 twee slechte jaren.
In de eerste vindt wel een productie van zeseneenhalf miljoen stenen plaats maar
deze blijven voor het grootste deel onverkocht. Er wordt te weinig gebouwd en de
concurrentie wordt sterker. In Rijssen worden de vormen met de hand gevuld,
veel bedrijven buiten Rijssen produceren machinaal, hetgeen grotere en nettere
stenen oplevert. In het jaar 1903 heeft bovendien het slechte weer een nadelige
invloed op de productie. Een ander probleem waar de steenbakkers mee hebben
te kampen is het jaar na jaar schaarser worden van de grondstof. In de omgeving
van Rijssen is langzamerhand geen klei of leem meer te vinden. Op de bedrijven
heerste nog de oude patriarchale verhouding tussen werkgever en werknemer.
Allen werken naast elkaar, allen zitten onder de leem of zijn roodgekleurd door
de steenstof. Wanneer we nu in De Hoch komen zien we enkele draglines die de
leem graven en in vrachtauto's storten. De smalle spoorlijntjes zijn bijna allemaal
opgebroken. Een verfraaiing van het natuurschoon? Och, ze hoorden erbij, ze
pasten in het landschap net als vroeger de 'tichelwoarken' met hun bemoste
pannendaken en heldere steenhopen. Nee, ze waren niet storend en
overheersend in het landschap. Maar… laat ik niet romantisch worden. De
veranderingen gingen door, ook in het droogproces. De gevormde stenen gaan nu
rechtstreeks naar de drooginrichting waar ze na achtenveertig uur klaar zijn om
gebakken te worden. De productie hoeft niet onderbroken te worden door slecht
weer. De leem heeft men nu opgeslagen in een mengkelder van waaruit ze naar
de vormmachine gaat. De tunneloven is praktisch volautomatisch. Wel is er een
stoker die nu achter een schakelbord met lampjes en knoppen zit.
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Hoewel Rijssen vroeger bekend stond om de vele steenbakkerijen heeft Enter ook
deze tak van industrie binnen haar grenzen gehad. In 1803 begon de familie
Rohaan aan de Rijssenseweg een steenbakkerij op de plek waar nu de
betonfabriek 'Het Pannewaar' is. Op de Enter Es en de Hamberg werd al vele
eeuwen leem gevonden. Dat weten we uit veldnamen uit de ontginningsperiode.
In de Zuider Es liggen bijvoorbeeld de Leemstukken, bij de Hamberg de
Leemkuilenstukken. Bij de huizenbouw wordt dan nog geen steen gebruikt,
echter vlechtwerk waar leem overheen gestreken wordt. Begin 1700 wordt in
Enter de havezathe De Berghorst verbouwd en uitgebreid. Uit archiefstukken
weten we wat de benodigde stenen met de Enterse zompen werden aangevoerd.
Enter heeft dan nog geen steenbakkerij, anders waren de materialen daar wel
van betrokken. Gerrit Rohaan sticht in het jaar 1803 aan de Rijssenseweg de
eerste steenbakkerij. Zijn ouders hebben in het jaar 1791 van de familie Dikkers
uit Rijssen de plaats 'De Rohaan' aangekocht. In het jaar 1749 moet Enter op
last van de provincie opgave doen van 'de nieuwe getimmertens' die verrezen zijn
tussen de jaren 1682 en 1749. In deze opgave staat vermeld dat ‘eene Jan
Rohane’, die als onvermogend wordt aangemerkt een 'huisken heeft gezet op de
gemeente’. De steenbakkerij stelt in het begin niet veel voor. Omstreeks het jaar
1820 geeft Gerrit Rohaan als hoofdberoep nog tapper op. In het pand is dan ook
nog een tapperij gevestigd. Ongeveer dertig jaar later bezit Rohaan al een flink
bedrijf. In de steenbakkerij werken dan een en dertig personen, van wie acht
vrouwen en elf kinderen en de rest mannen. Het loon is niet hoog en varieert van
negen stuivers tot zes dubbeltjes per week. In het jaar 1861 blijkt het aantal
medewerkers gegroeid tot vijf en veertig. Dan werken er vijftien vrouwen en nog
steeds elf kinderen. Na de grote brand in Enschede op 7 mei 1862 ontstaat er
grote vraag naar stenen en dakpannen. Ondernemer Rohaan pikt een graantje
mee. In Enter verrijzen in een paar jaar tijd nog drie steenbakkerijen en
pannenbakkerijen. Eén op de Zuiderbrink en twee bij Rohaan aan de
Rijssenseweg. Dan werken er al honderd mensen in de steen- en
pannenindustrie in Enter. De gaten in de Hamberg waar klei wordt uitgehaald
zijn om andere redenen ook berucht in Enter. Wanneer men zich op
winteravonden rond het open vuur schaart wordt er nog regelmatig verteld over
de 'kleenkwiefkes' die op de Hamberg wonen. De kleigaten op de top van de
Hamberg zijn geliefde verblijfplaatsen van deze 'witte wiefkes'. 's Avonds en 's
nachts wordt het pad over de Hamberg daarom ook gemeden. Aan het eind van
de negentiende eeuw raakt de klei op in Enter. De ondergang van de
steenindustrie in het dorp staat voor de deur.
De Rijssense steenbakkers zitten met hetzelfde probleem. Daar vinden ze op het
laatste moment een nieuwe voorraad klei in De Hoch en kunnen blijven draaien.
Voor de Enterse steenbakkerijen is de afstand te groot. De een na de andere
steenbakkerij wordt gesloten. Nog voor de Eerste Wereldoorlog is het afgelopen
met de Enterse steenbakkerijen. Rohaan schakelt dan met succes over op
cementproducten. De stapelloodsen en de droogloodsen worden later gesloopt.
Een anekdote uit de wereld van de steenindustrie wil ik u niet onthouden.
Vroeger werd hier in de buurt nog wel eens het gezegde gebezigd: 'Hee drif as ne
baksteen’. Daarmee bedoelde men dan meestal iemand die de zwemkunst
meester was. Dat het gezegde een historische achtergrond had wist men niet. H.
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van Wijngaarden die in het midden van de twintigste eeuw schoolmeester was in
Rectum, had een baksteen die op het water bleef drijven. De steen zou afkomstig
zijn van het vroegere kasteel De Dakhorst in Rectum. Veel kennissen hadden het
wonder al aanschouwd. Zelfs tot in wetenschappelijke kringen drong het wonder
door. Een hoogleraar uit Deventer onderzocht het fenomeen. De steen blijkt
gebakken van klei en veengrond. Bij het bakken verdwijnen de veenbestanddelen
grotendeels. Op die plaatsen ontstaan holtes die zich vullen met lucht daardoor
blijft de steen drijven.
Vóór het midden van de negentiende eeuw ligt er rondom Enter een brede gordel
van heidevelden. Ook waren er broekweilanden (broek: laaggelegen grond),
veengronden, moeras en gebieden die vrijwel altijd onder water staan. Het zijn de
zogenaamde markegronden. Daarvan zijn er in Twente zeventig geweest, allen
met een eigen bestuur. Deze zijn het gezamenlijk bezit van de oude
waargerechtigde hoeven van de marke Enter. Iedere zelfstandige boer had een
stuk akkerland op de es, het vrije veld was gemeenschappelijk bezit. Ook in
Drenthe en een deel van Gelderland treffen we marken aan. Over de grens met
Duitsland ken ik de marke Gronau met de plaatsen Vreden, Wessum, Wullen en
Uelsen. Het dorp Neuenhaus werd gesticht omdat boeren uit Esche, Grasdorf en
Osterwald niet meer in Uelsen naar de kerk wilden gaan. Het was te ver weg en
de weg er heen was vooral in de winter onbegaanbaar. In het jaar 1131
verordonneerde (bepaalde) de bisschop Andreas van Utrecht dat een deel van de
inkomsten van de kerk in Uelsen moest toekomen aan het Utrechtse domkapittel
Sint Petri. In die brief wordt Uelsen gesitueerd in Twente. Een zekere Werenfrid
of Wehrenfried wordt als grondlegger van het kerspel (kerkdorp) Uelsen
beschouwd. Dit kerspel omvatte niet alleen Uelsen, ook de buurtschappen
Veldhausen, Wilsum, Lage en zelfs delen van Nordhorn en Emlichheim. Uelsen
lag ooit aan de postweg Bremen-Lingen-Zwolle-Amsterdam. Twente strekte zich
in die dagen uit tot ver over de Vecht heen terwijl het groot Boertanger Veen de
noordgrens vormde.
In juni 1724 werd in Enter de hervormde kerk, pastorie en negenenveertig huizen
door een geweldige brand in as gelegd. Na de wederopbouw werd de kerktoren in
het jaar 1783 van een uit het jaar 1305 daterende klok voorzien. Tekst op de
klok: 'In het jaar 1305 na de menswording heeft Nicolaas mij gemaakt, ten tijde
van Heer Saso van Riperso’. Al in het jaar 1840 werd in Enter een gereformeerde
kerk gesticht. De akte van oprichting werd door dertien gezinshoofden
ondertekend. In het jaar 1850 werd de eerste kerk gebouwd waarvan de
voorgevel bewaard is. In mijn tijd was er een smederij van H. Velten (de Broeze)
aan de Dorpsstraat 4 en later een winkel. In het jaar 1927 werd aan de
Rijssenseweg de huidige kerk gebouwd. De derde protestantse kerk, het stenen
gebouw (men begon in een houten kerkje) van de gereformeerde gemeente aan de
Dorpsstraat 80 is van recenter datum. De gereformeerde gemeente werd kort na
de Tweede Wereldoorlog door de Rijssense predikant Hancoop sr. opgericht.
De geschiedenis van Enter wordt gemarkeerd door een
aantal tijdperken:
-

Enter als schippersdorp;
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-

Enter als ganzenhandelaarsdorp;
Enter als klompenmakersdorp.

In al deze periode echter was de gemengde bedrijfsvorm (landbouwveeteelt) de
vaste basis van waaruit de andere bestaansvormen zich konden ontwikkelen.
Reeds in een document van het begin van de zeventiende eeuw wordt melding
gemaakt van acht schippers in Enter. Daarmee lijkt de veronderstelling dat al
aan het einde van de zestiende eeuw Enterse schippers de Regge, Vecht, Berkel
en IJssel bevaren alleszins gewettigd. De bloeiperiode van de Enterse schippers,
'de voerlieden van Twente' was tussen de jaren 1780 en 1850. Toen vervoerden
zij – met hun meer dan honderd zompen – hout, steen, rogge, turf en vooral
Twentse textielproducten naar Holland en de IJsselsteden. Aan de tijd van de
eigen scheepswerven herinneren nu nog de Werfstraat en de familienaam
Schuitemaker (Timmer Jans). Hoewel deze schippersperiode geen gouden tijd
kon worden genoemd was het zeker een goede tijd. De opbloei van de schipperij
was hoofdzakelijk te danken aan de gunstige ligging van Enter – centraal in
Twente – aan de Regge. Dat zoveel Entersen tegelijkertijd dit beroep kozen had
een andere reden. De schepen werden sinds het jaar 1760 op eigen werven
vervaardigd. De landbouw bood niet aan allen werk en de schipperij bood in elk
geval een afwisselend bestaan. De klompenmakerij is ongetwijfeld mede dankzij
de scheepvaart in Enter tot grotere ontwikkeling gekomen dan elders. Schepen
voerden het hout – voor zover het niet in de naaste omgeving groeide – aan uit
Nordhorn en Ahaus. Aanvankelijk werd op alle boerenerven 'geklompt'. Later
verschenen rondreizende klompenmakers die hun materiaal bij de boeren
letterlijk naast de deur vonden. In het jaar 1857 telde Enter al eenentwintig
klompenmakers. Ter vergelijking: er waren toen vierenveertig schippers in het
eenentwintig honderd inwoners tellende dorp. En naarmate de scheepvaart
afnam omdat de vaarwegen geleidelijk slechter werden en de concurrentie van
wegvervoer en railvervoer steeds sterker werd, zochten meer Entersen hun heil in
de klompenmakerij. Dat leverde werk maar stellig geen bestaan op.
‘Omstreeks het jaar 1940 was de toestand dan ook zo, dat verschillende
bedrijven de strijd om het bestaan niet lang meer konden volhouden en failliet
zijn gegaan.’ Deze woorden schreef G.J. Beltman, hoofd van de openbare lagere
school in een artikel van 3 mei 1945. Na de Tweede Wereldoorlog waren er nog
honderd bedrijven waarvan vijfentwintig machinale, met ruim driehonderd
werknemers. Nu zijn er nog slechts enkele over. Een hoofdstuk apart vormt de
ganzenhandel. Al in de zeventiende eeuw is er sprake van 'hoenderkramers'. Pas
in het jaar 1853 wordt melding gemaakt van een handel op Engeland. In Enter
was deze in handen van een achttal families die gezamenlijk zo'n vijftig knechten
in dienst hadden. De knechten kochten overal in Twente de vogels op en dreven
ze naar Enter. Had men dan een troep van enkele duizenden ganzen bij elkaar
dan werden ze naar Arnhem of zelfs – te voet – naar Rotterdam gebracht. In het
jaar 1886 wordt de melding gemaakt van liefst dertigduizend verhandelde
ganzen. De Eerste Wereldoorlog betekende het einde van deze handel.
Voor het gebruik van het ‘gemeene’ (gemeenschappelijk) gronden stelde het
markebestuur regels op. Op de naleving daarvan werd streng toegezien en de
boetes die werden opgelegd bij overtreding waren vaak niet mis. Men waakte
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ervoor dat geen roofbouw werd gepleegd op het heidebezit en het bosbezit van de
marke. Personen van buiten de marke mochten geen plaggen steken, turf winnen
of bomen hakken. De boeren zijn er lang zuinig op geweest en probeerden te
voorkomen dat zich anderen op de heide vestigden of tot ontginning overgingen.
Deze gronden zijn vrij toegankelijk en daarom is er geen wegenstelsel nodig zoals
in de Enter Es, dat de bereikbaarheid van ieders stukje land garandeert. Als de
bewoners van de marke naar het dorp Enter willen, kiezen ze de kortste weg. Dat
wil zeggen, van huis uit in een rechte lijn over de markegrond naar Enter.
Hetzelfde doen ze als ze naar Rijssen of naar de Keurstervoort richting Ypelo
willen. Dit is honderden jaar zo gegaan. Er ontstaan op deze manier
karrensporen en later – als het verkeer intensiever wordt – herkenbare wegen.
Over de Rijssenseweg, langs de dikke beuk fietste ik naar Enschede – in de
zomervakanties – naar oom en tante Maassen van den Brink die in de Hofstraat
woonden, later in Roombeek en na de komst van twee neefjes en een nichtje in
het Twekkelerveld. De oude weg over de Deldener Es is er nog, hetzij gedeeltelijk
verhard. De karrensporen in de marke zijn er ook nog en zelfs met de auto kun je
er in de zomer rijden. De afstand van de boerderijen – waar herbergen gevestigd
waren en waar tol werd geheven – tot de Regge is soms groot. Laten we niet
vergeten dat de Regge, buiten haar oevers tredend, ver reikte. De Entersen in de
marke traden niet streng op tegen hun minder bedeelde plaatsgenoten die in
hutten woonden. Dit nam echter niet weg dat ze wel in erbarmelijke
omstandigheden leefden. Ze mochten geen hout sprokkelen, geen turf steken en
geen vis vangen.
De kern van Enter en de bijbehorende es ligt in de één na laatste ijstijd. Door het
opschuivende ijs werden stuwwallen gevormd, de Enter Es is op zo’n stuwwal
aangelegd. Toen het ijs dit terrein weer had prijsgegeven aan een gematigder
klimaat was er een heuvel ontstaan van drieënhalve kilometer breedte en een
hoogte van duizend meter: de Hamberg. Op de Hamberg en de Es werd vele
eeuwen leem gevonden. De klei werd gedolven en de rest van de Hamberg werd in
het jaar 1910 afgegraven ten behoeve van de spoorlijn. In het jaar 1936 werd bij
het afgraven van een deel van de es een urnenveld aangetroffen. Tachtig urnen
werden geteld waarvan er vijfentwintig heel zijn gebleven. Toen in het jaar 1950
aan de Julianastraat de eerste woningwetwoningen werden gebouwd zijn bij
graafwerkzaamheden sporen gevonden van een nederzetting uit de karolingische
tijd (800 tot 1000 na Christus). Een groot aantal hagelpotscherven bleek te
duiden op een pottenbakkerij.
Enter was omgeven door heidevelden met name:
-

Hieljesdam
Enterbroek
Schuttenbeltsbroek
Kraayenveldshoek
Kattelaarshoek
Bullenaarshoek
Zoeker (Suiker) maten
Veneslagen
Zoeker (Suiker) veld

45 ha
2 ha
26 ha
4 ha
16 ha
6 ha
52 ha
6 ha
85 ha
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-

Leyerweerdslanden
2 ha
Kramersveld
29 ha
Zoeker (Suiker) Es/ de Venen 44 ha
Elsslagen
2 ha
Elsheide
116 ha
Waterhoek
35 ha
Hamberger Es
37 ha

Wied kan men zeen oaver ’t laand en ’s maans vroo floonkert ’n dauw in doezend
spinkoppendröä. Now viert de veldgroond eer feest, proonkend in ’t peerschroode
kleed; vlietig vlög ’t iemenvolk um, dat hier ’n Sunt Joapik hölt; völ gazen
vlöggelkes goonst, as wied of ne zachte muziek en zeut is ’n honniggeur, dee
haank oaver ’t bleuiende vèld.
Cato Elderink: ‘Oet et laand van aleer’:
De marke Enter heeft een aantrekkelijk boerenland. De glooiende essen en
bouwkampen, de vele houtwallen, de schitterende oude boerenhoeven met soms
zelfs nog vakwerkmuren, weggedoken in kleine erfbossen met dikke eiken. Met
de restanten heide, de landgoederen van kasteeleigenaren en fabrikanten is het
Twentse hoevenlandschap: het zogenaamde coulisselandschap één van de
mooiste van ons land. De kleinschaligheid, de vele elementen die het aanzien van
het platteland bepalen, geven het Twentse boerenland een intiem karakter. De
oudste geschiedenis van Enter en zijn bewoners gaat schuil in grijze nevelen,
welke eerst gedurende de laatste jaren door enkele lichtstralen zijn doorbroken.
In deze tijden zijn verschillende vondsten gedaan die aantonen dat Twente en
dus ook Enter veel eerder bewoond is geweest dan men lange tijd heeft
aangenomen. Bij het graven van het Twentekanaal werd nabij Hengelo een
menselijke schedel aangetroffen waarvan men de ouderdom op twintig- à
dertigduizend jaar stelt. De vondst doet concluderen dat er menselijke bewoning
was op de hoger gelegen gedeelten van de streek in de late ijstijd. Temeer daar in
de nabijheid van hertshoorn vervaardigde voorwerpen zijn ontdekt. Op bewoning
tijdens de overgang van de oudere naar de middensteentijd (1000 jaar geleden)
duidt de ontdekking van niets meer of minder dan een werkplaats. In de
werkplaats werden vuurstenen werktuigen als mesjes, pijlspitsen, boren,
naalden en krabbers gemaakt. De werkplaats werd gevonden op enkele
kilometers zuidelijk van Enschede, in een hoge heiderug in het Usselerveen. In
de musea en in de watermolen bij Diepenheim kan men de vuurstenen
werktuigen bewonderen.
De eerste Heer van Ahaus: Lifhard was ook Heer van Diepenheim. Zijn opvolger
Johann was nogal bang voor de bisschop Van Munster, aangezien hij zijn burcht
had afgestaan aan de Keulse aartsbisschop. Toen bisschop Herman 11 Van
Munster in het jaar 1176 echter met keizer Frederik l in Italië verbleef kreeg
Johann moed en trok hij met een leger naar Ahaus. Dat kwam hem duur te
staan zowel de burcht van Ahaus als die van Diepenheim leden grote schade.
In het verpondingsregister van het jaar 1601 staan met naam en mudden land
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benoemd de boerderijen van Twente. Het verpondingkohier maakt deel uit van
het archief van Ridderschap en Steden, de soevereinen van Overijssel voor het
jaar 1795. De annotaties (toelichtende aantekening) van de richterambten en
stadsgerichten zijn verenigd tot een band. Bij resolutie (besluit) van 16 juni 1600
werd door Ridderschap en Steden (de Staten van Overijssel) een belasting onder
de naam van verponding (belasting op onroerend goed) ingevoerd. Deze belasting
zou pondspondsgewijs worden geheven over de onroerende goederen:
Van yder mudde geseys in den geheelen lande van Overijssel, als oeck in de
vryheiden van de steden, eens in 't jaar betaelt zal worden 15 stuvers ende van
alle erve ofte plattelanden, by gelde verpachtet synde, den soevenden penninck,
welcke doer den gebruicker sal worden uuytgelecht ende betaelt, die daervan den
derden penninck den eygenaer sal korten, des sal den eygenaer den uuyhebber
wederomme van yder goltgolden, ad 28 stuvers gereckent, mogen korten twee
stuvers.
Deze belasting werd ingesteld om de provinciale quote te betalen. Dit was het
bedrag dat de Staten van Overijssel bij te dragen hadden in de geldmiddelen van
de Republiek der Verenigde Nederlanden. Een belangrijk verschil met de vroegere
belastingen was dat de verponding niet bij capitatie (hoofdelijke omslag,
capitularia: Karolingische rijkswetten) maar naar evenredigheid werd geheven. In
de tijd van de bisschoppen van Utrecht als landsheren van Overijssel (Oversticht)
werden de belastingen per grondeenheid of huiseenheid geheven. In het
schattingregister van 1475 staat te lezen dat de gewaarde erven en caters belast
zijn met respectievelijk twee en één schild. In de periode 1510-1511, toen in
verband met de Gelderse oorlogen tien landschattingen werden geheven, rekende
men vier gulden per volle hoeve. Daarnaast kwam een nieuw systeem op omdat
de hoofdelijke heffing niet altijd voldeed. Men stelde nu per kwartier (drostambt)
een vast bedrag vast waarna dat over de verschillende erven in de
buurtschappen en kerspelen werd uitgezet.
De ontworsteling van Overijssel aan het gezag van de landsheer, de Spaanse
koning Philips 11, ging met de nodige offers gepaard. In het jaar 1578 werd
Deventer op de Spaansgezinden veroverd waarvoor veel geld nodig was. Ook het
deelnemen van Overijssel in het bondgenootschap met de overige provincies
bracht de nodige onkosten met zich mee. De heffingen die toen geheven werden
gebeurden voornamelijk per hoofd. In het jaar 1580 werd een contributie
uitgeschreven, omgeslagen over de drie kwartieren Salland, Twente en
Vollenhove. De drosten van die kwartieren ontvingen last (opdracht) om in ieder
buurtschap twee van de goedsheren met de zetters op schrift te doen stellen wat
ieder: de rijksten, de middelmatigen en de caters, hoofd voor hoofd zouden
kunnen opbrengen. In dezelfde tijd werd nog een schatting of uitzetting
ingewilligd die bepaalde dat ieder vol erve een oude schild betaalde, halve erven
en catersteden naar evenredigheid. Van de verpachte landerijen zou van iedere
goudgulden pacht twee stuivers betaald worden. In het jaar 1594 volgde tenslotte
een nieuwe uitzetting van vierduizenddriehonderd gulden per maand. Salland
moest veertienhonderd, Twente negenhonderd en Vollenhove tweeduizend gulden
opbrengen. Een aparte ontvanger werd daarom aangesteld: Lubbert Ulger. Uit
zijn instructie van 31 oktober 1594 blijkt dat hij voor de invordering de
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beschikking zou krijgen over lijsten ter beschikking gesteld door de Staten. Met
de samenstelling daarvan waren de Gedeputeerde Staten belast die de annotatie
van de landen en erven weer opdroegen aan de schouten en richters. In het jaar
1597 volgde daarvan de voltooiing. Niet dan met grote moeite werd die annotatie
verkregen en dikwijls was die niet geheel perfect.
De nieuwe belasting stoelde op een tweetal gedachten. Het bouwland zou worden
belast naar de oppervlakte. En het overige land en de erven die tegen geld
verpacht waren naar de pachtsom. De samen te stellen kohieren moesten dus
bevatten: de grootte van het bij ieder goed behorende bouwland en een opgave
van de weidelanden en de hooilanden en ook van de verschuldigde pachtsom.
Het bouwland werd uitgedrukt in mudden gezaai, de weidelanden en de
hooilanden in dagmaten of dagen geseis. De pacht moest soms in klinkende
munt (de munten liet men op een speciale tafel vallen en zo kon men horen of ze
goed klinken, de valse munten maken een dof geluid) worden opgebracht maar
meestal in natura. Zo betaalde de meier van De Monnikhof in De Lutte voor
negen mud bouwland aan pacht twaalf daalder. Terwijl die van het even zo grote
erve Groothuis te Deurningen aan de proosdij van Oldenzaal zes mud rogge
moest betalen. Over de betaling van de schatting (belasting) ontstond vanaf het
begin grote onenigheid. Probeerden eerst de steden Deventer, Kampen en Zwolle
(en met name de laatste twee) zich er aan te onttrekken, van de weeromstuit
beriepen de riddermatigen zich op hun recht vrij te zijn in de belasting. Op 27
juni 1600 was bepaald dat van het op te brengen bedrag door de huurder van de
losse landerijen het derde deel zou betaald worden en door de eigenaar
tweederde. Voor de erven en andere goederen was dit het omgekeerde. De
belasting zou worden geïnd door de richter, schouten en stadsbestuur die als
ontvangers zouden dienen of door speciaal daartoe aangestelde collecteurs. Zij
mochten twee procent van de belastingsom rekenen voor salaris en onkosten. De
ontvangers op hun beurt moesten de bedragen weer afdragen aan de
ontvangersgeneraal van hun kwartier. Voor Twente was dat de Deventer
burgemeester Adolf Donckel die de functie vervulde van de jaren 1597-1615.
Enter was een merkwaardig dorp. Menige inwoner van Enter weet te vertellen dat
er een tijd is geweest waarin Enterse schippers met speciale schuiten (zompen)
de Regge bezeilden. Ze fungeerden als vrachtvaarders van Twente. Er waren in de
voorlaatste eeuw nog drie scheepstimmerwerven. De komst van verharde wegen
en het Twente-Rijn kanaal maakte hieraan een einde. Alleen de namen Schipper,
Schuitemaker en Werfstraat herinneren nog aan het verleden. Velen ook
herinneren zich de tijd dat Enterse kooplieden een levendige ganzenhandel
dreven op Engeland. Een andere merkwaardigheid is het feit dat het dorp het
grootste klompenmakercentrum van Nederland was. Dat zelfs in de eigen
provincie niets vergelijkbaar naast zich had. Terwijl als laatste bijzonderheid nog
genoemd moet worden dat het dorp het laagste welvaartspeil van de streek had.
Als we over de historie van Enter schrijven dan gaat het meestal over klompen,
zompen en ganzen. Dat in Enter vroeger heel veel paardenhandelaren woonden is
minder bekend. Het markebestuur van Enter was niet zo blij met het feit dat veel
van de zogenaamde roskammers, zoals de paardenhandelaren genoemd werden,
in Enter woonden. Ze hadden soms wel tien of meer paarden als
handelsvoorraad en die lieten ze dan wekenlang op de 'gemene' grasgrond lopen.

241

De goede grasgrond werd daardoor volledig bedorven. In het jaar 1745 nam het
markebestuur maatregelen vanwege de vele roskammers die te Enter woonden.
De handelaren moesten in het vervolg een heffing van zes stuivers per paard
betalen dat ze op de markegrond lieten lopen.
Het Enterse handelsvolkje had een ding gemeen, men kwam ze door heel
Overijssel tegen. De Entersen hadden vroeger geen al te beste naam. Had je
trammelant met één van hen, dan had je het geheid met allemaal aan de stok.
Op de jaarmarkten en in de (schippers) herbergen waar de drank rijkelijk vloeide
liet men ze dan ook liever met rust. Ook de Enterse schippers kenden
Huttenkloas. Deze ging dan met zijn vrienden de Kersener, de Tromslager,
Pompen Herman, de Spölleman, Broek Hendrik, Kannenjans, Hendrik van
Kannen Keiser, Meener Jannes en Arend kaarten en dobbelen en plannen
beramen voor een inbraak. Met veel geld en veel lawaai ging het naar de herberg
aan de Potlee. Vriezenveense, Gelselaarse en Enterse schippers die met hun
schuiten in het haventje lagen waren soms ook van de partij. Deze bereisde en
ervaren kooplieden waren op hun hoede voor de criminelen. Het einde van het
lied was meestal hoogoplopende ruzie. Dan brak voor Huttenkloas en zijn
makkers het ogenblik aan dat ze eens naar hartelust konden vechten. Jaren later
– Huttenkloas was intussen getrouwd en had toen al kinderen – op Sint
Stephanusdag (26 december) was te Goor sinds mensenheugenis een
winterkermis. Ook hier trokken Jannes (zoon van Huttenkloas) en zijn vrienden
De Pompe en De Roze heen. Goed gekleed en flink geld op zak zochten en vonden
ze in Goor aardige meisjes. Later op de dag raakte De Roze zijn meisje kwijt. Zij
kwam uit Enter en een paardenkoper uit het dorp lichtte haar in over de persoon
met wie zij feest vierde. De bandieten waren woedend over die streek en wilden
het de paardenkoper betaald zetten. Deze was voor een knokpartij dadelijk te
vinden. Niet in Goor maar op de Enterseweg wilde hij het wel uitvechten. Hiervan
wilde echter De Pompe niets weten want nog geen jaar geleden hadden enige
Enterse jongens hem zo afgetuigd bij het Kranenmors dat alleen de gedachte
daaraan hem nog deed rillen. Ook Jannes wilde er liever niet heen zodat De Roze
naar een ander liefje moest uitzien. Kranenmors herinnert ons aan de
kraanvogels die we nu nog kunnen zien over de grens met Duitsland. Kranen
lijken op ooievaars en zijn zwart met een witte nek.
In Raalte wordt elk jaar in de zomer het feest ‘Stöppelhaene’ gevierd. Het
herinnerd aan de folkloristische handelingen die bij het inhalen van de oogst
plaats vonden en waarin de haan een grote rol heeft gespeeld. Een haan werd op
het stoppelveld ingegraven zodat alleen de kop erboven uitstak. Geblinddoekte
jongeren sloegen zo lang met de stok of vlegel naar de haan tot de kop eraf vloog.
Hij of zij die de laatste slag gaf was hanekoning of hanebruid.
Het jaar 1648: vrede te Munster. Zo staat in onze geschiedenisboeken het eind
van de Tachtigjarige oorlog tegen Spanje vermeld. In dat zelfde jaar werd in
Osnabrück en Munster de Westfaalse Vrede gesloten die het einde van de door
Duitsland verloren Dertigjarige oorlog betekende. Het zwaar geteisterde land
werd staatkundig ontbonden. Het moest machteloos toezien dat Frankrijk, onder
aanvoering van Lodewijk XIV (1643-1715) tot leidende mogendheid in Europa
uitgroeide. Na het jaar 1648 kregen de calvinisten, lutheranen en katholieken

242

dezelfde rechten. Dit in tegenstelling tot de Republiek der Verenigde Nederlanden
waar de gereformeerde kerk als enige en dus heersende kerk werd erkend.
Daardoor bouwde men in de grensstreek schuurkerken waar uit Nederland
afkomstige katholieken hun geloof konden beleven. Eén van die kerken staat nog
in Zwillbrock, dichtbij Groenlo en Vreden. In de republiek ontstonden de
zogenaamde schuilkerken waarvan er nu nog voorbeelden te zien zijn in Zutphen
(De Wildeman) en Amsterdam (Onze Lieve Heer op Solder). De schuilkerk in
Enter op de Hoge Brink is afgebroken.
De Fransen hielden van registratie. Men wilde weten hoeveel kruiwagens er in
elke gemeente konden worden geproduceerd. Rijssen meldt dat de timmerlieden
schatten dat ze er drie per week kunnen maken. Duidelijk diende te worden
hoeveel neringdoenden er waren, welke waterwegen en landwegen, waarmee de
bevolking zich voedde, welke kleding men droeg, hoeveel wezen er waren om
eventueel een huwelijk aan te gaan met soldaten van het Franse leger. Veel
rooms-katholieken die in de Fransen vóór alles geloofsgenoten zagen, hadden te
grote verwachtingen van hun hulp. Ze eisten kerken en goederen op die met de
Hervorming aan de protestanten gekomen waren. Op 16 mei 1795 was na
moeilijke onderhandelingen met Frankrijk het Haagse verdrag tot stand
gekomen. Aan Nederland, onder de nieuwe naam van Bataafse republiek, ten
koste van grote opofferingen, was een schijn van onafhankelijkheid gelaten. Op 1
maart van het volgend jaar kwam voor het eerst de Nationale Vergadering bijeen
om de regeringsvorm vast te stellen. Eén van haar leden was ds. J.H. Floh, van
1782 tot 1829 Doopsgezind predikant te Enschede en jarenlang schoolopziener.
In 1798 werd hij secretaris van de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend
Lichaam des Bataafschen Volks. Het lijkt wel waarschijnlijk, te oordelen naar de
eerste brief die hij schrijft met J.B. Blijdenstein, dat hij geklaagd heeft over de
vele partijen en het verschil van inzicht onder de representanten. Het werk viel
de patriotten niet mee. Ze waren met zo grote geestdrift voor de denkbeelden van
de nieuwe tijd het werk begonnen. Al dadelijk bleken de onderlinge meningen erg
te verschillen. Het mooie uit de Bataafse revolutie is voorbij wanneer de Nationale
Vergadering aan het woord komt. Uitermate lange redevoeringen en discussies,
weinig resultaat. Het werk was voor de afgevaardigden echter ook nog zo nieuw,
de ervaring ontbrak, de politieke onbedrevenheid komt nog zo duidelijk naar
voren. Daartussen stonden de Moderaten, onder wie Rutger Jan
Schimmelpenninck de invloedrijkste was; men gaf hem de bijnaam ‘slijmgast’. De
prijzen van de levensmiddelen waren ongekend hoog, de belasting drukte zwaar,
handel en nijverheid gingen achteruit. Het continentaal stelsel deed in de
grensplaatsen als Enschede een grote smokkelhandel ontstaan. De bevolking
was geweldig gekant tegen de Franse douanebeambten en politiebeambten.
Tussen deze en de smokkelaars vielen iedere keer schermutselingen voor. De
stemming was zeer verbitterd en de overheidspersonen die aan strenge en hoge
Franse eisen moesten voldoen hadden dus een moeilijke positie. De tijden waren
onrustig, de vierde Coalitieoorlog stond op het punt van uitbreken. In de herfst
van het jaar 1806 zou Twente, net als haast alle aan de oostgrens van ons land
gelegen streken, getuige zijn van een eigenaardig schouwspel dat door
mondelinge overlevering nog bij de boerenbevolking in herinnering is gebleven
onder de naam van: ’n loopdag oet et Pruussche’. Op 6 oktober 1806, waarop bij
Jena en Auerstedt de geweldige dubbele veldslag woedde, zag men plotseling –
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door een hevige paniek gedreven – de Duitse bevolking van de aangrenzende
streken ons land intrekken onder het angstig roepen van ‘krieg, krieg!’
Merkwaardig is het dat deze beweging gelijktijdig over een zo uitgestrekte strook
grond grensgebied heeft plaatsgevonden, in een tijd toen er nog van telegrafie of
van een zeer algemeen en snel verspreiden van berichten door de pers geen
sprake was. Waarschijnlijk is het dat de vooral in Westfalen zo vermaarde sage:
‘die Schlacht am Birkenbaum’ hier een rol heeft gespeeld. Dat de mensen,
begaafd met ‘het tweede gezicht’, de ‘spokenkiekers’, deze geschiedenis die in het
oude volksgeloof wortelde in een nieuwe vorm hebben doen herleven.
In de Franse tijd woont er in Enter een arts, dokter Siebenbergen, chirurgijn en
bovendien vroedmeester. Die Siebenbergen was niet zo gemakkelijk. Hij werd een
'brouillon', een warhoofd genoemd. Er is een gerechtelijk rapport waarin vermeld
wordt dat hij slecht sprak over de municipaliteit, waarbij in een herberg ook rake
klappen vielen.
En pour avoir porté des coupes à la fille de Janna Lammertink veuve de Jean
Mollink à Enter lorsque cette fille sortant de l' école et de l'avoir jeté dans une fosse
plein d'ordure.
Ofwel: dat hij de dochter van Janna Lammertink toen ze uit school kwam in een
mesthoop had gegooid. Ook had hij de dominee willen dwingen om aan één van
zijn patiënten diaconiegeld te geven, zodat de patiënt zijn schuld zou kunnen
betalen aan Siebenbergen. Dankzij deze affaire worden in 1814 nog een keer de
namen van de Enterse municipaliteit opgesomd: Jannes Geerdink, Hendrik
Braamhaar, Gradus Ezendam en Gerrit de Wilde. Het blijken er nu nog vier te
zijn. Degene die de 'enige patriot' werd genoemd, Helmich was inmiddels uit hun
midden vertrokken.
Frans Lokamp, de beheerder van de Enterse molen heeft in 1795 de brieven
mede ondertekend waarin hij zich een warm voorstander van de patriotten en
Fransen toont. Hij wordt al gauw minder enthousiast wanneer hij net als de
andere molenaars in de omgeving bericht krijgt dat het maalloon beperkt moet
worden. Tot dan toe kreeg de molenaar een bepaald percentage van wat de
boeren lieten malen. Nu mocht men slechts één stuiver per schepel rekenen.
Lokamp zet zich weer aan een brief d.d. 1 oktober 1795 die meer dan vijfhonderd
woorden telt. Daarin vermeld hij hoe de situatie steeds slechter was geworden
voor de molenaars. De brief wordt mede ondertekend door de Rijssense molenaar
Jan Hendrik Slaghekke. Een andere bedreiging voor de molenaars vormde de
vrijheid die iedereen nu ineens had om een molen te bouwen. In Wierden ging er
al in juli 1795 een brief naar Zwolle met de vraag of men een molen mocht
bouwen. Voorheen mocht dat niet en moest men naar Almelo, Schuilenburg,
Rijssen of Enter. In het jaar 1796 werd de stenderkast van Weggeman gebouwd
op de Molenbelt te Wierden. In het jaar 1903 viel de molen om en werd ze
vervangen door een in de Zaanstreek gekochte molen. De molen brandde in het
jaar 1934 tot de grond af. Vrijheid, gelijkheid en broederschap betekenden dat
elke plaats nu eigen molens mocht bouwen. Ook vanuit Hengelo, Bathmen,
Oldenzaal, Weemselo en Holten komen verzoeken om molens te mogen bouwen.
In een gezamenlijke brief ondertekenen Lokamp en Slaghekke en ook Wijck en

244

Ter Horst, als eigenaren van molens van Stoevelaar en Rijssen. Later
ondertekenen de vier genoemde moleneigenaren van Enter, Rijssen en Stoevelaar
opnieuw een gezamenlijke brief. Ze klagen over het feit dat de verdiensten zijn
teruggelopen. Ze zijn zelfs meer dan de helft verminderd nu vier molens het werk
van voorheen één doen. De handwerksman – die vrouw en kinderen moet
onderhouden – kan met zijn kleine loon niet zoveel verdienen dat hij nodig heeft
voor zijn huisgezin. Laat staan dat hij zich een 'slagtbeestje' kan kopen en het
met koren en ander voedsel vet te mesten. De ondertekenaars willen liever het
oude betaalsysteem terug. Het was geen gemakkelijke tijd, die Franse tijd. Men
leerde surrogaatproducten kennen en waarderen zoals bietsuiker. Vaak wordt bij
het opsommen vergeten hoeveel doden er vielen en hoeveel gewonden die
vervolgens gehandicapt door het leven moesten.
Enter kende net als veel andere dorpen het gesloten markesysteem. Uitbreiding
van het agrarisch areaal was niet mogelijk, de woeste grond kon niet ontgonnen
worden. Er was te weinig cultuurgrond om brood te leveren voor de snel
groeiende bevolking. Men moest dus omzien naar andere broodwinning. In het
begin van de twintigste eeuw was het voor niemand gemakkelijk om aan de kost
te komen. De Entersen in die tijd waren nogal honkvast en gingen als zij
werkloos werden niet gauw elders werk zoeken. De Enternaar wilde ook niet
graag zijn zelfstandigheid verliezen. Ieder wilde graag eigen baas zijn. Dat is één
van de redenen waarom de helft van de Enterse beroepsbevolking een
klompenmakerijtje bezat. Ook schoten kleine kruidenierswinkeltjes als
paddestoelen uit de grond. B. Mennegat (Tuutn-Beernd) was één van de mensen
die liever kleine baas was dan grote knecht. Zo'n honderd jaar geleden vestigde
hij zich als kleermaker in het noordeinde van Enter. In het jaar 1909 kocht hij
het huisje van Japink (de Pont). In de volksmond heette dat huis daarom de
Ponterije. De gebroeders Samuël hadden dit pandje in het jaar 1907 van schipper
Derk Japink gekocht en in het jaar 1909 aan Berend Jan Mennegat
doorverkocht. Schuin achter Tuut’n-Berend woonde de boer Den Uil. Die kwam
uit Holland en was dus import. Den Uil was getrouwd met Dieka Eertink (ZwiksDieka). Later woonde Peddemos-Getjan in het huis van Den Uil en Dieka. Langs
dit land liep een paadje naar boven naar de 'mölnbealt'. Boven op die belt stond
de molen van Jan Bouwhuis. Het was een stellingmolen die in het jaar 1869 door
de Duitser J.P. Brinkwerth was gebouwd nadat zijn molen op de Mors door een
storm was vernield. Aan de andere kant woonde Nijland (Horstink). Hij had een
café en zijn klanten speelden steevast domino, dat was tot in de omtrek bekend.
Later kocht De Weerd het pand van Horstink en begon er de eerste Enterse
paardenslager. Naast De Weerd woonde Brunnekreef die als bijverdienste een
kruidenierswinkeltje runde. Brunnekreef had vier zoons, twee begonnen achter
het ouderlijk huis een klompenbedrijfje. De derde zoon had een smederijtje naast
het pand van zijn ouders. In dat pand aan de Dorpsstraat hebben verschillende
mensen gewoond. Hun namen: Mans Lammertink, Hertog Spanjer, Saaltink (die
er een kruidenierswinkeltje had), J. Oremus en H. Nijmeijer (Beumers-Dieks).
Saaltink bouwde later aan de overkant een nieuw winkelpand. De
kruidenierswinkel werd toen uitgebreid met een afdeling manufacturen. Op de
hoek van de Dorpsstraat/Ypeloweg woonde G. Ezendam (Plasjeante - Getjan). Hij
had een transportbedrijf, eerst reed hij met paard en wagen, later kwam er een
vrachtauto.
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Het huis van Ezendam is eeuwenlang bewoond geweest door de mulder van de
Enterse molen. Die stond toen nog aan de Ypeloweg op de Mors. Het pand werd
De Mulderije genoemd. Anderen spraken van het Duutse Hoes omdat het huis in
Duitse stijl was gebouwd. Achter de nieuwe zaak van Saaltink stonden drie heel
oude boerderijen, alledrie nog met een onderschoer. Mans Otten (Klokn-Mans) en
Slot Derk woonden er. In de tweede boerderij de familie Hiltjesdam. In de derde
een vrijgezel, Brams - Hinne, later de familie Corbet. Iets verderop – naast
Ezendam – had Jans Kerkhof (Toon-Jans) een pannenbakkerij. Twee van zijn
zoons begonnen later op die plek een aannemersbedrijf. Naast de Lage Dijk
woonde Gerrit Jan Waanders (Knibbel Getjan). Hij vervoerde vracht van en naar
het station en was één van de laatste actieve schippers rond de eeuwwisseling.
Op de hoek van de Lage Dijk en de Dorpsstraat woonden de dames Ter Weele (de
oale Loavervrouwleu). Iets verderop woonden nog twee zelfstandigen: Velten (de
Broeze) met een kruidenierswinkeltje annex bakkerij en Ten Hove (de Klitse) die
ook een kruidenierswinkeltje had. Normaal gesproken waren de Entersen boer en
kleine zelfstandigen tegelijk. Aanvulling op het inkomen was bittere noodzaak.
Het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking in Enter lag toen net boven
de honderd gulden per jaar. Landelijk was het gemiddelde toen driehonderdvijftig
gulden. De Entersen moesten hun vrijheid duur betalen. Toen later het
ouderdomspensioen werd ingevoerd en de sociale voorzieningen beter werden is
de kleinschalige bedrijvigheid geheel verdwenen.
Enter werd in het jaar 1811 bij Rijssen gevoegd, net als Elsen. De Entersen werd
niet naar hun mening gevraagd. Zes Entersen namen zitting in de gemeenteraad
van Rijssen: Hendrik van Nes, Hendrik Greeve (Grevink, de schoolmeester),
Gradus Ezendam, Hendrikus Braamhaar, Jannes Geerdink en Gerrit de Wilde.
Weer vier hervormden en twee rooms-katholieken. De begroting van Enter stond
er niet zo gek voor, terwijl Rijssen bijna armlastig was. ‘Les pavés dans la ville de
Rijssen sont dans plusieurs endroits dans un mauvais état', zo meldde de
Rijssense begroting. Het plaveisel was op verscheidene plaatsen in een zeer
slechte staat. Jarenlang bleef er geharrewar over de verdeling van de kosten. De
Wilde klaagde namens Enter over het onderhoud van de gemeentetoren en het
uurwerk. Ook de scholen zouden achtergesteld zijn, vergeleken met Rijssen. Zo
moest Rijssen in het jaar 1817 bedragen begroten voor de brug over de Regge bij
Binnengait. Het is interessant om te zien hoe groot de dorpen in het jaar 1809
waren, dus voor de herindeling begon.
Hieronder volgt de omschrijving zoals die op de tabel zijn toegepast van de
'onderscheijden' godsdienstgenootschappen:
-

Hervormd Genootschap;
Roomsch Catholieke kerk;
Lutherse gemeente;
Doopsgezinde Gemeente;
Joodsche of Israëlitsche Gemeente.

Het is van belang om de verhouding protestant en rooms-katholiek in de gaten te
houden. De verdeling van de zetels en het eigendomsrecht van de kerk vormde
steeds een twistpunt. In het jaar 1818 werd Enter weer losgekoppeld van Rijssen.
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Doel van de herindeling was toen zorgen voor een evenwichtige verhouding
tussen stad en platteland. Dat Enter (1557 inwoners) ingelijfd werd bij Wierden
(1129 inwoners) en niet andersom, is nooit meer helemaal goedgekomen.
Eeuwenlang wuifden in Enter op de es de roggehalmen. Omstreeks het jaar 700
voor Chr. werd hier en daar in Europa al rogge verbouwt, een graansoort die
oorspronkelijk uit de bergstreken van Iran en Koerdistan komt. In een periode
van duizend jaar werd er nauwelijks een ander gewas verbouwd. De rogge was
dan ook – voordat de aardappel en boekweit hun intrede deden – volksvoedsel
nummer één voor de Entersen. Toch was het niet voor eeuwig. Ook aan de
heerschappij van de rogge is een einde gekomen. Een welhaast onstuitbaar
offensief van de snijmaïs heeft de rogge verdreven. Op de essen staan nu
eindelozen rijen dikke groene maïsstengels stram in het gelid. In het jaar 1849
hield vierenveertig procent van de Nederlandse huishoudens zich in leven met
vee, akkers, groenten of een combinatie ervan. Honderd jaar later, in het jaar
1950 was dat nog twintig procent. In het jaar 1995 had Nederland de meest
intensieve landbouw van Europa maar de boerenbevolking was de afgelopen
vijftig jaar letterlijk gedecimeerd (uitgedund): van driekwart miljoen in het jaar
1950 tot vijf en zeventigduizend in het jaar 1995. Geen twee procent van de
Nederlanders had rond de eeuwwisseling nog iets met het boerenbedrijf te
maken. Er wonen meer mensen in de stad dan op het platteland. De spanning
tussen het platteland en stad was één van de meest verzwegen en tegelijkertijd
één van de gevoeligste conflicthaarden binnen de twintigste eeuwse cultuur. Haat
van de boer tegen de complexe wereld van de stad. De eeuwige angst van de
stedeling voor de ontembare krachten van het altijd zwijgende platteland. Er
waren een paar typerende kenmerken voor bijna alle boeren, waar ze ook
woonden. Boeren leefden vrijwel altijd in kleine gemeenschappen. Er bestond een
zekere mate van autonomie, de meeste boeren waren kleine zelfstandigen en daar
hechten ze erg veel waarde aan. Desondanks werd het geheel altijd beheerst door
buitenstaanders, grootgrondbezitters, de bank, de overheid. Ouders en kinderen
deden het meeste werk samen. Ook de kinderen werden al jong aan het werk
gezet. Ook ik werd op mijn zevende jaar ingezet voor kleine klusjes in en om huis
zoals de stoep vegen, kraan en bel poetsen, ramen zemen op zaterdagmiddag. En
in de bakkerij leerde ik stap voor stap het vak. Ik leerde de belangrijkste
handgrepen van het bakkersambacht: slagroom halen bij Jan van Slot, de
melkboer, slagroom kloppen (met de hand tot vijf liter), vruchtjes op de gebakjes
leggen, brood en cake uit de bussen halen, brood kwasten met water, gebak
snijden, slagroom spuiten op taarten, deeg kneden en rollen en de werkomgeving
schoonmaken. Bij de meeste boeren stond de continuïteit van het bedrijf voorop,
niet het behalen van de maximale winst. We zien dit verschijnsel ook voorkomen
bij de Enterse zompvaarders. Het ging om het scheppen van bestaanszekerheid
voor het gezin en voor de komende generaties en al het andere was daaraan
ondergeschikt.
De klok uit de gereformeerde kerk werd uit de toren gehaald om in Duitsland te
worden omgesmolten tot wapens. Na de oorlog werd de klok echter
teruggevonden bij Hamburg en in de toren teruggehangen. De gestolen klokken
van de katholieke kerk werden nooit teruggevonden, na de oorlog zijn er nieuwe
klokken aangeschaft. Men kende de klokken bij de namen. Geen klok eertijds of
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ze was met grote plechtigheid bij haar geboortedag door de geestelijkheid
feestelijk gedoopt. Van ongedoopte klokken ging het volksgeloof dat zij door de
duivel weggehaald werden en in een kolk geworpen, waaruit soms nog bij nacht
en ontij gelui gehoord werd. Ook in hun opschriften spreken zij altijd als een
persoon U aan in de eerste naamval. Meestal heet de klok Maria, Jhezus of Sint
Anna. Een enkele keer hebben ze geen heiligen naam of een Latijnse maar een
Hollandse benaming. Zo zegt die in de Nieuwe Kerk te Delft ‘Vryheit is mijn
naam’, die van de Groote Kerk te Haarlem: ‘Mijn naam is Roelant’, die van
Antwerpens kathedraal: ‘Ick ben Onrust’. De klok die in de toren in Wierden
hangt is vrij klein en eenvoudig van versiering. Beneden de bovenrand met
ornamentjes staat zo sober maar krachtig gegoten deze regel in gotiek schrift:
‘Jhesus, Maria, Johannes … Gherhardus de Wou me fecit Ao Di 1492’.
Gherhardus de Wou, die in het jaar 1474 het burgerrecht van Kampen kreeg en
daar in het jaar 1527 begraven werd, was een klokkengieter van Europese
vermaardheid. Nog heden luiden overal in Denemarken, Rusland en Duitsland
zijn klokken. Vroeger bezat ook de toren van Rijssen een klok van De Wou. Bij
het bezoek van koning Willem 111 in mei 1862 werd ze zo heftig geluid dat ze
stuk barstte. In gotieke letters moet zij het opschrift gehad hebben: ‘Sanctus
Anthonius vocor (vocatief is naamval van de aangesproken persoon). Gherhardus
de Wou me fecit 1484’. Van alle klokken vind ik die in de toren van Borne
hangen de mooiste, u ziet boven uw hoofd dreigend de zware open monden van
drie oude klokken. Op de brandklok staat het randschrift: ‘Jesus, Maria,
Johannes, St. Stephanus. Anno Di 1457. Daarnaast hangen twee reusachtige
klokken, zo zuiver gegoten. De eerste vermeld in fraai schrift: ‘Gossen Heidenrick
Schele (en) Agnes a Schade frow tho Welvelt. Anthony v(an) Hoven Richter tho
Borne. F. Hemony me fecit, Zutphania Ao 1645’. In hoog reliëf staan daaronder
de adellijke wapens van het echtpaar, de eigenaren van Huis Weleveld en als
zodanig hier kerkmeesters. De andere grote klok, in even gave staat, is de
middagklok en heeft als band: ‘Gossen Heidenrick Schele Tot Welvelt en de
Vennebrugge. Jan Fremi me fecit. Ao 1676’. Het sierlijk wapenschild in hoog
reliëf en in stralenkrans daarboven. De heren van het Weleveld hebben blijkbaar
deze klokken geschonken. De hervormde kerk en de toren te Enter dateren uit
het jaar 1709 maar de kerkklok is veel ouder. Zij is van een fraai slank model en
als men het twee regelig omschrift probeert te ontcijferen raakt men
teleurgesteld. De letters zijn slordig gegoten en zwaar geoxideerd, grotendeels niet
te ontcijferen. Het schijnt dat deze in het jaar MDCL gegoten is, hoewel de vorm
van de klok en het lettertype haar veel vroeger doen dateren. Na het jaar 1800
moet deze klok door Enterse schippers naar Enter zijn gebracht uit Friesland.
Volgens een oude overlevering zou door bisschop Christoffel Bernhard von Galen
de oudste klok van Enter geroofd en meegenomen naar Veldhausen in ’t
Bentheimse. Het verhaal gaat dat op die geroofde klok de naam ‘Enter’ zou
gestaan hebben maar dat die naam er daarna zou zijn afgevallen en dat de klok
geen geluid meer gegeven had. Oude Entersen gingen vroeger af en toe naar
Veldhausen om hun Enterse klok weer te zien. En verder hangt in het torentje
van Enter een erg primitieve klok met een slordig en zwaar geoxideerd
randschrift: ‘Nicholaus. Me fecit. Temporibus. Domini. Saso. De. Riperso… Ab.
Incarnatione. Anno. Milleso. Trecenteno. Quino’. Dat betekent: ‘In het jaar 1305
na de menswording heeft Nicolaus mij gemaakt ten tijde van Heer Saso de
Riperso’. Mogelijk dient 1312 gelezen te worden. Zou deze van Venetiaanse
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oorsprong zijn zoals pastoor Rientjes veronderstelt of misschien van Friese
origine?
In het Kramers woordenboek staat achter het woord Enter: kalf, veulen van één
winter oud. Ook is Enter bekend op het toetsenbord van de computer, het
betekent dan verdergaan. Een enterbijl is een bijl om een schip mee aan boord te
klampen (enteren), evenals een enterdreg een soort anker is waarmee men een
schip aan boord klampt is een enterhaak een haak voor hetzelfde doel; is enteren
een schip aan boord klampen en betreden. Entertis is een ontsteking van het
darmslijmvlies en is een entertainer iemand die zich belast met wat een
gezelschap aangenaam bezighoudt. Enter heeft een lange en interessante
geschiedenis. Topografisch – mede dankzij een Twenteraad – scherp begrensd en
taalkundig nog steeds hoorbaar aanwezig. Enter zelf was eeuwenlang
ontoegankelijk en haar geschiedenis wordt voor een groot deel bepaald door de
geschiedenis van haar wegen. Dat is wel erg rustig en onherroepelijk raakte het
dorp in vele opzichten achter. Niet alleen bleef het onberoerd door politieke en
economische veranderingen, ook de geest van de bewoners bleef langdurig
stilstaan bij een eenmaal bereikt punt. Traditie kreeg een onverantwoord
overwicht op vooruitgang. Het zorgde bovendien voor een aangeboren afkeer van
nieuwigheden. Een Enternaar is nog steeds geen kosmopoliet, maakt niet zo
graag lange, verre reizen. Vele families brengen hun vakantie door op de
campings in Twente of maken dagtochten op de fiets. Het landschap is immers zo
mooi! Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat er geen ondernemende Entersen
zijn of zijn geweest.
Tegenwoordig is de oude kloof tussen stad en boerenland grotendeels gedicht en
beide leefculturen vullen elkaar meer aan dan dat ze elkaars tegenpolen zijn. Met
de jaren heeft het dorp niet alleen een zekere rust en traditie verloren maar ook
veel van zijn isolement, zijn benauwdheid, zijn repressie (onderdrukking), zijn
wreedheid, armoede en gebrek. En de Entersen zijn zich daar terdege van
bewust. Niemand wil nog terug naar het melken in de koude novemberregens of
de angst voor overstromingen van de Regge. Niemand wil de oude tijden terug en
een beetje boer omringt zich met de nieuwste technologie. Het conservatisme van
boeren draait niet om macht maar om behoud van waarden. Traditie was bij de
boeren een uitstekende methode om de niet-rationele kennis over te dragen die
onmisbaar is bij het werk met beesten en natuur. Een jonge boer moest leren op
zijn intuïtie te vertrouwen, hij moest zien dat een koe ziek was, voelen dat het
weer omsloeg. En daarbij waren de opeengestapelde ervaringen van generatie op
generatie onmisbaar, ondanks alle bijgeloof die daar in de loop der tijden tussen
was geslopen. Als een boer zich verzette tegen de introductie van een nieuwe
techniek of werkmethode was dan ook niet omdat hij de voordelen niet zag maar
omdat de risico’s voor hem te groot waren. Als de techniek faalde was hij immers
niet alleen zijn investering kwijt maar hij was ook afgesneden van de routine van
overleving. Het was een poging om de levenservaringen van voorgaande
generaties boeren te behouden in een tijd van voortdurende en onherstelbare
veranderingen. Het was als het bewaren van een oude schat. In het jaar 1978
gingen de melkbussen eruit en de boeren moesten een melktank aanschaffen en
een melkhok laten bouwen. In het dorp is een andere verhouding tussen
individualiteit en collectiviteit. In Enter waren de deuren in de huizen overdag
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gewoon open en men kon zo bij de mensen naar binnen lopen. Ook in een dorp
bleek wel degelijk privacy te bestaan, alleen lagen de verhoudingen en de codes
anders dan in de stad. Over geldzaken wist men opvallend weinig van elkaar. En
talloze geheimen bleven achter gesloten deuren. In een stad waren de
verhoudingen zakelijker en simpeler omdat het grotendeels op individualiteit
gebaseerd was. In kleine gemeenschappen kent men elkaar. Men hoeft zich niet
volgens de laatste mode te kleden om anders voor een sukkel te worden
aangekeken. Er waren relaties die in de ogen van een stadsmens weinig variatie
boden, zoals het enkel en alleen omgaan met familieleden. De collectiviteit was in
Enter zwakker, de individualiteit sterker. In andere dorpen was het precies
andersom. Men spreekt over zichzelf in de derde persoon. Het woordje ik was in
Enter niet populair. Een stad heeft afwijkingen nodig, het dorp regelmaat. Het
was niet voor niets dat men in Enter de dingen graag rustig en stil hield. Als er
eenmaal een stevige ruzie losbarste raasde zo’n conflict al snel als een voetzoeker
door de families, buren en vriendengroepen. Het einde was vaak een
onontwarbare kluwen van knallen en vuur. Ruzies over markezaken zoals het
onderhoud van de Bandijk, beheersen Enter jarenlang als een soort veenbrand.
Jarenlang werden de jongeren uit Goor met stenen bekogeld als ze over de
Brandput in Enter naar Rijssen fietsten. Daarom was er een dorp dus veel aan
gelegen om dit soort conflicten te voorkomen. Daarom kende bijna elke kleine
gemeenschap een aantal onuitgesproken principes die samenhang gaven aan het
geheel en waaraan strikt de hand werd gehouden. Daarnaast is er het principe
dat jongeren ondergeschikt waren aan ouderen. En het principe van de
familieband, de burenhulp en de voorrang van de gemeenschap boven het
individu, vooral in de kerkgemeenschap. In kleine dorpen had dat te maken met
overleving. Het was van groot belang om iedereen binnen boord te houden. Een
te grote individuele vrijheid bracht te veel onberekenbaar gedrag met zich mee.
De dorpsbanden werden langzaam losser. In het jaar 1993 bleek uit een
onderzoek van twee Amsterdamse sociaal-geografen dat er een sterke scheiding
begon te ontstaan tussen de jongere en de oudere dorpsvrouwen. Terwijl weinig
oudere vrouwen buitenshuis werken hadden de jongere vrouwen duidelijk een
ander beeld, mede gedwongen door uitkerende instanties via reïntegratie
trajecten. De rol van een goede huisvrouw, inclusief de burenhulp verdween
naarmate meer vrouwen buitenshuis werken. De kermis en de paardenmarkt,
daar leefde heel het dorp naar toe. Nu gaan de jongeren in Gronau en zelfs in
Düsseldorf stappen. Vroeger gebeurde alles van belang binnen het dorp. Nu
gebeurt alles buiten het dorp. Het is geen gesloten cultuur meer. Iedereen die
niet werkt kijkt de hele dag naar de televisie. De grote macht van de televisie is
de manier waarop het medium woorden door beelden weet te vervangen.
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Bescheed
Dow bis nich näoger an God as wy;
wy alle bint hem klein.
Mär woonderbaor dee haan van dy
loat ze gezêgend wêen.
Zo riept ze by gin ene vrouw
zo glaanzend oet den zoom:
Ik bin de dag, ik bin de dau,
mär dow, dow bis de boom.
Ik bin now meu, mien weg was veer,
vergêw my, ik vergat,
wat hee, dee groot in gôlden klêer.
as in de zunne zat,
dy bod doon leut, dow zinnende,
(de roemte was my nen droom).
Zee: Ik bin het beginnende,
mär dow, dow bis de boom.
Ik spande miene vlöggel wied
en wör doow zeldzam breed;
dien huusken glaanst an alle zied
now van mien grote kleed.
En toch bis dow nog zo alleen
as ooit, dow kiks nao my met schroom;
dat koomp: ik aodem ôver bos en beem,
mär dow, dow bis de boom.
De englen alle bangt zich zo,
verleest mekaar äeren mood:
nog nooit was het verlangen zo,
zo ongewis en groot.
Umdat now haost geburen geet.
was dow in ’n dreum begriepst
O, wêes gegroet, mien zeele zut:
dow bis bereid en riepst.
Dow bis ne grote, hoge poort,
dee, ’t doert nich laank, geet los.
Dow, vuur mien leed het leefste oor,
now veul ik, woo’k an dy mien woord
verloor al in nen bos.
Zo kwam ik en by dy volbracht
‘k nen doezendvôld’ gen droom.
God zag my an: hee glaansd’ en lacht’…
Mär dow, dow bis de boom
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Rainer Maria Rilke
In het Twents vertaald door Johan Buursink

In mythen en geloofsuitingen van alle tijden speelden boom en kruis een
belangrijke rol als symbolen voor geboorte en wedergeboorte. Deze mythen
brengen de boom in verband met de moeder. De boom als stamboom verbindt de
geslachten. Veelvuldig is het geloof verspreid dat de boom die geplant werd bij de
geboorte van de stamvader zal sterven als de laatste loot van de familie sterft. De
boom beschermd het huis, hof en geslacht. Rilke vat deze oersymboliek van de
levensboom en het kruis der wedergeboorte samen in de woorden van de engel
tot Maria: Du aber bist der Baum!
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De wolkn goat vebie; zo gauw t geet dröppeln venem ie ze pas
Nen langn dag begeent s moarns vroo

Johan Derk baron
Capellen tot den Pol

Van

der

Zo noodzakelijk de onbeperkte vrijheid van schrijven in en burgermaatschappij is,
zo gevaarlijk is er het houden van redevoeringen voor een verzamelde menigte. De
Schrijver verlicht alleen het koele verstand, waar de Redenaar de brandende
hartstochten bewerkt, en geredelijk zijn toehoorders tot daden vervoert. Het is van
het uiterste belang dit nauwkeurig te onderscheiden.
Johan Derk van der Capellen

Op een junidag van het jaar 1781 werd er in een kamer van dat verdwenen Huis
Appeltern een begin gemaakt met het schrijven van het geschrift, dat enkele
maanden later in de Republiek der Verenigde Nederlanden het effect teweeg zou
brengen van de spreekwoordelijke vonk in het kruidvat. Het werd ‘De Brief aan
het Volk van Nederland’: een hartstochtelijk pamflet gericht tegen stadhouder
Willem V, zijn bewind, zijn raadgevers, zijn knechten, zijn voorgeslacht. Een
oproep aan de natie om oude vrijheden en rechten te herstellen en te verdedigen.
Was de man die toen op het Huis Appeltern woonde, Johan Derk baron Van der
Capellen tot den Pol, de auteur van dat opzienbarende, omstreden, anonieme
geschrift? Wegens zijn ijver voor de zaak der patriotten, op grond van
stijlkenmerken in de tekst, van vermeende toespelingen in zijn correspondentie,
en van formuleringen die vrijwel gelijkluidend zijn aan passages uit zijn brieven
en de door hem als lid van de Provinciale Staten van Overijssel uitgesproken
redevoeringen, hebben historici – onder wie Jan Romein in ‘Erflaters van onze
beschaving’ – aangenomen van wel. Was hij de enige auteur? Exemplaren van
het pamflet – door zijn omvang veeleer een brochure – werden in de nacht van 25
op 26 september 1781 in een aantal belangrijke Hollandse steden hier en daar op
straat neergelegd, voor de eerlijke vinder en de goede verstaander. Ondanks het
feit dal al binnen een etmaal overal plakkaten aangeslagen waren die het lezen,
lenen, kopen en verkopen, verspreiden, nadrukken, op straffe van hoge boetes
verboden en beloningen uitloofden voor aangevers en voor een ieder die nadere
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inlichtingen kon verstrekken, ging de tekst bij hoog en laag van hand tot hand,
wekte uitzinnige geestdrift en even uitzinnige woede en verontwaardiging.
Het is, mijn waarde medeburgers, niet sinds gisteren of eergisteren dat men u
bedriegt en mishandelt; neen, ge zijt, om niet van vroeger tijden te spreken, nu
sedert bijna twee eeuwen de speelbal geweest van allerlei heerszuchtige lieden,
die, onder de schijn van voor Uw belangen en vrijheden te zorgen, niets – ja,
zowaar als er een God is, aan wie ik wegens dit geschrift rekenschap zal moeten
geven – volstrekt niets anders beoogd hebben dan een erfelijk juk op uw vrije
halzen te drukken…
Misschien was het stralend winderig weer en zat Johan in het gras in de berm. In
die landelijke stilte van het boerenland hoorde hij wellicht af en toe een hond
blaffen bij de schuren van de boerderij aan de overkant van de slotbrug en zag
hij het loof schitteren in de zonneschijn. Van der Capellen op een gravure van
L.J. Cathelin in het jaar 1783: enigszins ingevallen wangen, grote ogen die de
beschouwer recht en open aankijken, een mond met dunne lippen, even
opgetrokken in een welwillende glimlach. Hij draagt een fluwelen jas met lange
panden over vest en kniebroek, een jabot (geplooide bef) van kant en smalle
manchetten naar de nieuwe, door de voorstelling van goedburgerlijke soberheid
geïnspireerde herenmode van de late achttiende eeuw. Zijn haar is boven de oren
tot stijve rolletjes gekruld. Hij leunt met zijn rechterarm op de tafel, hij heeft een
ganzeveren pen in de ene, een boek in de andere hand (zijn wijsvinger steekt
tussen de bladzijden op de plaats waar hij met lezen gebleven is). Het inktstel op
tafel hoorde tot de inboedel van zijn huis in Zwolle, waar het portret geschilderd
werd. Waarschijnlijk had hij in het Huis Appeltern ook zo’n inktstel.
In een rustige kamer, met uitzicht op de bomen rondom Huis Appeltern – eiken,
elzen, hoge meidoornhagen – voltrok zich een creatief proces dat niet meer te
achterhalen is. Werd de ‘Brief’ in één ruk, spontaan geschreven, om een overvol
gemoed te luchten, of moeizaam samengesteld uit fragmenten en flarden van
brieven, brochures en toespraken van Van der Capellen? Wist Johan Derk vanuit
een veelzeggende gespletenheid zijn eigen zaak te bepleiten als gold het een door
hem vurig vereerde ander? Was hij de spreekbuis van de patriotten, van de zich
in hun belangen bedreigd voelende Amsterdamse kooplieden en bankiers, of van
een gekwetste excessieve eigenliefde?
Van de vroegste tijden zijn onze landen bewoond geweest door dappere en vrije
volken. De Batavieren zijn de oudsten waarover men inlichtingen heeft. Zij
voelden de waarden van de vrijheid en kenden het juiste en enige middel om die
vrijheid te bewaren. Zij lieten zich daarom niet regeren door lieden die zichzelf
verkozen of door een ander – naar hun goedvinden – gekozen werden; die bij
gevolg niet van hen afhankelijk waren, die hun geen rekenschap schuldig waren
en waar zij, als ze niet goed regeerden, geen macht over hadden. Neen, zij hielden
het heft zelf in handen. De voornaamste zaken van hun land deden ze zelf af in
hun algemene vergaderingen waar het gehele volk gewapend bijeenkwam en elke
Batavier evenveel te zeggen had.
Wat de schrijver in zin na zin – met nog steeds voelbare emotie – zwart op wit
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gezet heeft, is een les in vaderlandse geschiedenis. Het lijkt alsof in de tekst van
deze ‘Brief aan het Volk van Nederland’ ervaringen en meningen van
voorvaderen, een erfelijk gedachtegoed, zijn neergelegd. Deze verlichte edelman
wilde met hart en ziel democraat zijn. Deze achttiende-eeuwer droeg klassieke
republikeinse idealen uit, gedreven door een individuele vrijheidsdrang, die in
wezen al tot de romantiek behoorde. Een man, door geboorte en opvoeding thuis
in de kringen waaruit vanouds de regerende elite van het land was
voortgekomen, ontpopte zich als radicaal. Er is een opvallende tegenstrijdigheid
in het wezen van de schrijver van ‘De Brief’. De tekst lijkt uit twee
temperamenten geboren te zijn. De bij alle betrokkenheid didactisch betogende
fragmenten van een historisch overzicht (een schets van het geleidelijke
teloorgaan van de inspraak der Nederlanders in bestuurszaken) zijn anders van
toon dan de felle aanvallen op de stadhouder Willem V en eerdere Oranjevorsten,
de ‘erfonderdrukkers der Bataafse vrijheid’. Het pleidooi voor handhaving van de
oorspronkelijke democratische oude bestuursvormen in deze streken en van de
‘heilzame grondwet’, vastgelegd in de Unie van Utrecht in het jaar 1579, maakt
de indruk te behoren tot een betoog van andere orde dan de oproep aan burgers
en boeren om ‘elk een goede snaphaan met een bajonet erop, en een sabel (te)
hebben en daarmee (te) leren omgaan’.
O, Landgenoten! Draagt zorg voor de zaken van het hele land, dat is voor uw eigen
zaken. Het land behoort aan U allen met elkaar, en niet aan de Prins met zijn
groten alleen, die U, die ons allen, die Neêrlands hele volk, de afstammelingen der
vrije Batavieren, beschouwen en behandelen als hun erfelijk eigendom, als hun
ossen en schapen, welke zij naar hun goeddunken òf scheren, òf slachten kunnen
en mogen. Het volk dat in een land woont, de ingezetenen, de burgers en boeren,
armen en rijken, groten en kleinen – allen bijeen – zijn de ware eigenaren: de heren
en meesters van het land, en kunnen zeggen hoe zij het hebben willen, hoe en door
wie zij geregeerd willen wezen. Een volk is een grote maatschappij, een compagnie
en niets anders. De regenten, de overheden en magistraten, de Prins (tegenwoordig
koning of koningin), wie ’t ook is, die een post in die maatschappij bekleedt, zijn
enkel maar de directeurs, de bewindhebbers, de rentmeesters van die compagnie
of maatschappij, dat wil zeggen de gehele natie of het gehele volk
Het dubbelzinnig element: hij die zo heroïsch het ‘valse’ geweld, het gif van de
oorlog terzijde schijnt te stellen, heeft in de praktijk van de politieke strijd zowel
slangenlistigheid als gewapende actie aanvaardbaar gevonden. Het eerste deel
van de ‘Brief’ is geschreven vanuit het standpunt van een door vaderlandsliefde
en democratische gezindheid bezielt vrij man, die het stadhouderlijk wanbeleid
aan de kaak stelt; gaandeweg krijgt de tekst ook de functie van een geschrift
bedoeld om de verdiensten en het ‘onverzettelijke karakter’ van baron Van der
Capellen te prijzen, zijn publicaties ter lezing aan te bevelen, de door hem in de
Provinciale Staten van Overijssel aanhangig gemaakte kwesties in herinnering te
brengen, en verontwaardiging te wekken voor de wijze waarop door Willem V en
zijn ‘werktuigen’ in de persoon van deze ‘door niemand ondersteunde edelman’
alle regenten ‘beledigd, vervolgd, mishandeld, in gevaar gebracht’ zijn. Het beeld
van de stadhouder is dat van een dwingeland, een monster.
O, Landgenoten! Nog eens, wapent u allen tezamen, en draagt zorg voor de zaken
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van het hele land, dat is voor uw eigen zaken. Het land behoort aan U allen met
elkaar, en niet aan de Prins met zijn groten alleen, die U, die ons allen, die
Neêrlands hele volk, de afstammelingen der vrije batavieren, beschouwen en
behandelen als hun erfelijk eigendom, als hun ossen en schapen, welke zij naar
hun goeddunken of scheren, of slachten kunnen en mogen. Het volk dat in een
land woont, de ingezetenen, de burgers en boeren, armen en rijken, groten en
kleinen – allen bijeen – zijn de ware eigenaren, de heren en meesters van het land,
en kunnen zeggen hoe zij het hebben willen, hoe en door wie zij geregeerd willen
wezen. Een volk is een grote maatschappij, een compagnie en niets anders. De
regenten, de overheden en magistraten, de Prins, wie ’t ook is, die een post in die
maatschappij bekleedt, zijn enkel maar de directeurs, de bewindhebbers, de
rentmeesters van die compagnie of maatschappij, dat wil zeggen de gehele natie of
het gehele volk.
Bij die woorden past het geïdealiseerde standbeeld van Johan Derk van der
Capellen in de gedaante van een Romeins politicus uit de Oudheid. Het werd
omstreeks het jaar 1790 door de Italiaanse beeldhouwer Guiseppe Ceracchi
ontworpen en in marmer uitgevoerd. Het was een onderdeel van een bestelde
opdracht maar om financiële en politieke redenen nooit naar Nederland gebracht.
Dit standbeeld bevindt zich nog altijd in de tuin van de Villa Borghese te Rome.
En beeld meer dan levensgroot, een symbool. Vanuit de zwarte plooien van zijn
toga strekt hij ordescheppend, beschermend, de rechterarm uit. De linker houdt,
in een minder gemakkelijk te duiden gebaar een zwaard, waaromheen een slang
kronkelt.
Johan Derk van der Capellen stamt uit een geslacht met een lange
voorgeschiedenis. Het geslacht is afkomstig uit Frankrijk, waar al in de vroege
middeleeuwen generaties De Chaplain of De Capella functies bekleedden aan het
koninklijk hof. In de twaalfde eeuw heeft een tak zich gevestigd in Nederland. Ze
waren naar Nederland gevlucht vanwege de jodenvervolging. Hun wapenschild –
een kruis met links daarboven de afbeelding van een kapel – is te vinden in oude
documenten in het Land van Kleef. Gerlach van der Capellen heeft in het jaar
1378 domicilie gekozen te Zutphen en is daar getrouwd met een dochter uit een
plaatselijk geslacht. Sindsdien zijn de Van der Capellens van vader op zoon
notabelen gebleven. Zoals Gerlach, die in het begin van de zestiende eeuw
gedurende veertig jaar burgemeester van Zutphen is geweest. Of avontuurlijk als
diens zoon, ook een Gerlach, die achtereenvolgens in Keulen, Genève, Bazel,
Heidelberg en Rome studeerde. Die bij het uitbreken van de opstand tegen
Spanje in het jaar 1568 ijlings naar Zutphen terugkeerde om de
verantwoordelijkheid in familie- en stadsbelangen met zijn vader te delen.
Gerlach van der Capellen, de voorvader van Johan Derk, die als hopman de stad
Doetinchem op de Spanjaarden veroverde. Die in zijn kwaliteit van raadsheer de
koppige en autoritaire stadhouder Maurits tot matigheid wist te bewegen.
Johan Derk is het kind van Frederik van der Capellen en Anna Elisabeth van
Bassenn. De familie Van Bassenn is oorspronkelijk een Amsterdams
koopmansgeslacht en heeft zich in Arnhem gevestigd. Reinier Derk Van Bassenn
(de vader de Anna Elisabeth) speelde een leidende rol in het georganiseerde
verzet tegen een kleine groep van aristocraten. Ze werden door de stadhouder-
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koning Willem 111 begunstigd en hadden in Gelderland de macht. Dat Van
Bassenn in die actie nauw samengewerkt heeft met gilden en gemeenslieden, en
zelfs de wapens heeft opgevat om zijn argumenten kracht bij te zetten, heeft ertoe
geleid dat hij in het jaar 1708 wegens ‘seditieus en oproerig’ optreden uit zijn
ambt ontzet en voor de duur van zijn leven uit Arnhem verbannen is. Een hem
later aangeboden schadevergoeding in geld heeft hij niet willen accepteren. Hij is
bij zijn moeder in Tiel gaan wonen, waar de door hem voorgestane vorm van
stadsbestuur kort na de dood van Willem 111 was hersteld. Hij heeft daar
sindsdien het leven geleid van een filosoof, verdiept in de studie van de oude
geschiedenis en klassieke literatuur. Reinier Derk van Bassenn trouwde met een
freule die hem de riddermatige havezathe Hagen bij Doetinchem als bruidsschat
bracht. Frederik is in het huis van zijn grootmoeder Van Oyen geboren: Huis
Appeltern. Hij beschouwt Frederik van der Capellen als een alleszins
aanvaardbare schoonzoon. De jonkers Van der Capellen, met hun reputatie van
eigenzinnigheid, passen in zijn voorstelling van integere dienaren van de publieke
zaak, vijanden van oligarchie (regering door enkelen, familieregering) en
nepotisme (begunstiging van familieleden en vrienden).
Johan Derk is vier jaar oud wanneer de Staatse legers en hun Engelse
bondgenoten bij Fontenoy in de Oostenrijkse Nederlanden verslagen worden door
de Fransen. Hij hoort zijn grootvader tekeergaan. Van Bassenn wijt de nederlaag
en het verlies van de Barrièresteden aan het ongecoördineerde eigengereide
optreden van een aantal buitenlandse officieren en legeraanvoerders in dienst
van de republiek en aan het gebrek aan betrokkenheid bij ’s lands belang van
deze heren. Het kind kan de strekking van die verwensingen en klachten niet
vatten. Het verband tussen oorlog en eigen bestaan dringt voor het eerst tot hem
door, wanneer in oktober 1746 het bericht gebracht wordt dat zijn oom Jasper
Gerrit van der Capellen tijdens een bloedig treffen bij Roccourt gesneuveld is.
In de kalme dreven van het land rondom Kampen gaat er voor Johan Derk een
nieuwe wereld open, dank zij een boek dat hij in een binnenzak van zijn jas altijd
bij zich heeft. Hoofd en hart zijn vervuld van wat hij leest: ‘Philossophia Moralis’
van de theoloog Francis Hutscheson.
Het is een uitgemaakte zaak dat het algemeen welzijn het voornaamste doel van
de burgerregering is. De overheden hebben geen andere macht of rechten dan die
hun oorspronkelijk door het volk verleend zijn. Daar ’s volks heil en geluk het enige
doel der burger-regering is, zo is iedere vorm van macht die daarvan afwijkt
onwettig: dus is een volk, dat zo onvoorzichtig is geweest de macht uit handen te
geven, gerechtigd om die terug te eisen, of te vernietigen, indien het algemeen
welzijn dit vordert. Natuurlijk is het wenselijk, door middel van vriendschappelijke
onderhandelingen, en niet door geweld, de macht te herwinnen; indien er op ook
maar enigszins redelijke wijze voor dat algemeen welzijn gezorgd is, moet men niet
bij de geringste aanleiding tot dwangmiddelen en burgeroorlog zijn toevlucht
nemen. Maar wanneer het duidelijk is dat de vrijheid en het welzijn van het volk
niet voldoende gewaarborgd zijn, en dat er uit de vigerende regeringsvorm meer en
langduriger onheilen zullen voortkomen dan uit een gewelddadige omwenteling …
ja, dan is het loffelijk en geoorloofd het uiterste te beproeven, en alle middelen aan
te wenden om het systeem van de regering te veranderen.
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Johan Derk heeft het gevoel alsof de eerste fase van een leertijd is afgesloten.
Niet langer kan zijn belangstelling ongehinderd naar alle richtingen uitstromen
en vreemde verten verkennen. Hij moet zich nu concentreren op een duidelijk
omgrensd gebied, dat in de praktijk van nut zal zijn. Hij weet nu wat hij moet
doen; contemporaine (eigentijdse) geschiedenis en economie bestuderen, zich
verdiepen in de gang van zaken in de republiek en in de bestuurlijke problemen
van de provincie waar hij woont. Nu ook een tweede verzoek om toelating tot de
Ridderschap van Zutphen is afgewezen, heeft het voor hem geen zin meer zich
met Gelderse zaken bezig te houden. Via zijn zwager, Bentinck van Werkeren, lid
van de Ridderschap van Overijssel, hoort hij regelmatig over knelpunten, die
grote overeenkomst vertonen met wat hem ten aanzien van Zutphen bekend is.
De Staten van Overijssel zijn zodanig ingericht dat vrijwel steeds de invloedrijke
Ridderschap (en haar achterban: de landadel van de provincie) het laatste woord
hebben. De jonge stadhouder is hier, zoals overal elders in het land, niet in staat
door juiste beslissingen leiding te geven, evenwicht te scheppen. Zelfs de
aristocraten en de regenten die van zijn schroom en onkunde profiteren, moeten
erkennen dat die een gevolg zijn van het verpletterende persoonlijke overwicht
van de hertog Van Brunswijk Wolfenbüttel, wiens gunstbetoon aan hun kaste zij
echter tot geen prijs willen verspelen.
Het staat voor hem vast dat wie in een politieke loopbaan slagen wil, in staat
moet zijn het woord te voeren. En als men, zoals hij, niet over histrionische (als
een toneelspeler) gaven beschikt en goedkope effecten versmaadt, valt de nadruk
geheel en al op de tekst, op de inhoud van wat men te berde brengt, de kracht
van de eigen innerlijke overtuiging. Integer overleg bepleiten van ridders,
magistraat en gemeenslieden, opdat de nadien genomen besluiten tot heil van
het vaderland zullen strekken. En de prins, pas getrouwd met een prinses van
Pruisen (Wilhelmina) en dus waarschijnlijk voortzetter van de dynastie, behoeden
voor afglijden naar een autoritair bewind en monarchistische pretenties. Dat is
handelen in de geest van zijn grootvader Van Bassenn. Om stem te hebben,
gehoord te worden, moet hij zitting nemen in de Staten van Overijssel. Hij voldoet
al aan een aantal van de voorwaarden die een verzoek om admissie
rechtvaardigen: hij is ouder dan vierentwintig jaar, hij belijdt de gereformeerde
godsdienst en hij kan aantonen dat ten minste één van zijn voorvaderen voor het
jaar 1622 in het land van herkomst, het Kwartier van Zutphen, in de
Ridderschap verschreven is geweest. Van degenen die hij geraadpleegd heeft in
verband met zijn plannen, heeft hij gehoord dat het niet voldoende is twee jaar op
De Wittenstein, al ligt die ook in Overijssel, gewoond te hebben. Hij dient een
eigen domicilie in die provincie te bezitten. Hij schaft zich daarom een huis te
Kampen aan. Dat wil zeggen, hij betaalt het schoorsteengeld voor de bewoner, de
schilder en glazenmaker Nijenhuis in de Oudestraat en wordt zodoende in de
registers van de stad ingeschreven. Hij richt nu volgens de regels zijn rekest tot
de Staten, voelt zich vrij zeker van een gunstig advies van de commissie van
toelating. Daarin hebben drie edelen en drie burgemeesters (van Zwolle, Deventer
en Kampen) zitting. Hij heeft hen allen bezocht, of in elk geval persoonlijk
ontmoet, en van zijn voornemen op de hoogte gebracht. Tot zijn teleurstelling
hoort hij weldra van zijn zwager dat de vergadering van de Ridderschap negatief
heeft gereageerd. Met name de afwijzende houding van de drost van Twente,
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Sigismund Vincent Gustaaf Lodewijk, graaf Van Heiden Hompesch, heeft de
doorslag gegeven. Een huis in de Oudestraat te Kampen is niet serieus te nemen
als enig domicilie voor een edelman. Waar is de riddermatige havezathe?
Beschikt jonker Van der Capellen als waarborg voor financiële onafhankelijkheid
over grondbezit, of over kapitaal van ten minste vijfentwintigduizend gulden?
Johan Derk besluit, voordat de zaak op de Landdag in de voltallige Staten –
Ridderschap en Steden – aan de orde gesteld zal worden, een poging te wagen om
de stemming te zijner gunste te doen keren. Johan Derk schrijft na rijp beraad
aan de enige van al zijn verwanten en vrienden die werkelijk kind aan huis is in
de hoogste regionen van de macht, het hof te Den Haag, zijn neef Alexander
Philip van der Capellen. Kan die niet eens vertrouwelijk met Zijne Hoogheid
praten en hem de situatie uitleggen. Alexander Philip voldoet graag aan dat
verzoek en de prins toont zich ook dadelijk bereid om de heren daarginds in
Overijssel een woordje te doen toekomen. Jonkheer Van der Capellen lijkt hem
alleszins admissibel.
Het verzoek van Johan Derk om admissie in de Ridderschap van Overijssel wordt
door de drost in de eerste plaats beschouwd als een bedreiging van de beginselen
van het Corps. Dat dit zich, in tegenstelling tot die van andere provincies, nooit
hermetisch heeft gesloten wanneer edelen van elders toegelaten wilden worden,
wreekt zich. Er zijn naar zijn oordeel (en niet van hem alleen) te veel
‘vreemdelingen’ in het Corps, met aldus verkregen recht om mee te praten over
lokale en provinciale aangelegenheden. Daarentegen is het voor jonkers uit
Overijssel nagenoeg onmogelijk toe te treden tot de Ridderschap in een andere
streek. Van Heiden Hompesch, zich zeer bewust van de grafelijke titel die hij als
hoofd van zijn Huis draagt, wil waken voor het behoud van het aristocratische
peil van het Corps. En voor de autonomie van de leden, wanneer het gaat om
‘privilegiën en geregtigheden’ van de adel. Bijzondere waakzaamheid is geboden
jegens de andere steden Zwolle, Kampen en Deventer, die mede verantwoordelijk
zijn voor het bestuur in Overijssel en iedere gelegenheid aangrijpen om door
meningsverschillen te demonstreren dat hun stemmen even zwaar behoren te
wegen als die van de ridders. Volgens de drost van Twente is dat een
belachelijke, brutale eis. De aanvraag van Johan Derk van der Capellen is
afgestuit op het bij Van Heiden Hompesch en zijn kliek terdege meetellende
argument dat de Ridderschap van Zutphen hem ook niet heeft willen accepteren.
Was zijn over-over-grootmoeder niet een Lopez, de dochter van een niet-adellijke
maraan? De drost is op de hoogte van de rol die de lastige heren Van der
Capellen in de loop der tijden in Gelderland gespeeld hebben. Hij beschouwt hen
eigenlijk als homines novi (homo novus: nieuwe mens, een totnogtoe onbekende,
die pas opgekomen is op ambtelijk, politiek, wetenschappelijk terrein). Indien hij
gedacht heeft de onwelkome sollicitant te doen afdruipen, moet hij zijn mening
herzien. Al gauw komt hem ter ore dat Van der Capellen afschriften van zijn
verzoek om admissie en van het antwoord daarop gestuurd heeft aan de Steden
en zelfs aan de stadhouder. Ronduit verbluft en beledigd is Van Heiden
Hompesch, wanneer hij door een relatie aan het hof die bevriend is met de
secretaris van de prins, op de hoogte wordt gebracht van de volgende passage in
Van der Capellens brief aan zijn neef Philip: ‘Indien Zijne Hoogheid eens een keer
aan de heren van de Ridderschap, of nog beter, van de Steden, zou doen blijken
dat hij er wel mee akkoord kan gaan wanneer men een paar kleinigheden in het
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reglement wijzigt, dan is alles voor elkaar, en moet ik wel toegelaten worden’.
Deze poging om achter zijn rug druk uit te oefenen – nota bene met een
toespeling op de controverse tussen Edelen en Steden, Van der Capellen wil dus
in troebel water vissen – maakt de drost razend. Hij haast zich de stadhouder te
berichten dat de Ridderschap van Overijssel in overgrote meerderheid gekant is
tegen de toelating van de Gelderse jonker.
De Van Haersoltes van De Swaluwenborch komen Johan Derk weer te hulp met
goede raad. Hij moet gebruik maken van de in Overijssel toegestane procedure
die ‘renversaal’ wordt genoemd. Men kan zich tijdelijk een havezathe aanschaffen
zonder er ooit op te wonen en onder voorwaarde dat – zodra door dit bezit
admissie in de Ridderschap mogelijk is geworden – de oorspronkelijke eigenaar
na enige tijd het landgoed weer mag terugkopen. Van Haersolte heeft jaren
geleden een hem toebehorende havezathe De Bredenhorst overgedaan aan een
ongetrouwde oude dame, juffer Catharina Muntz. Zij is een vriendelijke,
teruggetrokken levende vrouw en zeer gefortuneerd. Dat laatste vereenvoudigt de
zaak aanzienlijk. Omdat juffer Muntz het geld niet nodig heeft, valt er
waarschijnlijk wel een transactie met gesloten beurzen te regelen. Huis
Bredenhorst voldoet in ieder opzicht aan de eisen. Het is een fraai klein kasteel
met een toren, door een gracht omgeven en bijbehorende hoeven en akkers.
Juffer Muntz ontvangt de heren Van der Capellen en Van Haersolte zo welwillend
als haar verlegen nerveuze aard toelaat. Op broze stoeltjes zitten zij bij haar thee
te drinken, omringd door kabinetten waarin een bijzondere verzameling Chinees
en Japans porselein is uitgestald. Dat de overdracht van eigendomsrecht nooit
anders zal zijn dan een formaliteit, en dat de bejaarde dame mag blijven wonen
in haar eigen woning te midden van al haar kostbaarheden, weten zij haar wel
duidelijk te maken. Hoewel wat huiverig ten aanzien van manipulaties die zij niet
kan overzien, laat juffer Muntz zich overhalen omdat zij de familie Van Haersolte
vertrouwt.
Johan Derk heeft haast. Om in aanmerking te komen voor toelating tot de
Ridderschap en vervolgens in staat te zijn zitting te nemen in de eerstvolgende
vergadering van de Staten van Overijssel, moet hij bewijzen overleggen dat hij al
sinds twee jaar eigenaar van Huis Bredenhorst is. Hij heeft daarvoor stukken
nodig waaruit blijkt dat juffer Muntz op de havezathe woont als huurder en in die
kwaliteit hem de verschuldigde belasting heeft voorgeschoten. Zij is bereid dat
schriftelijk te verklaren. De commissie van toelating accepteert die verklaring
echter niet. Die is ongedateerd, in vage bewoordingen gesteld, en – wat het
zwaarst weegt – onbeëdigd. Pas wanneer Johan Derk officiële kwitanties van uit
zijn naam aan de provincie betaalde schatting of een door juffer Muntz
ondertekende beëdigde verklaring indient, is de zaak in orde. Hij spoedt zich
opnieuw naar de havezathe (in brieven noemt hij zich al Van der Capellen tot den
Bredenhorst) in de overtuiging dat een en ander in een handomdraai geregeld zal
zijn. Wanneer hij weer tegenover juffer Muntz zit in haar deftig ingerichte salet
merkt hij hoe haar blik de zijne ontwijkt. Hij beseft dat er een nieuw obstakel is
gerezen. Niet alleen weigert zij haar verklaring onder ede – meineed – te
bekrachtigen, zij wil die verklaring vernietigd zien. Zij wil dat er zo snel mogelijk
een einde komt aan de renversaalkomedie en dat de koop ongedaan wordt
gemaakt. Zij kan het niet in overeenstemming brengen met haar geweten van een
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vrome christin om mee te werken aan bedrog. Slechts toelating van de Heer van
der Capellen tot de Ridderschap zou haar ervan kunnen overtuigen dat zij niet
tegen de wetten handelt.
Johan Derk schrijft weer aan Alexander Philips in Den Haag en sluit een brief
met bijlagen voor de prins in. Hij verwacht dat zijn neef die zal overhandigen en
een goed woord voor hem zal doen. De prins kan toch bijvoorbeeld aan de heren
van de Ridderschap laten weten dat de eindbeslissing inzake de admissie niet
afhangt van futiliteiten als een betalingsbewijs voor twee jaar belasting.
God geve dat Zijne Hoogheid wil meewerken. Ik maak me zorgen. Als ik nu weer
afgewezen word, moet ik de hele zaak opgeven en de provincie Overijssel verlaten.
Iedereen zal mij uitlachen, zoals mijn tegenstanders nu al doen, zij het niet in mijn
tegenwoordigheid want dan zou ik goed Gelders beginnen te spreken.
De toespeling op hun beider herkomst en op de destijds in Utrecht gezworen eed
van eeuwige solidariteit, kan Alexander Philip van der Capellen niet negeren. Hij
geeft gehoor aan het verzoek en meldt weinige dagen later aan Johan Derk dat de
prins na lezing van de brief gezegd heeft:
Ik begin zo langzamerhand ook te geloven dat al dat gedoe tegen de admissie van
de heer Van der Capellen een complot van de heren van de Ridderschap is.
Burgemeester Rouse van Zwolle moet niets van zo’n samenzwering hebben.
Johan Derk is buitengewoon in zijn schik met deze mededeling. Lucas Gijsbert
Rouse, sinds het jaar 1753 lid van de provinciale regering, is de meest
invloedrijke vertegenwoordiger van de Steden van Overijssel, gecommitteerde in
de vergadering van de Staten-Generaal en geniet het bijzonder vertrouwen van de
prins. Hij vormt, waar het de adviezen aan Zijne Hoogheid betreft, een tegenwicht
voor het meestal geheel op eigenbelang gerichte optreden van de Ridderschap.
Johan Derk heeft alleen nog op afstand, schriftelijk, met Rouse te maken gehad.
Die moedigde hem toen aan toen hij voor de eerste maal leden van de Staten
polste over de mogelijkheid van admissie. Hij stelt zich veel voor van een minder
gereserveerde omgang met deze waardige magistraat, wanneer hij eenmaal tot de
Statenvergadering toegelaten zal zijn. Omdat hij begrijpt dat het in zijn belang is
de Steden op zijn hand te krijgen, zoekt hij nu ook contact met de burgemeester
van Deventer en met de (ook in Deventer wonende) rechtsgeleerde Jordens. Zijn
nogal vrije interpretatie van de reactie van de prins laat niet na indruk te maken.
Zijn interpretatie was dat het standpunt van de prins aan zoveel mogelijk heren
van de Steden moest worden meegedeeld. Men trekt er de conclusie uit dat de
stadhouder geneigd is eindelijk iets te doen aan de voor de Steden altijd zo
nadelige stemprocedure in de Statenvergadering. Jordens raadt Johan Derk aan
een rondschrijven met weerlegging van de door de Ridderschap geopperde
bezwaren te sturen naar de leden van de commissie die zich voor zijn toelating
uitgesproken hebben. Burgemeester Rouse van Zwolle behoort ook tot de
commissie. Het gaat echter ook nu niet van een leien dakje. In de vergadering
vinden hevige debatten plaats. Hoewel de voorzitter van de Ridderschap – Arent
Sloet tot Tweenijenhuizen, een verre neef van Johan Derk – met de ingezonden
stukken in de hand wel wil verklaren dat jonker Van der Capellen aan de eisen
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van het reglement voldoet, bedenken de tegenstanders van de admissie – Johan
Derk noemt hen de Liga – ten zeerste geprikkeld door het feit dat de Steden ten
aanzien van deze kwestie één blok vormen, nieuwe tegenargumenten. Op grond
daarvan maken ze aanspraak ‘op meerderheid van stemmen’, een nieuwe
strategie om het ongewenste lid te weren. In een geval als dit is meerderheid van
stemmen niet voldoende, er behoort éénstemmigheid te zijn.
7 april 1770 S.V.G.L. van Heiden Hompesch aan Willem V
De onenigheden die ik vreesde en waaromtrent ik de eer had Uwe Doorluchtige
Hoogheid in mijn vorig schrijven in te lichten, hebben gelukkig niet tot een
uitbarsting geleid. Enkele personen hebben hun uiterste best gedaan om de
gemoederen tot bedaren te brengen, en zijn daarin geslaagd, tenminste voorlopig.
De admissie van de heer van der Capellen is iets dat ampele overweging vergt,
gezien de omstandigheden die er het gevolg van kunnen zijn. Met name bepaalde
paragrafen in zijn omvangrijke deductie dienen aan een nader onderzoek
onderworpen te worden. De Ridderschap heeft de kwestie in beraad gehouden tot
de volgende Landdag, die in oktober aanstaande zal plaatsvinden. Slechts één
van onze leden had een tegengestelde mening, en heeft gestemd voor toelating van
de heer van der Capellen. Plotseling hebben de Steden zich bij dat standpunt
aangesloten. Vandaar dat wij onverkwikkelijke debatten verwachtten, en die
zouden er ook stellig zijn geweest, indien de heren van de Steden hadden kunnen
beslissen met de vorm van ‘meerderheid van stemmen’, die sommigen onder hen
zo vurig wensen ingevoerd te zien, te weten: eenstemmigheid van de Steden, en
minder dan één derde van de Ridderschap.
In december 1770 gaat er een deputatie van de Staten van Overijssel naar Den
Haag om de stadhouder en zijn gemalin geluk te wensen in verband met de
geboorte van hun eerste kind, een dochter. Dat is niet het enige doel van de reis.
De heren hebben alle stukken betreffende het admissieverzoek van Van der
Capellen bij zich en hopen die aan de prins te kunnen voorleggen. De dag na de
doop van het prinsesje begeven de gedeputeerden zich naar de stadhouderlijke
appartementen op het Binnenhof met het geschenk van hun provincie. Het
geschenk, een gouden doos, bevattende een fraai gekalligrafeerd document dat
de jongeborene een lijfrente waarborgt. Op 24 december vragen zij audiëntie aan
bij de prins om over het geval Van der Capellen te spreken. Het tijdstip is niet
goed gekozen – de dag voor kerstmis - de stadhouder ontvangt hen toch. Zijn
oude kennis Van Heiden Hompesch en de hem sympathieke burgemeester Rouse
zijn erbij. Hij belooft de hem overhandigde stukken grondig te bestuderen. Hij
houdt zich aan zijn woord. Al in de tweede helft van januari kan Alexander Philip
van der Capellen aan zijn neef melden dat de vorst zich in het dossier verdiept
heeft. Hij is van mening dat de Ridderschap nu niet langer bezwaar moet maken.
Johan Derk antwoordt per ommegaande:
Elke tijding van jouw hand is me steeds zeer aangenaam, en vooral zulke gunstige
berichten, op een ogenblik dat ik niet anders verwachten kon dan door die statige
welsprekende commissie ‘van de bank gepleit’ te zullen worden. Alleen spijt het
mij dat mijn haken en ogen Zijne Hoogheid zoveel werk bezorgd hebben. Ik weet
heel goed hoe vervelend dergelijke droge deducties en contradeducties zijn, het
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zweet breekt me uit als ik er maar over hoor praten. Mijn zaak moet, als zijnde
niet-afgehandeld, beslist weer voorkomen op de volgende Landdag. Zijne Hoogheid
is nu de bevoegde, door mijn partij zelf aangestelde scheidsrechter, en de uitkomst
van het geschil tussen mij en de Ridderschap hangt volledig van zijn beslissing af.
De Landdag zal op 18 maart 1771 in Deventer gehouden worden. Johan Derk
huurt alvast een kamer in die stad, om bij de hand te zijn wanneer hij een
oproep krijgt. Maar die komt ook ditmaal niet. Wel hoort hij dat namens de prins
een missive is gezonden waarin verklaard wordt dat:
Indien er geen andere en sterkere argumenten en bewijzen ter tafel komen van het
door de meerderheid van de Ridderschap gesustineerde dan die men Zijne
Hoogheid overhandigd heeft, Hoogstdeszelfs oordeel op gronden van een recht en
billijkheid nooit zo zal kunnen uitvallen, dat het verzet tegen de verschrijving van
de heer van der Capellen daardoor gewettigd wordt.
Johan Derks vreugde over dat ‘wonder solide en uitstekend gestelde’ stuk (op
verzoek van de stadhouder door de pensionaris Van Bleiswijk geformuleerd)
wordt getemperd door de reactie van de Ridderschap, die nu haar oude bezwaren
tegen ‘uitheemse’ edelen weer te berde brengt. Het Corps legt een en ander vast
in een memorie, die binnenskamers blijft, echter niet zo geheim gehouden kan
worden dat Johan Derk er onkundig van is. ‘Zoveel heb ik er wel over gehoord,
dat men het oude bezwaar, dat ik geen Zutphens jonker ben maar een uit het
kwartier van Maas en Waal, weer heeft opgekookt’, bericht hij aan Hillegonda in
Zwolle Hij heeft zijn antwoord klaar: ‘Uit hoofde van mijn huwelijk als eigenaar
van de vaste goederen die mijn vrouw en kind in de toekomst zullen erven, ook al
is het vruchtgebruik nog niet officieel op mij overgegaan’. De commissie stelt
haar beslissing weer uit. Eind oktober is er nog steeds geen bericht. Johan Derk
verdenkt de ‘Liga’ ervan dat zij met opzet de stukken met zijn repliek te laat in de
vergadering heeft gebracht. Alexander Philip maakt zich ongerust: is er
misschien iets uitgelekt over zijn optreden als contactpersoon aan het hof?
Johan Derk, niet op de hoogte van het bestaan van een informant van de drost,
verzekert zijn neef: ‘Ik laat nooit brieven slingeren, ik verbrand de
correspondentie die ik ontvang meestal dadelijk want ik houd rekening met de
belangen van mijn goede vrienden’.
Nu hij zich in het nauw gedreven voelt, besluit hij tot een gewaagde manoeuvre,
waarvan hij het dubbelzinnig karakter terdege beseft. Maar het doel heiligt de
middelen! Hij stelt zijn neef voor de hertog Van Brunswijk Wolfenbüttel in te
schakelen. Wellicht kan die machtige raadgever de prins duidelijk maken dat
uitstel van de admissie van Johan Derk alleen maar nadelig is voor het aanzien
dat de stadhouder in Overijssel, en dan met name bij de Steden, geniet. Dat zou
onaangename gevolgen kunnen hebben, wanneer er gestemd moet worden over
zaken die Zijne Hoogheid graag verwezenlijkt ziet. Johan Derk gaat ervan uit dat
de hertog voor dit argument gevoelig zal blijken omdat hij de prins beschouwt als
zijn instrument; maar ook dat de wensen van Willem V niet noodzakelijkerwijs,
en waarschijnlijk zelfs meestal niet, samenvallen met die van zijn voogd. Indien
de opzet lukt zal de hertog als het ware de hefboom zijn, die een drievoudige
ontwikkeling op gang brengt: Johan Derks admissie, grotere zelfstandigheid van
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de prins en… zijn eigen machtsverlies. Want een goede verstandhouding tussen
de stadhouder en de Steden – het oude ideaal van de republiek – betekent op den
duur onherroepelijk de val van de raadgever en diens ‘marionetten’.
In februari wordt de datum van de eerstvolgende Landdag bekendgemaakt: 1
maart. Johan Derk wil geen enkel middel onbeproefd laten. Niet alleen schrijft hij
weer aan Hillegonda’s achterneef, Charles Bentinck, muntmeestergeneraal van
de Verenigde Nederlanden maar ook aan Van Bleiswijk die inmiddels benoemd is
tot raadpensionaris van Holland. Dit is een gewiekste en ambitieuze jurist, naar
ieders oordeel waarschijnlijk de op één na meest invloedrijke persoonlijkheid aan
het hof.
De eerste maart breekt aan… gaat voorbij. Johan Derk, op zijn post in een kamer
die hij gehuurd heeft aan het Grote Kerkhof te Deventer, heeft heel de dag het
zicht op het Landshuis en het stadhuis, op de voorbijrijdende koetsen en de
komende en gaande leden van de verschillende bestuurscolleges. Niemand steekt
het plein over om hem te halen. De admissie wordt weer op de lange baan
geschoven. Met schrik stelt hij vast dat de aanhang die hij aanvankelijk onder de
heren van de Steden had, hem nu ook in de steek laat en wel zonder opgave van
redenen, een veeg teken. Hij kan raden dat hun ontstemming te maken heeft met
zijn manipulaties inzake de Bredenhorst. Zwolle, Deventer en Kampen,
voormalige Hanzesteden met vanouds een nijvere burgerbevolking en tradities
van geestelijke onafhankelijkheid, verwerpen de al te gemakkelijke manier
waarop de ridders als hun dat van pas komt, hun gelederen kunnen versterken.
Ze willen niets liever dan de gewoonte van het ‘renversaal’ afschaffen. De prins
heeft niets van zich laten horen. ‘Ik heb gedurende deze Landdag wel
duizendmaal gewenst dat ik nooit aan dat verzoek om admissie begonnen was’,
schrijft Johan Derk moedeloos aan Alexander Philip van der Capellen. Nogmaals
vraagt hij dringend om steun van ‘de Heer erfstadhouder’. Wanneer zijn neef hem
onder het oog poogt te brengen dat hij eigenlijk geen recht van spreken heeft.
Want om eerlijk te zijn, hij heeft toch ook nooit land bezeten in Overijssel. De
neef is, terecht beledigt over het feit dat Johan Derk hem, zoals hij nu ontdekt
heeft, nooit volledig naar waarheid heeft ingelicht over de renversaalkwestie.
Johan Derk reageert kribbig uit teleurstelling:
Wie zal daar een onderzoek naar instellen, nu zelfs mijn tegenstanders dat niet
doen? Wat Zijne Hoogheid betreft, ik weet dat hij gevoel voor rechtvaardigheid
heeft; het kan niet in zijn bedoeling liggen dat ik anders behandeld word dan zo
menigeen, die in hetzelfde geval verkeert als ik. Niemand kan immers bewijzen dat
ik voor de havezathe van juffer Muntz geen cent betaald heb. Bovendien bestaat er
nog geen wet die dergelijke transacties verbiedt. De prins moet zich niet bang laten
maken, hij blameert zich niet door mij openlijk de hand boven het hoofd te houden.
De tegenzin van Alexander Philip van der Capellen om weer als tussenpersoon op
te treden, is zo voelbaar dat Johan Derk niet verder aandringt. Hij reist naar Den
Haag om met Van Bleiswijk te praten. Deze raadt hem met klem aan in de
omgeving van Zwolle land te kopen, opdat aan de voorschriften voldaan zal zijn.
Johan Derk laat het zich geen tweemaal zeggen en schaft zich met van zijn
schoonmoeder geleend geld het Huis Ter Cuilenland aan, uit het grondbezit van
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de bejaarde tantes Van Dedem. Blijkbaar heeft hij nu de juiste weg gevonden. Op
20 juni 1772 kan hij aan vrienden en magen ((maag: verwant)) melden dat op de
buitengewone Landdag van de achttiende van die maand ‘na veel gehaspel en
verregaande animositeiten (vijandigheid, geprikkelde stemming), Ridderschap en
Steden besloten hebben dat ik van nu af aan admisibel ben, en op de eerste dag
van de gewone Landdag in oktober aanstaande tot de vergadering zal worden
toegelaten’. Hoewel hij zich aanvankelijk had voorgenomen weer naar Den Haag
te gaan om de prins, Van Bleiswijk en – voor alle zekerheid – ook hertog Van
Brunswijk Wolfenbüttel persoonlijk te bedanken, ziet hij daar bij nader inzien
van af. Hij zal brieven schrijven. Indien alles verder verloopt zoals hij verwacht
kan hij die plichtplegingen altijd nog na de Landdag vervullen.
Eindelijk is het dan zover. Een deels uiterst koel, deel welwillend afwachtend
zwijgen begroet hem, wanneer hij op 22 oktober 1772 binnenkomt in de
vergaderzaal van de Staten te Kampen, het ‘Collegie’, een voormalig franciscaner
klooster. Hij neemt zijn plaats in tussen de edelen, eigenaren van havezathen;
gedurende vele generaties van onbetwiste riddermatigheid van vader op zoon
verschreven. De secretaris leest de tekst van de eed voor:
Ik beloof, verklaar en zweer, dat ik de Staten van Overijssel trouw en toegewijd zal
dienen; dat ik hun privileges en rechten wil helpen behouden en verdedigen; dat ik
een aanhanger ben van de ware christelijke gereformeerde religie, die volgens het
besluit van de Nationale Synode van Dordrecht in 1651 binnen deze provincie
openlijk beleden en geleerd wordt; dat ik geen andere openbare godsdienst zal
toelaten, hoewel ik andermans particuliere gewetensvrijheid eerbiedig; dat ik de
gemeenschappelijke
zaak
van
de
Verenigde
Nederlandse
Provinciën
overeenkomstig de Unie van Utrecht in 1579, hernieuwd in 1651, tegen alle
openlijke en heimelijke vijanden wil helpen verdedigen en handhaven; dat ik het
reglement op de regering van deze provincie, aangenomen door Ridderschap en
Steden in 1675, en hernieuwd in 1748. volgens hetwelk Zijne Doorluchtige
Hoogheid, de tegenwoordige Heer Prins Erfstadhouder, tot zijn waardigheid is
verheven en aangesteld, zal nakomen en erkennen als een fundamentele en
permanente wet; dat ik geheim zal houden hetgeen in de vergaderingen van
Ridderschap en Steden zal worden behandeld en besloten, voor zover de dienst
aan ’s Lands belang dit vereist.
Johan Derk heft de rechterhand. ‘Dat beloof, verklaar en zweer ik’, zegt hij luid.
Bij de gecommitteerden van de Steden wordt een instemmend gemompel
hoorbaar. Maar vele heren van de Ridderschap blijven met onbewogen gezichten
zwijgend voor zich uit staren. De voorzitter – familie van Johan Derk – en zwager
Bentinck slaken een zucht van verlichting. Zij willen geloven dat er nu een einde
is gekomen aan de langdurige verhitte discussie over het doen en laten en over
de verkiesbaarheid van deze jonker Van der Capellen. Dit dreigde ten slotte
uiterst pijnlijk te worden voor zijn familie en voor de hem welgezinde leden van
de vergadering. Onder de heren van de Steden die hem gelukwensen, bevindt
zich zijn vroegere studiegenoot uit Utrecht, Gerhard Dumbar. Die is sinds enkele
jaren surnumerair in Deventer, het is een door de stadsregering speciaal voor
deze veelbelovende jonge jurist gemaakte functie. Surnumerair is een bezoldigd
(salaris betaald) aspirant (dinger naar een ambt), die bij vacature benoemd
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wordt.
Over zijn bindend advies aan de Ridderschap van Overijssel om Van der Capellen
tot het Corps toe te laten, heeft de prins een minder aangenaam onderhoud met
de hertog Van Brunswijk Wolfenbüttel. Deze, voor wie nooit iets verborgen blijft,
is uiteraard al lang op de hoogte van de door Alexander Philips van der Capellen
en Charles Bentinck ondernomen pogingen om bij Zijne Hoogheid iets voor
Johan Derk te bereiken. Hij weet ook alles van diens herhaalde verzoeken om
admissie. Hoewel de hertog doet alsof hij zich sinds de meerderjarigheid van zijn
vorstelijke ex-pupil nergens meer mee bemoeit en afwacht welke beslissingen de
stadhouder zal nemen, rekent hij er toch op als eerste geraadpleegd en
geïnformeerd te worden. Meestal gebeuren de dingen toch zoals hij het wil.
Inzake de kwestie Van der Capellen echter heeft de prins zich door anderen laten
leiden. De bemoeienis van de raadspensionaris van Holland: Van Bleiswijk, heeft
uiteindelijk de doorslag gegeven. Die eigenaardige jonker ginds in Overijssel kan
de hertog weinig schelen maar hij wantrouwt sinds enige tijd Van Bleiswijk. Die
heeft hem ooit onvoorwaardelijk vertrouwd. Immers, die heeft de Akte van
Consulentschap ontworpen waarin de machtspositie van de hertog is vastgelegd.
Hij vindt het opvallend tegenstrijdig dat Van Bleiswijk de toelating tot de
Ridderschap heeft doorgedreven, geforceerd is een beter woord, van iemand
wiens aanspraken hij nog maar kort geleden op een diner aan het hof, ‘hoogst
twijfelachtig’ heeft genoemd. Welk politiek belang kan de raadspensionaris
nastreven met die ommezwaai? Van Heiden Hompesch, die toch beter kon weten,
heeft verzuimd contact met de hertog op te nemen voordat hij zich schriftelijk
over bestuurlijke aangelegenheden in Overijssel tot de stadhouder wendde. Wat
Charles Bentinck betreft, die pleegt op een beleefde maar besliste manier te laten
merken dat zijns inziens Van Brunswijk Wolfenbüttel zo langzamerhand
overbodig geworden is als rechterhand van de prins. Spelen hier wraakgevoelens
een rol omdat de hertog destijds Charles’ broer, Willem Bentinck van Rhoon, als
vertrouwensman van de prins van zijn plaats heeft verdrongen? Nu liggen er bij
Van Brunswijk Wolfenbüttel documenten op tafel, waaruit blijkt dat Charles
Bentinck en Van Heiden Hompesch beiden solliciteren naar het ambt van drost
van Salland, de hoogste functie in Overijssel. Zowel de een als de ander heeft de
hertog minzaam succes toegewenst bij dit streven. Het staat nu al bij hem vast
dat zij allebei nul op rekest zullen krijgen.
Met Johan Derks gezondheid gaat het op en neer. In de winter die op zijn
admissie volgt voelt hij zich meestal niet goed. Hij komt tot niets anders dan
lezen. Wat leest hij? In de eerste plaats ‘Two treatises on government’ van Locke.
Een van de boeken die zijn grootvader verplichte lectuur voor politici noemde.
Uit de ‘Second Treatise’ vertaalt hij enkele passages in zijn aantekenschrift,
zoals:
Waar de wet ophoudt, begint de tirannie: wanneer de wet overtreden wordt ten
nadele van anderen. En de autoriteit, die meer gezag aan zich trekt dan de wet
hem geeft, en misbruik maakt van de gewapende macht onder zijn bevel, om dat
wat de wet hem niet toestaat, toch af te dwingen, houdt op een waarachtig
gezagsdrager te zijn. Men mag zich tegen een autoriteit die zijn boekje te buiten
gaat verzetten, als tegen ieder mens die met geweld de rechten van de anderen
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schendt.
Ook verdiept hij zich in een pas verschenen werk van de filosoof en encyclopedist
d’Holbach: ‘Système de la Nature’. Tydeman kwalificeert het als gevaarlijk maar
hem boeit het zo dat hij met de gedachte speelt er een Nederlandse uitgave van te
verzorgen. Hele stukken heeft hij al vertaald, het wordt niet moe ze over te lezen
en bij te schaven:
Het is aan de Natie, de enige ware bron van wettig gezag, om te beoordelen of zij
goed of slecht geregeerd wordt, goed of slecht vertegenwoordigd is; of de wetten
nuttig of schadelijk zijn. Een regering, welke het ook zij, bestaat voor het volk, en
niet het volk voor de regering. Koningen zijn tot hun waardigheid verheven ten
behoeve van hun onderdanen, maar de onderdanen zijn niet geschapen ten
behoeve van hun vorsten. De Natie heeft dus het recht, de macht die zij verleend
heeft, te hernemen, te annuleren, uit te breiden, te beperken, te interpreteren, te
veranderen. Een volk bezit het vermogen, niet alleen om zich te verzetten tegen een
tiran die het mishandelt en naar de afgrond voert, maar het kan de heerser ook
zonder meer als een vijand beschouwen; indien hij de wetten geschonden heeft,
met welk recht zou hij dan aanspraak maken op de bescherming door die wetten?
Het belangrijkste probleem in de politiek is een middel te vinden om te voorkomen
dat zij die geen enkel aandeel hebben in de regering slachtoffers worden van hen
die regeren. Hoe kan een Natie op haar hoede zijn tegen het verraad van degenen
die haar vertegenwoordigen? Een vorst die steeds een leger tot zijn beschikking
heeft, zal vroeg of laat de absolute heerschappij uitoefenen over ongewapende of
ontwapende onderdanen. Vele volken zijn alleen maar onderworpen, omdat hun
leiders er huursoldaten op na hielden, mannen zonder vaderland, met geen andere
binding dan die aan de belangen van hun heer en meester. Een Natie heeft legers,
om zich te kunnen verdedigen. Zij heeft geen soldaten in dienst om zich te laten
knechten. Een bewapend volk houdt zijn eigen veiligheid in handen. In een land
dat boven alles zijn vrijheid liefheeft, zou iedere burger in staat moeten zijn met
wapens om te gaan. Indien de militaire dienst deel zou uitmaken van de
opvoeding, zou geen macht ter wereld de legitieme rechten van een volk aan zich
kunnen trekken. Opdat afgevaardigden waardig zijn om de belangen van het
vaderland te behartigen, moeten omkoopbaarheid, bandeloosheid en kuiperijen
streng geweerd worden tijdens de verkiezingen. Een volk dat slordig zijn stemrecht
verkwanselt, moet verwachten op zijn beurt ‘verkocht’ te worden.
In de nazomer van het jaar 1773 maakt de prins een tournee om de regeringen
van de provincies te overtuigen van de noodzaak forse sommen bijeen te brengen
voor de uitbreiding van de landmacht. Hoewel het voorstel met name in het
noordoosten tegenstanders heeft, wordt hij overal met veel ceremonieel
ontvangen. In Zwolle wordt de prins gehuldigd door het stadsbestuur, de
krijgsraad en de kerkenraad. Hij slaapt er een nacht, vindt nog tijd om met
burgemeester Rouse de kans op gunstige stemming in de komende
Statenvergadering te overwegen. Hij hoeft niet te twijfelen aan het succes van zijn
reis. Voldaan begeeft hij zich naar Het Loo om daar met zijn vrouw, prinses
Wilhelmina, te jagen op wild.
Hem komt ter ore dat het kersverse lid van de Staten van Overijssel, jonker
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Johan Derk van der Capellen heeft aangekondigd op de tweede september in de
vergadering van de Landdag te Zwolle een advies te zullen uitbrengen in verband
met het verzoek van de stadhouder. De hertog Van Brunswijk Wolfenbüttel reist
daarvoor nog steeds de vestingsteden in het zuiden van het land af. De prins wil
de man wel eens zien, wiens admissieproblemen hem in de afgelopen jaren
beziggehouden hebben. Hij kondigt aan de vergadering van de Staten bij te
wonen. Door zijn aanwezigheid draagt de zitting in het gebouw achter de SintMichaelskerk een bijzonder plechtig karakter. Op een groenfluwelen, met de
wapens van zijn Huis geborduurde zetel, aan het hoofd van de tafel tussen de
drosten en burgemeesters, volgt de prins de afwerking van de agendapunten.
Dan breekt het ogenblik aan waarvoor hij gekomen is. Johan Derk is van zijn
zitplaats opgestaan en vouwt het papier met zijn tekst open. Hij wil die na afloop
inleveren, opdat het advies, zoals gebruikelijk, in de notulen opgenomen en voor
een volgende bijeenkomst ter discussie gesteld kan worden. Hij spant zich in om
zijn van nature niet krachtige stemgeluid een zo groot mogelijke reikwijdte te
geven.
Ik ben er volstrekt niet van overtuigd dat de voorgeslagen uitbreiding van onze
landmacht een gunstig effect zal hebben op de veiligheid van onze Republiek of
van deze provincie in het bijzonder, of dat die ook maar enige invloed ten goede
kan uitoefenen op onze gulden neutraliteit, op de vermindering van de nationale
schuld, en op de gevolgen van die schuld, te weten: de zware belastingen, de hoge
prijs van de levensmiddelen en de stijging der daglonen van de arbeidskrachten…
of op het herstel van onze zozeer in verval geraakte koophandel, industrie en
landbouw. Ik ben er oprecht van overtuigd dat onze Republiek haar bestaan alleen
te danken heeft aan de handel en al wat daarmee verband houdt. Daarom, en ook
om wat een groot staand leger in een klein land in de praktijk betekent, met name
waar het de onafhankelijkheid van de ongewapende burgerij betreft, voel ik niet
voor die vermeerdering van de troepen te land. Ik zou liever zien dat het geld dat
wij met vereende krachten door verstandig beleid en zonder de provincie extra te
belasten, bijeen kunnen krijgen, besteed werd aan het herstel van de vloot, en wel
op zodanige wijze dat de handel steeds de nodige bescherming geniet, en de
zeelieden de gelegenheid hebben zich te bekwamen in hun vak. Men kan de
jongmaats niet zo gauw en gemakkelijk dresseren als de rekruten in de
landmacht; er is een lange opleidingstijd nodig om gehard te raken tegen zelfs de
meest alledaagse gevaren en verschrikkingen van de zeevaart! Tevens denk ik dat
de lage traktementen van de officieren te land en ter zee in de lagere rangen, en
vooral de ontberingen van de gewone soldaten, die voor hun zware dienst
nauwelijks voldoende beloning ontvangen om in de allernoodzakelijkste behoeften
te voorzien, geschikte onderwerpen voor de vaderlijke zorg van Uwe
Edelmogenden zouden vormen.
De jonge stadhouder in de erezetel kan zijn misnoegen niet verbergen. De
uitdrukking van beleefde aandacht die op zijn gezicht te lezen viel toen Johan
Derk begon te spreken, heeft gaandeweg plaats gemaakt voor wrevelig
wenkbrauwfronsen, een ongeduldig tuiten van zijn lippen. Hier wordt door
degene die men algemeen als zijn beschermeling beschouwt, het gunstige
resultaat van de voorafgaande bezoeken aan Groningen en Drente onmiskenbaar
aan getast. Iedereen weet hoe groot de rol is die de hertog Van Brunswijk
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Wolfenbüttel speelt bij het tot stand komen van maatregelen die met het leger te
maken hebben. Iedereen weet ook dat hij bij voorkeur buitenlandse edelen naar
de republiek haalt om de hogere rangen te bekleden. Als Johan Derk de hoop
uitspreekt dat er in vervolg bij aanstellingen tot majoor, kolonel en luitenantgeneraal voorrang zal worden verleend aan ‘brave vaderlanders’ boven
vreemdelingen, en er nogmaals op aandringt dat de vergadering afwijzend zal
antwoorden op het verzoek om geld voor vermeerdering van de troepen te land, is
het iedereen duidelijk dat er kritiek is geleverd op het beleid van de hertog, en
dat de stadhouder dit verre van aangenaam vindt. De stemming onder de leden
van de Ridderschap is navenant. Johan Derks zwager en enkele vrienden die
getracht hebben hem te doen afzien van juist dit advies bij deze gelegenheid,
weten niet goed wat zij moeten beginnen met zijn argument, dat hij door zijn
stellingname de stadhouder juist een dienst bewijst. Het zou de prins een steun
in de rug kunnen zijn, te weten dat er een groeiende oppositie bestaan tegen Van
Brunswijk Wolfenbüttel. Willem V is nu immers vierentwintig jaar en dus ook
volgens het voor alle ingezetenen geldende recht een volwassen man. Gehuwd,
vader van een dochter en een – in het jaar 1772 geboren – zoon en erfgenaam.
Laat hij zich toch onttrekken aan een bevoogding die hij niet anders dan als
drukkend, vernederend, kan ervaren! De hertog, snel op de hoogte gebracht,
schrijft vanuit ’s Hertogenbosch aan de stadhouder:
Het advies van de heer van der Capellen is belachelijk, onwaardig en gemeen. Ik
ben verbaasd over de toegeeflijkheid waarmee men in de notulen van de
vergadering dit miserabele stuk heeft opgenomen. Die man getuigt volstrekt niet
van zijn toewijzing aan de Staat, maar veeleer van een ingekankerde haat tegen
de huidige regeringsvorm. Ik hoop en verwacht dat Uwe Hoogheid nooit zal
vergeten hoe ondankbaar en onwaardig dit individu zich heeft gedragen, en dat U
hem nimmer, door hem commissies te verlenen, in de gelegenheid zult stellen U en
Uw nageslacht te benadelen. Hij verdient niet anders dan Uw verachting en
verontwaardiging.
(ongedateerd)
Johan Derk van der Capellen aan de koopman A. van der Valck te Rotterdam
Ik ben sinds veertien dagen gelogeerd bij de waardige vader Hooft. Ik zou gelukkig
zijn wanneer alle Amsterdamse regenten zo waren als hij. Helaas, het ziet er
beroerd uit. Deze stad is tegen de onafhankelijkheid van Amerika, en wel zozeer,
dat de patriotten niet durven vertrouwen op (en niet weten of zij kunnen rekenen
op) een meerderheid van stemmen, zelfs in de vroedschap, als het voorstel tot
erkenning van de Verenigde Staten wordt ingediend. De Franse ambassadeur, de
hertog De la Vauguon, is een paar dagen hier geweest, en heeft zich veel moeite
gegeven om de heren van idee te doen veranderen. Ik heb dit van nabij
meegemaakt, en kan dus het gerucht tegenspreken dat waarschijnlijk opzettelijk
door de Engelse partij wordt uitgestrooid, als zou hij het Hof te Versailles onze
connecties met Amerika met lede ogen zien. Maar hoe nu verder? Men denkt dat
het ’t beste is om door middel van dringende verzoekschriften de wens van de
natie kenbaar te maken bij de magistraten van die steden die in dit opzicht niet of
te slap meewerken. De heer Adams is al geruime tijd verre van tevreden over de
partijdigheid van ons volk, en over de ontvangst die hem hier ten deel is gevallen.
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Uit gesprekken met Adams wordt het Johan Derk in de loop van zijn verblijf te
Amsterdam duidelijk dat de hertog De la Vauguyon ditmaal bepaal niet als de
spreekbuis van Versailles te beschouwen is maar waarschijnlijk handelt op
grond van eigen overtuiging dat er nu eindelijk iets gebeuren moet. Ondanks het
feit dat het bij een plakkaat uit het jaar 1702 verboden is rekesten op te stellen
en te ondertekenen, ‘op straffe van als verstoorders van de politieke rust
gedagvaard te worden’, blijken er in Deventer zesenzestig kooplieden,
fabrikanten, handwerkslieden en schippers bereid hun naam te zetten onder een
verzoekschrift aan de Provinciale Staten van Overijssel om de Verenigde Staten
van Amerika te erkennen en John Adams toe te laten als gezant. Zij beklagen
zich over het teruglopen van de welvaart door de oorlog met Engeland. De
stoelenfabriek, de wolspinnerijen, kousenfabrieken, hoedenmakerijen en de
katoenwerkplaatsen hebben grote verliezen geleden. Elk der ondertekenden
ervaart dat aan den lijve. Ook de boeren lijden onder de toestand; zij kunnen de
wol van hun schapen niet meer tegen redelijke prijzen verkopen aan de dekenen duffelfabrieken in Kampen en Leiden, die op hun beurt zonder buitenlandse
handel niet kunnen bestaan.
28 maart 1782
De ondergetekenden hebben daarom met blijdschap vernomen, hoe te midden van
deze kommervolle omstandigheden de Voorzienigheid ons een middel verschaft om
onze fabrieken en onze koophandel volledig te herstellen, en wel omdat de
Amerikanen, die men nu toch wel zeker als een vrijgevochten volk mag
beschouwen, ons een handelsverdrag met hun Staten aanbieden, en zelfs de heer
Adams als hun gevolmachtigde minister naar ons land gestuurd hebben om met
onze staat te onderhandelen. De ondertekenaars van het verzoekschrift menen op
onweerlegbare gronden te kunnen constateren, dat juist nu het ogenblik is
aangebroken om een handelsverdrag met Noord-Amerika aan te gaan. Amerika zal
ons zijn producten: tabak, rijst, indigo, en vooral huiden, in grote hoeveelheden
toezenden. Onze schippers zullen het leer hierheen vervoeren en vracht verdienen:
wij verwerken het leer tot schoenen, houden wat we nodig hebben, en sturen de
rest weer naar Amerika. Alle goederen die men in Amerika nodig heeft, kan ons
vaderland, en gedeeltelijk onze provincie, leveren: koek, linnen, servetten, kousen,
hoeden, stoelen, schoenen, katoen. Ten slotte wenden ondergetekenden zich tot u
met het ootmoedig verzoek, dat u een en ander op de aanstaande zitting van de
Landdag aanhangig zult maken, en dat ook namens dit gewest tot erkenning van
de heer Adams en tot spoedige aanvang van de voorgestelde onderhandelingen
wordt geadviseerd aan de Staten-Generaal.
31 maart 1782
Johan Derk van der Capellen aan John Adams
De magistraat van Deventer heeft een resolutie aangenomen om uwe Excellentie te
erkennen als gevollmachtigde hier te lande. Ook Kampen staat zeer positief ten
opzichte van het voorstel. Zwolle aarzelt nog. Er is in die stad een commissie belast
met het onderzoek van de door u ingediende memorie. Maar ik vrees de edelen. Die
boosaardige creaturen maken hier de helft van de regering uit. Toch hoop ik dat de
verzoekschriften, die overal op het platteland worden voorbereid, enige invloed op
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hun houding zullen hebben. Zelfs de predikanten beginnen deze zaak te
ondersteunen. In Zwolle is de aristocratische duivel weer eens aan het werk
geweest. De gilden, die in ons land zeer talrijk zijn, en honderden burgers wensten
het rekest aan de Staten-Generaal ook te ondertekenen, maar enkele deftige
personen die zich ten onrechte boven het gros van hun medemensen verheven
voelen, wilden hun handtekening niet zetten, indien ze dat samen met het
‘gemeen’ moesten doen. Ik denk dat mijn raadgevingen enige invloed zullen
hebben. Er gaan al stemmen op om het mij aangedane onrecht te herstellen, en mij
weer toe te laten tot de vergadering. Mijn aanhankelijkheid jegens Amerika en mijn
houding in de kwestie van de Schotse Brigade hebben mij de achting van mijn
medeburgers doen verwerven. Zij begrijpen nu hoe gevaarlijk en nadelig het voor
de Republiek geweest zou zijn, zich door dat schijnbaar onschuldige verzoek te
laten meeslepen tot partijkiezen voor Engeland - want daar zou het op
neergekomen zijn.
Binnen een paar weken dienen ook Leiden, Rotterdam, Utrecht, Vlissingen, nog
een hele reeks andere steden en ten slotte – de belangrijkste van alle –
Amsterdam, rekesten in. Op 19 april wordt John Adams benoemd tot officieel
vertegenwoordiger van de Verenigde Staten van Amerika. Drie dagen later
ontvangt de stadhouder hem en biedt de Hertog de la Vauguyon te zijner ere een
receptie aan in de Franse ambassade. Fraai gegraveerde portretten van George
Washington en van de gezant John Adams, zijn overal te koop. Adams verklaart
zelf deze benoeming ‘in het moeilijkste gezantschap in heel Europa’ als een
hoogtepunt van zijn diplomatieke loopbaan te beschouwen. Johan Derk schrijft
aan gouverneur Trumbull van Connecticut:
De Nederlanders verdienen toch heus wel de erkentelijkheid van Amerika. Want
hier is het ’t volk dat de regering ertoe gebracht heeft de onafhankelijkheid van de
Verenigde Staten te erkennen, en overeenkomsten aan te gaan.
Weet u waarna Amerika is genoemd? Niet naar de Duitse uitdrukking ‘am erica’
(naar de heide) zoals America in Noord Limburg maar naar de ontdekker van het
vasteland van Amerika: Amerigo Vespuci. In het jaar 1507 werd het pas ontdekte
land in kaart gebracht door Waldsee Muller. Op de Waldsee Muller kaarten
besloot men de naam van Vespuci te handhaven. Wel werd de naam gewijzigd in
Amerika omdat de naam Amerigo veel werd gebruikt in Europa. Columbus
ontdekte overigens de eilanden van Amerika en noemde de oorspronkelijke
bewoners Indianen omdat hij dacht dat hij in Indië was aangekomen.
Later in april reist Johan Derk naar Amsterdam, waar in het deftige logement De
Garnalendoelen aan het Singel een groot diner voor alle patriotten wordt gegeven.
Hij en pensionaris Van Berckel zijn er het middelpunt. In dozijnen toespraken en
lofdichten horen zij zich prijzen als redders en beschermer van het vaderland.
Hoewel die aandacht hem verlegen maakt, voelt hij zich toch ook schadeloos
gesteld voor veel ongenoegen van de laatste tijd. Tijdens de Landdag van de
tiende van die maand heeft hij sterker dan ooit tevoren de indruk gekregen dat
Rouse en Dumbar hem – ieder op eigen wijze – tegenwerken. Rouse, omdat die de
Gezworen Gemeenten niet erkennen wil als volksvertegenwoordiging, Dumbar,
omdat die Johan Derk te radicaal vindt.

271

Op de voorjaarsvergadering van het jaar 1776 wordt er een door de Staten van
Holland en West-Friesland ingediende resolutie besproken, waaruit een voor
Johan onaangename walm van koopmansgeest opstijgt:
(…) dat, hoezeer het volgende de zedelijke gesteldheid dezer landen een
ontwijfelbare waarheid is, dat binnen deze landen het onderscheid tussen vrije en
onvrije personen heeft opgehouden te bestaan, en de slavernij is afgeschaft, en
alle mensen hier te lande als vrije lieden beschouwd worden, voornoemde
waarheid niet in alle opzichten toepasselijk gemaakt kan worden op de neger- en
andere slaven die uit de koloniën van onze staat naar hier overgebracht of –
gestuurd worden … dat alle slaven die met hun meesters uit de koloniën
herwaarts gebracht of gestuurd zijn en hun vrijheid op een wettige wijze van die
meesters verkregen hebben, zo lang zij hier te lande blijven als vrije lieden
beschouwd zullen worden… maar dat alle slaven, die buiten weten en
toestemming van hun meesters uit een van de koloniën ontvlucht, en dus op
clandestiene wijze hier gekomen zijn, als slaven beschouwd zullen blijven, en te
allen tijde door hun eigenaars ‘mits betalende de onkosten daartoe aangewend’,
opgeëist, en desnoods door de sterke arm der wet daartoe gedwongen,
teruggestuurd kunnen worden.
Dat de eigenaars het hun wettig toebehorende mensenbezit zouden derven, wordt
door de heren van de regering blijkbaar veel meer in strijd geacht met de
‘aangeboren en daadwerkelijke vrijheid van de ingezetenen dezer Republiek’, dan
de toepassing van geweld op mensen die de bescherming van de ‘denkbeelden
der Vaderlandse Vrijheid’ gezocht hebben! Hoewel Johan Derk een voorstander is
van alles wat kan strekken tot bevordering van de welvaart, walgt hij van de wijze
waarop in deze (vooral door Amsterdamse kooplieden met grote belangen bij de
producten van de Oost- en West-Indische plantages ontworpen) maatregel
mensen tot ‘eigendom’, gereedschap, gereduceerd worden. Hij vraagt weer het
woord. Men wisselt veelbetekenende blikken, zuchten worden geslaakt, ogen ten
hemel geslagen. Een aantal heren neemt zijn toevlucht tot lijdelijk verzet, door
slaap voor te wenden, of fluisterend een voor het begin van de vergadering
begonnen gesprek voort te zetten. Het is warm in de zaal, waar een groot vuur in
de schouw brandt. De ruimte ruikt benauwd naar de geparfumeerde poeder
waarmee de pruiken bestoven zijn. Stofdeeltjes wemelen in de banen zonlicht
tussen de half dichtgeschoven vleugels van de vensterluiken.
Johan Derk spreekt er zijn verbazing over uit dat de Staten van Overijssel het
niet nodig vinden zich langer dan gedurende enkele minuten met de inhoud van
het voorgestelde bezig te houden. Hij veroordeelt ten scherpste dat vluchtige
overleg, waarbij de mogelijkheid om mensen in eigendom te hebben, een het
mensdom onterende uitvinding, door het hoogste gezag in den lande weer
ingevoerd en wettig verklaard is.
Ik had gedacht dat tenminste wij Nederlanders aan zo iets nooit meer gedacht
zouden hebben, tenzij met het schaamrood op de kaken! Ik wil het hier opnemen
voor die natuurgenoten van ons, die precies evenveel aanleg hebben voor denken
en voelen als wij, en dus recht hebben op onze zorg en broederlijke genegenheid.
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Maar zij worden door ons, beschaafde lieden, Europeanen, ingezetenen van een
Republiek, christenen, niet als mensen beschouwd. Erger! Wij dulden niet dat zij
mensen zijn.
Zijn hartstochtelijk betoog brengt geen verandering in het standpunt van de
vergadering. De resolutie wordt aangenomen en zal aan de Staten-Generaal
worden overgebracht. Johan Derk is weer gaan zitten, heeft zijn zakdoek te
voorschijn gehaald, bet voorhoofd en lippen. Het volgende punt komt ter sprake:
een voorstel om het advies van Van der Capellen inzake de Schotse Brigade uit
de notulen te verwijderen. Men verzoekt hem tijdens de discussie in het
voorvertrek te wachten. Johan Derk kan zijn oren niet geloven. Hij herkent het
verstikkende gevoel van onmacht dat nu bezit van hem neemt. Voor hij de kamer
verlaat poogt hij zich nog verstaanbaar te maken boven het ongeduldige
geroezemoes van degenen die een en ander snel willen afhandelen en zijn
commentaar overbodig achten.
Als ik het recht heb hier een advies uit te brengen, heeft niemand het recht dat
advies tegen mijn wil uit de notulen te lichten! Ik heb mij niet méér vrijheid en tijd
van spreken veroorloofd dan die de discussie over die belangrijke kwestie vereiste!
Als iemand vanwege dat advies een klacht tegen mij wil indienen, moet diegene
mij dan maar voor de bevoegde rechter dagen! Indien ik met mijn advies iets
misdaan heb, vraag ik niet om gratie, maar integendeel om strenge beoordeling, ja,
zelfs om een voorbeeldige bestraffing!
Buiten zichzelf van verontwaardiging loopt hij heen en weer in de wachtkamer.
Men ziet hem niet voor vol aan. Hij heeft de slaven verdedigd maar hij is zelf
slachtoffer van een vergelijkbare minachting voor andermans behoefte aan
vrijheid. Als hij weer binnengeroepen is krijgt hij te horen dat de resolutie is
aangenomen.
De Staten van Overijssel hebben goedgevonden en verstaan, vanwege de
onvoegzame uitdrukkingen welke daarin gevonden worden, het advies van de heer
van der Capellen tot den Pol uit de notulen te lichten, en aan hem terug te geven,
met toestemming daarvoor in de plaats een ander advies in te dienen, waaruit alle
aanstootgevende termen zijn weggelaten, alsmede al hetgeen niet rechtstreeks
behoort tot het onderwerp dat tijdens de vergadering aan de orde was.
‘Dan wil ik nu dadelijk protest aantekenen’, roept Johan Derk. De voorzitter
hamert echter om stilte en verklaart dat hierin geen protesten te pas komen.
Johan Derk neemt op 24 oktober zijn gewone plaats in de vergaderzaal, na
hartelijk begroet te zijn door zijn zwager Bentinck van Werkeren en nog twee
andere edelencollega’s, wie, ondanks eigen bezwaren, het royeren van het advies
van Van der Capellen dwars zit. Hij blijft zwijgen tijdens de discussie omdat hij
zich niet bevoegd acht tot meepraten. Hij heeft de vorige debatten over de nu ter
tafel gebrachte kwestie niet bijgewoond. In maart 1775 is er een rapport
besproken over de mogelijkheid voor boeren om de drostendiensten per keer af te
kopen. Een gulden voor een wagendienst en vijf stuivers voor een handdienst. Hij
was toen door ziekte verhinderd aanwezig te zijn. Op 4 april van dit jaar heeft hij,
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nog onder de indruk van de hem aangedane grievende behandeling, verstek laten
gaan. Hij weet dat de Ridderschap bij die gelegenheid het voorstel tot afkopen
van de drostendiensten onmiddellijk heeft aangenomen maar dat Zwolle ertegen
was. En dat Kampen en Deventer de beslissing nog wilden aanhouden. Ook nu
komt het echter niet tot een gemeenschappelijk besluit. Zwolle en Kampen zijn
nog niet klaar met hun advies. Volgens de Ridderschap moet het feit dat
Deventer zich intussen wel bij het voorstel heeft aangesloten, de doorslag geven.
De oppositie van de twee andere steden kan geen gewicht meer in de schaal
leggen. Als gewoonlijk dreigt er weer een conflict over de stemmenverhouding.
Johan Derk heeft iets dergelijks voorzien en vraagt het woord:
Mag ik er de heren drosten, hier aanwezig, op attent maken dat het Reglement op
de Regering van deze Provincie van 1715, artikel 4, uitdrukkelijk stelt, dat (ik
citeer) ‘alle Drosten, Rentmeesters, Ontvangers, Gecommitteerden, Officieren, en
alle beambten, gedurende een beraadslaging over hun respectievelijke functies de
vergadering moeten verlaten’. Ik meen het recht te hebben te eisen dat de
vastgestelde procedure gehandhaafd wordt. De heren drosten hebben gedurende
het overleg over deze zaak, die zowel hun functies als hun beurzen zo rechtstreeks
en in zo hoge mate aangaat, niet alleen de zaal niet verlaten, maar evenals de
andere leden van Ridderschap en Steden hun stem uitgebracht, dwars tegen de
duidelijke taal van het reglement in. Derhalve is deze vergadering niet gehouden
zoals zij gehouden had behoren te worden, en is alles wat met betrekking tot de
drostendiensten is besloten, van nul en gener waarde.
Het verblufte zwijgen dat op zijn woorden volgt, ervaart hij als een kleine
schadeloosstelling voor de scène in maart. Het reglement wordt geraadpleegd, er
valt niet aan te tornen. De vergadering wordt ontbonden en verdaagd tot 29
oktober. Bij de uitgang van de zaal drukt Rouse hem in het voorbijgaan
dankbaar de hand. Vijf dagen later dienen schepenen en raden van Zwolle een
officieel protest in, met verwijzing naar oude bepalingen: geen ingezetene van
Overijssel is meer verplicht tot herendiensten aan een drost. De kwestie is
volgens de heren van de Steden zo belangrijk dat er alleen met eenparigheid van
stemmen over beslist kan worden. De Ridderschap legt dat oordeel eenvoudig
naast zich neer. De drosten kunnen het afkoopgeld vorderen en daarmee basta.
Nu gaat het erom in overleg met Rouse de strategie te ontwerpen, die gevolgd
moet worden in de vergaderingen van het jaar 1777. Voor hij zich daarmee gaat
bezighouden wil Johan Derk eerst Price vertalen. Hij stort zich in het werk, blind
en doof voor alles buiten die tekst. Zelfs de aanvallen van hoofdpijn en van wat
hij gewend is zijn ‘gewone kwaal’ te noemen, tracht hij te negeren, al wordt hij er
wel door gehinderd. Binnen zes weken staat alles op schrift. Er moet nog een
voorwoord bij, hij wil de geboden kans om eigen meningen te formuleren niet
verzuimen. Sommige passages schrijft hij alsof hij zich rechtstreeks richt tot zijn
mederegenten in de Ridderschap.
Na al de harde woorden, die men mij, zelfs in het openbaar en in gedrukte vorm
toegevoegd heeft over dat gedeelte van mijn advies van 16 december 1775, waarin
ik mij, naar ik meen op goede gronden en om dringende redenen, verplicht voelde
een gunstig oordeel te vellen over de zaak der Amerikanen, deed het mij bepaald
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goed te zien, dat een zo belangrijk en integer man als de eerwaarde dr. Price die
zaak op dezelfde manier beschouwt en verdedigt als ik dat gedaan heb. Ik begreep
dat ik mij met betrekking tot dat advies niet beter zou kunnen verantwoorden ten
opzichte van de natie (aan welke ik in mijn hoedanigheid van regent wel degelijk
rekenschap verschuldigd ben) dan door mij te beroepen op Price’s meesterlijke
betoog. Ik twijfel er niet aan dat zij na dit werk gelezen en overdacht te hebben, de
opstand der Engelse koloniën alsnog een ‘rebellie’ blijven noemen, in elk geval
zullen toegeven dat ik, indien ik dwaal, in het gezelschap ben van de grootste
geesten aller tijden. Daarbij komt nog dat mijns inziens deze verhandeling bij
uitstek geschikt is om mijn landgenoten de hachelijke toestand van Engelands
financiële positie, en de ware beginselen van Vrijheid en Burgerregering te leren
kennen. Alleen wie Engeland een beter hart toedraagt dan zijn eigen vaderland, en
slavernij verkiest boven vrijheid, zal trachten een en ander te verdoezelen. Dit alles
heeft gemaakt dat ik mij heb ingezet voor een Nederlandse uitgave. Hoeveel thans
algemeen aangenomen waarheden zijn er niet, die vroeger ook op de zwarte lijst
der gevaarlijke nieuwigheden gestaan hebben? Herinnert men zich niet dat een
Galilei – en dat nog wel in het tijdperk der renaissance – bijna op de brandstapel
terechtkwam, omdat hij verklaard had dat de zon stilstond? Werd niet de filosofie
van Descartes als een ketterij verfoeit, eer er aan onze hogescholen leerstoelen
voor werden ingesteld? Ja, heeft niet het Evangelie zelf, ondanks het feit dat het
blijkbaar geschikt was om het mensdom zalig te maken, ten tijde van de eerste
verkondiging moeten ondervinden dat zij die met vooroordelen behept zijn, of
belang hebben bij de oude dwalingen, elke vorm van onderzoek schuwen en alle
hervormers haten?
Het gezin Van der Capellen leeft in Zwolle in de grootste eenvoud. Naar de
heersende begrippen van wat voor een edelman passend is zelfs armoedig. Zij
hebben geen koets; als Johan Derk buiten de stad moet zijn, gaat hij met de
postkoets, de trekschuit of te paard. Ze hebben geen huishoudelijke hulpen; één
meid van Huis Wittenstein is meeverhuisd. Ze geven geen ontvangsten of diners,
moeten rondkomen van hun gezamenlijke toelagen, veertienhonderd gulden per
jaar. Behalve voor het verblijf ’s zomers te Wittenstein, of voor familiebezoek bij
Robert Jasper en de zijnen op Huis De Marsch bij Zutphen gaan zij nooit uit.
Hillegonda heeft zonder hartzeer afstand gedaan van iedere pretentie om zich met
uiterlijke rang en stand op te houden. Haar veelvuldige onwelheden, zij heeft
zwakke longen, verschaffen haar altijd weer een geldig excuus bij de dames van
de Ridderschap en Magistraat, wanneer die in de winter in de stad
feestelijkheden organiseren. Zij houdt zich bezig met de opvoeding van haar
dochter Anna Elisabeth, die Betje wordt genoemd. Ook kopieert zij vaak
documenten voor Johan Derk, bij hem in zijn kamer, waar de tafel en de vloer
bezaaid zijn met boeken en dossiers. Zij is even tevreden als hij met het keurig
uitgegeven boekje, dat in de laatste dagen van het jaar 1776 van de pers komt.
Johan Derk houdt zich aan de belofte die hij haar gedaan heeft in de maanden
toen hij, in zijn pogen de tekst zo snel mogelijk af te leveren, nauwelijks
aanspreekbaar was. Terwijl zij naait en verstelt, leest hij haar voor uit de
‘Aanmerkingen over de Aard der Burgerlijke Vrijheid’. Hij constateert al lezend
dat hij met de vertaling van Price’s boek zijn landgenoten overzichtelijke
informatie verschaft heeft over de achtergronden van de Amerikaanse opstand.
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De vergadering van de Staten van Overijssel op 16 december 1775 vindt weer
plaats in het ‘Collegie’ te Kampen. Tot degenen die het woord gevraagd hebben,
behoort ook Johan Derk. Er wordt wat gemeesmuild in de zaal wanneer de
secretaris hem aankondigt. Voor het eerst gebruikt hij in het openbaar de naam
van zijn nieuwe, ditmaal volgens de regels verworven havezathe. ‘Het woord is
aan de hoogwelgeboren heer Johan Derk van der Capellen tot den Pol’. Hij leest
zijn tekst van blad:
Edelmogende Heren!
Een verzoek van een naburige mogendheid om troepen in dienst van onze Staten
over te mogen nemen, is voor een Republiek als de onze, in de toestand waarin
Europa zich bevindt, van zoveel gewicht dat ik mijn gedachten daaromtrent op
schrift heb gesteld. In die vorm zal ik ze U ook doen toekomen. Ik verzoek U dit
advies in de notulen op te nemen. Een vreemde mogendheid van dienst te zijn door
haar troepen te leveren die zij nodig heeft om zich te kunnen redden uit geschillen
waarin zij verwikkeld is, wil zeggen: zelf meedoen aan die geschillen, partij
kiezen.’
In retorische volzinnen schildert hij de ‘lage staat van onmacht’ waarin de
republiek zichzelf gebracht heeft, door te vergeten dat er slechts sprake kan zijn
van bloei in een toestand van vrede. Meegesleept door ‘de machtige invloed van
de een, de blinde woede van de ander’ heeft men steeds de onvruchtbare oorlog
gezocht en nooit naar behoren de voornaamste nationale middelen van bestaan,
handel en landbouw, beschermd en bevorderd. Redding is voor de republiek
alleen nog mogelijk door in alle Europese geschillen strikte neutraliteit te
bewaren. Wat er nu in Amerika gebeurt, is te vergelijken met een vonk die het
kruithuis Europa in vuur en vlam kan zetten. Wie de kant van Engeland kiest,
zal onmiddellijk te maken krijgen met Europese machten die zich achter de
Amerikanen scharen. Evenmin als in het verleden heeft de republiek voordeel te
verwachten van meedoen met Engeland.
Onze troepen zullen direct of indirect gebruikt worden tot het onderdrukken van
wat sommigen een rebellie van de kolonisten in Amerika gelieven te noemen. Voor
zo iets moet Engeland maar janitsaren huren, geen troepen van een vrije staat. O,
wat verschrikkelijk is die onnatuurlijke oorlog tussen broedervolken! Indien we
geloof mogen hechten aan wat de couranten schrijven, willen zelfs de wilde
Indianen in Noord-Amerika zich niet in die zaak mengen. Nog veel erger zou het
zijn, wanneer ons volk, dat zelf in een toestand van slavernij verkeerd en zich
eindelijk vrijgevochten heeft, dat wel zou doen.
Vol vuur verklaart hij dat zijns inziens de Amerikanen ieders achting verdienen
nu zij hun mensenrechten zo vastberaden en moedig verdedigen. Hij hoopt dat
alle volken die in vergelijkbare omstandigheden komen te verkeren en nog in
staat zijn tot verzet, dat opwekkende voorbeeld zullen volgen. Tot slot stelt hij:
Het is in het belang van onze Republiek in het algemeen, en van deze provincie in
het bijzonder, met dit afstaan van troepen niet in te stemmen. Het is een uiting van
agressie zijn jegens mensen die ons nooit iets misdaan hebben. Het verzoek van
Zijne Majesteit van Groot-Brittannië behoort dus afgewezen te worden.
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Enkele dagen later wordt tot ontstelde verbazing en verontwaardiging van de
Staten van Overijssel een tekst die een verregaande overeenkomst vertoont met
die van het advies van Van der Capellen tot den Pol, in de vorm van een gedrukt
pamflet op straat verkocht. De kranten nemen het onmiddellijk over. Van Heiden
Hompesch, aan huis gebonden door een hevige jichtaanval, is niet aanwezig
geweest op de vergadering. Op een bezorgde brief van de stadhouder antwoordt
hij:
De enige tegenstander van het voorstel was onze ‘cher confrère’ Van der Capellen.
Maar aangezien men hem gewoonlijk laat kletsen en zich verder niets van hem
aantrekt, maakte ik mij wat hem betreft geen zorgen. Nu echter heb ik zijn
schriftelijk advies gelezen, en ik moet zeggen, ik vind het nogal kras, om geen
ander woord te gebruiken.
Ook de hertog Van Brunswijk Wolfenbüttel is in hoge mate ontstemt. Op zijn
aandringen ontbiedt de stadhouder de Overijsselse gedeputeerden ter
generaliteit, burgemeester Rouse van Zwolle en Pallandt van Glinthuys (Johan
Derks vroegere mededinger naar Hillegonda’s hand), bij zich in Den Haag voor
een onderhoud. Ook de hertog is aanwezig; het onderhoud heeft meer het
karakter van een verhoor dan van een audiëntie. De heren krijgen geen stoelen
aangeboden. Zij staan tegenover de prins die achter zijn schrijftafel zit, met zijn
rug naar de hoge ramen. Het is een ijskoude maar zonnige januaridag, het
schelle licht doet pijn aan de ogen. ‘Is het in Overijssel toegestaan stukken uit de
notulen te laten drukken en die vervolgens aan Jan en alleman te verkopen?’
vraagt de prins op scherpe toon. Rouse en Van Pallandt moeten erkennen dat
wat ter vergadering besproken wordt, volgens het reglement geheim dient te
blijven. Zij begrijpen niet hoe het bewuste stuk in omloop gebracht kan zijn. ‘Ten
zij wanneer de heer van der Capellen zelf?’ oppert de prins, na een blik gewisseld
te hebben met zijn raadsman, die breeduit op een bank in een hoek van het
vertrek zit, hij is te massief voor een van de fauteuils. ‘Maar de inhoud van het
pamflet en van de publikatie in de couranten wijkt af van de tekst die in de
notulen is opgenomen’, brengt Rouse voorzichtig naar voren. Van Brunswijk
Wolfenbüttel laat hem niet uitspreken.
En als een en ander nu eens met voorkennis van de heer Van der Capellen is
gebeurd? Laat men het er dan bij zitten? Zou het geen tijd worden de drukker op te
sporen en voor het gerecht te dagen? Met wat voor een ellendige redenering komt
die ridder in zijn advies aanzetten! Dat heet nota bene een staatsman! Weet hij
dan niet dat er verdragen bestaan tussen de Republiek en Engeland, met
wederzijds bindende kracht, om elkaar bij te staan? Zijn hele advies is gebaseerd
op een valse voorstelling van zaken, het dient nergens anders toe dan om aanhang
te winnen.
De Overijsselse gedeputeerden moeten het antwoord schuldig blijven. Zij krijgen
de opdracht onverwijld uit te zoeken hoe een en ander heeft kunnen gebeuren.
Ze zien zich aldus geplaatst voor een pijnlijk probleem. Aan een medelid te
kennen geven dat men hem tot iets dergelijks in staat acht (want anders zou men
het hem immers niet vragen) staat gelijk aan een dodelijke belediging wanneer de
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persoon in kwestie onschuldig is. Tijdens de lange terugreis besluiten zij een
familielid van Johan Derk, zijn zwager Bentinck van Werkeren, in te schakelen.
Deze neemt de onaangename taak op zich. ‘Ik kan niet geloven dat u op de
hoogte bent geweest’, schrijft hij aan Johan Derk, ‘want ik weiger eenvoudig aan
te nemen dat iemand zijn eigen advies, bestemd om ingeleverd te worden ter
Statenvergadering, zou laten drukken’. Johan Derk antwoordt zijn zwager dat hij
van niet wist. Hij heeft de publicatie pas gezien toen die in de kranten stond. Als
hij het advies zelf had laten drukken, zou hij er wel voor gezorgd hebben dat de
tekst conform het origineel was; hij hoopt dat er, nu het geschrift toch eenmaal
in de omloop is gebracht, nog eens een accurate versie van zal verschijnen. Hij
begrijpt niet welk belang, welk recht, de gecommitteerden kunnen hebben ‘om
een onderzoek in te stellen naar de uitgever van het stuk, dat reeds in elks
handen is, en in de Publieke Registers staat, waaruit zowel in de Jaarboeken als
in afzonderlijke uitgaven dagelijks fragmenten worden gedrukt. Het behelst in
ieder geval niets dat in een vrije republiek niet zeer wel gezegd en gelezen mag
worden. Hij verklaart van zijn doen en laten geen rekenschap verschuldigd te zijn
aan Ridderschap en Steden en legt de nadruk op het particuliere karakter van
deze brief aan zijn zwager. Aan Tydeman schrijft hij:
Mijn adres heeft aanleiding gegeven tot veel discussie, het enige goed dat het kon
doen onder andere over de wettigheid van de opstand der Amerikanen. Daarom
heb ik nu niet alleen zin, doch voel me er ook enigszins toe verplicht om voor de
goede zaak van die lieden op te komen; er worden zoveel leugens over hen
verspreid, vooral hier te land, waar men alleen nog maar een kwaadaardig en
lasterlijk pamflet kent dat onlangs gepubliceerd is. Ik hoor ook beweren dat er een
gedrukt protest in omloop zou zijn tegen hetgeen ik over de Amerikanen gezegd
heb.
9 september 1778 Johan Derk van der Capellen aan dr. Benjamin Franklin
Mijnheer, Op de achtentwintigste april van dit jaar heb ik de vrijheid genomen u
vanuit Zwolle en brief te schrijven. Ik stond juist op het punt door middel van een
tweede brief te informeren of u die eerste ontvangen had, toen ik vereerd werd met
een schrijven van Zijne Excellentie de heer J. Trumbull, gouverneur, kapiteingeneraal, militair en burgerlijk hoofd van de staat Connecticut, dat een in Amerika
gevestigde Nederlander, genaamd G. Erkelens, mij heeft doen toekomen, op
verzoek van de president en de leden van het Congres. Het origineel van die brief
en de daarbij ingesloten stukken zijn door het Congres via uw adres in Parijs aan
mij verzonden; het duplicaat en triplicaat zijn via West-Indie gestuurd. Alleen het
laatste heb ik dinsdag jongstleden ontvangen; het is dus vrijwel zeker dat de twee
andere exemplaren zoek geraakt zijn. Aangezien ik niet in staat ben te voldoen
aan wat de heer Erkelens in zijn brief vraagt, zonder eerst gesproken te hebben
met bepaalde personen die ik ergens anders dan in mijn provincie moet gaan
opzoeken, en aan wie ik niet schrijven kan, en omdat ik het plan dat ik bedacht
heb pas over enkele dagen ten uitvoer zal kunnen brengen, verzoek ik u, mijnheer,
zo goed te willen zijn intussen zo spoedig mogelijk Zijne Excellentie de gouverneur
te berichten dat zijn brief (door welke ik mij ruimschoots schadeloos gesteld acht
voor de moeilijkheden die ik mijzelf op de hals gehaald heb vanwege mijn optreden
voor de zaken van Amerika) mij eindelijk bereikt heeft.
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Burgemeester Rouse van Zwolle wil ten aanzien van het veel besproken
omstreden medelid van de Staten, Van der Capellen tot den Pol, voorzichtig te
werk gaan. Bedachtzaamheid is een karaktertrek van hem maar hij heeft ook nog
andere beweegredenen. Hij is een man van de Steden en sinds lang – zij het niet
openlijk – gekant tegen de opvattingen en procedures van de Ridderschap. Hij
heeft bij toeval in de archieven van Zwolle tussen vergeelde documenten een
resolutie gevonden. Die resolutie is meer dan honderd jaar geleden aangenomen
en in een charter neergelegd en voorzien van zegels en handtekeningen van
Ridderschap en Steden. Het bevat de plechtige verklaring dat in de provincie
Overijssel geen herendiensten meer zullen worden gevorderd van de boeren en
opzittenden der grote landgoederen. Het stuk heeft hem daarom vooral zo
getroffen omdat hij heel goed weet dat met name de drosten jaar in jaar die
onbetaalde diensten van hun landvolk eisen. Hetgeen, eveneens jaar in jaar uit,
de oorzaak is van klachten over verregaand misbruik. Herhaaldelijk ziet de
magistraat van Zwolle zich betrokken bij geschillen die te herleiden zijn tot de
moeilijke verhouding tussen de heren en hun boeren. De in het vergeetboek
geraakte resolutie houdt Rouse dag en nacht bezig. Hij moet iets ondernemen
maar hij vreest het overwicht van de drost van Twente, Van Heiden Hompesch.
Rouse koestert heimelijke bewondering voor het gedurfde optreden van Van der
Capellen, ook al acht hij dat te gewaagd. Hij wil dit uitzonderlijke lid van de
Ridderschap niet tegenwerken, dat wellicht nuttige, kritische geluid niet smoren.
24 september 1778 S.V.G.L. van Heiden Hompesch aan Willem V
De Landdag is voor mij altijd zo iets als een koortsaanval. Ik heb er nooit anders
dan onaangenaamheden ondervonden. Vanwege de te verwachten oppositie is het
vooruitzicht van de aanstaande Landdag nog minder aantrekkelijk dan anders. En
bovendien zal een en ander zich afspelen in Kampen!
14 oktober 1778 S.V.G.L. van Heiden Hompesch aan Willem V
De schadelijke denkbeelden van de heer van der Capellen, nog eens versterkt door
de brochure getiteld Brief van een Heer uit Twente, hebben ons gehele Kwartier in
rep en roer gebracht. Een deputatie van boeren is de heer van der Capellen gaan
raadplegen over de termen waarin zij zich tot de Staten moeten wenden om het
onrecht, hun aangedaan, te kunnen bewijzen, en om te vragen van de
drostendiensten verlost te worden… Ik weet niet of het onwetendheid of kwade
trouw is, maar noch de stad Zwolle (bij monde van burgemeester Rouse), noch de
heer van de Capellen, noch de ‘Heer uit Twente’ reppen van deze actie van de
boeren… In de Brief van een Heer uit Twente heb ik woord voor woord een gesprek
herkend, dat ik met een zeker persoon over deze zaak gevoerd heb. Ik geloof niet
dat ik mij vergis; en dat sterkt mij eens te meer in mijn vermoeden dat Van der
Capellen een aantal boeren bij zich heeft laten komen, en hem opgestookt heeft om
een verzoekschrift in te dienen. Ik durf te hopen dat Uwe Hoogheid – gezien de
hekel u hebt aan dit soort van gekonkel, dat oproer beoogt, over een en ander
uitvoerig en grondig zal spreken met verschillende leden van onze regering. Het
wordt tijd een einde te maken aan de bandeloosheid van de heer van der
Capellen, die onder de fraaie naam van ‘vrijheidsliefde’ niets anders beoogt dan
vertroebeling van de zaken. Hij wil bijval krijgen van de bevolking en van degenen
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die achter datzelfde masker van vrijheidsliefde al sinds vele jaren in de Republiek
een samenzwering op touw zetten. U ziet ongetwijfeld in, welke schadelijke
gevolgen een dergelijke ongebreidelde handelwijze kan hebben voor degenen die
zich verbonden voelen met Uwe Hoogheid en uw Huis, en daarom blootstaan aan
alle mogelijke scheldpartijen en onaangenaamheden. Indien Uwe Hoogheid zich
niet duidelijk distantieert van een en ander, zal Van der Capellen stellig
aanhangers winnen, sommigen vanwege deze, anderen om die redenen. Maar
velen zullen zich tijdig bedenken, wanneer Uwe Hoogheid zich onomwonden
uitspreekt en blijk geeft van verontwaardiging.
Van Heiden Hompesch verklaart tegenover wie het horen wil dat zijns inziens de
heer Van der Capellen de schrijver is van de anonieme ‘Brief van een Heer uit
Twente’. ‘Wat de ‘Overijsselse Wilkes’ wijselijk voor zich gehouden heeft in zijn
toespraak tot de leden van de vergadering, en ook niet onder zijn eigen naam
durfde te laten drukken, heeft hij nu in dat misselijke pamflet wereldkundig
gemaakt’. Wanneer Johan Derk op de eenentwintigste oktober tijdens de zitting
van de Landdag een door ingezetenen van Kamperveen en IJsselmuiden
ondertekende verklaring indient, barst de drost van Twente in een schamper
lachten uit: hij heeft het wel zien aankomen. Het liefst zou hij zijn schouders
ophalen over dat belachelijke stuk, waarin een aantal boerensukkels van boven
de vijftig jaar onder ede te kennen geven:
Dat zij aan de heren drosten, die dit ambt vóór de huidige heer drost hebben
bekleed, nooit enige diensten hebben gedaan, noch door anderen zien doen, en dat
zij ook nimmer, zelfs van de alleroudste lieden, gehoord hebben dat deze
dienstbaarheid in hun tijd van leven ooit in gebruik is geweest, om de eenvoudige
reden dat het Charter van 1631 de voortzetting of wederinvoering van die diensten
verboden heeft.
Van Heiden Hompesch is vooral razend op de drost van IJsselmuiden, die een
vriend en verre bloedverwant is van Van der Capellen, en daarom oogluikend
diens enquête in zijn ambtsgebied heeft toegestaan. Ook uit Enschede, Ommen,
Dalfsen en een aantal andere plaatsen komen er nu rekesten binnen.
Dat het Uwe Edelmogenden toch moge behagen de supplianten landsvaderlijk te
ontslaan van een slavernij… waartoe zij menen niet verplicht te zijn… die hen niet
alleen in de ogen van anderen, maar zelfs in eigen ogen verachtelijk maakt… die
stellig ook in dit land op de harten en zeden der ingezetenen een vergiftigende
invloed uit zal oefenen… die ten slotte, sinds elke zogenaamd dienstplichtige boer
voor de heren drosten geld waard is geworden, veel algemener en veel strenger
wordt gehandhaafd dan vroeger, toen er nog geen afkoop mogelijk was.
In de korte toespraak waarmee Johan Derk de aanbieding van deze rekesten
begeleidt, vallen de woorden en uitdrukkingen op die letterlijk te lezen zijn in de
‘Brief’:
De drosten als rebellerende onderdanen en onderdrukkers des volks, die door het
afpersen van diensten de heilzame schikkingen van een vrijheidminnende
overheid dwarsbomen.
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Een inmiddels verschenen ‘Tweede Brief van een Heer uit Twente’ maakt dat de
maat vol is. De ‘Heer’ maakte melding van de rekesten en hoop vooral op
‘voorspraak van Zijne Hoogheid’. Die zal zich daardoor de liefde en het
vertrouwen van duizenden ingezetenen verwerven. Maar o wee! Indien het volk
zou moeten bemerken dat ‘hun nederige gebeden in de wind geslagen en hun
belangen de zorg van Zijne Hoogheid onwaardig bevonden worden!’ De ‘Heer’
spreekt de wens uit dat vele anderen, ja, allen die aan de drostendiensten
onderhevig zijn, het voorbeeld zullen volgen van de rekestranten. Met welke
schijn van reden zou men kunnen beweren dat het in een vrij land ongeoorloofd
of onbetamelijk zou zijn, dat vrije mensen hun recht op een plichtmatige wijze
trachten te bewaren, en bescherming zoeken bij diegenen die tot die bescherming
zijn aangesteld?
Niet lang na het verschijnen van de ‘Brieven’ circuleert er een pamflet dat nu met
instemming en leedvermaak door de heren van de Ridderschap gelezen wordt.
Het draagt de titel ‘Antwoord aan de Heer uit Twente’ en wil een weerlegging zijn
van de door de onbekende schrijver van dat boekje geformuleerde bezwaren tegen
de gang van zaken in de Staten van Overijssel.
Maar aangezien wij de heer van der Capellen, die tegenwoordig zo’n fameuze rol
in ons land speelt, niet kunnen voorbijgaan zonder een woord of wat over hem te
zeggen, en de gevoelens over het karakter van deze heer zeer uiteenlopend zijn,
zullen wij dit eens nader onderzoeken. Uw goede vriend, de Koopman uit
Amsterdam, schildert hem af als een man die begaafd is met een doordringend
oordeel, en bovendien over ruime kennis en een uitmuntend staatkundig inzicht
beschikt. Maar in Overijssel wordt hij beschouwd als iemand met een alledaags,
middelmatig verstand, die door anderen gebruikt wordt, zoals de kat door de aap
gebruikt werd, toen die de gebraden kastanjes uit het vuur wilde halen, dat wil
zeggen: de aap gebruikte de poten van de kat om zijn eigen poten niet te branden.
De heer van der Capellen heeft met dit alles alleen bereikt dat hij de toejuichingen
van de domme volksmassa heeft verworven, die niet weet waar het eigenlijk om
gaat. Ik denk dat de stad Amsterdam, ook als het advies van de heer Capellen
nooit ten tonele verschenen zou zijn, toch dezelfde weg ingeslagen en gevolgd zou
hebben die zij nu gekozen heeft. Aangezien de heer van der Capellen zich er nu
eenmaal mee ingelaten heeft de hem opgelegde rol te spelen en het personage dat
hij moet voorstellen te verdedigen, zal hij misschien nog wel enige tijd blijven
ageren en als ‘Wilkes in Overijssel’ optreden, totdat hij vroeg of laat in dezelfde
vergetelheid raakt als de Wilkes in Londen. Ik heb niet de eer de heer van der
Capellen persoonlijk te kennen; maar toen ik enige tijd geleden bij een goede
vriend informeerde naar het uiterlijk van deze heer, kreeg ik ten antwoord dat
indien Van der Capellen het ooit in zijn hoofd zou halen zich te laten schilderen, en
er een goed gelijkend portret van hem in handen zou komen van een beroemde
troniekenner als Lavater, deze hem zeker niet in de rij van doorluchtige breinen,
maar vast wel in die van eerbare kleermakers zou plaatsen. Dat hij de marionet,
de speelpop, van anderen is, daaraan valt absoluut niet te twijfelen. Bovendien is
hij zeer eerzuchtig, hij wil uitmunten boven zijn mederegenten, en zich op die
manier bij het grote publiek een naam verwerven.
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Johan Derk reageert laconiek op het verontwaardigde briefje van degene die hem
dit pamflet heeft toegezonden:
Wilde ik mij iets aantrekken van anonieme geschriften, dan zou ik nooit iets
gepresteerd hebben. Gerechtelijke procedures zouden mij in geen geval passen,
aangezien ik erom bekend sta dat ik voor de grootst mogelijke vrijheid van
drukpers ben. Ik vind dat althans publieke persoonlijkheden gerust belasterd
mogen worden, omdat men de lasteraars niet de mond kan snoeren zonder ook
‘the fair Enquieres’, de oprechte kritiek, te belemmeren. Het is het beste, geen
notitie te nemen van al die vodderijen.
Op de vergadering van 23 oktober 1778 heerste er bij de heren van de
Ridderschap een stemming van ijzige afkeer. Bij die van de Steden is ook geen
sprake van onverdeelde sympathie, wel van nauw verholen aandacht voor de
dingen die komen gaan. Er is een uitvoerig rapport uitgebracht over de
activiteiten van Van der Capellen tot den Pol gedurende de afgelopen maanden.
Het verzamelen van schriftelijke en mondelinge klachten van de boeren met
betrekking tot de drostendiensten – hij heeft daarvoor zelf een aantal dorpen in
Twente bezocht – is een zo ongebruikelijke en opzienbarende démarche (stap,
poging, in de diplomatie) dat men er niet over uitgepraat raakt. Met meerderheid
van stemmen wordt verklaard dat hij niet alleen ‘de gemene man ertoe heeft
willen brengen aan de wettige soeverein verschuldigde gehoorzaamheid te
weigeren’, dat hij zich vooral bezondigd heeft aan ‘taxatoire en ongemesureerde
(ongecensureerde) expressien’, en aan het doen drukken en verspreiden van die
voor zijn medeleden zo lasterlijke en beledigende beweringen. Men eist dat hij
zijn memorie over de drostendiensten zal terugnemen en spijt zal betuigen. En
tevens belooft in het vervolg niets meer te laten drukken van wat hij in de
vergaderzaal te berde mocht brengen. Indien hij excuses aanbiedt, is men bereid
hem te handhaven als lid van Staat.
Johan Derk, denkend aan de goedbedoelde raad die Rouse hem voor de
bijeenkomst gegeven heeft, stelt voor onder ede te verklaren dat hij alle leden van
de vergadering beschouwt als ‘mannen van eer en deugd’. En om alle woorden of
passages die zij als kwetsend hebben ervaren uit de tekst van zijn memorie te
schappen. Hij verwacht dan wel een lijstje, waarin die uitdrukkingen
gespecificeerd zijn. Mits de kern, het wezenlijke, van zijn betoog en bedoeling
gehandhaafd blijft; dat de Ridderschap en Steden zich bij zijn gevoelens en zijn
voorstel betreffende de drostendiensten aansluiten. Dit aanbod, en vooral de in
het slot daarvan onder woorden gebrachte voorwaarde, zijn natuurlijk voor de
Ridderschap onaanvaardbaar. Wanneer pogingen om Johan Derk tot verdere
concessies te bewegen vruchteloos blijken, wordt er dan ook een resolutie
aangenomen die een zo drastisch karakter draagt dat vele heren van de Steden
zich er onbehaaglijk bij voelen.
Aangezien de heer van der Capellen tot den Pol volhardt bij zijn eerdere
verklaring… is goedgevonden en verstaan, dat, nu hij weigert aan de alleszins
milde en inschikkelijke intentie van Ridderschap en Steden te voldoen, de
advocaat fiscaal van Salland bevoegd verklaard en gesommeerd wordt om tegen
de heer van der Capellen tot den Pol voor de Hoge Bank van Justitie dezer
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provincie te procederen… met intimatie aan de heer van der Capellen tot den Pol
zich te onthouden van deelname aan de vergadering van Ridderschap en Steden
tot er over deze zaak uitspraak is gedaan.
Johan Derk is als versteend van ongelovige verbazing wanneer hij van dit besluit
op de hoogte wordt gebracht. Aan Sloet van Tweenijenhuizen, de drost van
Salland, die (partijdig geacht want hij was immers een bloedverwant) met hem
gewacht heeft in een voorvertrek, terwijl de heren beraadslaagden, vraagt hij of
die namens hem aan de vergadering wil meedelen dat hij bereid is zijn havezathe
De Pol te verkopen. En als consequentie daarvan vrijwillig ontslag te nemen uit
de Ridderschap en Staten, mits men afziet van dat smadelijke proces tegen hem.
Hij wil een en ander desgewenst schriftelijk bevestigen. Rouse noteert nog
diezelfde dag:
Hoe is het mogelijk, dat iemand die zo lang een Romeinsstoïcijnse houding heeft
weten te bewaren, zich in een handomdraai zo kan vernederen als deze heer
doet! Dit kwam ook alle leden van de vergadering onbegrijpelijk, ongelooflijk voor.
Het schijnt mij toe dat de meeste leden, indien hij met een redelijk voorstel voor de
dag komt, zich alsnog toegeeflijk zullen betonen; zij hebben tenminste verklaard
dat hij een en ander eerst maar eens rustig moet overdenken voordat hij zich
opnieuw laat horen. Ik heb de indruk dat hij erg geschrokken is, hoewel hij tegen
sommigen gezegd heeft dat hij wat hemzelf betreft nergens bang voor was, maar
dat hij zijn vrouw en kind deze schande wilde besparen.
Tijdens een slapeloze nacht herstelt Johan Derk zich en ordent hij zijn
gedachten. Hillegonda, naast hem in het grote bed en zoals hij, rechtop tegen de
stapel kussens geleund, doet ook geen oog dicht. Zij raad hem aan de heren van
Ridderschap en Steden nog eens duidelijk te maken dat hij niemand heeft willen
beledigen. Geen mens kan immers aannemen dat hij de opzet zou hebben zijn
eigen vrouw, die nota bene een reeks van drosten onder haar voorouders telt,
met kwetsende opmerkingen te grieven? Hij moet zijn opvattingen over wat recht
en billijk is in de regering niet verloochenen! Johan Derk luistert naar haar. Van
tijd tot tijd kijkt hij van opzij naar haar profiel. Zij zal hem geen strobreed in de
weg leggen, hem nooit iets verwijten. Hij zegt tegen zichzelf dat hij zich nu
eenmaal bevindt op de weg waarvan geen terugkeer mogelijk is. Hij verwacht
noch vraagt clementie.
Wanneer inderdaad de volgende dag de deur van de vergaderzaal voor hem
gesloten blijft, overhandigt Johan Derk aan de secretaris van Deventer, zijn
vroegere studiegenoot Dumbar, een schriftelijke verklaring, met het verzoek om
deze tekst ter zitting voor te lezen.
De heer van der Capellen tot den Pol geeft met verschuldigde eerbied te kennen
dat het in strijd met de waarheid is, wat men hem ten laste legt, namelijk dat hij
met enigerlei woord of uitdrukking in zijn vertoog of nadere voorstellen, of met het
drukken en verspreiden van dat vertoog en die adviezen, iets kwaads, iets
oproerigs, of wat daar ook maar in de verste verte op lijkt, bedoeld zou hebben; dat
hij aanbied zich onder ede van die verdenking te zuiveren, en te verklaren dat hij
met zijn geschreven en gesproken woorden, evenals met al zijn andere uitingen en

283

handelingen, en in het bijzonder sinds hij lid van Staat is, niets anders beoogd
heeft dan ’s lands welzijn, het behoud der vrijheid en tegenwoordige
regeringsvorm, met de grondwetten waarop die berust… dat hij zich in gemoede
van niet kwaads bewust is, en zich niet schuldig weet aan de verdachte
bedoelingen die in het over hem uitgebrachte rapport van 23 oktober zo breed
worden uitgemeten… en dat hij ook te goeder trouw verklaart niet te begrijpen hoe
hij door zijn gedrag reden tot zo iets zou hebben gegeven. Indien men erbij blijft
hem een proces te willen aandoen, verzoekt hij zich ook op de gebruikelijke
juridische wijze te mogen verdedigen, zonder aan een zogenaamde ‘kortere’, of
andere vorm van rechtspleging te worden onderworpen, terwijl hij dan bij dezen
nadrukkelijk het Landrecht en de daarbij vastgestelde wijze van procederen voor
zich opeist, en tegen alle anderen buitengewone modes procedendi ten krachtigste
protesteert.
Na afloop van de Landdag schrijft Rouse aan Willem V:
Uit het verdere verloop zal blijken dat de heer van der Capellen de zaak in een
bepaalde richting heeft doorgedrukt, met een beslistheid die sterk overhelt naar
hardnekkigheid. Hoeveel moeite deze en gene van de Ridderschap zich ook
gegeven hebben om hem zijn ongelijk te doen inzien, heeft niets geholpen.
Uit de vergadering weggestuurd en met een proces bedreigd te worden is erg
genoeg maar draaglijk vergeleken bij de vernedering te moeten meemaken dat er
in de steden plakkaten aangeslagen worden waarop hij een leugenaar en
bedrieger wordt genoemd. Iemand die het volk tot ongehoorzaamheid aan het
gezag tracht te verleiden. In Zwolle wenden mensen die hem altijd gegroet hebben
het hoofd af wanneer zij hem op straat tegenkomen. Op verzoek van Hillegonda
wordt Betje naar haar tante op Huis Wittenstein gestuurd. Johan Derk zou graag
willen dat zijn vrouw meeging, zij denkt er niet over hem nu alleen te laten.
18 februari 1779 Willem V aan S.V.G.L. van Heiden Hompesch
Ik moet U ervan op de hoogte stellen dat ik een verzoek heb gericht aan de Staten
van Overijssel, om mij hun mening te geven over wat ik moet doen inzake een
rekest om readmissie van de heer van der Capellen. U zult het met mij eens zijn
dat ik dit stuk niet onder mij kan houden, en dat ik er niets anders mee kan doen
dan het ter kennis brengen van de Staten, opdat men mij niet voor de voeten kan
werpen dat ik jegens de heer van der Capellen partijdig en kwaadwillig gezind
ben.
Tijdens de februarivergadering van de Staten van Overijssel in Zwolle worden er
protesten hoorbaar tegen de gang van zaken. Zwolle is ervoor het geschorste lid
weer toe te laten. De drost van Vollenhove verheft als enige van de edelen zijn
stem om te verklaren dat het niet eens is met de in oktober aangenomen
resolutie.
Want, hangende de procedure, kan noch mag door een voorlopig politiek besluit,
aan de heer van der Capellen het recht ontnomen worden zitting te hebben in de
vergadering. Waarlijk! Een zeer harde zaak voor iemand aan wie geen crimineel
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wangedrag ten laste gelegd wordt… en een wijze van optreden, edelmogende
heren! Tegen een mederegent, die ik ook al daarom niet heb kunnen goedkeuren,
omdat ik dit een voor alle regenten in het algemeen zorgwekkend precedent acht,
iets dat velen bevreesd zou kunnen maken om in discussies over staatszaken, die
in elk opzicht vrij behoren te zijn, eerlijk hun mening en advies te geven.
De drost van Vollenhoven constateert met blijdschap dat de afgevaardigden van
Deventer en Kampen zich bij zijn zienswijze en die van de stad Zwolle aansluiten.
De Ridderschap beschouwt dit echter niet als een meerderheid. Volgens Van
Heiden Hompesch is de drost van Vollenhoven een kleine drost, hoofd van een
onbelangrijk ambtsgebied. Vlak voor de Landdag van maart 1779 stelt men
Johan Derk voor in de vergadering opnieuw de verklaring te komen afleggen die
hij in oktober van het vorig jaar heeft uitgesproken, maar met enkele wijzigingen.
Het komt neer op spijt betuigen in het openbaar. Hij begrijpt dat de Ridderschap
hem in de voltallige Staten door de knieën wil zien gaan: de man die ongelijk
bekent. Voorzichtig heeft men hem te verstaan dat de Staten op advies van de
stadhouder gezocht hebben naar een oplossing waardoor een voor het
landsbelang schadelijk proces vermeden wordt. Het moet er dus uitzien alsof hij,
na om vergiffenis gevraagd te hebben, weer in genade in het Corps van Edelen
wordt opgenomen. En dat terwijl hij zich de benadeelde voelt, degene die in de
positie verkeert van iemand die men bij vergissing met een bord ’falsaris’
(vervalser, iemand die oneerlijke handelingen begaat) om de nek aan de kaak
gesteld heeft!
20 maart 1779 S.V.G.L. van Heiden Hompesch aan Willem V
Tot nu toe is de Landdag heel rustig verlopen. Ik hoop dat men erin zal slagen een
middel te vinden om de heer van der Capellen de onaangenaamheden te besparen
die hij zich door zijn onbezonnen gedrag op de hals heeft gehaald. Dat kan, indien
hij wil voldoen aan wat men hem in oktober van het vorige jaar gevraagd heeft. Ik
voor mij ben er in elk geval sterk voor dat hij zijn verontschuldigingen aanbiedt.
Zonder die excuses zie ik niet dat de zaak voor elkaar komt, de beledigingen zijn te
grof, en zijn gedrag is te verwerpelijk, dan dat men anders zou kunnen handelen.
23 maart 1779 Willem V aan S.V.G.L. van Heiden Hompesch
Ik ben geheel en al dezelfde mening toegedaan als u, wat betreft de houding van
Amsterdam en Frankrijk; het ware zeer wenselijk dat de mensen de ogen geopend
worden, en dat de natie ziet hoe het in werkelijkheid met de zaken gesteld is, en
waartoe dat zogenaamde patriottisme van enkele regenten zal leiden, indien men
onbeperkt konvooi toestaat aan de vijanden van onze bondgenoot Engeland,
zonder eerst ons eigen land in staat van verdediging te brengen. Het gevolg zal
natuurlijk zijn dat de Engelsen de schepen willen visiteren (onderzoeken), en dat er
gevochten wordt. Wanneer onze schepen dan verslagen en veroverd zijn, moeten
wij ons vernederen om ze terug te krijgen; en wanneer zij de Engelsen verslaan, is
een oorlog onvermijdelijk, dan zijn onze koloniën verloren, nog ongeacht de ellende
die Engeland ons in Europa kan berokkenen. Toch vrees ik dat in de provincie
Holland de stemming die kant uitgaat. We moeten zien te voorkomen dat een en
ander hetzelfde effect heeft op de Staten-Generaal. In mijn kwaliteit van admiraal-
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generaal heb ik mij te houden aan de orders van Hunne Hoogmogenden, ik kan
niets ondernemen zonder een resolutie van de Staten van Holland. Het is
zorgwekkend hoe de Amsterdamse factie (politieke groep) in die provincie terrein
gewonnen heeft. We moeten alle middelen aanwenden om die invloed te
verminderen. Ik ben het ook geheel met u eens wat betreft de heer van der
Capellen; maar ik geloof stellig dat hij, wanneer hij weer toegelaten wordt tot de
Ridderschap en de Staten van Overijssel, ons meer kwaad dan ooit zal
berokkenen. Het zou daarom te wensen zijn dat er geen sprake kan zijn van
liberum veto (liberaal: vrijzinnig, veto: verbod, verwerping), en dat men ertoe
overgaat beslissingen te nemen met tweederde of drievierde van de Ridderschap.
Anders vrees ik dat vroeg of laat ons land verloren is, en deze of gene regent zich
zal laten corrumperen (bederven, ondegelijk maken).
26 maart 1779 S.V.G.L. van Heiden Hompesch aan Willem V
Men heeft geprobeerd de heer van der Capellen ertoe te bewegen een en ander
weer recht te zetten, maar aangezien hij tot nu tot veel minder spijtbetoon bereid
blijkt dan eerst, is het niet mogelijk de onderhandelingen voort te zetten. Ik
twijfelde er niet aan dat er lieden zijn die hem aansporen om een voor hem (en voor
hen) gunstig ogenblik af te wachten. De meningen zijn verdeeld. Ik ben nog niet
voldoende geïnformeerd om met zekerheid te kunnen zeggen om wie het gaat.
Getuigd Johan Derks onwil om de ten slotte tot een conventionele formule
teruggebrachte verklaring af te leggen, van overdreven gekrenkheid? Op grond
van bepaalde dingen die hem ter ore gekomen zijn in verband met de stemming
onder de bevolking in de provincie, meent hij dat hij het zich niet veroorloven kan
weer zitting te nemen in de Staten als een lid op wie zelfs maar een schijn van
verdenking wegens onoorbaar handelen rust. Integendeel, het is in zijn belang,
en in dat van Overijssel, dat hij zich tot het bittere einde toe opstelt als de man
de gelijk heeft.
Ook in Deventer vormen intussen de drostendiensten een punt van felle
discussie. Evenals te Zwolle bezit het stadsarchief documenten waaruit blijkt dat
al in de zestiende eeuw die diensten zijn verworpen. De meente (meent:
gemeenschappelijke grond) van Deventer heeft de afgevaardigden van de stad de
opdracht gegeven om de kwestie in de Statenvergadering ter sprake te brengen.
Zij eisen een officiële verklaring dat de drostendiensten ten eeuwigen dage
afgeschaft zijn. Schepenen en raden van Zwolle bepleiten de instelling van een
speciale commissie van onderzoek, die de geldigheid van het charter van het jaar
1631 nog eens moet belichten. De heren van de Ridderschap zeggen ten uiterste
verwonderd te zijn over de schoolmeesterachtige en verwijtende toon die zij bij de
Steden menen te bespeuren. Wat de kwestie Van der Capellen betreft, volgens de
edelen is de vertraging de schuld van ‘die Heer zelf en van de Heren van de drie
Steden’. Men wacht op een bericht van de stadhouder, die laat weten:
Ik vind het zeer onaangenaam het beslissende woord te moeten spreken in die
vervelende affaire van de heer van der Capellen. Het is weer dezelfde
geschiedenis als bij zijn admissie!
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Nu de Landdag voorbijgegaan is zonder dat de prins als een deus ex machina (op
het eind van een toneelstuk onverwacht verschijnende (bovenaardse) figuur, die
de oplossing brengt) het verzoek om readmissie heeft gehonoreerd, besluit Johan
Derk het standpunt, waartoe hij intussen besloten heeft aan de trage vorst
kenbaar te maken. Hij meldt dat hij op 17 maart aan de vergadering een adres
(verzoekschrift) heeft aangeboden.
Wanneer ik weer toegelaten zal zijn tot Ridderschap en Staten, zal ik zeer gaarne
van mijn kant alles doen om het geschil in der minne te schikken, op een wijze die
verenigbaar is met mijn eer. Heb ik niet de eerste stap gezet? De Ridderschap wil
echter eerst excuses horen en wijst mij opnieuw af.
Hij verklaart nu met de meeste nadruk dat hij iedere tegemoetkomende
verzekering van niets kwaads bedoelt te hebben. Ja, alles wat zou kunnen
zwemen naar een betuiging van spijt, terugneemt. Hij verzoekt de stadhouder de
teksten in zijn ‘Verzamelde Stukken’, waaruit zijn bereidwilligheid tot
accommodement (accommoderen: aanpassen, in orde brengen) spreekt, als niet
geschreven te beschouwen.
Ik moet uit hoofde van hetgeen ik aan mijzelf verschuldigd ben, alle aanbiedingen
die ik gedaan heb formeel herroepen; en ik vertrouw erop dat IEDERE MAN VAN
EER EN DEUGD, en Uwe Doorluchtige Hoogheid nog het meest van allen, zonder
dat ik mij duidelijker hoef uit te drukken, zal aanvoelen wat mij tot deze stap
beweegt; ik ben er ook zeker van dat de standvastigheid waarmee ik tot nu toe
geweigerd heb mijn readmissie te laten afhangen van een verklaring die (hoe
‘zacht’ geformuleerd) toch zou neerkomen op een schuldbekentenis, de
goedkeuring van Uwe Doorluchtigheid Hoogheid zal wegdragen. Want door een
schuldbekentenis zou men bevoegd geweest zijn mij feitelijk zonder vorm van
proces uit mijn ambt te ontzetten. Een zo gevaarlijk precedent te scheppen kan ik
nooit ofte nimmer verantwoorden ten aanzien van mijn mede-regenten in heden en
toekomst. Ik heb dus alle voorstellen afgeslagen, en ben volkomen bereid het
uiterste af te wachten, en alle constitutionele en geoorloofde middelen ter
verdediging van mijn goed en onbetwistbaar RECHT aan te wenden, liever dan, ter
herstelling in mijn ambt, te kruipen of deze zaak te vereffenen op een andere
manier die mijn eer te na is.
Enkele dagen later verschijnt de brochure: ‘Jonkheer Joan Derk van der
Capellen, Heer tot den Pol, Regent’, bevattende de ‘Verzameling van Stukken’ met
betrekking tot de door Johan Derk inzake de drostendiensten aangeboden
memories en adviezen, alsmede de reacties daarop van Ridderschap en Steden.
De redacteur en schrijver van inleiding en nawoord, noemt zich Junius Brutus
Celta, aldus ervan blijk gevend de traditie van de Engelse Junius-pamfletten te
kennen. Met het nawoord haakt hij in bij de actualiteit:
Landgenoten! Lang geleden reeds zou ik deze handvol bladzijden onder uw
aandacht gebracht hebben, indien ik mij niet had laten strelen door de hoop, met
welke velen zich gevleid hebben, dat jonkheer Joan Derk van der Capellen in het
najaar weer geadmitteerd zou zijn. In Overijssel zagen het beste des volks en de
notabelste regenten reikhalzend uit naar deze gebeurtenis, en ook in andere

287

gewesten werd dat voortdurend verschuiven van die readmissie met aandacht
gevolgd. Intussen is de eerste Landdag van 1779 weer geëindigd zonder dat er
een besluit genomen is om die edele regent in de hem krachtens geboorte
toekomende rechten te herstellen. Dit heeft mij ertoe gebracht u niet langer van het
gebeurde tussen Ridderschap en Steden onkundig te laten.
24 april 1779 Pieter Paulus aan Robert Jasper van der Capellen
Het werk, getiteld ‘Joan Derk van der Capellen, Regent’ geeft hier zeer veel
genoegen, en zal, zo verbeeld ik mij, de zaak van die heer oneindig veel goed doen.
Ik ben uitermate benieuwd waar dit alles ten slotte op uit zal draaien! Men begint
hier over het algemeen al heel gunstig te denken over de affaire van de heer van
der Capellen. Maar is er niet ook te krijgen een (naar ik meen) ‘Brief van een Heer
uit Twente’, die in manuscript aan L. Herdingh is gestuurd, en waarin heel wat
aanhangig wordt gemaakt? Ik heb er hier al herhaaldelijk over horen spreken,
maar tot nu toe heeft niemand mij een exemplaar kunnen bezorgen.
Robert Jasper heeft aan een half woord genoeg. Hij deelt de gevoelens –
sympathie en bezorgdheid – van Paulus, Tydeman en Alexander Philip ten
aanzien van de vriend en neef, die zich zoveel moeilijkheden op de hals haalt.
Wat Paulus in zijn brief aanduidt maar voorzichtigheidshalve (het is immers niet
bewezen) ongezegd laat, dat Johan Derk niet zo oprecht is als hij voorgeeft te
zijn, hindert Robert Jasper in hoge mate. Als lid van Staat kan Johan Derk met
een zuiver geweten onder ede verklaren dat hij zich in zijn memorie over de
drostendiensten niet heeft bezondigd aan beledigingen en oproerige taal. Maar…
indien datzelfde lid van Staat, gemaskerd, aansprakelijk is voor de verhevigde,
kwetsende vorm waarin de inhoud van de memorie openbaar gemaakt is? Het is
wel duidelijk geworden dat velen (aangevoerd door de drost van Twente) Johan
Derk voor de anonieme pamfletschrijver van de ‘Brieven’ houden, en dat zijn
verbanning uit de Staten van Overijssel op die onuitgesproken mening berust.
Van Heiden Hompesch, de drost van Twente, zo hevig gekweld door jicht dat hij
zijn rechterhand niet kan gebruiken, dicteert zijn secretaris een brief aan de
stadhouder. Hij deelt mee dat Van der Capellen niet ophoudt achter de schermen
te ageren, en steeds meer aanhang krijgt, een advocaat en een procureur naar
Twente heeft gestuurd om bij de boeren inlichtingen in te winnen over het
optreden van de drost.
Ik had wel een middel kunnen bedenken om daar een stokje voor te steken, en
hem moeilijkheden te bezorgen, maar ik geef er de voorkeur aan rustig af te
wachten wat hij met die informatie gaat doen. Ik ben ervan overtuigd dat ik nooit
onwettig heb gehandeld. Het is heel gemakkelijk hier in de streek boeren te laten
verklaren wat men graag horen wil, vooral wanneer zij de indruk krijgen dat zij er
voordeel van zullen hebben; maar het is ook heel eenvoudig om daarna de
waarheid aan het licht te brengen. Ik vind de manier van doen van de heer van der
Capellen zeer eigenaardig; een en ander doet mij denken aan de inquisitie. De tijd
zal wel leren wat zijn bedoelingen zijn.
30 mei 1779 S.V.G.L. van Heiden Hompesch aan Willem V
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Ik heb gegronde redenen om aan te nemen dat de heren van de Steden al het
mogelijke zullen ondernemen om in de zaak van de heer van der Capellen te gaan
roeren, en te trachten de kwalijke gevolgen van zijn ondoordachte optreden
ongedaan te maken. Indien mijn veronderstelling juist is, kan Uwe Hoogheid zich
wel voorstellen welk een deining een en ander zal veroorzaken. En indien U nu
geen blijk geeft van ontstemming jegens diegenen die achter dit alles steken, en
jegens degenen die zich laten ophitsen, vrees ik dat onze Overijsselse Wilkes (ik
wou dat hij in Boston zat) op een kwade dag ons allemaal de wet zal
voorschrijven, ook aan uwe Hoogheid in eigen persoon – hetgeen God verhoede.
1 juni 1779 Willem V aan van Heiden Hompesch
Of de Steden zich nu wel of niet druk maken over deze kwestie, raakt mij in wezen
niet want zolang er geen officiële beslissing genomen is om de heer van der
Capellen weer tot de vergadering toe te laten, is er niets aan de hand. Ik geloof dat
het ’t beste zou zijn, wanneer u hem voor de duur van zijn leven zou uitsluiten,
maar zonder hem op een andere manier te vervolgen. Wilkes is pas gevaarlijk
geworden, toen men de indruk had dat hij om zijn denkbeelden aan vervolging
blootstond. Sinds men hem met rust laat, stelt hij niets meer voor.
3 juni 1779 Willem V aan S.V.G.L. van Heiden Hompesch
Wat betreft de zaak van de heer van der Capellen, kan ik slechts verwijzen naar
mijn brief aan de Staten van Overijssel. De heer Rouse heeft mij schriftelijk beloofd
dat de stad Zwolle zich zou aansluiten bij mijn beslissing, die hij zeer juist vond.
Hij was het er ook volkomen mee eens dat ik het tweede rekest van de heer van
der Capellen afgewezen heb, en dus verwacht ik geen tegenstand van die zijde,
hoe de Steden verder ook over deze affaire delibereren, dat kan me niet schelen.
29 juni 1779 Willem V aan S.V.G.L. van Heiden Hompesch
Sinds eergisteren is de heer Rouse hier in Den Haag. Hij lijkt mij vol toewijding
voor de goede partij in de kwestie waarover ik geschreven heb, die van de
vermeerdering der troepen, maar ik heb nog niet onder vier ogen met hem kunnen
spreken over zijn houding op de laatste Landdag. Hij zegt dat hij de zaken in zijn
stad niet meer zo in de hand heeft als hij wel zou willen. Voor het overige schort ik
mijn oordeel op. Ik zou graag eens met hem willen praten als u er ook bij bent.
In Den Haag vormt het geschil tussen Van der Capellen tot den Pol en de
Ridderschap van Overijssel het gesprek van de dag. Ook in de omgeving van de
stadhouder komt het onverkwikkelijke onderwerp herhaaldelijk ter sprake. Een
vooraanstaand lid van de Staten-Generaal, zelf edelman en regent, vaak kritisch
gestemd ten opzichte van de stadhouder en Van Brunswijk Wolfenbüttel, vraagt,
wanneer hij de gelegenheid heeft de prins onder vier ogen te spreken, of de vorst
het eens is met het voornemen van de Ridderschap om Van der Capellen nooit
meer in de vergadering van de Staten toe te laten. Er is immers nog geen sprake
van een proces en zelfs indien dat wel het geval was, zou men de uitspraak van
een bevoegd rechtscollege moeten afwachten. De prins vindt het onaangenaam
weer herinnerd te worden aan het geval dat hem nu al gedurende jaren
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hoofdbrekens kost. Zuchtend antwoord hij:
Ja, men laat die beslissing nu aan mij over. Maar ik denk eigenlijk dat Van der
Capellen niet uit de vergadering geweerd kan worden, zolang hij niet officieel in
het ongelijk is gesteld. Hoewel, als hij wel komt, zal dat onder de gegeven
omstandigheden wel weer heel wat deining veroorzaken. Dan heb ik dus het
Trojaanse paard binnengehaald. Maar ja, recht is recht. De heren van de
Ridderschap hebben niet juist gehandeld door hem de vergadering te ontzeggen.
Natuurlijk zouden zij hem wel kunnen opdragen om excuses aan te beiden, of om
zijn verklaringen wat te wijzigen… maar nee, zij zijn bepaald niet bevoegd om hem
de vergadering te ontzeggen.
Die aarzelende houding, die angst om een knoop door te hakken blijken ook nu
weer de zaken te vertroebelen. Die aspecten van de persoonlijkheid van de prins
worden intussen door alle medewerkers en adviseurs van de prins gevreesd. Hij
schuift de verantwoordelijkheid af en wijst twee arbiters aan. Het zijn beiden
bekwame en integere landsdienaren, die korte tijd later, na onderzoek van de
feiten, verklaren dat Van Heiden Hompesch inderdaad zijn boekje te buiten is
gegaan. De stadhouder laat in gezelschap weten dat hij er precies zo over denkt.
Vijf dagen later wordt het definitieve oordeel van Zijne Hoogheid bekend gemaakt.
Hij heeft in deze kwestie ten slotte een beslissing genomen ten gunste van de
drost van Twente, tegen de publieke opinie in de steden van Overijssel, en tegen
het rechtvaardigheidsgevoel van velen elders in; tevens in strijd met wat hij zelf
kort geleden verklaard heeft. Op bevreemde reacties antwoordt hij lachend: ‘Ik
wil de heer Van Heiden Hompesch niet in de schuur jagen’.
De maand april brengt nieuws dat hem onrustig maakt. In Friesland hebben in
het vorig jaar enige leden van de Staten met kracht gepleit voor het onbeperkt
konvooi ‘als een blijk van strikte neutraliteit’. Er is, aan het adres van die heren,
een anoniem lofdicht verschenen, dat door ongezouten kritiek op het hof grote
beroering heeft veroorzaakt. Nu blijkt Francois van der Kemp de auteur te zijn.
Hij heeft het zelf verklaard en zal zich moeten verantwoorden voor het
Academische Tribunaal, dat strafzaken van afgestudeerden behandelt. Dat Van
der Kemp zich door die roekeloze bekentenis aan strafvervolging blootstelt, vindt
Johan Derk heroïsch. Het betekent echter ook dat de jonge predikant zich
voorlopig geen enkele ‘Junius’-publicatie veroorloven kan want er wordt
ongetwijfeld scherp op hem gelet. Robert Jasper heeft nog een bericht: hij is bij
de stadhouder ontboden. Het zal de eerste maal in zijn leven zijn dat hij door
Zijne Hoogheid ontvangen wordt. Hij vermoedt dat het onderhoudt te maken
heeft met zijn stellingname inzake het onbeperkt konvooi, als een blijk van exacte
neutraliteit.
Johan Derk schrijft aan Francois van der Kemp, met het dringende verzoek zich
niet aan een verhoor bloot te stellen, en liever onder te duiken. Hij biedt
gastvrijheid aan op Huis Appeltern. Van der Kemp komt inderdaad, echter niet
om zich te verbergen. Het doel van zijn korte bezoek is uitleg te geven van zijn
handelen. Met warmte spreekt hij over zijn vriend Pieter Vreede, de schrijver van
de ‘Ode aan de Friese Edelen’, die nu – dank zij de snel ingeroepen hulp van
Robert Jasper – via de Achterhoek naar Westfalen is gegaan en daar onderdak
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gevonden heeft. Aan het proces valt niet te ontkomen. Van der Kemp is al eerst
op 10 april en vervolgens op 1 mei voor het Academisch Tribunaal verschenen.
De tweede keer zijn hem vierennegentig vragen gesteld, ‘sommige zeer
ingewikkeld en dubbelzinnig geformuleerd’, zegt hij lachend. ‘Maar men heeft mij
toch laten gaan, op plechtige belofte dat ik niet zal vluchten, en op 2 juni
aanstaande weer bij het Tribunaal verschijn’. Hij heeft de indruk dat men hem zo
streng aanpakt, niet vanwege het bewuste lofdicht, maar omdat men er lucht van
gekregen heeft dat hij de ‘Verzamelde Stukken’ betreffende Van der Capellen
heeft geredigeerd. Zijn voorwoord bevat immers uitspraken ten gunste van het
onbeperkt konvooi. Hij bezweert Johan Derk dat hij, wat er ook gebeurt, hun
samenwerking niet zal verraden.
12 mei 1780 Johan Derk van der Capellen aan Robert Jasper van der Capellen,
heer Van de Marsch, Lathmer en de Engelenburg
Waarde vriend! De brief die van je gekregen heb na je terugkeer uit Den Haag heb
ik gelezen, herlezen en nog eens gelezen, maar er niet in gevonden wat ik erin
zocht en verwachtte, namelijk, een verslag van je gesprek met Willem V voor zover
dat mij betrof. In de driedubbele betrekking van vriend, regent en patriot (ik noem
die van bloedverwant niet, omdat die gewoonlijk niets betekent in een wereld
waarin alleen het belang telt) heb je je zeker deze gelegenheid niet laten ontgaan
om de dwingeland het schreeuwende onrecht dat mij gedeeltelijk door hemzelf, en
gedeeltelijk op zijn wenk door zijn creaturen is aangedaan, onder het oog te
brengen, en hem het verkeerde, gevaarlijke van die handelwijze te doen gevoelen
en hem te wijzen op het oordeel dat alle weldenkenden over een en ander geveld
hebben. Ik verwacht dat je deze gelegenheid niet hebt verzuimd om mij, en de
goede zaak waarvoor ik lijd, te begunstigen en je oude boezemvriend de steun te
geven die in je macht lag. Stuur mij tegen dinsdagavond een antwoord naar
Zwolle, waar ik maandag of uiterlijk dinsdag denk te zijn, en drie of vier dagen zal
blijven. Van der Kemp is even grootmoedig als grillig. Zijn kalmte en moed
verdienen bewondering, om zijn vaderlandsliefde moet iedereen hem hoogachten.
Ik heb in de meest serieuze termen protectie voor hem geëist bij Van Berckel. De
zaak van de onbeperkte konvooien – en trouwens de hele patriottische partij –
hebben meer aan deze predikant te danken dan men wel weet. Op deze manier
heb ik er aan Van Berckel over geschreven. (Stuur me deze brief ook terug). Van
der Kemp was verbaasd dat hij taal noch teken van je vernomen had, ofschoon je
in Den Haag was. Ik heb hem gezegd dat ik ook niets gehoord had, en dit
toegeschreven aan alle afleiding die je daar gehad moet hebben; ik was ervan
overtuigd dat je de ene dag bij de Franse ambassadeur, de volgende bij de
Russische gezant, de daaropvolgende bij die van Spanje van ’s ochtend vroeg tot ’s
avonds laat met beleefdheden overladen werd, en je geen ogenblik kon
ontworstelen aan de maalstroom van nieuwe bezigheden en ideeën. Ik ben zo druk
bezig met mijn eigen zaken hier op Appeltern, dat ik niet aan politiek denk. Dit
staat bij mij vast, dat wij verkocht en verraden zijn. Indien men de oorlog met
Engeland niet kan vermijden, zal men er wel voor zorgen dat een en ander zo
uitvalt als met de politieke opvattingen van het hof strookt. Enfin, het kan mij
weinig meer schelen hoe het gaat. Nu ik buiten de bescherming der wetten gesteld
ben, heb ik geen belang meer bij iets in dit vervloekte land, waar het geweld op de
troon zit. Vaarwel! Doe mij het genoegen eens namens mij te schrijven aan vriend
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Kool in Amsterdam. Ik denk heus wel aan die brave man, ook al hoort hij weinig
van mij.
Kool was de eigenaar van de bierbrouwerij ‘De Gecroonde Valk’ aan de HoogteKadijk. Het standbeeld van de gekroonde valk is er nog, op dezelfde plek waar
eens de brouwerij was gevestigd.
Johan Derk is gespannen en onrustig. Het antwoord van Robert Jasper laat op
zich wachten. Hillegonda, die stellig rekent op een gunstig resultaat van de
Haagse reis, maant tot geduld. Hij moet Robert Jasper de tijd geven een
nauwkeurig verslag van het onderhoud met de prins op schrift te stellen. Is het
niet voorbarig gedacht om nog voor de ophanden zijnde meivergadering van de
Ridderschap een besluit tot readmissie te verwachten? Johan Derk kan dat
geduld niet opbrengen. Al na een paar dagen schrijft hij weer aan zijn neef,
dringt aan op bericht:
Daar ik ervan overtuigd ben dat je, bij alle wederrechtelijke handelingen in de
regering, die je de dwingeland voor ogen hebt gehouden, toch zeker de alle
regenten van zo nabij rakende manier van optreden tegen mijn persoon niet zult
hebben overgeslagen. Indien mensen van jouw denk- en handelwijze dat niet
doen, wat kan ik dan van anderen verwachten?
De reactie van Robert Jasper treft hem als een klap in zijn gezicht.
Hoe kan het in je hersens opkomen, dat ik bij mijn eerste contact met Willem V hem
al dadelijk over jouw zaak onderhouden zou hebben? Dat zou stellig meer kwaad
dan goed gedaan hebben, hij had mij waarschijnlijk allesbehalve vriendelijk
gevraagd waar ik mij mee bemoeide. Bij een volgende gelegenheid zal ik proberen
een en ander aan te roeren. Maar, lieve vriend. Het kan niets baten.
Johan Derk is diep gekrenkt in zijn eer en laat dit per ommegaande aan zijn neef
weten.
Onder de tegenslagen die gedurende een groot deel van mijn leven zo rijkelijk mijn
deel zijn geweest, beschouw ik wat er in Den Haag gebeurd is als een van de
ergste. Ik voel me zo gekwetst door je nonchalance waar het betreft die
driedubbele plicht als vriend, regent en patriot, dat ik nauwelijks weet hoe ik in het
vervolg over je moet denken. Indien je vindt dat ik je verkeerd beoordeel, welaan,
kies dan de heren Kool en de Vries tot scheidsrechters tussen ons.
(ongedateerd) Johan Derk van der Capellen aan Jacob (James) Kool
NN staat er om bekend dat hij steeds openlijk te kennen geeft geen fortuin te
zoeken, het hof niet te vrezen, en ook niet nodig te hebben. NN komt er in
gesprekken overal rond voor uit dat mij schreeuwend onrecht wordt aangedaan;
dat mijn geval alle regenten aangaat want dat het afgelopen is met hun
onafhankelijkheid, en met iedere vorm van vrij overleg, indien mijn geval een
precedent zou scheppen. NN krijgt gelegenheid, de vorst die mijn tegenspoed op
zijn geweten heeft, uitvoerig onder vier ogen te spreken. NN brengt Zijne Hoogheid,

292

naar zijn eigen zeggen, verschillende nationale grieven en misstanden heel
kordaat aan het verstand, maar NN vergeet, of liever verzwijgt, bij die misstanden
te noemen wat mij is overkomen, rept er met geen woord van, alsof het allemaal
niet gebeurd is. Ik kan het niet helpen, maar ik twijfel nu zowel aan de
vriendschap als aan de belangeloosheid van NN, en ik reken hem voortaan tot het
soort van vrienden van wie ik niets meer vergen kan dan dat ze mij geen schade
berokkenen. U bent wel eens vaker mijn biechtvader geweest, en daarom vraag ik
u onbewimpeld wat u van deze zaak denkt, en of ik soms geen reden heb me een
en ander aan te trekken.
Kool is zeer verlegen met de kwestie. Hij vraagt zich af wie van de geestverwanten
uit de oostelijke provincies, bovendien een hoge functionaris, met toegang tot het
hof, die hij kent, met NN bedoeld kan zijn. De eensgezindheid van de neven Van
der Capellen is voor hem een zo vanzelfsprekende zaak dat het niet bij hem
opkomt in dit verband aan Robert Jasper te denken. Van Thuessink weigert hij
eenvoudig zoiets te geloven. Er blijft één naam over, die van burgemeester
Gijsbert Rouse van Zwolle, die na zijn bezoek aan Amsterdam, enkele weken
geleden, naar Den Haag is gegaan omdat de stadhouder hem bij zich ontboden
had. Kool wendt zich tot zijn oude vriend Simon de Vries, met het verzoek bij
Rouse te informeren hoe die audiëntie verlopen is. Het gevraagde antwoord wordt
later bij Kool bezorgd in de vorm van dagboekaantekeningen, die Rouse
onmiddellijk na het onderhoud met de prins heeft gemaakt. Hij zou graag zien
dat deze tekst door zijn neef De Vries bewerkt werd tot een ‘Brief van een Heer
uit Overijssel aan een Koopman te Amsterdam’. Het kan nuttig zijn dat
(anonieme) pamflet te laten circuleren onder de Amsterdamse bestuurders. U
herinnert zich nog wel, aldus richt Rouse zich tot Kool:
(…) dat wij, toen ik onlangs bij u was, over niets anders gepraat hebben dan over
de reactie van de Staten-Generaal op de door de Engelse ambassadeur
overhandigde memorie van de koning van Groot-Brittannië. Ik zag er toen geen
bezwaar in te verklaren dat de vijandige houding van de stadhouder ten opzichte
van de Amerikanen, en zijn voornemen om hun schepen te verbieden onze haven
in- en uit te lopen, nadelig zijn voor ons land. Maar, vriend, nadat ik in de
gelegenheid ben geweest om de redenen te leren kennen waarom Zijne Hoogheid
zo denkt, voel ik me gedrongen mijn eerdere mening als ongegrond te verwerpen,
en te erkennen dat Zijne Hoogheid de hele kwestie veel beter heeft onderzocht dan
ik, en dat het gelijk aan zijn zijde is. U vraagt zich nu natuurlijk af, vanwaar die
plotselinge politieke bekering? Wel, louter en alleen door de informatie die ik van
de prins zelf kreeg, toen ik in Den Haag was. Ik moest hem spreken over bepaalde
zaken die te maken hebben met Zwolle. Ik trof hem in een buitengewoon
mededeelzame stemming. Nadat wij het onderwerp waarvoor ik gekomen was
afgehandeld hadden (bij die gelegenheid was hem gebleken dat ik tevoren in
Amsterdam geweest was), begon hij met mij het volgende gesprek. Ik heb dadelijk
na terugkeer in mijn logement alles opgeschreven:
Zijne Hoogheid: Wat voor nieuws hebt u in Amsterdam opgedaan? Zijn de heren
kooplieden in hun schik, omdat de Staten-Generaal nog geen gehoor gegeven
hebben aan het verzoek van Engeland om de Amerikanen de toegang tot onze
haven te weigeren?
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Ik: Dat Hunne Hoogmogenden niet op het verzoek van de koning van Engeland
zijn ingegaan, wordt over het algemeen met instemming begroet. Er zijn er ook
die liever gezien hadden dat men Zijne Majesteit meteen op een kordate manier
aan het verstand gebracht had dat hij iets eist waar hij hoegenaamd geen recht
op heeft, en dat ons weer van een andere kant onaangenaamheden berokkend
zou hebben, als wij er wel op ingegaan waren.
Zijne Hoogheid: Ja, zo denken veel mensen, niet alleen in Amsterdam, maar ook
elders. En aangezien men gehoord heeft dat ik er een tegengestelde mening op na
houd, zijn heel wat ingezetenen kwaad op mij, alsof ik een verklaarde vijand van
de kolonisten, en dus, volgens hun redenering, van de burgerlijke vrijheid zou
zijn! In Gelderland en Overijssel maakt men daar nu ook geen geheim meer van,
dat weet ik. Mensen met gezond verstand en kennis van zaken doen mij een
groot onrecht zo te denken. Het zal mij innig verheugen als dat rampzalige
conflict tussen de kolonisten en Engeland tot wederzijdse tevredenheid beëindigd
is, en alle gerechtvaardigde bezwaren van de Amerikanen op een wettige manier
uit de weg geruimd zijn..
Ik: In Gelderland en Overijssel wordt algemeen de wens geuit, dat we hier te
lande spoedig het voorbeeld van Frankrijk zullen volgen, en de Amerikaanse
kolonisten alle steun bieden. We moeten de Amerikanen geen reden tot
ongenoegen geven want dat zou, wanneer zij vrij en onafhankelijk geworden zijn,
wel eens nadelig kunnen blijken voor ons, en vooral voor onze handel. Men trekt
daaruit de conclusie dat het in ons belang geweest zou zijn om het verzoek van
de koning van Engeland dadelijk categorisch af te wijzen.
Zijne Hoogheid (valt mij driftig in de rede): En omdat Hunne Hoogmogenden dat
niet gedaan hebben, en men gehoord heeft dat volgens mij de republiek zich
volstrekt niet met dat conflict kan of mag bemoeien, meent men het recht te
hebben mij, op aanstoken van enkelingen, die geen ander doel hebben dan om
ons staatsbestel omver te werpen, bij iedereen gehaat te maken! Wij moeten geen
voorbeeld nemen aan Frankrijks gedrag ten opzichte van de Amerikaanse
koloniën! We moeten niet doen wat anderen doen, maar alleen wat wij op grond
van bestaande afspraken kunnen en mogen doen!
De ernst waarmee, en de toon waarop de prins deze woorden uitsprak, hebben
eerlijk gezegd diepe indruk op mij gemaakt. Ik had ook het gevoel dat hij er een
bepaalde bedoeling mee had, omdat hij vermoedde hoe ik op dat ogenblik nog
over het onderwerp dacht. Het bracht mij min of meer van mijn stuk want ik had
mij zo iets niet voorgesteld. Ik weet niet of de prins dit gemerkt heeft. Wel heeft
hij mij uit mijn verlegenheid gered – want ik wist zo gauw geen antwoord te geven
– door dadelijk op een kalmere en vertrouwelijker toon verder te gaan:
Dat zogenaamde recht van de Amerikaanse schepen om onze havens in- en uit te
lopen, en van ons om clandestien handel te drijven met de Engelse koloniën,
berust op een totaal verkeerde voorstelling van zaken. Ik beschouw die als de spil
waar de verderfelijke politiek van sommige regenten op het ogenblik om draait. Nu
in uw provincie de heer van der Capellen tot den Pol zich zo op de voorgrond
plaatst als het hoofd van degenen die dergelijke opvattingen huldigen, en blijkbaar
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overal aanhangers vindt, doet het mij oprecht genoegen eens met u over deze
dingen te kunnen spreken. Ik wil u uitleggen waarom ik me niet kan verenigen met
de denkbeelden van de mensen die van oordeel zijn dat men de kolonisten nu al
op alle mogelijke manieren moet ondersteunen. Men wil dat wij ons verdrag met
Engeland verbreken, en in plaats daarvan een verbond met Frankrijk aangaan,
dat we het staande leger afschaffen en een burger-landmilitie op de been brengen,
en de huidige regering door een volledige democratie vervangen. Wie meent dat
dergelijke opvattingen nuttig en bevorderlijk zijn voor het welzijn van het
vaderland, moet dat zelf maar weten, maar ik kan, mag, zal er nooit zo over
denken, en ook nooit in zo iets toestemmen zolang ik nog compos mentis
(component: samenstellend deel; mentor: leidsman, raadsman) ben, en mij bewust
van de verplichtingen die ik heb jegens land en volk. Mijns inziens is het in het
belang van ons land dat wij met alle vreemde mogendheden in goede
verstandhouding leven. Alleen zo kunnen we de ruggengraat van onze welvaart,
handel en zeevaart versterken. Wij zijn met Engeland verbonden door Traktaten
van Alliantie en Koophandel. We zouden ook met Frankrijk dergelijke banden
moeten aanknopen. Indien we, precies zoals vroeger, stipte neutraliteit in acht
nemen jegens beide landen, kunnen wij schatten vergaren. Eenzijdig blijven in het
conflict tussen Engeland en zijn koloniën is in ons belang, en de vrede bewaren
met de oorlogvoerende mogendheden Engeland en Frankrijk voor ons noodzaak is.
Dan is men hier te lande ook verplicht de in dat opzicht beste gedragslijn te volgen.
En nu vraag ik aan elk onbevooroordeeld en waarheidlievend mens: worden de
werkelijke belangen van ons land gediend door onophoudelijk razen en tieren
tegen Engeland? Door dat aandringen om alle banden met Engeland te verbreken,
en naar het voorbeeld van Frankrijk met de kolonisten gemene zaak te maken,
zoals de zogenaamde vrienden van de Vrijheid in het voetspoor van uw landgenoot
Van der Capellen tegenwoordig openlijk verklaren? Door de ingezetenen die niet
goed geïnformeerd zijn wijs te maken dat Engeland zich dat allemaal moet laten
welgevallen, dat Frankrijk ons tegen alle nadelige gevolgen zal beschermen, en dat
de handel met de kolonisten een nieuwe goudmijn voor de kooplieden zal
opleveren omdat die Amerikanen, zodra zij onafhankelijk zijn ons dan wel boven
alle andere gegadigden zullen begunstigen? Maar er is nog een ander, gewichtiger
reden om ons te onthouden van iedere stap in de richting van een opgeven van
onze neutraliteit, te weten: het recht dat Engeland volgens het verdrag van 1663
heeft om van ons te eisen dat zijn opstandige koloniën door ons land niet voorzien
worden van wat zij nodig hebben om die opstand te kunnen voortzetten. Wij
kunnen zo iets, zonder de goede trouw te schenden, niet doen of oogluikend
toestaan, zolang de kolonisten niet door Engeland vrij en onafhankelijk verklaard
zijn. Dit is de voornaamste reden waarom ik die sluikhandel en het toelaten van
Amerikaanse schepen in onze havens afkeur, als onbetamelijk en niet van politiek
inzicht getuigend. Een ding is zeker: wanneer de Republiek, wat God verhoede,
onder de huidige omstandigheden met Engeland in een oorlog verwikkeld raakt,
zullen wij daar een niet te schatten nadeel van ondervinden. Ik ben geboren en
opgegroeid in dit vrije land. Ik ken de waarde van de burgerlijke vrijheid te goed
om dat voorrecht aan wie dan ook te willen betwisten. Ik zou het Huis waartoe ik
behoor te schande maken, wanneer ik, zoals mijn vijanden beweren, de heimelijke
bedoeling had dit land en al zijn inwoners onder Engels juk te brengen.
In diezelfde maand mei schrijft een lid van de Staten-Generaal in zijn dagboek:
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Het volgende heb ik gehoord van de heer Rouse, die bij de prins is geweest. Toen
hij alleen was met Zijne Hoogheid en de meningsverschillen tussen de heer van
der Capellen tot den Pol en de Ridderschap van Overijssel ter sprake kwamen,
had hij gezegd dat er misschien wel iets op te vinden geweest zou zijn, zonder aan
de huidige drosten schade te berokkenen, en toch een oplossing te bereiken in die
netelige kwestie van de diensten; Van der Capellen zou zich bereid getoond
hebben zelf mee te werken. Daarop had de prins geantwoord: ‘Maar van die kant
kan dat niet komen, dat wordt niet geaccepteerd’. Rouse had ook nog gezegd, niet
te kunnen begrijpen hoe de prins zich had laten aanraden om de zaak aan de
Staten van Overijssel te renvoyeren (terugsturen, naar een ander rechtsprekend
lichaam verwijzen) en de uitspraak toe te vertrouwen aan het Hof van Gelderland,
zonder Van der Capellen tussentijds weer zitting te hebben toegestaan in het
Corps der Edelen. Door daar buitengesloten te worden, ondergaat Van der
Capellen immers al de zwaarste straf die hem door het Hof kan worden opgelegd.
James Kool en Simon de Vries voldoen niet aan Rouse’s wens. Het drukken en
verspreiden van die tekst zou door de vrienden van de Club en door alle
patriotten veroordeeld worden als sabotage van hun streven. Nog steeds in de
veronderstelling dat met NN niemand anders bedoeld kan zijn dan de
burgemeester van Zwolle, wiens tegemoetkomendheid jegens de prins voor
niemand een geheim is, laat Kool aan Johan Derk weten dat het ogenblik niet
gunstig lijkt voor aandringen op readmissie. Een naam wordt niet genoemd.
Johan Derk blijft er zijn neef Robert Jasper op aankijken. Voorbeeldige loyaliteit
ziet hij alleen bij Francois van der Kemp.
Volgens plan verschijnt eind februari 1781 in Tegelaars Noord-Hollandse
Courant de ‘Brief uit Deventer’ over de zaak van baron van der Capellen. De
Staten van Overijssel (Zwolle uitgezonderd) richten een missive (ambtelijke brief)
tot de Staten van Holland, waarin zij hun verontwaardiging uiten over ‘dat
zogenaamde verslag en onbevoegde oordeel’, dat bovendien zeer honende
opmerkingen bevat aan het adres van de Heer erfstadhouder. Men eist opsporing
en bestraffing van de auteur. Johan Derk heeft intussen een brief geschreven
aan de Raad en meente van Zwolle, die nu getoond hebben dat zij niet klakkeloos
de besluiten van de vergadering volgen. Als mederegent en stadgenoot maakt hij
aanspraak op hun bijzondere bescherming. Hij verwacht van hen dat zij met
kracht het rekest tot readmissie zullen steunen, dat hij voor de komende landdag
wil indienen.
1 maart 1781 Johan Derk van der Capellen aan de Staten van Overijssel
Gedurende twee volle jaren heeft ondergetekende niet de plaats in uw vergadering
mogen innemen, tot welke hem zijn geboorte en zijn admissie bevoegd maken. Hij
kan daarom niet nalaten u eraan te herinneren dat er nu weer een jaar begonnen
is, waarin hij in onzekerheid zit te wachten op uw definitief besluit omtrent de
manier waarop u zijn zaak nu eindelijk tot een oplossing denkt te brengen. In zijn
adres (adresser: zich wenden tot) van het vorig jaar heeft hij met de meeste
aandrang verklaard te wensen dat u de weg van minnelijke schikking zult kiezen.
Hij hoopt nog steeds dat u een stap wilt doen die daartoe zal leiden. Hij neemt,
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onder verwijzing naar zijn vorige adressen betreffende deze zaak, de vrijheid zich
nogmaals tot u te wenden met het verzoek deze Landdag niet te laten voorbijgaan
zonder een gunstig oordeel uit te spreken.
10 maart 1781 Burgemeester Hendrik Hooft aan Johan Derk van der Capellen
De heer Kool en zijn huisvrouw, bij wie ik gisteren de avond heb doorgebracht,
verzekeren u van hun achting. Wij hebben uw brief en rekest gelezen, en betuigen
dat het ons van harte zou verheugen als die voor u zo onaangename kwestie
afgedaan, en u in uw waardigheid hersteld, zou worden. Dat men u een plaats in
de Ridderschap geweigerd heeft, komt omdat u een plaats gevonden hebt in de
harten van alle integere mensen, hier zowel als in andere landen. Alstublieft, wees
niet mistroostig. Een juweel kan niet blinken, voordat het gepolijst is; pas daarna
kan men er de waarde van schatten; zo zal ook de tijd komen dat men u zal
noemen: één van de grootste kostbaarheden die ons vaderland heeft
voortgebracht. U bent meer waard dan duizenden anderen, omdat u zich er door
lief noch leed van hebt laten weerhouden om de plicht van een deugdzaam en
eerlijk regent te betrachten, en voor recht en gerechtigheid te pleiten, zolang het u
mogelijk geweest is. Ik ben zeer verlangend te horen, hoe men op de aanstaande
Landdag uwe rekest zal ontvangen en interpreteren.
Van de Kemp heeft niet stilgezeten en weer een tekst geschreven: ‘Brief van een
Heer uit Leeuwarden aan zijn vriend in Holland’, bevattende een beoordeling en
nadere verklaring van de ‘Brief uit Deventer’. Ook met dit stuk is Johan Derk erg
ingenomen (genegenheid opwekken). Hij stuurt het stuk naar Tegelaar, het is te
groot voor de krant en moet een boekje worden. Intussen hebben de
Gecommitteerde Raden van het Noorder Kwartier de drukker van de NoordHollandse Courant gedagvaard. Deze heeft tijdens het verhoor bekend dat de
tekst hem gebracht is door de boekverkoper Jan Verlem maar dat hij de naam
van de auteur niet weet, en uit eigen beweging en op eigen risico de ’Brief uit
Deventer’ geplaatst heeft. Hij mag met een ernstige vermaning naar huis.
Tegelaar kent wel een andere drukker die het aandurft om van de ‘Brief uit
Leeuwarden’ een brochure te maken. En hij heeft nog iemand achter de hand die
de proeven kan corrigeren, zodat de bewuste boekverkoper niet opnieuw zijn nek
hoeft uit te steken. Op vijfentwintig maart is het boekje zowel in het oosten als in
het westen van het land in alle steden te koop. Tegelaar kan al na drie dagen aan
Johan Derk melden dat de boekjes (ook van de ‘Brief uit Deventer’ is een boekje
gemaakt) een ongelooflijk succes hebben. Vooral de ‘Brief uit Leeuwarden’, omdat
zelfs iemand die nog van niets weet er uitstekend door wordt voorgelicht. Johan
Derk is erg blij met het drukwerk, hij stuurt er exemplaren van aan zijn relaties:
John Adams, gouverneur Livingstone – en door hemzelf in het Frans vertaald –
aan hertog De la Vauguyon.
In de maand maart komt er nog een publicatie, die – veel meer dan de ‘Brieven’
uit Deventer en Leeuwarden – de aandacht trekt. Het is in de vorm van een
staatsstuk geschreven ‘Politiek Vertoog’ over het ware regeringssysteem van de
stad Amsterdam, met betrekking tot de algemene belangen van de republiek, en
vermeerderd met een beschouwing over de geheime onderhandelingen tussen
Van Berckel en de Engelse koloniën in Amerika. De auteur noemt zich in de
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eerste, zeer kleine oplage, een regent van een voorname stad in een van de
provincies. In het kielzog van de sensatie die zijn schrijven te weeg brengt, wordt
zijn ware identiteit al binnen enkele weken bekend. Het is Rijklof Michael van
Goens, eens Johan Derks hoogbegaafde studiegenoot. In de loop van de jaren
heeft hij carrière gemaakt. Niet alleen als hoogleraar in klassieke taal- en
letterkunde, en vervolgens als lid van de vroedschap (stadsregering) van Utrecht,
maar ook als letterkundige en filosoof. In het ‘Politiek Vertoog’ analyseert hij,
scherp, maar objectief, de achtergronden en oorzaken van de tegen de
stadhouder en vaak ook tegen de rest van het land gerichte instelling van
Amsterdam. Als de rijkste en machtigste stad van de republiek heeft Amsterdam
altijd voorrang geëist, en in de praktijk ook gekregen. Omdat de stad die rijkdom
en macht aan de handel dankt, beschouwt het de bevordering van die handel
onder alle omstandigheden als landsbelang, ook indien een en ander niet strookt
met de belangen van de rest van de republiek. Engeland, op het gebied van de
handel de grootste concurrent, is de natuurlijke vijand van Amsterdam. En moet
daarom, volgens Amsterdam, ook de vijand van de republiek zijn. Frankrijk, van
oudsher de erfvijand van Engeland, dient in de eerste plaats in aanmerking te
komen om als vriend en bondgenoot van Amsterdam, en dus van de republiek,
beschouwd te worden. Indien een stadhouder die volgens zijn opdracht de
belangen van de republiek als geheel moet dienen, iets doet of laat dat naar het
oordeel van Amsterdam tegen de belangen van de stad indruist, kan hij daar
kritiek en oppositie rekenen. Van Goens verklaart zijn ‘Vertoog’ geschreven te
hebben in een poging het gevaar af te wenden, dat nu door de Amsterdamse
politiek het hele land bedreigt. Wat Johan Derk het meest hindert is de lof die
Van Goens wordt toegezwaaid in een als ‘Brief’ in het Frans geschreven
samenvatting van het ‘Vertoog’.
Amsterdam is roekeloos een weg ingeslagen, die alle provinciën, ja, de Staat als
geheel, ter wille van het algemeen belang dienen af te sluiten; men moet een einde
maken aan dat eigendunkelijke regelen van de zaken van allen.
De Amsterdamse vrienden van Johan Derk zijn buiten zichzelf van woede over de
huns inziens infame publicatie. Van Goens is een verrader, een schoft, de haat
van ’t IJ, de pest van het land.
Johan Derks rekest wordt afgewezen. De onverzoenlijke houding van de
Ridderschap heeft geleid tot een collectief nee. De Ridderschap is van oordeel dat
zij een grote laagheid zou begaan die zij ten overstaan van het nageslacht niet
kan verantwoorden, indien zij zich nu in een minnelijke onderhandeling voor
voormelde heer zou inlaten. Men heeft immers in schotsschriften de in verband
met deze zaak betrachte handelwijze van de Ridderschap tegenover het publiek
in het meest ongunstige daglicht gesteld, en in de zwartste kleuren afgeschilderd,
ten einde door dusdanige middelen de gunst van het ‘gemene’ volk te winnen, en
voorzegde heer vrijspraak te verkrijgen van de door hem begane taxatoire en
ongemesureerde handelingen.
De Ridderschap eist van Johan Derk ‘reparatie en satisfactie’ voor het Hof van
Gelderland, zoals de stadhouder een jaar geleden geadviseerd heeft. Dat ook
Zwolle zich, ondanks het beroep dat hij op de stad gedaan heeft, bij deze
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beslissing heeft aangesloten, grieft Johan Derk diep. De heren willen hem wel
steunen wanneer zijn zaak gekoppeld kan worden aan die van de
drostendiensten maar voor hem persoonlijk steken zij geen vinger uit. Zijn
verbittering geldt vooral burgemeester Rouse. Wanneer de drost van Twente na
afloop van de landdag per koets terugkeert naar zijn landgoed te Ootmarsum,
wordt er vanuit een hinderlaag met scherp op hem geschoten. Het portierraam is
aan gruizelementen, en het leren binnenwerk van de karos (staatsierijtuig)
ernstig beschadigd. Van Heiden Hompesch zelf blijft ongedeerd.
6 mei 1781 Johan Derk van der Capellen aan burgemeester Thomassen à
Thuessink van Zwolle
Mijn vrouw, mijn dochter en ik zijn goed overgekomen, maar ik ben doodmoe van
drie dagen te paard zitten. Een schande voor een jonge kerel van veertig jaar! Ik
besterf het, wanneer ik de hele zomer hier op Appeltern moet blijven. Ik ben nu
vast van plan al mijn landgoederen te verkopen, behalve de tienden en
uiterwaarden. Maar Appeltern, Hagen, de Boeleham en de Pol zijn inderdaad te
koop. Ik ben het door en door beu om in dit miserabele land nog langer te blijven
zwoegen. Nu ik geen zitting meer heb in de Staten van Overijssel, is er voor mij
geen reden meer om de Pol te houden. Mijn vrienden en raadgevers zijn het erover
eens dat een adres ten mijnen behoeve aan Frankrijk en het Congres vruchteloos
zal zijn. Zij vinden dat ik de geschiedenis van mijn wedervaren op schrift moet
stellen, alle feiten, en mijn toespraken en memories als bijlage.
Uit het dagboek van Gijsbert Jan, baron van Hardenbroek, lid van de StatenGeneraal.
11 juni 1781. Nauwelijks was ik ter audiëntie bij de prins verschenen, of Zijne
Hoogheid vroeg mij: ‘Wel, hebt u die historie al gehoord, van Amsterdam, wat zegt
u daarvan’? Hij haalde vervolgens een papier uit zijn zak, waarop hij eigenhandig
het gebeurde had genoteerd, namelijk hoe hij op 8 juni bezoek had gekregen van
de heren de Vrij, Temminck, Rendorp en Visscher, en hoe die als hun wens naar
voren hadden gebracht dat Zijne Hoogheid de hertog Van Brunswijk Wolfenbüttel
zou wegsturen, aangezien deze een vreemdeling is, en het toe te schrijven zou zijn
aan zijn invloed dat er zoveel misstanden voorkomen, en goede maatregelen
tegengehouden worden; ja, hoe zij zelfs beweerden dat de hertog ervan verdacht
werd omkoopbaar te zijn. Zijne Hoogheid had willen wijzen op het portret van
prins Willem ll, dat in de audiëntiekamer hangt, en hun willen vragen of zij een
soortgelijke demarche aangedurfd zouden hebben, als die prins nog had geleefd.
Maar Zijne Hoogheid had dat bij nader inzien toch maar nagelaten. De
raadpensionaris de heer Van Bleiswijk is bij dat gesprek tegenwoordig geweest.
20 juni. Ik heb gesproken met de heer van der Capellen tot de Marsch, die bij de
prins ontboden was vanwege het negatieve advies dat hij op de Gelderse Landdag
heeft uitgebracht met betrekking tot de vermeerdering der troepen. Zijne Hoogheid
had hem het voorstel van de Amsterdamse heren om de hertog Van Brunswijk
Wolfenbüttel weg te zenden, meegedeeld en aan de heer tot de Marsch gevraagd
wat die daarvan dacht, want hij hield hem voor een eerlijk man. De heer tot de
Marsch heeft toen gezegd dat hij zich niet kon voorstellen dat de Amsterdamse
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heren een dergelijke stap gedaan zouden hebben. Volgens hem kon het niet in hun
bedoeling liggen de prins een goede raadsman af te nemen, en Zijne Hoogheid in
diens beleid te laten beïnvloeden door Frankrijk, ofschoon er in het algemeen wel
gedacht werd, dat de Franse ambassadeur binnenkort met soortgelijke
redeneringen aan zou komen. De ambassadeur zou instructie hebben gekregen
van het hof te Versailles om nauwere banden met de Republiek aan te knopen. De
heer van der Capellen tot de Marsch voegde er nog aan toe dat zijns inziens de
prins, hoe welmenend en eerlijk van inborst ook, toch niet altijd ferm is in zijn
positiekiezen en optreden, en dat dit de grootste schade veroorzaakt, omdat de
prins zelfs op het ogenblik van beslissingen angstig en gemakkelijk te beïnvloeden
is. De heer tot de Marsch kan niet begrijpen dat de prins er in deze kritieke tijden
zo onbezorgd op los leeft, naar de kermis en de komedie gaat, freule van Lynden
het hof maakt, en zovoorts, en ook werkelijk niets uitvoert. Er staan in de kamer
van Zijne Hoogheid al acht kisten met papieren die hij nog steeds niet bekeken
heeft. Volgens de heer tot de Marsch brengt de prins op die manier zeer veel
schade toe aan zijn reputatie.
1 augustus 1781 Dr. Benjamin Franklin aan Charles Dumas
Een schrijver, ik weet niet meer wie, zegt ergens dat Holland niet langer een natie
is, maar een grote kruidenierswinkel. Ik begin ook te geloven dat dat land er geen
andere principes of gevoelens op na houdt dan die van kruideniers. Ofschoon het
vroeger ooit in dezelfde omstandigheden verkeerd heeft als wij nu, en toen blij was
met de hulp van andere volken, schijnt het op dit moment geen sympathie voor ons
te voelen, of ook maar de geringste neiging te koesteren ons te helpen. Het
ontbreekt de mensen daar blijkbaar aan grootmoedigheid.
Enkele dagen later ontvangt Dumas uit handen van een geheime koerier een
pakket met speciale bulletins van de ‘Boston Chronicle’. De tekst is een uittreksel
uit een brief van een kapitein in het Amerikaanse leger, wiens manschappen bij
gevechten een grote hoeveelheid materiaal buitgemaakt hebben op de Engelsen.
Aanvankelijk waren wij ingenomen met al die goederen, maar onze blijdschap
veranderde
in
afgrijzen,
toen
wij
acht
pakketten
vonden
met
negenhonderdvierenvijftig scalpen, afkomstig van ongelukkige landgenoten die in
de afgelopen jaren in de grensgebieden door de staten New York, New Jersey en
Pennsylvania door de Indianen gedood zijn. Er was een doos bij met scalpen van
zuigelingen, en zelfs van negenentwintig ongeboren kinderen, aan de
moederschoot ontrukt. De Engelsen waren van plan geweest om er pakjes van te
maken, met van elke soort één exemplaar, voor de privé-verzamelingen van de
koning en de koningin, en voor de curiositeitenkabinetten van de parlementsleden.
In een begeleidend briefje schrijft Franklin:
Handel hiermee naar u goeddunkt, om de anglomanen met wie u dagelijks omgaat
beschaamd te maken. Deze publicatie is uiteraard een vervalsing, maar mijns
inziens volkomen verantwoord, aangezien het aantal Amerikanen dat met
medeweten van de Engelsen door de Indianen gescalpeerd is, op veel meer dan
negenhonderdvierenvijftig personen wordt geschat. In wezen is het helemaal waar;
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de vorm waarin een en ander aangeboden wordt, moet men maar gewoon als
verpakking op de koop toe nemen. Aan generaal Lafayette heb ik verzocht mij alle
authentieke gevallen van wreedheid van de vijand te melden; die heb ik nodig voor
het boekje dat ik daarover wil drukken. Ik heb in Parijs een uitstekende graveur
gevonden voor de illustraties.
Op de vijfde augustus wordt een vloot van zeventig koopvaardijschepen, die
onder begeleiding van een klein eskader op weg zijn naar de Oostzee, bij de
Doggersbank door de Engelsen aangevallen. De zeeslag eindigt voor geen der
beide partijen met een duidelijke overwinning of met een onmiskenbare
nederlaag. Desondanks kan men wel zeggen dat de aanval afgeslagen is, en
wordt in de republiek de schout-bij-nacht Zoutman als een held gehuldigd.
In de laatste week van de maand komt Francois van der Kemp weer op
Appeltern, met de drukproeven van de in briefvorm gestelde brochure ‘Aan het
Volk van Nederland’. Voor het eerste krijgt Johan Derk nu de volledige tekst
onder ogen. Hoe voelt zich getroffen en innerlijk verwarmd vanwege de lof die
hem wordt toegezwaaid en de verdediging van zijn optreden, in de door Van der
Kemp ingelaste passages. Alles bij elkaar is hij buitengewoon ingenomen met
hetgeen zij beiden gewrocht hebben in die zeven junidagen. Er kunnen nu nog
enkele actuele zaken aan worden toegevoegd:
Gij alleen, o prins, en niemand anders, zijt de oorzaak, dat de dappere en kundige
Zoutman met zo’n geringe macht in zee heeft moeten steken en dat zijn eskader
naar alle menselijke berekening in handen der Engelse moest vallen. Hadt gij niet
een paar oorlogsschepen meer met de heer Zoutman kunnen uitzenden? Hadt ge
niet aan de Zeeuwse schepen (aangenomen dat de Maasschepen toevallig niet
konden uitvaren, hetgeen overigens nader onderzoek verdient), hadt ge aan de
Zeeuwse schepen… niet stellig orders kunnen geven? En lagen er in elk geval in
Texel niet genoeg bijna volledig uitgeruste schepen om er door overplaatsing van
het zeevolk terstond enige voltallige van te maken? Slechts een paar schepen meer
hadden het eskader en konvooi van de Engelsen in onze haven gebracht!
Op advies van professor Van der Mark wordt de brochure buiten de republiek
gedrukt. De plaatsaanduiding ‘Ostende’ onder de tekst is dubbelzinnig. Niet aan
de westrand van de Nederlanden maar bij het oosteinde staat de drukpers die de
eerste paar honderd exemplaren levert. Vanuit Nijmegen leidt Van der Kemp de
laatste fase van het werk. Niet alleen heeft hij in die stad de steun van een
medestander: Vos, één van de burgemeesters. Van der Kemp slaagt erin een
legertje getrouwen te werven die op afgesproken tijd, in de nacht van vijfentwintig
op zesentwintig september, het boekje zullen neerleggen in alle belangrijke
steden van het land.
Onmiddellijk na het verschijnen van de ‘Brief aan het Volk van Nederland’ wordt
overal in de republiek het volgende plakkaat op kerkdeuren, openbare gebouwen
en stadspoorten aangeslagen:
Al wie dit pamflet drukt, laat drukken en verspreidt, zal gestraft worden met een
levenslange verbanning en zesduizend gulden boete, waarvan eenderde bestemd
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is voor de magistraat die de schuldige arresteert, eenderde voor degene die hem
heeft aangebracht, en eenderde voor de armen. Drukker, boekverkopers en allen
aan wie het pamflet te koop aangeboden, ten geschenke gegeven, uitgedeeld,
geleend, of ter lezing gegeven mocht zijn, worden bij deze op straffe van boete
gesommeerd, hetzelve bij de magistraat in te leveren.
Een lid van de Ridderschap van Utrecht schrijft twee dagen later aan een collega
in Den Haag:
Dat stuk, getiteld ‘Aan het Volk van Nederland’, moet wel heel gevaarlijk zijn,
omdat men er zoveel haast mee maakt de verspreiding te beletten! Te dien einde
hebben de gecommitteerden van Ridderschap en Steden alhier gisteravond om
acht uur vergaderd. Dat lijkt me te snel, en geschikt om onrust te veroorzaken bij
het lagere volk. Maar misschien was men bevreesd dat het pamflet in de afgelopen
nacht verspreid zou worden onder de gegoede burgerij, ondanks het plakkaat
tegen schotschriften, en de waakzaamheid van Schepen Van Goens. Aangezien ik
niet weet wat er in het pamflet staat, en u, naar ik hoor, over een exemplaar
beschikt, zou u me een genoegen doen door het mij ter lezing toe te sturen. Wellicht
betreft het een pamflet waar hier al eerder onderzoek naar is verricht. U moet
weten dat vier of vijf weken geleden de secretaris van de hertog van Brunswijk
Wolfenbüttel een brief ontvangen heeft van iemand die zei dat hij boekhandelaar
was in een stad buiten de Republiek. Hij schreef dat men hem een buitengewoon
scherp stuk tegen de regering, en vooral tegen de hertog had gestuurd, met het
verzoek dat te drukken en vervolgens in de Republiek te verspreiden. Hij was zo
onvoorzichtig geweest zich te laten verleiden door het aanzienlijke bedrag dat hij
ermee hoopte te verdienen, en had aan degene die hem de tekst gezonden had
vierhonderd dukaten als aandeel in de winst beloofd. Maar nadat hij zes
bladzijden had gedrukt, had hij spijt gekregen. Indien de hertog hem de
vierhonderd dukaten, die hij al betaald had, wilde vergoeden, vermeerderd met
een beloning voor hem, zou hij de tekst niet verder drukken en bij de overheid
inleveren. De magistraat van Nijmegen heeft op order van de hertog de persoon
laten volgen die in gezelschap van een dame op de aangegeven tijd het pakket met
vierhonderd dukaten bij de post in Nijmegen kwam halen. Zij hebben echter kans
gezien zich uit de voeten te maken. Zij kwamen uit de omgeving van Kleef. Men
acht het niet onmogelijk dat de heer in kwestie de redacteur van ‘De Post van de
Neder-Rijn’ is.
De stadhouder laat zich in een gesprek met burgemeester Rouse van Zwolle
ontvallen dat hij een zeker iemand uit Overijssel voor de schrijver van de ‘Brief’
houdt. Rouse heeft geantwoord dat de man die de prins bedoelt, Van der
Capellen, tot zo iets niet in staat is. Hij zou ongetwijfeld willen maar hij bezit er
niet de nodige bekwaamheden toe. Een vriend en medewerker van Rijklof Michael
van Goens meent:
Zelfs de hel heeft nooit zoiets verfoeilijks uitgebraakt! Maar het pamflet is
meesterlijk geschreven. Indien God ons niet bijstaat, kan het in de huidige
omstandigheden van onze Republiek de vonk in het kruidvat zijn.
Robert Jasper van der Capellen weet niet wat hij denken moet. De ‘Brief aan het
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Volk van Nederland’ draagt in menig opzicht het stempel van Johan Derks
persoonlijkheid. Zijn manier van redeneren, zijn stokpaarden zijn erin terug te
vinden. Maar toch… Roberts Jasper heeft zich in het afgelopen jaar ernstige
zorgen gemaakt over zijn neef. Diens reactie op zijn bezoek aan de stadhouder
leek hem te getuigen van tijdelijke verstandsverbijstering. Het pamflet gaat in zijn
felle retoriek naar Robert Jaspers oordeel ook vaak over de schreef. Maar wie zo
iets schrijven kan is niet een door geestelijk lijden geknakt mens. Voor het eerst
sinds hun verwijdering stuurt hij weer eens een brief, en laat op bedekte wijze
zijn vermoedens blijken. Tot zijn verrassing is het antwoord dat hij op 19 oktober
ontvangt, waarin hij tussen de regels aanwijzingen kan lezen over de politiek die
hij in de Staten van Gelderland moet voorstaan, niet door Johan Derk zelf
geschreven. Robert Jasper kent dat handschrift, hij heeft het al vaker onder ogen
gehad.
19 oktober 1781 François Adriaan van der Kemp aan R.J. van der Capellen tot de
Marsch
Uw Hoogwelgeborene heeft zich niet vergist. Ik ben inderdaad de schrijver van dat
werkje. Aanvankelijk was ik van plan iets anders te schrijven, te weten een
verhandeling over onze voortdurende aanhankelijkheid jegens Engeland. In het
geval van Willem 111 lag een verbond met Engeland voor de hand, men kan dus
wel degelijk zeggen dat hij consequent gehandeld heeft. Maar wat te denken van
de stuurlui die na zijn dood het roer in handen genomen hebben? Zij zijn dood en
begraven, en wij lijden als gevolg van hun onvoorzichtigheid. De nederlaag van het
legertje van Lord Cornwallis bij Yorktown in Virginia moet, dunkt mij, nu aan
iedereen in Engeland duidelijk maken dat verdere pogingen tegen de Verenigde
Staten vruchteloos zullen zijn. En indien de Engelsen op dezelfde voet zullen
doorgaan, zal hun verzwakking op den duur de invloed dat zij hebben op Europese
aangelegenheden, geheel vernietigen. Ook hun bijzonder grote invloed in ons
vaderland zal afnemen. Om al die redenen zou een spoedige vrede voor ons niet
wenselijk zijn. Een of twee jaren kunnen in deze omstandigheden veel betekenen.
Het zou beter zijn dat wij bij onze verdediging wat meer op eigen krachten konden
steunen. Helaas blijft in de huidige situatie het gebrek aan scheepsvolk
voortduren. Er zouden maar twee middelen tegen helpen. In de eerste plaats een
aanvulling, door de werving van mariniers (maar die zal, vrees ik, te laat komen),
en dan vooral door onze vissers aan het verstand te brengen dat zij voorlopig hun
gebruikelijke kostwinning maar moeten laten varen, en hen ertoe te bewegen tegen
behoorlijk loon dienst op oorlogsschepen te nemen. Ook al zou dit allemaal nergens
toe leiden, dan geloof ik toch niet dat onze zaak er in het algemeen ongunstig
voorstaat. Een, of ten hoogste twee jaren van geduld en standvastigheid zullen een
oplossing brengen, die wij een jaar geleden niet konden voorzien. Toch, ik herhaal
het, zou het beter zijn, indien onze redding en behoud het gevolg waren van onze
eigen krachtsinspanning, en niet van de val van Engeland. Naar aanleiding van
het voorstel van keizer Jozef 11 om de garnizoenen van de Barrièresteden naar
ons land terug te sturen, waarover in de couranten op een nogal onheldere manier
iets wordt meegedeeld, moet ik weer denken aan iets dat al vaker bij mij is
opgekomen. Het verwondert mij niet dat de een of andere bekwame
persoonlijkheid in de regering dezer landen (want zo iemand zou het absoluut
moeten zijn), die toegang heeft tot alle authentieke stukken met betrekking tot deze
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kwestie, de taak op zich genomen heeft de bezwaren, ja, de nutteloosheid, van die
zogenaamde Barrière aan te tonen. Die kwam voor prins Willem 111 na de Vrede
van Nijmegen, ter bescherming van ons land tegen Frankrijk goed van pas, maar
later, na de Vrede van Utrecht, toen de omstandigheden zo veranderd waren, heeft
men er een heel wat minder gelukkig gebruik van gemaakt
Uit gesprekken met Adams wordt het Johan Derk in de loop van zijn verblijf te
Amsterdam duidelijk dat de hertog De la Vauguyon ditmaal bepaald niet als
spreekbuis van het hof van Versailles te beschouwen is. Maar dat hij
waarschijnlijk handelt op grond van eigen overtuiging dat er nu eindelijk iets
gebeuren moet. Adams meent dat de Franse ambassadeur zich wel uiterst
diplomatiek zal moeten opstellen om zijn optreden aanvaardbaar te maken voor
De Vergennes, die tot dusver tegengewerkt heeft. ‘Vraag mij niet waarom, Sir’,
zegt Adams schouderophalend. ‘Ik heb zo mijn eigen vermoedens, maar daar kan
ik mij niet over uitlaten’.
Ondanks het feit dat het bij plakkaat uit het jaar 1702 verboden is rekesten op te
stellen en te ondertekenen, ‘op straffe van als verstoorders van de politieke rust
gedagvaard te worden’, blijken er in Deventer zesenzestig kooplieden,
fabrikanten, handwerkslieden en schippers bereid hun naam te zetten onder een
verzoekschrift aan de Staten van Overijssel om de Verenigde Staten van Amerika
te erkennen en John Adams toe te laten als gezant. Zij beklagen zich over het
teruglopen van de welvaart door de oorlog met Engeland. De stoelenfabriek, de
wolspinnerijen, kousenfabrieken, hoedenmakerijen en de katoenwerkplaatsen
hebben grote verliezen geleden. Elk der ondertekenaars ervaart dat aan den lijve.
Ook de boeren lijden onder de toestand. Zij kunnen de wol van hun schapen niet
meer tegen redelijke prijzen verkopen aan de deken- en duffelfabrieken in
Kampen en Leiden, die op hun beurt zonder buitenlandse handel niet kunnen
bestaan.
Niets is zo geschikt om de gemoederen in Overijssel in beweging te brengen als de
nog steeds niet geregelde kwestie van de drostendiensten. In Zwolle, Deventer en
Kampen zal Johan Derk mensen bereid vinden om tegen Van Heiden Hompesch
te getuigen. Zijn vriend, de advocaat Racer uit Oldenzaal, die al in het jaar 1778
heeft meegewerkt aan het werven van stemmen onder de boeren, vindt dat een
dergelijke actie uit naam van en door Van der Capellen zelf, gevoerd moet
worden. Professor Van der Marck, die hij er ook over geraadpleegd heeft, is
ervoor dat de ingezetenen massaal met hun protest en eisen te voorschijn
komen. Hij verklaart desgevraagd:
Ik heb dit nader overwogen en vind bij een groot aantal rechtsgeleerden zoveel
gronden daarvoor, dat ik een dergelijke actie niet alleen volgens het Romeinse,
maar ook volgens het oud-vaderlandse recht, en vooral volgens de constitutie van
Overijssel, volkomen verantwoord acht. Zolang men maar binnen de
rechtsbepalingen blijft, kan geen mens een reden bedenken om iemand die aldus
wettig handelt, van oproerigheid te beschuldigen.
Tegelijkertijd verschijnen er, telkens weer, in veelgelezen kranten berichten die
de aandacht vestigen op wat Johan Derk zelf omschrijft als ‘mijn gedrag in
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publieke zaken, en de invloed die een en ander gehad heeft op de gebeurtenissen
van deze tijd’. Hij beseft dat hij zoiets niet zelf kan verzoeken of opperen. Wie
zullen vrijwillig hun waardering voor het door hem verrichte op die manier doen
blijken? Verbitterd constateert hij dat hij ‘valse en slappe’ vrienden, zijn
zogenaamde bewonderaars, meer haat dan openlijke vijanden, zoals Van Heiden
Hompesch en diens kliek in de Ridderschap. Werkelijke steun vindt hij alleen bij
Frans van der Kemp, die als gewoonlijk aan een half woord genoeg heeft om naar
de pen te grijpen. En voortaan de ‘Diemermeerse Courant’ en de ‘Zuid Hollander’
voorziet van nieuws over Johan Derks bedoelingen en activiteiten.
Racer, zelf betrokken bij het verzet tegen de schending van oude lokale rechten,
heeft intussen niet stilgezeten. Behalve dat hij een ‘Verhandeling over het
Jachtrecht’ geschreven heeft, waarin hij opkomt tegen een zijns inziens volstrekt
uit de tijd geraakt monopolie van de adel, is hij voortgegaan met het verzamelen
van gegevens over wat de drost van Twente zich alzo meent te kunnen
veroorloven in zijn ambtsgebied. Niet alleen over de diensten beklagen de mensen
zich, er is veel meer dat niet door de beugel kan, met name de manier waarop de
drost de rechtspraak uitoefent. Hij laat delinquenten door zijn eigen personeel
arresteren, kiest naar eigen goeddunken aanklager en advocaten, staat geen
hoger beroep toe, int zelf de boetes (die hij vaststelt) en gaat in civiele zaken
precies zo te werk. Hoewel volgens de constitutie het katholieke geloof gedoogd
moet worden, vordert hij van pastoors honderd en van kapelaans vijftig gulden
bij aanvaarding van hun ambt. Hij heeft de katholieke kerken van Delden en
Borne gesloten omdat de geestelijken twee bekeerlingen aan het gezag van hun
gereformeerde familieleden probeerden te onttrekken, en vijf joden ter dood
veroordeeld voor een geringe overtreding. De drost laat zich van zijn kant
evenmin onbetuigd en zet de stadhouder onder druk.
Zijne Hoogheid moet nu eens op krachtige wijze door middel van zijn
beslissingsrecht beletten dat vertegenwoordigers van een opgeruide volksmenigte
de overhand krijgen in stadsbesturen. Zij hebben maar een doel: verwarring
stichten en zo mogelijk een eind maken aan de stadhouderlijke regering.
De naam van baron Van der Capellen tot den Pol is inmiddels tot in de verste
uithoeken van de republiek bekend, als gevolg van wat er over hem geschreven is
in de ‘Brief aan het Volk van Nederland’. En niet alleen daar, in Parijs koopt men
de brochure in de Franse taal, in Londen in de Engelse. In Amsterdam zijn
speciale lees- en discussiegezelschappen opgericht, waar over de inhoud van de
‘Brief’ gediscussieerd kan worden.
Willem V voelt zich in toenemende mate miskend, door de Staten, het volk, zijn
vrouw, de hertog van Brunswijk Wolfenbüttel en de paar vrienden die hij meende
te hebben. Dat hij de schuld krijgt van de vergissingen van de regenten, en als
gevolg van hun adviezen, de vergissingen die de regeringen van de provincies
begaan, is hij wel gewend. Dat de hertog en prinses Wilhelmina over zijn hoofd
heen touwtrekken om invloed op hem, eigenlijk om de macht, die hij niet wil,
weet hij allang. Dat het volk, hem zo hartelijk genegen toen hij nog een kind was,
zich nu van hem afkeert, hem achter zijn rug uitlacht, merkt hij en het doet hem
pijn. Het ergste vindt hij dat de paar mensen aan wie hij zijn volledige
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vertrouwen geschonken heeft, niet begrijpen hoe hij op zijn manier tracht zich te
ontworstelen aan andermans wil, van wie dat ook zij. Verweer tegen de Staten
kan hij uiten door de stukken te negeren waarmee zij hem overladen. Nooit vindt
hij er iets in terug van zijn toch heus wel zinnige denkbeelden, van zijn pogingen
uiteenlopende ingewikkelde zaken zo zorgvuldig mogelijk tegen elkaar af te
wegen, niemand te kort doen. Hij is traag, het kost hem moeite een definitieve
beslissing te nemen, en het lijkt vaak alsof men hem met opzet alleen laat in zijn
aarzelingen. Hij gelooft ook dat wat hij aan goeds doet, verloren gaat in het
drijfzand van intriges en onderlinge naijver, dat hij overal om zich heen bespeurt.
Dan is daar het geschrift ‘Aan het Volk van Nederland’, waarin hij wordt
afgeschilderd als een tiran, een dwingeland, een monster. Het liefst zou hij willen
lachen om die aantijgingen, die alle perken te buiten gaan. De ongehoorde
weerklank die het pamflet gewekt heeft, en nog steeds wekt, is een ernstige zaak.
Hij bagatelliseert een en ander tegenover zijn naaste omgeving, veroorlooft zich
een ironisch afstand nemen, of verschuilt zich in een wazige goedmoedigheid, die
voor gebrek aan intelligentie wordt aangezien. Niemand beseft hoeveel
zelfoverwinning het hem kost zich onder de mensen te vertonen, in het besef dat
zij allemaal dat boekje gelezen hebben en speuren naar zijn reacties. Alexander
Philip van der Capellen, de vriend uit zijn jongensjaren die hij altijd met de
grootst denkbare tegemoetkomendheid bejegend heeft, om duidelijk te maken dat
hij hem niet vereenzelvigt met die lastige broer in Gelderland, die onmogelijke
neef in Overijssel, lijkt helaas ook minder betrouwbaar. Zelfs uit zijn mond heeft
Willem verwijten moeten horen omdat hij in het jaar 1778 op aumentatie
(augmentation: vermeerdering, vergroting, versterking) van de troepen te land
heeft aangedrongen, alsof dat voortkwam uit opzet tot verwaarlozing van de
marine! Onbegrijpelijk vindt hij de opmerking dat hij, de prins, de stadhouder, de
regeringen der provincies een wenk had moeten geven om het door Van
Brunswijk Wolfenbüttel geformuleerde voorstel eenvoudig naast zich neer te
leggen. Willem heeft voorzichtigheidshalve enige malen geen gebruik gemaakt van
Alexander Philips diensten als kamerheer.
7 oktober 1782 S.V.G.L. van Heiden Hompesch aan Willem V
Uwe Hoogheid is er ongetwijfeld van op de hoogte gesteld dat Capellen stad en
land afloopt om een opstand te verwekken, en dat hij erin geslaagd is de gilden in
Zwolle en Deventer in beweging te brengen om een rekest aan te bieden. Uwe
Hoogheid zal begrijpen dat, indien dit zo blijft doorgaan, indien men de zaak op dit
moment loslaat, en niet ferm ingrijpt, het voortaan Capellen zal zijn die de
provincie bestuurt, en dan als een despoot! Indien het canaille (gespuis) ons in de
toekomst de wet kan voorschrijven, en geweld gaat gebruiken om die wet toe te
passen, dan zult u in het volgende jaar geen stadhouder meer zijn, Monseigneur,
en uw vrienden zullen afgeslacht worden om hun trouw aan u.
In oktober 1782 wordt in Kampen een pamflet gedrukt:
Aanspraak aan de burgers, boeren, en verdere in- en opgezetenen van Overijssel,
bij de gelegenheid van het tekenen en aanbieden van hun rekest ter kloekmoedige
volvoering van hun voornemen, door een ‘Vrij Man’ te A… m geschreven.
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De auteur noemt de drostendiensten gruwzaam, de drosten meedogenloos.
(…) die ten koste van uw zweet en bloed, terwijl sommige uwer in de bitterste
armoede gedompeld zijn en van hun zuurverdiende geld nauwelijks adem kunnen
halen, op een ontaarde, onmenselijke, wrede en barbaarse wijze in wellust en
brooddronkenheid baden, en in hun tirannie en ten hemel schreiende knevelarij
volharden; en aldus, in weerwil van een duidelijke, onweerlegbare, rechtvaardige
wet – ja, door die wet met voeten te treden – die schanddaad wettigen!
De schrijver strooit door zijn tekst citaten die wijzen op grote belezenheid, met
name op grondige kennis van Engelse filosofen en politici. Eén passage is
ontleend aan de door Van der Capellen vervaardigde vertaling ‘Nadere
Aanmerkingen over de Burgerlijke Vrijheid’.
Het volk moet, indien er maar enige kans bestaat dat het zijn vrijheid kan
herwinnen, of inbreuken op zijn vrijheid ongedaan maken, tot het trotseren van
alle gevaren bereid zijn, ja, daarvoor zelfs met vreugde zijn goed en bloed veil (te
koop, omkoopbaar, voor geld beschikbaar) hebben. O, al te lijdzaam volk, is het
mogelijk dat gij nu pas begint te ontwaken? Welk een dodelijke slaap is dat dan
geweest, en zal het blijven, indien gij er op dit gunstige tijdstip geen einde aan laat
maken of er zelf een eind aan maakt! Al voor de oorlog met de trouweloze en
verdragenschendende Brit was het uw plicht geweest, aan te dringen op de
afschaffing van de drostendiensten, en op het wettige eerherstel van de
edelmoedige jonker van der Capellen tot den Pol, uw onvolprezen landsvader, die
u wilde beschermen. Maar het schijnt dat gij u niet eerder die bescherming hebt
willen of durven ten nutte maken, dat gij niet metterdaad hebt durven of willen
aandringen op zijn eerherstel, niet hebt durven of willen doen gelden de aloude
constitutie… met gebruikmaking van alle middelen in uw macht om dit te
bewerkstelligen! Zeg mij eens, wat voor macht bezitten zij, indien gij hun uw macht
onttrekt, of daar paal en perk aan stelt, of die terugneemt? Inderdaad: geen
enkele! Zij mogen op vorstelijke bescherming rekenen, maar die heeft evenmin
gezag, en is in wezen even belachelijk als de hunne, indien gij, hecht verenigd, uw
macht gebruikt, en als brave en kloeke landgenoten elkaar trouw blijft. Zorg ervoor
dat uw verzoekschriften, die eigenlijk overbodig zijn, niet tevergeefs aangeboden
worden! Laat u door geen vleiende woorden of beloften betreffende het een of
andere ondergeschikte punt paaien, en nog langer in slaap wiegen!
Genoegdoening, genoegdoening, in ieder opzicht, dat moet uw eerste en laatste eis
zijn! Geen geweld, dat richt niets uit, maar heldhaftige kalmte en orde, laat de
huidige Landdag niet voorbijgaan zonder dat gij volledige inwilliging van uw eisen
verkregen hebt, namelijk: de afschaffing voor eeuwig van de gehate
drostendiensten, en ogenblikkelijk eervol herstel van uw voorvechter, de
edelmoedige ridder tot den Pol; en ook: wederinvoering van de aloude vorm van
beslissen, die juist in deze rampzalige tijd van zo groot belang is. Blijf in elk geval
standvastig aandringen op inwilliging van uw verzoekschriften. Zodra gij er de
lucht van mocht krijgen dat men u weer om de tuin wil leiden, of u weer van
mening wil doen veranderen, of u niet op alle punten genoegdoening wil geven,
roep dan dadelijk uw afgevaardigden, die de rekesten aangeboden hebben,
bijeen… stuur hen naar het Landschapshuis, geef daarvan kennis aan het bestuur
van steden en gemeenten, met de opdracht uw zaak met de grootst mogelijke
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nadruk en ernst te behartigen. Keren zij daarvandaan onvoldaan, of slechts
gedeeltelijk voldaan, terug, verzamel u dan, en trek op naar het Landschapshuis,
laat uw afgevaardigden weer naar binnen gaan, en eisen dat uw wensen worden
ingewilligd, en blijf bij elkaar totdat gij gekregen hebt wat u vraagt! Keer niet
onvoldaan terug, want de gelegenheid die gij nu hebt, komt nooit meer terug! Blijf
bijeen, tot gij ziet dat de brave ridder, uw landsvader Capellen tot den Pol, weer de
vergadering betreedt, en opnieuw zitting neemt, en keer dan pas juichend en
tevreden naar huis! Maar wees op uw hoede: geen opwinding, geen geweld, omdat
men dan met geweld tegen u zal optreden. Geweld kan slechts met geweld
gekeerd worden. Merkt gij echter, voor gij ten tweeden male bij elkaar komt, dat
men van zins is geweld tegen u te gebruiken – wat God verhoede – wapen u dan
terdege, en zorg dat gij in overmacht op komt zetten. Handel zoals ik het u heb
aanbevolen, indien men zo gewetenloos en onbeschaamd is om u verder als
onmondigen te behandelen, en de ridder buiten de vergadering te houden. Indien
echter uw opzet slaagt, zal de blaam die nu op uw provincie rust, uitgewist
worden. De vrijheid zal in volle luister herleven, zodat Overijssel, evenals
Friesland, de lof en bewondering zal oogsten van iedere integere vaderlander en
republikein!
Wee, Willem! Wee uw stam! wanneer ’t verbitterd volk
in ’t eind zich recht verschaft met wapenen en dolk!
Wee, iedere dwingeland! het bloed dat dan zal stromen,
zal, schoon hij wordt geslacht, nog op zijn schedel komen,
Of is de zaak van ’t volk, ’t belang der menselijkheid,
Van geen gewicht in ’t oog der Opper-Majesteit?
De versregels zijn uit de toespraak van Harmodius Friso tot Willem V. Dadelijk
nadat dit geschrift verspreid is, dient de burgerij van Deventer een door
veertienhonderdzestig personen ondertekend rekest in, met het verzoek tot
‘onmiddellijke vernietiging der alom gehate en notoir onverschuldigde
drostendiensten, en tot readmissie van de achtenswaardige inwoner en
medehelper van de stad Zwolle, en regent van de provincie Overijssel, de Heer
van der Capellen tot den Pol’. Enkele dagen later sturen de burgerijen van Zwolle
en Kampen gelijkluidende verzoekschriften in.
21 oktober 1782 Johan Derk van der Capellen aan Hendrik Budde te Deventer
Ofschoon ik me voorgenomen had gedurende deze Landdag op Appeltern te
blijven, waar huiselijke aangelegenheden die nogal belangrijk zijn inderdaad mijn
aanwezigheid vereisen, en daar te wachten tot ik naar Overijssel geroepen zou
worden, heb ik mij door de inhoud van uw boodschap genoodzaakt gevoeld mij zo
spoedig mogelijk naar de Engelenburg (Brummen), het landgoed van mijn neef van
de Marsch, te begeven. Het is de wens van mijn goede vrienden, dat ik daar bij de
hand ben.
27 oktober 1782 Johan Derk van der Capellen aan R.J. van der Capellen tot de
Marsch
Het ongenoegen van het volk over de tot op heden uitgestelde afschaffing van de
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drostendiensten, en van mijn readmissie, begint zo hoog te gaan dat er voor
excessen gevreesd wordt. Meer dan eens heeft men op straat al geschreeuw
gehoord van ‘Vivat Capellen’. Gisternacht was er op verschillende plaatsen in de
stad een papier aangeplakt, ook daar waar de Ridderschap gewoonlijk vergadert,
waarop stond: ‘Capellen moet groot, de Drostendiensten dood, de Ridderschap zal
’t concluderen, of de Duivel zal ’t hun leren!’ Het is hier zo gesteld dat men moeite
heeft het volk in bedwang te houden. In Deventer is het nog erger, en mij is van
betrouwbare zijde verzekerd dat als het nu daar Landdag zou zijn, het niet
raadzaam zou wezen dat ik in de stad kwam, aangezien de burgerij mij dan naar
de raadzaal zou dragen! Ik ben sinds eergisteren hier in Zwolle, en vertoon mij zo
min mogelijk, om geen stof tot kwaadaardige geruchten te geven.
Tijdens een corpsvergadering van de Ridderschap, voorafgaande aan de Landdag,
dient Van Heiden Hompesch een memorie in, waarin hij zich beklaagt over het
feit ‘dat men hem, in zijn ambt en persoon, door middel van openlijke en
anonieme pamfletten en kranteartikelen, tracht te denigreren op een wijze die
alle weldenkende en onpartijdige leden van de Ridderschap met verontwaardiging
moet vervullen’. Hij verklaart in al zijn handelingen zijn eed gestand gedaan, en
zijn plicht betracht te hebben, met een ‘vrij en onbeschroomd’ gemoed, en hij tart
een ieder, iets te zijnen laste naar voren te brengen. Hij kan zich in elk opzicht
rechtvaardigen en verantwoorden. De schrijvers en verspreiders van vooral de
anonieme geschriften en brieven zijn ‘lasteraars en faamrovers’. Hij vertrouwt
erop dat de Ridderschap zal trachten hem – zodra de rekesten ter sprake zullen
komen – ‘zodanige satisfactie te bezorgen, als de aard der zaak en de atrociteit
(atrofie: verlies van kracht) van dergelijke insinuatien vordert’. Ondanks de
beledigde houding en overduidelijke getoonde tegenstand van de drost, willen de
heren van de Ridderschap in de Statenvergadering van de negenentwintigste
oktober wel zo ver gaan, te verklaren dat zij hun in het jaar 1778 genomen
besluit om baron Van der Capellen tot den Pol niet meer toe te laten, zullen
intrekken. De voorwaarde is dat hij van zijn kant dan ook zijn beschuldigingen
aan het adres van alle drosten sinds het jaar 1632 terugneemt. De griffier
Putman brengt dit bericht naar het huis in de Bloemendalstraat; hij wordt zeer
vormelijk ontvangen. Johan Derk weet dat deze man, een schoonzoon van Rouse,
hem niet mag. Hij dicteert zijn antwoord:
Ik betreur dat het de heren van de Ridderschap in de hitte van hun misnoegen
tegen mijn persoon verleid zijn tot een handelwijze die zij later zelf zullen afkeuren.
Mijn readmissie kan mij eigenlijk niet schelen. Ik heb in de regering van Overijssel
nooit mijn eigen voordeel gezocht, of van mijn positie geprofiteerd, en dat wil ik ook
nu nog niet. Ja, ik heb zelfs, in 1778, helemaal in het begin van het conflict,
aangeboden mij vrijwillig uit deze regering, waar ik toen al genoeg van had, terug
te trekken; en waarachtig, indien ik het zou kunnen verantwoorden tegenover de
natie, die mij met zoveel blijken van goedkeuring vereert en luidkeels mijn
aanwezigheid in de regering eist, zou ik mij alsnog graag van die last ontdoen en
God danken dat ik kon terugkeren naar het rustige leven dat ik sinds enige tijd
geleid heb. Verklaringen af te leggen, opdat ik weer in de vergadering van
Ridderschap en Steden zal worden toegelaten – en daardoor mijn eerdere
schorsing rechtvaardigen – dat is iets waar ik nooit toe zal komen. Toen de
uitspraken die ik destijds deed, zo hoog werden opgenomen, heb ik die
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ingetrokken; die bestaan dus niet meer. Dit weten de heren van de Ridderschap
heel goed. Het verplicht kennisgeven aan de wetgevende macht van misbruik van
gezag, kan nooit een belediging zijn, zeker niet in mijn geval, daar ik zelf toen een
lid van de wetgevende macht was. Bovendien ben ik, vanwege mijn vrouw en
dochter, die meer dan één drost onder haar voorouders tellen, persoonlijk zozeer
betrokken bij de voorgangers van de heren van de Ridderschap, dat zij – naar ik
vertrouw – bij nadere overweging wel willen geloven dat ik nooit de bedoeling
gehad heb iemand van hen te beledigen. Bij dezen verklaar ik dat nogmaals
nadrukkelijk.
De onrust in de stad kan men niet negeren. Tijdens de laatste zitting van de
Landdag, op 1 november 1782, besluiten Ridderschap en Steden ten slotte tot
opheffing van het ‘Decreet van Seclusie’ (uitsluiting). In plaats van Putman
verlaat nu de oude heer Dumbar, voormalig griffier van de Staten, en vader van
Johan Derks studiegenoot Gerhard, haastig het stadhuis om Johan Derk op de
hoogte te brengen en hem uit te nodigen mee te gaan. In de Bloemendalstraat
heeft het gezin Van der Capellen sinds de vroege ochtend op bericht zitten
wachten. Bleek maar beheerst verzoekt Johan Derk Dumbar aan ‘Hunne
Hoogedelmogenden’ mee te delen dat hij, aangezien de Landdag toch op het punt
staat ontbonden te worden, er de voorkeur aan geeft pas op de eerstvolgende
Landdag te verschijnen. De oud-griffier brengt de boodschap over maar de
vertegenwoordigers van de Steden willen het nu in zijn eer en functie herstelde
lid van de vergadering begroeten. Nu spoedt Johan Derks zwager, Coenraad
Bentinck van Werkeren, zich naar de Bloemendalstraat. Johan Derk laat zich
overhalen. Hij wil echter niet over straat, waar zich zodra het nieuws van de
readmissie bekend werd, een grote menigte verzameld heeft. Zij lopen dus door
de achtertuinen en vervolgens via de woning van de secretaris van Zwolle, vlak
achter het stadhuis. Intussen maakt een groot aantal leden van de Ridderschap
zich op om de vergaderzaal te verlaten. De voorzitter, de drost van Salland,
Pallandt van Zuithem, die Johan Derk goed gezind is, verzoekt, zelf hevig
geëmotioneerd, de heren op hun plaatsen te blijven en Van der Capellen ‘op
decente wijze’ (decentie: welvoeglijkheid: betamelijk, overeenkomstig de goede
zeden) te ontvangen. Het is een merkwaardige situatie. De meeste ridders kijken
strak voor zich uit als Johan Derk binnenkomt en een lichte buiging maakt. De
heren van de Steden laten een bescheiden maar welgemeend ‘Vivat’ horen en de
drost van Salland spreekt een welkomstwoord.
Bericht in de ‘Diemermeerse Courant’, het meest gelezen dagblad in de republiek:
Amsterdam, Hedenmorgen, 2 november, te half twaalf ontvangt men alhier per
expresse via burgemeester Hooft de alleraangenaamste en heuglijkste tijding, die
ons door de ganse natie, althans door het meest welmenende en integere deel
daarvan, zo lang gewenste eerherstel meldt van een regent die terecht het Bolwerk
der Vrijheid, en de Luister van zijn Provincie, mag heten.
Johan Derks Amsterdamse vrienden en relaties organiseren in ‘De Zwaen’ op de
Nieuwendijk een feestmaaltijd. Talloze dronken worden op zijn welzijn
uitgebracht, redevoeringen afgestoken. Iemand klimt op een stoel en draagt een
voor de gelegenheid vervaardigd gedicht voor:
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Hebt dank, o Vriendenrei van Brave Nederlandren!
als waardig Amstels kroost vergaderd bij elkandren,
om ’t Heil, dat Overijssel nu te wachten staat,
als Jonker van den Pol weer groots ter Raadzaal gaat.
De reacties op de readmissie zijn overweldigend. Johan Derk schrijft aan Racer:
Ik kan niet zonder ontroering denken aan de hartelijke vreugde, die men overal
getoond heeft over mijn herstelling. Het schouwspel van de illuminaties die de
gilden hier in Zwolle hebben aangebracht, heeft me doen schreien. Dikwijls lijkt al
wat ik hoor en zien een droom, en dat kan ook niet anders, want mij wedervaart
groter eer dan een particulier toekomt. God geve dat ik aan de verwachtingen van
de natie zal kunnen voldoen, en mijn plicht naar behoren vervullen! Ik kom echter
in een gevaarlijke tijd weer in de regering, nu men alles verbruid heeft, denkelijk
om de schuld op de patriotten te kunnen gooien. Hier wordt het bericht verspreid
dat de drost van Twente na afloop van de Landdag de boeren gesommeerd heeft
om de diensten te komen afkopen, of die te verrichten. Ik denk dat een dergelijke
brutaliteit de burgerij van onze steden in vuur en vlam zal zetten, en aanleiding zal
worden tot een nieuw adres. U zult mij zeer verplichten door mij eens alles op te
geven wat u bekend is, in verband met de bewapening van de ingezetenen van
deze provincie. Weet u soms ook nog iets over de andere provincies, wees zo goed
dat er dan bij te doen. Er zal een goed gebruik van worden gemaakt. Mijn
papieren, aantekeningen, en de boeken die ik het meest nodig heb, zijn allemaal
nog onderweg van Appeltern naar hier, en ik heb het op het ogenblik zeer druk,
zodat ik dergelijke hulp niet kan missen. De drost van Twente heeft het door zijn
uitdaging noodzakelijk gemaakt dat ik alle gegevens waarover ik beschik voor de
dag haal. Ik hoop en verwacht, ja, ik meen bevoegd te zijn te eisen, dat de
ingezetenen die nog informatie hebben, niet in gebreke zullen blijven mij daarmee
te ondersteunen, en mij hun verklaringen vertrouwelijk toe te sturen.
Dat hij zich juist met dit verzoek inzake bewapening tot Racer wendt, heeft zijn
reden. De jurist is immers een deskundige op het gebied van het jachtrecht.
Jagen veronderstelt het bezit van geweren. Indien de burgers en boeren
inderdaad recht krijgen op de jacht, zullen zij zich wapens aanschaffen. En
bewapende ingezetenen kunnen gewonnen worden voor nuttige exercities, en
wellicht op den duur de burgermilitie vormen, waarvan Johan Derk een
overtuigd voorstander is.
In Kampen wordt niet alleen geïllumineerd (feestelijke verlichting), men ziet er
zelfs de woorden ‘Vivat Capellen’ met behulp van vetpotjes geschreven maar ook
op gewelddadige wijze adhesie betoond. Een opgewonden menigte gooit de ramen
van het stadhuis in. Overal verschijnen pamfletten en lofdichten, het een nog
hoogdravender en bloemrijker dan het andere. Veel bijval oogst:
Ik hoor alom ’t gejuich van Neerlands Burgerscharen,
’t geroep is algemeen: Capellen is hersteld!
Men laat hem eindelijk gerechtigheid weervaren,
De Volks-stem zegepraalt, in weerwil van ’t geweld!
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De Raadzaal, die zo lang ’s mans wijsheid moest ontberen,
Weergalmt ook van de vreugd’, terwijl de dwinglandij,
Geknot in hare macht van wetten te overheren,
Den boezem zwellen voelt van woede en razernij!
4 december 1782 Johan Derk van der Capellen aan François van der Kemp
Ik heb het noodzakelijk geacht – naar ik me vlei met uw goedkeuring – openhartig
al mijn plannen en zienswijzen bekend te maken, en te verzekeren dat ik, hoezeer
ook doortrokken van republikeinse geest, zelfs zozeer dat ik gelukkig zou zijn
indien ik de rest van mijn leven bij de Amerikanen zou kunnen doorbrengen), toch
niet fel genoeg, of te weinig ‘verlicht’ ben, om denkbeelden te koesteren die niet te
rijmen zijn met de huidige constitutie. Ik heb ook verklaard dat ik ter redding van
het vaderland geen andere middelen zal gebruiken dan die onze constitutie eist,
althans niet verwerpt, zoals – behalve uiteraard een strikte naleving van de
grondwetten – een verbond met Frankrijk, waarbij onze bezittingen overzee en
onze vrije vaart gegarandeerd worden; voorts de uitvoering van het achtste artikel
van de Unie van Utrecht betreffende de landmilitie, en een onbeperkte vrijheid van
drukpers. Indien we deze zaken verkregen hebben, mogen we God danken.
Een meerderheid van eerbare burgers en ingezetenen van Deventer heeft met
medewerking van het stadsbestuur in december 1782 een burgercommissie
opgericht, die voortaan het initiatief kan nemen tot het indienen van naar
tijdsomstandigheden gepaste ‘Opmerkingen en Overwegingen’, hetzij in de vorm
van ‘Memories, Protesten, Smeekschriften of Dank-adressen’. Men hoopt op die
manier de belangen van de bevolking nadrukkelijk onder de aandacht van de
overheid te brengen en de trage Statenvergadering onder druk te zetten, opdat in
de eerste plaats eindelijk de drostendiensten afgeschaft zullen worden en er een
beslissing komt inzake de al zo lang slepende kwestie van de overeenstemming.
De secretaris van Deventer, Gerhard Dumbar, heeft het voorstel geformuleerd: de
drie Steden plus een lid van de Ridderschap dienen als een meerderheid
beschouwt te worden.
Johan Derk juicht de oprichting van de burgercommissie toe. Hij steekt niet
onder stoelen of banken dat hij die ook in andere steden, ja, overal in de
republiek, ingevoerd zou willen zien. Hij gaat onmiddellijk aan het werk om de
patriotten in Zwolle voor een dergelijke commissie te winnen, correspondeert met
deze en gene, schakelt de ‘Post van de Neder-Rijn’ in voor publicatie over het
onderwerp. Hij overlegt regelmatig met Gerhard Dumbar en de professor
Rückensfelder, hoogleraar in de theologie aan het atheneum te Deventer.
Dumbar houdt er vaak geheel andere meningen op na. Met Rückensfelder kan
hij beter opschieten. Behalve waar het hun denkwijze betreft, zijn zij zoals Johan
Derk toevallig ontdekt heeft, lotgenoten in-het-lijden. Rückensfelder heeft last
van een ingewandskwaal, die veel overeenkomst vertoont met de zijne. In
verband met te verwachten ontwikkelingen in de regering van Overijssel,
wisselen zij van gedachten over het concept van een nieuwe wetgeving. Johan
Derk stelt voor het bestaande artikel waarin alle anonieme geschriften streng
veroordeeld worden, te schrappen of het zo te wijzigen dat er ruimte gelaten is
voor uitzonderingen. Te eisen dat mensen die iets willen meedelen over de
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malversaties van hen die het gezag en de macht in handen hebben, dat openlijk
en onder hun eigen naam moeten doen, staat gelijk aan algehele en
onmiddellijke vernietiging van de vrijheid van het geschreven woord. Natuurlijk is
het waar dat er misbruik – en dikwijls ernstig misbruik – gemaakt wordt van die
vrijheid. Dat is een kwaad dat nu eenmaal onverbrekelijk aan die vrijheid
verbonden is. Men moet de onbeperkte vrijheid van schrijven, met het kwaad dat
eraan vast zit, dulden omdat zonder dat geen land ter wereld op den duur vrij
van onderdrukking kan blijven. Intussen heeft de burgercommissie haar eerste
petitie ingediend. De burgerij beklaagt zich erover dat het altijd de drosten zijn
die een beslissende stem hebben bij de benoeming van burgemeesters en raden.
De Ridderschap beïnvloedt immers het advies van de stadhouder, dat als het
laatste woord geldt. Men vraagt nu de vroedschap om bij de komende
verkiezingen geen rekening te houden met dat advies en de door de
burgercommissie voorgedragen kandidaten aan te stellen. Daarbij zijn personen
die in aanmerking komen voor het ambt van burgemeester, en bij een vorige
gelegenheid door de prins (dat wil zeggen door de Ridderschap en aanhang)
genegeerd zijn. Johan Derk heeft er bezwaar tegen dat de commissie aanspraak
maakt op het recht zichzelf aan te vullen: dat is coöptatie (het verkiezen van
nieuwe leden door de zitting hebbende leden), een verwerpelijk systeem!
12 januari 1783 Johan Derk van der Capellen aan François van der Kemp
Nacht en dag pijnig ik mij, en kan geen rust vinden omdat mij een openlijke
tussenkomst van het volk voorlopig zo niet onmogelijk, dan toch bijzonder hachelijk
toeschijnt. Zoals de zaken nu staan, moet men zijn doel op een stille, indirecte, en
niet op een geruchtmakende wijze zien te bereiken. Je begrijpt dus dat ik het
voorstel om de burgerij petities te laten indienen ter vernietiging van een zeker
reglement op de verkiezingen, nu nog niet kan goedkeuren. Ik geloof dat zij die
voor deze maatregel zijn, niet voldoende doordrongen zijn van de gevolgen die het
vernietigen van dat reglement met zich mee zou brengen.
Op 22 februari hebben in Deventer onder toezicht van de burgercommissie de
verkiezingen van de vroedschapsleden plaats. De orangistische burgemeester
Putman wordt afgezet. Ook de vacatures van de meente, waarin verschillende
wijken van de stad vertegenwoordigd zijn, is snel voorzien. Intussen is er, naast
de bestaande schutterij, een vrijkorps van patriotten opgericht. Het vrijkorps
heeft volgens het reglement niet alleen de plicht om naar beste vermogen de
vrijheid, veiligheid en rust te handhaven maar moet ook indien nodig in het
geweer komen tegen ‘kwaadwilligen’ die eropuit zijn de politieke moed van
medeburgers in de kiem te smoren. Het fungeert min of meer als een lijfwacht
voor de patriotse overheid. Johan Derk heeft het gevoel dat er een ontwikkeling
op gang is gekomen die hij niet kan overzien. In beginsel acht hij de
burgercommissie een democratische verworvenheid van de eerste orde. Hij is zelf
begonnen ook in Zwolle de oprichting van een dergelijk korps voor te bereiden. Er
mag geen misbruik van de commissie en korps gemaakt worden om dwars tegen
de destijds bij de Unie van Utrecht door het volk gewilde constitutie in, dus langs
onwettige weg, veranderingen af te dwingen. Wat hem vooral verontrust is de
slappe en dubbelzinnige houding van de heren van de Steden die niet openlijk
hun gezag over de burgerij laten gelden en tegelijkertijd krachtig en kundig
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opkomen voor de rechten van die burgerij. Met het oog op de aanstaande
Landdag – de eerste die hij weer zal meemaken als regent – tracht hij zich
voorlopig over zijn bezwaren heen te zetten. In zijn hart betwijfelt hij of hij ooit in
staat zal zijn het ideaal van een strikt wettige democratie te doen zegevieren.
Zoals in de afgelopen jaren wel vaker het geval is geweest, is hij het allemaal
meer dan beu. ’s Nachts ligt hij lang wakker en overweegt de mogelijkheid met
zijn gezin naar Amerika te emigreren, zoals Van Hasselt gedaan heeft, en een
andere goede kennis, de koopman Van der Valck uit Rotterdam, op het punt
staat te doen. Adriaan van der Valck heeft het voornemen in Amerika een
handelshuis te vestigen, in Maryland, met filialen in Virginia en Philadelphia. Het
oude aristocratische vooroordeel tegen het uitoefenen van een bedrijf heeft Johan
Derk, evenals zijn neef Van Ittersum, al sinds lang laten varen. Hij speelt met de
gedachte in de Nieuwe Wereld te gaan leven als een eerlijk koopman. Wellicht
kan hij op die manier daadwerkelijk de handel en industrie in Overijssel helpen
bevorderen. Het zal moeite kosten Hillegonda te overtuigen, zij wil hem wel
volgen over de oceaan. Het beletsel is voor haar de toekomst van Betje die als
erfgename van aanzienlijke landgoederen, met al wat dat inhoudt aan
huwelijkskansen, recht op consideratie (overweging, toegeeflijkheid, respect,
achting) heeft.
Voor de Landdag houdt hij vast aan de eis dat er een resolutie wordt
aangenomen, waardoor uitzetting uit de vergadering, zoals hij heeft ondergaan,
nooit meer mogelijk zal zijn, of het nu een lid van Ridderschap en Steden of van
de ‘Gezworen Gemeente’ betreft. Dan volgt de afschaffing van de drostendiensten.
De vergadering dient ervan op de hoogte gebracht te worden dat Van der
Capellen over een dik dossier met gegevens beschikt.
Wat de drost van Twente aangaat, ben ik zeker voornemens de papieren die ik in
mijn bezit heb, voor de dag te halen. Maar omdat ik mijn vijanden niet onderschat,
en de macht die deze heer nog steeds heeft, zou ik graag dat ik in deze
onderneming gesteund werd, en dat de Gezworen Gemeente, desnoods op
aandringen van de Burgercommissie, een resolutie neemt waarbij men mij verzoekt
de stukken betreffende de toestand op het platteland, over te leggen.
23 februari 1783 Johan Derk van der Capellen aan Coert Lambertus van Beyma
De burgercommissies vallen niet in de smaak bij de Hollandse aristocraten. Ik
schreef in mijn laatste brief aan De Gijselaar, dat naar mijn mening de
ondervinding hen al voldoende geleerd moest hebben, dat regeringen, aan zichzelf
overgelaten, niet in staat zijn iets goeds tot stand te brengen, en dat de
tussenkomst en medewerking van de natie volstrekt en onontbeerlijk noodzakelijk
is geworden. Maar ook, dat het er nu zo mee gesteld is, dat de Hollandse
aristocraten liever de Republiek verloren zullen laten gaan, dan dulden dat het
volk een hand uitsteekt om het land te redden. Een ware minnaar en kenner van
de Vrijheid moet de aristocraten niet minder haten dan het despotisme.
Zelden hebben zich in de raadszaal van de Staten in Deventer zulke heftige
taferelen afgespeeld als tijdens de zitting waarin over de afschaffing van de
drostendiensten beslist moet worden. De Ridderschap wil de in oktober van het
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vorig jaar genomen principiële conclusie niet erkennen. Het ontwerp van de
resolutie zou spreken over sinds honderdvijftig jaar abusievelijk en ontwettig
gevorderde diensten. Bij de stemming zijn de Steden en de edelen Van der
Capellen tot den Pol en Pallandt van Zuithem voor een onmiddellijk besluit, met
handhaving van de voorgestelde tekst. De Ridderschap besluit weigert die vorm
van meerderheid te aanvaarden. De zitting wordt enkele malen onderbroken voor
aparte beraadslagingen. De Ridderschap trekt zich terug, alleen Johan Derk blijft
aan de vergadertafel zitten. Later zijn er twistgesprekken, dreigementen,
scheldpartijen over en weer. Burgemeester Rouse treedt weer eens op als
bemiddelaar en formuleert een tekst die de kool en de geit spaart. Een aantal
leden van de Ridderschap wil die uiteindelijk wel onderschrijven. Johan Derk is
ontevreden. De drostendiensten zijn definitief afgeschaft maar men heeft de
gelegenheid verzuimd duidelijk te maken dat zij al lang ontwettig waren: een
mededeling die hij essentieel acht voor het ontstaan van democratisch inzicht bij
de burgerij.
Al hebben de edelen het onderspit gedolven waar het de drostendiensten betreft,
nog steeds bepaalt de Ridderschap de gang van zaken in de Staten van
Overijssel. Tot nog toe heeft die Ridderschap het beneden haar waardigheid
gevonden om de interne moeilijkheden en meningsverschillen met Van der
Capellen aan de grote klok te hangen. Na de Landdag willen zij wel toestaan dat
de gehele zaak tot in details uit de doeken wordt gedaan, om aldus de ‘billijke en
rechtvaardige’ behandeling van een en ander van hun kant en het kwetsende en
onbehoorlijke optreden van ‘die Heer’ aan te tonen. Zij geven aan twee juristen de
opdracht een deductie (afleiding van het bijzondere uit het algemene) op te
stellen, die zij van zins zijn later te publiceren. Zij verdedigen het besloten
karakter van hun beraadslagingen met een citaat van de diplomaat baron De
Bielfeld:
Dat zelfs in Republieken met een zuiver democratisch bewind, de wegen die leiden
tot waarachtige grootheid van de staat altijd geheim zijn, en dat dergelijke
geheimen niet thuishoren in de handen van een heel volk.
De Ridderschap bestrijdt dat zij Van der Capellen al die jaren uit de vergadering
geweerd zou hebben, louter en alleen vanwege zijn voorstel tot afschaffing van die
drostendiensten. Dit is een verregaande onwaarheid van zijn kant, bedacht om
geheel andere denkbeelden ingang te doen vinden bij de eenvoudige burgers die
niet op de hoogte zijn maar in de mening verkeren dat hun belangen op het spel
staan! Nooit is het bij de leden van de Ridderschap opgekomen de vrije
meningsuiting te belemmeren. Nooit heeft men iemand, en in het bijzonder niet
Van der Capelen, een advies of voorstel of enig ander betoog, kwalijk genomen, of
belet iets, wat dan ook, ter sprake te brengen, mits het in welvoeglijke, en voor
een zo gewichtige vergadering passende termen was vervat. Het staat ieder lid
van de Staten volkomen vrij zijn mening kenbaar te maken. Vele nieuwe
denkbeelden en uitvindingen wellen niet altijd op uit de meest zuivere bron, en
kunnen ook niet steeds geacht worden in het algemeen belang te zijn!
Later in april reist Johan Derk naar Amsterdam, waar in het deftige logement ‘De
Garnalendoelen’ aan het Singel een groot diner voor alle patriotten wordt
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gegeven. Hij en raadspensionaris Van Berckel zijn er het middelpunt. In dozijnen
toespraken en lofdichten horen zij zich prijzen als redders en beschermers van
het vaderland. Hoewel al die aandacht hem verlegen maakt, voelt hij zich toch
schadeloos gesteld voor veel ongenoegen van de laatste tijd. Tijdens de Landdag
van de tiende van die maand heeft hij sterker dan ooit tevoren de indruk
gekregen dat Rouse en Dumbar hem, ieder op eigen wijze, tegenwerken. Rouse
omdat
die
de
‘Gezworen
Gemeenten’
niet
erkennen
wil
als
volksvertegenwoordiging, Dumbar omdat die Johan Derk te radicaal vindt. Hier
in Amsterdam, aan de feestelijk versierde lange tafel, onder groene slingers,
bevinden zich louter vrienden en geestverwanten. Tot zijn vreugde is ook Robert
Jasper van de partij. Ten huize van burgemeester Hooft ontmoeten de neven een
aantal belangrijke patriotten. Johan Derk polst hen over hen plan de oorlog tegen
Engeland voort te zetten ‘ met de gewapende arm van Frankrijk’. Volgens de
algemene opinie is dat niet uitvoerbaar, men kan ermee akkoord gaan dat door
artikelen in de kranten en door pamfletten de bevolking gewonnen wordt voor
een Franse alliantie. Robert Jasper stelt voor in de nazomer een vergadering te
beleggen van de ‘bekendste en meest gedecideerde patriotten’. Doel is om na te
gaan of het mogelijk is een afgezant naar Frankrijk te sturen ‘om de belangen
van de Patriotse Partij, dat is, van deze natie, en de gevolgen van de handelswijze
van het kabinet van Versailles, met nadruk onder het oog des koning te brengen,
in elk geval onder dat van de minister de Vergennes, opdat wij wellicht een
openlijke erkenning van de patriotten kunnen verkrijgen.
Van een afstand heeft professor Van der Marck de activiteiten van Van der
Capellen gevolgd. Diens bemoeienis met de drostendiensten, al jaren een van de
onderwerpen die hemzelf na aan het hart liggen, heeft hem, in Lingen, de
gelegenheid geboden zich vanuit de verte weer te mengen in de problemen van
het vaderland van zijn keuze. Dankzij Van der Kemp en Herdingh heeft hij een
aantal anonieme geschriften over de drostendiensten kunnen publiceren, evenals
een juridische beschouwing met betrekking tot de verwijdering van Van der
Capellen uit de Staten van Overijssel. Hij heeft die man ook persoonlijk leren
kennen en in hem ‘een edel werktuig’ van het patriottisme gevonden. Dat de
waardering wederzijds is, heeft hij wel ervaren. Hij weet heel goed dat hij zijn
aanstelling aan de Illustere School te Deventer aan Van der Capellen te danken
heeft. Van der Marck en zijn vrouw zijn al bezig voorbereidingen te treffen voor
hun verhuizing, wanneer er op 16 juni 1783 een koets komt voorrijden. De
bezoeker is de Kammerdirektor Von Besel, een van de hoge beambten in dienst
van de koning van Pruisen. Hij verontschuldigt zich met veel omhaal voor zijn
onverwachte en zoals hij wel ziet ongelegen komst. Maar toch gaat hij zitten op
de enig niet met paperassen en documenten bedekte stoel in de kamer waar Van
der Marck bezig was zijn boeken in te pakken. Von Besel zegt een merkwaardige
opdracht te hebben ontvangen, die eigenlijk afkomstig is van het hof in Den
Haag. Hij heeft alle in de drukkerijen in Lingen en omgeving aanwezige
lettertypen aan een onderzoek moeten onderwerpen, om te zien of die
overeenkomst vertonen met de letter waaruit de beruchte ‘Brief aan het Volk van
Nederland’ gezet is. In antwoord op Van der Marcks vragende blik schudt hij het
hoofd. Het blijft even stil in de kamer, waar het erg warm is. Van der Marck heeft
zijn pruik niet op, alleen een kalotje. Hij draagt een kamerjas over hemd en
broek, zoals gewoonlijk wanneer hij op zijn gemak in eigen huis is. De bezoeker
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daarentegen, in overeenstemming met zijn waardigheid, is volledig in het pak. Hij
veegt zich onder de rand van zijn ouderwetse krulpruik de zweetdruppels van het
voorhoofd. Het kost hem moeite de eigenlijke reden van zijn komst onder
woorden te brengen, hij geneert zich, tenslotte vraagt hij toch: ‘Heeft Uwe
Edelheid bij geval een drukpers in huis?’ Wanneer Van der Marck ontkennend
antwoordt, toont hij duidelijke opluchting en maakt geen aanstalten om het huis
te doorzoeken.
Weet uw wel dat men zowel in Den Haag als in Berlijn zeer geïnteresseerd is in de
werkkring die u binnenkort in Deventer gaat bekleden? Men verwacht dat u niets
tegen het Huis van Oranje zult ondernemen. De prins heeft nooit bezwaren tegen u
persoonlijk gekoesterd. Indien u zich onthoudt van politieke agitatie, zal dat u, en
ook uw zoon, die stellig in de Republiek carrière zal willen maken, niet anders dan
voordeel opleveren. Het spreekt vanzelf dat u nooit iets zult behoeven te doen dat u
als honnête homme niet zou kunnen verantwoorden. In uw plaats zou ik de partij
van de stadhouder kiezen. Ook raad ik u af colleges in het Nederlands te geven.
Men heeft vernomen dat u van plan bent in de volkstaal, voor de burgerij, te
spreken over het staatsrecht. Wij kennen de namen van de personen met wie u in
de Republiek regelmatig in verbinding staat. In Den Haag is men niet ongenegen u
bijzondere gunsten te bewijzen, U zou een benoeming kunnen krijgen in Leiden of
Utrecht.
Hij schrijft later aan een vriend:
Ik heb nooit meer iets gehoord over die kwestie. En op al die prachtige
aanbiedingen is men ook niet teruggekomen, waarschijnlijk omdat men heel goed
begrijpt, dat ik geen geschikt instrument ben. Ik laat mij niet gebruiken.
Op 16 augustus is de vergadering van de patriotse regenten uit alle streken in
Amsterdam. Op voorstel van Johan Derk wordt een van de aanwezigen belast
met een ‘verkennend gezantschap’ in Parijs. De regenten besluiten voortaan
regelmatig met elkaar te corresponderen, opdat zij hun activiteiten in de regering
van de verschillende steden en provincies op elkaar kunnen afstemmen. Ook
beveelt hij hun dringend aan zoveel mogelijk gebruik te maken van adressen en
petities waarin de ‘volksstem’ hoorbaar wordt. Hij pleit voor een instelling van
burgercommissies. Hij moet echter tot zijn teleurstelling bemerken dat de
anderen huiverig staan ten opzichte van die democratische nieuwigheid. Alweer
wordt hij zich ervan bewust een uitzonderingspositie in te nemen.
Op 25 september worden aan Johan Derk door een deputatie namens vijftig
boerrichters uit Twente een kostbaar geschenk en een oorkonde aangeboden
Ter eeuwige en onsterfelijke gedachtenis van den Edelmoedigsten Ridder Johan
Derk Baron van der Capellen, Heer van den Pol, Appeltern, Altforst, Hagen
enzovoorts, beschreven in de Ridderschap van Overijssel. Die, in navolging der
aloude ware Ridders, de onderdrukten bijstand geboden heeft; door wijs beleid,
onvermoeibare vlijt, standvastigheid, vele tegenslagen gering achtte en overwon;
en zonder dat zijn grote geest bezweek, met Gods hulp de Vrijheid van de vrije
Landman tegen het slaafse juk van Drostendiensten heeft verdedigd. Die, mede
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door de rechtvaardige uitspraak van de EdelMogende Heren de Staten van deze
provincie, beschermers van Recht en Vrijheid, het doel van zijn loffelijke pogingen:
algehele uitroeiing van die harde en verachtelijke dienstbaarheid, heeft bereikt.
Voor deze rechtgeaarde Ridder, de roem van onze Edelen, hebben wij, huislieden
van Twente, met algemeen goedvinden dit document als een gedenkteken van
onze dankbaarheid voor die voortreffelijke daden, opgesteld. Wij wensen, dat dit
aandenken door zijn nageslacht eeuw na eeuw bewaard, en onze dankbaarheid
daardoor vereeuwigd zal worden. Wij hebben dit door de Boerrichters uit elke
Buurtschap doen ondertekenen, en omdat wij geen zegel gebruiken, een gouden
gedenkpenning aan een keten van hetzelfde metaal hier aan doen hangen.
Johan Derk is getroffen, voelt zich ook bezwaard omdat de boeren uit eigen
middelen dit kleinood voor hem hebben laten vervaardigen. Aan de ene zijde
prijkt zijn onmiskenbaar geïdealiseerde beeltenis ‘en profil’, aan de andere zijde
ziet hij zijn wapenschild, bloemfestoenen, landbouwwerktuigen en een
tweeregelig vers fraai gegraveerd:
De nijvre Landman juicht, zijn vrijheid is hersteld!
Capellen zegepraalt op baatzucht en geweld.
Hij betuigt de boerrichters zijn dank in een brief:
Toen ik mijn doel, de afschaffing der drostendiensten, had bereikt, bleef mij
eigenlijk niets meer te wensen over. Toch is het door ulieden aan mij overhandigde
blijk van goedkeuring met mijn gedrag in de regering, mij zeer aangenaam
geweest. Het zou dit echter nog meer geweest zijn, indien gijlieden had kunnen
goedvinden u, zoals ik meerdere malen gevraagd heb, te bepalen tot een niet zo
kostbaar getuigschrift op perkament, dat uw gevoelens voor mij even goed aan het
nageslacht had kunnen overbrengen als goud dat doet.
Het geschenk heeft zijn hart verwarmd en dat heeft hij nodig want in de Staten
van Overijssel nemen de spanningen van dag tot dag toe. Hij bereidt geen
adviezen meer voor, tracht echter wel in de besprekingen met de Steden invloed
uit te oefenen in verband met de onderwerpen die nu aan de orde zullen komen:
de beperking van de gehate militaire rechtspraak, het jachtrecht, en meer dan
wat anders ook, de overstemming. De wrijvingen met Rouse (mondeling) en met
Dumbar (schriftelijk) blijven. Ook bij professor Rückensfelder stuit hij telkens
weer op tegenstand die hij niet verwacht heeft. Via zijn correspondentie merkt hij
tot zijn ongenoegen, dat De Gijselaar, Visscher en Robert Jasper – die samen het
representatieve driemanschap in de kring van de patriotse regenten vormen –
zich ten aanzien van hem ietwat op een afstand houden. Soms ontvangt hij
anonieme dreigbrieven. Een prinsgezinde politicus uit Leiden, Le Franq van
Berkhey, vergelijkt hem in een kritische publicatie met Oliver Cromwell, de
‘koningsmoordenaar’.
Op de Landdag van december komt het voorstel ‘jachtrecht voor alle burgers’ in
stemming te brengen. De Steden, gesteund door de heren Van der Capellen tot
den Pol en Palland van Zuithem uit het Corps der Edelen, verklaren zichzelf tot
‘de meerderheid die vereist is voor een wettige resolutie’. Alle andere leden van de
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Ridderschap weigeren als één man die overeenstemming te aanvaarden. Zij
beschouwen de nu ingetreden toestand als een staken van de stemmen. De
stadhouder zal het beslissende woord moeten spreken. De Steden verlaten de
vergadering met de mededeling dat zij de Staten niet bijeen zullen roepen vóór de
Ridderschap heeft toegegeven. De Ridderschap geeft niet toe. De regering van
Overijssel ligt stil.
Uit een verslag van de Oktober-landdag 1783 in de Nieuwe Nederlandse
Jaarboeken
Het is zeer vreemd, dat in een provincie die al tweehonderd jaar bestaat (sinds wij
Philips 11 afgezworen hebben), en waar de Edelen en de drie Steden jaarlijks
vergaderd, wetten gemaakt, belastingen gevorderd, en alle andere functies van de
hoogste autoriteit uitgeoefend hebben, er nog steeds verschil van mening kan zijn
over de wijze waarop in de Staten gestemd dient te worden. Dat is op het ogenblik
het onderwerp van hevige debatten in de provincie Overijssel. Indien er niet
spoedig een oplossing wordt gevonden, dreigt deze kwestie de uitoefening van het
gezag ernstig te belemmeren, en de bloedsomloop, ja, het leven zelf, in het Lichaam
van Staat te stremmen.
Het feit dat het provinciaal bestuur geen beslissingen neemt leidt al dadelijk tot
grote moeilijkheden. In januari 1784 treedt de IJssel buiten zijn oevers, een
aantal wijken van Deventer komt onder water te staan. Omdat de Staten niet
vergaderen kunnen er geen maatregelen genomen worden om de slachtoffers te
helpen. Strenge vorst, niet lang na de overstromingen, verergert de toestand nog.
Eind februari bereiken Johan Derk in Zwolle berichten over een zorgwekkende
agitatie (opwinding). De raad en de meente hebben een onder de omstandigheden
schijnbaar irrelevant besluit genomen: voortaan zal de leeftijd waarop iemand
verkiesbaar is, voor de gemeenslieden twintig en voor burgemeesters
vierentwintig jaar zijn. Men vindt twintig jaar veel te jong, niemand wordt
immers als mondig beschouwt voor zijn vijfentwintigste jaar! Op die manier
kunnen mensen met invloed hun zoons en andere jeugdige bloedverwanten in
het stadsbestuur schuiven en zo indirect alle macht aan zich trekken. De
minderheid in de meente eist dat het besluit herroepen zal worden en weet de
burgerij ertoe te bewegen een rekest in te dienen. Johan Derk is ontzet door de
formele aspecten van deze zaak. Hij schrijft erover aan professor Rückensfelder:
Ik kan niet zeggen hoezeer deze tijding, en het vooruitzicht van de treurige
consequenties van dat opgewonden optreden mij hebben getroffen! Ik moet
toegeven dat ik, indien ik lid van de raad of de meente van Deventer zou zijn, zelf
voor vijfentwintig jaar zou hebben gestemd. Maar indien ik overstemd was, wettig,
door een meerderheid, zou het niet in mijn hoofd opkomen om door middel van een
adres van de burgerij mijn medebestuursleden te dwingen op hun besluit terug te
komen. Men weet hoe ik er altijd voor geijverd heb om aan de burgers een
behoorlijke invloed in de belangrijkste aangelegenheden van hun stad te geven. Ik
heb mij altijd de vijand betoond van aristocratische heerszucht en eigenbaat. Ik
ben altijd diegene geweest die, wanneer kwalijkgezinde regenten niet voor zachte
middelen vatbaar bleken, de raad gaf harde middelen te gebruiken. Maar ik kom
er nu rond voor uit dat ik het volkomen afkeur dat men een stadsbestuur dat zich
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goed gedraagt en zich steeds bereid toont allerlei heilzame, ja, gedurfde
maatregelen te nemen, voortdurend bedilt. Daarmee zal ik het nooit eens zijn. Wat
mij het meest verontrust is de gedachte dat door verdeeldheid binnen het Deventer
stadsbestuur, dat op zo heilzame en gedurfde wijze de ridderschap heeft durven
trotseren, de buitenwereld een ongunstig oordeel zal vellen over ’s Volks almacht.
Men kan ook te hard van stapel lopen. Alles moet in algemeen overleg geschieden,
en volgens een weldoordacht plan. Gebeurt dat niet, dan voorzie ik dat Deventer
het toneel van veel verwarring zal worden. In Godsnaam, mijn waarde vriend,
belet toch, zover uw invloed strekt, alle scheuringen! Wat mij betreft: wat er in
Deventer gedaan wordt, raakt mij alleen voor zover het gaat om het belang dat
elke ingezetene heeft in het behoud van het vaderland. Men moet mij niet kwalijk
nemen dat ik, die in de Republiek en in het buitenland beschouwd wordt als
degene, bij wie men hier voor alles te rade gaat, nooit stappen voor mijn rekening
zal nemen waar verwarring uit voort kan komen, en waardoor de goede zaak zo
geschaad zal worden dat wij een en ander misschien niet meer kunnen herstellen.
Ik zal zo nodig de burgerij openlijk aanklagen, en mijzelf van blaam zuiveren! Ik
betuig u op mijn erewoord dat ik al dat geharrewar zo moe ben dat ik me terug zou
trekken en me nooit met politiek zou inlaten, indien ik dat met goed fatsoen kon
doen. Ik moet mij geweld aandoen, om mijn post niet te verlaten. Aangezien ik
geen voordeel voor mijzelf zoek, moet men mij maar vergeven dat ik geen blad voor
de mond neem, en niemand ontzie!
Rückensfelder antwoordt dat het helemaal niet om een betrekkelijk kleine groep
inwoners gaat. In feite is er geen sprake van een minderheid. Het adres is door
driehonderd mensen getekend, en die vertegenwoordigen vrijwel de gehele
bevolking. De leeftijdskwestie doet er niet zoveel toe, de beweging komt voort uit
een dieper liggende, veel verder reikende onlust. De mensen protesteren tegen de
armoede, de werkeloosheid, de slechte voorzieningen.
Johan Derk tracht zijn standpunt uit te leggen. Hij is bang dat zijns inziens zo
broodnodige alliantie met Frankrijk in gevaar komt, wanneer men in Versailles
de indruk zou krijgen dat er binnen de republiek een burgeroorlog zal uitbreken:
Ik voorspel dat uit dit alles een strijd zal voortkomen tussen de aristocratie en het
volk. Die moet, het kan niet anders, vroeg of laat uitbarsten, maar wie zo iets op
dit tijdstip aanwakkert, zoals het nu in Deventer begint, is een gek of een schurk.
Frankrijk zou zich in dergelijke omstandigheden niet met ons inlaten, om geen
voedsel te geven aan de verdenking, die er toch al bestaat, dat het de hand heeft
in de controversen in dit land om de stadhouderlijke regering te vernietigen. De
Pruisische gezant in Parijs heeft dat verleden jaar al aan de hertog de la Vauqoyon
ronduit verweten. En dat is waarschijnlijk de reden waarom Frankrijk zich jegens
ons zo angstvallig op een afstand houdt.
Enige voldoening geeft hem de geslaagde intrede in het stadsleven van het Zwolse
vrijkorps dat hij heeft opgericht. De opeenstapeling van omstandigheden is hem
te veel geworden. Hij kan niet meer werken; dat heeft de arts hem trouwens
verboden. Om tenminste de beschikking te hebben over formuleringen die hij in
betere tijden zorgvuldig op papier heeft gezet, vraagt hij aan een aantal mensen
met wie hij gecorrespondeerd heeft, zijn brieven terug, onder anderen aan Van
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Spaan. Dat die de nu voor hem zo waardevolle stukken vernietigd heeft, is een
nieuwe slag.
Het is Uw Weledelgestrenge zeker ontgaan dat ik u in het begin van onze
correspondentie verzocht heb mijn brieven te bewaren en ze mij bij gelegenheid
terug te sturen. Ik heb die gewoonte aangenomen met al mijn correspondenten,
omdat het mij niet mogelijk is om van al mijn brieven kopieën te maken, en ik die
toch volstrekt nodig heb vanwege de veelheid en belangrijkheid van de
onderwerpen waarover ik dagelijks genoodzaakt ben mijn mening te zeggen. Als ik
eenmaal bepaalde argumenten voor of tegen de een of andere zaak op papier heb
gezet, bespaart het mij veel moeite wanneer ik mijn brieven kan gebruiken voor het
geval ik die zaken weer ergens anders moet verwerken. Ook raak ik wel eens in
de war, en schrijf dan dezelfde dingen tweemaal op. Het spijt mij dus geweldig,
dat u mijn brieven verbrand hebt.
April 1784 Johan Derk van der Capellen aan R.J. van der Capellen tot de Marsch
Waardste Vriend! Het verbond dat Frankrijk en de Republiek zal verenigen, moet
door onze natie ten spijt van de aristocraten worden gesloten. Ik doe mijn best, doe
jij ook het jouwe. We kunnen niets anders en niets beters doen dan elk onze
mening zeggen, en onze correspondenten in Parijs aanraden wat naar ons oordeel
het beste is. Laten ze dan in Parijs zelf maar kiezen! Ik denk dat wij weinig te
vrezen hebben van een eventuele ontdekking van onze correspondentie. Het zou
me het meest spijten wanneer ze mijn brieven achterhielden. Dat ze die eerst eens
lezen, kan geen kwaad. Het heeft mij ongelooflijk veel moeite gekost om ons
vrijkorps (in Zwolle) tot stand te brengen, en er een goed reglement voor op te
stellen, om het te beschermen tegen de intriges en ambities van sommige personen.
Goddank is dat gisteren gelukt. Ik vroeg bij die gelegenheid met een korte
toespraak om mijn ontslag. Maar men heeft mij, ik mag wel zeggen op roerende
wijze, verzocht om kolonel van het korps te blijven. Wat ik ook voor dringende
argumenten te berde bracht, onder andere mijn aanstaand vertrek uit Zwolle, het
mocht niet baten. Ik zou echter wel honderd dukaten geven om ervan af te zijn,
omdat ik er te veel tijd aan moet besteden. Maar zij hebben daartegenin geroepen
dat het voldoende was dat ik kolonel bleef, ook al kwam ik in geen zes jaar bij het
Korps. Ik brand van verlangen eens bij je te komen, maar ik durf, vanwege een
vergadering met de Steden die misschien binnenkort gehouden wordt, nu niet weg
te gaan. Schrijf me of je voorlopig buiten blijft.
6 juni 1784 Uit een brief van P. Lindenhof
Toen ik u woensdag van de toestand van de heer van der Capellen tot den Pol
kennis gaf, zag niemand die zo bedenkelijk in als die naderhand bleek te zijn.
Donderdag was hij aan armen en benen verlamd. Vrijdag kon hij ze weer
enigszins bewegen, maar toen merkte men dat de kwade stoffen zijn hersens
hadden aangetast, hij ijlde, en was geheel verward. Door aderlatingen,
vesicatoiren (blaartrekkend middel), toediening van zuurdeeg en dergelijke
middelen, keerde zo nu en dan het bewustzijn terug, en zo bleef het op en neer
gaan, tot na negen uur vanmorgen, toen plotseling alles veranderde. Bij een vierde
aderlating bleek duidelijk dat er versterf optrad in de longen en hersenen. Het
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duurde nog tot even over twaalf. Toen werd ons deze grote man door de dood
ontrukt. Mevrouw, die goed vooruitging, is zo diep geschokt, dat ik bang ben voor
nieuwe toevallen.
Johan Derks dode lichaam wordt bijgezet in het familiegraf van het geslacht Van
der Capellen in de hervormde kerk te Gorssel. Het is echter niet de bedoeling dat
dit zijn laatste rustplaats zal zijn. Hillegonda, na een lang ziekbed en een
moeizaam herstel nog slechts de schim van haar vroegere zelf, en ervan overtuigd
dat zij ook niet lang meer leven zal, wil de tijd die haar nog rest besteden om een
laatste wilsbeschikking van Johan Derk te vervullen. Hij is altijd een
tegenstander geweest van de oude gewoonte om in kerken te begraven, waar de
lucht verpest wordt en besmetting onder de zerken broeit. Hillegonda weet wat
hij wenste: een mausoleum op de Gorsselse heide voor hem en haar, en voor de
neven met wie hij zo lang geleden in Utrecht een verbond gesloten heeft. Zij laat
volgens zijn aanwijzingen het monument ontwerpen: een vierkante, door
bakstenen muren omsloten hof geeft toegang tot het grafgewelf. Op een witte
gedenkzuil boven de poort van dat gewelf moet het familiewapen – kruis en kapel
– gebeiteld worden, met in een blauwe steen de bijbehorende tekst.
Dat de dorpen in zijn ambtsgebied van de achtste tot en met de veertiende juni
driemaal daags gedurende een uur de kerkklokken laten luiden als eerbetoon
aan zijn overleden tegenstander, kan de drost van Twente niet hinderen. Hij doet
alsof het hem niet aangaat, hij voelt zich opgelucht. Hij schrijft aan de
stadhouder:
Nu het de Goddelijke Voorzienigheid behaagt heeft door de dood van Van der
Capellen een van de meest gevaarlijke vijanden van Uwe Doorluchtige Hoogheid
van deze aardbodem te verwijderen, begin ik weer een vleugje hoop te koesteren.
Op verzoek van het Vrijkorps te Zwolle houdt de predikant van de Waalse kerk,
die een goede vriend van Johan Derk is geweest, op de zestiende augustus een
herdenkingsrede.
Ja, dit is het ware oogmerk van ’s volks bewapening: het beschermen der vrijheid,
gepaard aan een wettig bestuur! In de handen van een volk, dat de ware aard van
de vrijheid en de burgermaatschappij niet kent, zijn wapens als een scherp
snijdend voorwerp in de handen van een onnozel kind; zij verwonden hen die ze
gebruiken; vrijheid maakt plaats voor chaos! Onze verstandige vriend Van der
Capellen, stichter en hoofd van dit genootschap, raadde ons bedaardheid en
gematigdheid aan: de rechten van het volk, zei hij, moeten ook op een rechtmatige
wijze in stand gehouden worden. Niemand heeft meer dan hij de snode zucht tot
muiten gehaat, die een land ten ondergang voert. Want dat gebeurt, wanneer een
woeste menigte driest maar onwetend aanstormt, als een op hol geslagen paard,
zijn woede de vrije teugel laat, de heilige wetten vertrapt, en in zijn razernij de
vrijheid en het vaderland verplettert! Wij, die Van der Capellen van nabij hebben
mogen meemaken, en voor wie hij zijn hart geheel blootlegde, weten, en kunnen
getuigen, dat hij al zijn invloed aanwendde om het verschrikkelijke monster Oproer
te weren uit een natie die achting verdient, en om ons volk de kalme moed bij te
brengen,die, zo lang als het maar mogelijk is, geweld vermijdt, en de grenzen van
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plicht en rechtvaardigheid niet overschrijdt.
In François van der Kemps droefheid strijden medelijden en verontwaardiging om
de voorrang.
Ondanks zijn moed had Van der Capellen als gevolg van de tegenstand en de
belemmeringen die hij ondervond, de neiging zwaartillend te zijn. De geringe
medewerking die hij kreeg bij het behartigen van de goede zaak, en zijn kwaal, die
hem ten slotte naar rust deed snakken, droegen daar het hunne toe bij. Door altijd
maar te werken, dikwijls zowel ’s nachts als overdag was hij uitgeput en
versleten. Zijn lichaam was niet opgewassen tegen die geestelijke inspanning, en
bezweek onverwachts.
In de herfst van het jaar 1784 verhuisden Hillegonda van der Capellen en haar
dochter Betje naar Huis Appeltern. Hillegonda, steeds wankeler ter been, liep in
haar zwarte kleren door de tuin en plukte asters en late rozen. Zij voorvoelde dat
zij niet zo lang op de hereniging met de geliefde man behoefde te wachten. Zij had
nog twee opdrachten te vervullen: de voltooiing van het mausoleum op de
Gorsselse heide en een huwelijk voor Betje. Haar verstandige dochter accepteerde
het aanzoek van Rudolf Christiaan, rijksgraaf Van Rechteren tot Westerveld, een
van de weinige patriotgezinde edelen in Overijssel. Hij was tweemaal zo oud als
zij, een beminnelijk en vastberaden man, bovendien een vriend van haar vader.
In alle opzichten de aangewezen beschermer voor een verweesde erfgename. Zij
trouwden in januari van het jaar 1785. Een half jaar later stierf Hillegonda. Haar
stoffelijk resten en die van Johan Derk werden in het jaar 1786 bijgezet in het
nieuwe grafgewelf. Toen op een dag de muren van het monument door
kwaadwilligen beschadigd bleken te zijn, liet het echtpaar Van Rechteren de
lijkkisten in het geheim terugbrengen naar de kerk te Gorssel. Geen overbodige
maatregel want in het jaar 1788, na de inval van de Pruisische troepen die de
stadhouder tegen het veld winnende patriottisme kwamen bijstaan, werd het
mausoleum door een paar militairen en een handvol burgers uit Zutphen met
buskruit opgeblazen. In die tijd vernietigde Betje, voortaan Anna Elisabeth, vele
van haar vaders brieven en andere documenten.
Willem V verliet in het jaar 1785 Den Haag, waar hij zich ongewenst en op
grievende wijze buitenspel gezet voelde, toen de Staten van Holland hem het
bevel over het garnizoen ontnamen. Hij vestigde zich op Huis Valkhof te Nijmegen
en gaf na langdurig aarzelen de in Gelderland gelegerde troepen opdracht om
samen met de orangisten onder de burgerij de orde te herstellen in verschillende
‘rebelse’ steden. Het blad ‘De politieke Kruyer’ schreef:
De stadhouder trekt de gewette moorddolk tegen zijn medeburgers. Dezelfde dolk,
die in de Engelse oorlog gedoemd scheen in de schede te rusten, wordt nu door
Willem ontbloot om onze broeders de strot af te steken. Hij roeit ten enenmale alle
liefde uit die iemand nog voor hem kon koesteren.
Prinses Wilhelmina, beducht dat dit gebruik van geweld (ofschoon er weinig
bloed gevloeid was) de positie van de stadhouder blijvend zou schaden, begaf
zich per koets met een klein gevolg naar Holland, om zelf met de Staten te
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onderhandelen. Ze werd door de leden van een vrijkorps uit Gouda aangehouden
en gedwongen rechtsomkeert te maken. Om de belediging, die zijn zuster was
aangedaan te wreken, stuurde de koning van Pruisen een leger naar de
republiek.
Na de dood van zijn baron wilde François van der Kemp de rol die hij vervuld had
als rechterhand en propagandist achter de schermen van een staatsman, blijven
vervullen. Hij schreef aan Robert Jasper:
Word Gelderlands weldoener, zoals Tot den Pol het geweest is van Overijssel! De
drostendiensten in de Graafschap, het schandelijkste en onwettige
regeringsreglement, wachten op een Van der Capellen van de Marsch. Uw
stadhouder schijnt u door zijn willekeurige beschikkingen zelf te willen aanzetten
tot deze roemruchte onderneming.
Robert Jasper was voorzichtiger, meer gematigd en onder invloed van zijn vrouw
en bloedverwanten ook eerder geneigd tot schipperen. Hij had zelfs de
stadhouder om een commissie verzocht, iets dat Johan Derk onder geen beding
ooit gedaan zou hebben. Dit feit vond op onverklaarbare wijze zijn weg naar
anonieme pamfletten. Robert Jasper verdacht Van der Kemp ervan dat deze de
auteur van een bijzonder scherp en honend libel (smaadschrift) was, met de
bedoeling hem in het nieuw te brengen, en zo tot actie te dwingen. Van der Kemp
reageerde heftig:
Nooit had ik kunnen denken dat ik mij in dit opzicht tegenover en Van der Capellen
zou moeten verdedigen; nooit, dat een Van der Capellen mij tot een dergelijke
laagheid in staat zou achten! U hebt een en ander in uw brief aan mij vergoelijkt
door het een ‘grap’ te noemen. Maar dat is niet genoeg. U verklaart niet te geloven
wat ik zeg, met andere woorden, dat ik lieg. Ik verzeker u op mijn woord van eer,
zo onbewimpeld als Van der Capellen tot den Pol dat altijd deed, dat ik de
oorsprong van dat artikel niet kan opsporen, al zou ik daardoor uw vertrouwen
verliezen. Ik kan er zelfs niet naar raden. Ik weet niet in welke hoek die pijlen
tegen u gescherpt worden. Ik herinner uw eraan dat Capellen tot den Pol in de
actie van Deventer een misstap begaan heeft, en daarvoor ook heeft moeten
boeten.
De waarschuwing die Robert Jasper in die woorden meende te lezen – misschien
een verkapt dreigement – was niet geschikt om hem ontvankelijker te maken voor
de suggesties en adviezen van de strijdbare predikant. Van der Kemp was sinds
het jaar 1785 steeds sterkere gevoelens van woede en verachting gaan koesteren
jegens de Hollandse regenten. Vooral De Gijselaar, die zijns inziens na hun
machtsovername alle verschijnselen van een autoritaire (maar tegelijkertijd laffe)
elite begonnen te vertonen. Hij verhuisde uit Leiden naar Wijk bij Duurstede en
werd daar de aanvoerder van het lokale vrijkorps. Toen prinsgezinden naar het
stadje oprukten, maakte hij zich op om met zijn manschappen de aanval het
hoofd te bieden. De magistraat gaf zich echter over en Van der Kemp werd
gearresteerd. Vanuit de gevangenis te Utrecht, ervan overtuigd dat hem een
streng vonnis wachtte, waarschuwde hij Robert Jasper, die voor de Pruisische
troepen naar Amsterdam gevlucht was, tegen de ‘fladderaars’ van de patriotse
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club. Van der Kemp werd eind 1787 tegen alle verwachting vrijgelaten, nadat een
vriend hem een borgsom van vijfenveertigduizend gulden had voorgeschoten.
Omdat hij gehoord had dat men van plan was hem in Leiden weer te arresteren
en dan in de vesting Loevestein op te sluiten, week hij uit naar Antwerpen. In de
maand maart van het jaar 1788 vertrok hij met zijn vrouw en twee kinderen naar
wat hij nu als het beloofde land beschouwde: Amerika.
Professor Van der Marck zag zich gedwongen uit Deventer te vluchten. Een
woedende volksmenigte – zich plotseling prinsgezind noemende – plunderde zijn
huis. Meubels, manuscripten, zeldzame boeken werden uit de ramen op straat
gesmeten en in brand gestoken. Hij vond een veilig onderkomen in Burgsteinfurt,
de kleine residentie van de graaf Van Bentheim.
In oktober 1782 schreef John Adams in zijn dagboek:
Zo heeft dan deze oude Republiek onze republiek-in-opkomst een officieel saluut
gebracht, en ik dank God, dat hij mij in staat gesteld heeft de vlag van de
Verenigde Staten te planten in Den Haag, waar zij van nu af aan altijd zal blijven
wapperen.
Hij was juist terug van de ceremonie in het Binnenhof te Den Haag tijdens welke
het vriendschaps- en handelsverdrag met de Verenigde Staten van Amerika
ondertekend was. Dat was een van optimisme getuigende uitspraak, van een
man die gewend was zich overal en altijd zorgelijk, weinig hoopvol, zelfs
argwanend op te stellen. Hij zou jaren later bekennen:
Nooit ben ik geheel vrij geweest van het gevoel miskend en vervolgd te worden.
Sinds 1761 heb ik onafgebroken als het ware in vijandelijk gebied geleefd. Te
oordelen naar de behandeling die ik ondervonden heb, en soms nog wel eens
ondervind, lijkt het mij dat een meerderheid in alle partijen graag zou horen dat ik
uitgeschakeld was. Ik heb mij in de loop van mijn leven veel vijanden gemaakt. Ik
werd vaak zo totaal in beslag genomen door de problemen en opgaven waarmee ik
geconfronteerd was, dat ik geen rekening hield met de indruk die anderen konden
krijgen van mijn woorden en daden en van mijn geschriften.
De enige constante in het leven van John Adams was zijn liefde voor zijn
vaderland.
Ik ben van zins onze regering door dik en dun te steunen, indien ik de overtuiging
heb dat zij juist handelt. Het kan mij niet schelen of men mij een federalist, een
Jacobijn, of Joost mag weten wat, noemt.
In het jaar 1793 benoemde het Congres Adams tot vice-president naast George
Washington. In het jaar 1796 werd hij gekozen tot tweede president van de
Verenigde Staten.
Middagstilte hing over Huis Appeltern. De wind streek door het gras en deed het
zware nazomerloof ruisen. Bij de boerenhoeve en de schuren tegenover de houten
brug viel geen teken van leven te bespeuren. Het washuis, aan de overkant van
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de slotgracht, door zijn laatste bewoners verlaten, wachtte op een nieuwe
bestemming. In het jaar 1884, precies een eeuw na de dood van Johan Derk van
der Capellen, stierf prins Alexander. Hij was de enig overgebleven zoon van
koning Willem 111 en de laatste mannelijke nakomeling in rechte lijn van
stadhouder Willem V. In datzelfde jaar liet Johan Derks kleinzoon, graaf Godert
van Rechteren, het kasteel Appeltern met de grond gelijk maken.
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John Adams: (1735-1826) advocaat, politicus, afgevaardigde voor
Massachusetts
bij
voorlopig
Congres,
medeontwerper
Onafhankelijkheidsverklaring, lid van de Amerikaanse Commissie te
Parijs, gevolmachtigde, daarna gezant van de Verenigde Staten in Den
Haag, vice-president naast George Washington, tweede president van de
Verenigde Staten.
Dirk Reinier van Bassenn: (1678-1751), burgemeester van Arnhem,
grootvader van Johan Derk van der Capellen.
Charles Jan Bentinck tot Nijenhuis: (1708-1779), na 1757 raad en
generaalmeester der Munten van de Verenigde Nederlanden.
Engelbert François van Berckel: (1726-1796), pensionaris van
Amsterdam, patriot.
Coert Lambertus van Beyma thoe Kingma: (1753-1820), lid van de Staten
van Friesland.
Mr. Pieter van Bleiswijk: (1724-1790), raadpensionaris van Holland.
Jacob Gerard Dircks: Nederlands officier in Amerikaanse krijgsdienst.
Lodewijk Ernst, hertog Van Brunswijk Wolfenbüttel: (1718-1788) in het
jaar 1750 door Willem 1V aangesteld tot veldmaarschalk over de staatse
legers, voogd van Willem V, bij Akte van Consulentschap adviseur van
Willem V.
Mr. Derk Dumbar: griffier van de Staten van Overijssel.
Mr. Gerhard Dumbar: (1743-1802), secretaris van Deventer.
Gossinnus Erkelens, koopman te Chatham, Connecticut.
Alexander Gillon: gezagvoerder van de vloot van Zuid-Carolina.
Rijklof Michael van Goens (1748-1810), filoloog, schrijver, criticus firma
Grand, bankiershuis te Parijs.
Cornelis de Gijselaar: (1751-1815), pensionaris van Dordrecht, patriot.
Horneca & Fizeaux: bankiers te Amsterdam.
François Adriaan van der Kemp: (1752-1829), doopsgezind predikant te
Leiden, schrijver, patriot.
Jacob (James) Kool: bierbrouwer te Amsterdam, patriot
Robert Livingstone: (1746-1813), gouverneur van New-Jersey.
John Locke: (1632-1704), Engels filosoof, geleerde, arts.
Frederik Adolf van der Marck: (1719-1800), advocaat, hoogleraar rechten
in Groningen, Lingen (Duitsland), Deventer.
Willem V, Batavus, prins van Oranje-Nassau: (1751-1795), ingehuldigd in
het jaar 1766 als erfstadhouder van de Verenigde Provinciën.
Gijsbert Timon Paddenburg, boekhandelaar te Utrecht, uitgever van ‘De
Post van den Neder-Rijn’.
Adolph Warner Pallandt tot Zuithem: (1727-1803), drost van
IJsselmuiden, later van Salland.
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Henry Peterson: lakenkoopman te Utrecht.
Pieter Paulus: (1754-1796), jurist, publicist Nederlands staatsrecht.
Dr. Richard Price: (1723-1791), Engels theoloog, filosoof, schrijver.
Dr. Joseph Priesly: (1733-1804), theoloog, publicist, natuur- en
scheikundige.
Prinses Wilhelmina Frederika Sofia van Pruisen: (1751-1820), echtgenote
van Willem V.
Paulus Putman: griffier van de Staten van Overijssel.
Mr. J.W. Racer, rentmeester Twickel, advocaat te Oldenzaal,
schrijver/historicus, patriot.
Godert Willem, graaf Van Rechteren, Heer Van Appeltern: (1841-1902).
Joachim Rendorp, Heer Van Marquette: (1728-1792), vier keer
burgemeester van Amsterdam.
Mr. Lucas Gijsbert Rouse: burgemeester van Zwolle, gedeputeerde bij de
Staten-Generaal.
Jonkheer Arent Sloet tot Tweenijenhuizen: drost van Salland.
Jan Gabriel Tegelaar: koopman, eigenaarredacteur van de ‘NoordHollandse Courant’, patriot.
David Heinrich à Thuessink: tweede burgemeester van Zwolle.
Isabelle Agneta van Tuyll van Serooskerken: (1740-1805), Belle van
Zuylen, Nederlands Franstalig schrijver.
Meinard Tydeman: (1741-1825, classicus (beoefenaar van klassieke
talen), rechtsgeleerde, twee keer rector magnificus te Utrecht.
Adriaan van der Valck: koopman te Rotterdam, patriot.
Paul François hertog de la Vauguyon: (1746-1828, Frans gezant te Den
Haag.
Mr. Carel W. Visscher: (1734-1802), tweede pensionaris van Amsterdam,
patriot.
Egbert de Vrij Temminck: (1700-1785), lid van de vroedschap te
Amsterdam, drieëntwintig keer tot burgemeester gekozen.
George
Washington:
(1732-1799),
grootgrondbezitter,
generaal,
afgevaardigde voor Virginia in het Congres, eerste president van de
Verenigde Staten van Noord-Amerika.
John Wilkes: (1727-1797), Engels politicus, schrijver, journalist.
Sir Joseph Yorke: (1724-1792), Engels gezant te Den Haag.
Johan Arnold Zoutman: (1724-1793), schout-bij-nacht.
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Klagen wil ik nich, pochen kan ik nich.
As t in januari nich vreezn wil dan vrös te wisse wal in april

De Heerlijkheid Almelo

De familie Van Almelo wordt voor het eerst genoemd in het jaar 1157. In het jaar
1236 kreeg Hendrik van Almelo toestemming van de bisschop van Utrecht een
kerk te bouwen. In het jaar 1457 droeg Johan van Almelo zijn Heerlijkheid op
aan de bisschop van Utrecht. Hij was de laatste die de naam van zijn bezit ook
als familienaam droeg. Omdat Johan van Almelo kinderloos was erfde zijn neef
Zweder van Hekeren van Rechteren, Heer van Voorst en Keppel het landgoed.
Ook hij bleef kinderloos; na hem ging het goed voor tweeduizend Rijnse gulden
over op zijn broer Otto van Rechteren. Onder Dalfsen (ten oosten van Zwolle) is
nog het Huis Rechteren, het dorp Rechteren, de Rechterense dijk en het
Rechterense Veld.
Tijdens de oorlog (1590) was het kort eigendom van de Staatse troepen. In het
jaar 1619 worden de aanspraken van de familie Van Rechteren onverkort
gehandhaafd. In het jaar 1628 vestigt de familie zich definitief op het huis.
Sophia gravin Van Rechteren trouwde in het jaar 1746 met haar neef en door dit
huwelijk kwam de naam Van Limpurg in de familie. Huis Almelo wordt nu
bewoond door Adolph Frederik Lodewijk graaf Van Rechteren Limpurg. Het Huis
is privé-bezit en niet toegankelijk voor het publiek. In het park kan men vrij
wandelen. Het Huis Almelo heeft een hoofdgebouw en twee bouwhuizen aan het
voorplein. Het geheel is omringd door grachten. In de tuin staat een oranjerie
(grote broeikas). Het huis heeft twee zijvleugels. De toegangsgevel heeft vier
Ionische pilaren. Het hoofdgebouw is voorzien van zandstenen banden. Enkele
keldervensters hebben nog hun oorspronkelijke vorm uit de zeventiende eeuw.
De tuin heeft een trapeziumvorm. Het landgoed kent een 'koeweide' waardoor het
huis een vrij uitzicht kreeg, wat nog geaccentueerd werd door de aanleg van de
grote allee. Achter de Loolee werd een lustbos aangelegd en aan de noordzijde
kwam een sterrenbos. In het bos ligt de gravin begraven omdat ze niet in de
donkere grafkelder wilde liggen. Ook zijn er twee lange vijvers aangelegd. Het
park is deels losgekomen van het huis door de rondweg, Van Rechteren
Limpurgsingel.
Het Huis Almelo nam van ouds als middelpunt der hoge ‘immediate ende
independente’ souvereine Heerlijkheid Almelo een zeer bijzondere, meer
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belangrijke stelling in dan een der andere Huizen in Twente. Veel belangrijker
ook dan de reeds vroeg gemediatiseerde (het afhankelijk maken van
onafhankelijke vorsten, met behoud van titel) graafschappen Diepenheim en
Goor. Almelo was en is een Hoge Heerlijkheid gebleven tot de Franse revolutie.
Een van de vele voorrechten van de Heerlijkheid was het recht van havezathe. En
dit was nog op lange na niet de belangrijkste.
Daardoor hadden de bezitters zitting in de Overijsselse Landdag. Oorspronkelijk
werd zelfs de Heerlijkheid welke ook Vriezenveen en een groot deel van Wierden
omvatte niet geacht tot Twente te horen, zoals blijkt uit een overeenkomst van
het jaar 1405. Daarin wordt verklaard dat de verkeersweg uit Salland gaat ‘doer
de Herscap van Almeloe hent in de Twenthe’. De Heerlijkheid was oudtijds een
staatje op zichzelf, onafhankelijk van de Landsheer van Overijssel. In het jaar
1318 droeg de Heer van Almelo nog zijn kasteel in leen op aan hertog Reinoud
van Gelre. Diens kleindochter Beatrix van Almelo, gehuwd met Evert van der
Eze, sloot in het jaar 1367 een verdrag met de bisschop van Utrecht. Daarbij
verbonden zij zich hun Huis, slot en veste Almelo ‘nummer (nimmer) in ander
hande te brengen buten consente des bysschops’, een verdrag in het jaar 1394
nader bekrachtigd. Daarom komt onder de leenmannen van het Sticht op een
voor het jaar 1385 geschreven lijst voor: Item Everts Vrouwe Van der Ese hout de
vriheit der herscap van Almelo.’ De oudste stukken waarin men de naam Almelo
als geslachtsnaam aantreft zijn uit de twaalfde eeuw. In de jaren 1165 en 1169
wordt een Everardus de Almelo genoemd. In het jaar 1236 gaf Otto 111 Bisschop
van Utrecht, als kerkelijke overheid, aan Hendrik van Almelo en de aldaar
wonende mensen vergunning om in het dorp Almelo een kerk te bouwen. Bij acte
van 7 maart 1346 van de bisschop van Utrecht als landsheer en niet als leenheer
van het om Almelo liggende grondgebied, werd verlof gegeven aan de Heer
Engelbert van Almelo om in ‘sijne dorpe tot Almelo’ twee vrije jaarmarkten, elk
van twee dagen, te houden. Evert van der Eze met wie Beatrix van Almelo
trouwde, stamde uit het Gelderse geslacht Van Hekeren, afkomstig van het goed
gelegen in de Eze. En komt voor met zijn vrouw Beatrix: ‘Bate, sijne gesellinne’
in tal van stukken van de jaren 1365 tot 1398. ‘Ick Evert van Heker ende
Junckhere toe Almeloe ende Junckfrouwe Bathe mijn echte wijff een recht
ervend der heerscap van Almelo, gaven op de feestdag van Sint Jan in de zomer
(24 juni) van het jaar 1362 aan de boeren, die nu op den Vene wonet en de noch
hyrnae op wonen sollen, ende oec opdat dat voerseyde Vene ghebetert werde’,
een brief waarbij zij beloofden de belangen van de Vrije Vresen (Vriezenveners) en
van alle lieden die woonden op het bovengenoemde Veen, dat gelegen is ‘tussen
der Wederder (Wierdense) wueste en de Bavesbeke’, te zullen bevorderen. Iedere
bewoner van een hoeve moest jaarlijks een emmer boter (Zwolse maat), op Sint
Maarten (11 november) naar het Huis Almelo brengen, elk gebruiker van een
‘vierdeel landes een vierdeel boteren’.
Er dient er nog op gewezen, dat althans in het jaar 1368 de heren van Almelo de
voogdij bezaten van het klooster van Varlar (bij Coesfeld). Immers op 20 april van
dat jaar verklaren Everd van Heker en Beatrix 11 dat zij de proosdij en het
klooster van Varlar voor enige tijd vrijlaten ‘von aller Vogtei, Pacht, recht und
Ansprache die Sie und die Herrschaft von Almelo bisher über sie, ihre Güter und
Leute gehabt haben.’ Voogdij is het oppertoezicht door een geestelijke stichting
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aan een persoon uitgegeven aan haar her en der verspreid liggende goederen. Het
is haar ‘strooibezit’, met alle erven en horigen waaruit natuurlijk belangrijke
jaarlijkse opbrengsten voortkwamen, gewoonlijk geïnd door daartoe aangestelde
‘ambtmannen’. Het spreekt dat dikwijls zulk oppertoezicht in een familie erfelijk
was. In dit verband zij verwezen naar de overdracht door Egbert’s weduwe en
kinderen aan het convent van Werden van de ‘advocaciam curtis dicte
Monekinckhof’, de Monnikenhof te Oldenzaal. In bedoeld testament vinden we
niet vermeld de Meierhof te Borne ‘met sin tobehooren, waeronder de
markegerichten van Senderen en Hertme’, die toch volgens sommigen, althans
tot het jaar 1655 in het bezit van de heren van Almelo is geweest. Wel wordt de
vraag gesteld of dit hofmeierschap hun reeds in het jaar 1300 toekwam. In een
lijst van leengoederen van de Herrschaft Steinfurt uit het jaar 1280 wordt
vermeldt dat ‘Ecbertus de Almelo miles tenet jure homagii duas domos in
Wederden (Wierden) et duas domos in Elsne (Elsen). Die Huizen worden niet met
name genoemd maar niet onwaarschijnlijk komen ze in het testament voor onder
de daar genoemde namen Mensink en anderen. Of de hof te Woolde (hof Walde)
in het jaar 1337 door de proost van Sint Maurits bij Munster in leen gegeven aan
Egbert 11 een vijftig jaar vroeger ook reeds aan zijn voorzaat toekwam? Deze hof
komt niet in het testament voor. Waarschijnlijk is er mee bedoeld het
uitgestrekte oude erve Brinkhuis onder Woolde, waarnaar eertijds het westelijk
deel van die marke genoemd werd.
Bij verbondsbrief van het jaar 1367 tussen de bisschop van Utrecht en de Heer
van Almelo gesloten, werden Rechteren en Almelo open Huizen voor de bisschop,
zonder wiens toestemming zij nooit in andere handen dan in die van de bisschop
van Utrecht zouden mogen overgaan. Evert van Heeker(en) en Beatrix zijn het
geweest die aan de burgers van Almelo, dat in het jaar 1346 nog een dorp heette,
in het jaar 1394 stadsrecht gegeven hebben. In het jaar 1452 droeg Egbert van
Almelo de Heerlijkheid over aan zijn zoon Johan. De andere zoon Wolter had bij
charter van 21 mei 1435 afstand van alle aanspraken gedaan. Johan werd er in
januari 1453 door de bisschop mee beleend. Zijn huwelijk was kinderloos en
reeds in het jaar 1457 droeg hij de Heerlijkheid over aan zijn neef Sweder van
Hekeren. Die noemde zich Van Rechteren en was Heer Van Voorst en Keppel.
Deze werd er in hetzelfde jaar mee beleend. Deze overdracht werd door bisschop
David van Bourgondië bij charter van 21 oktober 1457 bevestigd.
Op 9 april 1500 is de opvolger Adolf van Hekeren, zich noemende Van Rechteren.
Diens moeder schijnt als mede-erfgename of als vruchtgebruikster het Huis
Almelo bewoond te hebben. Bij een acte van 21 mei 1521 vermaakt Adolf aan
‘juffrouwe Catharine van Opinen sine moder twyntich goltgld jarlix uyt den tyns
ende accyns to Almelo, vijfentwintig mudde molts uit de wind- en watermolen
aldaar, twee vat boter uit het Vriesenveen en honderd mud rogge uit de tienden
te Daarle ter levenslange lijftuchte. Mits sie van het aengegaen van een nieu hylix
haer onthoude, aan disse zij van den IJssele blive en opzicht houde over hare
kinders.’ Wat de vruchtgebruikster meemaakte in de verschrikkelijke jaren van
1520-1525, toen de Gelderse hertog van met bandeloze troepen Twente
binnengevallen was, leert ons de Latijnse kroniek van de prior van Albergen:
‘Catharina had op het Huis, dat met weinig manschappen geschikt verdedigd kon
worden, bezetting moeten nemen tegen de herhaalde invallen der Gelderschen
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maar dit nagelaten uit zuinigheid en geen voldoende voorzorgsmaatregelen
genomen.’ Het Landsbestuur riep nu een kapitein uit Oldenzaal op met dertig
soldaten en dit was het garnizoen voor het Huis opdat de Geldersen het Huis niet
in hun macht zouden krijgen. Deze soldaten, tot bescherming van het Huis
gestuurd, begonnen al spoedig troepsgewijze over de landen van de boeren te
zwerven en roofden ganzen, kippen en eenden. Zelfs schapen en ossen en ander
eetbaar vee, kortom alles wat zij maar roven konden werd meegenomen. Wanneer
zij soldij zouden ontvangen zou alles betaald worden. Het hele volk zuchtte onder
dit voortdurend wegroven van hetgeen zij voor zich en hun gezin gespaard
hadden. Zelfs het zusterklooster werd door de Oldenzaalse soldaten aangevallen.
Ziende dat niemand zich tegen hun durfde te verzetten, kwelden zij niet alleen de
ingezetenen van de Heerlijkheid maar brachten ook over de omwonenden
ondragelijk leed. Zelfs de vrouwe Van Almelo was niet veilig voor onbeschoft
gedrag en moest zij veel leed en smaad verduren. Uit een citaat van het jaar 1534
is de aanmatiging duidelijk van de hertog van Gelre gericht aan Henrich en Otto
van Rechteren, met bevel om te Arnhem voor hem te verschijnen om het Huis
Almelo van hem in leen te ontvangen. Daarop werd echter geantwoord dat de
broers thuis zouden blijven en dat hun Heerlijkheid nu leen was van Zijne
Keizerlijke Majesteit en voorheen sinds honderdvijftig jaar van de bisschoppen.
Duidelijker misschien dan ooit tevoren was de onmacht van de bisschop van
Utrecht zijn Sticht behoorlijk te beschermen gebleken. Gelukkig dat met de
afstand van de wereldlijke macht aan keizer Karel een duurzame verbetering
intrad. De verandering van het Hooge Staatsbewind maakte nu ook de
Heerlijkheid Almelo leenroerig aan de keizer en zijn opvolgers.
Op 24 november 1590 deden de geuzen onder kapitein Leswein met ruiters en
voetvolk een vergeefse aanval op Huis Almelo. Op 17 december overnachtte een
Staatse overste, de graaf Van Overstein met een troep ruiters en voetvolk te
Almelo, waarover overigens niets meer bekend is. In juni 1591 werden onder
meer ‘Richter en Borgemeisteren’ te Almelo door de drost op bevel van Verdugo
aangeschreven, om, daar deze met zijn leger naderde, zoveel mogelijk te laten
bakken en brouwen, zodat er brood en bier overvloedig in voorraad was. Herman
graaf Van den Berg, die bij afwezigheid van de stadhouder het bevel voerde, zond
in augustus 1591 uit Oldenzaal dertig soldaten uit het vendel van de hopman
Boijmer aan Rutger Torck, om deze in Huis Almelo op te nemen en daar de wacht
te laten doen of anders ze verschanst en achter een borstwering op de voorhof
van het Huis te plaatsen. In de begeleidende brief van 10 augustus geeft hij als
reden daarvoor op dat Berend van Bevervoerde onlangs het Huis Weemsele had
ingenomen en dit nog ‘desz viants garnisoen unde krijchsvolck inholden isz’, dat
zich te eten aanschaft uit de naburige dorpen en buurtschappen, zoals uit het
‘fleck Almeloe’. Terwijl hem opgedragen was de nabij gelegen Huizen te bewaken
en van bezetting te voorzien, opdat deze niet tot nadeel van de koning en de
Landschap bij verrassing overvallen en ingenomen worden.
In juni 1593 was Huis Almelo in handen van de Staatsen, zoals blijkt uit een
brief van Albrecht van Ittersum. De brief was gedateerd de datum 28 juni uit
Zwolle gericht aan de hopman Jacob Muersz te Ootmarsum. Van Ittersum wijst
de hopman erop dat Huis Almelo door de vijand, de Staatsen is ingenomen. En
dat de Heer een half jaar geleden gestorven is en dat de weduwe, een familielid
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van de schrijver, een oude bejaarde dame is die als vruchtgebruikster het huis
bewoond. En dat de inneming van het Huis niet met haar instemming is
gebeurd. Van Ittersum herinnert de hopman eraan dat zij in het bezit van een
vrijgeleide is van Zijne Excellentie en de Raad van State en verzoekt vriendelijk
dat de onder hopman Muersz staande soldaten zich daaraan houden.
In het jaar 1607 hield een Spaans garnizoen het Huis Almelo bezet. Het
garnizoen werd in de paasweek van dat jaar (woensdag 11 april) door de drost
van Salland en die van Haaksbergen met veel ruiters en voetknechten ‘hart
belegert en werd umbtrent toe twen uhren den namittagh met klein en grof
geschut vast beschotten, warup de weniche konnigschen (de bezetters) sich
dannoch manlich hielden’, zodat de Staatsen (de drosten) moesten terugtrekken.
Zeger van Rechteren, die in het jaar 1644 in de Landdag was toegelaten werd op
17 oktober 1649 met Huis Almelo beleend. Hij had voortdurend onenigheid met
het bestuur en de burgers van de stad over de burgemeesterskeuze, de jacht,
enzovoort. Ondanks alle daarover gesloten akkoorden waren er steeds weer
onenigheden. Totdat in het jaar 1660 over de misverstanden en kwesties die
reeds tot kostbare procedures hadden geleid, door de drost van Twente, de
burgemeester van Deventer en de burgemeester van Zwolle als gecommitteerden
van Ridderschap en Steden bij scheidsrechterlijke uitspraak beslist werd.
In het jaar 1662 liet Zeger van Rechteren een nieuw Huis bouwen ofwel het
bestaande geheel vernieuwen, met de hoofdingang naar het oosten. Dat staat
vermeldt op een ronde houten gedenkplaat boven de hoofddeur. Daarop staat in
de Latijnse taal dat Zeger, uit het aloude geslacht der Rechterens geboren en zijn
echtgenote Margrita Torck van Hemert in het jaar 1662 dit Huis hebben doen
bouwen als een adellijk kasteel voor de heren en als een veilig toevluchtsoord
voor de in angst verkerende boeren en stedelingen. Deze gedenktafel wordt nog in
het Huis bewaard. Drie jaren later viel de bisschop van Munster, Bernhard von
Galen Overijssel binnen. Daarover schrijft een krant uit die tijd, de Hollandtze
Mercurius’ van het jaar 1665:
Het was dan den 22 September dat des Bisschops volck in Twenthe, haer
Hollandtze Mercurius gebiet vielen, plonderden de stedekens Enschede,
Ootmersen en Diepenheijm, oock Oldenzaal, waeruijt veele bemiddelde lieden
gevlucht, echter de geblevene seer mishandelt wierden, sie staken mede in
brandt ’t schoone hooghe Huijs van de Heer van Almelo, Gedeputeerde van de
Staten Generaal.
In het jaar 1671 was Zeger van Rechteren kolonel van een regiment en was als
zodanig aanwezig onder prins Willem 111 bij de veldtocht tegen de Fransen. Hij
bevond zich in het leger van de prins te Bodegraven toen enige leden van de
Ridderschap van Overijssel met de bisschop van Munster onderhandelden en
capituleerden op 5 juni 1672. Deze Bernhard von Galen had zich meester
gemaakt van de Twentse stedekes en van de Heerlijkheid Almelo waarop ook,
volgens de Hollandtze Mercurius van het jaar 1672, ‘aanstons de geestelijke
leuden als roofvogels weder in ’t land quamen.’

332

Adolf Hendrik van Rechteren, in het jaar 1657 te Zwolle geboren, was op 6
oktober 1673 te Leiden als student ingeschreven, op 18 maart 1680 in de
Landdag van Overijssel toegelaten en op 8 april 1696 door Koning Willem 111 als
erfstadhouder, in naam der Staten van Overijssel met de Heerlijkheid van
Almelo, Wierden en Vriezenveen beleend. Hij bekleedde tal van openbare
betrekkingen als die van drost van Vollenhove, drost van Twenthe, was
afgevaardigde voor Overijssel van admiraliteit van de Maas en van de vergadering
van de Staten Generaal, waarbij hij bij herhaling het voorzitterschap waarnam.
In de anti-stadhouderlijke politiek werd Overijssel vooral door hem geleid om
‘nooit wederom te komen tot het aanstellen van een Stadhouder.’ Hij was in de
Spaanse erfopvolgingskrijg gedeputeerde te velde en buitengewoon gezant te
Weenen en Frankfurt en werd wegens zijn verdiensten door Keizer Joseph 1 tot
graaf van het Heilige Roomsche Rijk benoemd. In het daarvan uitgereikt diploma
van 15 oktober 1705 wordt hij baron genoemd, de titel waarmee hij ook voor die
tijd tekende. Bij het vredescongres van 29 juni 1712 te Utrecht behoorde hij tot
de gevolmachtigden der Staten Generaal, terwijl hij in Twente de drijvende kracht
bleef tot bevestiging van de Unie. Adolph Hendrik van Rechteren was op 8
februari 1695 getrouwd met de tweeëntwintigjarige Sophia Juliana gravin von
Catell-Rudenhausen. Hij overleed in het jaar 1731, nadat de Ridderschap en
Steden hem uitdrukkelijk toegestaan hadden zijn Heerlijkheid met een fideïcommis (erfstelling waarbij de vererving in meer dan een generatie wordt
vastgesteld, ook wel erfstelling over de hand) te bezwaren, teneinde die steeds in
de nederdalende lijn te behouden. Gedurende drie weken werden in het district
Almelo als gevolg van zijn overlijden de klokken driemaal daags geluid. Zijn
toewijding aan het algemeen belang, zijn streven in de Staten Generaal naar een
bevredigende oplossing van de afgunst tussen de provincies, zijn medewerking
tot het tot stand brengen van het goedkeuringsrecht tegen omkoping voor het
verkrijgen van ambten, zijn voor een diplomaat bijzonder strenge begrippen van
zedelijkheid en goede trouw hebben hem een blijvende plaats verzekerd onder de
mannen van betekenis in de Nederlandse republiek. Hij werd bijgezet in de
familiegrafkelder in de kerk te Almelo, geheel nieuw opgebouwd in het jaar 1738,
grotendeels op kosten van het Huis Almelo. Daarin verrees de prachtige
marmeren graftombe op het koor ter nagedachtenis van dit echtpaar, opgericht
door hun negen zonen en drie dochters.
De oudste van de zonen was geboren op 19 februari 1699. Hij was als Adolphus
Philippus Zegerus Comes De Rechteren, baro d’ Almelo in september 1716 te
Deventer als student ingeschreven. In het jaar 1724 was hij met zijn vader in de
Landdag geadmitteerd (admissie: toelating), volgde hem in de Heerlijkheid Almelo
op, waarmee hij in april 1731 beleend werd. Hij was in het jaar 1735 tot de raad
van de admiraliteit van de Maas benoemd. Hij overleed op 4 november 1771,
slechts één dochter nalatend. Zijn zoon Frederik, die de eerste steen van de kerk
gelegd had, was reeds in februari 1750 overleden. Veertig jaar was hij dus Heer
van de Heerlijkheid en had hij alle aanleiding om zich in tal van geschillen
betreffende zijn rechten te verweren. Een van de belangrijkste was de vraag of
hem het hoge of lijfstraffelijke gericht over de inwoners van de Heerlijkheid
toekwam, als deze buiten de Heerlijkheid zich aan een misdrijf schuldig hadden
gemaakt. Twee Almelose schippers hadden in juni 1747 geweld gepleegd in
Ootmarsum, daar een doodslag begaan, en waren voor de criminele vierschaar op
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het Huis Almelo gedaagd. Zij waren bij verschijnen in oktober direct in
verzekerde bewaring gesteld. Inmiddels had ook de landdrost van Twente, van
mening dat de zaak alleen te zijner beoordeling stond, de uitlevering geëist.
Hangende de uitspraak over de bevoegdheid waren de twee gevangenen in
februari 1748 uit hun detentie op Huis Almelo ontsnapt. De vergadering van
Ridderschap en Steden had het recht van de Heer van Almelo in twijfel getrokken
en de uitlevering van de gevangenen aan de drost geëist. De Heer van Almelo liet
daarop door de bekende jurist J. Schrassert de ‘Deductie van de rechten’
opstellen (1749) en riep de tussenkomst in van de erfstadhouder. Deze overleed
(1751) zonder een beslissing te hebben gegeven, waarna eerst in het jaar 1754
een minnelijke oplossing werd gevonden.
Na de bezetting van Holland door de Franse troepen werden er Franse troepen
ingekwartierd in Huize Almelo. Generaal Van Damme had als ‘commenderende
de Armee du Nord’ in het Huis Almelo zijn hoofdkwartier ingericht. Daar was het,
dat in de avond van 7 maart 1795 een deputatie uit de Bentheimse Landdag de
generaal onderdanig verzocht hun graafschap als neutraal gebied te willen
aanmerken. Deze verklaarde weliswaar herhaaldelijk: ‘Qui, vous êtes neutres’.
Van Damme bezette echter eind maart dat land en het liet het slot Bentheim
gedeeltelijk springen. Een ander hoog bezoek in deze veel bewogen tijden aan
Huis Almelo werd in maart 1809 gebracht en wel door koning Lodewijk Napoleon.
Op 9 maart verleende hij op het Huis audiëntie, waar verschillende pastoors uit
de omliggende plaatsen van de gelegenheid gebruik maakten om besprekingen te
houden voor de overgang van de kerkgebouwen.
Craandijk eindigt in het jaar 1875 zijn reisverhaal over het Huis Almelo aldus:
Met den achtergevel naar de stad gekeerd, daarvan gescheiden door grachten,
tuin en dichten gordel van boomgewas ligt als afgezonderd van de woelige,
bedrijvige wereld er om heen, als een overblijfsel uit ene gansch andere
maatschappij dan onze moderne met haar fabrieken en spoorwegen… het adellijk
slot in zijne eenzame grootheid. Het hart van het volksleven is van het hooge huis
verplaatst naar het kanaal en het station, naar de fabriek en kantoor. Geen dam
van papieren, van deducties (afleiding van het bijzondere uit het algemene) en
bescheiden kon den stroom der nieuwe tijden keeren. Den rug naar de stad
gewend, in zijn grachten en singels opgesloten, ligt daar het slot, alsof het zelf
gevoelde, dat het een anachronisme is in het Twenthe der negentiende eeuw.
Almelo was een Hoge Soevereine Heerlijkheid, waarvan slechts één van de vele
voorrechten het recht op havezathe was. Als zodanig komt het Huis Almelo dan
ook voor op de Lijsten van Havezathen. De Hoge Heerlijkheidsrechten worden in
het kort gememoreerd:

Het recht van oorlog en vrede (jus belli et armorum)
Als uitvloeisel hiervan konden zij hun vazallen of borchmannen zoals die van de
Bellinckhof of Reygershöfte mee doen trekken, wapenen en raadplegen. In het
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charter van het jaar 1420 waarbij Egbert, jonker te Almelo en zijn vrouw aan de
omwonenden van Vriezenveen zekere rechten gaven, doen zij dit ‘by raede onser
Borchmannen’.

De Hoge Civiele
Rechtsdwang

en

Criminele

Jurisdictie

of

Hoge

Het Hooggericht over criminele en over civiele in casu (wanneer het geval zich
voordoet) van appèl (hoger beroep) werd wekelijks ten Huize Almelo gehouden.
Het Neder- of Landgericht in civiele zaken en de voluntaire (rechterlijke beslissing
zonder geding) jurisdictie werd door de richter met zijn keurnoten en
gerichtschrijver, allen door de Heer aangesteld, uitgeoefend. De Heer benoemde
ook twee gerechtsdienaars: ‘uitsetters en ontfangers van lantschattingen’
(belastingen). Dat Hooggericht hield gedurende de bisschoppelijke tijden in: het
halsgerecht (gerecht dat een doodvonnis mocht uitspreken), geseling,
brandmerken en verbeurd verklaren. Nog bewaart men op het Huis een zwaar
verroest brandijzer met handvat waarop in hoog reliëf (verheven, reliëfdruk:
drukwerk met hoger liggende voelbare letters) het hoogheerlijke wapen van Van
Rechteren. Het is een kruis met hartschild waarop drie vlakken, beladen met vijf,
vier en drie ruiten.

De macht steden en dorpen te maken
Sinds de toekenning van de stadsrechten aan het dorp Almelo (1420) had de
Heer Van Almelo medezeggenschap in de keur (verordening) van de
burgemeesters en ‘Gemeensluyden’. Het was zijn adellijk wapen dat voor het
stadhuis hing. Hij stelde de verschillende ambtenaren in de stad en dorpen aan:
secretarissen, stadsdienaren, stads- en marktroepers, postambt-houders, de
lombardhouder (lommerd).

Eigen geld slaan
Slechts een zevental munten van de munter (diegene die munten maakt) van de
Heerlijkheid zijn bewaard gebleven. Zij vertonen voor zover leesbaar aan de ene
zijde het wapen van de heren van Almelo en op de keerzijde een staand kruis
zoals voorkomt op het wapen van Van Hekeren.

Stads- en Landrechten te statuereen (statuten maken)
Zo vindt men achter het laatste hoofdstuk van het oude Landrecht van Overijssel
een hoofdstuk gedrukt: ‘Van ’t recht en privilegiën van Vriezenveen.’
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- het recht van Neder-Koop in de Heerlijkheid van alle onroerende
goederen, Vriezenveen; het recht van instellen van openbare
markten in hun gebied;
- het uitschrijven van verpondingen (belasting op onroerend goed),
loterijen;
- het regaal (koninklijk) van Koningsaccijns op alle brandewijnen,
wijnen, bieren.

De plicht van de Soeverein
De zorg voor de publieke wegen (Herenwegen) en dientengevolge het recht van tol
of weggeld. Nog heden wordt op het Huis een groot geschilderd houten bord
bewaard: ‘Hier betaalt men Tol aan de Huize Almelo.’ Het bord heeft
waarschijnlijk gehangen aan de oude Wierdenseweg, dicht bij de Bellinckhof.

Het Hoog-Heerlijke Jachtrecht en Visrecht
Het jacht- en visrecht, dat strikt genomen inhield dat geen enkel ander
ingezetene van de Heerlijkheid daar mocht jagen of vissen. In het Huisarchief
liggen talrijke processtukken over de genoemde voorrechten, en in het bijzonder
over dit laatste. Bij een uitspraak door Ridderschap en Steden benoemde
gecommitteerden van 8 november 1660 werd besloten dat de burgers van Almelo
wel gerechtigd waren vinken, krieken (krekel) en kraaien in het Broek te
schieten. Echter geen herenwild zoals hazen, patrijzen, korhoenders, zwanen en
dergelijke. De grote revolutie gaf ook dit Hoogheerlijk recht de laatste duw. Wel
diende de burgeres S.C.F. gravin Van Rechteren een verzoekschrift in op de
Landdag van Overijssel d.d. oktober 1795 tot handhaving van het ‘privatief
eigendommelijk recht van Jagt aan den Huizen Almelo in de Heerlijkheid Almelo
en Vriezenveen.’ Maar hier zoals ook elders had het verzoekschrift geen resultaat.

Het regaal van Wind en Water
Als in het jaar 1645 de burgerij van Almelo klaagt dat zij ‘met ééne Windmole
niet gerieft konden werden’, verzoeken zij de Heer van Almelo nog een windmolen
te timmeren. Hetgeen deze laat doen onder voorbehoud dat de burgerij de
molensteen ad honderd rijksdaalders financiert. Zo krijgen die van Vriezenveen
in het jaar 1620 een oliemolen waarvoor zij de Heer jaarlijks op Martini
honderdvijftig goede oliekoeken moeten betalen.

Het hebben van een Leenkamer
De protocollen daarvan schijnen niet meer voorhanden.
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Hoog Gezag in ‘Kerkelijke Bestieringe’
Alleen de Heer van Almelo heeft oorspronkelijk het recht predikanten en overige
kerkelijke dienaren aan te stellen in Almelo, Wierden en Vriezenveen, waaronder
natuurlijk ook de schoolmeesters. Terwijl de administratie van de kerkmeesters
aan hem rekenplichtig is (ter goedkeuring en ter verantwoording dient te worden
overlegd). Het was voor een groot deel op de kosten van de Heer dat in het jaar
1738 in Almelo een nieuw kerkgebouw werd gebouwd. Nog wordt aan de
grafelijke familie in het gestoelte van de kerk het eerst elke collecte aangeboden,
het recht van ‘vuerofferen’. Onder het oudste gedeelte van de kerk, het koor,
bevindt zich hun grafkelder waarboven zich de graftombe verheft van Adolph
Hendrik van Rechteren. Aan de muren van het koor hingen de epitafen
(grafschrift) en rouwborden van de grafelijke familie. Deze zijn nu naar het Huis
overgebracht. De heren van Almelo waren de grondleggers van de Godshuizen in
de Heerlijkheid, onder andere van het klooster te Sibculo en ‘des hilligen Cruces
gasthues’. Zij waren ook de stichters en collatoren van de vicariën Sint Crucen,
Sint Anthonii en Gregorii. Het was met de vrouwe van Almelo dat in het jaar
1784 door de rooms-katholieken onderhandeld moest worden om in het
landgericht Almelo tegen betaling van zesduizend gulden een kerk te bouwen.
Daarbij werd overeengekomen dat zij bij vacature van een pastoor uit een haar
aan te bieden nominatie van drie personen een ‘Priester tot Almelo’ kon en moest
kiezen. Voor haar en haar nakomelingen werd ook een bank in het roomskatholieke kerkgebouw gereserveerd. Een voorrecht dat men niet heeft
gehandhaafd bij de bouw van de nieuwe kerk.
De kaart van Jacobus van Deventer van het jaar 1570 is niet erg nauwkeurig wat
betreft de plattegrond van het Huis. Opvallend alleen is daar hoe de ingang niet
op de tegenwoordige plaats was maar veel meer in de zuidoost hoek. Vroeger –
net als nu – was het Huis aan alle zijden door brede grachten omgeven. Het
toenmalige Huis verdween toen in het jaar 1662 Zeger van Rechteren op dezelfde
plaats een nieuw Huis liet bouwen, met de hoofdingang naar het oosten. Ook de
bouwhuizen aan het voorplein zijn ‘Tempore Segeri’ getimmerd en met zijn wapen
in Bentheimer zandsteen versierd. Het mooie Hoge Huis werd in het jaar 1666
door de Munsterse bisschop Von Galen in brand gestoken, waarschijnlijk werd
het vuur bijtijds gedoofd. Op de weinige overgebleven tekeningen ziet het Huis er
ongeveer hetzelfde uit als tegenwoordig. De muurankers in de rechter zijgevel
vormen het jaartal 1778, een herinnering aan een grondige modernisering van
het hele gebouw. Een erg belangrijke ombouw vond plaats in de jaren 1883 en
1884. Door de middenbouw naar voren uit te breiden en ter plaatse van de oude
ingang een zeer ruime ontvanghal met even grote bovenruimten te scheppen,
kreeg de entree een monumentaal karakter en werd aan ruimte veel gewonnen
en het inwendige belangrijk verbeterd.
De erven en uitgangen die oudtijds onder het Huis Almelo behoorden kan men
zien in de Stukken en Bijlagen der Deductie van 1749 van de Leenen enz. Hier
volstaan met de vermelding dat de navolgende erven behoorden bij het Huis
Almelo onder Stad Almelo, Ambt Almelo, Vriezenveen, Tubbergen, Borne en
Wierden.
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Adolph Frederikshoeve
Aelderink
Albers
Arends
Avantuijr
Banis
Bartels
Beurender
Biggen, de
Boershuijs
Bokhove, Groot
Bolkshuijs
Boomshuijs
Boshoeve
Brander den
Hagh, Klein
Hammink
Tusveld
Uijlenreeft
Veerenhuijs
Veltkamp
Vetketel
Voorhuijs, Half
Voorhuijs, Half
Voorbroek
Vonkenhuijs
Vossekamp
Vreeman

- Brandrijte
- Brinkshuijs
- Broekhuijs
- Broekkolthof
- Brouwershuijs
- Drieneman
- Elshof
- Evers
- Exoo
- Fineman
- Frerikshuijs
- Getkate, Groot
- Getkate, Klein
- Gravenhuijs
- Hagh, Groot
- Vrijlink
- Vuelen, de
- Waterregge
- Wavershuijs
- Wierke, Groot
- Wierke, Klein
- Wind, de
- Windmolenbroek
- Wolthuijs

In de Achterhoek:
Heilenhuis
Holsbrink
Landhuijs
Schelfhorst of Rotjan
Wolff, de
Frederik Albers
Nieuw Albers
Groot Boers
Klein Boers
Dood, de

-

Engberts
Grevelink
Hendriks
Kamphuis
Kerkdijk
Meester, de
Schutte, de
Schuurman
Willems

De erven hadden een gezamenlijk grootte van acht en twintighonderd hectare. De
omgeving
van het Huis veranderde in de twintigste eeuw niet veel. Het
huisarchief bevat honderden aantallen perkamenten charters. De stukken op
papier in kasten, kisten en pakketten zijn daaraan evenredig. De meeste van de
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oorkonden worden vermeld in ‘Dumbar’s Analecta, in het Overijssels Landrecht
van Winhoff en in Racer’s Overijsselse Gedenkstukken. Ook in gedrukte
deductiën (afleiding van het bijzondere uit het algemene), consideratiën
(overweging) en contra-consideratiën. P. Nijhof maakte in het jaar 1857 een zeer
nauwkeurig en uitvoerig register in handschrift (geschreven oude tekst) op van
het hele archief, welk register in duplo op het Huis wordt bewaard.
Van enige brand- of molestassurantie onder de burgers was nog geen sprake.
Molest is overlast door geweld, ook: beschadiging door oorlogsgeweld, assurantie
is verzekering tegen schade. Hoe geweldig brandbaar alle huizen ook mochten zijn
en hoe veel oorlogsgeweld ook telkens dreigde. Ter voorkoming van branden
golden tal van voorschriften met zware boeten, opgesteld in stadswillekeuren
(wettelijke regels) van het jaar 1498. Bepaald was, dat ieder ‘syn voer (vuur) in
raekede ende waerde’ (welbeschutte vuurplaats) moest houden, onder controle van
‘die voerheeren (brandmeesters); dat ‘nymant sael gaen achter of voor butenhuus
myt bernen(de) kersen soender luchte, dat nymant mag backen of melten (mout
bereiden) daer vuur van in wesen mach in den aevent of na dien dat onss Leve
Vrowen Klocke gheleut is; nymant (mag) vlaes drogen in deen oeven offte bij deen
vuer; ellick zael eene balie (kuip) myt water al den sommer voir syn huys staende
hebben; wee borger woert (wie burger wordt) die sal gheven een leeren emmer der
Statt.

339

Veurjoorswear
'Zuk weer det maa-k zoo geerne’
zèè 'n maechien tegen miej:
Het stun in 's lèvens veurjoor,
het keek met oogen bliej.
'Zuk weer det maa-k zoo geerne',
zegge 't zagchies noa,
noew 'k onder de kestanjes
van 't oale spieker stoa...
Ik zee, det an de tàkke
al jonge knöppe zit,
de grond steet vol van bloomen
in helder poors en wit.
Ik heur' an alle kaanten
de veugel, klein en groot.
Door zint der, dee al neerig
veur 't nös eer beste doot.
De wind dee aait miej zachte,
de zunne lacht miej too.
Hier geet miej in de meute
het veurjoor met zien goo...
noew dut miej al den onroad
van 't lèven neet zoo zeer,
noew kump der in mien hàtte
ne stille bliejschop weer.
'Zuk weer det maa-k zoo geerne',
zèè jonkheid tegen miej,
en ik, in 's lèvens noajoor,
zin ook met 't veurjoor bliej.

In de meute = tegemoet

Johanna van Buren
1935

Zunnebloome
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Teggen dommigheid steet niks in de wet
As ’n boer nich klaagt is hee nog nich wakker

De Kötter

De levende have die samen met 'de goede boer met vrouw en kinderen, knechten
en meiden' in huis onderdak vond, omvatte volgens Sloet: 'paarden, varkens,
koeijen, katten, kippen, eenden en de onvriendelijke bulhond’. Voor kat, hond,
kippen en eenden waren niet of nauwelijks bouwkundige voorzieningen nodig.
Het grote vee vond zijn plaats in de afkubbingen. Rechts van de niendeur geeft
een kleinere deur toegang tot de paardenstal, links tot de koestal. De grote
niendeur die toegang geeft tot de deel heeft twee vleugels die op ongelijke hoogte
in boven en benedendeuren verdeeld zijn, zodat het geheel uit vier deuren van
verschillende grootte bestaat. In een der benedendeuren is het boogvormige
‘hoondergat’ uitgezaagd, waardoor de haan en de kippen in de lange zomerdagen
het huis voor zonsopgang kunnen verlaten. De vier deurdelen sluiten allen tegen
de stiepel, een paal die boven en beneden in het stiepelgat wordt vastgezet. De
niendeur is hoog en breed, zodat de oogstwagens zonder bezwaar naar binnen
gereden kunnen worden. Men neemt daarvoor de stiepel weg en zet alle deuren
wijd open. Dit gebeurt ook wanneer de bruid met haar buren en familie met haar
uitzet in volle vaart de deel op wordt gereden en opnieuw wanneer – langzaam en
plechtig – de dodenwagen met een overleden bewoner en de in regenkleding
gehulde vrouwen van de naaste familie het huis verlaat.
Ook leiden van het onderschoer zijdeuren naar deze beide afkubbingen. Staande
op de deel met het gezicht naar de haard gekeerd is links de koestal, een
bergruimte met ingebouwde bedstede, een melkkamer met spinde of muurkastje
en de wasschehook ofwel washok. De koestal heeft aan de zijkant reppels of
vessels die beneden zijn bevestigd in gaten van den zul of staldorpsel (drempel),
het groondhoalt en boven in de stekriege waarop ook de slieten (palen) van de
hilde (zolder) aan de voorzijde rusten, de slieten liggen aan de achterkant op de
afdekplaat. De koeien werden met kettingen vastgelegd aan de reppels. De
reppels staan in dezelfde lijn als de posten van het vierkante werk. Boven de stal
onder den eigenlijke zolder is de hiêl of hilde voor de opberging van stro en hooi.
De washoek is niet door een muur of schot van de woonruimte gescheiden.
Rechts zijn een hok voor varkens, een kalverstal, een weefkamer, een bedstede
met kast en weer een open ruimte: 'n hook, vanwaar een deur leidt naar de
aangebouwde bovenkamer. Wanneer de koeien op onverklaarbare wijze los van
de ketting en reppel in de stal stonden achtte men dit een zeker bewijs dat het
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spookte in huis. Achter de reppel en posten, daar waar de koeien staan is de
vloer zoveel lager als de lemen deel. De beesten staan tot aan hun knieën achter
de deel en kunnen gemakkelijk van de deel eten waarop hen het voer wordt
voorgelegd. Men ziet hun koppen tussen de reppels het hele huis doorkijken. Zij
zijn stomme getuigen van al wat er voorvalt in het gezin van de boer. Achter hen
zaten ’s nachts de kippen op stok. Oude bijenkorven deden geregeld als legnesten
dienst. Aan de andere zijde van de deel, tegenover de koeien wordt boven de ruif
de kop van het paard zichtbaar wanneer het bezig is zijn maaltijd te verorberen.
Achter laag opgetrokken schotten hoort men het knorren van de varkens. In
dergelijke hokken zijn ook de kalveren gestald. Op de ruime deel werd de rogge
gedorst, de oogstwagen werden er binnen gereden en alle werkzaamheden die
onder dak konden of moesten gebeuren werden er verricht. De deel was ook voor
grote bijeenkomsten, voor bruiloften en grooven, welkomsten en feestmalen werd
zij gebruikt. In later tijd ook wel voor de holtinks die oorspronkelijk in de open
lucht werden gehouden. De keuken aan het boveneind van het hoes, eigenlijk
slechts een voortzetting van de deel, is even breed als de deel. In dezelfde lijn
waarin de posten en de reppels staan is de keuken ter zijde door houten
beschotten of gemetselde muurtjes afgekleed waarin zich enige deuren en
openingen van de bedsteden bevinden. Deze afscheiding van de afkubbingen
wordt in de keuken alleen naast de bovendeur onderbroken voor de washoek die
onder het laagneerhangend deel van het dak ligt en aan de voorzijde open is. Men
ziet hier emmers, ‘leupens’ (een houten vaatje waarin gemolken werd of waarin
het beslag werd bereid), de boterkarn, het lepelrek, een aantal bonte schotels en
een paar droogdoeken en handdoeken. De melkkelder of melkkamer naast de
washoek is wel afgeschoten van de keuken en door een deur gesloten. Meestal
worden hier ook het brood, de eieren en andere eetwaren opgeborgen. Aan deze
zijde is gewoonlijk de glazenkast waarin de versierde bruidegomspijp, de
kraantjeskan, de tinnen napjes voor boerenjongens en andere pronkstukken.
Onder deze kast is een klein broodspeendeken ofwel broodspinde (broodkast) met
houten deurtjes en erboven ligt op een houten rek een oud jachtgeweer. Meubels
waren er weinig, men kon zonder bezwaar een paard door de keuken en rondom
de haard leiden. Dat gebeurde als men het kerstblok, een zware, oude knoteik –
aan een ijzeren ketting bevestigd – door het paard tot in de rake (vuurkuil van de
open haard) liet slepen. De ronde klaptafel rustte op een drievoet waarin naam
en huwelijksdatum van het boerenechtpaar waren ingesneden. Het plankje dat
de drie poten verbond heette de kattenstool, de kat had hier haar zitplaats.
Bovendien had men nog een smalle slagtafel, soms zolang dat zij voor een groot
gezelschap bij de maaltijd kon dienst doen. Zij kon tegen de wand waaraan zij
met een van de smalle einde door scharnieren was bevestigd, worden opgeslagen
en rustte wanneer men ze neerliet aan het andere einde op één poot. Alles in
huis was voor dagelijks, praktisch gebruik bestemd. Het enige voorwerp dat
enkel tot versiering dient is de letterlap, door de vrouw of dochters gemaakt en
achter glas in een lijst geplaatst. De schotels, in de goede oude tijd van Delfts
aardewerk, die op de schöttelri-j (richel voor borden aan de muur en in de lösse
hoezen een rekje voor de schotels in de washoek) pronkten, konden immers ook
voor praktisch gebruik worden bestemd, net als enkele blinkend gepoetste ketels
en het tinnen huisgerei. Met uitzondering van de kat en de hond mogen er geen
dieren in de keuken komen. Een zindelijke boerin rekent het de kippen als een
brutaliteit aan als zij hier na de maaltijd naar kruimels komen zoeken. Wanneer
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de slachttijd voorbij is brachten de anders zo zuinige mensen allerlei vleesspijzen
op tafel. Men meent dat dit een overblijfsel is van de offermalen van de oude
Germanen. Ook de gebakken feestgerechten uit het meel van de graanoogst
ontbraken niet. Wij zien ze nog tegenwoordig in allerlei vormen zoals
Sinterklaasjes of de versierde nieuwjaarskoeken. Met het roggebrood dat op het
platteland en ook voor de meeste stedelingen een eeuw geleden de enige
broodsoort voor dagelijks gebruik was, werd nu ook stoete of wegge (wittebrood)
op tafel gezet. Op Sint Thomas, de kortste dag van het jaar werd dit
Midwinterbrood gebakken in de oven van het bakhuis. Die dag heet daarom in de
volksmond ‘Stoetenthooms’ (brood van Sint Thomas). Voor andere feestdagen
werd ook wel wittebrood gebakken, daarop mocht men toch niet al te vast
rekenen. Want zo zegt een oude spreuk: ‘Middeweenter bakt alleman, Poaschen
wee kan en Pinksteren de rieke man.’ Wanneer de besmooder hoog boven de
stoppelvelden de kraanvogels in grote troepen naar zuidelijke streken zag trekken
sprak ze tot haar kleindochters: ‘Kiek deerns, door trekt ze hen met ow
vesperbrood!’ Bij de meeste boeren was in de lente de voorraad rogge zo
geslonken dat men geen roggebloem voor de stoete meer durfde uitziften. De nog
aanwezige hoeveelheid meel moest immers genoeg zijn tot de volgende oogst.

Kerstnacht
Kerstnacht, - het woord is als een lafenis
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren - op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.
Kerstnacht, - het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teeken.
Kerstnacht, - het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

Ida Gerhardt

Voor de huisvrouw was de Midwinter een drukke tijd. Het feest werd te midden
van het gezin gevierd en zij was van dat gezin het middelpunt. De talrijke
voorbereidingen voor de viering waren veel werk. Het begon met de slacht die
voor vele maanden, vooral voor de feestdagen het gezin van vlees en vet moest
voorzien. Metworst (worst met gemalen varkensvlees gevuld), zoerworst (zure
worst), buulkesbrood (bloedworst gekookt in katoenen builtjes), balkenbrij
(gerecht van meel met vleesnat), hoofdkaas (fijngehakt vlees uit de kop van een
varken), swienseurkes (varkensoortjes) en rolpens (opgerold stuk pens met vlees
gevuld) moesten bereid worden. Dat gebeurde in een vrolijke, opgewekte
stemming waarbij de traditionele grappen niet vergeten werden. Een domme
jongen werd van de ene noaber naar de andere gestuurd om het rollenpatroon te
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lenen. Als later de nieuwjaarskoeken gebakken werden, zocht men onder de
familieleden een slachtoffer uit aan wie een koek werd gepresenteerd waarin een
linnen lap was gebakken. De boer moest de noabers die als het beest was
geslacht kwamen ‘vetpriezen’, op een borrel trakteren. De huisvrouw nodigde hen
wanneer het vet was ingesmolten, op de ‘stipvisite’. Wie zij in het bijzonder
begunstigen wilde zond zij een ‘pothärs’ (pothest) als proeve van haar kookkunst.
Een goede pothest omvat bloedworst, leverworst, metworst, een stuk vlees voor
de soep en een braadstuk, in elke buurtschap weer anders. Zwervers en
landlopers kwamen om ‘un stuksken van ’t geslacht’ voor de feestdagen vragen.
Als de slacht is ingemaakt en de stoete gebakken is wacht de vrouw nog de taak
het huis te schrobben, boenen en wrijven. Versieringen van hulst en
dennengroen waren vroeger niet gebruikelijk, dat is poëzie van later dagen. Veel
eerder reeds begint de feesttijd. Sinterklaas is de eerste wiens verschijning er op
wijst dat de Midwinter op handen is. Vroeger bracht hij alleen aan de kleintjes
sinterklaasjes, noten, appelen en andere eenvoudige versnaperingen. Ook zagen
zij hem niet zo statig verschijnen in lange rode mantel en bisschopsmijter. De
enkele keren dat hij werkelijk in levenden lijve optrad was het als een slordig
vermomde gestalte in een ‘krang aangetrokken’ (binnenste buiten) jas en gehuld
in een wit laken. Men sprak over hem van ‘den keerl dee vanoavend wil kommen.’
Deze meer heidense dan christelijke kindervriend zal van oorsprong wel één van
de spookverschijningen zijn die door de bozem (schoorsteen) kwam. Deze
bozemkeerl is in zijn betere dagen waarschijnlijk een heidense god geweest die
later door het christendom werd overwonnen en nu diep vernedert tussen die god
en de christelijke heilige: Sint Nicolaas staat. Welke laatste toch nog enkele
trekken met hem gemeen heeft en in zijn plattelandse gedaante nog sterk aan
hem herinnert. Wij lezen dat volgens het geloof van onze heidense voorouders
hun hoofdgod Wodan – ook een god van de storm genoemd – op zijn achthoevig
ros omwuifd door een donkere mantel, in snelle vaart door het luchtruim reeds.
Sterk herinnert dit aan de zo gevreesde spookverschijning van de Wilde Jacht
ofwel de Hubertus Jacht ofwel Kieuwkesjacht (kieuwke is kievit). Hoog boven de
hoofden van de mensen trok de Hubertus Jacht door de lucht. Het was het
eigenaardige roepen, piepen en krassen van een troep trekvogels die in het
donker hun tocht naar het warme zuiden vervolgden. De vogels trokken met
groot rumoer door de lucht en maakten de honden razend die zich los rukten van
hun kettingen en blaffend de vogels volgden.
Een boer uit Deurningen vertelde:
Het was ’n growlik gedruusch net of der nen storm duur de locht roasden en
doortusschen duur iederkeer ’n gekef, alduur kef, kef kef, net as nen hoond dut
dee nen hazen hef op-e-jach en i-j konnen dudelik heuren, dat et hooge duur de
locht trok. ’t Growwelden mi-j der vuur. ’t Aait teggen de hooge feestdage,
Middeweenter of Poaschen, da-j de Hubertus Jacht heurden trekken. Dat koomp:
et hef nen jäger ewest, dee zölfs op de Hoogtieden van et jaor en op zundage et
jagen neet hef willen loaten. Now mot ‘e vuur ziene straf tot an ’n jongsten dag
jagen
Hij had ze enige malen in kort op elkaar volgende nachten gehoord in zijn jeugd.
In Aamsveen vertelden de mensen over het gekef en gedruis in de lucht: ‘Door
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trekt de Seduumpkes.’ Ook in Westfaalse sagen wordt verteld over ‘Zupdümken’
of de eeuwige voerman die het sterrenbeeld Wagen bestuurt. Hij zit op het
middelste van de drie paarden (van de drie voorste sterren). Tot middernacht rijdt
hij berg op, dan ‘zupt he terugge’ (draait hij om), daarom heet hij Zupdümpken.
Volgens oudheidkundigen moet men in de spookverschijningen van de wilde
jacht het heir der doden zien, dat onder aanvoering van de stormgod Wodan in
de Midwintertijd over de aarde vliegt. De Midwintertijd, waar dan immers aan de
gestorvenen en aan de god offers gebracht werden. Aan de stoet vloog een grote
uil vooraf die op een hoorn blies. Net als het roepen van de uil kondigt ‘et göllen’
(huilen) van de hond aan dat er weldra iemand zal sterven. In de Midwintertijd
moest men ’s avonds alle deuren en ingangen van het huis goed gesloten houden
anders komt die hond naar binnen. Wanneer hij naar binnen komt ligt hij het
hele jaar voor het vuur, zonder te eten. Wanneer de stoet het volgende jaar weer
voorbij komt verdwijnt de hond. Onze middeleeuwse voorouders hebben zich
steeds door een heir van boze machten bedreigd gevoeld. Vooral moest men zich
voor die bovennatuurlijke invloeden trachten te beveiligen in de Midwintertijd.
Wanneer de zon op de laagste stand was gedaald en dan weer rijzende, een
nieuw tijdperk opende. Opdat geen verderfelijke invloeden over dat nieuwe
tijdperk macht zouden verwerven. Onze voorouders hebben door rumoer en
lawaai de kwade geesten proberen af te schrikken. Dit zou dan de oorsprong zijn
van het Midwinterblazen, het klokkenluiden in de kerstnacht, het
nieuwjaarsschieten en het schreeuwen bij het nieuwjaar wensen. Meestal was
het niet één klok maar alledrie klokken die te samen uit de oude toren hun
kerstlied zongen. Dit gebruik was nog honderd jaar geleden bekend in Borne,
Denekamp en Markelo. Vooral in Eibergen en Neede maakte men het te erg. De
jongelui klommen in de toren. Zij luidden met de kleine klok, beierden met de
middelste door de klepel met een touw te trekken en joegen in de grote klok de
klepel met de hand heen en weer. Op kerstavond hielden zij dit wel tot twaalf uur
vol en begonnen al weer om vier uur in de morgen en op kerstdag werd het nog
enige malen herhaald. Als gevolg moesten iedere keer na de feestdagen ‘klepels,
seilen en worgels’ gerepareerd worden. Soms waren de klokken ernstig
beschadigd.
Dat men in de Midwintertijd niet mocht spinnen is een oud maar nog niet
vergeten voorschrift. Men weet in Markelo nog dat lang geleden op een
kerstavond de meid op een boerenerve tegen de huisvrouw zei dat het toch niet
de moeite waard was het nog gereedliggende restje vlas de kerstdagen over te
laten liggen, ze wilde het nog afspinnen. De vrouw liet haar begaan. Toen het
wieltje ijverig snorde kwam een groot varken de niendeur inlopen, recht op de
spinster af en gooide het wiel en het meisje omver. Sinds dien heeft dat meisje
nooit meer gewaagd op ‘hillige oavend’ te spinnen. In Markelo woonde een boer
die aan de voet van de Kattenberg of de Kraaienberg woonde. In de kerstnacht
stond hij op van zijn bed en ging in zijn appelboomgaard en bond om elke boom
een stroozeel (uit stro gedraaid koord). Dat deed hij omdat de bomen dan beter
vrucht droegen. Het ombinden met stro blijkt dus een handeling te zijn zoals er
meer in de kersttijd voorkwamen, waardoor men invloed meende te kunnen
uitoefenen op de oogst of de gebeurtenissen van het komende jaar. In Markelo
was het ook op een boerenerve gewoon dat men op kerstavond de tafel onder het
slop (zoldergat) op de deel te plaatsen voor men ging slapen. Op de tafel legde
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men een nieuwe bezem die uit berkenrijs moest zijn gebonden en nog niet
gebruikt mocht zijn. Het eerste wat men op kerstmorgen deed was naar de deel
gaan om te zien wat er gedurende de nacht op de tafel was gevallen. Want ‘van
alle zoad dat der et joar duur op ’t erve verbouwd zol wodden, kon men der dan
op veenden.’ Men verheugde zich wanneer er veel roggekorrels bij waren, dan
werd het een goed jaar voor de roggebouw. Men kende dit gebruik ook in Buurse.
Daar echter had men steeds gezegd dat het heksenfamilies waren, die
boerengezinnen die de tafel in de kerstnacht onder het slob plaatsten. In plaats
van een tafel gebruikte men ook wel een wan. De nieuwe uit berkerijs gebonden
bezem was ook hier onmisbaar. Men zag in vroeger tijd tegen de kerstdagen
menig boerenmeisje met een ‘knuppeldeuksken’ in de hand vrolijk langs de
moeilijk begaanbare zandwegen stappen op weg naar haar ouderlijk huis, ‘hen
kooken’. Wanneer het boerenmeisje ‘hen kooken gaot’ betekent het dat ze een
bezoek gaat brengen aan het ouderlijk huis tussen Kerst en Driekoningen. Het
meisje dat in den vreemde moest dienen had vaak heimwee naar haar ouders
huis. In het knuppeldeuksken had zij ‘nen metworst, nen stoeten en nen toeten
met koffieboonen’, alle kerstgeschenken van de huisvrouw voor wie zij werkte
aan haar ouders. Dat het koekenbakken op Midwinter een gekerstend gebruik is
blijkt uit de christelijke spreuken, soms zijn afbeeldingen van bijbelse verhalen
op de oude ijzers aangebracht. De wijze van bakken tussen twee samengeknepen
ijzeren bladen aan een lange steel bevestigd, maakt deze ijzers bijzonder geschikt
voor het open haard vuur. En wijst misschien nog terug naar de primitieve wijze
van bakken tussen twee verhitte stenen in de warme as van de haard. Aan dit
laatste herinnert ook nog het Twentse spreekwoord: ’n ieder krabt de assche op
zien’n kook’n.’ Men zegt dat as in vroeger tijden zorgvuldig werd verzameld, daar
zij over de akker gestrooid de vruchtbaarheid zou verhogen. Wanneer het
kerstblok brandt is ‘hillige oavend’ aangebroken. Het is het tijdstip waarop alles
wat tussen Sint Nicolaas en Driekoningen heilig, plechtig, geheimzinnig en
feestelijk is zijn hoogtepunt bereikt. Uit oude Twentse spreuken wordt ons
duidelijk hoe dan het christelijk geloof over alle oude voorstellingen de
heerschappij voerde. Het koude water in de bronnen en beken wordt tintelende
wijn. Heel de schepping voelt dat een heilig uur is aangebroken. Rustig ligt het
vee in de stallen en het slaapt niet. De koeien, de paarden en de varkens staan
eerbiedig op als middernacht komt. Zelfs de kippen houden de koppen dan niet
meer onder de vleugels en in opgerichte houding zitten ze achter het vee op hun
stokken. Op sommige boerenerven was het de gewoonte van de huisvader aan elk
beest op zijn beurt een stuk brood te brengen. Het boerenvrouwtje uit Markelo
dat erg nieuwsgierig was zette zich bij de put neer om met eigen ogen te zien hoe
dat ging, wanneer te middernacht het water wijn werd. De volgende morgen zag
men haar daar nog zitten op dezelfde plek maar ze leefde niet meer. Op deze ene
dag droeg men ook binnenshuis de hele dag schoenen. Terwijl men op gewone
zondagen met blank geschuurde klompen naar de kerk ging. Behalve naar de
kerk ging men op deze dag niet uit, het gezin bleef onder elkaar. Men vond zelfs
dat het niet te pas kwam bij de buren een praatje te maken. De kinderen
mochten niet druk spelen en men trachtte hen met verhalen vertellen bezig te
houden. H.W. van de Heuvel die in het jaar 1909 zijn ‘Volksgeloof en Volksleven’
een van de eerste Nederlandse boeken over Volkenkunde uitgaf, noemt de
Midwintertijd ‘De Dertien Nachten’. Twaalf Nachten waarbij dan blijkbaar
kerstavond niet is inbegrepen, is in Holland met name in Amsterdam bekend.
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Twaalfde Nacht is ook de naam door Shakespeare in één van zijn toneelstukken
aan het Driekoningenfeest gegeven. Reeds op Sint Stefanus: 26 december heerst
een andere geest. ‘Sunte Steffen’ heet deze dag in Twente. De volksmond laat aan
de naam Steffen gewoonlijk een woord voorafgaan dat duidt op het grote
drankmisbruik waaraan onze voorvaderen zich schuldig maakten. Ruw waren de
zeden, even ruw als de naam Zoep-Steffen. Niet zelden eindigde deze dag die in
opgewonden stemming en grote luidruchtigheid doorgebracht werd, met een
vechtpartij. In de omgeving van Enter vooral bleef het ‘Sunte Steffensriën’ nog
lang in zwang. Daarbij was het er echter niet om te doen de paarden hard te
laten draven. De boerenzoons maakten op Sunte Steffens reeds vroeg in de
morgen een rondrit waarbij alle familieleden bezocht werden. De ruiter werd
natuurlijk getrakteerd met het gevolg dat menige Sunte Steffen ruiter op zijn
terugtocht een zandruiter werd. In Markelo vierde men op deze dag een soort
Stoetenfeest. De jonge mannen uit het dorp en de omtrek kwamen ’s middags bij
de bakker samen. Ieder legde wat geld in de gezamenlijke kas en voor het geld
werd stoete gekocht. Het moeten ronde, platte broden geweest zijn. De winnaars
van behendigheidspelen, dobbelspel of weddenschappen werden vervolgens met
zo’n brood beloond. Het ging erom wie één of meer stoeten met een enkele snede
kon doorsnijden of een brood door een luik kon gooien dat hoog in een huis
openstond. Van de viering van Allerkinderendag op 28 december herinnert men
zich in Twente niets, voor zover mij bekend is. Oudejaar was de dag waarop men
bijna in ieder gezin nieuwjaarskoeken en later oliebollen bakte. Men onderscheidt
deze koeken in zeer dunne, uit beslag gebakken ‘iezerbakkenkookens’ en in wat
steviger uit deeg gebakken ‘kniepkeukskes’. Beide soorten worden in dezelfde
koekenijzers gebakken. In sommige families werd op oudejaarsdag geen
middagpot gekookt. ’s Avonds kreeg men vlees en spek en na het avondeten komt
de tafel vol te staan met alle mogelijke drank en foezel (goedkope jenever) en ook
nog krentenstoete. Te middernacht wanneer de torenklok haar twaalf zware
slagen doet horen, slaat plotseling de bespiegelende en gemoedelijke stemming
om. Geweren, pistolen en later carbidbussen knallen, luide heil- en zegenwensen
weerklinken. In Wierden heft de nachtwacht zijn nieuwjaarslied aan te midden
van een grote stoet volgelingen die allen van harte meezingen. Na een korte
nachtrust breekt de nieuwjaarsmorgen aan. Deze eerste dag van het jaar is, net
als Sunte Steffen berucht geworden om het drankmisbruik dat bij de feestviering
plaats had. Bij de boeren was het gebruikelijk dat de jongelui uit de hele
noaberschap gezamenlijk heil en zegen kwamen wensen. Uit een groep van
vijftien boerenerven kon een troep jong volk van wel vijftig personen plotseling
met veel lawaai de ‘boavenduur’ komen binnenvallen. Gewoonlijk hing er op deze
dag een grote pot erwtensoep aan het ‘hoal’ boven het open vuur. In de steden
werden de vrouwen verrast met een stroom van gedrukte nieuwjaarswensen op
rijm. Hun tegenwens ging vergezeld van een muntstukje. Ook de kinderen die
heil en zegen kwamen wensen ontvingen als beloning een muntje. Voor ons
mensen van de nieuwe tijd sluit 1 januari het tijdperk van de winterfeesten af.
Vroeger was Driekoningen nog een dag met een eigen wijze van viering. Zo was er
een kinderspel waarbij één van de kinderen tot koning werd aangewezen. Midden
op de tafel was een hoop meel gelegd waarin een boon was verborgen. De
kinderen zaten er in een kring omheen elk met een stokje in de hand. Om de
beurt mocht elk van hen met zijn stokje een kleine hoeveelheid mee naar zich toe
halen. Wie daarin de boon aantrof was koning. Er werd hierbij natuurlijk een
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versje gezongen. Het begin luidde:
Scheer ape, scheer pape, scheer akkerman,
Scheer allens, wat hee kriegen kan.
Ook werd op Driekoningen een tinnen lepel opgeofferd om een blik in de
toekomst te kunnen werpen. Men liet het gesmolten metaal van de lepel in wit
zand uitlopen. Uit de figuren (soms op letters gelijkend) die daarbij ontstonden,
voorspelde men de toekomst. Volgens een oud volksgeloof waren de drie
koningen op deze dag van het jaar steeds nog weer op reis naar Betlehem. Een
boer vertelde uit eigen ervaring: ‘Aleerdaags in de weentertied leuten de boeren
dee dan vuur eere peerde joo gin werk hadden, zik geern as vrachtveurders
broeken.’ Met deze dag eindigt de Midwintertijd. Na Hillige Dree kon men zijn
Nieuwjaarswensen niet meer aanbieden. De midwinterhoorn werd in de put
gehangen en bleef daar tot een nieuw advent aanbrak. Men mag niet verzuimen
alle met kerstmis aangebrachte versieringen van dennegroen en kaarsen op deze
dag te verwijderen. Laat men ze tot na Driekoningen hangen dan kan hieruit
onheil volgen. Het begint nu merkbaar te worden dat de dagen lengen. ‘Iedren
dag’, zo zegt men in Enter, ‘wo’dt noa Hilllige Dree nen hanentrad langer.’
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Krönnenzommer

Krönnenzommer, teumt nog effen,
oewen glaans is oons zoo leef...
't Leste bettien, det oons van de
groote wèèlde oaverbleef.
Krönnezommer, gaauw kump 't scheiden,
van den riekdom en den fleur.
Noew goa - w nog zoo met geneugen
lichte daege deur.
Nog siert volop 't greun de beume,
al is 't eerste mooi vergoan,
weg en 't weer hef èènkelt eene
't kleurenkleed pas an edoan.
Nog bleuit dahlia's en rozen
met nen fellen, laeten glood,
liesterkrallen, rozenwepen
hangt as heete dröppels blood.
Nog geet zunne oaver 'n akker
en oons warm de rugge langs,
löt oons achterumme zeen en
maakt weer wakker 'n oald verlangs...
Krönnenzommer, teumt nog effen,
nog neet hengoan... toe... nog neet.

Krönnenzommer = nazomer
Liesterkrallen
= lijsterbessen
Teumen
= blijven

Johanna van Buren
October 1937
Krönnenzommer
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n Gat is niks, mer iej könt der wal n nekken in brekken
As 'n hemmel vaalt, brekt alle boonstök

De Entersen

Op de Hemmel te Markelo werd recht gesproken waarbij de vonnissen meteen
werden voltrokken.

Een aardig kijkje op de Enterse toestanden werd door de journalist van de
Nieuwe Hengelosche Courant opgetekend op zaterdag 23 januari 1937. Toen ging
opperwachtmeester G. Gerrits met pensioen en vertelde:
In Enter werd een stevige borrel gedronken, zoodat de knipmessen (stiletto's) dan
wat al te vlug getrokken werden. Eens dreigde er een conflict tusschen Entersche
boeren en een vijfenveertig tal polderjongens, die toen werkzaam waren bij den
aanleg van de tegenwoordig opgeheven spoorlijn. De boeren wilden er beslist op
losslaan, de heer Gerrits slaagde er in de gemoederen te kalmeren.
Een handboek formuleert minder vleiende opmerkingen over Enters karakter: 'De
inwoners van Enter – die onder Wierden wonen – zijn weer anders.’ ‘Je moet een
Entersen van een Twentsen weten te onderscheiden’, zegt de volksmond. De
bijnamen van de Entersen zijn: ‘mesntrekkers’ en ‘bòorkùtl’ (boorkrullen uit een
klompenmakerij).
De kermissen bezorgden de raad van gemeente Wierden de nodige kopzorgen.
Geregeld werd er beraadslaagd. De kermis verbieden? Toelaten… dan zonder
alcohol? En hoe laat moesten de tapperijen dan dicht? Jarenlang was het zelfs
verboden kermis te houden. Ook in mijn jeugd was er geen kermis. Het gebruik
en vooral het veelvuldig misbruik van sterke drank was de oorzaak van eindeloze
trammelant met veldwachters, marechaussees, de burgemeester en de officier
van justitie.
Er is een vergunningenlijst van tapperijen van het jaar 1844: J.H. Leyendekker
mocht tappen in een woonvertrek en winkel, net als G. Van Uitert. De weduwe L.
ten Bruggencate schonk een borrel in haar winkel, de weduwe H. Mekenkamp
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tapte in de woonkamer en de keuken, bij F.W. Nijenhuis (Binnengait) werd
gefoezeld in de keuken en de kamer. A.J. Ebbekink had een voorkamer en een
keuken om borrelaars te ontvangen, terwijl F.H. Heering in Enterbroek een
neutje tapte in de keuken, de voorkamer en de opkamer. De weduwe G. Struik
had de woonkamer, de keuken en de kamer als café beschikbaar en G. Nijland
een keuken met winkel, H. Dreyerink de kamer en de keuken, J. Braamhaar
twee kamers en een keuken en bij J.E. Jansen (hotel Koenderink/de Adelaar)
was een zaal en een voorkamer plus een opkamer beschikbaar als café. Naast
hotel de Adelaar, voorheen hotel Schuurman was het oude postkantoor, later
vestigde er zich Rutenfrans. Laat ons vooral niet vergeten dat er naast deze legale
schenkgelegenheden nog stille tappers waren die van onder de tafel de fles
gebruikten. In het jaar 1852 was een reglement opgemaakt op het sluiten van de
herbergen na tien uur ‘s avonds. Ook mochten na sluitingstijd buiten de
gezinsleden alleen reizigers aangetroffen worden. De boete was drie gulden voor
de eerste keer en bij herhaling van de overtreding telkens een boete van zes
gulden. 'Teneinde niemand van het uur waarop het verbod des avonds aanvang
neemt onkundig kan zijn, zal alle avonden ten tien ure in de dorpen Wierden en
Enter de torenklok worden geluid.’
In Markelo heeft men het over de Entersen met hun streken. Omgekeerd zijn de
Entersen niet bijzonder van de omliggende dorpen gediend, ook niet van hun
hulp. Het is nog niet zolang geleden dat tijdens een brand de brandweer van
Rijssen te hulp snelde, de Entersen op de Rijssense slangen gingen staan.
Zo was het verboden 'te visschen met de hand', wat men graag deed. De jongeren
maakten een dammetje in de Entergraven en vijftien meter verderop ook. Als je
dan de bodem omwoelde werd het water troebel en kwam de vis boven. Er was
vis genoeg, je kon ze zo uit het water grijpen. Toch was dat een verboden
techniek waar nogal eens proces verbaal tegen opgemaakt werd.
De oude veldwachter Blankvoort van Enter stuurde eens het volgende bericht
naar de kazerne te Goor: 'Kom zoo spoedig mogelijk. Het bloed vloeit over de
straat.’ Direct werden de paarden gezadeld en in galop ging het naar Enter.
Echter had Blankvoort zowel getuigen als verdachten netjes opgesloten.
Blankvoort woonde eerst in de oude pastorie die later tot hervormd dienstgebouw
werd omgebouwd. Daarna verhuisde hij naar de Rijssenseweg, waar het
gemeentelokaal alweer tijden geleden werd afgebroken. Eind 1931 werd aan
Blankvoort eervol ontslag verleend. 'Mijn auto zal dien dag om half zeven des
avonds aan Uw woning zijn, om u af te halen. Indien Uwe echtgenoote daarbij
tegenwoordig wenscht te zijn, kan zij met de auto meekomen’, schreef de
burgemeester.
Zo was het verboden om straatschending of baldadigheid te plegen door het
werpen of spuiten met water. De jeugd bediende zich van de techniek van het
schieten of blazen met erwten of andere voorwerpen op personen, dieren of
goederen. Ook was verboden het naschreeuwen bij het voorbijrijden van rijtuigen
of personen en het maken van buitengewoon geraas (aanhoudend lawaai maken).
Zo ook geschreeuw langs de openbare straat, wegen, voetpaden en pleinen. Men
zou bijna veronderstellen dat er zo geen kattenkwaad meer overbleef, de jeugd
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bleek zeker even vindingrijk als nu. Er werden maatregelen genomen tegen het
klimmen op, of hangen aan vervoer- of rijtuigen, het scheltrekken of
beldeurspelen, het schrijven van onzedige woorden op voorwerpen aan openbare
plaatsen. Er mag dan tegenwoordig nogal geklaagd worden over de jongeren die
graag graffiti tekenen met een spuitbus, vroeger kon de jeugd er ook wat van. Er
is niet zoveel nieuws onder de zon.
Ook werd het verboden het mishandelen en opzettelijk kwellen van dieren. 's
Winters werden de jongeren kort gehouden. Het was zelfs verboden om wanneer
het vroor slierbanen (glijbanen) te maken in de sneeuw en daarop te glijden dan
wel te werpen met sneeuwballen. In een adem werden naast de sneeuwballen ook
vuilnis, stenen of andere voorwerpen genoemd. Om te zorgen dat iedere burger
de wet kende was het nog eens verboden om de aangeplakte bekendmakingen af
te scheuren of onleesbaar te maken.
Enter had nog iets aparts. Napoleon zocht zeelieden, iedereen die op een schip
vaarde kon voor matroos in aanmerking komen. In alle gemeenten werden ze
geregistreerd op de 'tabelle der zee- of varende lieden', opgemaakt 16 april 1811.
Er werd ook geloot, deze lijst is uitvoeriger, beide ouders werden ook
opgeschreven en er is ruimte voor opmerkingen. De meeste ingelote schippers
hebben er niet veel oren naar om vijf jaar te dienen. Ze moeten in Zwolle
opkomen, de meesten krijgen een functie op het slagschip 'De Evertsen'. Dan
komt iemand op het idee om wezen te ronselen. In Enschede is een filiaal van het
Amsterdamsche
Aalmoezeniersweeshuis.
Abraham
Edeling
accordeert
(overeenstemmen, overeenkomen) namens het weeshuis, de chirurgijn H.
Teunissen visiteert de 'willige' wezen en de maire van Enschede certificeert dat de
kandidaat zich wèl gedragen heeft. De vervangers krijgen een paspoort. Op deze
manier hebben Jan Kempers, Gerrit ten Brinke, Mannus Bokdam, Jan de Wilde,
Mannus ten Brinke, Lammert ter Brake, Jan Morsink, Jurrien Bruins en Jan
Langenhof zich op dat schip De Evertsen laten vervangen. Jan ter Steege en Jan
Koenderink gingen zelf. Jan Koenderink, 30 jaar, 'heeft het sterk op de borst en
is aan bloedspuwingen onderhevig, en dat hij de steun is van het huisgezin,
hebbende een kind en zijne huisvrouw Jenneken Luierweert hoogzwanger.’ Hij
bleek te varen op de Regge met een klein vaartuig volgens lastbrief van
anderhalve last. Men vond hem evenwel 'capable de servir', ofwel geschikt voor de
dienst. Er zijn in die tijd heel wat lichaamsgebreken al dan niet naar waarheid
opgetekend: 'hebbende een fistel', 'engborstig', 'deselve heeft een lamme hand',
'hebbend een slegt oog', 'al vier maal de Pleuris gehad en heeft het daarbij zwaar
op de borst', en 'een stijve duim heeft, ook jichtig is, daarbij de eerste vinger aan
de regterhand stijf en jichtig is', 'onbekwaam is tot den dienst wegens eene
verregaande verzwakking der Banden ter vereeniging van het Heup en dijbeen
dienende, zodanig dat hij zonder enige moeyte het hoofd des dybeens uit en in
het gewrigt kan brengen.’ Op de lijst staan de Entersen waarvan ik er enkelen
noem: Jan ten Brinke, nog een Jan ten Brinke, Mannes ten Brinke, Jannes ten
Berge, Hendrik ten Brinke, Willem Beens, Jannes Bokdam, Mannes Bokdam,
Nikus ten Brinke, Derk ten Cate, Gradus ten Cate, Gerrit de Wilde de Drijvers.
De maire sluit de lijst af met: 'Ik verklaare op mijne verantwoordelijkheid dat
deeze lijst met alle nauwkeurigheid is opgemaakt, en dat met mijn voorweeten
geen Schuitevaerder in de jaaren der Conscriptie vallende en die zijne woonplaats
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volgens de wet in deeze Gemeente leeft, van dezelfve is afgelaaten.’ Onder de
opmerkingen laten de Enterse schippers noteren dat ze landbouwer zijn en
moeilijk gemist kunnen worden. In het jaar 1813 moest van de lichting van het
jaar 1793 vijf en twintig procent worden ingelijfd. In drie jaar werden
achthonderd Twentse jongens onder de wapens geroepen. Er waren vijfenzestig
onderduikers. Diverse dienstplichtigen kwamen niet opdagen. Dat was riskant,
het gezin moest dan een fiks bedrag betalen en als de familie armlastig was, werd
beslag gelegd op een gebouw van de gemeente. Anderen gingen er van door. Derk
Schuitemaker bijvoorbeeld, die geboren was in het jaar 1788 en de zoon van
Lucas Schuitemaker en Hendrika ter Steege, volgens de oproep ‘1 meter en 7145
millimeter lang, haren en wenkbrauwen kastanjebruin, blauwe ogen,
onopvallende mond, kin en gezicht ovaal, thuishorend op het schip 'De
Pacificateur' (Vredestichter), matroos 3e klas, inschrijfnummer 120.’ Derk
Schuitemaker deserteerde op 10 augustus 1811. Later werd opgeschreven dat hij
op 30 augustus 1813 vrijwillig was teruggekeerd. Die vrijwilligheid is nog de
vraag. Kwam de deserteur niet opdagen dan werd de gemeente waar hij woonde
onder druk gezet. Er kon dan beslag worden gelegd op gebouwen terwijl ook de
familie zelf behoorlijk werd aangepakt. Wie een deserteur aangaf kon rekenen op
een gratificatie van vijfentwintig francen. Ook de veldwachter moest jacht maken
op deserteurs. Het was geen gemakkelijke tijd. Voordeel van die Franse Tijd is
ongetwijfeld geweest dat er veel beter bestuurd werd, of het nu plaatselijk was
dan wel in uitgebreider verband. De willekeur was lang niet meer zo sterk.
Allerlei groepen kregen de vrijheid, niet alleen de rooms-katholieken, ook joden
en doopsgezinden. Heel belangrijk is ook geweest dat de zeven gewesten veel
meer als één geheel gingen opereren. Nadeel was dat de economie een enorme
klap te verduren kreeg. Vooral door het continentale stelsel – een boykot systeem
– waarmee Napoleon probeerde Engeland op de knieën te krijgen. In een kerk
werd 'verlos ons van den boze' vervangen door 'verlos ons van de Fransozen' en
de gelovigen zegden er hartgrondig 'Amen' op.
De Enterse schippers waren eerst niet ontevreden. Ze hadden veel gevaren toen
de ontdooide Regge dat weer toeliet. De tollijst van Schuilenburg laat zien waar
de schippers mee langs kwamen: in drie maanden achthonderdzestig schepen.
En dan wel te bedenken dat in die drie maanden vanwege de strenge vorst lang
niet alle dagen kon worden gevaren. Ze zeilden vanuit Zwolle, over de Vecht, dan
de Regge op. Op 4 april – een willekeurige dag – vijf zompen met hooi, vier
zompen met brood, zeven zompen leeg, een zomp met drie Fransen, tien zompen
leeg, twee zompen met hooi en twaalf zompen met Engelse krijgsgevangenen. In
Almelo werd een rekening betaald aan twee Enterse schippers met zieken naar
Enter, dat leverde twee gulden op. Op 23 april werd er met zieken in twee
zompen naar Zwolle gevaren, wat zestien gulden opleverde. Niet onmogelijk dat
er in Enter dus geen klacht werd gehoord. Dat veranderde pas toen Napoleon
zoveel macht had vergaard dat hij Holland domweg kon inlijven bij La Douche
France. Toen heette Holland de Bataafse republiek. De jaartelling was ook
gewijzigd, zo heette het niet langer 25 januari 1795 maar 6 Pluviose in het eerste
jaar der Bataafse republiek, één en ondeelbaar. En zo was 25 Pluviose hetzelfde
als 13 februari. Ook werden de namen van de twaalf maanden vervangen door
louwmaand, sprokkelmaand, lentemaand, grasmaand, bloeimaand, weidemaand
of
zomermaand,
hooimaand,
oogstmaand,
herfstmaand,
wijnmaand,
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slachtmaand en wintermaand. Het metrieke stelsel werd ingevoerd, al duurde het
jaren voor dat systeem algemeen in zwang was. Een meter veertig werd het
miljoenste deel van de omtrek van de aarde. De duimen, palmen, ellen en roeden
verdwenen. Ze werden vervangen door de meter, centimeter enzovoort. Ook de
oude Hollandse ponden, de schipponden verdwenen, de last werd omgezet in
kilo, pond, gram, enzovoort. De provincie werd opgedeeld in arrondissementen en
kantons. Het arrondissement Almelo had zeventien gemeentes, waaronder
Rijssen en Wierden. In Rijssen werd de mairie gevestigd, de leraar Gerhardus
Van Wijngaarden was er de adjunct-maire die goed Frans kon spreken en op die
manier vaker op de mairie te vinden was dan voor de klas (maire: burgemeester).
Ook de burgerlijke stand werd ingevoerd. De Entersen hoefden niet langer naar
de dominee om geboorte, huwelijk en overlijden op te geven. In het jaar 1812 kon
men zich laten inschrijven in het register van Naamsaanneming, nu nog steeds
een bron voor genealogen. Overigens heeft uit Enter niemand zijn naam laten
veranderen.
Nog een bericht uit Enter (1888).
Hedenmiddag omstreeks zes uur woei er een onweer over ons dorp vergezeld van
regen en storm. De bliksem is ingeslagen in den toren, staande aan de Herv. Kerk.
Er ontstond brand, maar deze werd spoedig gebluscht. De toren heeft belangrijke
schade geleden en ook het plafond der kerk. Zo ook de stokken der collectezakjes,
die bij de preekstoel tegen de muur hingen, zijn verbrijzeld. Gemelde toren en kerk
zijn verzekerd bij de Belgische Algemene Brandwaarborg Maatschappij.
Er zullen nog weinig Entersen zijn die weten dat vroeger in het dorp een
boterfabriekje was. Waar nu de panden van modehuis Velten staan, stond aan
het begin van de twintigste eeuw het op handkracht draaiende boterfabriekje van
Bolscher. Het pand tegenover het huidige Dorpsplein wordt dan de fabriek
genoemd. De Enternaar B. Pluimers, die de kost in de fabriek verdiende dankt er
zijn bijnaam aan. Hij wordt Febrieks-Betsken genoemd, zijn zoon die timmerman
werd blijft Febrieks-Hinne heten. Omstreeks het jaar 1912 wordt het fabriekje
door brand geteisterd. De brandweer moet de brand dan nog blussen met
handspuiten, het bluswater wordt met de hand gepompt uit het reservoir op de
Brandput. De brandput werd brandpomp genoemd en bevond zich in het
centrum van Enter. Bij de pomp werd door de hele buurt de was gedaan. Het
boterfabriekje heeft nog tot het jaar 1919 dienst gedaan, daarna wordt het
verhuurd aan B. Ten Dam uit Bornerbroek. Ten Dam die in zijn jonge jaren
melkventer is geweest, kent de meeste Entersen goed en begint er een
rijwielzaak. Het achterhuis werd gehuurd door ene Bus. Bus, die al jaren een geit
houdt voor de melk, wil het pand niet verlaten omdat hij niet weet waar hij met
de sik heen moet. De rechter komt eraan te pas. Het eind van het liedje is dat
Bus met zijn sik moet verhuizen. In het jaar 1952 koopt Ten Dam het pand van
Prakken aan de Rijssenseweg om daar zijn bedrijf voort te zetten. Zijn vrouw
begint in het achterhuis een kapsalon. H. Otten (Klok'n-Hendrik) koopt het oude
pand van Ten Dam en verplaatst zijn groentezaak hiernaartoe. Na zijn
pensionering verkoopt Otten het pand aan Frits Velten, die in het pand ernaast
een modezaak heeft. Naast de groentezaak heeft Otten in de voormalige
fietsenwerkplaats ook nog een poosje een cafetaria gerund. In de kelder van het
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pand – waar vroeger de boter was opgeslagen – kan men aan bederf onderhevige
waren onwaarschijnlijk lang goed houden. De bestemming van de voormalige
fabriek wordt een kledingboetiek en een ijssalon. Nog weer later – als de zoon van
F. Velten ook in de modezaak komt – verrijst er een nieuw pand. Aan de andere
kant van de fabriek woonde Lammertink (Spekmans). Hij is timmerman,
schoorsteenveger, verkoopt turf en heeft een kruidenierswinkeltje. Naast
Spekmans woonde Aron (Semke) Samuel. Hij is in het jaar 1879 in Enter
geboren. Om in zijn levensonderhoud te voorzien, vent hij met textiel. Talrijk zijn
de anekdotes over deze joodse koopman in Enter. Zijn broers Benjamin (de Beie),
Marcus (de Marre) en Levy (de Junne) wonen eveneens in Enter en zitten in de
vee- en de kippenhandel. Net als de meeste van zijn familieleden is Semke in de
oorlog in een Duits concentratiekamp omgekomen. Op de Bornerbroekseweg is
een gedenksteen met de namen van allen die zijn vermoord in de
concentratiekampen.
De tweede poot onder de Enterse schipperij was in die dagen de klompenmakerij.
Meester Heuvel noemde het Reggedal bij Enter een bos van wilgen en populieren.
De klompenmakerij heeft in Enter al een lang bestaan. In Enter waren er in het
jaar 1795 tweeëntwintig klompenmakergezinshoofden. In het jaar 1843 werd van
Enter gezegd: 'aanzienlijk is ook het aantal klompen dat hier wordt vervaardigd
en bij duizenden paren naar elders wordt gezonden.’ Bij de markeverdeling van
1857 woonden er in de kom van Enter twintig klompenmaker/gezinshoofden en
in
het
Enterbroek
drie
klompenmaker/gezinshoofden.
Volgens
de
gemeenteverslagen waren er in het jaar 1885 dertig klompenmakerbazen en
dertig knechten. In 1892 waren dit er veertig bazen en dertig knechten en in het
jaar 1906 waren er vijf en dertig bazen en veertig knechten. Het grootste aantal
klompenmakers dat Enter ooit gekend heeft was tweehonderdvijftig, dit was in
het jaar 1946. De klompenmakers kochten hun hout zelf. Dit werd bij voorkeur
gevlot, ze bonden zes stammen bij elkaar en legden daarop een paar
takkenbossen om droge voeten te houden. Dan schoven ze het vlot te water,
stapten erop en hielden het vlot met de vaarboom in de stroom. De vlotten uit de
richting van Almelo werden bij het erve Exoo op de wal getrokken. Met paard en
wagen werden de stammen naar het huis van de klompenmaker gebracht. Als de
vlotten uit de richting van Goor, Delden of Zeldam kwamen werden ze de Lee
(Lieje) opgevaren en bij Nijland op de wal getrokken. Wanneer de stammen door
Veejs-Ab over de weg werden aangevoerd waren de paarden aan het einde van de
rit kletsnat van het zweet. De wielen hadden dan door twintig centimeter rul
zand moeten ploegen. Dan begon het hakken, snijden en afwerken. Deze
klompen gingen als winkelklompen naar Almelo en andere plaatsen en werden
ook opgekocht door klompenhandelaars: Getkate, Stemesjan en later ook de
Veejs. Veel klompen gingen ook naar Zeilemaker in Sneek en naar Amsterdam.
De schippers De Wilde, Ten Berge en Velten zeilden met hun klompen als eigen
handelswaar naar Friesland, ze werden onderweg verkocht. In Friesland werden
de zompen klompenscheepjes genoemd. Ook zeilde Ten Berge geregeld met
klompen naar Amsterdam over de Zuiderzee. Ter Steege zeilde met hout voor Van
Endhoven, de houtzaagmolens in Frankenhuis.
De bebouwing van Enter lag vroegere als een langgerekt lint van noord naar zuid
langs de oostkant van de es. Dit type dorp heette een flank- esdorp en Enter was
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hiervan één van de zuiverste vormen. Toen de bebouwing zich uitbreidde werd
deze vorm geleidelijk aangetast. Aan de rand van de hoge es werden de erven
gevestigd. De Dorpsstraat begint in het noordereinde en eindigt in het
zuidereinde. Voor de Oudheidkamer Buisjan staat een klomp die het Guiness
Book of Records heeft gehaald. Voor het klompen/zompenmuseum staat een
beeld van een koppel ganzen. Het museum verenigt de vroegere bestaansbronnen
van het dorp. Men dreef handel in ganzen, later legden de Entersen zich
grootschalig toe op het maken van klompen. Voor de huizen lagen de
leugenbanken, de bomen die bestemd waren voor de klompenmakerij. Daar
werden 's avonds de sterke verhalen over vroeger verteld. Tegenover dit
klompenmuseum ligt op de hoek Dorpsstraat-Horstinksteeg een fraai
gerestaureerd woonhuis. In zijn jeugd woonde er Jannes Slot. Hij werd er in het
jaar 1922 geboren en woont nu in Rijssen. Hij schreef 'Jachthut zonder verleden',
een politieroman (1996), daarna ‘Het ongewilde gevolg’ (2001) en de ‘Zwijgende
verdachte’ (2005). Tot dusverre niets bijzonders, ware het niet dat bij nader
onderzoek bleek dat het noordelijk deel van de bebouwing voor een zeer groot
deel protestantse bewoners had en het zuidelijk deel overwegend katholieke
bewoners. Voeg daarbij dat bejaarde Entersen wisten te vertellen dat die van ’n
Zoekereane’ en die van ’n Noordeane elkaar vroeger niet lagen, dan is er
aanleiding genoeg om dit merkwaardige feit nader te onderzoeken. Gesprekken
met bejaarde Entersen leverden gegevens op waaruit bleek dat er inderdaad ‘iets’
was tussen het noordeinde en het zuideinde. In zijn algemeenheid kon je zeggen
dat de bewoners van het noordeinde zich vroeger sociaal en maatschappelijk
behoorlijk verheven voelden boven die van ‘ n Zoekereane’. Ze vonden het wat
losbandig volk of zoals iemand het uitdrukte ‘een rapaljebuurt’ (rapalje: gemeen
volk), de goeden niet te na gesproken. Voor de protestantse bewoners van het
noordeinde speelde natuurlijk ook in belangrijke mate mee de toenmalige
tegenstellingen tussen katholieken en protestanten in het algemeen. Het gekke
was dat er dezelfde tegenstellingen waren tussen de katholieke bewoners van het
noordeinde en het zuideinde. Het was zelfs zo dat in de katholieke kerk pastoor
Heimerix zijn parochieleden bezwoer dat hij pastoor was voor zowel het
noordeinde als het zuideinde. Ook politiek gezien was het geen pais en vree. Voor
gemeenteraadsverkiezingen hadden de katholieken van het noorden en het
zuiden eigen kandidaten. Hoe de pastoor ook waarschuwde dat een dergelijke
versnippering funest was in de politiek, er werd niet geluisterd. Vermenging van
de bewoners van het noordeinde en het zuideinde door huwelijk of verhuizing
kwam erg weinig voor. Als het gebeurde dan werd er behoorlijk druk uit geoefend
door de ouders om het te voorkomen. Toen een protestantse jongen uit de
noordelijke dorpskern introuwde bij een protestantse familie in het zuideinde
werd er na verloop van tijd gekscherend gevraagd hoe het hem verging ‘tussen de
poaters.’ Een ander gezegde was: ‘Noa n Dreejerink begeent de helle’. Het café
Dreyerink stond op de grens van het noordeinde en het zuideinde.
Katholieken onder elkaar; hoe werd er vanuit het zuideinde tegen deze zaak
aangekeken. Allereerst voelden ze zich katholieken onder elkaar. Met de
protestanten die in hun midden woonden was de verstandhouding overigens
uitstekend. De sociale verschillen binnen het zuideinde waren vrij groot. Door
deze verschillen heen voelden ze als groep een sterke verbondenheid. Van
plichtplegingen en regels moesten ze niet veel hebben. Ze leefden wat losser. In
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de weekeinden was er vrij geregeld ruzie in de cafés in het zuideinde. Het mes zat
er los en er werd onderling vrij veel gevochten. Vooral op de zondagen was het
een gemeenschap binnen een gemeenschap. Als hun vertegenwoordiger in de
gemeenteraad gekozen was dan maakte die er heel veel werk van om de belangen
van de bewoners van het zuideinde te behartigen. De katholieke bewoners van
het noordeinde vond men over het paard getild, een beetje kale kak en in het
geloof in het algemeen te liberaal. Tegen de protestantse bewoners van het
noordeinde koesterde men geen gevoelens van haat of wrok dan alleen de wereld
van verschil tussen katholiek en protestant.
Hoe heeft deze afscheiding tussen katholiek en protestant, tussen noord en zuid
in de sociaal-economische ontwikkeling van Enter, historisch gezien nu plaats
kunnen vinden? Hiervoor moeten we terug naar de tijd voor de Reformatie. Het is
uit onderzoek gebleken dat de ontwikkeling van Enter in het noorden is
begonnen en zich in zuidelijke richting heeft uitgebreid. Het oudste gedeelte van
Enter ligt rond de hervormde kerk en noordelijk hiervan. Hier lagen vrijwel alle
gewaarde
erven
waarvan
de
eigenaren
stemrecht
hadden
in
de
markevergaderingen (holting). Deze markezaken hadden voornamelijk betrekking
op het gebruik en de exploitatie van de in gemeenschappelijk bezit zijnde
markegronden zoals bomen, veen, heide, weilanden en wegen. Het akkerland was
meestal al particulier bezit. Het was voor de Reformatie dus iedereen was nog
katholiek, ook het noordelijk deel van Enter. Een probleem dat in vrijwel alle
marken speelde was de toename van de bevolking. Hiermee wisten de marken
eeuwenlang niet goed om te gaan, ook de marke Enter niet. Automatisch aan
iedere nieuweling het waarrecht geven met alle rechten die daaraan vastzaten,
was niet de weg. Daardoor zou voor iedereen de spoeling snel dun worden. Al
voor de Tachtigjarige oorlog werd het aantal waren bevroren op negenentwintig.
Dus in principe negenentwintig boerderijen waarvan de eigenaren economisch de
dienst uitmaakten in Enter. In het jaar 1665 werd voor de laatste keer wegens
bijzondere verdiensten een extra halve waar toegekend aan de eigenaar van Het
Cattelaar. Alle nieuwelingen die zich in Enter een onderkomen probeerden te
verschaffen waren verder dus ongewaarden die niet welkom waren. Het
markebestuur deed moeite om deze mensen te verwijderen. Kinderen van
gewaarde eigenaren die in Enter woonden verkeerden in dezelfde situatie. Zolang
ze niet getrouwd waren kregen ze naar oud gebruik het recht van ‘een plek aan
de haard’. Trouwden ze en waren ze niet voorbestemd om de boerderij te erven,
dan hadden ze ook geen recht op een onderkomen in Enter.
De ongewaarden werden de kansarmen van toen. In het oudst bewaard gebleven
markeboek van Enter is in het jaar 1665 de allereerst opgetekende
markevergadering hieraan gewijd. Alle ongewaarden worden opgeschreven en
hun wordt aangezegd binnen twee jaar te vertrekken. Waar moesten ze heen? De
steden waren overvol en verder voerde iedere marke hetzelfde beleid. Een
uitzichtloze situatie voor die mensen. Speciale aangestelde ‘armenjagers’ joegen
deze mensen van het grondgebied van de marke. Uiteindelijk beseften de marken
dat men bezig was elkaar de zwarte piet toe te spelen en men geen steek verder
kwam. Er kwamen afspraken tussen de marken dat iedereen voor zijn eigen
armen ging zorgen. We weten van zo’n afspraak tussen Enter en Elsen. Er
kwamen gedoogzones, meestal een gebied dat het minst bruikbaar was voor de
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gewaarde boeren. In Enter werd dat het zuideinde, een onvruchtbare heidevlakte
die nooit was ontgonnen. Hier vestigden zich steeds meer armen of ongewaarden,
legaal of illegaal. Want nog steeds gold: wie er was mocht blijven maar
nieuwelingen waren niet gewenst. Dit zuideinde ontwikkelde zich sociaal en
maatschappelijk heel anders dan het noordelijk gedeelte. Het was een aparte
wijk, de Zuidwijk ofwel ’n Zoeker-eane. Het had zelfs een eigen brink: de
Zuiderbrink. Hier was het een harde strijd om het bestaan. Men miste alle
rechten van de gewaarde inwoners. Als ze al in staat waren een schaap of een
koe te kopen, dan mochten ze die niet laten weiden op de ‘gemene’
markegronden. Ze mochten geen turf steken in het veen, geen vis vangen in de
Enterse beken, geen aren lezen in de es. Daarnaast moesten ze jaarlijks ook nog
eens twee gulden betalen voor het woonrecht. Vaak waren ze vele jaren achter.
Als er nog iets te halen viel werd er door het markebestuur zonder pardon beslag
gelegd op een stuk huisraad. De enige mogelijkheid om ‘hogerop’ te komen was
tot aankoop over te gaan van het recht van ‘uitdrift’. Voor honderd gulden kocht
men dan het recht om een bepaald aantal koeien of schapen te mogen laten
weiden op de markegronden. Slechts een beperkt aantal ongewaarden heeft het
zover geschopt en toch kwamen er daardoor ook binnen deze groep
maatschappelijke verschillen. Het waren voorbeelden dat het mogelijk was boven
de armoede uit te komen.
Zoals we gezien hebben was de godsdienst niet de aanleiding tot de gescheiden
ontwikkeling in Enter. Hoe kwam dan dat het noordelijk deel protestant en het
zuidelijk deel katholiek werd? Op één na lagen alle gewaarde erven in het
noordelijk deel van Enter en in het buitengebied. De bewoners hiervan waren
niet gespaard gebleven voor de rampzalige omstandigheden in Twente in de
zestiende en zeventiende eeuw. De invallen van de hertog van Gelre begin
zestiende eeuw en de Tachtigjarige oorlog van de jaren 1568 tot 1648 hadden
vrijwel iedereen van zijn bezit verdreven, hetzij door oorlogsomstandigheden,
hetzij uit financiële nood. Alle gewaarde boerderijen raakten in eigendom van
rijke kooplieden uit Zwolle of Deventer of bij adellijke bewoners in de buurt. Deze
waren vrijwel allemaal protestant. Na het jaar 1632 was het houden van de
katholieke kerkdienst verboden, tenminste in het openbaar. Pastoors,
schoolmeesters, richters en andere hoogwaardigheidsbekleders konden kiezen of
delen. Overgaan tot het protestantisme of de laan uitgestuurd worden. In het
openbaar bestuur werden de katholieken geweerd. De protestantse eigenaren van
de gewaarde erven zetten hun pachters onder druk tot het protestantisme over te
gaan. Zo bleven er van alle gewaarde boerderijen slechts vijf over die katholiek
bleven omdat hun landheren katholiek waren en ze daardoor niet onder druk
gezet werden van geloof te veranderen. In het zuideinde lag slechts één gewaarde
boerderij die ook nog een katholieke eigenaar had. De andere bewoners van het
zuideinde waren ongewaard, woonden in schamele onderkomens maar stonden
niet onder druk van landheren. Hierdoor bleef hier vrijwel iedereen katholiek.
Trouwens Enter had de Reformatie nooit met open armen ontvangen. In het jaar
1643 moest de schoolmeester in Enter eieren voor zijn geld kiezen: ontslag of
overgaan tot het protestantisme, van harte ging het dus niet.
Hoewel één in geloof voelden de gewaarde katholieken in het noordeinde zich
maatschappelijk en sociaal verheven boven de ongewaarde katholieken in het
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zuideinde. Wat dat betreft gingen de tegenstellingen dwars door het geloof heen.
In het jaar 1787 kregen de katholieken in Enter eindelijk toestemming om een
eigen schuurkerk te bouwen. Er werden allerlei eisen aan gesteld want van
buiten mocht het beslist niet zichtbaar zijn dat binnen een kerkdienst gehouden
werd. Je zou verwachten dat de kerk gebouwd zou worden op de plek waar veruit
de meeste katholieken woonden, namelijk het zuideinde. Dit gebeurde niet. De
invloed van de vier gewaarde katholieken in het noordeinde was zo groot dat het
schuurkerkje dicht bij de gereformeerde kerk, op de brink in het noorden kwam.
Zij hadden de meeste financiële steun gegeven en de grond beschikbaar gesteld.
Na de Franse tijd kregen de katholieken van de regering een waterstaatskerkje,
zo geheten omdat het departement van waterstaat met de uitvoering van deze
regeling belast was. Weer ontstond er ruzie waar deze kerk gebouwd moest
worden. De Franse tijd had de mensen mondiger gemaakt en nu kregen de
katholieken uit het zuideinde het voor elkaar dat de nieuwe kerk op de grens van
noord en zuid kwam. Toch was het één van de gewaarde katholieken die de
grond beschikbaar stelde, namelijk het erve Eeftink (Effinck). Die erve lag op de
plaats waar nu de huidige katholieke kerk staat. De familie Eeftink was een
vooraanstaande katholieke familie, waarvan een dochter in de achttiende eeuw
een ‘klopje’ was. Klopjes waren halfreligieuze vrouwen, die destijds toen het
katholieke geloof verboden was een belangrijke rol speelden. De waterstaatskerk
werd in het jaar 1926 vervangen door de huidige kerk die imposanter is dan de
protestantse kerken in Enter. Toch nog een stukje genoegdoening voor eeuwen
achterstelling. De Enterse schippers zijn al vrij vroeg massaal overgestapt naar
het protestantse geloof. Deze massale overgang van de schippers, gecombineerd
met de druk van hun landheren, zal zeker ook de gewaarde boeren in het
noordeinde gestimuleerd hebben tot het nieuwe geloof over te gaan. Zo kon het
fenomeen van het protestantse noordeinde en het katholieke zuideinde ontstaan
en zijn stempel drukken op drie eeuwen historie van Enter.
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Iej könt water dreenken, mer dat is jammer van ‘n dörst
Zich groot vuurdoon kan allenig nen kleanen

Kronieken van Twente

Het geheim van Twente
Met Twente kunt u alle kanten op. Ontdek eens hoe veelzijdig de goedbewaarde
geheimen van de bronnen, beekjes, vennen, weiden en bossen bomen zijn. Een
bloeiend kleurenpalet staat te wuiven in de velden. Uitgestrekte statige bossen
bomen koesteren hun unieke flora en fauna. Glooiende akkers met
karakteristieke houtwallen tekenen voor een uniek coulisselandschap. Natuurlijk
groen in al haar schakeringen en tonen. Het verdwenen water wordt weer
tevoorschijn getoverd. Dat is Twente. Hier vind u nog de rust en de ruimte om
ervan te genieten. De lucht is er schoon. Alles ademt een sfeer van ontspanning,
voel de oerkracht van de Kroezeboom. Vanaf de Kroezeboom, een zevenhonderd
jaar oude eik met een rustieke veldkapel wandelt u naar de havezathe
Herinckhave met watermolen. De route voert u door een prachtig natuurgebied
in en om Fleringen. Per voet of op de pedalen ontdekt u het bekoorlijke karakter
van Twente in al zijn facetten. Ongestoord langs de akkers, landgoederen,
bospaden, beekjes, boerenerven, geruisloos fietsend over de stille landwegen.
Twente, zo dichtbij en toch zo anders. Weet u waarom er bij authentieke Twentse
boerderijerf een gevelteken op de nok staat. Of waarom sommige borrelglaasjes
geen voetje hebben? De echte Tukkers leggen dat graag aan u uit. Het westen
van Twente omvat de gemeente Hof van Twente, bestaande uit de gemeenten
Delden, Ambt Delden, Goor, Markelo en Diepenheim. Fietsers wil ik de 5sterrenroute aanraden; deze route is in totaal vijfennegentig kilometer en is
geheel bepijld. U kunt de route natuurlijk ook opdelen over verschillende dagen.
U fietst over heidevelden, door eeuwenoude eiken- en keukenbossen, afgewisseld
met dennenwouden. Langs weilanden en oude Saksische boerderijen. De statige
landhuizen en maar liefst vijf kastelen die de Hof van Twente vormen het aparte
aan dit deel van Twente. In de geschiedenis geïnteresseerden kunnen in de
omgeving van Markelo de plaats waar vroeger recht werd gesproken, de
Dingsplaats te bezoeken. Ook het museum Eungs Schoppe, naast het VVVkantoor in Markelo is veel over vroeger te zien. Het Landbouwmuseum
Wendezoele in Delden laat zien hoe in de eerste helft van de twintigste eeuw
landbouw en veeteelt werden uitgeoefend. De bodem van Twente bevat veel zout.
We kunnen er nog enkele eeuwen gebruik van maken. Hoe dat bij toeval werd
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ontdekt en is uitgegroeid tot een onderneming als Akzo Nobel in Hengelo, vind u
in het Zoutmuseum in Delden.
In Twente leent geen periode zich meer voor verhalen dan Midwinter. De Tukkers
hebben altijd iets gehad met de duisternis. Alsof de angst voor het mystieke en
het donker beter beheerst kon worden. Als duister en koude de boerschop in hun
greep hadden, als nevelslierten zich vermomden als witte wieve, als het losse
vuur het temperatuurverschil tussen buiten en binnen flink had opgevoerd, dan
was de Twentse verteller op zijn best. In de eeuw van de legenden bloeide de
fantasie en gloeide het oor van de luisteraar. Ook Midwinter is altijd een
dankbare bron geweest voor sfeervol proza, poëzie of een historische
beschouwing. 'n Oalden roop' van de midwinterhoorn, Sunte Steffensrieden, ‘hen
kook’n goan’ met de jaarwisseling, oudejaarsworsten en nieuwjaarsrolletjes, de
rituelen rond het kerstverhaal op 'n heiligen oavond. Ze hebben al eeuwen hun
eigen plek in het Twentse volksleven. Zijn – in hun soms oerheidense oorsprong –
de Twentenaren heilig? Hun creatieve bezieling is al die tijd niet minder
geworden. In de tweede eeuw ontstonden de apocriefe evangeliën. Dit zijn
verhalen die de details van de geboorte van Jezus versierden met de meest
wonderlijke fantasieën. Deze fantasieën gaven leven aan de afbeeldingen. Zo
kwamen de os en de ezel in het verhaal en de afbeeldingen terecht, als een
verwijzing naar Jesaja. De os verwijst naar het jodendom terwijl de ezel verwijst
naar het heidendom. Na de derde eeuw ontstaan de eerste christelijke
voorstellingen met symbolen zoals: het anker als teken van hoop, het ei als
symbool van de opstanding van Jezus, de ster als teken van licht en de vis, de
‘Ichtus' als teken van Jezus als de God-Redder. Een van de vroegste afbeeldingen
van de geboorte van Jezus stamt uit het jaar 320, afgebeeld op een sarcofaag in
een graftombe. Op deze afbeelding vond de baring plaats onder een boom in een
voerbak, te midden van een os en een ezel. Maria en Jozef ontbraken hier nog.
Langzamerhand ronde zich dit tafereel en werd het aantal figuren uitgebreider. In
de vroege Middeleeuwen ontstonden er rondom de geboorte van Jezus veel
legenden. Deze legenden werden opgevoerd in een mysteriespel. Deze spelen
werden door priesters in de kerk opgevoerd. Echter in de loop van de eeuwen
waren er teveel wereldse elementen in de spelen binnen geslopen. In het jaar
1207 werden deze spelen in de kerkgebouwen door paus Innocentius 111
verboden. Het zijn deze spelen die veel hebben bijgedragen tot de komst van de
kerstkribbe. Het werd tot een Biblia Pauperum: een bijbel voor de armen zoals dit
ook in de latere tijd in de schilderkunst en glaskunst ontwikkelde. Het
geboortefeest, het geboortegegeven werd zo dichter bij de 'gewone' man gebracht.
Het gewone kerkvolk kon immers niet lezen en schrijven. Met het woord kribbe
werd aanvankelijk de etenskrib, later het bed van het pas geboren Kind en weer
later, de hele stal of grot bedoeld. En dit alles naar aanleiding van die enkele
woorden uit het eeuwenoude evangelie van Lukas. 'Zij baarde haar eerstgeboren
Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een Kribbe' (Lukas 11,7).
Vóór de goden was er niets dan duisternis en er hing een adem, zwaar en vaag als
iemands bewustzijn in droom. En de adem verdichtte zich en schiep Verlangen en
Nevel. Uit Verlangen en Nevel kwam de Oerstof voort. Dit was een donker, ijzig,
diep modderwater. Het bevatte gevoelloze monsters, niet-passende delen in de
vormen in wording. Ze staan afgebeeld op de muren van de tabernakels.
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(sacramentshuisje, een tempelvormig huisje als bergplaats voor het sacrament
(genademiddel)). Toen werd het Stof vaster. De Stof werd een ei. En het ei brak. De
ene helft vormde de aarde, de andere het uitspansel. Zon, maan, wind en wolken
kwamen te voorschijn. En bij donder en bliksem werden de wezens van de rede
gewekt. Een godin ontvouwde zich in de sterrenhemel, een god schitterde in de
zon. Anderen daalden af onder de vulkanen. Een godin welfde zich als een min
over de wereld en schonk haar licht als melk en haar nacht als mantel. Zij wekt en
bestiert de liefdes van de mensen.
Zo schreef Gustave Flaubert in Salammbô over het wordingsverhaal in de oude
tijden.
Het oprakelen van oude volksverhalen houdt meer in dan het verschaffen van
verstrooiing. Wie zich verdiept in de achtergronden van sagen, legenden,
sprookjes en anekdotes komt dat al gauw aan de weet. De Overijsselsche
romanticus en speurder B.W.A.E. baron Sloet tot Olthuys (1808-1884) die bij het
zien van een Germaanse grafheuvel zich afvraagt: 'Wie zijt gij, man van 't
voorgeslacht’. Hij hoort in deze sage, zoals deze bleef rondwaren op de plek waar
de onbekende soldaat uit de bronstijd ligt begraven, een antwoord uit heel ver
verleden. In de verhalen hoort men niet alleen oude geschiedenissen maar ook de
denkwereld van een boerengemeenschap uit een onherroepelijk afgesloten
verleden. Dit spreekt ook uit het werk van de klassieke Twentse auteur Cato
Elderink (1871-1941). Zoals zij de oude boeren heeft laten vertellen over feiten en
gebeurtenissen! De verhalen zijn niet in overeenstemming met het moderne
natuurwetenschappelijke of kerkelijk gefundeerde wereldbeeld. Het beeld is
voorgoed verdwenen op het geürbaniseerde (verstedelijking) platteland van
tegenwoordig. Cato Elderink liet niet alleen de volksmond spreken, zij ging ook
met dichterlijke stappen rond in het Twentse land. Een dikwijls simpele sage
spon zij uit tot niet zelden ontroerende ballades. Hoogtepunten van de
Nedersaksische literatuur, 'Oet 't Laand van Aleer', zoals Cato haar sagenwereld
aanduidde. Al zijn de rechtstreekse stemmen uit het verleden onmiskenbaar
zwakker geworden, het land van toen laat zich in Twente ook nu nog herkennen.
In natuur en landschap, in de tradities van het gebouwde milieu en van het
volksleven. U kunt nog naar de kerk gaan op kerstavond in Oldenzaal om er de
belevenis te ondergaan van het massaal gezongen Oldenzaals kerstlied: 'Een
kindelien so loveliek' onder de flauw verlichte, transparant schijnende hoge
bogen van de Plechelmusbasiliek. Er zijn blijkbaar meerdere coupletten geweest
en alleen het tweede, van desolaatheid (ontredderd, mistroostig) en ellende
getuigende vers bleef door de eeuwen heen bewaard en groeide uit tot een
zelfstandig Oldenzaals kerstlied. En dat zal niemand verbazen die de treurige
historie van Oldenzaal een beetje kent. Een lied dat de eeuwen overleefde en
behalve in Oldenzaal, nergens populair werd en van geslacht op geslacht werd
doorgegeven. Alle aanwezigen in de Sint Plechelmuskerk stemmen met warmte in
bij het zingen van de naïeve melodie. Men hoort aan de toon hoe lief hun dit lied
is. Het wordt gedeeltelijk in het Nederduits dialect gezongen. In die vorm zal het
in heel Westfalen en Twente een der meest bekende kerstliederen zijn geweest.
Een kindelien so loveliek
Ist uns geboren heude
Van ener jonkvrouw zuverliek
God treust ons arme leude
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Was ons dat kindeken niet geboorn
Zo waren wie alle te male verloorn
Dat heil is onser alle
Heil doe zeuten Here Jesu Christ
Das doe den menschen geboren bist
God beheud' ons veur de helle
Westfalens grootste dichteres Anette von Droste Hülshof beschrijft in de
romantische vertelling ‘Die Judenbuche’ – die zij als zedenschildering
(Sittengemälde) van haar land geeft – hoe een oude zwerver na jarenlange
afwezigheid, op kerstavond van het jaar 1788 naar zijn geboortedorp terugkeert.
Van een berghelling dalend ziet hij neer op de lichte vensters van de kleine
huizen. Het was er zo stil rondom, zo doods en koud. Het deed hem denken aan
dwaallichten op een kerkhof. Nu sloeg het twaalf van de toren. De laatste
dreunende slag stierf langzaam weg. In een nabijgelegen huis werd zacht een
gezang aangeheven en trok, aanzwellend van huis tot huis over heel het dorp:
Ein Kindelein so löbelich
Ist uns geboren heute
In geheel Twente zijn veel boeren er nog van overtuigd dat men op de eerste
paasdag het paaslam om de zon kan zien spelen. Men kan dit het best zien ‘as de
zunne ’n haandbreed van ’n oondergaank steet’. Algemeen blijkt men echter te
geloven dat de beste tijd hiervoor tegen de middag is. Op dit uur verdraagt het
oog de felle zonnenschijn niet, daarom geeft men de raad tevreden te zijn met de
weerkaatsing van het beeld van het spelende paaslam in een emmer water. De
oude Andrees drukte zich zo uit:
A-j Poaschemoargen um ’n uur of elven ‘nen emmer water in de zunne zett, dan köj ’t Poaschelam zik der in zeen speegelen. Joa, natuurlijk mo-j dat um elf uur doon,
dan steet de zunne al hooge, zo’n lam wil toch in de zunne spöllen.
Er is een route voor wandelaars en voor fietsers van ongeveer vijfendertig
kilometer. De route gaat langs de verschillende boerderijen waar Berendina
Hertgers heeft gewerkt. Ze werd verdacht van moord op haar pasgeboren kind.
Onder escorte was ze op weg naar een plek op het galgenveld om daar te worden
gewurgd. Dit gebeurde meestal aan een paal, zodat er toen geen galg gestaan zal
hebben. Echter voordat dat kon plaatsvinden werd ze door soldaten ontzet. De
terechtstelling van Berendina Hertgers zou op 21 december 1748 plaatsvinden.
De route begint bij Het Benteler, een café-restaurant aan de Bentelosestraat 28.
Vanaf Het Benteler oversteken en de Dorreweg volgen. Rechtsaf de
Scheidingsweg (fietspad) volgen. Aan het eind iets naar links oversteken naar de
Schoneveldsweg. In deze omgeving liggen verschillende boerderijen waar
Berendina gewerkt heeft. Links van de weg is het erve Schooneveld en rechts
achter het bos het erve Suijthof en het erve De Oosterhof van de familie Scholten.
Op de fiets gaat u aan het eind linksaf en komt u op de Ulkenweg, rechtsaf de
parallelweg op langs het kanaal. Bij de SVR camping De Oosterhof rechtsaf naar
beneden langs de stallen. Wanneer u rechtdoor gaat bij het verlaten van de
camping gaat u linksaf de klinkerweg op. De Haarweg (Sluisstraat) oversteken en
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de Beldsweg volgen. Rechts aanhouden en de Nijlandsweg volgen. De
Bentelosestraat oversteken en de Oelerweg (fietspad) in. Bij het talud rechts,
oversteken en aan de andere kant weer terug fietsen over de Deldenerdijk.
Daarna de Peppelendijk, parallel aan het kanaal en verder de Oelersteeg
(klinkerstraat) volgen. Rechtsaf de zandweg in naar de Oelersteeg 24. Dit is het
erve De Vörger waar Berendina geboren is.
Tussen de boerderij en de stallen linksaf de zandweg volgen. Aan het eind
rechtdoor (asfaltweg), in een haakse bocht linksaf het fietspad tussen de
weilanden door naar de watermolen. Langs de watermolen over de brug rechts en
aan het eind oversteken naar de Wullenweg. Bij de zijweg Hogedijk rechtdoor de
doodlopende weg in en op de t-splitsing rechtsaf.
Na de boerderij links van de weg in het weiland heeft de hof te Boekelo gestaan.
De toenmalige eigenaar Mahony verhuurde een boerderij aan Roelof Rekers.
Aan het eind linksaf de Beldershoekweg volgen. Aan het eind linksaf in de
Beckumerstraat, eerste straat rechts de Hollinkweg en bij de splitsing rechts de
Ganzebosweg. Waar nu links het dubbele huizenblok staat was vroeger het erve
van boer Rekers. Daar werd Berendina aangehouden en meegenomen naar
Enschede.
Aan het eind linksaf: Eetgerinksweg, Wolfenkaterweg oversteken en
Eekendiekske volgen. Rechts Kerkpad aanhouden en aan eind linksaf, dat is de
Beckummerkerkweg.
Onder
viaduct
door
en
rechtsaf
op
de
Beckummerschoolweg. De eerste links is Rotersweg (verharde weg) volgen. Aan
het eind rechts op de Bentelerweg. Na een flinks eind fietsen gaat u rechtsaf op
de Drekkersweg (fietspad). Aan het eind links en direct rechts de Eschweg. Bij de
Bentelosestraat linksaf het fietspad naar het eindpunt Het Benteler. Na een fietsof wandeltocht wacht u een hartelijk welkom bij Het Benteler.

Zee op de Boekelose heide
Al ons keuken- en strooizout komt uit Twente. In het jaar 1887 ontdekte men bij
de watertoren van Delden dat de Twentse bodem op een diepte van driehonderd
tot vierhonderd meter een dikke zoutlaag bevatte van vijftig meter. Pas na het
jaar 1918 is van die ontdekking gebruik gemaakt. De houten torens doen geen
dienst meer. De kleine schuurtjes, vaak drie bij elkaar, bedekken het boorgat.
Men kan ze zien langs de fietsroute ‘Rondom Steden’. Het zout is achtergelaten
door het onder tropische omstandigheden verdampende water van een ondiepe
binnenzee rond tweehonderd miljoen jaar geleden. Een tastbare herinnering aan
het zeewater dat Oost-Nederland in haar greep had. De zoutlaag werd ontdekt
tijdens het boren naar drinkwater. In de zouthuisjes priemen buizen drie- tot
vierhonderd meter diep, tot in de onderaardse zoutlaag, spuiten er water in en
drijven dat als pekelwater weer omhoog. Het pekelwater komt in grote
verdampingsketels terecht, waar via verhitting met waterdamp de kristallisering
plaatsvindt.
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In het Zwitserse kanton Freiburg was struma een veel voorkomende ziekte,
terwijl in Waadt, het kanton dat aan Freiburg grenst, zich vrijwel geen gevallen
van struma voordeden. Onderzoek naar dit merkwaardige verschijnsel wees om
te beginnen uit, dat Freiburg het compsumptiezout voor haar bevolking
uitsluitend uit een zoutmijn bij Rheinfelden betrok, terwijl het kanton Waadt het
monopolie had op zout uit de zoutwinning van Bex. Toen ook nog bleek, dat er in
het zout uit Rheinfelden van nature totaal geen jodium zat en in dat van Bex
juist wel, was het raadsel opgelost. Van die ontdekking besluit de Nederlandse
Zoutindustrie in 1928 gebruik te maken. Ze veredelt het gewone Boekelose
keukenzout met jodium tot JOZO zout, dat vanaf dat jaar op de markt komt,
overigens zonder dat de consument voor dat nieuwe soort tafelzout een meerprijs
hoeft te betalen. Gelijktijdig wordt professor Eggenbergen uit Herisau, die bij de
ontdekking betrokken was geweest, door de KNZ geraadpleegd een uitgenodigd
om samen met dokter Koek uit Boekelo ook in Twente onderzoek te doen naar
het voorkomen van struma bij schoolkinderen. van dit onderzoek maakt dokter
Koek voor het eerst gewag in zijn verslag als schoolarts over het jaar 1929.
In mijn overzicht van de aantallen der geconstateerde afwijkingen bij
schoolkinderen treft U dit jaar voor het eerst de rubriek ‘struma’ aan. Reeds lang is
het mij opgevallen dat schildklierzwellingen in deze streken zoveel meer
voorkomen, dan in mijn vorige practijk in Zeeland. Het is dan ook mijn bedoeling
om in de komende jaren, meer dan tot nu toe, aandacht aan deze afwijking bij
schoolkinderen te schenken. Daardoor is het misschien mogelijk een klein steentje
bij te dragen tot de oplossing van het kropprobleem, dat op het ogenblik, ook in
Nederland, in het middelpunt van de belangstelling staat.
De medici in Nederland tonen zich in het begin erg argwanend over het nieuwe
JOZO zout als middel tegen krop. Vooral de Utrechtse hoogleraar De Josselin de
Jong is er tegen gekant. Pas op het Gezondheidscongres van 9 september 1933
herziet hij in zijn voordracht over Krop in Nederland tot groot genoegen van
dokter Koek, zijn mening met de stelling dat ‘in kroprijke streken toediening van
jodiumhoudend zout aanbeveling verdient, mits aan een aantal voorwaarden
voldaan wordt. pas tien jaar na de introductie van het JOZO-zout liggen harde
bewijzen op tafel. Koopal, de toenmalige directeur van de GG&GD van Enschede,
schrijft op 22 december 1938 een brief aan B&W van Enschede, waarin hij
melding maakt van een opzienbarend rapport over het voorkomen van krop in
Enschede, dat dan net verschenen is. Terwijl in Enschede in dat jaar onder
schoolkinderen nog in vierenzestig procent van de gevallen krop geconstateerd
wordt, waarvan drieëntwintig procent in ernstige mate, blijken tezelfdertijd in
Boekelo deze percentages bij respectievelijk tweeëndertig procent en zesenhalf
procent te liggen. Het rapport verbindt er tenslotte deze conclusie aan:
Er is dus wel een zeer groot verschil tussen Enschede en het nabij gelegen
Boekelo, waar in 1930 nog tweeënzestig procent krop gevonden werd. Wij moeten
aannamen, dat het JOZO zout dat in Boekelo nog al veel gebruikt wordt,
resultaat heeft gehad, daar het aantal kroplijders aldaar bij gelijkblijvend
drinkwater tot beneden de helft is gedaald.
Naar aanleiding van dit onderzoek adviseert Koopal de gemeente Enschede om
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tot jodering van het gemeentelijk drinkwater over te gaan, aangezien van
gemeentewege propageren van meer gebruik van JOZI zout ‘vrijwel ondoenlijk
lijkt’. Zo zien de Zoutindustrie en de Boekelose dokter hun werk bekroond met
een opvallend medisch succes: de reductie van het kropprobleem met meer dan
vijftig procent in tien jaar tijds.
Alsof het JOZO zout, Eggenberger en Koek nooit hebben bestaan, vindt zestig
jaar later een jonge professor in Wageningen in 1991 opnieuw het ‘wiel’ uit. Bij
zijn aantreden als hoogleraar fysiologie van mens en dier trapt Van der Heide een
open deur in, door nog eens de stelling te verkondigen: het zout zou gejodeerd
moeten worden. Zo blijft er brood op de plank voor de wetenschap.
Wie de omgeving van het huidige Boekelo een beetje kent en de richting van
Haaksbergen uitgaat, zal het haast arrogant en in ieder geval misplaatst vinden,
dat er ooit mensen waren, die zich vlakbij Boekelo een heuse zee temidden van
heide konden voorstellen. Een enkele fantast zal er misschien nog wel van
kunnen dromen, dat het zwemmen in het Bad Boekelo van voor de oorlog de
illusie gaf, in zee te duiken, maar in geen velden of wegen is van heide meer iets
te bespeuren. Heide en zout waren er in 1918 rondom Boekelo nog in overvloed.
Toen in 1934 het Twente-Rijnkanaal gegraven was en Twente voor schepen goed
bereikbaar werd, besloot KNZ haar zoutfabriek bij Boekelo te sluiten en naar
Hengelo te verplaatsen. Terzelfder tijd krijgen dan de verlaten terreinen van de
zoutindustrie bij Boekelo een heel andere bestemming. Met geld van de
vennootschap wordt De Zout, zoals dat toen in de volksmond heette, omgetoverd
in Bad Boekelo, de zee op de heide. Haar poorten gaan op 20 mei 1934 open.
Naast het zoutwatergolfbad voorziet de opzet ook in een kuuroord met een
medische afdeling, waar reumatiek en aandoeningen van de luchtwegen
behandeld worden. Zoutwaterbaden, een inhalatorium, diathermie, hoogtezon,
heilgymnastiek, massage en ontvettingskuren: voor dat alles kunnen patiënten
daar terecht. In een keurige prospectus BADZO BOEKELO biedt de directie van
Bad Boekelo al deze heilzame diensten aan de heren medici en hun patiënten in
den lande aan. En als bewijs van medische kwaliteit wordt er tenslotte nog aan
toegevoegd, dat het geheel onder leiding staat van dokter C. Koek. Zo wordt
dokter Koek vanaf 1 juli 1934 ook kuurarts van Bad Boekelo, een functie
overigens, die hem binnenskamers maar zeer matig aanstaat. Voor hem zijn het
meestal de lastige patiënten, die hem veel tijd kosten en die maar zelden doen,
wat hij denkt dat goed voor ze is: hun leefwijze aanpassen aan de voorschriften
van de dokter. Geassisteerd door de masseur Lars Oranen, die Bad Boekelo
hiervoor speciaal uit Finland had aangeworven, houdt dokter Koek iedere week
tot aan zijn dood een paar uur spreekuur op Bad Boekelo.

Leonard Springer en zijn voorliefde voor Twente
Tuinarchitect Leonard Anthony Springer logeerde er vaak, in de Bellinckhof in
Almelo, Huis Singraven in Denekamp of villa Kalheupink in Oldenzaal.
Welgestelde bewoners als Ten Cate, Laan en Gelderman zagen hem graag komen,
zo rond de het jaar 1900. Want hij kon als geen ander hun woonomgeving

366

verfraaien. Dat wisten ze van zijn werk elders in het land. Springer was
uitgegroeid tot de meester in het creëren van de illusie van de ideale natuur vlak
naast de deur. Soms konden ze hem ook wel eens wegkijken, want Springer was
niet altijd het zonnetje in huis. Hij kon heel beminnelijk zijn, maar niet zelden
was hij ook humeurig of eigengereid en beslist op zijn allernukkigst op de
momenten dat hij wandelend in een door hem ontworpen tuin een verkeerd
gesnoeide struik tegen kwam. Ook op visite schroomde hij dan niet luidkeels te
keer te gaan tegen een soort van natuurlijke vijand, die hem zijn hele leven
achtervolgd lijkt te hebben: de weinig fijngevoelige tuinman die maar raak knipte
met zijn snoeischaar en zo zijn creaties verpestte. Niettemin kwam de geboren
Amsterdammer graag naar Twente. Springer was de man van de parkachtige,
lommerrijke tuinen. Het gebruik van veel bomen behoorde tot zijn specialiteit.
Want daarmee kon hij ook op het relatief kleine oppervlak van een tuin of park
die door hem gekoesterde illusie doen uitkomen. Veel meer dan in de Randstad
vond hij juist in Twente de ruimte om die ideeën te kunnen verwezenlijken. En
het geld natuurlijk. Want de textielfabrikanten hadden met hun katoentjes
kapitalen verdiend en staken dat met graagte en gulle hand in imposante huizen
en landgoederen. Ze konden er hun status mee benadrukken, maar creëerden er
ook een veilige groene buffer mee tussen hun familieleven en het werk in de
fabriek met de steeds mondiger arbeiders en lastige vakbonden.
Zijn regelmatige komst naar Twente was een gevolg van zijn beroepsmatige
contacten. Springer had het geluk een aardige kruiwagen richting deze streek te
hebben. Hij werkte in zijn tuinontwerpen nauw samen met architect Karel Muller
en die had de weg naar het oosten van het land al eerder gevonden, met dank
aan zijn twee zussen, die beiden met een Gelderman getrouwd waren. Muller
hield er een hoop werk aan over, ontwierp veel fabrikantenvilla’s in Twente,
tekende tuindorp ’t Lansink in Hengelo en introduceerde Springer via de
Oldenzaalse ondernemersfamilie in de Twentse textielwereld. Met succes, gezien
het grote aantal opdrachten die deze vervolgens tussen ongeveer 1910 en 1930 in
deze streek kreeg. Tientallen Springertuinen en –parken sierden gaandeweg de
Twentse landhuizen. Namen als De Hulst, Egheria, Kalheupink, Bellinckhof,
Koppelboer, de Eshorst duiken op zijn lijst met creaties. Het park van Huis
Almelo en het Volkspark in Rijssen maken de lijst nog groter. Hij gaf vorm aan
groenvoorziening in het tuindorp ’t Lansink en de Almelose wijk De Riet, voorzag
de algemene begraafplaatsen van Hengelo en Oldenzaal van stijlvolle beplanting
en ontwierp het arboretum Poort-Bulten in De Lutte, met zevenentwintighonderd
verschillende soorten bomen waarvan alleen al tachtig soorten eiken. Allemaal
voorzien van bordjes met naam en land van herkomst.
Springer (1855-1940) had zijn naam al gevestigd toen hij in Twente aan de slag
ging. Hij geldt als nestor van de Nederlandse tuinkunst. Bij gebrek aan een
gerichte opleiding was hij gedwongen autodidact, maar dat was geen
belemmering zich te ontwikkelen tot een ware veelontwerper. Meer dan
vierhonderd grootschalige werken staan op zijn naam, een ongeëvenaard aantal
en hoewel hij qua stijl geen vernieuwer was noemen kenners hem toonaangevend
binnen zijn beroepsgroep. Constance D.H. Moes doet dat in elk geval en zij doet
het ook met enig gezag want van haar hand verscheen een monografie van
Springer, de eerste die ooit over een Nederlandse tuinarchitect geschreven is.
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Jaren van onderzoek gingen eraan vooraf, maar de informatie kwam voor een
groot deel uit de eerste hand, uit geschriften van Springer zelf, die behalve een
actief tuinontwerper een productief publicist was. Hij groeide op, zo blijkt uit de
beschrijving, in een doopsgezind, artistiek Amsterdams milieu. Zijn vader
Cornelis was kunstschilder, een goede, want hij is vaak in één adem genoemd
met vermaarde landschapsschilders als Andreas Schelfhout en B.C. Koekkoek.
De jonge Leonard wilde iets heel anders, hij wilde het liefst bosbouwer worden,
houtvester. Dat boomvirus sloeg toe toen hij als twaalfjarige in Elspeet op de
Veluwe verbleef, waar hij na een ziekte moest aansterken. Na de hbs was de
tuinbouwschool voor hem dan ook een vanzelfsprekend vervolg. Want daar stond
het vak boomkweker op het lesrooster. Bij het eindexamen scoorde hij echter
juist voor het vak ‘architectuur van tuinen en kassen’ heel goed. En toen hij van
zijn huis uit met grote bewondering kon volgen hoe J.D. Zocher het Amsterdamse
Vondelpark uitbreidde, wist hij hoe hij de toekomst in wilde: als zelfstandig
tuinarchitect. Hij raakte in brede kring bekend met zijn ontwerp van het
Rijsterborghpark in Deventer dat tussen 1887 en 1891 verrees op de gesloopte
vestingwerken van die stad, maar brak enkele jaren later echt door met zijn
inrichting van het gebied tussen Bergen en Bergen aan Zee en de
Oosterbegraafplaats en het Oosterpark van Amsterdam. Zijn prille liefde voor
bomen heeft hem nooit meer verlaten. Hoewel hij voor veel tuinen en parken
noodgedwongen een gemengde stijl hanteerde, ging zijn voorliefde uit naar de
landschapsstijl. Het liefst met veel verschillende, vaak zeldzame bomen om een
contrast in kleur en bladvorm te bereiken en met veel variatie in de bladerdekken
voor de afwisseling van licht en schaduw. Bestaande oude bomen spaarde hij bij
voorkeur, soms met verrassende kunstgrepen, zoals bij het rosarium bij villa
Kalheupink in Oldenzaal, waar een rozentuin rondom een oude beuk terecht
kwam. Grote tuinen en buitenplaatsen voorzag hij steevast van diepe zichtlijnen
die hij dicht met bomen omzoomde. Behalve tuinarchitect was Springer een
bedreven dendroloog. Zijn kennis van bomen was legendarisch en hij stond zelfs
aan de wieg van een uniforme naamgeving voor bomen en heesters in ons land.
Daarvoor had hij overigens vooral een praktische reden. Als hij bomen of
struiken kocht, kreeg hij door de veelheid aan gebruikte namen vaak niet wat hij
besteld had. En dat stoorde hem hevig. Speciaal voor die inspanningen voor de
nomenclatuur kreeg hij later een koninklijke onderscheiding. Waar de
hedendaagse mens moeiteloos weet om welke boom het bij een spar of den gaat,
heeft hij dat dus aan Springer te danken. Hoewel hij zichzelf een natuurmens
noemde en ook optrok met natuurvorsers als Thijsse en Heimans, was Springer
geen mens van bloemetjes en de bijtjes. Hij had meer oog voor de grote lijnen in
de natuur. ‘De botanist-snuffelaar zit geknield in verrukking over een nieuwe
afwijking die hij in een plant ontdekt geeft’, hield hij Thijsse ooit voor, ‘of de
snuffelende bespieder der insectenwereld zit uren lang te wachten op een
graafwesp die met een prooi thuis komt. Zulk één kan geen aandacht hebben
voor het grote om hem heen’. Springers uitgangspunt was juist steeds de mens
als wandelaar de natuur te laten beleven, ook in tuinen en parken. De
combinatie van wandelen en bomen komt natuurlijk het prachtigst samen in een
specifieke bomentuin. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat hij zich er vele
jaren hartstochtelijk voor inzette een nationaal arboretum van de grond te
krijgen. Maar het kwam er niet van. Toch kreeg hij een waardig alternatief. Door
een Twents initiatief. Het Oldenzaalse echtpaar Gelderman-Muller gaf hem de
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opdracht om op een onontgonnen perceel heidegrond bij De Lutte een arboretum
aan te leggen en die kans liet hij niet lopen. Tussen 1912 en 1917 ging hij driftig
aan de slag en veranderde vijf hectare Lutterse heide in een uiterst gevarieerd
bomenpark. Met zijn bijna drieduizend verschillende boomsoorten is het een flink
exemplaar geworden. Na de oorlog is het grondig gerestaureerd door W.
Hendriks, een van de oprichters van de Nederlandse Dendrologische Vereniging
en tegenwoordig ligt het er, onder beheer van de Regio Twente, aantrekkelijker
dan ooit bij. Leonard Springer was een pionier, heeft veel gepubliceerd, heeft les
gegeven op tuinbouwscholen, was een autoriteit op het gebied van dendrologie,
had prestige als tuinarchitect. Maar hij heeft het volgens zijn biograaf met zijn
ideeën niet gebracht tot voortrekker in de tuinkunst. Latere tuinarchitecten
wezen zijn landschapsstijl als ongeschikt af. Bomen hun gang laten gaan op een
klein tuinoppervlak zou nooit tot harmonieuze ontwerpen kunnen leiden. Maar
er bestaan nog wel Springertuinen en die ontkomen niet aan restauratie. De
monografie is mede bedoeld om Springers tegenwoordige vakgenoten een gedegen
inzicht aan te reiken om dat verantwoord te kunnen doen. Twente verkeert in de
bevoorrechte positie nog veel plekken met een Springer-handtekening te bezitten.
In onze streek is hij altijd een levende tuinarchitect gebleven.

Twentse tuinen van Springer
De eerste tuin in Twente ontwierp Springer al in 1901. Het was bij villa Oosterhof
in Weerselo. De laatste was de tuin bij villa De Boschkamp in De Lutte, in 1932.
Maar hij deed veel meer in Twente. Op de lijst komen deze projecten in onze
streek voor. Sommige ervan nam hij meermalen onder handen. Tussen haakjes
staat de naam van de opdrachtgever.
Villatuinen
Villa Oosterhof in Weerselo (Stork)
Villa Rozenhof in Oldenzaal (Gelderman)
Villa Egheria in De Lutte (Ten Cate)
Huize Kalheupink in Oldenzaal (Gelderman)
Villa Klinkenbelt in Nijverdal (Breuning ten Cate)
Villa ’t Lansink in Hengelo (Stork)
Villa De Eshorst in Rijssen (Ter Horst)
Villa De Hulst in Oldenzaal (Gelderman)
Villa Scholtenhaer in Oldenzaal (Gelderman)
Villa Haerstraat in Hengelo (Stork)
Villa De Koppelboer in Oldenzaal (Stork)
Villa Vossenbosch in Wierden (Scholten)
Villa Eik en Dal in Oldenzaal (Gelderman)
Villa De Kerkedennen in Borne (Spanjaard)
Villa Heilanthos in Oldenzaal (Molkenboer)
Villa Wierdensestraat in Almelo (Scholten)
Huis De Bellinckhof in Almelo (Ten Cate)
Tuin bij textielfabriek Gelderman in Oldenzaal
De Haer in Oldenzaal (Gelderman)
Mierennest in Oldenzaal (Molkenboer)
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Villa De Boschkamp in De Lutte (Gelderman)
Villatuin Grotestraat in Almelo (Bavink ten Cate)
Villatuin Enterweg in Rijssen (onbekend)
Beplantingen in steden
Tuindorp ’t Lansink in Hengelo (Hengelose Woningbouwvereeniging)
Stadswijk De Riet in Almelo (Almelose Woningstichting)
Bijzondere projecten
Arboretum Poort-Bulten in De Lutte (Gelderman)
Landgoed De Hulsbeeke in Oldenzaal (Gelderman)
Huis Singraven in Denekamp (Laan)
Tuin dagsanatorium in Oldenzaal (onbekend)
Parken en begraafplaatsen
Egbert ten Catepark in Almelo (Ten Cate)
Volkspark in Rijssen (Ter Horst)
Algemene begraafplaats in Hengelo (onbekend)
Algemene begraafplaats in Oldenzaal (NH gemeente)

Markelo, het dorp van de vijf heuvelen
Bij de grens van Overijssel en Gelderland ligt op de scheidslijn van Twente en
Salland het eeuwenoude plaatsje Markelo. Ooit lag dit mooie dorp terzijde van de
hessenweg Deventer-Munster. Markelo is door heuvels omgeven. Deze
oneffenheden in het landschap worden bergen genoemd en zijn doorgedrongen in
het wapen van Markelo. Merkwaardig is hooguit dat slechts vijf heuveltoppen op
dit wapen zijn afgebeeld terwijl er beslist meer zijn. Bij raadsbesluit van 16
december 1879 werd een wapen samengesteld voor de gemeente Markelo. Dit
wapen bestaat uit een doorsneden schild (horizontaal), het bovengedeelte gedeeld
(verticaal), beladen (de officiële term) met een bisschopsmijter van zilver wit met
een kruis van keel (rood) en omzoomd met goud (geel). Links met goud beladen
drie lindebomen van sinopel (groen) staande op een terras van dezelfde kleur en
omgeven door palen van sabel (zwart), verbonden door een zilveren koord,
dragende de stam van de tweede lindeboom een schild van zilver. Het beneden
gedeelte van het schild van goud, beladen met heuvels van sinopel met vijf
toppen. Waarom Markelo vijf bergen op het wapen heeft laten afbeelden is niet
duidelijk. Wel is bekend dat een vijfhoek altijd een magische figuur is geweest die
als pentagram of vijfster ook vaak voorkomt in het volksgeloof. Bovendien zijn
van de vijf heuvels: Markeloseberg, Dingeselerberg, Hulpe, Herikerberg en
Friezenberg in Markelo meer historische gegevens bekend dan van de andere
zoals de Apenberg en Kattenberg. De Markeloseberg en de Dingselerberg liggen
ten westen van Markelo, de Havikerberg en Hulpe liggen ten oosten en de
Friezenberg ten noorden.
De Markeloseberg wordt ook wel Koeleberg genoemd. Eeuwen geleden moet deze
berg, die de hele omgeving beheerst, de centrale vergaderplaats zijn geweest voor
de bewoners van de omgeving. In de loop van de jaren zijn er talrijke grafheuvels
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en urnen gevonden. In het jaar 690 moet Lebuïnus op de Markeloseberg het
evangelie hebben gepreekt. Volgens overleveringen is Lebuïnus op een ezel naar
Markelo gekomen. In die dagen is hij ondergedoken op het erve De Kuper. De
bisschopsmijter op het gemeentewapen herinnert aan de inhuldiging van de
Utrechtse bisschoppen tot leenheren van Twente. Het oorspronkelijke plan was
het wapen van Utrecht door een bisschop gedragen in het wapen van Markelo op
te nemen. Een kavel grond ten zuiden van de Markeloseberg heet nog altijd De
Bisschop. Van de Koeleberg hebben veel boeren vroeger met leem vermengd zand
gehaald. Dit werd gebruikt als erfverharding. Dit werk werd op midwinter of op
oudejaarsdag uitgevoerd. Na de winter, vaak al met ‘Maeten Hoalen’ (droge tijd)
was deze laag keihard geworden en kon ook met een bezem geveegd worden. Met
palmpasen wordt ter hoogte van de Scheerheuvel op de Markeloseberg nog
jaarlijks het ‘eierkuuln’ gehouden. Op het hoogste gedeelte van de Markeloseberg
is het Overijsselse verzetsmonument.
De Dings(p)elerberg ligt in de buurtschap Dijkerhoek, tegen de Markeloseberg.
Van deze plaats is gezegd dat er eertijds vergaderingen werden gehouden en dat
er werd rechtgesproken. Volgens de Markelose historicus Wamelink hebben bij
vorige generaties Markeloers de dingsvrienden als raadsgevers nog een grote rol
gespeeld. Bijvoorbeeld wanneer een weduwe opnieuw wilde trouwen. Dan was zij
verplicht een samenkomst te organiseren met de naaste familieleden van de
aanstaande echtgenoot en zijn twee vrienden, de dingsvrienden genoemd. In deze
familieraad werd bepaald wat aan de kinderen uit een vorig huwelijk zou worden
uitgedeeld, als zij het ouderlijk huis wensen te verlaten. De herinneringen aan de
rechtspraak wordt in het gemeentewapen levend gehouden door de drie
lindebomen met een omheining. Deze scheidt de omstanders af van de eigenlijke
‘ding’. Nu is de Dingselerberg ingericht als een picknickplaats die een mooi
uitzicht geeft op de Dijkerhoek, de Havelanden, de Slagen en de Markeloseberg.
Volgens overleveringen heeft op de Hulpe een Mariabeeld gestaan waar velen ter
bedevaart gingen en werden geholpen. Het is in de omgeving van het oude
burgemeestershuis dat is gebouwd door Korthals Altes. Ook zouden zich hier
mirakels hebben voltrokken. Er zijn in de loop van de geschiedenis ook mensen
geweest die ter sprake hebben gebracht dat de plaatsnaam Markelo hieruit is
ontstaan. Die opvatting wordt lang niet door iedereen gedeeld. Molhuizen schreef
in de Overijsselsche Almanak van het jaar 1841 over de Hulpe: ‘Te Markelo was
in vroeger tijd eene grote bedevaart, werwaarts men van alle zijden
heenstroomde. Nog in 1662 werd op de afschaffing daarvan aangedrongen.’
Op het hoogste punt van de Herikerberg heeft vroeger een galg gestaan. Tot nu
wordt deze punt de Galgenbelt genoemd. Het rijk heeft hier een vierkante, stenen
toren geplaatst, ten dienste van de rijksdriehoeksmeting. De eerste steen werd
gelegd op 29 maart 1890 door de graven Willem en Frederik Bentinck. Bij het
graven voor de fundering werden nog verscheidene skeletten gevonden van
mensen. Later deed de toren dienst als uitkijktoren. Van hieruit waren de torens
te zien van Deventer, Zwolle, Zutphen en Hengelo en bij erg helder weer zelfs het
slot te Bentheim. De toren bevindt zich ten oosten van de Weldammer boerderij
Monte Bello. Heuvel heeft in ‘Oud Achterhoeks Boerenleven’ geschreven over een
bezoek aan één van de Markelose steenbakkerijen aan de voet van de
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Herikerberg, de tichelarij van Rohaan. Terwijl vader Heuvel de pannen laadde,
keek hij rond hoe mannen bezig waren met het vormen van de steen. Ze drukten
de natte leem in een bakje, schreef Heuvel. De leem werd gegraven op de
Herikerberg. Tegenwoordig zijn de kuilen die toen werden gegraven nog aanwezig;
één ervan is de Pieuw. Deze kuilen zijn elk jaar het decor van nationale in
internationale motorcrosswedstrijden.
Volgens de overleveringen woonden aan de zuidzijde van de Friezenberg de witte
wieve. Een boer van het oude erve Daalwijk in de buurtschap Herike passeerde te
paard en riep haar toe: ‘Witte wieve, wit, hier breng ik oe het spit, en mo’j zelf
mar zien da’j de broa der an kriegt.’ Het antwoord was: ‘Aj zoo lange wacht dat
mien eene schoeband is erukt, en de and’re is eknopt, dan zu’j zelf de broa
wèzen.’ De boer die nog een half uur gaans van huis was ging er in galop
vandoor. Toen hij thuis was en van zijn achterdeur alleen de onderdeuren waren
gesloten trof het spit van zijn achtervolgster juist de middenpost. De Friezenberg
stond bekend als een groot, uitgestrekt heideveld met op de top een groep grove
dennen, die van heinde en ver te zien waren. Deze groep dennen bevindt zich aan
de westzijde van de Oude Rijssenseweg, voorbij de afslag Bovenberg. Op een
kleine afstand van de zandweg die hier ligt staat nog enkele dennen. Op de
uitgestrekte heidevelden van vroeger weiden veel boeren uit de buurtschappen
Elsen en Herike hun schapen. Stille getuigen zijn nog enkele schaapskooien in
de buurtschappen. De Friezenberg staat bekend om zijn ‘waakelbuske’
(jeneverbesstruiken). De bergen van Markelo zijn uitgestrekt en wonderschoon.
De jeneverbes is familie van de cipressen en sommige struiken hebben inderdaad
die slanke vorm. De naam is afgeleid van het Keltische woord jeneprus, dat
stekelig betekent. De Germanen gebruikten hout van de jeneverbes om hun
doden te verbranden. Een extract van jeneverbessen werkt desinfecterend, zorgt
voor een goede doorbloeding van de huid en geeft verlichting bij reuma. De
bessen hebben drie jaar nodig om te rijpen, van frisrood tot blauw. Ze smaken
naar hars, een beetje bitter en zoet. Ze bevorderen de afscheiding van de
maagsappen en hebben een urineafdrijvende werking. Vroeger werden de bessen
gebruikt voor de aroma van de jenever. Sinds een zachte en een neutrale smaak
van de jenever de voorkeur heeft worden ze niet meer als smaakversterker
gebruikt. Men nam voor een jeneverbesstruik zijn hoed af. Werd op die hoed een
takje van de jeneverbes gestoken dan hielp dat tegen vermoeidheid van de reis.
Tegen spierkramp werden bessen geroosterd, verpulverd en in een zakje op het
lichaam gedragen. Een amulet met veertien op Maria-Hemelvaart geplukte
bessen was een remedie tegen epilepsie. Gestolen goederen werden opgespoord
met een wichelroede van jeneverbeshout. Tegen boze geesten geschermde een
zweep van jeneverbeshout de voerman. Een karnstok van jeneverbeshout
voorkwam bedorven boter. Waar een tak van een jeneverbes op de grond werd
geslagen groeiden al snel veel paddestoelen. Wat van dit alles ook waar mag zijn
geweest, één ding staat vast: jeneverbessen maken de heide mooier.
Jeneverbessen nemen iets van mijn gedachten over, ze zijn volledig in zichzelf
gekeerd. De jeneverbes neemt een gedaante aan die hij wil. Ik besef dat nooit tot
zijn kern is door te dringen.
In het dorp is het geratel van de klepperman te horen. Bij de toren van de kerk

372

stond hij te klepperen tot er voldoende mensen bij elkaar stonden. Toen maakte
hij met luide stem bekend dat er de volgende morgen in Goor door de schout
recht werd gesproken. Een vechtersbaas uit de marke Elsen zou worden
veroordeeld. Niet lang geleden had hij in Markelo gevochten waarbij het nogal
heftig was toegegaan. De rechtspleging zou beginnen om tien uur. De volgende
dag togen enkele mensen uit Markelo te voet naar Goor. Zij wilden wel eens
weten welke straf de schout zou geven aan de vechtersbaas uit Elsen. Meestal
waren de boetes hoog omdat de schout zelf moest opdraaien voor de gemaakte
kosten van het verblijf van de verdachten in de cel. Achter een tafel namen de
gerechtsdienaren plaats. De schout gebood stilte en deelde mee dat de
rechtsgang niet mocht worden verstoord. Zo daar niet aan werd voldaan zouden
de verstoorders worden afgevoerd, zonodig met fikse stokslagen. Dat was krasse
taal. Het woord zachtzinnig was toen nog niet algemeen bekend en gold zeker
niet voor hen die zich misdroegen of in overtreding waren. De verdachte werd
voorgeleid. Het was een jongeman, ongeveer zeventien jaar oud en flink uit de
kluiten gewassen. Hij was een lastpost en keek brutaal naar de schout. De
schout was niet onder de indruk en stelde dat hij al eens eerder was gestraft en
daar kennelijk niets van had geleerd. Hij zocht altijd moeilijkheden en kon het
vechten niet laten. Vooral als hij gedronken had was het een gevaarlijke knaap.
Altijd wilde hij zijn krachten met anderen meten en het leek erop dat hij daar
plezier in had. De schout vond het nu welletjes en wist wel raad met dit soort
jongelieden. Hij veroordeeld hem tot acht jaar verbanning naar Oost-Indië als
koloniaal soldaat. In het Nederlandse leger zal hem de nodige discipline
bijgebracht worden. Daarmee werd de zaak gesloten en eindigde de zitting. De
belangstellenden liepen terug naar Markelo. Onderweg werd nog een bezoek
gebracht aan de herberg De Pot, waar over de uitspraak werd nagepraat. De straf
vond men niet gering en de vechtersbaas zou in het warme Indië wel mak
worden, zo dacht men. Heel vroeger vonden er ook rechtszittingen en
vergaderingen plaats in Markelo. De zware misdadigers werden door de schout in
Oldenzaal berecht. De rechtszitting in Markelo gebeurde op een open plaats op
de Dingspelerberg. De misdadigers werden terechtgesteld op de Galgenberg
tussen Markelo en Goor. Daar werd veel later een uitzichttoren gebouwd. Dit
hoge, rechthoekige bouwwerk kreeg de naam Belvédère, hetgeen mooi uitzicht
betekent. Ver voor de rechtspraak op de Dingspelerberg werd op de Hemmel
recht gesproken waarbij de vonnissen meteen werden voltrokken. De rechtspraak
zal geen andere straffen dan zware lijfstraffen of de doodstraf hebben gekend.
Dat was in de graafschap Bentheim heel anders. Daar stond de verdachte van
een ernstig misdrijf op een luik te wachten op de uitspraak van de rechter.
Veroordeeld deze onschuldig dan kon de verdachte in vrijheid vertrekken. Sprak
de rechter het woord schuldig uit, dan klapte het luik meteen naar beneden. De
verdachte viel omlaag in een put waarin speerpunten omhoog staken en dat
overleefde niemand. Het enige voordeel was dat het vonnis heel onverwachts en
snel werd geveld, zonder verdere emoties of problemen.

De Pelmolen
Over het verleden van de Pelmolen te Rijssen is weinig bekend. De bouwheer is
Jan ter Horst, geboren te Rijssen op 17 maart 1700. Hij was betrokken bij het
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stadsbestuur en voor het jaar 1752 al diverse keren burgermeester van zijn
woonplaats. Hij liet in het jaar 1752 aan de Regge de Pelmolen bouwen. Een olieen pelmolen die als De Pelmolen de geschiedenis in zou gaan. De bovenbouw is
vermoedelijk afkomstig uit de Beemster en heeft in dat geval als poldermolen
gedaan voordat hij naar Rijssen werd gehaald. De onderbouw en dan met name
de gebinten zouden afkomstig zijn van een gesloopte kerk of klooster uit
Westfalen. Alles is aangevoerd door Enterse zompen die in grote aantallen de
Regge bevaarden. In het archief van het Richterambt Kedingen onder de
vrijwillige rechtshandelingen van het jaar 1752 is vermeld dat Jan ter Horst op
19 februari dertig eiken koopt van de erven Alevink te Hoge Hexel. Deze eiken
zouden voor vloeren en daken gebruikt kunnen zijn. Deskundigen schatten het
aantal eiken dat nodig zal zijn geweest voor de totale nieuwbouw op een veelvoud
van dertig. Ook uit de bloeitijd van de Pelmolen, de negentiende eeuw is weinig
vastgelegd. Bekend is dat de molen een van de belangrijkste industriemolens van
Twente werd. En in de ontwikkeling van Rijssen tot handelscentrum speelde de
molen een grote rol. Van heinde en ver werden de grondstoffen aangevoerd die in
de pellerij en olieslagerij van de pelmolen verwerkt werden. De grondstoffen
werden met schepen aangevoerd die in een toen nog bestaande slenk van de
Regge een natuurlijke haven vonden. Op grote afstand was het doordringende
gestamp van de olieslagerij te horen. Na de eeuwwisseling 1800/1900 draaiden
de wieken minder vaak. De vraag naar de door de molen vervaardigde producten
werd minder, tegelijkertijd wonnen de (stoom)fabrieken terrein. Langzamerhand
begon het verval van de pelmolen. Uit correspondentie tussen molendeskundigen
in de jaren dertig van de twintigste eeuw blijkt dat de molen toen al behoorlijk
was verwaarloosd. Weinigen zullen toen hebben kunnen vermoeden dat werkelijk
herstel van de pelmolen nog ruim veertig jaar op zich zou laten wachten. Nu is
het dan een compleet eerherstel geworden voor de markante, achtkantige
bovenkruier. De molen prijkt weer in de oude luister in het Twentse landschap
en levert zijn kenmerkende bijdrage aan het silhouet van Rijssen.
Met de in het jaar 1974 voltooide restauratie is een unieke molen voor het
nageslacht behouden gebleven. Uniek omdat het de enige windmolen in ons land
betreft met de gecombineerde bestemming van olie- en pelmolen. Vele jaren lang
is getracht wegen te vinden die tot restauratie kunnen leiden. De pelmolen is
omstreeks het jaar 1910 buiten bedrijf gesteld en verkeerde in het jaar 1973 in
een uitermate desolate toestand. Het bedrag dat met de restauratie gemoeid zou
zijn was dermate hoog dat dit in verhouding tot de beschikbare overheidsgelden
een te grote aanspraak zou maken op het budget van monumentenzorg. Ook het
bedrag dat door de eigenaar zou moeten worden bijgedragen was niet
verantwoord te noemen gezien de economische betekenis van de molen. Voor de
restauratie en exploitatie is een stichting in het leven geroepen: Stichting
Pelmolen Ter Horst. Deze kocht de molen van de eigenaar waarna de
restauratiesubsidies beschikbaar kwamen van het ministerie van sociale zaken
in het kader van de werkloosheidsbestrijding. Ook de provincie Overijssel en de
gemeente Rijssen stelden geld beschikbaar.
De molenaar is de persoon die de molen bedient. Hij dient dus de molen terdege
kennen om uit de grondstoffen een zo goed mogelijk eindproduct te krijgen.
Bovendien moet hij verstand hebben van weer en wind. Voor wat het olieslaan
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betreft moet hij kennis hebben van de oliehoudende zaden, zoals lijnzaad en
koolzaad. Dit zaad wordt nadat het is geplet en verwarmd in kleine hoeveelheden
tegelijk door middel van wiggen en slagpersen uitgeperst. Hierdoor worden twee
eindproducten verkregen: olie- en lijnkoeken. Voor het pelwerk wordt onder
andere de grondstof gerst gebruikt. Deze graansoort wordt door middel van
pelstenen langs een zogenaamd pelblik gestuurd zodat door de bramen op het
pelblik de gerstkorrel van de bolster wordt ontdaan. Dat beide bewerkingen een
aparte en gedegen vakkennis vereisen zal ieder duidelijk zijn.
Onder het ‘gaande werk’, ook wel gangwerk of raderwerk genoemd wordt dat
gedeelte van de molen bedoeld dat beweegt. Dat is bij de pelmolen een vernuftige
zaak. Het gaat immers om het overbrengen van krachten en snelheden in de
juiste verhouding ter aandrijving van het olie- en pelwerk. Deze overbrenging
gebeurt door geheel houten assen en raderen die in elkaar grijpen door middel
van tanden, staven en kammen. Daardoor wordt het olieslagwerk, zoals heien en
stampers, roerijzers en kantstenen in beweging gezet. Het zogenaamde pelwerk
bestaat uit het spoorwiel, de steenschijven en de pelstenen. Beide pelstenen
kunnen worden uitgeschakeld, terwijl ook het olieslagwerk onder het spoorwiel
kan worden afgekoppeld. Met kantstenen worden de twee grote stenen bedoeld
die onmiddellijk opvallen als we beneden in de molen staan. Er is een binnen- en
een buitensteen die verschillend van grootte zijn en die wringend rondlopen.

De Kroezenboom
De Kroezenboom op de Fleringer es. Bij het lezen of horen van de naam
Kroezenboom zal men onwillekeurig denken aan een wijd vertakte wijd
uitgegroeide boom, wiens kruin, fier en statig zich boven de omgeving uitheft.
Inderdaad, in de Fleringer Es staat de Kroezenboom als een machtig voorbeeld
van deze voorstelling. Hier en daar in Twente treft men meerdere forse eiken aan
die kunnen wedijveren met deze eik zoals de mooie eik even voorbij de dikke
steen in Azelo, ja zelfs kunnen overtreffen, zoals eens de nu verdwenen eik te
Oele. Geen van al die bomen wordt echter de Kroezenboom genoemd. De
robuuste eik staat in de es, een paar honderd meter bezijden de autoweg
Weerselo-Tubbergen, wanneer men de zich snel ontwikkelende dorpskern van
Fleringen is gepasseerd aan de rechterhand. Vanuit de verte is hij al te zien met
het kapelletje ernaast.
Waar komt de naam vandaan? Als géén van alle bomen met een zelfde aanzicht
Kroezenboom wordt genoemd moet men voorzichtig zijn met het ‘kroezen’ af te
leiden van kroes, krullend of ruig, zoals in kroeskop. Moerman verklaart:
Of de boom naar de kruin is genoemd die kroes of ruig is, lijkt mij niet zeker;
verband met het woord kruis (kruitz, krutz) is even, zo niet meer waarschijnlijk. In
Rijnland-Westphalen treft men kruiseiken aan onder de naam van Kruseboom d.i.
Krutzeboom met een kruis, als grensteken, zodat, ondanks de oe-vocaal de naam
Kroezeboom wel eens Kruisboom kon betekenen.
Zou deze boom dan een grensteken of anders gezegd een laokboom geweest
kunnen zijn? Schriftelijke gegevens hierover zijn er niet maar een sterk
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vermoeden is wel aanwezig. De boeren laten zo’n boom niet staan als hij niet een
bijzondere betekenis heeft. Onze Kroezenboom staat alleen en is zeer oud. Zijn
omvang is op borsthoogte zes meter drieëntachtig en aan de voet tien meter
achttien. Wanneer de vroege oude eik te Oele op borsthoogte een omvang had
van zeven meter vijftien en door de hortulanus Witte uit Leiden geschat werd op
negenhonderd jaar oud, dan kunnen we gerust zeggen dat ook deze eik geplant is
ongeveer in het jaar 1000. De es wordt toen al bebouwd want de humuslaag is
een meter tachtig dik, hetgeen zeker een bebouwing van voor die tijd aangeeft.
Trouwens in het jaar 1133 is er reeds een Hugo van Fledre bezitter van een
allodiale havezathe, als dienstman van de bisschop.
Vervolgens loopt er een lijkenweg achter Herinckhave en wel langs de gracht van
de oude huisplaats die tweehonderd meter oostelijk lag van de tegenwoordige
havezathe. De havezathe is gebouwd in het jaar 1742. Die oude gracht is nog
terug te vinden. Het bestaan van zo’n lijkweg voert ons naar de tijd van Karel de
Grote en Lodewijk de Vrome, begin en midden van de negende eeuw. De keizer
had bepaald dat de overledenen niet mochten begraven worden op de
grafplaatsen van de heidense voorouders. De overledenen dienden langs
bepaalde wegen, op voldoende afstand ervan vervoerd worden naar de christelijke
kerkhoven. Er zijn dergelijke heidense begraafplaatsen in deze omgeving zoals de
grafheuvels op de Monnikenbraok en het Haarlerveld. Geerdink verklaart in zijn
bijlage van het ‘Calendarium et Necrologium St. Plechelmi’: ‘De familie Grubbe
woonde sedert 900 op het Praedium (landhoeve) Herinckhave.’ Een kleine
correctie is nodig want Arend Grubbe gaat er pas in het jaar 1450 wonen als hij
trouwt met Hadewich van Fleringen, de erfdochter. De lijkweg wijst wel naar een
oude bewoning van deze omgeving. Door de bewoners werd de marke ingericht en
het markebestuur zorgde er wel voor dat de gronden die bebouwd werden een
nadere afbakening gegeven werd door een laoksteen of laokboom. Die kon dan
een richtpunt zijn voor een rechtvaardige verdeling van de akkers. Wanneer nu
deze eik omstreeks het jaar 1000 of iets later geplant is, dan was hij bij de
volledige organisatie van het markebestuur in de twaalfde of dertiende eeuw al
een flinke boom die men over heel de es kon zien. Daarom is het heel goed
mogelijk dat de eik een laokboom geworden is en een teken voor al de boeren van
de marke, volgens welke de grensbepaling van hun bouwland werd vastgelegd.
Meestal had de stam nog een ingegrift kruis, hiervan zijn geen tekens aanwezig.
Zeker is dat de Kroezenboom niet een profane boom was maar een teken van
gerechtigheid en dus meer dan welke boom ook in aanzien stond bij de mensen.
Evenals de laoksteen niet verlegd mocht worden en hoog in ere werd gehouden,
zo was de laokboom voor de boeren een heilig teken. De Kroezenboom kan dus
een Kruisboom zijn geweest.
Bekendheid kreeg deze boom ten tijde van de reformatie en vooral in de jaren
1632-1732. Beide jaartallen geven begin en einde van de reformatie aan. In het
jaar 1632 wilden de reformatoren onherroepelijk breken met Rome. De roomse
christenen moesten daarom hun kerkgebouwen afstaan aan de gereformeerden.
De verkondiging van de leer van de gereformeerden kon alleen de ware zijn. De
rooms-katholieken hadden dus geen kerken nodig. Dit ging natuurlijk niet in één
keer. Omdat het wereldlijk bestuur in de provincie Overijssel in handen van de
gereformeerden was werd het toch voor de rooms-katholieken moeilijk. Vrijheid
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van godsdienst was bij de Unie van Utrecht gewaarborgd. De uitoefening ervan
werd hoe langer hoe meer verhinderd. Van de jaren 1609 tot 1612 was het
Twaalfjarig bestand in de oorlog tegen Spanje. In Oldenzaal resideerde de
apostolische vicaris Philippus Rovenius (1574-1651). Door zijn wijs beleid bleef
Oldenzaal en een groot deel van Twente behouden voor de rooms-katholieken,
vooral toen het Interim van Roosendaal gesloten werd in het jaar 1628. De
rooms-katholieken mochten de Plechelmusbasiliek behouden en de godsdienst in
het openbaar belijden. Deze situatie duurde niet lang want in het jaar 1632 werd
de overeenkomst van Roosendaal door de Staten van Overijssel opgezegd. In dat
jaar nam dus de zogenaamde Kroezenboom-tijd voor de rooms-katholieken een
aanvang. Vanaf het jaar 1632 volgden de Plakkaten van de Staten elkaar op.
-

-

8 augustus 1634: aan de rooms-katholieke geestelijken werden alle
openbare en heimelijke godsdienstoefeningen verboden;
13 maart 1639: de paapse vergaderingen werden verboden;
4 juli 1645: een verbod om rooms-katholieke scholen te bezoeken;
22 augustus 1645: een verbod om de rooms-katholieke godsdienst te
belijden, tegen bezoek aan rooms-katholieke diensten over de grens en
tegen de door rooms-katholieke priesters;
11 juni 1653: alle rooms-katholieke kinderen moeten in de gereformeerde
kerk gedoopt worden;
24 juni 1664: plakkaat tegen de rooms-katholieke godsdienstoefeningen.

Het is een hele reeks verboden tegen de rooms-katholieke godsdienstoefeningen
en pas in het jaar 1732 kwam er een milder klimaat. Op 24 juni 1732 kwam er
een plakkaat van de Staten van Overijssel waarbij de toelating van de roomskatholieke geestelijken en het houden van godsdienstoefeningen nader wordt
geregeld. De Kroezenboom-tijd duurde dus honderd jaar, van 1632 tot 1732.
Uit de kerken verdreven kwamen de rooms-katholieken bijeen in boerenschuren
of in de huiskapellen van onder andere Huis Espelo, Huis Eschede (Eeshof), Huis
Herinckhave. Wanneer een bijeenkomst op die plaatsen te gevaarlijk werd dan
ging men over de grens of kwam bijeen onder de Kroezenboom. Op de
bijeenkomsten stond een hoge boete en gevangenisstraf. Vooral na de Munsterse
oorlogen van de jaren 1665-1666 en 1672-1674 was de verbittering ten top
gestegen. De bisschop Bernhard von Galen had namelijk de kerken weer
teruggegeven aan de rooms-katholieken. Na de oorlog met de bisschop van
Munster werden de kerken weer afgenomen en ook de naleving van de plakkaten
werd met grote strengheid doorgevoerd. Vooral de drost van Twente te
Ootmarsum, Heiden Hompesch heeft grote naam gemaakt in de vervolging van
de rooms-katholieken. In de rustige omgeving van de Kroezenboom in de
Fleringer Es was er nog het minste gevaar. Daar kwamen de wegen van alle
kanten samen en kon men de verspieders en dienders van de drost gemakkelijk
zien aankomen. Men kon op tijd verdwijnen om niet gearresteerd te worden.
Vooral voor de priester die de dienst leidde was de afstand naar de grens niet ver
en de omgeving was betrekkelijk veilig. De streek heet nu nog steeds de ‘Weuste’.
Pastoor Henricus Smithuis (1680-1726) is de grote missionaris van het noorden
van Twente geweest. Hij was pastoor te Ootmarsum maar heeft daar slechts
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korte tijd gewoond. Aan de overzijde van de grens bij de Striepe (ManderveenVasse) bouwde hij een kerk bij Scholte Nielink en hij woonde te Halle op het erve
Holthuis. Van daaruit trok hij met zijn helpers zoals kapelaan Wagelaar,
Woltering, Schuring en anderen over de grens om de kinderen te dopen. Bij de
drost werd opgegeven dat het een nooddoop was geweest en dat het doopgeld aan
de dominee en de koster was afgedragen. Hij diende aan de zieken de laatste
sacramenten toe en bij goed weer droeg hij de heilige mis op onder de
Kroezenboom. Van heinde en ver kwamen dan de rooms-katholieke gelovigen
samen. Ze waren gewaarschuwd door de klopjes in de verschillende
buurtschappen. De klopjes waren vrome, ongehuwde vrouwen die na het
afleggen van de gelofte van celibaat aan de kinderen godsdienstles gaven. De dag
van de gelofte was een feestdag en werd de kloppenbrulfte (bruiloft) genoemd. De
klopjes waarschuwden de katholieken waar en wanneer de priester zou komen.
Zodoende is de Kroezenboom een symbool geworden van vasthoudendheid aan
het oude geloof. Het is voor rooms-katholieken en protestanten een teken hoe het
ook anders kan. De stoere eik is voor alle markebewoners een symbool van recht
en eerlijkheid en opofferingsgezindheid. Om die reden heeft het adellijk geslacht
Van Bönninghausen bij de verkoop van de gronden in de es in september 1916
bepaald dat een stuk grond met een straal van twintig meter, gemeten uit het
hart van de boom werd geschonken aan de parochie van Tubbergen. Er stond
toen reeds een kapelletje dat in het jaar 1910 werd opgericht. In het kapelletje
staat een Christusbeeld waarvan de rechterhand wijst naar het hart. Het beeld is
geschonken door Van Bönninghausen en staat nu in de kerk te Fleringen.
In het jaar 1944 is onder de Kroezenboom een nieuwe kapel gebouwd. Deze is in
een eenvoudige stijl beter aangepast aan het landschap. Onder het dak staat een
massief altaar waarin op het tafelvlak een vierkante uitholling van enige
centimeters is uitgebeiteld. Deze kleine ruimte in de steen biedt plaats voor een
andere steen: de altaarsteen. Daarin zijn enige relikwieën ingemetseld. Deze
altaarsteen wordt bewaard in de pastorie te Tubbergen en wordt naar de kapel
gebracht wanneer er een eucharistie viering wordt gehouden. Dit is een oud
gebruik in de rooms-katholieke kerken en stamt uit de tijd van de catacomben
(300). Ook toen werd de heilige mis gevierd boven het graf van een martelaar.
Aan de voorkant van het altaar (antipendium) is onder het jaartal: Anno Di
MCMXLIV (1944) een vis afgebeeld met een broodkorf. Dit is een symbool van de
eucharistie. De broodkorf staat symbool voor de maaltijd en de vis wordt in de
Griekse taal Ichtus genoemd. Deze letters zijn de beginletters van Jezus Christus
Uios Sotèr en betekent: Jezus Christus Gods Zoon Verlosser.
Zal de Kroezenboom behouden kunnen blijven nu enkele takken afgestorven zijn
en een verrottingsproces hier en daar reeds begonnen is? Monumentenzorg heeft
in het jaar 1974 de financiering op zich genomen en kreeg van verschillende
instellingen steun. Het is dan ook te verwachten dat een boomchirurg zijn werk
gedaan heeft. De Kroezenboom moet een levend monument blijven als teken van
gerechtigheid en verdraagzaamheid. Alle mensen zullen van harte toejuichen dat
de eeuwen oude eik deze boodschap zal blijven doorgeven aan het nageslacht.
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Kapellen en kruisen
Kapellen en kruisen in Twente, uit devotie, eerdoänigheid en dankbaarheid.
Het wemelt in de wei van blonde kleinen
rondom een veldkapel.
De takken van de hoge linde deinen
nabij de veldkapel.
Maria hoort de zoete melodieën
der boerenkind’ren en der honigbieën.
Ave Maria, Ave Maria.
Theo Scholte hoorde op zijn eerste Twentse onderwijzersdag die hij als jonge
onderwijzer meemaakte, dit liedje. Toon Borghuis liet het zijn jongens zingen. Het
maakte op hem grote indruk. Zo wilde hij zijn leerlingen ook laten zingen.
In Twente kan men nog kapelletjes vinden en al klinken niet meer die zoete
melodieën, de sfeer van kinderlijke vroomheid hangt er nog. Het zijn tekenen van
godsvrucht en verering en schenken een moment van inkeer. Op De Snippert aan
de weg van Oldenzaal naar Losser staat op het erf van een boerderij een
Mariakapelletje. Een hekwerkje scheidt het van de weg. ‘Waarom hebt u dit
kapelletje laten bouwen?’ Het antwoord is heel eenvoudig: ‘Och wiej binn’t aait
Mariavereerders west, mien man en ik, wiej vonn’n dat wal mooi zo’n Mariabeeld
op ’t arf.’ Een bijzondere reden om een kapelletje te bouwen hoefde er niet te zijn.
Ze zijn ontstaan uit die mengeling van devotie en ‘eerdoänigheid’, gevoed door
een gevoel van dankbaarheid. Zo zijn er meer kapelletjes in particulier eigendom.
Anderen zijn opgericht door buurtbewoners. De reden staat er soms bij vermeld:
‘Uit dankbaarheid. De oorlog is zonder opvallende schade aan de omgeving
voorbij gegaan.’
Verder staan er de landkruisen en kapellen die vanuit een godsdienstig leven in
de parochie tot stand zijn gekomen. Ze zijn van recente datum, de meeste zijn in
de jaren vijftig van de twintigste eeuw gebouwd. Ook zij staan in verband met de
dankbare gevoelens die de mensen bezielden na het einde van de bezetting van
ons land door de Duitsers. Er zijn ook andere motieven voor de herleefde Mariadevotie in het openbaar en de eerbied voor het kruisbeeld. Vanaf de vroege
Middeleeuwen heeft zowel het ‘O Crux aves Spes Unica’ als het ‘Ave Maris Stella’
(oude kerkelijke liederen) een grote plaats ingenomen in de harten van de
katholieken. Toen de katholieken in ons land zich ervan bewust werden van hun
gelijkwaardigheid zijn ze ook meer opzienbarend voor hun geloof uitgekomen. De
opkomende katholieke jeugdbeweging was demonstratief en aanspreekbaar voor
hoge idealen. Al maakten ze toen geen Mariabeelden langs de wegen, de
katholieke verkenners bouwden met hun aalmoezeniers wel fraaie Mariahoeken
in hun kamp. En de jeugd van voor de oorlog trok al naar de Kroezeboom in
Fleringen. Tijdens de oorlog werden daar de voorbereidingen getroffen voor het
herstel van het oudste kapelletje in Twente. De Twentsche Courant van
woensdag 8 augustus 1945:
Deze Kroezeboom wordt door den Twentenaar in eere gehouden en zal in eere
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gehouden worden en blijven als levende getuigenis van de vervolging onzer
vaderen, als levende getuige van hun geloof en hun trouw aan God en Kerk.
Jaarlijks trokken pelgrims naar dezen boom en werd dit alles herdacht bij het
bescheiden kapelletje dat vrome handen er oprichten. Ook zondag heeft deze
herdenking wederom plaats gevonden, doch ditmaal was de plechtigheid
grootscher, want het gold tevens de inwijding van het nieuwe kapelletje. De
belangstelling was geweldig en toen Pastoor Schaepman van Tubbergen het Lof
celebreerde was het een machtige schare die de plechtigheid volgde. De
feestpredicatie werd gehouden door kapelaan Koopmans uit Utrecht, die als tekst
gekozen had de woorden van de Emmaüsgangers: Mane nobiscum Domine, Blijf
bij ons Heer. Na het lof werd het Te Deum gezongen, terwijl de plechtigheid werd
besloten met het lied van Schaepman: Aan U o Koning der Eeuwen. Betreffende
de tot stand koming van de nieuwe kapel vernamen wij het volgende. In 1942
werd door de Heer F.E. van den Berg die toen waarnemend burgemeester van
Tubbergen was, het initiatief genomen tot de oprichting. Door den technischen
ambtenaar dezer gemeente, den heer W.H. Morsink werd in samenwerking met
architect Valk uit Den Bosch het ontwerp gemaakt. De Gebr. Hulshof te
Tubbergen zorgden voor de uitvoering.
Over de bouw van de Kroezeboom-kapel nog enkele vermeldenswaardige feiten.
Uit de tekeningen en de gevoerde correspondentie blijkt dat het aandeel van Valk
in het ontwerp gering is geweest. De communicatie tussen Valk en Morsink werd
door de oorlog gestoord. Op 16 mei 1945 kon Morsink de architect schrijven dat
het kapelletje klaar was en dat de pastoor het op Sacramentsdag zou inwijden.
Gezien het krantenbericht werd dat 8 augustus 1945. Er wordt in de brief tevens
gewag gemaakt van de bouw van een vredeskapel bij Tubbergen, waarvoor een
inwoner een mooi beeld zou hebben geschonken. Wat de bouw bij de Kroezeboom
betreft nog het volgende:
Op 29 augustus 1944 ’s middags om 2 uur begon men het oude kapelletje af te
breken. Dit dateerde van 1910. Het was gebouwd van baksteen, waarin een
gemetseld gewelf en met een kap bedekt met leien. Waarin stond een kalkstenen
H.Hartbeeld. Het kapelletje was gebouwd in tras en zachte grijze waalsteen met
bijna geen fundering ± 30 c.m. beneden het maaiveld. Bij het afbreken van de
kapel is in de kap nog een pakje gevonden met de volgende namen: H.D.T.
Wassink Sr., J.G. Wassink jr., J. Kobus metselaar, A. Stapel timmerman, G. de
Wolf leiendekker, B. Benerink, 17 juni 1910, allen werklui die de kapel hebben
gemaakt. Verder was er een lei met de aantekening: J. de Wolf leidekker
Tubbergen, B. Mensink smid, juni 1910. Op dinsdagmorgen 5 september 1944
werd het nieuwe kapelletje uitgezet in aanwezigheid van de gemeente secretaris
F. van de Berg, de gemeente opzichter W. Morsink en de aannemer G. Hulshof. ’s
Middags begon het graafwerk. De grondwerkers moesten diep graven. De vaste
grond zat een meter twintig beneden het maaiveld.
De kapel bij de Kroezeboom mag waarschijnlijk de oudste zijn, ze is in Twente
zeker de meest bekende. En de Cloese is de aardigste onder de Twentse kapellen.
Er zijn weinig mensen die weten dat zij bestaat. De kapel is te vinden aan de
Johanninksweg in Noord-Deurningen verscholen onder hoge bomen naast de
kwekerij. Het kapelletje kwam tot stand uit een samenwerking tussen kapelaan
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Oude Nijeweme en de eerder genoemde ambtenaar Morsink van de gemeente
Tubbergen. De kapelaan had van Morsinks pro deo activiteiten gehoord op het
gebied van kapellenbouw en vroeg om diens medewerking. Morsink wilde wel
meewerken mits het iets aparts zou worden. Hij wist dat er in de omgeving nog
resten lagen van een oud klopjeshuis. Dat weer op te bouwen in de oude stijl en
van meubilair te voorzien in de stijl van de oorspronkelijke bewoonsters, dat zou
wat zijn. Het zou bij het Twentse landschap horen en een goed onderkomen zijn
voor Maria. Het klopjeshuis zoals het vroeger was kwam er. Men bouwde er een
royale klokkenstoel bij en de woning kreeg passend meubilair. Daar is helaas
weinig meer van over gebleven. Bij een inbraak zijn alle waardevolle spullen
verdwenen. Alleen het mooie Mariabeeld van Maris uit Heumen staat er nog. Ook
heeft men de aankleding enigszins hersteld maar het interieur heeft veel aan
waarde ingeboet.
In Borne staat op het terrein van de voormalige rooms-katholieke kerk van de
Zwarte Hoek een kapel met een groot Mariabeeld. Het is te danken aan het
volhoudingsvermogen van oude Bornsen en aan hun vrijmoedige interpretatie
van bouwkundige voorschriften. De volgende gegevens komen uit het
gemeentearchief.
De commissie tot stichting van een Mariakapel op het oude Kerkhof diende op 4
februari 1952 bij de gemeente Borne een aanvraag voor een bouwvergunning in.
De
kapel
zou
worden
opgetrokken
uit
oude
Rijssense
klinkers.
Liefdadigheidswerk zou de kosten aanzienlijk drukken. De commissie werd
aangestuurd door Liedenbaum en Ten Voorde. De gemeente vraagt advies aan de
welstandscommissie. Deze commissie, Het Oversticht reageert schriftelijk op 26
februari 1952. Het Oversticht vindt dat de esthetische verzorging minder goed is.
De plattegrond is te gecompliceerd, de kopbouw staat niet op de plattegrond en
er wordt teveel natuursteen gebruikt. Zij adviseert samenwerking te zoeken met
een deskundige. De commissie Mariakapel reageert hier weer op per brief van 7
mei 1952. ‘Wat zullen we nou hebben? Moet er een ander ontwerp komen?’ De
heren hebben contact gehad met de Enschedese architect Sluymer. Er was al een
partij oud eikenhout aangekocht en het steenhouwerswerk was al grotendeels
klaar. Dus hoopt de commissie op de goedkeuring van het oorspronkelijke plan,
dat was ontworpen door Herman Liedenbaum. De commissie wend zich nu
rechtstreeks tot de welstandscommissie. In haar brief van 15 april 1952 wijst zij
er op dat drie architecten hun waardering hadden uitgesproken. Deskundigen op
het gebied van de Romaanse bouwstijl waren vol lof. Ook Bouvry, conservator
van het aartsbisschoppelijk museum vindt het ontwerp geschikt voor het doel.
Dus geeft nu gauw die vergunning af. De zaak blijft anderhalf jaar in de lade.
Dan wordt op 21 oktober 1953 een nieuw ontwerp ingediend. In de beoordeling
van Het Oversticht staat dat dit ontwerp een stap in de goede richting is maar
nog geen blijk geeft van gevoel voor verhoudingen. Sluymer maakt nu een
ontwerp voor de commissie. Hij maakt deel uit van de schoonheidscommissie,
dus de zaak is rond. Op 28 mei 1954 komt eindelijk de vergunning. De kapel
mag worden gebouwd zonder toren en achter op het terrein. Maar daar zijn de
geestelijken het weer niet mee eens. De commissie Mariakapel schrijft dan op 9
juli 1954 dat de kapel in het midden van het terrein moet. Dat wordt toegestaan.
Pas in het jaar 1957 is men met de bouw begonnen. Dat blijkt uit het protest van
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de gemeentearchitect Van Hall. Hij heeft ontdekt dat de kapel niet wordt
gebouwd volgens het ontwerp en rapporteert dat aan het college op 14 augustus
1958. Hoewel het college bevel geeft onmiddellijk met de bouw te stoppen wordt
daar geen gehoor aan gegeven. Op 2 september 1957 constateert Van Hall dat
men inderdaad na de sommatie is gestopt. Hij heeft de constructie onderzocht en
vindt dat die wel sterk genoeg is om de kapel af te bouwen. Het valt allemaal best
mee, de toren is niet zo plomp als werd gedacht. Laat maar afbouwen is zijn
advies. Ook de commissie Mariakapel vraagt schriftelijk op 5 september of ze
verder mag gaan. Hoe dan ook… de kapel staat er. Volgens het oorspronkelijke
ontwerp van Herman Liedenbaum. Het beeld in de kapel komt uit de puinhopen
van een in de oorlog gebombardeerde kerk in Vreden. Daar hebben de Bornsen
het beeld zien liggen, onthoofd en zonder handen. Na toestemming te hebben
gekregen heeft men het geschonden beeld naar Borne gebracht. Herman
Liedenbaum heeft het beeld hersteld door het te voorzien van de verdwenen
lichaamsdelen.
In Denekamp staat aan de Molendijk een grote kapel die gebouwd is door
architect Goorhuis. Glazenier Van Moerkom maakte de ramen en Jacob Maris
het beeld. Vroeger heeft op die plaats ook een Mariabeeld gestaan. Een
protestantse boer heeft het beeld gestolen. De Heer Laan van Huis Singraven en
pastoor Knuif van Denekamp hebben de boosdoener onderhouden over zijn
misstap. Meer is er niet over bekend. In het jaar 1980 is de kapel vernield door
een teleurgestelde voetbalsupporter. De vernielingen zijn hersteld en Jan
Schoenaker heeft nieuwe ramen gemaakt. Er zijn vier ramen met taferelen uit
Maria’s leven. Het is jammer dat men voor de veiligheid de ramen aan beide
kanten van tralies heeft moeten voorzien. In de voorgevel is de sluitsteen van de
voormalige synagoge opgenomen met de tekst: ‘Dit is de poort des Hemels. De
rechtvaardigen zullen er door gaan.’
Bekend in Twente is de kapel op de Tankenberg. Zij werd als herinnering aan de
oorlog gebouwd op het land van boer Siemerink. Na de verkaveling werd
Gelderman eigenaar van de grond met opstallen. Deze heeft de kapel met de
grond aan de parochie van de Heilige Drie-eenheid geschonken. Deze parochie
had het geld voor de bouw van de kapel beschikbaar gesteld en deze van een
mooi Mariabeeld voorzien. De kapel had een wezenlijke functie in het
godsdienstig leven van de parochie en de woonbuurt. Tegenwoordig heeft de
kapel te lijden van vandalisme en het ziet er slordig en troosteloos uit rondom de
kapel.
Triest is het verhaal over het oorspronkelijk zo mooie kapelletje aan het Lossers
voetpad in Oldenzaal (Zuid-Lutte). Daar werd na de oorlog een kapelletje
gebouwd. De opdracht staat er nog te lezen. Een kunstenaar maakte een beeld.
Het beeld werd gestolen. De buurt zorgde voor een mooi nieuw beeld. Het beeld
werd vernield. Toen ging men naar de zusters van het Hollands klooster vragen
voor een geschikt beeld. Dat beeld werd vernield. De Zuidberghuizers gaven de
moed niet op. Er kwam een icoon met de afbeelding van Moeder van
Altijddurende Bijstand. Het geheel werd met plastic overtrokken en zo tegen
vandalisme beschermd. Daar had men meer dan zevenhonderd gulden voor over.
Nadat de icoon gestolen was heeft men een eenvoudig beeldje achter tralies gezet.
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U kunt het nu nog zien.
Opgewekter is de geschiedenis van het Beuninger kapelletje. Het ligt er zo mooi
aan een van de krommingen in de Paandersdijk. Als u het gebouwtje van Wim
Morsink en de mooie madonna van Maris hebt bewondert moet u het toch de rug
toekeren om te kunnen genieten van het prachtige uitzicht op de Austiberg. Aan
de voet ervan ligt een villa, een weide vol vee en een beschermde boerderij. In een
steen van de kapel is een vers gebeiteld en met enige moeite te ontcijferen.
Maria sluit ons in uw hart
De wereld is in pijn verward
Wij tasten in den blinde
Wij zoeken vrede, rust en kracht
Gij, die Gods Zoon ter wereld bracht
Laat ons zijn vrede vinden.
De mensen in Beuningen vertellen hoe in mei en oktober processies werden
gehouden vanuit de kerk naar het kapelletje. Vanwege het processieverbod
mochten de misdienaars pas hun superplietjes (koorhemd) aandoen op het erf
van Loman. Biddend en zingend trok men door het veld over het schoolpad.
Geluidsspeakers versterkten de voorzang van de koorzangers bij de nabijgelegen
boerderijen. De stoet zong het refrein: Ave Maria.
De jaarlijkse ‘vèèldgaank’ is ook afgeschaft. Op de drie dagen voorafgaande aan
Hemelvaartsdag werd er tijdens een processie gebeden voor de vruchten van de
aarde, vaak bij een landkruis. Een bekende processie was de ‘vèèldgaank’ in de
Mekkelhorst. Toch is het oude gebruik niet helemaal verdwenen want men komt
in deze biddagen op enkele plaatsen nog bijeen om een rozenhoedje te bidden
voor het gewas. Dat gebeurt met enige plechtigheid elk jaar bij het landkruis van
Agelo. Het kruis staat op de ‘boakenplek’ waar de bekende brooduitdeling plaats
vond op maandag na Pinksteren. Bewoners van een tiental erven trokken
biddend door de vallende avond, jong en oud. Het manvolk liep met de pet tussen
de gevouwen handen. Het doel van de ‘vèèldgaank’ doemt op in de kromming van
de weg. Het is een sober landkruis, hoopvol teken van een volk dat de
ongewisheid van het levenslot aanvaardde in het besef tot iets hogers geroepen te
zijn. Roerloos liggen ze neergeknield in het lange gras, de vrouwen met het kleine
grut vooraan en op de achtergrond de mannen. Tussen de vingers door glijdt een
rozenkrans. Als de duisternis tussen de bomen kruipt keert de kleine karavaan
langs dezelfde weg terug. Avondwolken drijven langs het goud van de westerkim.
Okergele zandwegen aan de randen versierd met duizenden veldbloemen,
doorkruisen het groen geschakeerde land waaruit hier en daar flarden van
verweerde daken omhoog klimmen. Traag kronkelt de Dinkel door het
Lutterzand. Achter een bomengroep, bijna verborgen steekt het kerkje van Vasse
zijn torentje de zomerlucht in.
Op de drempel van de Ageler Es, achter een onmetelijk korenveld dat heen en
weer golfde in de strakke wind verschenen de torentjes van Ootmarsum aan de
horizon. Midden in die golvende zee, op een eilandje bogen de boeren uit de
buurtschap hun verweerde koppen om te bidden voor het gewas. Op een
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kruiwagen lagen roggebroden, bestemd voor de armen. Een straathond
aanschouwd de brooduitdeling op de Ageler Es zonder te verroeren. Tijdens Sint
Joapke reiken de gemaaide roggevelden zover het oog reikt als een legerkamp
met tentjes van stro. Waggelende oogstwagens hoog opgetast schuren door diepe
karrensporen. Strohalmen blijven achter in de grillige takken van knoestige eiken
waar ze blijven hangen tot de eerste herfststormen over het land razen.
Omgeving Denekamp
1 Molendijk Denekamp, Mariakapel;
2 Johanninksweg, Noord-Deurningen, De Cloese, Mariakapel;
3 Johanninksweg, Lattropperweg, landkruis (1932);
4 Berghummerweg, Denekamp, Mariakapelletje in boom;
5 Mekkelhorst, landkruis, oudste landkruis in Twente (1930);
6 Mekkelhorst, Bentheimerdijk, landkruis (onder het kruis staat te lezen: ‘Dit
kruis is geplant in het jaar 1934 door S. Bekhuis geb. 1868 en B. Havermann
geb. 1901, Dld.’.
Deze Haverman heeft tijdens de crisisjaren rond het jaar 1930 op de boerderij
een gastvrij onderkomen gevonden. Als teken van dankbaarheid heeft hij het
kruis gemaakt. Aan de weg van Denekamp naar Tilligte staat bij de brug een
kruis ter herinnering aan een dodelijk ongeval.

De Vikingen
Ruw, stoer, gevaarlijk, magisch, bijzonder. De Vikingen waren een bijzonder volk.
Ze leefden van de jaren 800 tot 1100 en kwamen uit Scandinavië: Denemarken,
Zweden, Noorwegen. De Vikingen werden ook wel Noordmannen genoemd. Het
oud-noorse woord Viking betekent piraat; ze vielen als zeerovers Europa en
Rusland binnen. Door de Slavische bevolking werden ze Russen genoemd, die
ook wel bekend zijn geworden als Varegen of Narjagen. Daarom en door verhalen
denken mensen dat Vikingen woeste rovers waren. Dit is niet helemaal waar, ze
waren ook ontdekkingsreizigers, kolonisten, ambachtslieden, handelaren en
scheepsbouwers. Ze hadden wetten en een gekozen bestuur. Hun
volksvergadering, thing genoemd, werd twee keer per jaar gehouden. Alleen
Denemarken had vruchtbare grond met daarop landbouw en veeteelt. In
Noorwegen leefde men langs de kust en de fjorden en Zweden bestond uit bossen
en meren. Toen de bevolking toenam was er minder voedsel voor iedereen en
gingen de Vikingen in de negende eeuw op zoek naar meer land. Ze plunderden
over hun grenzen vooral kerken en kloosters en namen mensen gevangen die als
slaven dienden of werden verkocht. Ze voeren met hun schepen (drakars) zelfs
naar Amerika en voerden snelle raids (overvallen) uit. Later gingen ze ook in
bepaalde gebieden wonen. In het jaar 889 verovert een Deense koning de macht
in Kennemerland en een deel van Egmond. Dit wordt Holtland (Holland)
genoemd. In het jaar 911 wordt na een flink aantal plundertochten een
vredesverdrag gesloten met de koning van Frankrijk. De Vikingen krijgen een
gebied dat Normandië wordt genoemd. In het jaar 1066 verslaat Willem hertog
van Normandië de Vikingen in Engeland en doodde de Noorse koning Harald

384

Hardrada. De dood van deze Viking koning is het symbool van het einde van het
Vikingtijdperk en betekent tevens het einde van dat tijdperk. Toen de Vikingen
Normandië kregen moesten ze beloven niet meer te zullen plunderen. De
Vikingen kenden vele goden die in Asgarden woonden. Odin was de oppergod en
god van de oorlog, dichtkunst, wijsheid en kennis. Odin woonde in zijn groot
paleis Valholl of Walhalla en stond als onbetrouwbaar te boek. Odin reed op
Sleipnir, een paard met acht benen. Hij werd vergezeld door de raven Hugin
(verstand) en Mugin (geheugen), die voor hem de wereld rond vlogen om nieuws
te verzamelen. Thor is de zoon van Odin, de god van de donder en de bliksem.
Het was een vriendelijke god en meer voorspelbaar dan zijn vader Odin. Daarom
wordt hij ook meer vereerd. De bliksem werd veroorzaakt als Thor met zijn hamer
smeet en de donderslagen waren de ratelende wielen van zijn strijdwagen. Freija
was de godin van de voorspoed en de vruchtbaarheid. Loki was de god van de
wraak. Baldur was een god die bij alle goden geliefd was, evenals Donar
(donderdag). Frigg (vrijdag) was de vrouw van Odin. Bij opgravingen in de
binnenstad van Zutphen zijn de resten blootgelegd van een duizend jaar oude
stadsgracht. Daaruit blijkt dat Zutphen indertijd een vesting vormde tegen de
aanvallen van de Vikingen. De opgravingen werden gedaan in enkele
Middeleeuwse kelders aan de Houtmarkt in het centrum. De ontdekte gracht
vormde een belangrijke schakel in de verdedigingslinie van Zutphen. Er werden
restanten gevonden van verbrandde nederzettingen en botten van vermoordde
mensen en geslacht vee. De aanleg van een indrukwekkende brug rond het jaar
890 was een reactie op de aanvallen van de Vikingen in het jaar 882. Het was
een van de grootste en best verdedigde ringwalbruggen die tussen de jaren 885
en 892 in het kustgebied van Noordwest Europa werden aangelegd tegen de
Vikingaanvallen. De Vikingen kwamen ook in Dorestad in de provincie Utrecht,
het tegenwoordige Wijk-bij-Duurstede. Waar het de Vikingen in de Nederlanden
vooral om te doen was bij de verovering van Dorestad, was het zilver. Geld uit
Dorestad stond in hoog aanzien. Toen Dorestad niet langer meer bestond werd
het geld door lokale muntmeesters in Hedeby, een Vikingstad in het toenmalige
Denemarken en andere Scandinavische steden gekopieerd. In de negende eeuw
namen de rooftochten in Europa af omdat de mensen zich beter gingen
verdedigen. Rond het jaar 1000 waren bijna alle Vikingen christen geworden.
Daarom gingen ze minder vaak op plundertocht want ze wilden hun
medechristenen niet aanvallen. Ze hebben zich rond het jaar 1000 verdeeld in
veel verschillende groepen. Er ontstond een burgeroorlog, de groepen gingen
elkaar te lijf en plunderden elkaars dorpen en staken die in brand. Ze vormden
geen bedreiging meer voor andere volken. Hun runenschrift is tot in de
Middeleeuwen gebruikt. De letters waren recht want de Vikingen kerfden met
rechte strepen in de stenen. Het basisalfabet heette futhark en is genoemd naar
de eerste zes letters van dat alfabet. Rond het jaar 800 wordt het futhark niet
meer gebruikt.

Honden en paardenmolens
Karnen op de boer.
Sinds de tijd dat de mens het wiel uitvond, verlichtte hij daardoor monotone
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dagelijkse arbeid. Het verticale draaiende rad was heel belangrijk, ook voor de
Twentse waterradmolen. De tredmolen is een variant op dat rad, waarbij dit keer
niet de waterkracht, maar mens en dier de beweging in gang zetten. Men diende
er langdurig in te lopen om het houten rad te laten draaien. Het principe was al
bekend in de Romeinse tijd, terwijl in de late middeleeuwen tekeningen deze
techniek in beeld brengen. De Koppelpoort te Amersfoort, blikvanger voor
treinreizigers, bezit nog een grote tredmolen voor menselijk gebruik. In de trouwe
hond vond ook te Twentse boer de ideale arbeidspartner. De vermaarde en
veelzijdige arts Le Francq van Berkhey beschreef in 1811 in zijn ‘Natuurlijke
Historie van Holland’ de hondentredmolen in woord en beeld, als toenmalige
innovatie. Destijds waren vooral in de omgeving van Antwerpen de
hondenmolens aan de boerderijen populair, onder een kapje of lessenaardakje.
Evenals in Vlaanderen bereikte de botermolen in Nederland zijn hoogste
frequentie tegen het einde van de negentiende eeuw. In Vlaanderen, België waren
er rond 1900 nog ongeveer dertienduizend hondentredmolens. Dat zullen er dus
ook in Nederland duizenden zijn geweest. Het Nederlands Openluchtmuseum te
Arnhem bewaart nog beelddocumentatie van inheemse exemplaren op het
platteland, waarbij opnamen van een dergelijk karnhuisje in Nijverdal inclusief
een boterhond voor onze regio van belang zijn. De Vlaamse historicus Lindemans
gaat er van uit dat de hondentredmolen in Vlaanderen werd uitgevonden. Als dit
zo zou zijn, is er sprake van een zuid-noord beweging richting hallehuisgebied,
tot diep in Twente.
De karnhond
Het laten functioneren van het karnwiel was zeer zeker een hondenbaan! Deze
activiteiten werden door de baas met een stuk wordt beloond. Iedere sterke hond,
niet afhankelijk van het soort, was geschikt voor dit werk. Eertijds werden
veelvuldig karnhonden aangeboden. ‘Te koop: vrij grote zeer waakzame hond, een
jaar oud, speciaal opgeleid om te karnen’. In het begin maakte men de hond met
een koord aan de as van het wiel vast, om te verhinderen dat zijn tempo te hoog
zou worden. Voordat de arbeid begon mocht de hond een kwartier los rondlopen.
Zo liep het dier zich warm, en kon zijn behoefte doen.
Het traprad
De meest voorkomende vorm was het grote houten boterwiel of traprad, dat in
Twente te vinden was in een houten omhulsel onder een houten puntdakje, tegen
de lage zijwand van het hallehuis. Het rad werd door de boterhond in beweging
gehouden, via een houten deurtje. Doorgaans stak de verlengde as door de
baksteenwand en stond binnenshuis in verbinding met de pols van de boterkarn.
Dat was ook het geval bij de later naar de Vissedijk te Almelo overgebrachte
installatie, afkomstig van het karnhuisje aan de Hexelseweg 32 te Wierden. De
Duitse boerderijonderzoeker Helmut Richter uit Herford mat dit in 1963 nog
tijdig op, in samenwerking met Everhard Jans. Het houten rad bezat acht spaken
en een diameter van twee meter negenenzestig, vrij royaal voor een dergelijk wiel.
De nokhoogte van het huisje bedroeg drie meter vijftien, de breedte drie meter,
terwijl de diepte zesenzeventig centimeter bedroeg. Negen pannen lagen van
rechts naar links, terwijl in de hoogte zeven pannen waren toegepast. Tot 1942
liep een herdershond in dit boterwiel. Er stond een windvaantje in de vorm van
een hond op de nok van dit karnhuisje. De diameter van het rad was in Twente
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meestal twee meter, bij een breedte van vijftig tot zestig centimeter. Herman
Hangens schrijft in 1992:
De as van het rad stak door de muur naar binnen en vormde daar een kruk,
waarmee de karnpols in op- en neergaande beweging kon worden gebracht. In een
modernere uitvoering bracht deze as middels tandwielen de draaiende beweging
over op een ‘vloch’, een draaisel met vier houten vleugels, die in de karnton
ronddraaiden. De omtrek van het rad was van hout, aan de binnenkant in de
breedte bezet met houten latten, als een tredmolen. Men liet hierin de hond lopen,
waardoor het rad ging draaien. Rond het rad bouwde men een houten huisje, van
binnen nauwelijks breder dan het rad en voorzien van een spits zadeldak. Door
een deurtje of luik onder in de wand kon men de hond in en uit laten.
De dierenbescherming was niet erg ingenomen met de karnhonden. Na het jaar
1920 werd dit mechanisme, door de zuivelfabrieken op het platteland, al gauw
overbodig.
Voorbeelden van Twentse hondentredmolen
Ambt Almelo
Begin twintigste eeuw bevond zich aan het erve Stokkeler, even westelijk van
Almelo, aan de zijwand van de boerderij, om de hoek van de woongevel, een
rechthoekig houten huisje met flauw hellend zadeldakje, en twee
toegangsdeurtjes. Dichtbij stond een houten rek voor liggende melkbussen. Het
is gesloopt.
Hof van Twente
Adriaan Buter weet te melden dat aan het los hoes Brummelhuis bij Hengevelde
een dergelijk karnhuisje heeft gezeten. Dat was in de tijd voor de Tweede
Wereldoorlog. Het aanbouwtje is verdwenen.
Landgoed Weldam bij Goor: erve Rommeler
Aan de uit 1820 daterende boerderij met houten topgevel aan het nien-ende was
in de hoek van het uitspringende woongedeelte een dergelijk huisje met steile
topgevel aangebouwd voor de hondentredmolen, vermoedelijk in het laatste kwart
van de negentiende eeuw. Het wiel bewoog de karnpols in de karnton. Helaas
sloopte men dit karnhuisje in 1942. Een potloodtekening van Jan Jans van deze
situatie bevindt zich in de collectie van het Van Deinse Instituut te Enschede
(Oudheidkamer Twente).
Boerderij Hexelseweg 32, Wierden, vernieuwd in 1922 (op sluitsteen niendeur)
Het erve De Greve was in bezit van de familie Aalvink. In 1970 schreef Adriaan
Buter:
De planken waaruit de wanden van het huisje bestaan, worden met de dag
gammeler en verdwijning dreigt, zodra het rieten dak van de boerderij vernieuwd
zal worden, want dan zit de uitbouw alleen nog maar in de weg. Het is
merkwaardig dat dit laatste voorbeeld van de hondenkarn, die toch al omstreeks
bij de opkomst van de boterfabrieken zijn tijd gehad, het nog zolang heeft
volgehouden.
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Bij het exemplaar in Wierden was een vierkant paaltje (14x14 cm.) in het midden
van het planken beschot verwerkt, waarop de as van het boterwiel rustte. Links
van het midden was een toegangsdeurtje voor de hond toegepast (38x57 cm.). De
planken gevel bestond uit veertien staande planken, terwijl de karnpols uitliep in
een houten drietand. De interessante aanbouw werd in 1976 gesloopt. Toch
gloorde er een nieuwe toekomst voor deze tredmolen. De oude landbouwer en
uitvinder Nijland aan de Vissedijk 44a te Almelo, zorgde er in overleg met
Everhard Jans voor dat de tredmolen, die in de wei bij de Wierdense hoeve was
gedumpt, werd toegepast aan een schuurtje op zijn eigen erf. Daardoor had
Almelo de laatste hondenmolen van Twente in bezit. Dit gebeurde rond 1988.
Nijland overleed en er wonen andere mensen op de woonboerderij. Everhard Jans
schrijft dat hij er destijds getuige was van het feit dat de karnhond van Nijland
met een stuk worst naar het huisje werd gelokt en daar in de tredmolen sprong
en met het werk begon.
In de Kippershoek aan de Ypeloweg bezat boer Kippers vroeger ook een dergelijke
hondenkarn.
Gelderse Achterhoek
Adriaan Buter schrijft in 1991:
De bewoner van het Vunderink te Eibergen, de landbouwer Groot Obbink (68) weet
dat zich ook aan deze fraaie oude boerderij zo’n karnhuisje met een spits dak
bevonden heeft. Het was volgens zijn herinnering ongeveer een meter breed en het
grote rad draaide iets verdiept in de grond. Het bestond uit twee kruishouten met
velgen, die door brede planken verbonden waren. Stopte je de hond er in en begon
het rad te draaien, ‘dan mus e van armood vedaan lopen’. Maar een hond heeft
Groot Obbink er niet meer in gezien. Als kind heeft hij er met buurjongens wel zelf
in gespeeld. Je liet het rad al harder draaien en als je geen zin meer had, kon je
het door langzamer te gaan lopen, afremmen, zodat het tenslotte alleen nog wat
naschommelde om uiteindelijk ‘in de bedaring’ te komen. Voor een hond was dat
kunstje kennelijk te moeilijk. De hond werd door een onderdeurtje naar binnen
gelaten. Bovenin zat nog een deurtje, waardoor hij lucht kon krijgen. Dierenarts Te
Biezebeek uit Losser, herinnert zich nog wel dat de hond na gedane arbeid twee
liter karnemelk kreeg. De karnton stond in de melkkamer. Opzij naast het
karnhuisje groeide een vleerbos (vlier). Men geloofde dat dan de melk niet zuur zou
worden.
Ook de boerderij Zwaleman in Noorddijk, nu bewoond door Everhard Jans, heeft
zo’n karnhuisje gekend. Als je goed kijkt zie je het met cement dichtgesmeerde
gat in de buitenmuur. Het streekmuseum De Lebbenbrugge onder Borculo bezit
ook een later overgebrachte hondenmolen, aan de zijwand van het stalgedeelte.
Rosmolens in Twente en Salland
Het Twentse melkvee gaf vroeger zeven tot acht liter per dag. Vervolgens werd de
melk gekarnd. Dat gebeurde in westelijk Twente (omgeving Markelo) onder
Sallandse invloed via een royale veelhoekige rosmolen met tentdakje van stro,
later van riet. Volgens Hagens staan deze bijgebouwtjes bekend als ‘keernmolle’,
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wat wijst op de karnfunctie in de boerderij zelf. Blijkbaar werd ook de
hakselmachine en de dorsmolen erdoor in beweging gebracht. In 1660 wordt in
het Friese Steins voor het eerst melding gemaakt van een dergelijke door
paardenkracht aangedreven rosmolen. Kunstenaar Ids Wiersma (1878-1965)
maakte van een Friese karnmolen een prachtig schilderij, dat is tentoongesteld in
het Frysk Lanbou Museum in Eksmorra. Vanuit Friesland zal deze innovatie na
1700 ook in Salland en Twente zijn doorgedrongen. Karakteristiek was de
bekleding van het tienkantige houten molenhuisje, dat vroeger op het erve
Zendman in Elsen aanwezig was, met een tentdakje van stro. Evenals rond
Deventer (Salland, noordwestelijke Achterhoek) bezat het erve Kottelenberg in de
Markelose buurtschap Stokkum als unicum in Twente een aangebouwd rond
‘mullenhoes’, dat in 1975 door de slopershamer verdween in het kader van de
ruilverkaveling.
Herrezen rosmolens in Hellendoorn
Nog in de jaren twintig stond op het nu als museum in gebruik zijnde erve
Hofman aan de rand van Hellendoorn een houten rosmolen met paardentractie.
Ouderen inwoners konden zich dit geheel nog wel herinneren. In StaphorstRouveen en aangrenzend zuidwest Drenthe was het houten, horizontale
aandrijvingwiel met één paardenkracht voor de aandrijving te vinden in het
driebeukige hallehuis, dicht bij het woongedeelte, op de deel. Mevrouw Tijhuis
van de Hellendoornse Oudheidkamer spoorde bij Olst op een oud boerenerf een
volledig wiel met houten tandraderen op. Het was reeds gedemonteerd en werd
aangekocht. Aan de hand van een typologisch zeer verwante Zuid-Hollandse
rosmolen konden ervaren timmerlieden in de werkplaats van een molenbouwer
het geheel passend in elkaar zetten. Ook bovengenoemde potloodtekeningen van
Jan Jans inzake molenhuisjes bij oude hallehuizen in Elsen bij Markelo speelden
een belangrijke rol bij de herbouw van het exterieur. De bekleding bestond uit
verticale planken. Een parmantig tentdakje met toef (van hergebruikt riet)
maakte het geheel compleet. Het gebouwtje bezit grote deuren voor de in-en
uitgang van het paard. De bouw kwam gereed in 1992.
In een tijd van stormachtige ontwikkelingen in de landbouw komt na het jaar
1935 het einde in zicht voor de verouderde karnhuisjes, evenals voor de
hooiberg. De zuivelfabrieken (VGL de ACO) maakten ze overbodig. Alleen in
musea leven ze nog voort!

Bruidje
Bij het schamele licht van de korte winterdagen van het jaar 1860 borduurt het
aanstaande bruidje. Ze probeert nog de ‘kruuskes’ te tellen die klaar moeten zijn
als in mei de ‘brulfte’ zal zijn. ’s Avonds bij het kleine olielampje gaat het niet zo
vlot. Maar zij heeft jonge ogen en het is een ontspannen werkje.
Haar moeder had haar bij de opzet een goede raad gegeven: ‘Begin met het huis
in het midden, dat heb ik ook gedaan. En dan zet je de andere figuren daar rond
omheen.’ Het huis staat er al en zij heeft al haar fantasie erin gelegd. En nu
komen de bijfiguren, ook heel belangrijk. Bijbelse figuren hebben haar sterk
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aangetrokken. Eigenlijk was de bijbel het enige boek dat bij haar thuis gelezen
werd. Burgemeester, dominee, pastoor en dokter hadden kranten maar haar
vader vond dat niet nodig. Ze wilde het scheppingsverhaal uitbeelden. Adam en
Eva onder de boom van kennis van goed en kwaad. Ze zou morgen eens gaan
kijken bij een buurmeisje die ook al eens zoiets heeft gemaakt. Het hoefde niet
precies hetzelfde te zijn. En dan had je nog de verspieders (verkenners, spionnen)
die terugkeerden uit het beloofde land met die grote druiventros! In gedachten
zoekt ze al naar de goede kleuren voor deze sappige vruchten.
Moeder heeft gezegd dat ook de levensboom niet mag ontbreken op de
trouwdoek. De levensboom waarvan men haar verteld heeft dat die eens in het
paradijs stond, evenals de boom van kennis van goed en kwaad waarvan Adam
en Eva gegeten hadden. De levensboom die geworteld was in de Hof van Eden.
Onder zijn schaduw kon de mens veilig wonen want door het eten van zijn
vruchten werd de onsterfelijkheid gewaarborgd. Die levensboom zag je op elke
doek in veel soorten en kleuren. Zij zou een hele mooie maken zoals nog
niemand anders had.
Zij fantaseerde en borduurde en rangschikte de figuren om het middenstuk: het
huis. En onder het huis bleef een kleine witte plek open waarop de initialen
komen van haar en van man en de trouwdatum die spoedig vastgesteld zou
worden. Als het voorjaarswerk op de boerderij gedaan was en het hooien nog niet
was begonnen dan was het de geschikte tijd om te trouwen. In de mooie maand
mei als alles vol is van nieuw leven. Ons bruidje kent ook de bergen en dalen in
het leven. En dat komt ook op het doek, in een figuur rechts beneden in de hoek
is er nog plaats. Poppetjes van klein tot groot op de ‘trap des ouderdoms’, het
kind in het looprek, de mens op de top, breed, voluit in de kracht van zijn leven
waarop de neergang onverbiddelijk volgt. En zo borduurt zij het laatste kleine
figuurtje horizontaal in het graf! En dan strooit ze kwistig als een speels kind de
kleine figuurtjes van vogels en bloemen tussen de grote figuren, de initialen van
de ouders, broers en zusters, dierbare overleden familieleden in het zwart. En dit
alles heeft ze opgebouwd en gerangschikt naar eigen smaak en inzicht. Het is een
harmonisch geheel geworden, goed van kleur en opzet en met een inhoud.
Zo ging dat vroeger. Veertig jaar later, rond het jaar 1900 was er meer contact
met de stad. De bruidjes van die tijd kwamen vaker in de stad en zagen mooie
platen in de winkels. Platen met voorstellingen van elegante dames die mooie
vogels uit hun hand lieten eten. En toen ze er goed naar keken zagen ze lijntjes
over die tekeningen lopen. Dat was het laatste nieuws! Je hoefde niet meer uit te
tellen en te denken. Je had zo’n plaat maar over te borduren. De handwerkzaak
gaf je graag advies bij het zoeken naar bijpassende kleuren.
En niet alleen mooie dames! Later kwamen er ook zulke voorgetekende platen
met bijbelse voorstellingen in de winkels: het heilig avondmaal, Jozef door zijn
broers in de put gegooid, Rebekka bij de bron. Er was keus te over. Een tijdlang
waren ook dierenfiguren in de mode. Soms beginnen jonge meisjes van nu weer
aan een borduurwerk met de kleine figuurtjes van honderd jaar geleden. Ze
fantaseert weer, ze vlecht oude met nieuwe figuren samen tot een mooie
wandversiering. Ze past ze toe op kussens, klokkenkleedjes en lopers. Het geeft
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een goed resultaat en past volkomen in het moderne interieur.

Granen
Rond de jaartelling maken we voor het eerst echt kennis met rogge. Deze
graansoort is waarschijnlijk meegebracht door de Romeinen. Het is opmerkelijk
dat rogge, later het gewas van de zandgronden, zich in de Romeinse tijd niet naar
het noorden heeft uitgebreid. Ook het gebruik van de keerploeg waarbij de zode
gekeerd wordt, bleef beperkt tot het Romeinse gebied. Waarschijnlijk komt dit
omdat men in de rest van Nederland trouw bleef aan de traditionele
landbouwmethoden en het gebruik van celtic fields (celt: kelt, inwoner van
Ierland, Wales, Schotland, Cornwall, Bretagne; field: akker). Celtic fields zijn ook
niet geschikt voor het gebruik van een keerploeg. Het veranderen van de
ploegrichting aan het eind van deze kleine akkertjes zou te moeilijk en bovendien
grondverlies hebben opgeleverd. De belangrijkste graangewassen waren gerst,
emmertarwe en pluimgierst. Daarnaast verbouwde men vlas, huttentut en
veldbonen. De Romeinen verbouwden rogge, spelt, emmertarwe en gerst. Toch
was de lokale productie van de Romeinen onvoldoende om in hun eigen behoefte
te voorzien zodat ze genoodzaakt waren om graan in te voeren uit NoordFrankrijk, Zuid-België en Engeland. Toen de Romeinen aan het begin van de
vijfde eeuw definitief uit Nederland vertrokken werd hun plaats overgenomen
door de Merovingen en later door de Franken (Karolingische rijk). Er braken voor
Noord-Nederland duistere tijden aan. Tot voor kort dacht men zelfs dat ten
noorden van de grote rivieren het hele gebied vanaf de vijfde tot de zesde eeuw
grotendeels onbewoond was geraakt. Waarschijnlijk is dat niet het geval maar
ontbreekt de kennis om de gevonden sporen goed te interpreteren.
In de vroege Middeleeuwen heeft de landbouw zich verder ontwikkeld en er treedt
zelfs een zekere specialisatie op. Als gevolg van de verarming van de bodem, ook
zeker van de toenemende vochtigheid van het klimaat zijn emmertarwe en
pluimgierst van de akkers verdwenen. Er bleven vier sterke gewassen over: rogge,
gerst, haver en vlas. De drie granen werden verwerkt tot pap, koek, brood en
bier. Vlas leverde zowel de grondstof voor textiel als oliehoudend zaad. Voor de
olie werd ook huttentut verbouwd. De veestapel omvatte behalve varkens,
runderen, schapen en geiten ook kippen en tamme ganzen. Inmiddels was het
eergetouw vervangen door de keerploeg. Dit was een belangrijke verbetering want
zoals de naam al zegt keerde deze ploeg de zode, dit in tegenstelling tot het
eergetouw die alleen de zode scheurde.
Rogge was de voornaamste graansoort geworden. Rogge heeft een enorm
aanpassingsvermogen en kan zowel op lichte en zware als in zure en alkalische
gronden verbouwd worden. Dankzij een enorm wortelstelsel kan rogge in
tegenstelling tot de andere granensoorten meer vocht en voedingsstoffen uit de
grond opnemen. Ook is rogge geschikt voor de droge zandgronden waarvoor in de
Vroege Middeleeuwen een zekere voorkeur bestond. Naast rogge als wintergraan
verbouwde men gerst en haver als zomergraan. Haver werd op de lager gelegen
nattere gronden verbouwd. In de vijfde tot zevende eeuw bestonden de
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boerennederzettingen meestal uit de paar bij elkaar liggende boerderijen. Vooral
in de achtste en negende eeuw groeiden deze nederzettingen sterk en ontstonden
er kleine dorpjes. Ook was er een opmerkelijke omvang van de boerderijen op de
zandgronden te bespeuren. In de achtste eeuw ging de productie van de haver
omhoog. Dit had waarschijnlijk te maken met het feit dat het paard de os als
trekdier had verdrongen. Paarden zijn kieskeuriger ten aanzien van het voer dan
andere dieren. De os bleef echter wel als trekdier fungeren bij de minder
draagkrachtige boeren. Door de inzet van paarden en een verbeterde ploeg
konden de boeren de akkers vaker ploegen en bovendien vergroten waardoor de
opbrengst aanmerkelijk steeg. Grotere akkers hebben ook een nadeel bij het
oogsten van het graan. Gerijpt graan moet binnen enkele dagen geoogst worden
om niet te bederven. De samenwerking van een grote groep mensen is hiervoor
wellicht de oplossing geweest (noaberhulp). De uitbreiding van de
landbouwgrond had tot gevolg dat er op grote schaal bossen bomen werden
gekapt. Was de akker uitgeput dan nam men een nieuw stuk grond. Het
braakliggend terrein werd gebruikt om het vee te weiden waardoor het bos geen
kans meer kreeg zich te herstellen.
Kenmerkend voor de Late Middeleeuwse landbouw op de zandgronden was de
plaggenbemesting waarbij de stalmest vermengd werd met humus gras of
heideplaggen (schadden). Door jaren achtereen deze bemestingmethode toe te
passen groeide de grond soms wel anderhalve meter. Zo zijn de Twentse essen
ontstaan. Inmiddels was de rogge een belangrijk landbouwproduct geworden, de
Twentse boeren verbouwden praktisch niets anders. In Twente werd het
drieslagenstelsel (eenmaal in de drie jaar de akker braak laten liggen) niet of
nauwelijks doorgevoerd. Elk jaar werden de akkers opnieuw ingezaaid met rogge.
De akkers lagen twee maanden per jaar braak. De rogge werd in oktober
ingezaaid en in juli geoogst. Twee maanden later werden de akkers opnieuw
ingezaaid met rogge. Rond het jaar 1400 had de roggeteelt, in combinatie met
een gebrek aan mest dan ook rampzalige gevolgen. De grond verzuurde en de
akkers werden in toenemende mate overwoekerd door onkruid. Over bepaalde
akkeronkruiden bestaat nog steeds twijfel in hoeverre deze tot de
voedingsgewassen behoorden. Voorbeelden daarvan zijn duizendknoop,
ganzenvoet en hanepoot. In Denemarken is onderzoek gedaan naar de
maaginhoud van veenlijken uit de IJzertijd. Dit leverde verrassende resultaten
op. Zo bevatte de maag van een Tollundman gerst, vlas, huttentut, duizendknoop
en ganzenvoet. Het veenlijk werd gevonden in West Himmerland in het jaar 1950.
De maaginhoud van een tweede veenlijk bevatte naast gerst, pijlkruid en
emmertarwe maar liefst vijftig verschillende kruiden. Het tweede lijk, de
Grauballeman werd gevonden in de buurt van Sikeborg. Ook uit de voorraadkuil
van de A1 kwamen veel verkoolde zaden van onkruid te voorschijn. Opvallend
was dat met name hanepoot, melganzevoet en bijvoet ten opzichte van de andere
onkruiden in grote getale aanwezig waren. Zeker bij tegenvallende oogsten
zullende zaden van diverse wilde planten die op de akkers en op andere plaatsen
in de omgeving van de nederzetting groeiden een welkome aanvulling op het
voedselpakket van de vroegere landbouwers zijn geweest.
Toen rond de jaren 1560 tot 1675 de boekweitcultuur haar intrede deed was dat
een belangrijke verbetering van de landbouwsituatie. Een van de voordelen van
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boekweit was dat dit gewas direct na de roggeoogst op onbemeste akkers
verbouwd kon worden. Ook was de verbouw hiervan mogelijk op pas ontgonnen
of gedeeltelijk ontwaterde of afgebrande heide. Door de boekweit werd
onkruidvorming tegengegaan waardoor de roggeopbrengsten aanmerkelijk
stegen. Van boekweit werd boekweitmeelpap en boekweitpannekoeken gemaakt.
Als na het jaar 1811 het markenstelsel vervalt komt de ontwikkeling van de
landbouw in een stroomversnelling. Steeds meer woeste grond wordt in cultuur
gebracht. Het boek ‘De Twentsche Roggebouw’ geeft een goed overzicht van de
landbouwsituatie rond het jaar 1817.
Men vind in iedere Gemeente of Boerschap in de regel een groot open Korenveld,
meestal hoog land zonder bomen of hagen. Al het overig akkerland is over grotere
of kleinere breedte door houtwallen van elkaar gescheiden. Dat open korenveld
noemt men Es en de grond Esland, het andere noemt men Kampen en Kampland.
Dit laatste kan zowel hoog als laag land zijn. Vooral op de hogere en open Essen
legert (plat liggen voor de bloei) het graan in veel mindere mate als op de kampen,
waar deze zwaar bemest wordt en waar de weldadige wind niet zo ongehinderd
kan waaien. Daar komt nog bij dat de aaneengesloten oppervlakten van de
roggeakkers van veel belang schijnt te zijn doordat vermoedelijk de stuifmeelwolk,
die tijdens de bloei van de Rogge over de Es trekt, de bevruchting zeer bevordert,
terwijl op de apart liggende akkers menig stempel onbestoven en onbevrucht blijft.
Ten behoeve van de rogge wordt er ieder jaar, wat de hoeveelheid betreft, zwaar
bemest. Men mest maar heel weinig met louter stalmest, maar bijna altijd met wat
men noemt plaggenmiste. Voor ieder mud land (ongeveer 3500 vierkante meter)
wordt 30 tot 35 voer plaggen met 4 tot 5 voer (1500 tot 1700 pond) mest vermengd.
De Rogge wordt in Oktober gezaaid, en vooral in Twente wordt ze dicht gezaaid.
Het vroege zaaien, gecombineerd met de zware bemesting bracht reeds voor de
winter een krachtige uitstoeling van het Roggeveld.
En dit was ook de bedoeling van de boeren want zodra het begon te vriezen
werden de schapen op de roggeakkers gedreven. Deze bleven daar de hele winter
tot 25 maart.
Men zou denken dat het steeds weer kwetsen en verwonden van de jonge
Roggeplanten in het koude jaargetijde nadelig zou zijn, maar het tegendeel is
waar. Juist door dit weiden wordt de grond niet alleen goed vastgetreden maar
ook verdrijft het de muizen. In sommige buurtschappen laat men zelfs koeien in de
winter grazen op de Roggeakkers. In het voorjaar hersteld zich de stukgetrapte en
afgevreten Rogge zeer snel tot een dicht aaneengesloten zode.
Het Twentse Landschap meldt dat er in het jaar 1871 van de beschikbare vier en
twintighonderd hectare landbouwgrond in Denekamp maar liefst vijftienhonderd
hectare rogge, twaalf hectare tarwe en honderdacht en veertig hectare gerst
verbouwd werd. De rogge blijft dus een belangrijke plaats innemen bij de
landbouwgewassen, nog op de helft van de essen golft het goudgele graan. Totdat
er in het jaar 1953 in Beckum geëxperimenteerd werd met de verbouw van maïs.
Dit experiment lukte en zo gingen de Twentse boeren in de jaren zestig en
zeventig massaal over op de teelt van maïs. In het jaar 1984 is er op de
landbouwgrondkaart van Nederland nog een stipje in Twente (Denekamp) te zien
waar nog vijfenzeventig hectare graan wordt verbouwd. In het jaar 1993 is daar
slechts vijftien hectare van overgebleven.
En zo komt er langzamerhand een eind aan de Twentse graancultuur, tenminste
die op grote schaal. Want het is net of de boeren het niet laten kunnen. Veel
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akkers zijn weer ingezaaid met graan. Waarschijnlijk nu nog alleen voor het stro
wat men in de stallen nog steeds goed gebruiken kan. Misschien vindt de boer
onder druk van allerlei maatregelen wel een andere bestemming voor het graan
en wordt het weer financieel aantrekkelijk om rogge en gerst te verbouwen. De
tijd zal het leren.

Tuinen op de landgoederen
De exploitatie van een landgoed was in de negentiende eeuw niet zo’n
onmogelijke opgave als vandaag. Zo’n ouderwets buiten was een complex van
bossen bomen en landerijen met grote en kleine boerderijen. Met
personeelswoningen die vaak in de nabijheid van het kasteel of het grote
herenhuis van de eigenaar-grootgrondbezitter lagen. De boerderijen werden
destijds verpacht tegen dertig tot vijftig gulden per hectare per jaar, al naar
gelang de kwaliteit van de bodem, de ligging en de opvattingen van de landheer.
In die tijden was het geld heel wat schaarser dan nu. Het was geen zeldzaamheid
als de pacht geheel of ten dele voldaan werd in natura. Daarvoor werden gebruikt
land-, tuinbouw- en veeteeltproducten zoals eieren, kippen en wol. Soms ook wel
in de vorm van hand- en spandiensten zoals houthakken in de bossen, ploegen
en dorsen.
De bosexploitatie was veelal lonend en vormde een voorname bron van
inkomsten voor de landheer. Tegenwoordig is vrijwel alleen het zware hout
verkoopbaar voor de zagerijen die planken en balken vervaardigen en voor de
houtverwerkende industrie voor papier, meubelplaat, enzovoort. Mijnhout was
vroeger veel gevraagd maar tegenwoordig vrijwel niet meer. Vele mijnen zijn
immers gesloten en men gebruikt steeds meer stalen stutten. En waar wordt nu
nog hout gesprokkeld voor takkenbossen. De boeren hebben het niet meer nodig
en de bakkers stoken met olie of gas of bakken elektrisch. De boseigenaar oude
stijl kon in zijn liefde voor het bos, beter gezegd voor de bomen wel eens verder
gaan dan voor de instandhouding van een gezond bos wenselijk was. Menig
eigenaar had een zwak voor een beroemde dikke boom en hij spaarde soms oude
bomen die al jaren kaprijp waren. Soms werden ze met cement geplombeerd, de
schors werd vernieuw en bijgeverfd. H.W. Michel geeft in zijn ‘Herinneringen aan
Twente’ interessante voorbeelden van zulk een ver gaande liefde voor oud hout.
De pachter op landgoederen in het begin van de twintigste eeuw hebben vaak
gezamenlijk de kostbare moderne hooi- en maaimachines aangeschaft. In die
periode hebben veel grondeigenaren en ook pachters in overleg met hun landheer
hun bouwplaatsen aanzienlijk kunnen vergroten door op grote schaal te
ontginnen nadat de kunstmest populair was geworden. Men gebruikte eerst kalk
en fosfor, later ook Thomasslakkenmeel, een gemalen afvalproduct van de
hoogovens. Vanzelf was de aanleg van een doelmatig afwateringsstelsel een van
de allereerste voorwaarden voor ontginning, vaak nog belangrijker dan moderne
bemesting.
Er was geen grootgrondbezitter of hij streefde naar de handhaving van een goede
wildstand. Dat de belangen van de pachters en boeren daarbij wel eens uit het
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oog werden verloren, spreekt vanzelf. Liefhebberij en hartstocht liggen immers
dicht bij elkaar. Vroeger was het niet gebruikelijk om de boer een vergoeding te
geven voor schade aan het wild of voor het platlopen van de cultuurgronden. En
de boswachters en jachtopzieners hadden de zorg voor een geregelde wildstand.
Ze waren meestal onbezoldigd rijksveldwachter en soms voordien een ongrijpbare
stroper geweest. Zij hadden het niet altijd gemakkelijk. Zij moesten hun Heer
voor alles tevreden houden maar konden zich toch ook niet veroorloven op voet
van oorlog met de boerenbevolking te leven. De pachter moest van het wild
afblijven, dat was sinds onheuglijke tijden voor de Heer. Een van de allereerste
voorrechten van de adel was het jacht- en visrecht en er zal wel geen
landgoedbezitter geweest zijn die dit recht niet na aan het hart lag.
Omstreeks het jaar 1880 werd in Twente op grotere schaal begonnen met de
aanleg van tuinen en wat men met een groot woord lusthoven noemde. De adel
voerde een stille wedstrijd met de tot grote welvaart gekomen fabrikanten in de
aanleg van vorstelijke parken en Heerlijke tuinen. Deze waren vrijwel nooit voor
het publiek toegankelijk. Het was een goede tijd voor tuin- en
landschapsarchitecten. Er was een hele staf personeel nodig om de fraaie
plannen van de deskundigen uit te voeren. De rentmeester, daaronder de
tuinbaas die beschikte over talrijke knechten en losse mannelijke en vrouwelijke
arbeiders stonden ten dienste van de architect. Dit personeel werd bij voorkeur
gerekruteerd uit de kinderen van de pachters die op de ouderlijke boerderij
overtollig waren. De grote landgoederen hadden in hun bloeiperiode nog veel
andere werkkrachten nodig dan alleen de boeren. Ook ambachtlieden als
timmerlui, smeden en schilders. In de goede jaren van de tuincultuur (19101925) varieerde het aantal werkkrachten in de grote tuinen tussen vijftien en
dertig. Er waren speciale eerste krachten voor de bloem-, groente- en fruitcultuur
en verder de arbeiders en de leerlingen ofwel allemans jongens. Een heel aparte
groep vormden de wiedsters. Feitelijk behoorden zij tot het Huispersoneel, in de
ochtend deden zij de kamers, wasten daarna in de bijkeuken de groente en
maakten deze klaar voor de kok om vervolgens naar buiten te gaan voor het
wieden.
Er zijn vermaarde ontwerpers van tuinen en landgoederen aangezocht door de
Twentse grootgrondbezitters. De meest beroemde was Eduard Petzold die van de
jaren 1885 tot 1891 op Huis Twickel zijn stempel heeft gedrukt. Twickel is de
grootste van alle Twentse landgoederen met ruim vierduizend hectare grond.
Petzold was geboren in het jaar 1815 en overleden in het jaar 1891. Hij was jaren
als tuinarchitect in dienst geweest bij prins Frederik Willem Karel der
Nederlanden, de tweede zoon uit het huwelijk van koning Willem 1 met prinses
Wilhelmina van Pruisen. Deze prins bezat in Neder-Silezie in Muskau (Kreis
Rotenberg) een enorm buitengoed waarvan het park al jaren braak lag. Petzold
heeft dit opnieuw aangelegd en er tevens een groot arboretum aangelegd. Het
landgoed Bellinckhof van Ten Cate te Almelo werd gestileerd door de Nederlandse
tuinarchitect G. Sprenger en voorzien van vele uitheemse bomen, heesters en
planten. De tuin bij Huis Weldam te Goor werd ontworpen door de tuinarchitect
H. Poortman.
Ook de grondeigenaren zelf namen initiatieven. Graaf Bentinck van Huis Weldam
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bijvoorbeeld zond zijn tuinbaas Pasman naar Engeland voor een opleiding. Hij
moest leren over planten zoals gardenia’s, lathyrus en bouvardia’s. In het jaar
1943 werd J. Nieuwerth de opvolger van Pasman. De taak van een tuinbaas was
geen sinecure. Er werd wel eens gezegd: ‘De tuinbaas heeft het moeilijk als zijn
Heer verstand van de tuincultuur heeft, maar soms nog moeilijker als hij er geen
verstand van heeft.’ Het loon van de tuinbaas was niet hoog, in het jaar 1910
was het loon acht gulden per week. Er waren extra inkomsten zoals vrij wonen,
vrij hout voor de kachel, vrij water, groenten en fruit en jaarlijks recht op een
varken voor de slacht. De ene adellijke Heer trachtte de andere te overtreffen in
omvang en schoonheid van zijn landgoed. De gelukkige die in het vroege voorjaar
de primeur had van de eerste sla, doppertjes of radijs, had wat te vertellen op een
kaartavondje.
Het was een moeizaam werk, de koude bak-cultuur. Vroeger werd in het najaar
een grote platte bak van twee en halve meter, de vier-rijers volgekard met pas
afgevallen beukenblad. De bladlaag werd aangetrapt en daarover kwam dan een
laag van vijfenzeventig centimeter paardenmest, waarover dan weer oude
bladgrond werd gelegd. Hierna werden losse kistingen opgezet, bestaande uit een
vierkant plankengeraamte voor de ramen van twee bij een meter vijfentwintig.
Men wachtte enkele weken tot de broeiing te zien was in de mestlaag en dan
werd alles afgedekt met stro en rietmatten. Na een week kwam de teeltgrond
daarboven op, een laag van twintig centimeter en nu kon het poten en zaaien
beginnen. Men zaaide bloemkool, sla, meloenen en tuinkers. Tegenwoordig wordt
er geen paardenmest meer gebruikt maar worden er strobalen in ammoniak
gedrenkt. Als men de kas op een constante temperatuur houdt is de uitwerking
van dit scherpriekend mengsel dezelfde als die van de paardenmest. Vroeger was
het een probleem om aan voldoende paardenmest te komen. Men moest er voor
naar de cavaleriekazernes te Deventer. Naast de platte bak waren er ook
muurkassen, de lezenaars. Daarin werden druiven, perziken, vijgen en vroege
lathyrus geteeld. Er is nog een lezenaar bij kasteel Nijenhuis te Diepenheim. In
de twintigste eeuw exploiteerden de kastelen hun eigen moestuinen niet meer. De
tuin van Huis Nijenhuis is verpacht aan bloemist-kweker De Graaf (1972) en op
Huis Almelo heeft boomkweker Willems (1972) al sinds 1935 de moestuin in
pacht. Op de Huizen Almelo en Diepenheim kan men kan men tegen de oude
stalhuizen oude moerbeibomen aantreffen. Ook talrijke ouderwetse gewassen
worden nog in enkele kasteeltuinen geteeld, zoals Franse kardoen en artisjokken.
En in de kruidentuin is nog venkel, rozemarijn, tijm, ijskruid, salie, dille en zelfs
mosterd. In de jaren twintig van de twintigste eeuw hebben de overschotten aan
groente en fruit van de grote buitenplaatsen zowel van Twente als van de
Gelderse Achterhoek een belangrijke rol gespeeld. Groente en fruit werden
geveild op de veilingen in Enschede en Almelo.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een korte opleving in de tuincultuur. Men
probeerde de tuinen en parken zoveel mogelijk in oude vorm terug te brengen. De
fruitcultuur werd moderner opgezet en snijbloemen en planten werden gekweekt
voor de verkoop aan particulieren. Door de hoge personeelskosten bleek dit
uiteindelijk niet te realiseren. Zo zijn de tuinen opgeheven of in een stichting
overgegaan. En de tuinen die er nog waren moesten grondig gemoderniseerd
worden. Er werden nieuwe chemische middelen gebruikt en nieuwe apparatuur
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aangeschaft. De mensen die zwoegden van het ochtendgloren tot de
avondschemering zijn er niet meer. De oude gereedschappen als zeis, sikkel,
snijzomp en houten eg hebben afgedaan, de graszaaiviool is aan de wilgen
gehangen. De jonge planten worden nu gekocht op de handelskwekerijen. Veel
personeel is overbodig geworden. Ze zijn vervangen door moderne machines als
gazonmaaiers, hegknippers, frezen en bladblazers. De schoffel werd niet meer
gebruikt, de moderne chemische middelen die het onkruid van de paden en uit
de heesters houden, hebben hem vervangen. Zonder modernisering lijkt het
voortbestaan van de tuinen onmogelijk. Alles op dit gebied is veranderd, zelfs de
tuinbaas wordt nu hovenier genoemd.

Mulo-school in Goor
De geschiedenis van het voortgezet onderwijs begint bij de Middelbaar
Onderwijswet van Thorbecke. De Hbs (Hogere Burgerschool) werd gesticht in het
jaar 1863, het Gymnasium in het jaar 1876. De Ulo (Uitgebreid Lager onderwijs),
daarvoor Mulo (Meer Uitgebreid Lager onderwijs) was een vierjarige, later ook
driejarige opleiding. Het was geen middelbare school want ze viel formeel onder
de wet op het Lager Onderwijs. Toch beoogden alledrie een verbeterde kwaliteit
onderwijs te brengen, alsmede uitbreiding van vakken gegeven door beter
opgeleide leerkrachten.
Hoe was de situatie in Goor in het begin van de twintigste eeuw? Aan de
Schoolstraat stond een school met twaalf klassen, opgericht op 15 januari 1921.
Er waren zeven klassen Lagere School met gemiddeld dertig leerlingen en vier
klassen Mulo met gemiddeld twintig leerlingen. Een kleine scholengemeenschap
zeggen wij tegenwoordig. In artikel 8 van de nieuwe wet op het Lager Onderwijs
staat: ‘Als het aantal leerlingen van Lager Onderwijs en Mulo samen boven de
tweehonderdtwintig komt dan mogen de scholen niet in hetzelfde gebouw
ondergebracht worden.’ De school kreeg vijf jaar ontheffing en de gemeenteraad
volgde een advies van Achterkamp om de bestaande school te splitsen. Het plan
was om twee nieuwe Lagere Scholen en een nieuwe Mulo te bouwen. De
inspecteur van het Lager Onderwijs, Meyer uit Deventer adviseerde gunstig. De
gemeenteraad met de burgemeester Van de Stadt en de secretaris Fokkens
besloot in de vergadering van 14 oktober 1921 om een nieuwe Lagere School te
bouwen (de latere Laarschool) en een nieuwe Mulo in de Wijnkamp. Architect De
Wijs uit Enschede tekende het model voor de Mulo en begrootte de kosten op drie
en dertigduizend gulden met inbegrip van de centrale verwarming. De
hoofdinspecteur van het Lager Onderwijs te Groningen hield de plannen tegen
omdat hij de oude school wilde verbouwen. De gemeenteraad hield echter voet
bij stuk. Hun betoog was dat het schoolgebouw inmiddels tachtig jaar oud was
en dat al lang nieuwbouw had moeten plaats vinden. En dat dit plan niet was
doorgegaan vanwege de Eerste Wereldoorlog en door de slechte situatie van de
gemeentekas. En dat nieuwbouw tenslotte zevenduizend gulden duurder zou zijn
dan verbouwing van de oude school. Van slager Hillebrand werd bij akte van 5
januari 1922 een perceel grond gekocht ter grootte van twaalf hectare in de
Wijnkamp voor een bedrag van negentienhonderdvijftig gulden. Notaris Verwey
Mejan bracht de gemeente tachtig gulden in rekening voor de acte, waarin
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Abraham Lobstein, koopman en loco-burgemeester en Hendrik Fokkens,
gemeentesecretaris de gemeente Goor vertegenwoordigden.
Het laatste hoofd van de oude school was Van der Meer. Hij vertrok in het jaar
1926 naar Hengelo als directeur van de Kweekschool voor Onderwijzers
(tegenwoordig Pedagogisch Academie). De gemeenteraad benoemde op 1
september 1922 de leerkrachten Achterkamp, Hengeveld en De Haan. De
aanbesteding van het gebouw vond al plaats op 30 december 1921. De
aannemers waren Groothuis en Westenbrink, voor het glas- en schilderwerk de
firma Eykelkamp en voor het lood- en zinkwerk de firma Wiegerink. Er kwam
geen centrale verwarming, men koos voor gasverwarming.
In de herfst van het jaar 1934 solliciteerde Sloot op de vacature voor onderwijzer,
hij kwam uit Amsterdam. Hij had wachtgeld, een regeling van Colijn in de jaren
dertig van de twintigste eeuw. Hij werd opgeroepen voor een proefles. Hij
herinnert zich de groepjes werklozen op de hoek van de Herman Heyermanstraat
en de Schoolstraat. Burgemeester Van der Sluis raadde hem aan te gaan lobbyen
bij de raadsleden. Een raadslid zat in de keuken met zijn voeten op het fornuis,
stond niet op toen Sloot binnenkwam en zei: ‘Ie liekt miej nogal flink laank’. Hij
deelde mee dat hij niet op Sloot zou stemmen want de juffrouw die nummer drie
op de voordracht stond was eerder op bezoek geweest en zodoende. De meeste
raadsleden waren niet thuis. De vrouw van Gies raadde Sloot aan uit te zien naar
een man met een wit jasje; raadslid Gies was ook melkboer. Wethouder Moorman
zat die dag in Italië. Sloot heeft de beste herinneringen aan Lobstein die
intelligente vragen stelde. Lobstein woonde in een villa op de plaats waar nu het
postkantoor staat en hoorde tot een groepje raadsleden die zich hadden
afgescheiden van de SDAP. Hij was tegenstander van het college dat Sloot
nummer één op de voordracht had gezet, daarom kreeg Sloot zijn stem niet. Toen
Sloot op 1 december 1934 zijn loopbaan als onderwijzer in Goor begon was
collega Hengeveld waarnemend hoofd en gaf les in drie vreemde talen aan de drie
hoogste klassen. Schilder nam de wiskundevakken en fysica voor zijn rekening
en Temmink, een wachtgelder die kort bleef de overige vakken. Op 1 mei 1935
werd Sorber uit Haaksbergen benoemd als hoofd van de school en verdween
Temmink. Het groepje onderwijzers vormden twintig jaar lang een hecht team
vooral wat betreft de afkeer van de nationaal-socialistische ideeën. Ze tekenden
in hun onnozelheid de ariërverklaring waarvoor ze zich later schaamden. De
maatregelen van professor Van Dam slopen ook de school binnen. De joodse
kinderen verdwenen en in het jaar 1944 vorderden de Duitsers de school. Ander
onderdak voor de school werd gevonden in het Gebouw van Christelijke Belangen
in de Schoolstraat. Het onderwijs ging zienderogen achteruit en veel ouders
hielden hun kinderen thuis uit angst voor de bombardementen. Sloot dook onder
in december 1944 en kwam terug op de dag van de bevrijding van Goor op 8 april
1945. De school kreeg dat jaar het recht om diploma’s uit te reiken aan die
leerlingen waarvan gedacht werd dat ze het in normale omstandigheden gehaald
zouden hebben. Eén leerling werd afgewezen en twee leerlingen waren het niet
eens met die regeling, ze kwamen terug en behaalden het diploma in het jaar
1946.
De lokalen in de Wijnkamp waren groot genoeg voor zesentwintig leerlingen en
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daarom konden elk jaar niet meer dan twintig nieuwe leerlingen worden
toegelaten. Ze kwamen van lagere scholen in de verre omtrek. De Mulo in Holten
was er nog niet en de ouders stuurden hun kinderen niet naar Lochem of
Hengelo. Er was geen ander advies voor toelating dan de selectie van de hoofden
van de lagere scholen. De geringe toelating werkte de groei van de school tegen.
Honderd leerlingen konden een plaats vinden in de vier lokalen. Bij een
gemiddelde van eenennegentig leerlingen vergoedde het rijk aan de gemeente de
salarissen van de vier leerkrachten. In de zomer van het jaar 1948 verdween een
groot aantal leerlingen door zitten blijven en verhuizing. Werden er geen
maatregelen genomen zou dat jaar het aantal onder de eenennegentig komen. Er
werden leerlingen geworven door Sloot en het lukte hem zes leerlingen in te
schrijven voor de streefdatum van 16 september. Daardoor werd de vierde
leerkracht veilig gesteld.
De druk vanuit de lagere scholen werd steeds groter. De kinderen gingen vaker
naar Holten, Lochem en Hengelo. Om toch nog meer kinderen aan te nemen
werd ruimte gemaakt door de beginklassen zo vol mogelijk te maken. Door de
banken anders te zetten lukte dat. Het bouwen van een nieuwe school lag binnen
bereik. Uit de la werd een plan gehaald dat er al enige tijd gelegen had. Het was
weer getekend door architect De Wijs uit Enschede. Dit keer zou het een school
worden met zeven klassen. De Rozenstraat werd aangelegd, er werd grond
gekocht van Jalink en men kon starten. In de jaren na de oorlog (1954) was
soberheid geboden maar Sloot verzette zich tegen het plan zonder enige luxe. Hij
stuurde een lange waslijst van wensen waarvan hij zich herinnert dat
klompenrekken niet meer nodig waren. De schoolarts Benze schreef:
De kamer van het schoolhoofd is er maar zielig afgekomen. De goeie man krijgt
zelfs niet eens een fonteintje in zijn hokje. Bovendien is deze ruimte voor de
schoolarts onbruikbaar. Waar komt het overblijflokaal, toch zeker gewenst voor de
vele leerlingen buiten Goor?
De aanbesteding volgde op 24 september 1952. Van de vijfenzestig aannemers
was Ter Braak uit Haaksbergen de goedkoopste. De firma Wolters uit Rijssen
nam het schilderwerk aan en Walhof te Goor de centrale verwarming. De opening
van de school was op 24 augustus 1953 door burgemeester Vlam. De kranten
spraken van ‘een toonbeeld van onderwijsinrichting en de personeelskamer is de
trots geworden van de onderwijzeres, mejuffrouw Reinds.’ Het nieuwe hoofd van
de school werd Oosting.
De Mulovereniging was een vereniging waarvan nagenoeg alle leerlingen lid
waren. Wonderlijk was dat deze vereniging en niet het ministerie van onderwijs
het examenprogramma geheel bepaalde. Het examenbureau was in Haarlem in
de Wagenstraat. Streng werd elk jaar voorgeschreven hoeveel fouten men
maximaal mocht hebben, bijvoorbeeld in de vertaling Nederlands-Frans om nog
een voldoende te hebben. Daartoe werden ongeveer tweehonderd vertalingen uit
het gehele land verzameld, besproken door een commissie van vijf collega’s.
Daarna werd een correctiemodel samengesteld waarin fouten en halve fouten
werden aangegeven, alsmede de alternatieve vertalingen die nog door de beugel
konden. Veel speling hadden de twee correctoren niet. Bij de drie vreemde talen
moest men een tekst, zowel uit als in de taal maken. Van vrijstellingen was in die
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tijd geen sprake. Na het jaar 1950 kon men kiezen uit een normale en een
moeilijke tekst. Na het jaar 1960 kwam een tekstverklaring en verviel de vertaling
in de vreemde taal. Voor het B-diploma gold een verzwaard examen met algebra,
meetkunde en fycsica. Er was een schriftelijk examen van twee dagen, gevolgd
door een mondeling examen van tien keer een half uur. De vakken voor het Adiploma waren de vier talen (Nederlands, Duits, Frans en Engels)
aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur, handelsrekenen, boekhouden,
schrijven en tekenen. Men mocht op de examens perse geen eigen leerlingen
examineren. De voorzitter van de examencommissie jongleerde elke examendag
met de vaststaande regels. Bij een bepaald aantal onvoldoendes was een
kandidaat afgewezen maar bepaalde cijfers konden bepaalde onvoldoendes
compenseren. Het ministerie had een rijksinspecteur als gecommitteerde
aangewezen maar het eindexamen werd voor negenennegentig procent
overgelaten aan een particuliere vereniging.
Er was een Borrenfonds. Dit was een fonds in het leven geroepen door de
Mulovereniging waarop ouders een beroep konden doen als het examengeld niet
betaald kon worden. Borren was hoofd van de Franse school in Goor en runde
een internaat. Het gebouw is er nog aan de Grotestraat 86, waar vroeger dokter
Kwister woonde. De school had vijf leerkrachten in het jaar 1954 en in het
laatste jaar (1968) twaalf, plus een parttime kracht. Een grote groei, ook vanwege
de overbezette scholen in de omgeving. De geslaagde kandidaten kunnen met
voldoening terugzien op de vier jaren waarin ze de school bezochten en tenslotte
hun einddiploma behaalden. Aanvankelijk was dit onderwijs voor veel leerlingen
het einde van hun scholing en vele afgestudeerden werd verdienstelijke leden van
de maatschappij. Ze kregen meestal functies in de administratieve sector, dus op
een bank, een secretarie, een handelskantoor (vaak na het behalen van diploma’s
handelscorrespondentie, vreemde talen, boekhouden). Langzaam veranderde het
einddiploma van karakter. Het werd een noodzakelijke voorwaarde voor verdere
studie. Steeds vaker stapte men over naar een kweekschool, nog later naar Mts
of hoger beroepsonderwijs. Men kreeg dan een functie in het lagere en
middenkader. Ook voor de niet-gediplomeerden waren de schooljaren van groot
belang. Onder hen waren velen die na een of twee jaar overstapten naar een Hbs
of Gymnasium. Al bladerend in de lijsten van oud-leerlingen komen namen voor
van hen die later universitair- of hoger beroepsonderwijs volgden. Als men
bedenkt dat de resultaten behaald werden door leerkrachten die niet bekend
waren met een schooldecaan, een conciërge, met taak- of diensturen, met
vergaderingen binnen de schooluren, dan moet behalve aan de leerlingen ook
aan hen hulde worden gebracht voor hun dienstijver.
Bruil, hoofd van de Ulo in Goor in juli 1968 trok de schooldeur achter zich dicht
om te gaan genieten van de zomervakantie. Hij zou terugkomen als directeur van
de Mavo. Het heeft lang geduurd voor de Mavo ingeburgerd was. Het laatste Uloeindexamen werd nog afgenomen in het jaar 1971. Voor velen was het wennen
aan de nieuwe namen in het onderwijs.

Dorpskerk van Wierden
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Wierden heeft eeuwen lang behoord tot de Heerlijkheid Almelo. Daardoor had de
Heer van Almelo tot het jaar 1922 het collatierecht van de kerk te Wierden. In de
toren van de kerk hangt een klok van Geert van Wou uit het jaar 1495. Men
heeft aangenomen dat de klok van begin af aan bestemd was voor de kerk in
Wierden. Dat blijkt een misvatting. In het archief van Huis Almelo staat vermeld
dat er in het jaar 1521 drie klokken hingen die alledrie gebroken waren. De
huidige klok moet dus van elders afkomstig zijn. Dit gegeven is ook van belang
voor de datering van de toren. Tot het jaar 1993 dacht men dat die omstreeks
1500 was gebouwd volgens het jaartal op de klok van Van Wou. De hervormde
dorpskerk dateert in de huidige vorm uit de jaren 1927 tot 1931. Op deze plaats
hebben al eerder kerken gestaan. De oudst bekende dateert uit de Middeleeuwen
en stamde ongeveer uit dezelfde tijd als de nog bestaande toren en traptoren.
Dat Wierden een middeleeuwse kerk had is bekend van een gewassen
pentekening van de Haarlemse tekenaar Hendrik Spilman (1721-1784). De
tekening is nu tentoongesteld in het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle.
De kunstenaar heeft ook de kerk van Vriezenveen en de adellijke huizen
Heeckeren, Saasfeld en Weleveld heeft afgebeeld. Het onderschrift onder de kerk
te Wierden: ‘naar het leven getekend’, dat wil zeggen uit eigen aanschouwing
weergegeven. De heersende gewoonte was om op de tochten in de zomer schetsen
te maken en deze in de winter in het atelier nader uit te werken met stoffage en
schaduwwerking. Ondanks het genoemde onderschrift mag worden aangenomen
dat ook deze tekening niet in Wierden maar in Haarlem is vervaardigd.
Links van het midden op de tekening staat de kerk. Dit Gotische gebouw bestaat
uit een toren met een traptoren, een schip en een smaller maar wat muurwerk
betreft hoger koor. De eveneens in de vijftiende eeuw gebouwde Oude Kerk te
Borne is hiermee te vergelijken. Toren en traptoren zijn behouden gebleven en
dateren uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. Beide moeten gelijktijdig zijn
gebouwd 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 voor de helft uitgevoerd. Van de toren dient te worden vermeld dat
de tweede geleding per vrijliggende gevel geleed is met één blindnis en dat de
derde geleding aan iedere zijde doorbroken is met één galmgat. Die is aan de
oostzijde dicht gemaakt. De traptoren is in tegenstelling tot de toren niet in
geledingen verdeeld. Het niet meer aanwezige schip moet van iets oude datum
zijn geweest dan de toren en traptoren. Op zich is dat niets bijzonders want een
middeleeuwse kerk, of die nu in een stad of in een dorp staat, is in de regel in
verschillende periode gebouwd. De kleine spitsboogvensters die Spilman heeft
getekend suggereren een hogere ouderdom. Men dient echter voorzichtig te zijn
daaruit een dergelijke conclusie te trekken. Het is dan ook veilig aan te sluiten
bij Ter Kuile: ‘mogelijk de eerste helft van de vijftiende eeuw’. Het zou niet te
verbazen zijn wanneer het eveneens niet meer bestaande priesterkoor jonger zou
zijn geweest dan het aansluitende schip. De afgebeelde middeleeuwse kerk zou
dan als volgt tot stand zijn gekomen: eerst het schip, dan het koor en nog later
de toren met de traptoren. We kunnen de niet meer bestaande Middeleeuwse
kerk van Markelo vergelijken, waar ook slechts de toren is overgebleven.
Toren en traptoren zijn volledig van dikke, rode baksteen opgetrokken. Ditzelfde
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materiaal vindt men ook toegepast bij een aantal andere middeleeuwse
kerktorens in Twente, zoals in Borne (eerste helft 15e eeuw), Markelo (15e eeuw),
Goor (omstreeks 1500), en Losser (omstreeks 1500). Alle torens hebben boven
het als portaal gebruikte gelijkvloerse gedeelte een kruisribgewelf of er een gehad.
In Markelo en Goor is deze gereconstrueerd, in Losser en Wierden is deze
verdwenen. Omdat de stenen gewelven in de Gotische tijd niet met gaten werden
doorbroken moet men via een omweg de hogere verdiepingen bereiken, ofwel over
een trap in de torenmuur (Borne en Goor), ofwel over een in een aparte, tegen de
toren aangebouwde traptoren (Markelo, Losser, Wierden). De traptorens van
Losser en Wierden hebben beide een rechthoekige plattegrond en dito doorsnede
en worden beide gedekt door een lessenaardak. De toren van Wierden vertoont
een zekere overeenkomst met die van Goor maar is soberder uitgevoerd. In het
jaar 1824 werd de kerk die toen ongeveer twee eeuwen in handen was van de
aanhangers van Calvijn, herbouwd. Bij die gelegenheid is de zuidmuur van het
schip kennelijk gespaard. Omdat het protestantisme geen behoefte heeft aan een
afzonderlijke ruimte voor de predikant werd het priesterkoor afgebroken en het
schip oostwaarts verlengd tot een zaalkerk. Ongeveer gelijktijdig gebouwde
hervormde kerken met een dergelijke rechthoekige plattegrond in Twente zijn die
van Hengelo (waterstaatskerk 1837-1840 overdwars rechthoekig), Markelo (18401841) en Usselo (1844). Zij zijn bovendien in dezelfde stijl gebouwd, een stijl die
de waterstaatsstijl wordt genoemd. De ambtenaren van het ministerie van
waterstaat waren vanaf het jaar 1824 tot 1849 betrokken bij de bouw en dikwijls
ook bij de ontwerpen van de kerken. Strikt genomen dateren de
waterstaatskerken dan ook uit die jaren. De waterstaatsstijl kan omschreven
worden als klassiek in die zin dat – waar mogelijk – aan de bouwkunst van de
klassieke Oudheid ontleende elementen werden toegepast. Vaak moesten deze
sierbestanddelen echter uit bezuinigingen achterwege worden gelaten. Bij
eenvoudige kerken als die van Wierden zijn klassieke elementen dan ook
nauwelijks te vinden. De kroonlijst boven aan de buitenmuren kan als zodanig
worden genoemd, al is de vormgeving ervan allerminst overeenkomstig de in de
Grieks-Romeinse bouwkunst geldende regel. De waterstaatskerken hebben tot in
de jaren veertig van de negentiende eeuw rondgebogen vensters, zoals in
Wierden.
In het jaar 1842 of 1845 wordt de kerk belangrijk vergroot doordat aan de
noordzijde een tweede schip wordt aangebouwd dat langs de toren wordt
doorgetrokken en dat met het oude onder één dak wordt gebracht. Daardoor
verandert de kerk van een eenbeukige ruimte in een tweeschepige hallenkerk.
Tussen de beide schepen staan Toscaanse zuilen, een duidelijk klassiek element.
‘Pilaren en plafonds zijn helder wit’, zegt Boom in zijn boek ‘Mijne Reisportefeuille
of Omzwervingen door Overijssel in het najaar van 1846’.
En de boeren – die zich zes dagen lang op veld en akker op twee beenen in balans
hielden, en daarom van den zondag gaarne een rust-, leun- en ligdag maken – te
beletten om naar hartenlust tegen de pilaren te leunen en zóó onder de predikatie
een uiltje knappen, heeft men die pilaren met hekjes omringd.
In de jaren veertig van de negentiende eeuw kondigt zich een wijziging aan in de
voorkeur voor de bouwstijl: van de Griekse-Romeinse naar de Gotische. De
nieuwe modestijl is voor het eerst te zien aan de vensters die een spitsboog vorm
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krijgen. Neogotische motieven als spitsboogvensters worden dan ook dikwijls
gecombineerd met klassieke, zoals in Wierden aan de noordzijde het geval was.
De vensters in de oudere zuidgevel waren met een ronde boog gebleven.
Het zojuist beschreven kerkgebouw is na een brand vervangen door een nieuw
gebouw, waarvoor dominee Steenbeek op 2 juni 1928 de eerste steen legde. De
nieuwe kerk heeft de vorm van een Grieks kruis, een plattegrond die sinds de
bouw van de Noorderkerk in Amsterdam (1620-1623) zowel in de hervormde als
in de gereformeerde kerkarchitectuur vaak is toegepast. De kruisvorm die van de
buitenkant goed tot uiting komt door de twee elkaar kruisende zadeldaken, is
aan de binnenkant niet zo goed duidelijk doordat de oost- en zuidarm zijn
voorzien van een tribune. De kerk heeft in totaal twaalfhonderd zitplaatsen. Deze
tribunes zijn toegankelijk via ruime traptorens met een plat dak op de zuidelijke
hoeken van de kerk. Het inwendige van de kerkruimte zelf wordt gedekt door
houten zolderingen met de vorm van twee opgaande vlakken die aan de
bovenzijde zijn afgeknot. Om en kruislings over het middenvlak komen tussen
deze zolderingen stalen balken voor die aan het zicht zijn onttrokken. Het
uitgebouwde portaal aan de noordzijde, aan de kant van het J.C. van de
Bergplein en de vensters hebben een spitsboog vorm. Deze is bij de vensters die
meestal in series zijn aangebracht en verschillende afmetingen hebben,
opmerkelijk scherp. Vergelijk de lancetvensters van de vroeggotische kerken in
Engeland, waar echter geen traceringen (afbakening) voorkomen zoals hier in de
hoofdvensters van de gevels wel het geval is. Toch is het kerkgebouw niet alleen
traditioneel van opzet. In de buitengevels die uit grauwe baksteen bestaan, is
namelijk enige invloed te bespeuren van de toen moderne richting van de
Amsterdamse School. Dat is duidelijk aan de verticaal gemetselde strook onder
de vensters, op het verspringende baksteenwerk in de toppen van de topgevels
(behalve aan de westzijde) en op de liggend-rechthoekige vorm van de vensters in
het midden van de dakkapellen van de consistorie. Deze consistorie is als een
lager verbindingsstuk gebouwd tussen de toren en traptoren enerzijds en de kerk
anderzijds. Daardoor is het verschil in schaal tussen beide onderdelen acceptabel
om te zien. Ook de Sint Ludgeruskerk in Hengelo kende een dergelijk
verbindingsstuk tussen de kerk (1929-1930) en de eerder gebouwde toren (19111912). De kerk in Hengelo is echter afgebroken in het jaar 1993. Tenslotte nog de
betonnen onderdorpels van de vensters en de bezetting van de vensteropeningen
met gebrandschilderd glas, bedoeld om het interieur een bepaalde sfeer te geven.
In de katholieke tijd nam het altaar een centrale plaats in het kerkgebouw in. De
middeleeuwse kerk heeft – zoals destijds gebruikelijk – meer dan één altaar
gehad. Het hoofdaltaar heeft vlak voor de oostelijk sluitmuur van het koor
gestaan. De gebedsrichting was oostwaarts, in overeenstemming met een in de
oudchristelijke tijd ontstane traditie. De positie van het altaar als belangrijkste
deel van de inventaris werd in de reformatorische tijd overgenomen door de
kansel. Het hoofdaltaar bevond zich aan de oostzijde terwijl de preekstoel dikwijls
tegen de zuidmuur was gebouwd. Tijdens de katholieke tijd werd de preekstoel
niet verwijderd. In een foto van het interieur na de uitbreiding van het jaar 1842
of 1845 is de kansel op die plaats. Hij wordt omgeven door een doophek, binnen
de door dit hek afgeperkte ruimte werden de kinderen gedoopt. De banken zijn in
de vorm van een halve cirkel rond de preekstoel gegroepeerd. Een opstelling die
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in de eerste helft van de negentiende eeuw in Twente in de mode is zoals in
Markelo (tot 1962) en Hengelo (tot 1991). Volgens Boom (1846) waren de banken
in Wierden ‘te donker rood geverwt.’
Aan de zijkant verheft zich tegen de torenmuur op een tribune het orgel van het
jaar 1860. Door de opstelling van de bankenblokken zijn de gelovigen gericht
naar de kansel van waaraf het woord van God wordt verkondigd. De mensen
kijken en bidden in zuidelijke richting. De kansel als blikvanger ondervindt geen
concurrentie van het orgel omdat het aan de zijkant is opgesteld. In de huidige
situatie is de kansel aan de westzijde, alle banken van de begane grond zijn dan
ook naar die kant gedraaid en daarom is dus de gebedsrichting naar het westen.
Boven de preekstoel bevindt zich de orgelkas, boven het ingebouwde gedeelte van
het noordportaal de speeltafel. De keuze van de plaats van het orgel is mogelijk
ingegeven door de wens een zo groot mogelijk aantal zitplaatsen in de kerkruimte
te creëren en daarom het orgel niet op een gedeelte van één van de tribunes te
plaatsen. De westelijke arm van de kerk is behalve voor de kansel en het orgel,
gereserveerd voor voorwerpen die met de twee door het protestantisme erkende
sacramenten te maken hebben: de houten avondmaalstafel en het houten
doopvont met uitneembaar verzilverd doopbekken uit het jaar 1857. Hoezeer de
gebedsrichting ook is gekeerd, van oost via zuid naar west, de plaats waar de
dorpskerk staat is vanaf de Middeleeuwen tot vandaag de plek waar christenen
samenkomen om te luisteren naar het woord van God.

De knipmuts
De knipmuts is een laatste overblijfsel van een lange traditie. Dat het dragen
ervan zolang in stand is gebleven houdt verband met de haardracht. De
draagsters voelen zich niet prettig als ze blootshoofds naar de kerk gaan en een
hoed past niet bij de opgestoken ‘krul’. Het afleggen van de traditionele kleding
waar de knipmuts deel van uit maakte is geleidelijk gegaan. Er zijn enkele
oorzaken aan te wijzen die dat bevorderd hebben:
Rond het jaar 1920 komen er in Twente nieuwe modetendenzen met als gevolg
dat er voortaan hoeden, jurken, ceinturen, dichte broeken (ondergoed), schoenen
en jassen worden gedragen;
Door een toenemende mobiliteit werden geïsoleerde plaatsen beter bereikbaar
waardoor ook daar de nieuwe tijd doordringt; in Denekamp hield men wel zo’n
vijftien jaar langer vast aan de traditie dan in Almelo;
Door verbeteringen aan de woningen hoefde men minder dikke kleding te dragen.
Wie een onderzoek naar de streekdracht wil doen kan het beste met familiefoto’s
beginnen. Mensen herinneren zich veel bij het zien van de oude foto’s en vertellen
alles wat ze weten van de dracht. De kleding werd gedragen van de wieg tot het
graf. Behalve de foto’s is het belangrijk om na te gaan wat er nog van de
klederdracht bewaard is. Dat valt tegen want wie nu tachtig of negentig jaar oud
is heeft de traditionele kleding twintig of dertig jaar gedragen. Dan moet men al
terug naar hun ouders of grootouders. Het meeste is bewaard van de mode van
de jaren 1920 tot 1940, zoals hoeden, mutsen, sieraden en jurken.
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Het archiefonderzoek naar de hoofdbedekking levert de oudste gegevens op uit
het begin van de zeventiende eeuw. Rond het jaar 1620 draagt men in Almelo een
zwarte ‘kaepen’ (kaper) van ‘want’ (grove geruwde stof) op het hoofd. Een kaper is
een rechthoekige hoofddoek die van achteren is ingehaald en waarvan de voorste
punten met bandjes onder de kin worden vastgemaakt. Rond deze tijd heeft men
in Almelo ook een hoed op. De eerstvolgende gegevens over hoofdbedekking zijn
pas van het jaar 1836 wanneer er een proces-verbaal wordt opgemaakt bij een
brandschade in Albergen. Er wordt dan gesproken over boven- en ondermutsen.
Deze namen staan ook op een inventarisatielijst uit Denekamp uit dezelfde tijd.
De mutsen worden bewaard in een mand en een doos. Nieuw is de strohoed die
daar wordt vermeldt.
In het jaar 1846 is een litho gemaakt die een herberg te Tubbergen voorstelt. Het
is er kermis en men danst met de beste kleren aan ‘de vier toer.’ Op deze litho is
te zien dat de vrouwen twee soorten bovenmutsen dragen:
De ene muts heeft een hoge bol en de plooien lopen rond de bol en niet rond het
gezicht;
De andere muts is de bekende cornet. Een cornet bestaat uit een bol die rond het
gezicht en de hals is afgezet met een kanten strook.
Het woord cornette betekent in de Franse taal nonnenkap. De cornet is in die tijd
in Tubbergen erg populair. In Almelo raakt hij dan al uit de mode en wordt daar
vooral door de minder gegoede klasse gedragen. Valentijn Bing en Braet von
Ueberfeldt maken tussen de jaren 1850 en 1857 litho’s waarop de cornet uit
Oldenzaal getekend is. Opvallend is een foto uit het jaar 1916 uit Almelo waarop
de vrouw nog een muts op heeft met een cornet-vorm. Tussen de jaren 1860 en
1870 wordt de kanten strook rond het gezicht verstevigd met een laitondraad
(laiton: messing, geel koper) waardoor de plooien regelmatig verdeeld worden. De
muts wordt dan knipmuts genoemd. De oudste foto’s waarop de knipmuts te zien
is zijn uit het jaar 1870. Er zijn in die tijd twee modellen in gebruik:
-

-

De voorkant van het eerste model is fijn geplooid, loopt niet helemaal
rond het gezicht en is twee en half tot vier centimeter breed. De bol sluit
nauw om het hoofd en is van tule. De achterkant is tien centimeter lang
en fijn geplooid. Het gespleten haar (een scheiding middenvoor) is hier in
de regel mode geweest behalve bij de Almelose boerinnen en in
Denekamp;
De muts van het tweede model is in zoverre anders dat de achterkant niet
fijn geplooid is, maar ‘los’ valt.

Tussen de jaren 1860 en 1870 komen er veranderingen aan de knipmuts. De
grootte van de bloemen op de bol neemt toe en de achterstrook kan uit drie delen
bestaan van verschillend materiaal.
De grootte van de bloemen op de bol neemt toe tot zeven centimeter, behalve in
Brecklenkamp waar ze anderhalve centimeter groot blijven. Middenachter,
onderaan de bol is een ‘schoef’ (schuif) waardoor in tegengestelde richting twee
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linten schuin naar de bovenkant van de bol gaan. Bovenaan, waar ze elkaar
kruisen worden ze vastgezet met een kleine kopspeld. Daarna gaan de linten
weer terug en worden boven de ‘knik’ gestrikt. Deze methode wordt in OostAlmelo en ook wel in Ootmarsum toegepast. In de andere plaatsen, Denekamp,
Tubbergen, Weerselo en ook door sommigen in Ootmarsum worden de linten na
het kruisen boven op de bol gestrikt en daarna onder de kin.
De achterstrook kan uit drie delen bestaan van verschillend materiaal:
-

Lichtblauwe stiptule, in oostelijk Almelo komen ook lichtgroene en witte
stiptule voor;
Gewone tule of gaas aan de rest van de achterstrook omdat stiptule vrij
duur is;
Een losse kanten strook van linnen of katoen die bij de naad van de twee
bovengenoemde stoffen is vastgezet.

De linnen kanten zijn het duurste en aan de lengte van de kantstrook kan men
de rijkdom van de vrouw aflezen. Het aantal grof gepijpte plooien varieert van
dertien tot zeventien en die worden er met een plooibout ingebracht.
In een boekhouding van een mutsennaaister uit het jaar 1890 staat dat er dan in
de stiptule een ‘knik’ ontstaat van twee vingers breed. De mutsennaaisters
maken nieuwe mutsen naar patronen. Ze wassen ook de in gebruik zijnde
mutsen één keer per jaar en repareren ze indien nodig. Ook borduren ze de
bloemen op de bol. In het jaar 1795 wordt er bij de volkstelling in het dorp
Tubbergen slechts één naaister genoemd. In de gehele gemeente Tubbergen zijn
er tussen de jaren 1841 en 1890 tien mutsennaaisters waarvan er zeven officieel
geregistreerd staan. De Almelose boerinnen gaan in de regel naar Zenderen en
Bornerbroek met hun mutsen.
Ongewijzigd blijft de breedte van de voorkant. Tot het jaar 1920 kon de lengte
van de achterstrook toenemen tot twintig centimeter en het aantal plooien tot
achttien. Na het jaar 1920 is de knipmuts ontstaan met de verhoogde opstaande
voorrand middenvoor (4 cm breed), de ‘ni’j moodse musse’ of de hoge muts
genoemd. Ootmarsum neemt deze nieuwe modetrend niet over maar blijft de
muts met de lage voorrand doordragen. Van het nieuwe model zijn ook weer twee
soorten in gebruik: het hoge voor de welgestelden en een half hoog model voor de
minder welgestelden. De bloemen worden acht centimeter groot, de achterstrook
blijft twintig centimeter lang en heeft negentien of twintig plooien.
De rouwmutsen die uit kamerdoek (heel fijn katoen) bestaan volgen de mode van
de knipmutsen op de voet. Opmerkelijk is een rouwmuts uit Brecklenkamp uit
het jaar 1870 waarbij de linten van de schuif kort zijn en meteen boven de knik
gestrikt worden. Het rouwlint van deze muts is boven op het hoofd achter de
voorstrook op twee plaatsen bevestigd en gaat schuin langs het hoofd naar
achteren. Het lint is vier centimeter breed.
Met de opkomst van de verhoogde voorrand komt ook het zijden lichtgroene
mutsenlint in beeld, dat uit twee delen bestaat. Bij lichte rouw wordt ook een wit
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mutsenlint over de rouwmuts gedragen. Wie zich bij de rouw geen kamerdoekse
muts kan permitteren gebruikt een effen tulen witte rouwmuts. Die heeft
hetzelfde model als de knipmuts, alleen de achterstrook heeft fijnere plooien.
Over deze tulen muts droeg men ook een rouwlint dat van moiré (gevlamde zijde)
was. Almelo kent deze muts niet.
Oudere vrouwen schaffen zich de nieuwe muts niet meer aan. Ze blijven de oude
muts met het mutsenlint doordragen omdat ze dat toch wel erg mooi vinden. In
het jaar 1920 komen de sluithoeden of kapothoeden in de mode, behalve in
Almelo. De vorm van de zwarte ondermutsjes is sinds het jaar 1880 onveranderd
gebleven.
De mutsenbellen, de sieraden die bij de knipmuts in de mode komen worden of
aan de lusjes van de ondermuts gehaakt of aan de laitondraad van de voorrand
van de knipmutsen en wel ongeveer op ooghoogte. Er zijn gouden mutsenbellen
die gedragen worden in de zondagse knipmuts. Rouwbellen van eboniet
(gevulkaniseerd rubber) doen aan het eind van de negentiende eeuw hun intrede
en worden rond het jaar 1890 aangevuld met zilveren bellen. Zij doen dienst
gedurende de laatste zes weken van de rouw.

Klederdracht: van oudsher overleverde wijze van kleden
Als we over oude klederdrachten lezen of ze in een Nederlands museum bekijken
dat valt het steeds op dat er bijna niets van Twente bij is. Enigszins begrijpelijk
want Twente was een sobere landstreek. Na de Franse tijd en de naweeën
daarvan was er een tijd van opleving die werd afgewisseld door misoogsten,
vooral van de gewassen rogge en aardappelen die voor eigen gebruik zo belangrijk
waren. Voor de landbouw was het de kunstmest die de boerenstand tot
vooruitgang bracht en verder de opkomende textielindustrie waardoor velen meer
geld in handen kregen. Zo werden de levensomstandigheden iets beter.
De cultuur en de welvaart van een landstreek vinden in de eerste plaats hun
weerspiegeling in hoe men gekleed gaat. Op het platteland van Twente werd de
welvaart gedemonstreerd met goud en zilverwerk. De krap (boekslot) op het
kerkboek, de gouden kettingen, broches, ringen en mutsenbellen waren sieraden
voor de vrouwen. Heel jammer is het dat er van de jaren voor 1900 van de
klederdrachten zo weinig is overgebleven. Wel begrijpelijk want na de Franse tijd
toen de zwervende soldaten boerderijen plunderden en huizen in brand staken
moest men zien weer op gang te komen.
Voor de daagse vrouwenkleding werd eigen geweven linnen gebruikt, meestal het
grove linnen. Het werd in de herfst bij huis in een sloot waaraan elzen groeiden
onder water uitgespreid. Door het afvallend elzenblad en de zaadvruchten raakte
het water sterk bruin gekleurd. Geregeld werd het linnen omgedraaid zodat het
doek en gelijke kleur kreeg, men noemde dit modden. Na ruim een week werd het
linnen schoongespoeld en kon er de donkere kleding van gemaakt worden. De
afdeling Lonneker van de Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen heeft in de
jaren zestig van de twintigste eeuw drie inzamelingen georganiseerd. De oudste
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kledingstukken en gebruiksvoorwerpen werden tentoongesteld. Er waren drie
verschillende soorten fel gekleurde jakken. De stof daarvan was chintz (bedrukte,
geglansde katoenen stof) met kleine bloemmotiefjes. Onder het laag uitgesneden
keurslijfje werd een gevouwen vierkante doek gedragen. Bij de verzameling waren
er enkele van heel fijn geweven linnen of neteldoek. De jakken waren met de
hand gemaakt en met linnen gevoerd. De voorsluiting had tinnen knoopjes. Deze
jakken werden over een lange rok van een andere stof gedragen. De lengte van
het jak was tweederde van de roklengte. Er was ook een grote vrouwenhoed,
gemaakt van heel fijn gevlochten stro. Het lint eromheen en de onderkant van de
brede rand was van blauwe gevlamde zijde evenals de lange keelbanden, die
onder de kin gestrikt werden. Onder de hoed droeg men een kanten knipmutsje
met een korte strook. De jakken en hoed waren de oudste kledingstukken uit de
verzameling en zijn omstreeks het jaar 1850 gedragen.
Omstreeks het jaar 1900 werd alle uitgaanskleding van zwarte stof gemaakt,
meestal zijde of wol. Een jonge boerendochter draagt bij haar huwelijk een zwart
zijden kleed met ingeweven bloemmotief, een bonte wollen omslagdoek, een zwart
damasten onderrok en een kanten knipmuts van Vlaamse kant met een
lichtblauw zijden gevlamd lint. Onder de knipmuts eerst een wit marseille en dan
een zwart zijden kapje, waardoor een smal wit randje uitsteekt. Zwarte schoenen
en kousen. De sieraden die de bruid draagt zijn gouden mutsenbellen (filigrein),
een broche, een lange ketting met horloge, een armband en verschillende ringen,
allen van goud. Het kerkboekje is van een zilveren of gouden krap voorzien. De
zilveren beugeltas wordt met een haak achter de ceintuur van de jurk
vastgehouden. In de tas zijn kralen, een beurs met zilveren beugeltjes, een eaude-cologneflesje met een zilveren of gouden dopje en een grote, witte zakdoek. De
gasten dragen een zwart zijden kleed van uiteenlopende stoffen en verschillende
garneringen van kant, kraaltjes en knoopjes. De onderdelen van de knipmutsen
zijn gelijk. Zo ook de rokken en sieraden met enig verschil een vierkant gouden
slot met dikke kralen van kornalijn (geelrood edelgesteente) of kleine
granaatkralen en een gouden of zilveren ceintuurgesp. Sommige vrouwen hebben
een paraplu bij zich, anderen dragen een bonte omslagdoek over de arm.
De kleding van een boerin in de rouw is een kleed van effen, doffe, zwarte zijde of
wol. Een zwarte omslag van wollen kashmir met franje, een zwart damasten
onderrok en een zwart met wit gestreepte onderrok. Voor de rouw alleen zilveren
sieraden, ook de mutsenbellen zijn van zilver. De boerin draagt geen ringen.
De boerin op bezoek of naar de markt in de stad draagt een zwart jak, vaak
halfzijden stof met of zonder motiefje, een zwarte wollen rok, een paar
onderrokken, een lage, katoenen schort van friesbont. Haar beste knipmuts met
lint en mutsenbellen blijft thuis, een gekleurd zijden knipdeukske (halsdoek), een
zwart chenille driepuntig omslagdoekje met zilveren sluiting. Een wit kantje van
het overhemdje dat onder het jak gedragen wordt komt iets boven de halsopening
van het jak uit. In de hand een zwart spoormandje voor de boodschappen.
Een boerenvrouw in haar daagse dracht draagt een blauw met wit gestreepte
hemdrok met korte mouwen, een rood geruite doek die gedragen werd onder een
romp van stevige wollen stof, grijs, bruin of zwart van kleur, afgebiesd met rood
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of blauwe wollen band. Een lage, blauwe linnen schort met leng van friesbont
(leng: draad die in de lengte van het weefsel loopt). Een rok van donkere, eigen
geweven, gestreepte stof of effen stof van vijfschach (weefsel met linnen schering
en wollen inslag dat geweven werd met vijf kammen; door de kammen worden de
scheringdraden geleid en op en neer getrokken), een onderrok van rood of blauw
baai (dik zuiver wollen flanel). Een katoenen mutsje (kap): eerst een wit
katoenen, daarover een donkere met kleine gekleurde bloempjes of stipjes, onder
de kin en in de nek gestrikt met rood of blauw kappenlint. De boerenvrouw
draagt klompen en brengt koffie en brood naar het land. Het koperen keteltje is
voor dagelijks gebruik met een laagje vernis bedekt, zodat het keteltje alleen
afgewassen wordt en niet gepoetst.
De vrouwen en jonge meisjes gingen niet allemaal hetzelfde gekleed. De stoffen
waren naar kwaliteit en smaak verschillend, zo ook de garnering. Zo droeg de ene
vrouw meer rokken dan de andere. Bij de bevestiging als lidmaat in de
protestantse kerk werden de meeste sieraden aangeschaft. De uitgaanskleding
met name de knipmutsen, goudwerk en assessors waren een afspiegeling van de
welstand van de familie. Op een oude rekening van de weduwe D.J. Blom te
Enschede uit het jaar 1882 wordt een bonte omslagdoek genoemd, de prijs was
negenenzeventig gulden. De doek was een chale-long (châle: omslagdoek, sjaal;
long: lang) en de Franse naam veranderde in Twente in salondoek. Op een
andere rekening van de firma Bonke te Hengelo uit het jaar 1875 ook voor de
weduwe Blom te Enschede, stonden de namen en prijzen van stoffen:
-

merinos
per el f 1,15
moiré (gevlamde zijde) per el f 1,05
baai
per el f 1,10
gestreepte baai
per el f 0,70
vijfschach
per el f 1,35

De stoffen als bever, thibet, lustre, chintz, moulonné, marseille, diemit waren de
prijzen niet genoemd.
-

thibet (fijne gekeperde wollen stof; keper: diagonaal weefsel);
lustre (luchtig glanzende stof);
chintz (bedrukte geglansde katoenen stof);
moulonné (mouliner: zijde);
marseilles (mersellies: half katoenen stof, opgewerkt wit katoen);
diemit (gekeperde katoen).

Waarvan de andere helft van mersellies (half katoenen stof) is gemaakt staat niet
in het woordenboek vermeld. Onder de knipmuts eerst een wit marseille (mutsje)
en dan een zwart zijden kapje, waardoor een smal wit randje uitsteekt.

Het begon met de Friezenberg
De kortste wandelroute door de bezittingen van de Stichting Het Overijssels
Landschap is die over de Friezenberg. Wie de gele paaltjes volgt is na een
kwartier weer terug bij het begin. Hoe kort ook, de wandeling is attractief door
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het heerlijke uitzicht dat de veertig meter hoge top van de berg biedt. Over heide,
terrassen en over omliggende landerijen en nog veel meer. Veel wijder uitzicht
dan men van zo’n kleine bult zou verwachten. Vlak na de Tweede Wereldoorlog
kon men vanaf de top de schaapskudden over de heide zien. Bebossing bedreigde
even het uitzicht maar de beheersmethoden redden het enigszins. Heide was er
en heide bleef er. De kop van de Friezenberg bestaat uit zand en grind. Zij
werden door een gat in het landijs achtergelaten, als herinnering aan de grote
koude van de derde ijstijd. Er zijn grafheuvels op de berg waaronder de
prehistorische jagers en de eerste boeren werden begraven. De Stichting Het
Overijssels Landschap werd opgericht in december 1932 door Twentse
textielfabrikanten en kwam in het bezit van het eerste stukje natuur: De
Friezenberg. Een paar hectare berg waar op en omheen het van half augustus tot
half september paars vlamt van de bloeiende struikheide. Zoals zoveel vroeger op
een berg begon. Die natuurlijke hoogten waren vaak verzamelplaatsen voor
belangrijke bijeenkomsten.
De Friezenberg is te vergelijken met de Spölberg bij Uelsen, net over de grens.
Grafheuvels doen ook daar de hellingen golven en midden twintigste eeuw vond
een boer er een gouden beker. Bijna vijf en dertighonderd jaar had die grafgift
onder heuvel met de doden gelegen. Van die Spölberg nemen de Duitse historici
aan dat de prehistorische boeren en jagers er samenkwamen om hun
midwinterfeesten te vieren. Er werden spelen georganiseerd in het meten van
elkaars krachten en behendigheid.
Zo’n berg in bezit hebben is dus niet niks. Na die eerste berg in 1935 kwamen er
meer in het bezit van het Overijssels Landschap, zoals de Kuiperberg, de
Galgenberg, de Lemelerberg, de Luttenberg, de Markelose berg en de
Archemerberg. De Friezenberg was dus het eerste eigendom van de toen drie jaar
oude stichting. Voorzitter G.J. van Heek schonk de heideheuvel aan de stichting.
De stichting had als doelstelling het veilig stellen door aankoop of op andere
wijze van waardevolle natuurterreinen. Enkele jaren later (1937) schonk Van
Heek opnieuw een lapje heide van een paar hectare, het Haarlergrafveld in
Tubbergen. Zolang de overheid nog niet bijsprong met subsidies
werden
moeizaam kleine stukjes natuur verworven. In het jaar 1950 had de stichting nog
geen driehonderd hectare veilig gesteld. Twentse landgoederen als Het
Smalenbroek en Groot Bunnink werden nog geen zestig jaar geleden aangekocht.
En dan nog betreffende de Lemelerberg: de belangstelling voor de traditionele
kerstwandeling over de Lemelerberg is groot. Op tweede kerstdag in het jaar
1980 waren en duizendvijftig deelnemers. De zomerse wandelingen onder
begeleiding in vier reservaten (Reestdal, Mosbeek, Lemelerberg en Beerzerveld)
trekken eveneens vele deelnemers.

Twente, Ahuys en de oud katholieke kerk
Toen in de jaren zestig van de zestiende eeuw Nederland in opstand kwam tegen
de Spanjaarden betekende dat ook een strijd tussen de protestanten en de
katholieken. De Nederduits gereformeerde kerk was de bevoorrechte kerk, hoewel
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zij toen niet de staatskerk was. Maarten Luther schreef in het jaar 1517 zijn
stellingen op en spijkerde ze op de deur van de kerk te Wittenberg. Vooral door
de invloed van Calvijn kwam vanuit Frankrijk de reformatie langzaam op gang.
De antipapisten in de Republiek der Zeven Provinciën (Noordelijke Nederlanden)
werden in de eerste instantie nog door de Inquisitie bestreden. Maar de
reformatie zette zich door en de verhoudingen veranderden ten gunste van de
gereformeerde kerk. Absoluut dieptepunt was het jaar 1566 met de beeldenstorm
in de katholieke kerken en kloosters. Tegen het eind van de zestiende eeuw werd
de katholieke godsdienst definitief verboden. Het werd de tijd van de
schuilkerken, waarbij de uitoefening van de katholieke godsdienst oogluikend
werd toegestaan. Vooral na de Vrede van Munster in het jaar 1648 nam de
tolerantie voor het katholieke deel van de bevolking toe. De gereformeerde kerk
bleef echter de officiële staatskerk. De Utrechtse kerkprovincie (het gebied boven
de Waal) werd door Rome als missiegebied gezien. De kerkprovincie werd de
Hollandse Zending genoemd en een apostolische vicaris had de leiding. De strijd
tegen de reformatie en daarna de achterstelling was niet het enige probleem
binnen de katholieke kerk. De verschillen van inzicht tussen de wereldpriesters
en de kloosterorden waren groot. De bisdommen in de republiek en Rome
verschilden van inzicht ten aanzien van de leer van de kerk. De apostolische
vicarissen Johannes van Neercassel en Petrus Codde werden door Rome
beschuldigd van het Jansenisme. Het Jansenisme was een nieuwe leer die in de
Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk opkwam en door Rome als een dwaalleer
werd gezien.
In het jaar 1704 werd Petrus Codde door de paus afgezet als aartsbisschop, hij
had die functie bekleed sinds het jaar 1689. Teneinde een scheuring te
voorkomen werd een jaar later als onpartijdig buitenstaander de Twentse priester
Gerhard Potcamp benoemd tot apostolisch vicaris (aartsbisschop) van de
Nederlandse kerkprovincie. Potcamp had een petitie aan de paus ten gunste van
Petrus Codde mee ondertekend. Gerhard Potcamp was in het jaar 1641 in Borne
geboren. Hij was gevlucht naar Duitsland en kwam in het jaar 1665 terug. Hij
werd op zeer jonge leeftijd pastoor van Borne. Voordat hij tot apostolisch vicaris
werd benoemd keerde hij noodgedwongen weer terug naar Duitsland, waar hij in
het jaar 1697 in Lingen tot aartsbisschop werd benoemd. Gerhard Potcamp heeft
zijn functie als apostolisch vicaris niet lang kunnen uitoefenen. Een maand na
zijn benoeming stierf hij op 16 december 1705 te Leiden.
Een deel van de katholieke kerk in de Nederlandse kerkprovincie zette zich meer
en meer af tegen de centrale macht van Rome. Men voelde zich tekort gedaan
door het uitblijven van de benoeming van een nieuwe aartsbisschop. In het jaar
1723 werd op eigen initiatief Cornelis Steenhoven tot aartsbisschop van Utrecht
gekozen, waarna op 15 oktober 1724 tot wijding werd overgegaan. Rome
reageerde furieus en erkende de nieuwe aartsbisschop niet. De scheuring tussen
Utrecht en Rome was een feit. Lang niet alle gelovigen en geestelijken volgden de
afgescheidenen. Zij bleven via de nuntius (pauselijke ambassadeur) van Brussel
trouw aan Rome. De nieuwe groepering noemde zich in de eerste instantie ‘De
Roomsch Katholieke Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Cleresie’. Ze werd ook wel
‘De Kerk van Utrecht’ genoemd. Tegenwoordig wordt de naam ‘Oud Katholieke
Kerk’ gehanteerd, waarbij oud duidelijk een verwijzing is naar de leer van de

411

oude kerk van de eerste christenen. Bij de afscheiding in het jaar 1723 maakten
dertig parochies met tweeënzeventig Nederlandse priesters deel uit van de
Cleresie, waaronder pastoor Lukas Ahuys. Hij was drieënvijftig jaar en de zoon
van de snijdersgezel Jan Ahuys uit Noord-Deurningen.
Omstreeks het jaar 1650 vertrok Jan Ahuys van het erve Ahuys te ‘Norddeurne’
met zijn aanstaande bruid Aeltie Jans Costers uit Denekamp naar Amsterdam.
Zij trouwden in het jaar 1653 in Amsterdam waar Jan Ahuys zijn brood
verdiende als snijdersgezel. De reis over de zandwegen zal meerdere dagen
geduurd hebben, de verhuizing zal een hele onderneming zijn geweest.
Belangrijker is de vraag wat de beweegredenen waren om van het landelijke en
arme Twente naar die grote handelsstad in het westen van het land te verhuizen;
de Tachtigjarige oorlog was net afgelopen. Het echtpaar Ahuys-Costers kregen in
het jaar 1657 een zoon: Albert. Albert werd chirurgijn in Amsterdam en trouwde
in het jaar 1684 met Aeltie Volckering. Uit dit huwelijk werd Johannes Ahuys
geboren. Deze Johannes Ahuys trouwde in het jaar 1721 met Alida Plaatman,
dochter van de stadsmedicus Pieter Plaatman, die erg welgesteld was. Uit dit
huwelijk werden acht kinderen geboren waarvan alleen Adelbertus bleef leven.
Zijn vader was in het jaar 1735 voor de tweede keer getrouwd met Geertruy de
Jongh. Adelbertus werd pastoor in de oud-katholieke kerk en liet bij zijn
overlijden in het jaar 1797 een vermogen na. In het jaar 1670 werd in het gezin
van Jan Ahuys en Aeltie Costers een tweede zoon geboren: Lukas. Hij leefde tot
het jaar 1734. Ook van hem is bekend dat hij pastoor was van de oud-katholieke
kerk. Bij de totstandkoming van deze kerk aan het begin van de achttiende eeuw
heeft hij een belangrijke rol gespeeld.
Dat pastoor Lukas Ahuys goed bemiddeld was blijkt uit het feit dat hij zich liet
portretteren. In het jaar 1731 benoemde hij de kinderen van zijn broer Albert als
zijn toekomstige erfgenamen. De Ahuys familie moet een vooraanstaande familie
zijn geweest want op de portretten is een familiewapen te zien. In het
onderschrift van zijn portret staat ook vermeld dat Lucas Ahuys ‘keurder der
boeken’ is. Dat verwijst naar een belangrijke rol in de kerk. Ook van hem is
bekend dat hij dichter van religieuze poëzie was. Lukas Ahuys ging in het jaar
1687 naar Leuven om theologie studeren; hij was zeventien jaar. In het jaar 1694
werd hij tot priester gewijd. Tussen de jaren 1697 en 1699 was hij pastoor van de
Petrus en Paulusparochie in Amsterdam. In het jaar 1698 werd hij als pastoor de
grondlegger van de oud-katholieke parochie De Paauw in Amsterdam. Hij was er
pastoor tot het jaar 1734
De rol van pastoor Lukas Ahuys bij de afscheiding, van wat later de oudkatholieke kerk zou gaan heten, is niet te ontkennen. In de strijd tussen de
Nederlandse kerkprovincie en Rome aan het eind van de zeventiende eeuw
ondersteunde hij aartsbisschop Petrus Codde. Ook ondertekende hij mede het
verzoekschrift aan Rome om in het jaar 1723 Cornelis Steenhoven tot
aartsbisschop te benoemen. Dat werd echter door Rome geweigerd. Na het
overlijden van Steenhoven kwam hij in conflict met diens opvolger, Barchman
Wuytiers. Pastoor Lukas Ahuys was een van de meest actieve en overtuigende
leden in de beginperiode van de Cleresie, die later de oud-katholieke kerk zou
gaan heten.
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Adelbertus Ahuys, geboren in het jaar 1729, was eveneens als zijn oudoom
Lukas Ahuys, pastoor van de oud-katholieke kerk in Amsterdam. In het jaar
1752 was hij gewijd en twee jaar later werd hij benoemd tot pastoor van de
parochie Heilige Maria in Amsterdam. Adelbertus bezat nog de helft van het erve
Ahuys in Noord-Deurningen. Men mag aannemen dat de andere helft in bezit
was van de familie Ahuys in Twente. Na zijn aftreden als pastoor kocht hij bij
Breukelen in de Vechtstreek de buitenplaats Queekhoven, waar hij vooral in de
zomer veel verbleef. Huis Queekhoven, bestaande uit een herenhuis, oranjerie en
koetsierswoning met tuin, bestaat nu nog steeds en is een beschermd
rijksmonument. Ook pastoor Adelbertus liet zich portretteren, zoals dat in
vooraanstaande families gebruikelijk was. Hij had naast de buitenplaats
Queekhoven ook bezittingen in Haarlem en Amsterdam. Toen hij in het jaar 1797
overleed erfde zijn personeel legaten (testamentaire toewijzing van bepaalde
goederen) en de oud-katholieke kerk kreeg een deel van zijn vermogen. Het
vermogen werd ondergebracht in het toen opgerichte Adelbertus Ahuys Fonds,
dat nog steeds bestaat en voor goede doelen aangewend wordt. Tussen de jaren
1697 en 1699 was Lucas Ahuys pastoor van de Petrus en Paulusparochie. De
Petrus en Pauluskerk is de Oud Katholieke Kerk aan de Ruysdaelstraat 39. De
kerk is nog steeds in gebruik voor godsdiensten. De kerk heeft het predikaat
Europees monument. Adelbertus Ahuys, geboren in het jaar 1729, was eveneens
als zijn oudoom Lukas Ahuys pastoor van de oud-katholieke kerk in Amsterdam.
In het jaar 1752 was hij gewijd en twee jaar later werd hij benoemd tot pastoor
van de parochie Heilige Maria in Amsterdam. De kerk die gewijd is aan Maria is
de Nieuwe Kerk op de Dam.
Aan de Penninksbrugweg, de weg tussen Denekamp en Tilligte in NoordDeurningen was eens het erve Ahuys. Het is de boerderij waar Johan Laarhuis
en zijn zoon Gerhard nu een boerenbedrijf runnen. Op de toeristenkaart van
Noordoost Twente van het jaar 1947 staat het erve Ahuis nog aangegeven bij de
Penninksbrug. Gedeelten van oude bebouwing en jaartallen in de gevel, in
gevelstenen en eikenhouten balken herinneren daar nog aan. Het erve Ahuys
wordt in de leenprotocollen van het bisdom Utrecht al genoemd in de veertiende
eeuw. Voor het jaar 1554 was Gerdt Ahuy de oudst bekende bewoner van het
erve. Daarna volgen Luyken (Lukas) en Jan Ahuys. Van het jaar 1664 tot 1689
was weer een Luyken de hoofdbewoner. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Jan,
die in het jaar 1682 met Aele Egberts ten Bueshuijs trouwde. Uit het huwelijk
van Jan en Aele werd een zoon geboren: Lucas. Die trouwde in het jaar 1737 met
Greetken Ekelhof. Deze Lucas is interessant omdat hij de helft van het vermogen
zou erven van zijn welgestelde familie die in Amsterdam wortel had geschoten.
Drie van zijn vijf kinderen zouden bij het overlijden van de laatste Ahuys in
Amsterdam profiteren. Van deze vijf kinderen van Lucas Ahuys zou de in het jaar
1751 geboren Gerrit de boerderij voortzetten. Hij trouwde in het jaar 1787 met
Helene Voskamp. In het Verpondingsregister van Twente van het jaar 1601 staat
vermeldt onder nummer 533 onder Noorth Dorninge, (foliant 30v):
1475 Ahuys, is en kathe; gifft den graven van Benthem, 1 s.
(scheppell: oude inhoudsmaat voor droge waren), bet. (betalen)
1½ golden r.g. (rodolphus gulden), d. (dachwerk)
1932 Ahuis
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1980 Ahuis; bewoner Laarhuis.

In tegenstelling tot de Amsterdamse tak werd in Noord-Deurningen na verloop
van tijd de schrijfwijze Ahuis gehanteerd. Opmerkelijk is ook dat de familie Ahuis
in Noord-Deurningen bij ondertekening van akten of andere belangrijke papieren
als huismerk een zandloper tekende. Op de prenten van de Amsterdamse
pastoors komt ook een zandloper in het familiewapen voor. Gerrit Ahuis en
Helene Voskamp kregen in het jaar 1796 een zoon die ook Gerrit werd genoemd.
Hij trouwde in het jaar 1824 met Janne Bruggink uit Lattrop. In de gevel van de
boerderij van Laarhuis is nu nog steeds een gevelsteen met de letters en cijfers:
G.A.H., I.B. 1835: Gerrit Ahuis en Janne Bruggink. In het jaar 1835 heeft
waarschijnlijk een uitbreiding of verbouwing plaats gevonden, het was elf jaar na
hun huwelijk.
Er was intensief contact tussen de familie Ahuys in Amsterdam en de familie
Ahuis in Noord-Deurningen. In het testament van Adelbertus werd in het jaar
1763 opgenomen dat de helft van het erve Ahuis, dat hij zelf in bezit had aan
Lucas Ahuis in Noord-Deurningen die met Greetken Ekelhof getrouwd was, zou
toekomen. Bovendien liet hij in het jaar 1797 bij zijn overlijden ook nog legaten
(testamentaire toewijzing van bepaalde goederen) na aan de kinderen van Lucas
Ahuis en Greetken Ekelhof. Hun namen: Berend Jan, Gerrit en Gertrudis Ahuis
uit Noord-Deurningen.
Het echtpaar Ahuis-Bruggink kreeg negen kinderen:
-

Gesina Maria
(1825);
Hendrikus
(1827);
Helena
(1829);
Johannes
(1831);
Susanne
(1833);
Johannes Hendrikus (1835);
Euphemia
(1837);
Gerrit Jan
(1840);
Lambertus
(1843).

De zoon Gerrit Jan, geboren in het jaar 1840, zette de boerderij voort en hij zou
tevens de laatste Ahuis zijn die het erve Ahuis bewoonde. In het jaar 1881
trouwde hij met Johanna Groothuis en het echtpaar bleef zonder kinderen. Bij
zijn onverwachte overlijden in het jaar 1910, op zeventig jarige leeftijd, waren er
geen familieleden Ahuis die het oude erve Ahuis konden voortzetten. Ook zijn
broer Lambertus die in het jaar 1909 naar Ootmarsum was vertrokken had geen
kinderen. Zijn oudere broers Hendrikus, Johannes en Johannes Hendrikus
waren ongehuwd gebleven.
Op de boerderij van Gerrit Jan Ahuis waren knechten en meiden in dienst. Eén
daarvan was Johannes Bernardus Laarhuis, geboren in het jaar 1890. Hij was
een verre verwant van Gerrit Jan Ahuis. Na het overlijden van Gerrit Jan Ahuis
in het jaar 1910 zou hij, kennelijk bij afwezigheid van een Ahuis als opvolger, in
het jaar 1912 de boerderij aan de Penninksbrugweg erven. Johannes Laarhuis
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trouwde in het jaar 1911 met Johanna Zwiep en het echtpaar kreeg zes
kinderen. De genoemde Johan en Gerard Laarhuis zijn respectievelijk zoon en
kleinzoon van Johannes Bernardus Laarhuis en Johanna Zwiep. Inmiddels
bestaat het erve Ahuis in Noord-Deurningen niet meer onder die naam. De
huidige Ahuisweg herinnert aan een familie met een aandoenlijke geschiedenis.

De timmerman uit Hellendoorn
In het voorjaar van het jaar 1875 werd er druk getimmerd en gemetseld op de
hoek van de Doodwallen en het pad naar café ‘De Hoop’ in Bergen (NH). Een vijf
man sterke ploeg werkte daar in opdracht van Dirk Blankendaal en Simon
Molenaar aan een stolpboerderij. Het is het nu nog bestaande pand Hoopweg 17.
Bij de voltooiing van de bouw werd ouder gewoonte ergens een losse plank
verstopt. Er op stond de volgende tekst geschreven:
J.C. Groen te Bergen
Maarten Groen van Schagerbrug
A. Ronhaar uit Hellendoorn In Overijssel
J. Blankendaal
J. Houtenbos
Bergen 10 april 1875
Door deze Heren dit huis vernieuwd
Vertrouwde namen zeker als het om Berger bouwvakkers gaat. Er was ook een
vreemde eend in de bijt. Hoe vreemd blijkt wel uit het feit dat er in hetzelfde huis
een eeuw na dato nog zes planken te voorschijn zijn gekomen. Ze bleken te zijn
volgeschreven met Hellendoornse hartenkreten. Op één daarvan geeft hij de
volgende boodschap mee:
A(f)brekers of herstellers deser schoorsteen ik hoop dat gij met de selve geestdrift
moogt werken met medewerking van de onderdanen van Baggus of Schiedam
gedaan en afgewerkt in het jaar 1875 de moderne eeuw wij noemen ons de
werklieden van d. Blankendaal en Siemon Molennaar bergen 18 april de schrijver
A. Ronhaar of poep.
Poep noemt hij zich. Dat was zijn bijnaam… hem gegeven door zijn
Noordhollandse kameraden. Alles wat uit het oosten kwam werd als zodanig
betiteld. In het bijzonder Westfaalse en Nedersaksische seizoenarbeiders en
manufacturiers. Voor de laatsten kende het Westfries de uitdrukking
‘lappiespoepe’. Meer in het algemeen kon iedereen die niet uit het eigen gewest
kwam, met die naam worden aangeduid. De Poepen kwamen uit Duitsland,
Westfalen. En minderwaardig volk werd ook Poepen genoemd en het is mogelijk
afgeleid van de scheldnaam Papen of Paupers.
Antonie Ronhaar met zijn typisch Sallandse achternaam vatte het in ieder geval
niet op als een belediging maar bijna als een geuzennaam. Voor de verbroedering
met zijn ploeggenoten zorgden wel de wijn: de godendrank van Bacchus of de
jenever uit Schiedam. Die deden de slechte arbeidsomstandigheden en de karige
verdiensten even vergeten:
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Veel is hier gezopen erg gepoft en gebeert de Loonen waren toen 15 cent per uur de
kosgelden f 5,00 de jennever koste 8 cent het maatje.
Een maatje gold als 1/10 liter of 1/10 kan, waarvoor de kosten in de
nabijgelegen herberg waarschijnlijk regelmatig op de lat werden geschreven of
werden ‘gebeurd’ (betaald met pand). Op weer een andere plank meldt: ‘uwe
voerlopig vriend’ (voorganger) dat er ook wel eens werd geluierd in de baas zijn
tijd.
Wij ondergetekende Dienaaren (...) uitvoerder van het werk van onze Antieke baas
Simon Molennaar brengen bij dezen u lieden te weten dat wij zonder moeijte van
onze baas dagdieven kunnen zoo hart we willen.
Deze ontboezeming werd direct gevolgd door een persoonlijke klacht
Ik ongelukskind die 2 meijden heb met een kind, zou ze graag trouwen maar ik
moet wagten, ik ben nog vier jaar in diens(t), treurige lotgevallen.
Of dit werkelijk was of fantasie valt niet te achterhalen. De toen
vijfentwintigjarige Hellendoorner was geheel alleen in dit ‘lant, ben halv per
ongeluk verzijlt’ en verlangde zich ‘aan een meysie te verbinden daar tot hiertoe
lief, mollig en zacht.’
Dat hij soms tijd had om zijn gedachten de vrije loop te laten. En daarbij naast
persoonlijke ook allerlei maatschappelijke en zelfs levensbeschouwelijke kwesties
aansneed, blijkt wel uit de grootste plank van de reeks. We geven deze hoogst
curieuze en deels onbegrijpelijke tekst vol zedenprekerij hier in zijn geheel weer.
Hartelijke allemansverdrieten, die hier later zult komen de boel verknoeien, de dier
en luijaard uit te hangen, wees zo goed bij het vinden van dit stuk U te spiegelen
aan onze hartelijke walgelijkheden. Wij zijn alreeds van de rotten en als onze
moederne of verligte Eeuw, zoo te noemen het jaar 1875 zoo triest dat we er van
uitgaan, dan zult ge zeker bij de voorspelling van mij ondergetekende bij
ondervinding hebben, gij ledematen van baggus afvallen van het woord Gods gij
en uwe vrouwen, op het hooft ziekten, uwer voorouwer versmaat en de jeugdige
mei(s)jes of Paradijsvogels in het lijf zit, wat is u zoeken anders als aan onze
graven of grijze haren met voeten te trappen, gij turkoog, het kan niet anders of ge
moet dan tot het ui(t)vaagsel van de maatschappij behoren omreden het leven des
mensdoms, is nu al niet anders als te hart te koelen, om vleselijke lusten, de
meyden, is hun roepen immers nu al, het is het eenigste vlees wat we in het lijf
krijgen, ook wat zou de weerelt wezen moest ze zonder meysjes zijn. Nu gegroet,
vervloekt wou Ik zeggen, verdrietelijke opvolgers, rijk mijn U hand al is het naar
(het) graf, volg mij op mijn geest, zoo zult ge leven en de aarde zal U tot een hof van
eeden wezen. Onze baas is ook van de rotten, half hond, half mensch, hij draagt
de baart op zijn neus. Zijn lang genoeg die delen: dat is zijn roepen de gansche
dag. S. Molenaar, meester timmerman te bergen. Wy ondergetekende dichter, die
zich noemen J.S.G.M. Groen enz. ik, het onderwerp van al de mannen of
ongelukken, A. Ronhaar of poep komende van Hellendoorn uit Overijsel.
Bij het scheiden van de markt op 24 april 1875 werd de toon van de ‘dichter’
weer wat milder en reëler. Hoewel de opdrachtgever letterlijk een rotbaas bleef:
Wij zijn vandaag voor t laast
van avond gaan we rijzen
we hebben ons baas zoo trouw gedient
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nog (...) wil hij ons niet prijzen
pas gij dus op doe niet te veel
want ook u vlijt word dan met stank beloond
Was getekend, met de ‘hartelijke groete van u voorloopiege kolegaas’: J.S. Groen,
M. Groen en A. Ronhaar.
Precies een eeuw later zijn de boodschappen teruggevonden en het was
inderdaad een collega die ze aantrof, timmerman Cor Kooy. Hij wist ook iets meer
te achterhalen over de verdere levensloop van Antonie Ronhaar. De
Hellendoorner kwam uiteindelijk in Sloten bij Amsterdam terecht. Waar hij een
‘meysie’ vond en een gezin stichtte. Later verhuisde hij naar Nijmegen, waar hij
op een en tachtigjarige leeftijd overleed.

Hooitijd, heerlijke tijd
Iedere zomer roept de geur van het stervende gras weer de beelden uit de hooitijd
en verre jeugd bij mij op. In Enter is het donker buiten. Tegen het raam klinkt
het zachte geruis van de regen. Ik kijk ernaar en zie de natte sporen op het
stoffige oppervlak. Sint Jacob is de heilige van de roggebouw. De boeren spreken
van een vroege Sint Jaopik en een late Sint Jaopik. In Sint Jacob komt de lamp
voor het eerst van de zomer in de avond weer aan. Als het eten op is gaan de
arbeiders en bindsters naar huis en ‘onze volk’ strekt zich weldra in de bedstede
uit voor een korte nachtrust. De spreuk van Salomo: ‘Die in de oogst slaapt, zal
arm worden’, was het motto van de boeren in deze drukste tijd van het jaar.
Enter heeft een lange en boeiende geschiedenis die veel verder terug gaat dan de
twintigste eeuw toen de scheepvaart op zijn einde liep. Vroeger was hier een
veenlandschap en heidelandschap afgewisseld met kleine ontginningen en dichte
meidoornheggen dat begrensd werd door de Vecht, de Regge en de heuvelrug. Het
maakte onderdeel uit van het richtambt Kedingen, een gebied waarover de
bisschop van Utrecht en de roofridders geregeld met elkaar in de clinch lagen.
Aan het eind van de negentiende eeuw was er sprake van een langdurige
landbouwcrisis. Die crisis werd vooral veroorzaakt door de vrije invoer van
goedkope Amerikaanse tarwe, geproduceerd in de reusachtige grote en juist
ontgonnen prairiegebieden. De crisis had ernstige sociale en economische
gevolgen voor de boeren, temeer omdat ze er organisatorisch, technisch en
economisch totaal onvoorbereid tegenover stonden. De hele plattelandsbevolking
ondervond de ernstige gevolgen ervan. De organisaties in de landbouw hielden
zich vrijwel uitsluitend bezig met technische aangelegenheden. Ze waren niet in
staat om een krachtige, actieve sociaal economische politiek ten gunste van de
landbouw te bevorderen. Bovendien werden deze organisaties bestuurd door
notabelen als burgemeesters, notarissen, rentmeesters, grootgrondbezitters en
grote boeren. Mede naar aanleiding van de encycliek 'Rerum Novarum' van paus
Leo Xlll namen mensen het initiatief om in eigen kring boerenbonden op te
richten op christelijke grondslag. De priester Herman Schaepman, geboren in
Tubbergen was hierbij betrokken. Vanuit deze boerenbonden ontstond de ABTB,
een katholieke overkoepelende bond in het toenmalige aartsbisdom. Door
samenwerking probeerden boeren minder afhankelijk te worden van de adel,
grootgrondbezitters en industriëlen. De boeren werkten aan de directe
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behartiging van de sociaal economische belangen, onder andere via aan- en
verkoopverenigingen en coöperaties. Boerenleenbanken werden opgericht waar
onderling via een kassier geld geleend werd. Al deze zaken hebben enorm
bijgedragen tot de emancipatie van de boeren. Ze werden zelfstandiger en kregen
meer welvaart. De boeren werden zich bewust van hun belangrijke
maatschappelijke positie inzake de voedselvoorziening en het beheer van het
platteland.

Het Duutse hoes
Omstreeks het jaar 1930 tekende architect Jan Jans een merkwaardig huis in
Enter, genaamd De Mulderij (Mulderieje). Hij beperkte zich tot het vereeuwigen
van het L-vormige woongedeelte dat in vakwerkbouw was opgetrokken. Volgens
Jans stond het huis bij de Entersen bekend als het ‘Duutse hoes’. De afwijkende
vormgeving valt op van dit opmerkelijke voorbeeld van oude landelijke
bouwkunst. Het geheel doet denken aan Noordduitse boerderijen volgens
Ditmarschen uit Sleeswijk-Holstein. Bovendien vertonen Sallandse hallehuizen –
als overgangsvorm naar het T-huis – ook wel een asymmetrische, L-vormige
plattegrond in de late achttiende en negentiende eeuw in de IJsselstreek. In
Elsen bij Markelo zijn eveneens L-boerderijen bekend. Een verwante
vakwerkbouw was het huis De Krans op het terrein van de voormalige havezathe
Beverfleurde te Rijssen die in het jaar 1940 werd gesloopt. Naspeuringen voerden
naar het kadaster te Zwolle waar de oudste situatietekening van De Mulderij uit
de periode rond het jaar 1830 wordt bewaard, bekend als sectie E, nr. 865. In
het jaar 1938 werd het huis beroofd van het overdwars uitstekende
vakwerkgedeelte. Tot omstreeks 1977 lagen daar nog meer ouderwetse
boerderijen aan de westelijke periferie (buitenrand) van deze nederzetting. Aan de
Dorpsstraat bijvoorbeeld, als blikvanger vanaf de Ypeloweg, een vroegnegentiende eeuwse boerenhuis met houten topgevel en grote inrijdeuren.
Bouwkundig en volkskundig van belang was een in de lengterichting verdeeld
hallehuis, een dubbel huis voor twee gezinnen. Het bezat in een weiland aan de
wegkant een vrijstaande klompenmakerswerkplaats met wanden van baksteen
en een pannen dak. Voor een wolfdakje, achter een houten topgevel.
Nu dit stuk oud-Enter heeft moeten wijken voor een nieuwbouwwijk – alleen de
verbouwde Mulderij staat er nog – heeft een nadere beschouwing zin. Gelukkig is
in het archief van openbare werken (gemeentehuis Wierden) een in het jaar 1938
vervaardigde bouwkundige tekening (opmeting) van de toenmalige situatie. Deze
tekening werd gemaakt in verband met een verbouwing van het woongedeelte van
dit belangwekkende huis. Het ontwerp van de nieuwbouw bevindt zich eveneens
in het archief van Openbare Werken te Wierden. Een en ander werd in opdracht
gegeven door de weduwe G.J. Ezendam. Gesprekken met de bewoners uit het
jaar 1981, met name Gerrit Jan Ezendam en zijn moeder verschaften meer
materiaal over de boerderij De Mulderij. Karakteristiek is natuurlijk de brede deel
van dit West-Twentse hallehuis die zes meter veertig breed is. De sluitsteen van
de ‘achterdure’ vermeldt het jaartal 1776, het bouwjaar van het bedrijfsgedeelte.
Aan weerszijden van de deel bevonden zich de lage zijbeuken. Tot de Eerste
Wereldoorlog stonden in de potstal zes ‘beeste’ (koeien), gezelschap gehouden
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door een paard in de paardenstal tegen de straatgevel. Verschillende kleine
bergruimten en een varkensstal en een privaat, een plank met ronde opening. De
‘sprong’ in de plattegrond signaleert dat het aan de achterzijde uitgebouwde
woongedeelte van iets latere datum was.
In een langwerpig brok zandsteen dat nu in de tuin ligt was de volgende tekst
gebeiteld: ‘Door U Kruis O Heer Bewaare ons voor Brand Voor al de nood en voor
sunde en scande F I L A W 1784’. In het midden was een gestileerd kruis in reliëf
aangebracht. De initialen betekenen F. Lohuis en Albert Workel. G.J. Ezendam
vertelde dat Workel uit Duitsland kwam en de bouwheer van dit woongedeelte uit
het jaar 1784 geweest is. Het aangebouwde vakwerkdeel dat veel ouder is, werd
toen van een nieuwe indeling en van een door schuiframen geflankeerde
toegangsdeur voorzien. Albert Workel was indertijd waarschijnlijk eigenaar of
aandeelhouder van de plaatselijke windmolen. Verklaarbaar is nu ook de naam
van het huis: De Mulderij (Mulderieje). In het jaar 1938 werd in het beginstadium
van de sloop van het woongedeelte nog net op tijd een foto gemaakt van het tot
ondergang gedoemde oude woongedeelte. Zichtbaar zijn op de historische foto:
Albert Pluimers en metselaar Berend Hendriksen en Jannes Ezendam junior. Op
het dak zit Mans Hendriksen die de sporen en de daklatten panvrij maakt. De
oude indeling van de lange woongevel is uitstekend te onderscheiden. De lage
raampjes brachten licht en lucht in de slaapkamer onder het schuine dak van de
kubbing. De eerste deur vormde de toegangsdeur tot de ruime woonkeuken
(6.50X6.50), met inlegbouw kastje en ‘boozem’ van een meter tachtig breed. Tot
het jaar 1938 was deze ruimte antiek ingericht met kabinet, knopstoelen en
‘letterdeuke’ (merklappen). Tussen de schuiframen met houten roeden aan de
woonzijde bevindt zich de eerder genoemde steen met het jaartal 1784. Naast de
woonkeuken trof men de keuken (4.50X5) aan met daarachter een smalle
slaapkamer (3.50X5.70). Op de tekening van Jan Jans is het vierkante raampje
met luik van deze ruimte vastgelegd. Zij toont ook het luik van de zolder op de
eerste verdieping. Direct herkenbaar zijn de ankerbalkconstructie en vijf gebinten
van de inspringende hoekpartij. Twee rijen regels (riej’n) delen het geheel in drie,
door stijlen onderbroken stroken. Consoles (stekbeande) aan weerszijden van de
stijlen ondersteunen de muurplaat, waarop de stijlen rusten. Een kabinet uit de
oude inboedel werd overgenomen door Geertruida Ezendam uit Hengelo.
Het boerenbedrijf van De Mulderij was overwegend op de veeteelt gericht. Achter
het woongedeelte lag vroeger ‘nen Wiejerd’. Vergelijk de bekende Rijssense
‘Wiejerd’ voor het bleken van de was. Of er in Enter ook gebleekt werd wist de
familie Ezendam niet te vertellen. De mannelijke Ezendams behoorden vroeger
tot de Enterse binnenschippers die in zuid en west Twente vracht vervoerden via
de smalle beken en waterlopen. Dat gebeurde natuurlijk met de traditionele
Enterse zomp. Aan die traditie herinnert een vroeg-negentiende eeuwse
windwijzer op het topje van een katholiek gevelteken, behorend tot de sier van
een verbouwde dorpsboerderij aan de Dorpsstraat 109 te Enter. Het silhouet is
een Enterse zomp, inclusief roerganger. Na de Eerste Wereldoorlog gaf de familie
Ezendam de brui aan de stagnerende binnenscheepvaart. Ze besloot over te gaan
naar vrachtvervoer met paard en wagen. Uit die tijd (1930) dateert een foto met
op de bok van een door twee paarden getrokken huifkar J.H. en G.J. Ezendam,
gekiekt op de Wierdenseweg te Enter. Vanaf het jaar 1930 was het vervoer het
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middel van bestaan van de Ezendams. Tot het midden van de jaren vijftig van de
twintigste eeuw bleef men de paarden trouw. Nu (1980) hebben de drie broers
Ezendam van het erve De Mulderij ieder een vrachtwagen om het rayon AlmeloGoor-Markelo-Delden-Bentelo-Hengelo mee te bedienen. Kleine verhuizingen
vinden op verzoek ook plaats.
In het jaar 1979 is het oude bedrijfsgedeelte met z’n warme rood-bruine baksteen
nog eens nagezien en behoedzaam gerenoveerd, alles in passende stijl. Het ziet er
naar uit dat dit uit het jaar 1776 daterende gedeelte van Het Duutse Hoes nog
lang een waardig accent zal verlenen aan dit vernieuwde gedeelte van Enter. Een
protestants, eenvoudig gevelteken met een simpele windwijzer prijkt tussen de
windveren van de gevel aan de straatzijde. De familie Ezendam is vanouds
Nederlands hervormd. Je vraagt je intussen af of het gevelteken met windwijzer
in Enter wellicht fungeerde als een herkenningsteken voor schippersfamilies. De
klant hoefde dan alleen naar de geveltop te kijken.
Kunsthistoricus Engelbert ter Kuile schreef in het jaar 1934 in Nederlandse
Monumenten van geschiedenis en Kunst over het Duutse Hoes:
Bij de splitsing van den Almelooschen weg en de weg naar Bornebroek staat een
oud huis (XVlll B) genummerd EK 1397, bekend als De Mulderij. Rechthoekig
woonhuis van vakwerk, later verbouwd en aan de achterzijde van een deel
voorzien. In een schouw van steen met het jaartal 1776.
Met Ter Kuile zien we in het woonhuis van vakwerk het oudste deel van het
oorspronkelijke bouwwerk dat nog in de zeventiende eeuw gebouwd kan zijn. Het
staat alleen niet op de splitsing van de Almeloseweg en de Bornebroekseweg,
zoals Ter Kuile meldt, maar op de splitsing van de Wierdenseweg en de Ypeloweg.
Voor de ontwikkeling van de West-Twentse klederdracht is een foto uit het
familiealbum van de Ezendams van belang. Op de foto staat Janna EzendamLammers (echtgenote van Jannes Ezendam senior) naast de ‘middeler’ (houten
stutpaal) van de grote inrijdeuren. Zij heeft de daagse knipmuts op het hoofd,
een jak en een zwarte lange rok en ’n scholk (schotteldook, schort) aan. Janna
Lammers leefde van 1856 tot 1939 en werd drieëntachtig jaar.

De Vriezenveense veen- en bollenvelden
Over de historische Paterswal ging in de jaren 1941/1942 de tocht naar de
bollenvelden in Vriezenveen. Lang geleden trokken hier monniken te voet van
Sibculo naar Albergen, eens twee bekende kloosterstichtingen. Dwars door de
ruwe, onherbergzame, deels moerassige veenstreken legden zij een pad aan dat
enigszins begaanbaar was, smal en primitief. Nu is dat pad verhard en zijn ook
deze oorden opgenomen in het moderne snelverkeer. Rechts van de straat was
vroeger nog veen, zover het oog reikte. Het waren de zogenoemde Oosterhoeven,
het enige dat toen nog niet ontgonnen was in deze streken. Duizenden en nog
eens duizenden turven werden hier dagelijks gestoken of geperst. Ruige mannen
met zware steekschoppen stonden hier kromgebogen hun moeizaam werk te
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verrichten. De bovenste lagen leverden de witte- of aanmaakturf en ook het
turfstrooisel dat in balen werd geperst en verhandeld. Midden in het veld stond
de machine die de onderste lagen van het veen verwerkte tot de harde machinale
turf. De locomobiel die de machine aandreef sloeg zijn zwarte walm naar het
noorden met de zoele zuidenwind mee, waar ze verloren ging over de reeds
kleurende heide en de droge gele bentepollen. Weinig begroeid en eentonig was
die veenstreek maar toch bekoorlijk voor diegenen die geïnteresseerd waren in de
flora en fauna, die als overal ook hier uiterst fraai zijn.
En hier bollenvelden? Inderdaad, zo was het in die donkere oorlogsjaren. Links
van de weg werd toen nog turf gestoken maar grote complexen waren al
afgegraven. De ondergrond van het veen werd toen klaargemaakt en ontgonnen.
Bij de aanvang van het turfgraven was de bovenste losse veenlaag, de
zogenaamde bolster terzijde gezet en deze diende nu weer bij het in cultuur
brengen van de gronden. Als het terrein geëgaliseerd was werd de laag bolster er
opgebracht en tenslotte werd het gehele stuk met een laag goed zand verzwaard.
Zo werden deze afgegraven hoogveenterreinen de uitstekende dalgronden die in
meerde provincies van ons land worden aangetroffen. Speciaal zijn deze
veenkoloniale gronden geschikt voor de verbouw van aardappelen en maïs.
Het zijn de Groninger landbouwers die hier hun bedrijf uitoefenen. Energieke
personen met een dergelijke dosis landbouwkennis en algemene ontwikkeling,
die weten hoe de grond bewerkt en bemest dient te worden om een maximale
oogt te kunnen opleveren. Zo kochten jaren geleden enige boeren uit Stadskanaal
en Musselkanaal in deze streek een complex gronden, dat later door verdere
aankoop nog steeds werd vergroot. In totaal beloopt hun bezit ongeveer honderd
hectare, waarvan reeds de helft in cultuur is gebracht tot goede dalgrond. De rest
van deze gronden is toen verveend maar nog niet ontgonnen.
Onder de rook van de veenindustrie stonden toen de bollen te bloeien, de
paperwhites, de Ducs van Tholl, de Keizerskronen, fraaie namen die naklinken
als ze uitgesproken worden. Het was een proef met een oppervlakte van
tweeënhalve hectare en het waren toch echte bollenvelden die dezelfde
schitterende indruk maakten als de grote rechthoeken van geel, wit en rood van
narcissen, tulpen en hyacinten in de bollenstreken van ons land. Velen, zeer
velen die nog nooit een bollenveld van dichtbij hadden gezien, kwamen toen naar
Vriezenveen om de kleurschakeringen te bewonderen. Bij de rondleidingen
werden de bezoekers van de nodige informatie voorzien. De arbeiders die hier
toen te werk gesteld waren, sneden de bloemen af – ruim twintig narcissen voor
een dubbeltje – voor de vele bezoekers die dag in dag uit kwamen en die
natuurlijk allen bloemen meenamen.
In het najaar gingen de bollen de grond in, hoofdzakelijk narcissen in
verschillende soorten en variëteiten. Voor ze echter aan de grond werden
toevertrouwd werden de bollen eerst ‘gekookt’, gedurende drie uur op een
temperatuur van drieënveertig graden Celsius. Dat was tegen de aaltjesziekte en
de narcisvlieg. Die aaltjes zijn zo klein dat ze zich tussen de cellen in de plant
kunnen bewegen en zelfs voortplanten. Zo klein dat ze alleen met een sterke
microscoop zichtbaar worden. En toch zijn deze kleine wezentjes in staat de
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gehele bollenoogst te vernielen. En daarom gingen ze als uien in de ketel. Ook de
narcisvlieg, of juister gezegd de larve ervan houdt zich verwoestend in de bollen
op. Ook hiervan kennen de bollenkwekers de kringloop en ze weten het
gevaarlijke insect doelmatig te bestrijden.
Als dit gebeurd was werden de bollen op ongeveer tien centimeter diepte
uitgepoot. Dat waren de zogenaamde éénjarigen. Dat zijn geen bollen die een jaar
oud zijn maar die na een jaar kunnen bloeien, dus flinke grote bollen die
verkocht kunnen worden. Rechts stonden de éénjarigen. Die moesten nog gerooid
worden. Aan de grote bol zitten dan meerdere kleine bolletjes. Dat zijn de tweeen driejarigen, al naar gelang van hun grootte. Over twee en drie jaar kunnen dat
pas weer éénjarigen worden. Ook die werden in de herfst uitgepoot en niet
gerooid voor ze weer éénjarig waren. En in het kweken van de éénjarige,
verkoopbare bollen schuilt het geheim van de bollenteelt. Bollen vragen een heel
zware bemesting, haast dubbel zoveel als de gewone gewassen. Als de export lukt
kunnen de bedrijfswinsten zeer goed en zelfs hoog zijn. Van de export van bollen
is het hier nooit gekomen want na de oorlog verdwenen ook de bollenvelden van
’t Vjenne.

Poort Bulten
Het arboretum Poort Bulten in De Lutte (gemeente Losser). Het is aan de weg
naar Losser, even buiten het dorp. Het terrein heeft een oppervlakte van twintig
hectare, waarvan achtenhalve hectare in beslag wordt genomen door het
arboretum zelf. De rest van het terrein bestaat uit een weiland met daarin een
uniek poelen landschap en een bosstrook. Het arboretum is een fraai aangelegd
park met bijna drieduizend bomen en heesters. Er zijn duizend verschillende
soorten uit alle delen van de wereld. De meeste bomen en heesters zijn voorzien
van een bordje met daarop de Nederlandse en de Latijnse naam. Door de
parkachtige aanleg is het arboretum naast een unieke leerschool van de natuur,
een fraai en uitnodigend wandelgebied dat in elk jaargetijde zijn bekoring heeft.
Het is een bomenmuseum met opvallende bloeiers als tulpeboom, trompetboom
en vaantjesboom. Ze staan op het grote terrein naast de reusachtige sequoia en
de zeldzame Japanse tempelboom. Blauwgraslanden zijn te bekijken, evenals een
moeras dat midden jaren tachtig van de twintigste eeuw is aangelegd. Het is
onvoorstelbaar,
gewoonweg
niet
te
begrijpen
dat
organisaties
als
staatsbosbeheer, natuurmonumenten en het Overijssels Landschap destijds geen
belangstelling hadden voor het arboretum. Het park is in meer dan oude luister
hersteld en toegankelijker dan ooit. Jaarlijks vinden tachtig duizend mensen de
weg naar het arboretum. Borrenbergs vindt in het toeristisch-recreatief
vulkaanlandschap snel antwoord op voor de hand liggende vragen. Behalve
directeur van het IST is hij ook voorzitter van de VVV Ootmarsum,
penningmeester van de VVV Overijssel en docent aan een toeristische opleiding
in Hengelo. IST is de eigenaar van arboretum Poort Bulten. Aan hem de vraag:
‘Waarom bemoeid de overheid in een tijd van privatisering zich met het gebied
van de recreatie’?
Allereerste vanwege de factor welzijn. De mens krijgt steeds meer vrije tijd. De
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overheid voelt zich voor de invulling daarvan mede verantwoordelijk. Ten tweede
is er het aspect ruimtelijke ordening. Zestien miljoen mensen op een klein stukje
grond. Zoiets dwingt je een vinger in de pap te houden. De bescherming van het
milieu is een ander facet. Door concentratiegebieden als het Hulsbeek en
Rutbeek aan te leggen kun je de druk op het buitengebied beperken. Bovendien
kan de overheid uit economische overwegingen niet achterblijven bij het
aanmoedigen van toeristisch beleid.
Borrenbergs wil de belangen van de overheid en het particuliere bedrijfsleven niet
op een hoop gooien. Hij memoreert een gestrande poging in Nijmegen het
recreatieschap en de streek-VVV samen te laten smelten. Bij het privatiseren van
de gebieden als Hulsbeek en Rutbeek komen oude doelstellingen onder druk.
Wellicht accepteert de ondernemer sociale garanties. Wat doe je als na een paar
jaar de ondernemers zich terugtrekken met de mededeling dat het sociale aspect
een blok aan het been is? Aan de andere kant heeft opperparkwachter
Borrenbergs samen met zijn medewerkers, als eerste in Nederland het
particuliere initiatief aangewakkerd.
Sinds het jaar 1950 is de recreatie in Twente wisselend bestuurd vanuit het
recreatieschap, het gewest en een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Met
horten en stoten is voortgang geboekt. Emotioneel liggen het oude recreatieschap
en het huidige IST het beste in het gehoor. Borrenbergs:
Aanvankelijk koste het me erg veel moeite het recreatieschap op te offeren. Op te
offeren waarvoor? Ik vreesde minder slagvaardig te kunnen zijn. Toegegeven, ik
zat bij het gewest wel eens op het puntje van mijn stoel, Maar ik kan toch niet
zeggen dat in die periode ontwikkelingen zijn tegengehouden. Of het gewest dan
een stroomversnelling teweeg bracht? Nee, zeker niet. Bestuurlijk hebben we
destijds met z’n allen hard gewerkt aan de vorm van de provincie Twente. Toen
die provincie niet doorging ben ik wel even bang geweest dat het resultaat van
vijftien jaar beleid op het gebied van de openluchtrecreatie aan een zijden draad
zou komen te hangen. Dat de continuïteit onder druk zou komen te staan. Nee,
je mag niet zeggen dat de sector recreatie louter overeind gebleven is, omdat
inmiddels de vuilverwerking zo belangrijk geworden was. Dan zou de
samenwerking van gemeenten op het gebied van de recreatieve voorzieningen
volstrekt oneigenlijk zijn De gemeentebesturen zouden best wat meer gebruik
mogen maken van kennis en vaardigheden van IST. De gemeente Markelo heeft
advies ingewonnen over verblijfsrecreatie. IST zou meer gebruikt kunnen worden
als vraagbaak op het terrein van de openluchtrecreatie.
Borrenbergs droomt van een beter fietspadennet, meer wandelweggetjes. Op pad
langs de akker, een route via grazige weiden. Onderzoek van de Grondmij wijst uit
dat het recreatiegedrag van de Twentenaren sterk is veranderd. De vaste
standplaats op de camping in de streek (een Twents trekje) is uit de gratie. De
kampeerder stelt hogere eisen aan de kwaliteit van de camping. Door het
verbeterde wegennet zijn afstanden niet meer zo bezwaarlijk. Bijna veertig procent
van de recreanten vindt zijn bestemming binnen tien kilometer. Er zijn tal van
recreatieve plannen. Haaksbergen mikt op een tinmuseum, Enschede denkt aan
een kunstskibaan. Grotere projecten zijn initiatieven om te komen tot
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bungalowparken in het Luttermolenveld en het Hulsbeek. De Domelaar te Markelo
en de Leemslagen bij Almelo zijn wellicht recreatiecentra in opkomst. Het Nationaal
Bureau voor Toerisme concludeert: Twente is niet bijster goed, ook niet slecht. Een
grauwe middenmoot met als opvallendste eigenschap de onbekendheid. Ondanks
alle heuvels een streek zonder profiel.

Dinkel, Lutterzand
In het Lutterzand laat de Dinkel zich van haar meest natuurlijke kant zien. Daar
mag ze zich uitleven in wilde kronkels en lussen. Daar kalft ze de oevers af en
legt het verzwolgen land elders weer neer. Op deze manier is een steile oeverwand
ontstaan, waar dertigduizend jaar geschiedenis van de aardkorst zichtbaar is
geworden. Veel fossiele bodems die duizenden jaren toegedekt hebben gelegen,
zijn hier weer tevoorschijn gekomen. In die laag worden vaak dennenkegels
aangetroffen, stukjes houtskool en talrijke aan één kant verkoolde, door
vlammen geblakerde stammen van berken en dennen. Stille getuigen van
geweldige bosbranden die woedden nadat er zich opnieuw een zeer koude periode
had aangediend. De Dinkel is een naam waaromheen zich de geschiedenis van de
aarde van de laatste tweehonderdduizend jaar beweegt. Het heldere water laat op
sommige plaatsen de gele zandbodem zien en pijlkruid en zwanebloem groeien
langs de oevers. Wanneer het enige dagen geregend heeft klimt het water hoger
en hoger tegen de oevers. Vloeit over de dammen en uiterwaarden, zet weiden en
bossen onder water en voorzover het oog reikt is het één zee. Het was in de
winter van 1890-1891 toen een dijkdoorbraak plaats had bij de Beuningerbrug,
waardoor de Wegmörs, het Goor, een groot gedeelte van de Nieuwstad onder
water kwamen te staan. De golven klotsten tegen de hoge straatweg bij
Wubbenweide, ze golfden zelfs over de straat en het huis Bögelskamp moest
ontruimd worden. Het bruisen van het vallende water over de dijk langs de
Kampbeek was bij het dorp te horen. Zo geweldig is het in januari 1918 weer
geweest. In het jaar 1915 stroomde nog een gat in het dijkje bij het Sterrenbos,
een paar bomen er vlak bij werden ontworteld en kubieke meters zand werden
neergelegd over de groene weiden. Nu wordt de Dinkel voortdurend
schoongehouden en zijn zelfs dijken langs de oevers aangelegd. In lang vervlogen
tijden waren er geen dijken, als de storm een eik of een den velde die langs de
oevers stond en in de rivier smakte was dit de oorzaak van een opstuiking (druk
van twee vlakken op of tegen elkaar) en overstroming en het kiezen van een
nieuw stroombed. De oude stroombeddingen vinden we op een wandeling langs
de Dinkel meermalen terug, heel duidelijk nog in Hassinkhof. Een oud stroomdal
is te herkennen in ’t Goor en ‘t Ven’ke en verder vlak langs Denekamp bij het
protestantse kerkhof. Dat is nu allemaal weidegrond en zelden komt er nog
Dinkelwater. De steilrand van het oude rivierdal is op veel plaatsen prachtig te
herkennen, onder andere aan de Olden Diek waar men duidelijk de voormalige
hoge oevers ziet oprijzen. Links de steile rand van de Hilligenhorst, rechts die van
de Klokkenberg waar de weg vlak langs gaat. Gaat men nu naar Tilligte, NoordDeurningen, Lattrop en Brecklenkamp waar de kampen (hoge gronden) door de
Dinkel gebroken zijn. De plaatsen zijn allemaal buurtschappen langs de Dinkel.
Dan vindt men die doorsneden van talrijke lage weilanden en morsen en
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knikken. Knikken zijn lage stukken klei en leem waarop cicendia’s, zotgras,
biezen, carex en centunculus groeien. Voor een weiland deugen ze niet. Ze staan
de hele winter onder water. Daar tussen liggen de hogere esgronden. Het zijn
resten van diluviale gronden die tijdens of direct na de glaciale tijd zijn ontstaan.
De morsen en knikken zijn duizenden jaren achtereen de tijdelijke beddingen van
de Dinkel geweest en van de Gele Beek en de Rammelbeek in de wintertijd. Ten
oosten van dit gebied ligt de wel anderhalf uur gaans brede strook heide, hier en
daar met stuifzand. De heide strekt zich uit tot de alluviale gronden van de
Vecht. De strook heide bevat verschillende meren, vaak vennen genoemd zoals
Hornven, de Bergvennen, het Gravenven en andere. Het ontstaan ervan is op
twee manieren te verklaren. Na de IJstijd bedekten Dinkel en Vecht dit gebied
met veel water en lieten daar bij het zich terugtrekken in het tegenwoordige
stroombed oude takken achter die langzamerhand door regen en wind zijn
dichtgewaaid. In Brabant zijn veel vennen door uitwaaiing ontstaan. Dat kan ook
hier het geval zijn geweest. Toen het water zich had teruggetrokken en een droge
tijd aanbrak, had de wind flink vat op de nog onbegroeide zandvlakte en kan
deze tot kommen en heuvels hebben omgevormd. Onverklaarbaar zijn de
veenlagen die onder het hoge zand bedolven liggen. Boven groeit het koren, graaf
twee meter diep dan is er een laag turf, soms wel een meter dik. Deze turf heeft
een interglaciale ouderdom en het zand erboven komt er door de nawerking van
de vierde IJstijd. Daardoor kregen de Dinkel en de Vecht tijdelijk grote
hoeveelheden water te vervoeren. Anderen houden dit veen voor post-glaciaal en
alluviaal.
Een profiel van de diepboring Buurse is daar in het jaar 1912 geëindigd. Deze
boring heeft door ongelukken en brokkeligheid van de Zechtsteenlagen niet de
gewenste diepte bereikt.
Van 0 – 2.80 meter: zand met houtresten;
5.80 meter: keileem en grof gemengd grintzand (diluvium);
9.00 meter: blauwgrijs tot groen lemig zand, aan de basis met
zwart-groene rolstenen met enkele schelpafdrukken en
haaietanden (onder-oligoceen);
18.10 meter: groen, lemig, fijn zand, bartomienschelpen en
foraminiferen (eencellige diertjes met kalkomhulsel, die
meegewerkt hebben aan de vorming van het krijt);
63.20 meter: vuilgroene en bruinachtige, fijnzandige klei, naar
beneden vet en met een zeer zandige laag aan de basis
(ecoceen);
300 meter: bovenste bontzandsteen met kleischalies,
kalkmergel, anhydriet, onzuiver steenzout en een uitlogings
breccie (brech of breg: cokes uit hoogovens( (trias);
580 meter: midden bontzandsteen, steenrode, soms bruin- en
groengevlamde schalie (lei) en zandsteen;
861 meter: onder bontzandsteen;
876 meter: zechsteen (grijze kalksteen);
879 meter: steenzout;
917 meter: dolomiet (kalksteen), breccie.
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De oude weg was de postweg en leidde van Lingen naar Nordhorn over
Denekamp naar Oldenzaal. De weg heet nog altijd ‘den Olden Diek’ en de brug
over de Dinkel heet ‘den olden brug’. Bij de kerk te Denekamp de
Wilhelminastraat in en deze volgen tot waar zich even buiten het dorp de
zandweg in tweeën splitst. Dan ligt rechts de Olde Diek langs een roggeakker: De
Klokkenberg. Daar hebben in de steil afgegraven helling een zestigtal
oeverzwaluwen hun gangen uitgegraven. De Klokkenberg is zo genoemd omdat er
in de jaren 1518 tot 1536 klokken voor de toren van Denekamp zijn gegoten.
Over een slingerend fietspad door een laag gedeelte waardoor een beekje stroomt.
Links ligt een moeras die een oude Dinkelbedding is. Aan de rechterhand grenst
aan een weide nog een klein hoekje bos met bomen, het overblijfsel van een veel
groter. De handwijzer zegt rechts en het erve Grondboer voorbij over een beekje
en daarachter rechts een grote boerenwoning met schuren en oude eiken. Nog
een paar passen en we staan aan de Dinkel. Het heldere water stroomt en
kronkelt noordwaarts onder de oude brug door. Steile wanden met bloemen,
hoge bomen en kreupelhout. De oude Dinkel slingert naar Dinkeloord en
Singraven. De Dinkel is hier wel honderd meter breed. In de winter is er alles
onder water. Het komt tot aan de brug, gaat er wel eens over heen, vult het wijde
Dinkeldal als van ouds en de dennengroep staat midden in het water. Als de
Dinkelsluizen bij de watermolens goed hun werk doen, is met een acht dagen
alles weer in zijn gewone doen. Massa’s zand, tot rivierduinen opgespoeld liggen
dan langs de oevers. Diepe gaten zijn gespoeld in de uiterwaarden en steile
kanten zijn afgebrokkeld en in de rivier gesmakt. In juli is de rivier de kalmte
zelf. Het blinkende, levende water, dat komt en gaat heeft een grote
aantrekkingskracht op jong en oud. Als de maan boven het bos bomen is gerezen
en haar stralen werpt over de mooie landschap, dan trilt in ons binnenste een
tedere snaar die zingt van vrede, van geluk, van liefde. Alle haat en nijd, elke
woestheid en wanklank zijn verzonken in de diepe Dinkelkolken. De Dinkeloevers
bieden zoveel mooie plekjes voor de dromer, ver van de wereld.

Palthehuis
Oldenzaal is oude nederzetting van zeer oude datum. Zo oud dat een huisvrouw –
jaren geleden – ontdekte dat de zuurkoolsteen die ze ieder najaar op de Keulse
pot met koolsnippers legde van Romaanse oorsprong was. De onderkant van de
steen bleek een uitgehouwen kop. Eeuwenlang had die de neus in de zuurkool
gestoken. Het is waarschijnlijk een kunstwerk uit de Romeinse tijd. Wat Twente
betreft wordt Oldenzaal misschien alleen door Ootmarsum in leeftijd
voorbijgestreefd of geëvenaard. Zeker is dat Oldenzaal eens de belangrijkste
plaats was. Misschien had daarmee het bestaan van een Germaans heiligdom
iets te maken. Bij die plek van heidense aanbidding van één van de vele goden en
godinnen zou een versterkte hoeve zijn gebouwd. In de Frankische tijd werd die
hoeve een sala genoemd. Later werd de hoeve door een ringburgcht vervangen.
Toen deed de naam Olde Sala zijn intrede waarvan de huidige naam gemakkelijk
kon worden afgeleid. In het jaar 770 stond er al een houten kerkje als symbool
van het nieuwe geloof. Op de plek waar de Germanen eens hun goden aanbaden?
Best mogelijk. Zo werd immers ook de ene God door de andere vervangen.
Geforceerd want in de hoofden van de Tukkers bleef het oude geloof voortleven.

426

In het museum Palthehuis staan kleine aardewerk kruikjes die bij de restauratie
van oude panden en bij sloop tevoorschijn zijn gekomen. Heel of in scherven
want wat zo oud is komt nu eenmaal niet altijd ongeschonden aan de
oppervlakte. De kruikjes waren tussen de dertiende en de zestiende eeuw in
gebruik als attributen om boze geesten te weren. De kruikjes werd gevuld met
eten en onder de drempel ingegraven om de demonen er van te weerhouden het
betreffende huis binnen te gaan. Op zoek naar voedsel vonden ze bij de drempel
al vast wat van hun gading. Nu komen die kruikjes bij sloop of restauratie
tevoorschijn. Vijf tot acht eeuwen nadat het eerste kerkje in Oldenzaal verrees en
de bevolking overging tot het christendom waren de heidens ideeën nog niet
uitgebannen. De ouderdom van de stad heeft ook het museum Palthehuis
bestaansrecht gegeven. Oldenzaals bodem en zolders hebben in de loop der jaren
meer dan genoeg opgeleverd om daarmee een boeiende collectie op te bouwen.
Elk onderdeel van de verzameling is niet zo maar een scherf of een steen maar
heeft een geschiedenis die kon worden achterhaald. En de bodem van de stad
met een rijk verleden houdt nog steeds schatten verborgen. Dertig jaar geleden
hebben schooljongens die in het tuintje achter hun woning aan de weg van
Oldenzaal naar Hengelo aan het spitten waren, een blok zandsteen opgegraven
waarin aan één kant een Christuskop was uitgehouwen. Nu is het een
museumstuk dat tegen de buitenmuur van het Palthehuis staat in de mooie
ommuurde tuin. De tuin waar Molkenboer (textielfabrikant uit Oldenzaal) terecht
zo trots op was is een perceel midden in de drukke stad waar de rust heerst van
een middeleeuwse kloostertuin. Vanuit die tuin kan men kijken naar het oude
Oldenzaal, tussen twee oude geveltjes door van het Koetshuis en het Palthehuis
rijst de kolossale toren van de Plechelmus op. Hier kan men een zeventiende
eeuws plaatje maken dat door geen enkele modern bouwwerk wordt verstoord.
Die Christuskop! Oude gegevens, de oude kaart van Oldenzaal werden
geraadpleegd en zo werd ontdekt dat die tuin waar die schooljongens dat
merkwaardig brok zandsteen opdolven, precies de plek was waar eeuwen geleden
buiten de stadspoorten het leprozenhuis stond. Klooster en kapel waren het
opvangcentrum waar omstreeks het jaar 1100 de soldaten die hadden
meegedaan aan de kruistochten werden opgevangen en tijdelijk ondergebracht.
Men was bang dat de kruisvaarders besmettelijke ziekten die ze hadden
opgelopen in het Midden-Oosten binnen de stadsmuren zouden brengen. Hoeveel
eeuwen zal die Christuskop daar niet onder de grond verborgen gelegen hebben?
In dat tuintje achter de woning van die kleine jongens die de weg naar het
museum wisten. Oldenzaals bodem bergt nog steeds verassingen. Waar in de
grond wordt gewroet haalt Molkenboer zijn hart op. Hij is daar vaak bij aanwezig
en bracht al menig waardevolle vondst in veiligheid. De volle vitrines in ‘zijn’
museum getuigen daarvan. Bijvoorbeeld de grote zwarte kookpot die daar staat
opgesteld. De pot werd in scherven naar boven gehaald en keurig gelijmd. De
scherven kwamen naar boven in de bouwput tegenover de Plechelmus waar de
oude pastorie had gestaan. Deze moest plaatsmaken voor een bankgebouw. Het
bleek een kooppot uit de twaalfde eeuw met een inhoud van zevenentwintig liter.
En Johan Molkenboer piekerde zich suf. Welk gezin had in die tijd zo’n kolossale
kookpot nodig gehad? Eén van de kerkmeesters hielp hem uit de droom. Aan de
noordkant van de Plechelmus woonden in die tijd de kanunniken (later de
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Latijnse school), soms zeventien bij elkaar. Hun pap en soep moest wel in zo’n
grote kookpot worden bereid.
Museum Palthehuis bestaat dit jaar honderd jaar. Op 24 oktober 1906 werd de
Vereniging Oldenzaalsche Oudheidkamer opgericht. Eindelijk kon toen aan
iedereen worden getoond wat in de stad zoal aan oudheidkundige zaken bewaard
was gebleven. De collectie werd ondergebracht in een lokaal van de school aan de
Gasthuisstraat en de Oldenzaalse huisarts De Bruyn was de eerste conservator.
In dat schoollokaal kreeg meteen al één van de grootste trekpleisters een plaats:
de beroemde dwangstoel van Huttenkloas. De wrede zitplaats voor de veelvoudig
moordenaar Klaas Annink uit Bentelo. Van 27 mei 1775 tot en met 13 september
1775, de dag van zijn executie bracht hij door op die stoel. Aan die stoel vindt
men de ijzeren banden nog die om zijn polsen en middel knelden. IJzeren
spijkerkoppen staken uit de zitting en dwongen de moordenaar stil te zitten om
niet zijn achterwerk open te rijten. Een gat zorgde ervoor dat Huttenkloas zijn
ontlasting kwijt kon. De gevangene was toen al zeventig jaar. Men ging in
vroegere eeuwen niet zachtzinnig om met moordenaars. In het museum
Palthehuis kan men ook de geschiedenis van de wrede executie van hem en zijn
medeplichtige vrouw en zoon lezen. Zo’n duik in het verreden is wel eens goed
voor velen die menen dat het vroeger beter was. Een museumbezoek leidt tot
nostalgische overpeinzingen, en ook tot verrassende waardering voor het huidige
bestaan.
De kennis van onze lokale geschiedenis is belangrijk voor het inhoud geven aan
het leven nu en voor een positieve instelling ten aanzien van de toekomst. Het
onderwijs heeft die stelling de laatste jaren erkend. Op de scholen is een
groeiende belangstelling voor de streekgeschiedenis waar te nemen. Vele
onderwijskrachten zijn tot de conclusie gekomen dat teveel aandacht is besteed
aan de geschiedenis van Holland en te weinig aan die van de eigen omgeving. De
leerlingen leerden niets over de vroegere toestanden in de eigen streek.
Molkenboer geeft nu al jaren regionale geschiedenis aan mavo-leerlingen in het
museum. Hij heeft daar de voorwerpen bij de hand waarmee hij de lessen kan
illustreren. Hij vertelt over de huisnijverheid, de overgang van smietspoel naar
snelspoel, de opkomst en ondergang van de textielfabrieken. Molkenboer, extextielfabrikant is dan op bekend terrein. Het bloed kruipt nu eenmaal waar het
niet kan gaan. Molkenboer voelt zich thuis temidden van de zelfverzamelde
documentatie, tussen urnen en een oude apotheek, de griezelladen van de
instrumentenkast van een negentiende eeuwse chirurgijn en tandarts, een uit de
Gammelkerbeek opgediepte schedel van een oeros, oude grafzerken, voorladers
en foto’s van vroeger. Meer dan thuis… in de zevende hemel!
Het begon allemaal lang geleden met een lezing van Stroïnk, toen voorzitter van
de Oudheidkamer Twente. De winterse praatavonden werden met groot succes in
het rijksmuseum Enschede georganiseerd. Het vond voortzetting via een
sinterklaasgeschenk van een tante: een fotoboxje, een simpele zes bij negen
camera. Want daarmee ging de vijftien jarige Johan Molkenboer de stad in. Om
alle oude straatjes en gebouwen te fotograferen. Tijdens die stadstochten
ontmoette hij Hommen, de tegenwoordige gemeentesecretaris van Oldenzaal. Ze
spraken af voortaan foto’s uit te wisselen. Zo verzamelde Molkenboer een groot

428

aantal nu historisch geworden foto’s. Later aangevuld met de collectie
ansichtkaarten (vanaf 1880), nagelaten door de laatste bewoonster van het
Palthehuis. Guillemette Joannette Palthe overleed in het jaar 1928. Zo kon een
geweldig fotoarchief van het oude Oldenzaal worden opgebouwd.
De collectie werd op 14 mei 1916 naar het Michgoriushuis aan de Marktstraat
overgebracht, het woonhuis van een bekende arts. Op 7 juli 1929 verhuisde het
museum naar de overkant, naar het voormalige woonhuis van Palthe. De
familienaam ligt aan de oorsprong van de nu nog bekende Racer Palthe en Van
Wulfften Palthe. Ze hadden allen dezelfde voorouders en in een later stadium
ging men de oorspronkelijke familienaam uitbreiden om de namen van
aangetrouwde familie te bewaren voor het nageslacht. Guillemette Joanette
Palthe was erelid van de Oudheidkamer en schonk het uit 1640 daterende fraaie
huis, met koetshuis en de tuin en oud meubilair, schilderijen, boeken,
handschriften en oude kledingstukken aan de Oudheidkamer.
Later is het Palthehuis gerestaureerd. Op 7 juli 1966 werd het museum
heropend. Het oude koetshuis kon een romprestauratie ondergaan dankzij de
medewerking van monumentenzorg, provincie en gemeente. Bovendien zijn door
particulieren en instellingen bijdragen verstrekt om ook het interieur een
opknapbeurt te geven. Eind jaren zestig werden de statuten officieel goedgekeurd
van de Vereniging Vrienden van het Historisch Museum Het Palthehuis. In het
jaar 1972 kwam de Stichting Historisch Museum Palthehuis van de grond.
Doelstelling is het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van geschiedkundige,
etnografische en geologische voorwerpen en het in standhouden van een
historisch museum. Ondertussen was er een ruimte voor wisselexposities en de
ommuurde museumtuin ingericht met pittoreske hoekjes, een oude waterput en
fragmenten van oude bouwwerken langs het gras. In de tuin worden
kerkdiensten gehouden en operettes uitgevoerd. De Bruyn, huisarts, Abelman,
streekarchivaris en Boers, die later verhuisde naar Enschede waren de
voorgangers van Molkenboer.
Molkenboer vertelde aan Wonink over de pogingen om de zandstenen leeuwtjes
met hun uitstekende tong van de roofridderburcht Saterslo in bezit te krijgen.
Eeuwenlang versierden ze de voorgevel van het slot in Saasveld. De laatste
muurrestanten werden in het midden van de negentiende eeuw verwijderd. Het
slot stond op de plaats waar nu de rooms-katholieke kerk staat. Die leeuwtjes
staken de tong uit in de richting van de oostgrens, die de aversie benadrukte van
de kasteelbewoners tegen de bewoners van het slot Bentheim. Molkenboer vond
ze terug boven de niendeur (deeldeur) van een boerderij in Saasveld. Pogingen de
leeuwtjes naar het nieuwe gemeentehuis van Weerselo over te brengen
mislukten. Daarom maakte de Oldenzaalse glazenier, Jan Schoenaker voor de
hal van het gemeentehuis een glas-in-lood raam. Daarop staat naast de
buurtschappen van Weerselo ook een gestyleerde leeuw met zijn rode tong
uitstekend in de richting van Bentheim en Steinfurt. ‘Ze gaan niet weg uit de
buurtschap’, had de betrokken boer gezegd. Nu hangen ze boven de deur van de
pastorie in Saasveld, jammer genoeg met de tong in de verkeerde richting. Een
dergelijke versiering is ook op de binnenplaats van het kasteel te Steinfurt. Hun
zandstenen leeuwtjes steken de tong uit in de richting van de Nederlandse grens.
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In het museum zijn kasten vol documentaties onder meer een fotokopie van een
fragment uit het dagboek van richter Hendrik Jan Bos. Bos was in de achttiende
eeuw richter in Oldenzaal. Het fragment gaat over Huttenkloas, de moordenaar
uit Bentelo.

Levende spreekwoorden
Nederlanders en Duitsers gebruiken dagelijks zegswijzen en uitdrukkingen
waarvan zij de oorspronkelijke betekenis meestal niet kennen. Wie denkt er bij
‘van leer trekken’ nog aan een leren schede waarin een sabel of degen gestoken
is. Veel uitdrukkingen die ontleend zijn aan dergelijke voorwerpen kunnen thans
alleen nog in musea worden bekeken. Opvallend zijn de overeenkomsten op dit
punt tussen de Nederlandse en de Duitse taal.

Iemand hekelen : Jemand durch die Heckel ziehen
Verklaring: een hekel is een balkje waarop fijne ijzeren of soms koperen pinnen
zijn aangebracht. Men gebruikte de hekel om de knopen en de laatste
onregelmatigheden uit het vlas te halen en vooral ook om het vlaslint te splitsen
in draden. Door het hekelen werd het vlas opgemaakt voor het spinnen. Er was
een grove hekel en een fijne hekel om het vlas in zeer dunne draden te splijten.
Betekenis: iemand scherpe verwijten maken, van iemand kwaadspreken.

Iets op zijn kerfstok hebben : Etwas auf dem Kerbholz
haben
Verklaring: voor de invoering van de geschreven bedrijfsadministratie was de
kerfstok een belangrijk hulpmiddel voor het vastleggen van economische
transacties. Het was een houten, in de lengte gespleten lat waarop de schulden
werden ingekerfd. Elk van de twee partijen had een deel van de lat onder zich.
Het aantal betalingen of leveranties werden genoteerd door telkens de twee delen
tegen elkaar aan te leggen en dan een kerf te maken over beide stukken heen.
Als de kerfstok vol was werd de rekening vereffend. Een kerf die slechts op een
van beide stukken voorkwam was ongeldig. Een dergelijke inkeping die een van
beide partijen eenzijdig had aangebracht was ‘op eigen houtje’ gemaakt.
Betekenis: hij heeft iets op zijn geweten.

De plaat poetsen : Die Platte putzen
Verklaring: oorspronkelijk betekent deze uitdrukking deserteren. Wie zich van de
troep verwijderde met het voorwendsel de kolfplaat van zijn musket te gaan
poetsen en daarna niet meer opdook was gedeserteerd. Een andere verklaring
houdt verband met het feit dat de musket zo zwaar was (ca. 9 kilo) dat deze bij
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een aftocht vaak niet normaal gedragen kon worden. De muskettier sleepte dan
het wapen achter zich aan waarbij de kolfplaat over de grond schuurde en aldus
werd ‘gepoetst’.
Betekenis: er vandoor gaan, zich uit de voeten maken.

Van streek raken : Vom Kurs abkommen
Verklaring: deze uitdrukking is ontleend aan de windstreken op een kompas. Het
kompas is een zeevaartinstrument dat het magnetisch noorden aangeeft door
middel van een kompasnaald. De naald draait over een kompasroos waarop de
windstreken zijn aangegeven. Op westerse kompassen zijn tweeëndertig
windstreken van elk elf graden aangegeven. Als een schip uit de koers is dan is
het van de goede streek.
Betekenis: in de war raken.

Uit: Girbe Buist, streekwoordelijk, Enschede 2001.

De Enschedese parken
Er zijn nog talrijke restanten die de herinnering aan Enschedes textielverleden
nog generaties lang levend houden. In het buitengebied zijn de fraaie
buitenplaatsen en in het stedelijk gebied de stadsparken. De buitenplaatsen
worden bedreigd door de industrialisatie, woningbouw en recreatie. De
fabrikantenfamilies van weleer onderhouden ze in steeds mindere mate. De
parken zijn bijna allemaal geschonken door textielfabrikanten en hebben in grote
mate bijgedragen aan de leefbaarheid en verfraaiing van het stedelijk gebied.
Zeven parken komen aan de orde waarvan er zes door schenking en het zevende,
park De Kotten door verkoop eigendom van de gemeente zijn geworden. Alle
parken krijgen de bestemming wandelpark en voor wat betreft de beheersvorm
wordt uitdrukkelijk bepaald dat de burgers via een parkcommissie daarbij moet
worden betrokken. Een uitzondering op dit laatste betreft het Blijdensteinpark.
De schenkers hebben zich hier om de participatie van de burgers niet
bekommerd. Het gemeentebestuur kreeg de opdracht om in overleg met de
executeur-testamentair Herman Gijsbert Blijdenstein de villa in het park een
passende bestemming te geven. Zonder toestemming van Blijdenstein mochten
geen bomen worden gekapt. De schenkingsakten bevatten ook bepalingen
omtrent de naamgeving van de parken.
Helaas zijn de formuleringen omtrent de bevoegdheden van de parkcommissie
niet altijd voldoende scherp gesteld. Dat gaf het gemeentebestuur de gelegenheid
de bedoelingen van de schenker naar eigen inzicht te interpreteren. In het jaar
1986 leidde dat tot een conflict met de commissie van het Wooldrikspark. De
schenkingsakte omschreef de bevoegdheden van de commissie als ‘het laten gaan
van een wakend oog over tuinaanleg, behoud houtopstanden en gebouwen.’ In zo
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een formulering zijn interpretatieverschillen ingebakken en die kwamen er dan
ook toen de gemeente zonder vooroverleg een metaalplastiek van de Enschedese
kunstenaar Maassen in het park plaatste. De commissie onder voorzitterschap
van Van Heek trad af. Omdat de gemeente niet gerechtigd was zelf kandidaten
voor te dragen ontstond een patstelling waarbij zelfs de schenking van het park
ter discussie werd gesteld. Op het verzoek om medewerking bij het zoeken naar
nieuwe commissieleden antwoordde de voorzitter dat hij niemand kan benaderen
met het verzoek om ja en amen te zeggen. En het kunstwerk blijft! In het jaar
1988 slaagde men erin de problemen te overwinnen. In overleg met de
nakomelingen van de schenker werd een nieuwe commissie geformeerd. Ook bij
de schenking van de Ledeboerpark werd de commissie opgezadeld met de
opdracht ‘het wakend oog’ te laten gaan over werkzaamheden in het park,
tuinaanleg en behoud houtopstanden. Tot conflicten heeft het hier niet geleid
want de commissie was niet actief en gaf geen gevolg aan de opdracht om vier
keer per jaar met het hoofd van de plantsoenendienst te vergaderen. Ook werd
geen jaarlijks verslag gemaakt met adviezen omtrent de werkzaamheden. In de
schenkingsvoorwaarden van het Volkspark, het Van Heekpark en het Van
Lochemsbleekpark, allen geschonken door Van Heek wordt duidelijke taal
gesproken. ‘De Volksparkcommissie handelt in alles naar eigen goedvinden
zonder tussenkomst van anderen. Benoemt restaurateur en overige personen,
maakt 1 x per jaar een jaarverslag.’ Voor het Van Heekpark: ‘de commissie
handelt naar eigen goedvinden, benoemt en ontslaat de restaurateur en alle
overige personen t.a.v. het onderhoud. De gemeente Enschede stelt financiële
middelen beschikbaar.’ Voor wat betreft het Van Lochemsbleekpark, grenzend
aan het Van Heekpark is bepaald dat de commissie van het Van Heekpark op
dezelfde condities het beheer zal uitoefenen.
De Volksparkcommissie neemt een bijzondere positie in door het feit dat ze over
de inkomsten uit de verpachting van de jaarlijkse paas- en herfstkermis kan
beschikken. Deze zijn van zodanige omvang dat de commissie zich ook financieel
volkomen onafhankelijk kan opstellen. Voor het jaar 1993 was een bedrag ter
grootte van zeshonderdduizend gulden begroot. De commissie sluit
huurcontracten af met de restaurateur, sportverenigingen en dergelijke, regelt de
aanstellingen en betaald de salarissen van het onderhoudspersoneel. In alle
schenkingsvoorwaarden komt naar voren dat het park als wandelpark moet
worden gebruikt. Incidenteel komen ook andere recreatieve elementen als
dierenpark, kinderspeeltuin en sportbeoefening aan de orde. Met dit laatste
wordt dan georganiseerde sportbeoefening bedoeld. De schenker van het
Volkspark zag in het jaar 1874 de parkwandeling als de ideale ontspanning voor
de arbeiders om zodoende het kroegbezoek in te dammen. In de restauratie
waren daarom uitsluitend alcoholvrije dranken verkrijgbaar. Parken die zijn
ingericht als verblijfspark, zoals we die kennen in de grote steden waren niet de
bedoeling van de schenker. Het moesten geen parken worden waar jong en oud,
gezinnen met kinderen, zonaanbidders en sporters op zomerse dagen uitgerust
met picknickmanden en klapstoelen naast elkaar bivakkeren. Geen parken waar
vaders met hun zonen voetballen en waar verliefden in het gras liggen, zoals in
het Vondelpark in Amsterdam. Enschede was daarvoor te kleinsteeds, de
menselijke verhouding nog kleinschalig en proletarisering, vereenzaming en
ontheemding binnen de perken gebleven. Veel mensen hebben een eigen tuin.
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Ongetwijfeld zijn door de nadruk op de wandelfunctie de parken saai en blijft de
toeloop daardoor beperkt. Geen wonder dat daar waar andere recreatieve
voorzieningen zijn getroffen de belangstelling van de burgers toeneemt. Een in
het jaar 1970 door het NIPO gehouden enquête bevestigt dat beeld. Het
Volkspark komt hierin naar voren als het meest favoriete park. Het Van
Heekpark wordt laag gewaardeerd en wordt als niet gezellig gekwalificeerd, te
kaal en te klein, de sportvelden nemen te veel ruimte in beslag en er is te weinig
te beleven. Het Van Lochemsbleekpark waarmee het Van Heekpark één geheel
vormt geniet nauwelijks bekendheid en aanzien. In het jaar 1934 werd ter
nagedachtenis aan Ludwig van Heek door zijn erfgenamen een stuk grond ter
grootte van zeven en halve hectare aan de gemeente Enschede geschonken. Het
stuk grond lag in de toenmalige gemeente Lonneker op de plaats van het huidige
Wethouder Horstman sportcomplex. Op kosten van de schenkers zou een
wandelpark aangelegd worden. Tot uitvoering is dit plan nooit gekomen waarbij
wellicht de ligging van de grond parkaanleg niet aanlokkelijk maakte. De grond is
nu in gebruik als waterwingebied bij de IJsselcentrale. Behalve het
Blijdensteinpark zijn alle parken aangelegd door de landschapsarchitecten vader
en zoon Wattez.
Herman van Heek schonk namens zijn overleden broer Hendrik Jan van Heek
(1814-1872) het Volkspark aan de gemeente Enschede en Lonneker. Het park lag
op het grondgebied van de gemeente Lonneker. De schenker betaalde de
aanlegkosten van het park en het restaurant. De grond was al in eigendom van
de gemeente Enschede en betrof het erve ’t Goolkate. De bisschoppen van
Utrecht hadden in de Middeleeuwen nogal wat grondbezit rondom Enschede.
Bisschop David van Bourgondië schonk in het jaar 1465 de naast het erve ’t
Goolkate gelegen Stadsmaten aan de gemeente Enschede. ’t Goolkate was
eigendom van de vicarie van Sint Anna, een instelling die zich bevordering van
het onderwijs als doel stelde. In het jaar 1819 confisceerde de gemeente
Enschede de bezittingen van de vicarie en beschouwde zich daarna als eigenaar
ervan. Het erve ’t Goolkate lag destijds op de plaats van de huidige
kinderspeelplaats. De parkcommissie moest naar de wens van de schenker een
afspiegeling zijn van de Enschedese bevolking. De commissie bestaat uit zes
leden en geeft aan deze voorwaarde gestalte door naast een lid van de familie Van
Heek leden voor te dragen uit het rooms-katholieke, protestante, joodse en
socialistische volksdeel. Als zesde lid fungeert de directeur van de
plantsoenendienst. De commissie heeft in het jaar 1993 de algehele restauratie
van het restaurant tot een goed einde gebracht. In het park werd in het jaar 1959
het verzetsmonument van Mari Andriessen geplaatst.
Op 6 juni 1918 schonken C.F. Van Heek-Meijer en haar kinderen het Van
Heekpark (negen en halve hectare) aan de gemeente Enschede. Het park was de
laatste wens van Gerrit Jan van Heek, die overleed op 28 december 1915. Bij het
park behoorden sportvelden, tribune, tennisbanen en een theehuis. In het jaar
1929 werd het naastgelegen Van Lochemsbleekpark door Gerrit Jan junior, Jan
Herman en Arnold Helmich van Heek aan de gemeente geschonken. Het park
was een herinnering aan hun moeder C.F. Van Heek-Meijer en was
vierhonderdzes en zestigduizend en vijftig hectare groot. In het jaar 1916 had de
familie Van Heek dit complex voor zestigduizend gulden van Roessingh gekocht.
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Aan deze schenking werden naderhand nog enkele huizen aan de
Roessinghbleekweg en de Wagelerdwarsstraat toegevoegd. Beide parken worden
beheerd door een commissie van vijf leden. De commissie benoemt en ontslaat
personeel en verhuurt gebouwen en terreinen. De gemeente dient zodanige
bedragen beschikbaar te stellen dat de commissie hieruit de salarissen en de
onderhoudskosten van park en gebouwen kan betalen. De commissie trad
bijzonder alert op toen de villa in het Van Lochemsbleekpark met leegstand werd
bedreigd. Teneinde te voorkomen dat krakers in het pand trokken werd de
mogelijkheid geboden aan anti-krakers om het pand te bewonen. Het theehuis
in het Van Heekpark is ook een tijd aan anti-krakers verhuurd. Het Van
Lochemsbleekpark is genoemd naar Herman van Lochem. Naast de
Roessinghbleek lagen markegronden die het eigendom waren van de Esmarke.
Bij de markeverdeling kreeg de weduwe van Carel Roessingh de percelen van het
latere Van Lochemsbleekpark. Op dezelfde wijze kreeg Van Heek een deel van de
grond van het Van Heekpark. Het moge duidelijk zijn dat de gronden die nu het
Van Lochemsbleekpark vormen nooit in gebruik zijn geweest als bleek en nooit
eigendom waren van Herman van Lochem. De naamgeving is vanwege zijn
verdiensten voor de textielnijverheid. De villa werd in twee gedeelten door Carel
Roessingh gebouwd. Het lage gedeelte in het jaar 1902, waarna in het jaar 1908
de huidige bebouwing ontstond. De weidegronden langs de Hengelosestraat
moeten zoveel mogelijk in stand blijven. Dit om de wandelaars een rustige
aanblik te verschaffen.
De fabrikantenbuitenplaatsen ’t Wooldrik en Blijdensteinpark lagen destijds
naast elkaar ten zuiden van de Gronausestraat, toen de Helweg genoemd. De
buitenplaatsen kregen door schenkingen een bestemming openbaar park. Toen
was er nog geen sprake van de boulevard en de singels. Hun ontstaan hangt dan
ook nauw met elkaar samen. De doopsgezinde families Blijdenstein en Ten Cate
hadden gemeenschappelijke belangen bij de pel-, olie- en verfhoutmolen. De
molen lag aan de noordzijde van de Helweg. De families hadden grondbezit op de
Oliemolen Es. De boerderij ’t Wooldrik was in het jaar 1817 voor vijfduizend
gulden eigendom geworden van Cromhof. Toen de boer van de naast gelegen
boerderij ’t Schouwink in financiële problemen kwam werd zijn boerderij publiek
verkocht. Cromhof en Blijdenstein kochten samen de boerderij die met de grond
veertien hectare groot was. De daarop volgende ruil van gronden resulteerde in
twee naast elkaar gelegen blokken waarop ongeveer gelijktijdig in het jaar 1883
en 1885 de beide villa’s werden gebouwd en parken werden aangelegd. ’t
Wooldrik werd naderhand nog vergroot met de boerderij Lutje Wooldrik waarvan
de gebouwen in het jaar 1895 werden gesloopt. Ter Kuile erfde ’t Wooldrik die het
in het jaar 1950 aan Gerrit Jan van Heek junior verkocht. Deze schonk de
buitenplaats onder de naam Wooldrikspark in het jaar 1950 aan de gemeente
Enschede. De parkcommissie moet bestaan uit een tuinvakkundige, een
aannemer, een middenstander, een werknemer en een afstammeling van Van
Heek.
Op
het
naastgelegen
bouwterrein
moeten
behoorlijke
middenstandswoningen worden gebouwd. Zoals eerder opgemerkt heeft de
taakomschrijving van de commissie geleid tot een conflict met de gemeente naar
aanleiding van de plaatsing van een kunstwerk. De boerderij en de villa dreigden
aanvankelijk te worden afgebroken. De boerderij kon als kinderboerderij
behouden blijven in tegenstelling tot de villa die in het jaar 1965 werd gesloopt.
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De directeur van de dienst gemeentewerken meende dat de exploitatie van een
dergelijke villa, hetzij als woning hetzij als kantoor niet zinvol was. De rust van
het park zou worden verstoord door auto’s en de aanleg van parkeerplaatsen. De
villa maakte bovendien in het kleine park een te dominante indruk en de privacy
van de huurders kon onvoldoende worden gewaarborgd. De villa is een aantal
jaren in gebruik geweest als textielmuseum. De hoofdingang van het park werd
in het jaar 1982 verfraaid met het hekwerk van de voormalige villa Kleiboer aan
de Molenstraat. Het Blijdensteinpark (5.5 ha) werd in het jaar 1957 geschonken
door Herman Gijsbert Blijdenstein als executeur-testamentair van de
wilsbeschikking van Johanna Ida Blijdenstein, weduwe van Harmen Beltman. De
aanleg van de Boulevard die het park doorsnijd heeft in hoge mate afbreuk
gedaan aan de kwaliteit van het park, derhalve moesten de vijvers worden
gedempt. In het park is een monument geplaatst naar een ontwerp van de
beeldhouwer Petri. Het monument is een initiatief van een burgercomité die een
gedenkteken wilden ter herdenking van de militairen die in Nederlands OostIndië en het Verre Oosten waren gedood.
In het jaar 1947 werden de boerderij ’t Wageler en de Van Heeksbleek (67 ha)
door Abraham Hendrik Ledeboer geschonken aan zijn dochter Johanna Bertha
Ledeboer. Zij schonk in het jaar 1956 een deel van ’t Wageler (16 ha) aan de
gemeente Enschede, bestaande uit villa, oranjerie en park. Het park wordt
Abraham Ledeboerpark genoemd naar haar broer die in de oorlog was
omgekomen in een Duits concentratiekamp. ’t Wageler behoort tot het hoeven- of
kamplandschap, kleinschalige afwisseling van grasland, bos, houtwallen,
boerderijen en de Lammerinkwönner. De wönner zijn in het jaar 1775 gebouwd
en zijn uit Usselo overgebracht, ze zijn in gebruik als bezoekerscentrum en
expositieruimte. Het was de wens van de schenkster om dit kleinschalige
landschap te behouden. Auto’s worden geweerd en sportvelden mogen niet
worden aangelegd. Ook de in het jaar 1885 gebouwde villa deed afbreuk aan het
natuurschoon en moest worden afgebroken. De commissie moet bestaan uit een
bloedverwant van de schenkster. De overige commissieleden moeten bij voorkeur
in de buurt van het park wonen. ’t Wageler was aanvankelijk eigendom van Van
Heek en kwam in het jaar 1841 door het huwelijk van Maria Geertruida van
Heek met Abraham Ledeboer in het bezit van het geslacht Ledeboer. In het jaar
1863 bouwde Maria Geertruida een herenhuis dat geschikt was voor semipermanente bewoning. Na de bouw van de villa werd dit pand als koetshuis
gebruikt, de waranda aan de voorzijde werd afgebroken. In dit toenmalige
herenhuis zijn nog aanwezig een tonnetjesprivaat en een bedstee. De plaats van
de afgebroken villa wordt gemarkeerd door een reusachtige Californische
mammoetboom. Het Ledeboerpark is een heemtuin waarin inheemse planten
groeien. Er is getracht zoveel mogelijk biotopen (leefomgeving) te vormen waarin
verschillende plantengroepen zich thuis voelen. Vanaf de Roessinghleekweg
stroomt de oude Roombeek door het Ledeboerpark naar de vijvers op de
universiteit. Met het herstel van de Roombeek is een belangrijke natte ader
hersteld waardoor zowel het grondwater als het regenwater beter kan worden
afgevoerd.
Park De Kotten, eens eigendom van Van Heek is niet door schenking maar door
koop in het bezit gekomen van de gemeente Enschede. Na afbraak van de villa in
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het jaar 1959 werd een gedeelte van de grond door Van Heek verkocht aan de
Academie voor Kunst en Nijverheid (AKI) en een deel aan het Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten. Na de bebouwing werd het resterende park door het
Bouwfonds aan de gemeente verkocht. Een werkgroep van flatbewoners heeft
zich ten doel gesteld niet alleen de houtopstand te behouden maar ook te
verfraaien en te verbeteren. Daartoe is er overleg met de dienst beplantingen van
de gemeente. De werkgroep heeft een inventarisatie van het bomenbestand
gemaakt waaruit blijkt hoeveel soorten er zijn. De activiteiten van de werkgroep
waren in het jaar 1994 minimaal. In het park was vroeger een grafteken van
Othmar ten Cate dat naderhand naar de Westerbegraafplaats is overgebracht.
Othmar ten Cate (1756-1815) was burgemeester van Enschede en exploiteerde
op De Kotten een spinnerij. Omstreeks het midden van de achttiende eeuw was
De Kotten eigendom van Jannink. Deze is begonnen met de aanleg van park en
de bouw van de villa. In het jaar 1894 werd Helmich van Heek door vererving
eigenaar. Zijn zoon Ludwig van Heek verbouwde in het jaar 1902 de villa.

Oude raadhuizen
De woorden raadhuis en stadhuis worden in het algemeen als synoniem van
elkaar gebruikt, dat is echter niet helemaal terecht. Want de benaming raadhuis
is omvangrijker en sluit ook het bestuurshuis van een niet stedelijke gemeente
in. Het stadhuis heeft een meer representatief karakter en pronkt veelal met een
toren. Het is een monument van burgerlijke trots en in het verleden ook van
stedelijke zelfstandigheid. In Twente denkt men aan eind twintigste eeuwse
stadhuizen van Enschede en Hengelo. De oude bestuurlijke behuizingen in
Twente missen het representatieve karakter en kunnen daarom beter als
raadhuizen worden aangeduid. In chronologische volgorde gaat het om die van
Oldenzaal (1554, ?, 1559), Enschede (1585, 1652), Goor (1648), Almelo (1690),
Delden (1738) en Ootmarsum (1778).
Van het achttiende eeuwse raadhuis van Delden is geen betrouwbare afbeelding
bekend, zodat dit verder buiten beschouwing wordt gelaten. In alle andere
gevallen gaat het om eenvoudige gebouwen met een rechthoekige plattegrond. De
ingang bevind (bevond) zich oorspronkelijk in een van de korte zijden. Oldenzaal,
Enschede, Goor en Ootmarsum zijn van die voorbeelden. De voorgevel
onderscheidde zich van andere gevels door versiering. In Ootmarsum en
Oldenzaal is dat het geval. Van de grond opgaande torens ontbreken, wel komen
klokkentorentjes op het dak voor of zijn aanwezig geweest, zoals in Goor, Almelo
en Ootmarsum. Ook de trappen met bordes die naar de raadzaal op de eerste
verdieping leiden, vindt men in Twente niet vaak. Ik herinner me het oude
stadhuis in Rijssen op het Schild waar een trap met bordes naar de eerste
verdieping leidde. In Enschede was de raadskamer op de begane (gegane) grond.
Oldenzaal en Enschede kenden reeds in de zestiende eeuw raadhuizen.
Het oudst bekende is dat van Oldenzaal. Het raadhuis werd in het jaar 1510
verwoest door het geschut van de Gelderse belegeraars. Hoe het raadhuis eruit
heeft gezien is niet bekend. In het midden van diezelfde eeuw is het vervangen
door een nieuw, dat grotendeels nog bestaat en in het jaar 1855 al een andere
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bestemming kreeg. Tegenwoordig biedt het onderdak aan kantoren en een
steakhouse. Dit ‘oude raedhuys’, zoals het nu wordt genoemd ligt even ten
noorden van de Sint Plechelmusbasiliek en neemt een vrijstaande positie in de
Kerkstraat in. De voorgevel is niet naar de kerk gekeerd maar andersom, naar
het noorden waar de Markt is. Het uit baksteen opgetrokken pand heeft een
kelder die is overkluisd met stenen graatgewelven. Dat zijn gewelven waarvan de
kappen elkaar onder een knik snijden. Of deze ruimte ooit als raadskelder heeft
gediend is niet bekend. Een storm op 29 november 1836 heeft het aanzien van
het gebouw drastisch gewijzigd. Nadat het natuurgeweld aanzienlijke schade had
toegebracht is het raadhuis enkele meters verlaagd en aan de voorzijde
uitgebreid. Daardoor werd wat er van het oorspronkelijke front nog over was
ingebouwd. Ook zijn toen de buitenmuren bepleisterd en gewit, terwijl het
aangebouwde gedeelte in schoon metselwerk werd uitgevoerd. Het monument is
in het jaar 1993 gerestaureerd. De oude voorgevel met het jaartal 1559 was een
mooi voorbeeld van vroege Nederlandse Renaissancearchitectuur.
Het zestiende eeuwse raadhuis van Enschede bestaat niet meer. Het lag aan de
Langestraat waar nu het voorplein van het huidige stadhuis is. Het was gesticht
in het jaar 1585 en verbouwd in het jaar 1652. De oude ingang bevond zich in de
korte zuidgevel. Naar de vormgeving te oordelen stamden de noord- en de
zuidgevel grotendeels nog uit het einde van de zestiende eeuw, waren de
westgevel en de hoofdingang in de zuidgevel wijzigingen uit het jaar 1652,
dateerde de ingangspartij van de westgevel uit de achttiende eeuw en stamden de
vensters uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Bij de grote stadsbrand van
7 mei 1862 is het gebouw verwoest en vervangen door een nieuw stadhuis, de
voorganger van het huidige gebouw.
Het derde raadhuis in de reeks is het eveneens niet meer bestaande raadhuis
van Goor. Het vrijstaande, op het Schild gelegen gebouw was op een wapensteen
gedateerd 8 juni 1648 en verving voorgaand huis dat op 3 mei 1647 afbrandde.
Aannemers waren Lucas en zijn broer Hendrick. Het vrijwel direct achter de
voorgevel oprijzende klokkentorentje (hersteld in 1741) omsloot de klok uit het
jaar 1649. Het kleine, primitieve gebouwtje werd in het jaar 1855 afgebroken en
vervangen door een nieuw van grotere omvang. Het raadhuis van het jaar 1648
had geen uitgesproken stijlkenmerken. De enige versiering aan de buitenzijde
bestond uit een gebeeldhouwd stadswapen boven de ingang en een
rondboogfries.
Het oude raadhuis van Almelo ligt aan de Grotestraat/hoek De Molenstreng, niet
ver van de Koornmarkt. In deze stad is in het jaar 1489 al sprake van een
raadhuis. Het oudst bewaarde, in baksteen uitgevoerde gebouw dateert uit 1690.
De klok in het koepelvormige klokkentorentje draagt het jaartal 1690, terwijl op
de niet meer aanwezige stichtingssteen boven de ingang het jaartal 1691 stond.
Door het uitbreken van de oude kozijnen in de jaren 1778-1779, verwijdering van
de festoenen (slinger van groen en vruchten) en bepleisteren en witten van de
gevels in de negentiende eeuw ging veel van het oorspronkelijk karakter verloren.
Bij een restauratie in de jaren 1971 tot 1973 is de originele staat zoveel mogelijk
hersteld. Het gebouw dat sinds het jaar 1882 niet meer de zetel van de stedelijke
raad is, wordt nu gebruikt als restaurant ‘Het Raedhuys’.

437

Rest nog het oude raadhuis van Ootmarsum. De ligging hiervan is vergelijkbaar
met dat van Oldenzaal omdat het ook noordelijk van de kerk ligt en met de
voorgevel daarvan afgekeerd. In tegenstelling tot Oldenzaal grenst de voorgevel
direct aan de Markt. Deze voorgevel is geheel van zandsteen opgetrokken in
tegenstelling tot de andere gevels die bijna uitsluitend uit baksteen bestaan. In
dit geval is de ontwerper bekend: Engbert Schader. Terwijl het gebouw zelf aan
het eind van de jaren zeventig van de achttiende eeuw moet zijn opgetrokken,
dateert het klokkentorentje op het dak van het jaar 1840. Van alle oude
raadhuizen in Twente is dat van Ootmarsum nog het meest in de oorspronkelijke
staat bewaard gebleven en tevens het enige, dat gedeeltelijk nog de
oorspronkelijke functie behouden heeft. De verdieping doet dienst als raadszaal.
Een tocht langs de oude Twentse raadhuizen is tevens een reis door de
kunstgeschiedenis. De raadhuizen van Oldenzaal en Enschede zijn gebouwd in
Renaissancestijl (vernieuwende stijl). Deze in het eerste kwart van de vijftiende
eeuw in het Italiaanse Florence ontstane stijl werd in de eeuwen daarna in de
Nederlanden over het algemeen oppervlakkig nagevolgd. Meestal komt hij
voornamelijk tot uiting in de ornamentiek. Dat geldt ook voor Twente. Zo
vertoonde de voorgevel van het raadhuis van Oldenzaal de in de Nederlandse
renaissance gangbare motieven van de schelp (boven de bovenste vensters), de
siervaas (op de topgevel) en het fronton of driehoekig opzetstuk (bovenaan de
topgevel). Op de lange zijgevel van het raadhuis van Enschede zag men boven de
vensters van de begane grond de destijds modieuze cartouches, door
omkrullende randen omgeven vlakken. De gebouwen zelf waren nog ouderwets
Gotisch, getuige het verticalisme (verticaal: loodrecht) dat in Oldenzaal en
Enschede voorkomt, de plaatsing van de ingang uit het midden in Oldenzaal, de
aanwezigheid van kruisvensters in Oldenzaal en van topgevels, zowel in
Oldenzaal als Enschede. De topgevel in Oldenzaal was voorzien van de in de
Hollandse renaissance herhaaldelijk voorkomende naar binnen en naar buiten
golvende contour (hoofdlijn). Die in Enschede was rijker qua vormgeving en
vertoonde
klauwstukken.
Dat
zijn
aan
de
zijkant
aangebrachte
versieringsstukken in de vorm van een klauw, die in de genoemde stijlperiode
eveneens veel werd toegepast. Vanaf het jaar 1630 kreeg de bouwkunst in
Holland een meer klassiek karakter. Buitenmuren werden geleed met pilasters
(muurzuilen) en horizontale bovenafsluitingen kwamen in zwang, hetgeen een
einde van de topgevel inluidde. Deze werd in geval van een horizontale afsluiting
van de muur dikwijls vervangen door een fronton. Zowel de toepassing van de
pilasters als de horizontale muurbeëindiging treft men aan bij het raadhuis van
Almelo. Overigens was in de tijd dat dit raadhuis gebouwd werd (1690) in de
toonaangevende gebieden van ons land reeds een strakkere stijl in de mode
gekomen.
Het raadhuis van Ootmarsum laat een aantal achttiende eeuwse
modeverschijnselen zien, zoals de nadruk op de middenpartij van de voorgevel,
de kozijnen met roedenindeling en het gebruik van dunne baksteen. De
versieringen dragen een nog meer uitgesproken achttiende eeuws karakter. Zij
zijn uitgevoerd in de stijl van het Rococo, herkenbaar aan de symmetrische
vormgeving. De rocailles (grotwerk) zijn tamelijk ouderwets voor de tijd waarin
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het raadhuis werd gebouwd, zeker vergeleken met Frankrijk dat destijds op
artistiek gebied richtingbepalend was. De speelse, asymmetrische Rococoornamentiek was daar al omstreeks het midden van de achttiende eeuw
vervangen door een strakkere, symmetrische Lodewijk XV1-stijl. De Nederlanden
in het algemeen volgden deze stilistische ontwikkeling op afstand. Twente in het
bijzonder bleef nog ver achter. De regio heeft in het verleden op het gebied van de
kunst nu eenmaal nooit een voortrekkersrol gehad.

Aardappelkelders in Twente
Te kleine potters in de grond
Gif weinig aerple veur de mond
H. Berghege, Haaksbergen, 1900

De Inca’s teelden al aardappelen in het Andesgebergte. Aardappelteelt in Twente
is van veel later datum dan de verbouw van rogge. De eerste aardappelen werden
vanuit de Nieuwe Wereld: Amerika in het jaar 1565 in Europa geïmporteerd,
eerst als siergewas. De aardknollen moesten tegen bederf vorstvrij bewaard
kunnen worden. Dat gaf aanleiding tot het ontstaan van aardappelkelders, ook in
Twente. Het huisarchief van Twickel bewaart gegevens over pachter Jan Gelen
waarin onder nummer achttien in de inventaris staat aangetekend: ‘Aerdappels
in de Kuile’/Herman Thijmeijers Lijftucht’. In hetzelfde archief vinden we onder
inventaris nummer 3849: ’25 julij 1747 aardappelen’.
Op de Gelderse zandgronden werd de aardappel aanvankelijk in tuinen geteeld
maar al snel ook op de akkers. In een boedelinventaris uit het Schoutambt
Zutphen van het jaar 1715 komt de aardappel al voor. In Epse bij Gorssel werd
in een dergelijke boedelinventaris aangetekend dat er aardappelkelders in
gebruik waren: ‘2 volle kuilen met aerdappels, 2 deelen aerdappels in de kelder
daer daegelijks van gebruikt word.’ Als bestanddeel van een pachtcontract uit het
jaar 1719 uit de Heerlijkheid Borculo werd de levering van aardappelen reeds
bedongen als deel van de pachtsom. Tien jaar later, in het jaar 1729 moesten alle
boerderijen rond Borculo aardappelen leveren als gedeelte van de op te brengen
pacht. Blijkbaar heeft het gebrek aan geld de aardappel een voorsprong gegeven
in de overgang van naturalwirtschaft naar geldwirtschaft. De aardappel voldeed
aan een dringende behoefte om extra producten voor de markt te leveren. Van
een bepaald areaal (oppervlakte) aardappelen konden drie keer zoveel mensen
worden gevoed als van eenzelfde areaal rogge. Een voordeel was ook dat
aardappelen bovendien als veevoer konden worden gebruikt.
Een request (verzoek) uit het jaar 1754 maakt duidelijk dat men in Overijssel al
voor dat jaar met de teelt van aardappelen was begonnen, in aansluiting bij
Gelderland. De teelt van aardappelen werd bovendien bevorderd door de hoge
graanprijzen in het jaar 1740, veroorzaakt door de strenge winter van
1739/1740. In ‘De Tegenwoordige Staat van Overijssel’ uit het jaar 1786 wordt
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ook melding gemaakt van het feit dat in Twente de aardappel ‘in menigte
voortgebracht’ werd. Drie jaar later wordt gememoreerd dat in de omgeving van
Almelo verbouwd werden: rogge, gerst, haver, boekweit, vlas, raapzaad,
aardappelen, rapen en gele wortelen. De grote doorbraak van de aardappel heeft
in Twente dus plaatsgevonden in de periode 1750-1775.
Slicher van Bath stelt terecht vast dat ‘de overgang van het gebruik van granen
naar dat van aardappelen van grote importantie’ is geweest. In het jaar 1760
stegen de graanprijzen onrustbarend. Daardoor gingen ook de Twentse boeren
meer aardappelen telen. Soorten: rode ster, eigenheimer, ultimus. Deze
omvangrijke productie van aardappelen was in het bijzonder gunstig voor de
veevoerfunctie van de aardappel. Bedenk dat de eerste grote ontginning van de
woeste gronden was tussen de jaren 1812 en 1842. In die periode stonden, naast
rogge en boekweit als eerste en tweede, de aardappelen in Twente op de derde
plaats. Van de jaren 1850 tot 1939 stond de aardappelteelt zelfs op de tweede
plaats; nummer één was de rogge. De beruchte aardappelziekte had weinig tot
geen effect op de hoge zandgronden terwijl bij Kampen en in het land van
Vollenhoven sprake was van volkomen verdorde planten. In De Lutte echter had
men volgens berichten wel last van de aardappelziekte.
Het woord kelder is ontleend aan het Latijnse zelfstandig naamwoord ‘cellarium’,
wat bewaarplaats (van spijzen) betekent. Het Middelnederlandse woord ‘kelnare’
is daarvan afgeleid. In Haaksbergen spraken de boeren van ‘earpelhutte’, een half
in de grond gegraven hut met een dak van zoden, bestemd voor de berging van
de opbrengst van het ‘earpellaand’. Ze werden getransporteerd met de
‘earpelkorf’. De woorden die in de streektaal werden gebruik voor aardappelen
poten en aardappelen rooien zijn ‘aerpel pott’n’ en ‘aerpel stekk’n’. Plegt neemt
aan dat de teelt van aardappelen in Oost Twente (De Lutte, Losser) door
Bentheimse invloeden inheems is geworden. In het jaar 1781 was de aardappel
nabij Oldenzaal al heel normaal volksvoedsel. Vooroorlogse aardappelsoorten in
Twente waren de rode ster en de eigenheimer.
De aardappel werd bij voorkeur op een droge plaats gebouwd, indien mogelijk
tegen een houtwal voor extra bescherming tegen regen en vorst. De kleine kap
werd meestal gemaakt door een boerentimmerman, daarna werden twee lagen
dekplaggen aangebracht. Hagens deelt mee dat de aardappelen op een laag stro
en een dikke laag heideplaggen lagen, waarna het geheel werd afgedekt met stro
en zand tegen de vorst. Op het Almelose platteland waren ‘earpelkoeln’ in
gebruik, die een halve meter in de grond waren uitgegraven.
Meestal bleef het bouwsel beperkt tot een nauwelijks boven het maaiveld
uitstekend dakje van oude pannen, zoals op het erve Klein Bonke in Lattrop,
gemeente Denekamp. Daar stonden twee in de grond uitgegraven kelders met
aan de kopse zijden houten topgevels. Hagens fotografeerde ze nog tijdig voordat
ze werden gesloopt.
Op een foto uit het jaar 1933 staan twee aardappelkelders op het erve Hulshof bij
Albergen. Met muurtjes van plaggen en voorzien van een zadeldak vervaardigd
van roggestro, met toefjes boven de houten deur die de ingang vormt. Boer
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Hulshof staat erbij met twee jute zakken met aardappelen en daarnaast een
‘earpelkorf’ voor het kleinere transport.
Johan en Marie Brunninkhuis woonden heel lang in het fraaie Springendal bij
Ootmarsum. In die omgeving werd de dopheide vroeger afgeplagd. Johan
Brunninkhuis:
Aan deze kant van de Dinkel stond ook heide, daar staken we aardappelplaggen.
Dat waren van die grote, vierkante plaggen om de kelder mee af te dekken. Iedere
boer had zo een kelder buiten. Hier en daar staan ze nog wel. Als er een strenge
winter kwam moest je over die kelder plaggen hebben om de vorst eruit te
houden. Ook het deurtje werd bij strenge vorst vaak ingepakt met bossen stro.
Op het erve Hams, Denekamperweg 100 bij Tubbergen, niet ver van de rotonde
bij Hotel ‘Droste’ bevindt zich nog een ouderwetse ‘aerpelkelder’. De kelder heeft
zijwanden van heideplaggen en een (hergebruikt) portaal van natuursteen met de
toegangsdeur aan de erfzijde. Het bouwwerk is ongeveer vier meter lang en wordt
overdekt door een dakje van lichtgrijze muldenpannen. Nog steeds worden er
aardappelen in bewaard, en oud papier.
Aan de Zuidemarkeweg bij Enschede stond voor het jaar 1940 een ouderwetse
aardappelkelder. Ook waren er kelders aan de Voortsweg en aan de Voshaarsweg
90.
In Ambt Delden bleven nog enkele aardappelkelders bewaard met name op
Twickel. Dit verklaart Hemmelder uit Delden.
Spijtig is het dat een lijst van te beschermen aardappelkelders die door de
gemeente Weerselo is samengesteld, niet mag worden vrijgegeven. In dezelfde
gemeente, in Rossum werd in het kader van een door de Heidemaatschappij
uitgeschreven ‘leefbaarheidwedstrijd’ in het jaar 1997 de vervallen
aardappelkelder aan de Everloostraat gerestaureerd en vernieuwd. Bij de
oorspronkelijk bouw van deze kelder werd gebruik gemaakt van de molenbelt van
de verdwenen windmolen. Praktisch hergebruik! Het herstel kostte vijf en
twintigduizend gulden en werd uitgevoerd door Leo Blokhuis.
Uniek in Twente, en in Nederland is de toepassing van Bentheimer zandsteen
voor de bouw van aardappelkelders in het Dinkelgebied met name het
Lutterzand. De aanvoer van dit materiaal in de periode 1750-1850 was geen
probleem, de zandsteengroeven waren ‘kot bie in de Pruus’. G.J. ter Kuile
vestigde al in het jaar 1936 de aandacht op deze bijzondere variant van de
aardappelkelders. Hij schreef in zijn heemkundig standaardwerk ‘Twentse
Eigenheimers’ over de aardappelkelder die toen nog aanwezig was op het erve
‘Dinkel-Herbert’, Beuningerstraat 32, niet ver van de toegang naar het
Lutterzand. ‘Een laag muurtje van Bentheimerzandsteen ondersteunt een
zadeldakje van pannen, terwijl een deur aan de kopse zijde de toegang vormt.
Plaggen steunen de muurtjes van de zijwand.’ Helaas werd het bouwwerk in het
jaar 1945 gesloopt. In de zomer van 1998 waren enkele brokstukken nog in de
tuin aanwezig, hergebruikt als tuinmuurtje.
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De naburige erve Huttenhuis ook bekend als de ‘Jeudeman’ aan de
Beuningerstraat bezit de laatst overgebleven zandstenen aardappelkelder (2000).
De lengte bedraagt vierenhalve meter, de breedte tweeënhalve meter, de totale
hoogte (buiten bedekt met grasplaggen) bedraagt twee meter vijfentwintig.
Merkwaardig is dat er niet een bepaald verband bij de opbouw van de blokken is
nagestreefd, met name het bovenste gedeelte, dat als tongewelf is uitgevoerd. Een
tongewelf is een langgestrekt gewelf met een halfcirkelvormige of ovale
doorsnede; een gewelf is een holgebogen zoldering, vertrek of ruimte met zo een
zoldering. Daarbij zijn de blokken gewoon opgestapeld zonder rekening te houden
met verschuivingen. Toch bevindt het geheel zich nog in goede staat; alleen wordt
er hinder ondervonden vanwege binnenlopend water vanaf het erf. De kelder
wordt gebruikt als opslagplaats. Een stichting voor landschapsonderhoud gaat
de kelder, met name de heideplaggen herstellen.
Tenslotte voor wat De Lutte betreft wordt een kelder voor kleiaardappelen
vermeldt op het erve Boerskotten/Vennegoor aldaar.
Iets voorbij de havezathe Everloo in Volthe, richting Beuningen bevindt zich bij
boer Roelink nog een aardappelkelder. Eveneens staat er een kelder op het erve
Oude Rengerink aan de Gammelker Esweg in Volthe. Verder is er een kelder te
zien op het erve Nijkamp van de familie Ter Keurs, links van de weg naar
Weerselo vanuit de Bornse wijk Stroomes. En dan is er nog een kelder op het
erve Tijthof aan de Saasvelderlaan in de Thij bij Oldenzaal.
Niet ver van de herberg De Pot bij Markelo is een goed bewaarde aardappelkelder
bij de familie Alting. Het dakje rust op een fundament van gele baksteen en is
gedekt met bruinrode S-pannen. Aan de boerderijzijde bevindt zich de ingang:
een laag deurtje, iets terugspringend in de baksteenwand. Bij het binnenkomen
ziet men de in de grond uitgediepte kelder. Het driehoekige achtergeveltje bestaat
uit donkerbruin geschilderde horizontale planken.
In Hezingen, niet ver van de Duitse grens is nog een laatste aardappelkelder. Een
schilderachtig vernieuwd exemplaar op het erf van kampeerboerderij ‘Nijmijer’,
Schabosweg 6. De kelder is nog omgeven door een begroeide aarden wal, met een
iets verdiepte ingang met houten deurtje en een laag dakje. Het dakje is nu met
eterniet gedekt, eertijds met bruinrode S-pannen en met houten topgeveltjes. In
datzelfde oude buurtschap, aan de Lippertsweg 80 bij de Heuidiek (Hooidijk), ligt
op een kruispunt een gemoderniseerde kelder.
Bij de familie Vedders aan de Laakmorsweg onder Haaksbergen, richting Buurse
is al meteen een combinatie met een schuur maatgevend geweest voor de
aardappelkelder als onderdeel van het geheel. Het laag aflopende door
rondhouten paaltjes ondersteunde pannendakje van de driebeukige schuur met
ankerbalkconstructie geeft links, aan de erfzijde, nog beschutting voor geriefhout
en brandhout. In de linker zijbeuk bevindt zich achter een zwartgeverfde houten
deurtje de inpandige aardappelkelder die nog steeds als bergruimte wordt
gebruikt. Gezien het baksteenformaat dateert deze ruimte uit de periode 18001850.
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Het wordt tijd dat deze karakteristieke bewaarplaatsen in Twente en elders op de
Monumentenlijst worden geplaatst. Voor een kelder aan de Isodorushoeveweg, de
weg naar Rietmolen (Gelderland) is dit al te laat. De nok vertoond een behoorlijke
knik. Het bouwwerkje dat zelfs nog een hergebruikt neogotisch, gietijzeren
spitsbogenvenster heeft wordt bewust niet onderhouden. Beide driehoekige
eindgevels zijn van baksteen. Het geheel is door prikkeldraad omgeven. In het
jaar 1957 werd dit gebouwtje opgeknapt. Helaas was het geen lang leven
toegekend.
Als laatste voorbeeld uit de Achterhoek is de intussen gesloopte ‘earpelhutte’ van
het erve Brooks in Gelselaar, niet ver van Markelo. Een bouwkundige
reconstructie gemaakt door Jans leverde de volgende gegevens op. De nokhoogte
bedroeg vanaf de grond twee meter vijfenzeventig, de breedte drie meter
vijfenzeventig en de lengte was zes meter. Twaalf sporen rustten op een houten
plaat die weer ondersteund werd door een verhoging van plaggen. Het dak was
van riet met gerolde vorst (nok) en ‘tuufkes’ op beide uiteinden. De beide
eindgevels bestonden uit verticale planken met aan één kant het
toegangsdeurtje. In de achtergevel was een vierkant raam met kruisroede. Helaas
verdween het gebouwtje kort na het jaar 1930.
Het is een feit – zoals dat in de Volkskunde een vuistregel is – (vuistregel: een
bruikbare regel, regel die wel ongeveer opgaat) dat in randgebieden van
boerderijvormen de oudere boerenbouwsels het langst bewaard bleven. Temmink
uit Haaksbergen die enkele foto’s van aardappelkelders maakte, ontdekte in het
grensgebied in Ammeloe bij Vreden op het erve Lösing een kleine driebeukige
aardappelkelder, bekend als de ‘Kartoffelhütte’, omringd door rijzige eiken. Aan
de straatzijde een houten, driehoekig front van verticale planken, afgezet met
windveren. Daar is ook de toegangsdeur. De kap rust op zeer lage
baksteenwandjes, evenals de topgevel aan de achterkant. Holle s-pannen vormen
de dakbedekking. Tegen de zij- en achterwanden is de met gras begroeide aarde
als talud aangebracht. Een oud voorbeeld van biologisch bouwen uit de eerste
helft van de negentiende eeuw, niet ver van de Twentse grens.

De schuur van Smelt
Op het Oosteinde van Vriezenveen staat een koetshuis dat vroeger behoorde bij
een ervoor staande villa, die reeds lang geleden is afgebroken. Frits Smelt was de
eigenaar van de villa, evenals van het koetshuis. Daarom wordt het koetshuis
ook wel de Smelts-schuur genoemd. Het koetshuis is na het overlijden van Frits
Smelt lange tijd als landbouwschuur in gebruik geweest door de toenmalige
eigenaars, de familie Eshuis. Hein Eshuis kocht de boerderij van Gerrit Tutertjen
en kreeg zodoende de huisnaam ’n Tuut. De boerderij stond waar nu de Barend
Lemanstraat is. Later kwam Hein Eshuis ook in bezit van het koetshuis van
Smelt. Daarom wordt door de omwonenden meestal gesproken van de schuur
van ’n Tuut. Frits Smelt behoorde tot de zogenaamde Rusluie, die handel dreven
op Sint Petersburg. Hij had samen met zijn broer Egbert Smelt een handelshuis
in Sint Petersburg. Ze verdienden er veel roebels en konden zodoende
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gemakkelijk de voor die tijd kapitale stenen schuur laten bouwen. Het terrein
van de afgebroken villa was jarenlang omgeven door een hoge schutting en had
voor de schooljeugd altijd iets geheimzinnigs. Alleen aan de oostkant was een
grote toegangspoort. Twee gemetselde pilaren, afgedekt met een geprofileerd
kapiteel van Bentheimer zandsteen hebben er nog lang gestaan. Ook met
betrekking tot het koetshuis werd niet bezuinigd, de panelen van de grote
inrijdeuren waren versierd met prachtig smeedwerk. Boven deze deuren is een
venster met keperboog en raamdeuren waardoor de handelswaar op de grote
zolder kon worden opgeslagen.
In gedachten zien we zo van hieruit de Rusluie afscheid nemen van vrouw en
kinderen. Met hun reiswagen volgeladen met linnen en getrokken door twee
paarden op weg naar Sint Petersburg, vier en twintighonderd kilometer verder
gelegen. Als we nagaan dat wanneer in de vorige eeuwen (voor de komst van de
trein) iemand op reis ging van Leeuwarden naar Amsterdam er een voorbede voor
hem werd gedaan in de kerk, dan kunnen we ons voorstellen welk een
onderneming het was van deze Vriezenveense mensen om de tocht naar Rusland
te maken.
Het koetshuis was oorspronkelijk zeven bij veertien meter met voor en achter
grote inrijdeuren. Waren de voorste deuren voorzien van een eenvoudige strekse
boog, de achterdeuren hadden een mooie ellipsboog. Men kon dus door de
schuur heen rijden. Door de goede zaken die men deed in Sint Petersburg was de
schuur al spoedig te klein en besloot Smelt de schuur met acht meter te
verlengen. Hierbij liet hij de grote inrijdeuren aan de zuidkant vervallen omdat
het vervoer per eigen reiswagen niet meer in gebruik was. Er was inmiddels een
goede spoorwegverbinding met Sint Petersburg tot stand gekomen, wat het reizen
heel wat veiliger en comfortabeler maakte dan per eigen karos.
De bovengenoemde elipsboog met de duimen waaraan de deuren draaiden is
tegenwoordig nog te zien in de schuur, uitgevoerd in schoonmetselwerk, evenals
de muur van de personeelsverblijven. In plaats van de grote inrijdeuren kwamen
er nu in de nieuwe achtergevel twee prachtige rondboogvensters met
roedeverdeling (roede: oude Nederlandse lengtemaat: 4 meter, of vlaktemaat: 1
are) verdeling en in de topgevel twee heel bijzondere keepboogramen met
daarboven weer een ruitvormig raam in de top. Smelt zal zich hierbij ongetwijfeld
hebben laten inspireren door de rondboogvensters in de Vriezenveense
handelshuizen naast de Hollandse kerk aan de ‘Newski Prospekt’ te Sint
Petersburg en in het winkelcentrum Gostinny-Dwor, waar ook veel Rusluie hun
winkels hadden. In de nieuwe uitbreiding van de schuur kwam ook een kelder
met
daarboven
opkamers,
welke
aanvankelijk
dienst
deden
als
personeelsvertrekken. In de oostgevel twee ramen met roedeverdeling voor deze
kamer en daaronder twee kelderramen met luiken. In de westgevel ook weer de
rondboogvensters en rondbogen boven de toegangsdeuren. Ook was hier een
dakkapel aangebracht met dubbele deuren. Oorspronkelijk liep er namelijk ook
een weg langs de westzijde van de schuur, zodat men deze ook van die zijde kon
bereiken. Langs de toegangsweg aan de oostkant stond een prachtige rij
eikenbomen maar de eerste boom aan de Dorpsstraat was zoals bij meerdere
Rushuizen altijd een kastanjeboom.
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In de schuur heeft jarenlang de wagen gestaan waarmee de Rusluie naar Sint
Petersburg gingen. Deze reiswagen die gezamenlijk eigendom was van enkele
Rusluie was niet voorzien van veren maar hing geheel in zware leren riemen. Dus
heel wat confortabeler dan de Utrechtse studenten die de tocht in het jaar 1966
ook maakten met een oude huifkar zonder veren, met ijzeren hoepels om de
houten wielen; zij kwamen geradbraakt in Sint Petersburg aan. Ook deden zij
zelfs nog Moskou aan. Dus een hele prestatie want het was nog in de tijd van
het ‘IJzeren Gordijn’. Van de Russen mochten er geen paarden voor de huifkar en
daarom namen ze een landbouwtrekker. Deze huifkar staat nu nog in
Vriezenveen, op het zeildoek is geschreven: ‘Tusse de Russe’. Ook de moderne
Rusluie: Goossens, Haakmeester en verslaggever Willy Pot van het dagblad
‘Tubantia’ lieten zich voor vertrek uitgebreid fotograferen met de toenmalige
burgemeester van Vriezenveen, Van der Zaag. Ze stonden voor het oude
koetshuis, compleet met koets en paarden. Ze maakten in juni 1992 de tocht in
het voetspoor van de oude Rusluie per koets en vrachtwagentrailer naar Sint
Petersburg. De originele reiswagen van de Rusluie is helaas bij een brand
verloren gegaan. Dit was geen rond model zoals de kleedwagen die wij kennen
maar had een vierkante opbouw. Zodoende had men meer laadruimte voor
koopwaar en reizigers.
Frits Smelt keerde op oudere leeftijd terug naar Vriezenveen. Hij liet in Almelo
aan de Vriezenveense kant een villa bouwen. De Rusluie waren door hun
jarenlang verblijf in de metropool Sint Petersburg hun geboortedorp ontgroeid.
Anderen waren Smelt al voorgegaan. Waar nu het verpleeghuis ‘Eugeria’ is stond
aanvankelijk de villa van de rusman Kunst. De villa werd later verbouwd werd tot
Diaconessenhuis. Daar achter aan de Vriezenveenseweg stond het herenhuis van
rusman Tutertjen, waar later het Christelijk Lyceum werd gevestigd. Hier
tegenover, waar nu het bejaardencentrum ‘de Klokkenbelt’ staat, stond het
paviljoen. Het was een kasteel met ronde toren, gebouwd door Adolf graaf Van
Rechteren Limpurg en Adamina, gravin Van Rechteren Appeltern. Naar haar is
de Adastraat genoemd. De Rusluie woonden dus echt in een elitebuurt, prachtig
in een lommerrijke omgeving. Later werd de Vriezenveense buurt nog versterkt
toen het Paviljoen werd aangekocht door Tilanus, directeur van de fabriek
Jansen en Tilanus te Vriezenveen. In het koetshuis naast het Paviljoen woonde
Mannes de Wit, ook een Vriezenvener. Hij bracht de directeur in een met twee
paarden bespannen rijtuig naar de fabriek in Vriezenveen, later werd een
Daimler aangeschaft. De Wit werd chauffeur en het was voor Mansoom een hele
overgang. Frederik Smelt legde de afstand van Almelo naar Vriezenveen (zeven
kilometer) graag te voet af, voorzien van een stevige wandelstok. En mocht onze
wandelaar even willen uitrusten dan was daar even ten oosten van de
Almeloseweg (waar nu de Oostermaatweg is) een mooi stukje ongerepte natuur
begroeid met dennen. Het land was in eigendom van Frederik Smelt en werd
daarom ‘Smelts dennen’ genoemd. Het was een geliefd plekje voor minnende
paartjes. Als de jongelui van ’t Vjenne in die tijd ’s avonds vroegen wat te gaan
doen dan werd wel gezegd: ‘Weeld wòn’ n in Smelts dòn’ n’. Helaas is ook dit
stukje natuur door de ruilverkaveling verloren gegaan.
Hoewel Smelt in Almelo woonde voelde hij zich toch nog sterk verbonden met ’t
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Vjenne. Zo zorgde hij er mede voor dat er een verharde weg kwam tussen
Vriezenveen en Almelo. Dit was wel nodig want bij veel regen veranderde de
zandweg in een modderpoel. Een dominee uit Almelo die in die tijd een dienst in
Vriezenveen moest verzorgen, begon zijn preek met een ware tirade op de slechte
staat van de Almeloseweg. Hij had Vriezenveen slechts met moeite kunnen
bereiken. Ouderling Bramer begon het verhaal over de slechte weg te vervelen.
Hij stond op en zei tegen de dominee dat men nu eindelijk wel eens Gods woord
wilde horen verkondigen. Waarop de dominee zei: ‘Dat komt straks, broeder!’ Op
z’n wandelingen naar Vriezenveen zag Smelt dat veel stenen in de sloot belanden.
Hij vond dit jammer en beloofde aan de jongens die aan de Almeloseweg woonden
vijf cent per kruiwagen stenen die ze uit de sloot haalden. Toen hij weer eens
langs kwam zag hij een kleine jongen staan huilen. Smelt vroeg hem wat er aan
de hand was. Het jongetje zei dat hij ook flink had meegeholpen maar dat de
grote jongens hem niks hadden gegeven. Smelt tastte in z’n vestje en gaf de
jongen een muntstuk. De jongen ging er vlug mee naar zijn moeder. Die schrok
want het was een gouden vijfje. De volgende dag hield de moeder Smelt aan en
vroeg of hij zich niet vergist had. Het was toch ‘veels te veel’. Waarop Smelt zei:
‘Wa’k gieeëven hebbe he’k e gieëven’.
Aangekomen in Vriezenveen ging hij vaak naar de Smeltschuur. Volgens de
overlevering had hij de opkamer omgedoopt tot gelagkamer. Samen met andere
oude Rusluie, onder het genot van een borrel, herinnerden ze zich de verhalen
van hun verblijf aan de ‘Newa’ en de reizen naar Rusland. Namelijk hoe ze zich
bij een van de eerste tochten met veel moeite de wolven van het lijf wisten te
houden. Enkele geweren behoorden daarom ook tot de vaste uitrusting. Evenals
een oud paard dat achter de wagen liep en wanneer men de wolven met het
geweer niet meer van zich af kon houden werd het oude paard losgesneden, ten
prooi aan de wolven gegeven zodat de Rusluie konden ontkomen. Ook zullen ze
ongetwijfeld gesproken hebben over de snelle tocht in het jaar 1826. Jakob
Kruys, Lucas Brouwer, Egbert Engberts en Hendrik Smelt legden met ‘eigene
kales’ de tocht af in veertien dagen. Men reed dan ook praktisch dag en nacht
door. Er werd tweeënzestig keer van paarden gewisseld en in totaal door negentig
steden en dorpen gereisd. Maar niet altijd ging de reis zo voorspoedig. Ook is
bekend van een pas getrouwd paar dat met veel pech te kampen had en met een
zwaar gehavende wagen in Sint Petersburg aankwam. Normaal duurde een tocht
over land meestal drie tot vier weken. Frits Smelt woonde aanvankelijk in
Vriezenveen in een echte Rusluie-buurt. Aan de westzijde van hem stond het
‘rushuis’ van de familie Harmsen, tegenover café Bramer (de Piep’n). Nu is er een
showroom van Eshuis Bouwmaterialen gevestigd. Enkele huizen verder naar het
oosten woonden tegenover elkaar de Rusluiefamilies Kruys en Compagjen, daar
waar nu de families Roelofs en Dekker wonen.
Frits Smelt was ongehuwd en woonde later in Almelo, samen met zijn
ongetrouwde zuster Gerharda en de dienstbode Dina Koster uit Wierden. Dina
Koster werd in Wierden ook wel ‘Russen Dina’ genoemd. Na het overlijden van
Frits Smelt in het jaar 1912 vertrok de zuster Gerharda samen met de
dienstbode Dina Koster naar haar andere broer Egbert Eduard Smelt in Sint
Petersburg. In het jaar 1920 gingen ze echter als een der laatste Rusluie met de
‘Lingestroom’ terug naar Vriezenveen, vanwege de Russische revolutie. Frits
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Smelt was de zoon van Hendrik Smelt, geboren te Vriezenveen op 1 mei 1802 en
overleden aldaar op 30 december 1877. Het graf van Hendrik Smelt en zijn vrouw
Hendrika Engberts bevind zich op het oude gedeelte van de Algemene
Begraafplaats te Vriezenveen, op het zogenaamde ‘Riekeluis karkhof’. Hier
tegenover ligt ook de grafsteen van de ouders van Hendrik Smelt, namelijk van
Egbert (1774-1840) en Hendrika ten Cate (1776-1846). Deze steen is
vermoedelijk van de oude begraafplaats rondom de hervormde kerk te
Vriezenveen overgebracht naar de tegenwoordige Algemene Begraafplaats. Het is
bijzonder dat op deze liggende steen ook de namen voorkomen van Frederik
(Frits) Smelt, geboren 1 april 1844 en overleden 20 juli 1912 en van zijn
ongetrouwde zuster Hendrika Janna Smelt, geboren 6 juli 1833 en overleden 20
juni 1910. Beiden overleden te Ambt Almelo zoals de steen vermeldt. Hoewel ze
lange tijd in Almelo woonden wilden ze toch begraven worden in Vriezenveen. De
blinde zuster van Frits Smelt, Gerharda is vermoedelijk overleden in Sint
Petersburg want haar naam komt op de steen niet voor. Dina Koster (1871-1947)
uit Wierden kwam nog enkele keren per jaar te voet naar Vriezenveen om de
graven van de familie Smelt te verzorgen en oude bekenden te bezoeken. De
schuur van Frits Smelt is inmiddels aangekocht door ‘Stichting Smeltschuur’ die
het oude koetshuis uit het jaar 1843 in oude glorie wil laten herrijzen.

Twentse schippersherbergen
Een bijzonder aspect van de historische scheepvaart in Twente zijn de
schippersherbergen.
Er
bestonden
in
het
algemeen
twee
soorten
schippersherbergen: herbergen waar de schippers zich kon laven en herbergen
waar ze konden overnachten. Er waren overslagplaatsen waar de schippers
moesten wachten tot het schip gelost of geladen was. Op zo’n overslagplaats trad
de boer vaak op als facteur. Hij vertegenwoordigde diverse handelaren en
verrichtte voor hen betalingen die later werden vereffend. Er is misschien nog een
derde type te onderscheiden, namelijk de boerderijen langs de rivier waarin de
schippers konden overnachten in de periode voor 1840, toen de schuiten nog
geen vooronder hadden om te slapen.

Schuilenburg, Schuilenburgerweg te Hellendoorn
Herberg De Schuilenburg was op het kruispunt van twee wegen. De rivier de
Regge kruist hier de (Nieuwe) Twentseweg uit het jaar 1400. De brug over de
Regge bestond uit een grote houten stuw waarmee het water werd opgestuwd ten
behoeve van een watermolen in een zijtak van de rivier. De schippers moesten
vaak wachten op het moment dat de watermulder de stuw opende om het
opgestuwde water weg te laten lopen en de schuiten door te laten. Voor de aanleg
van de straatweg Zwolle-Almelo in het jaar 1834 was er op de Twentseweg een
druk verkeer. Dit belangrijke kruispunt voor het verkeer naar Twente vormde een
aantrekkelijke plaats voor een herberg. Volgens de ‘Oorspronkelijk Aanwijzende
Tafels’ stond hier een huis met hof met de naam ‘De Schuilenburg’. Verder had
Stokkers hier een winkel. Bij de watermolen was het muldershuis met een
schuur waarbij aangetekend staat De Poppe, een typisch Overijsselse
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herbergnaam. Aan de kolk stond een kleine boerderij met een hectare bouwland:
Rutgers an ’n kolk, door G.J. Eshuis aangewezen als schippersherberg. De
huidige bebouwing is geheel anders dan de toenmalige situatie.

Boomcate, Erve Boomkate te Nijverdal
De stuwen van De Schuilenburg vormden hoge drempels in de Regge, waardoor
het Reggewater hoog werd opgestuwd. Stroomopwaarts varende schippers
konden dankzij deze stuwing gemakkelijk Nijverdal bereiken. Bij laag water was
de boerderij Boomcate op de oostelijke oever, ten zuiden van de straatweg ZwolleAlmelo, een overslagplaats waar de koopwaren voor Twente werden overgeladen
op wagens. Deze boerderij lag aan de weg Hellendoorn-Rijssen. De schuiten
meerden af in de Vloedgraven die daar in de uitkwam en waarlangs water uit de
venen werd afgevoerd. In het jaar 1830 hoorde bij deze boerderij tien hectare
eigen grond. Jan Boomcate was de bewoner. De boerderij is afgebroken.

’t Sterretje, Slagtsweg 5 te Zuna
Op tweehonderd meter van de Regge was aan de Slagtsweg de boerderij ’t
Sterretje te vinden. De boerderij is pas na de markeverdeling in de negentiende
eeuw gebouwd. Volgens G.J. Eshuis vulde de boer zijn inkomsten aan met de
verkoop van sterke drank aan passerende schippers. Het is onwaarschijnlijk dat
er een verbindingssloot van deze boerderij naar de Regge was. Ook hier staat een
nieuw huis.

Eusink, Eusinkweg te Notter
Op een zijweg van de Klokkendijk in Notter stond dicht bij de Regge de boerderij
Groot-Eusink (Eusinkweg 7). De oorspronkelijke bewoners, de familie ter Avest,
kunnen vertellen hoe in de voorgaande eeuwen in deze boerderij veel zwervers en
doortrekkende kooplieden hebben overnacht. Eusink is een verbastering van
Avesting. Bij Klein-Eusink (Eusinkweg 5) was een schipsloot, die tegenwoordig
gedempt is. De schipsloot liep van de Regge naar een schuur. De schuur is
inmiddels gesloopt. Mogelijk diende de schuur als opslagplaats van
handelsgoederen.

’t Kooikershuis, op het Oosteinde te Vriezenveen
Op het Oosteinde van Vriezenveen passeerden elke dag tweemaal vijftig tot
honderd schippers met hun turfschuiten. Veel van deze schuiten bleven hier
liggen. Aan de oostkant stond een oude vakwerkboerderij: het kooikershuis. Daar
gingen de schippers een borrel drinken. Deze boerderij is al lang verdwenen
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Demmer, Zenderseweg 80 te Albergen
Waar de weg Albergen-Zenderen de Loolee passeert, staat de boerderij Demmer.
Achter de varkensweide werd de turf voor Albergen en andere goederen
overgeslagen in wagens.

De Loohuizen, Loohavenweg te Dulder
Het Loo, ten westen van Dulder vormt een diep punt in het Twentse landschap.
De Loolee ontstaat er uit meerdere beken en was tot daar bevaarbaar. Er vond
overslag plaats van goederen afkomstig uit of bestemd voor Noord-Twente en
Oldenzaal. Er stonden hier twee boerderijen: Oosterik (Loohavenweg 1) en De
Blènke (achter Loohavenweg 4). Oosterik is heel vroeg verbouwd tot een normale
boerderij, de Blènke werd verbouwd in het jaar 1934. De Blènke was een
vakwerkboerderij met een grote keuken voor veel gasten en een grote opkamer
voor de opslag van rogge. De havensloten van Het Loo waren tot voor kort nog te
herkennen.

’t Sterretje, Marktstraat 16 te Borne
De schippers meerden in Borne af in de haven, tegenover de herberg ’t Sterretje.
Als ze hun turf verkocht hadden namen zij in ’t Sterretje een borrel en
verkochten een eventueel restant aan de eigenaar. Vanuit Borne werd de turf met
paard en wagen naar Hengelo, Enschede en Oldenzaal vervoerd. In deze herberg
is lang een roodkoperen pijpen-vuurtest bewaard met het opschrift ‘Het
Schippersgilde 1744’. Echter de vraag of hier in de zeventiende of achttiende
eeuw ook andere koopmansgoederen zijn aangebracht, valt moeilijk te
beantwoorden.

Klaos an de Brug, Oude Hengeloseweg 130 te Borne
Benedenstrooms van de uitmonding van Oude Beek door Borne lag een
enkelvoudige sluis. Een verticale schuif werd opgehesen met een rol die op beide
einden een groot wiel had. Wilde een groep schippers naar Borne varen dan
gingen ze voorbij deze sluis, waarna deze werd gesloten. Het water steeg snel,
waarna ze Borne konden binnenvaren. Bij dit wachten konden ze terecht in de
schippersherberg Kloas an de Brug. Vanaf de Oude Beek werd veel hout gevlot
naar Almelo of Enter. In deze boerderij zijn enkele gebinten waarin de oude
vakwerkconstructie te herkennen is.

Haarhuis, Hoofdstraat 16 te Zenderen
In Zenderen had café-eigenaar Haarhuis een grote turfschuur. In herfst en winter
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voeren vele Vriezenveense turfschippers hier naar toe via de Azelerbeek. Ze
verkochten hun turf aan hem voor een redelijke prijs. Deze turf werd door de
Zenderense boeren vervoerd naar klanten in Oldenzaal en Hengelo. Ook kocht
Haarhuis in de omgeving de eek op. Deze werd met schuiten naar Almelo
vervoerd.

’t Hesseling, Ypeloweg 16 te Wierden
Ongeveer twee kilometer ten zuiden van Wierden ligt dicht bij de Regge de
boerderij ’t Hesseling. Deze zeer oude boerderij heeft lang als herberg
gefunctioneerd voor passerende schippers. De klandizie werd verhoogd door het
wachten op het stijgen van het water na het dichtzetten van de nabijgelegen
sluis. Een overslagfunctie was er niet. Deze boerderij is in het jaar 1946
herbouwd.

Binnen Gait, Kartelaarsweg 11 te Enter
In het jaar 1751 liet de Deventer burger Borgerinck, eigenaar van het buitenhuis
Het Catteler, de Deldenerdijk verbeteren. De dijk was de verbindingsweg tussen
Rijssen en Delden. Naast de boerderij staat aan de overkant van de weg een grote
schuur met ‘doorreed’ (grote dubbele deuren op beide einden). Op deze schuur
zijn ankers te vinden met het jaartal 1751. Tussen deze schuur (die nu bewoond
wordt) en de Regge was een havenkolk. De huidige boerderij Binnen Gait is niet
zo oud. Binnen Gait was een bekende uitspanning waar van heinde en verre de
schaatsers naartoe reden voor plezier en een drankje. Voor de aanleg van het
Twente-Rijnkanaal in het jaar 1934 zette de Regge in de winter de hele omgeving
onder water, zodat een grote ijsvlakte ontstond. De boerderij ligt nu dicht bij de
autosnelweg naar Twente en wel aan de zuidelijke kant.

Koerdam, Kartelaarsweg 8 te Enter
De Koerdam ligt op de plaats waar de Hagmolenbeek uitstroomt in de Regge. Er
zijn akten uit de achttiende eeuw waardoor bekend is dat deze boerderij een
overslagfunctie had. Er is sprake van een kraan voor het overladen van goederen.
Tegenwoordig is de plaats van de kraan nog bekend: ’n kraan’nbèlt. Daar was
vanuit de Hagmolenbeek een sloot gegraven die vlak langs de kraan liep. In het
jaar 1856 is daar een nieuwe boerderij gebouwd.

Houtman, Rapperdweg 5 te Zeldam
Op het erve Houtman wordt nog steeds een brief uit het jaar 1600 bewaard.
Hierin is sprake van handelscontracten met Amsterdam en van de
overslagfunctie van deze boerderij. Boer Houtman had eigen handel en was ook
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facteur. Deze boerderij had een goede verbindingsweg met Delden. In het jaar
1812 werd de Nieuwe Postweg aangelegd, op anderhalve kilometer van de
boerderij. Langs deze boerderij stroomde de Potlee naar de Regge. In het jaar
1825 trouwden Gerrit Jan Leuvelink en Gerritdina Houtman waarna de
overslagfunctie werd overgelaten aan Rapperd. Het voorhuis van de huidige
boerderij heeft dikke muren met raamkozijnen van Bentheimerzandsteen,
afkomstig van het voormalig klooster te Albergen. Honderd meter verderop is de
oude havenkolk nog aanwezig.

Rapperd, Rapperdsweg 3 te Zeldam
Het erve Rapperd is vooral bekend als startpunt van de houtvlotters voor het
vervoer van klomphout naar Enter. Hier zijn ook andere koopmansgoederen
overgeslagen. Vermoedelijk is hier een kraan geweest. Daarvan getuigt een erg
oud vioolblok dat bij Rapperd werd gevonden en nog aanwezig is.

Krommendam, Enterweg 1 te Elsenerbroek
De Krommendam ligt dichtbij de Regge, westelijk van de weg Goor-Enter. Hier
was in de Regge een voorde, een doorwaadbare plaats waar ook wagens
passeerden. De Krommendam fungeerde als herberg voor schippers en voerlui en
werd uitgebaat door de familie Sprokkereef. Omstreeks het jaar 1885 werd de
herberg opgeheven. Er staat een grote schuur waarin Jan Hendrik Sprokkereef
tussen de jaren 1876 tot 1940 boerenwagens maakte.

Carelshaven, Hengeloseweg 30 te Delden
In de jaren 1772-1775 liet Carel George, graaf van Wassenaer Obdam, Heer van
Twickel de Twickelervaart graven. Deze vaart was elf kilometer lang, had twee
grote schutsluizen met twee paar puntdeuren en telde meer dan twintig zware
bruggen en vonders. De vaart begon vanuit de Regge, ten oosten van Enter en
eindigde ten oosten van Delden aan de Postweg naar Hengelo. Daar was een
flinke kolk met een groot magazijn waarin de goederen droog en veilig konden
worden opgeslagen. Carelshaven nam de functie van Binnen Gait over en was de
doodsklap voor de overslag aan de kolk bij de Hagmolenbeek. Nu is Carelshaven
een luxueus hotel.

Zieleman, Deventerdijk te Diepenheim
Ten oosten van het kasteel Westerflier loopt een sloot. Hier passeerden voor het
jaar 1840 de schuiten op weg van Twente naar Deventer en omgekeerd. Ten
noorden van de Deventerdijk, waar deze sloot onder de weg doorloopt, lag een
sluis met drie paar puntdeuren en twee kolken. Naast de laagste twee paar
puntdeuren waren molenschuiven aangebracht. Door het bovenste paar deuren
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te openen en de molenschuiven open te trekken, liep water uit de hoger liggende
Schipbeek naar Diepenheim. Zonder dit nastromen was dit deel van de Regge
niet bevaarbaar. In de jaren dertig van de twintigste eeuw waren van deze sluis
nog resten aanwezig. In de hoek tussen de Schipbeek en de genoemde sloot lag
de boerderij Zieleman, genoemd naar de sluis ofwel ziel. De schippers zullen hun
wachttijd bekort hebben met enkele borrels.

Schipbekerhuizen, Borculoseweg te Diepenheim
Omstreeks het jaar 1400 liet de stad Deventer de Schipbeek graven. Deze liep als
zuidgrens van Overijssel van Deventer naar de Borculoseweg onder Diepenheim.
De vaart eindigde met twee havenkolken, ten zuiden van de Schipbeek bij het
erve Schooman (Borculoseweg 50) en ten noorden bij het erve Berendsen
(Borculoseweg 46). Het erve Berendsen heeft nog een kasboek uit de achttiende
eeuw in bezit. Daaruit bleek dat koopmansgoederen uit het Munsterse met
wagens (hessenwagens) werden aangevoerd en met schuiten naar Deventer
werden gebracht. In het jaar 1611 werd de Schipbeek doorgetrokken naar de
Buurserbeek.

Oude Sluis, Oude Borculoseweg te Diepenheim
Westelijk van de Needseweg lag in de Schipbeek de nieuwe sluis. Tweeënhalve
kilometer verder westelijk ligt de boerderij De Oude Sluis aan de Borculoseweg.
De nieuwe sluis is in het jaar 1631 gebouwd na een conflict over het water van
de Schipbeek. De sluis moest het water tot dezelfde hoogte opstuwen als voor het
doortrekken van de Schipbeek. De boerderij De Oude Sluis werd in het jaar 1695
gebouwd door de broers Van der Sluijs. Deze hadden goed geld verdiend met de
handel in hout. In het jaar 1719 kocht de weduwe van een der broers de
havezathe Westerflier. Westelijk van de oude schuur was vroeger een havenkolk,
wat wijst op een overslagfunctie. Deze gerestaureerde boerderij ligt dicht bij de
Schipbeek.

Het galgenveld van Oldenzaal
Dirk Schlütter beweert in zijn boek: ‘Met den koorde of door het zwaard’ dat dit
galgenveld, waar ook de familie Huttenklaas (Annink) in het jaar 1775
terechtsgesteld is, met behulp van kaarten precies te bepalen valt. Een
onderzoek in het jaar 1974, verricht door een politieagent uit Enschede, leidde
niet tot resultaat. De plaats is niet precies aan te geven, ook al omdat het
galgenveld een groot gebied moet hebben bestreken. Schlütter beweert dat in het
vroegere drostambt Twente in totaal dertig plaatsen terug te vinden zijn, die in
verband gebracht kunnen worden met een galg of een rad. Het aantal kan met
zeker twee worden teruggebracht: de Woerd en de Thij vielen binnen het
Oldenzaalse galgenveld.
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terechtstellingen plaatsvonden. Dat kwam door de functie van deze steden:
Oldenzaal als kerkelijk en wereldlijk centrum van Twente en Delden als
woonplaats van de drost in een bepaalde periode. In het jaar 1549 verzoekt de
drost van Twente, Gosen van Raesfelt, het stadsbestuur van Oldenzaal gebruik te
mogen maken van de stadsgevangenis. Een jaar later kreeg Oldenzaal het advies
van de stad Deventer hiermee akkoord te gaan. De gevangenen van de drost en
het stadsbestuur werden vanaf toen of in de Bisschopspoort of in de kerkers
onder het stadhuis opgesloten en daar ook zo nodig, pijnlijk verhoord.
In de perioden dat de drost van Twente van het geslacht Van Twicklo was, met
name in de zeventiende eeuw, werden de gevangenen (weer) in de eigen kerker op
het kasteel Twickel vastgehouden. Het hoorde tot de taak van de drost misdaden,
met name halsmisdaden (moorden of ernstige verwondingen) die op het
platteland waren gepleegd, te berechten. Elke stad in Twente had overigens zijn
eigen lagere rechtspraak. Naast deze rechtspraak had de drost ook de
competentie in eigendomsgeschillen en huwelijkszaken (sinds 1581) recht te
spreken. De opsporing, het opsluiten, het proces en de uitvoering van het vonnis
diende op kosten van de drost te gebeuren. De drost echter verhaalde deze
kosten weer op de veroordeelde door een opgelegde boete of inbeslagname van
goederen.
Net buiten de stadsvrijheid van Oldenzaal aan weerszijden van de vroegere weg
naar Hengelo, Borne en Almelo, nu Bornsedijk, lag de stedelijke executieplaats,
het galgenveld. Niet-Oldenzalers werden hier terechtgesteld. Oldenzaalse burgers
hadden het ‘voorrecht’ binnen de stad (op de Groote Markt) hun leven te
verliezen. Ook genoten laatstgenoemden veelal het voorrecht niet opgehangen
maar onthoofd te worden. Dat werd als een ‘eervolle’ dood beschouwd. Ook bleef
het lijk niet op de terechtstellingsplaats als afschrikwekkend voorbeeld achter en
werd begraven. Dit was dus niet het geval op het galgenveld waar de restanten
van de geexecuteerde gehangenen als voorbeeld voor anderen, aan de vogels en
het weer werden overgelaten.
Kaarten zijn geschiedkundige hulpmiddelen: ze ondersteunen en bevestigen wat
schriftelijk bewaard is gebleven. Wetend dat voor het jaar 1800 een klein
percentage van de inwoners van Nederland kon lezen en schrijven, waren
getekende kaarten het middel om de ongeletterden iets mee te delen. Dat
kaarten, aangevuld met geschreven teksten, toch weer verhelderend kunnen zijn
en bewijskracht kunnen leveren dat veronderstellingen onjuist zijn, blijkt uit het
onderstaande. Op de kaart van Oldenzaal van Jacobus van Deventer uit het jaar
1560 staat het galgenveld niet getekend, in tegenstelling met die van Ootmarsum
en Enschede. Het Oldenzaalse galgenveld lag verder buiten de stad. Vergelijken
we deze kaart met de Hottinger-atlas, dan valt te constateren dat er in meer dan
tweehonderd jaar aan de loop van de wegen weinig is veranderd. Naast een
aantal andere details, zien we het Leprozenhuis op de plattegrond van Van
Deventer en wel op de plek waar de Woerd wordt gesitueerd. Op de kaart die
Nicolaas ten Have in het jaar 1648 uitbracht zijn nogal wat galgen getekend. Jan
de Lat bracht in het jaar 1743 een verbeterde versie uit waarop naast andere ook
de Oldenzaalse galg aangegeven staat. Uit twee begeleidende tekeningen van
processtukken van een civiel proces over bevloeiing van de weilanden tussen een
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aantal eigenaren, zich afspelend van de jaren 1764 tot 1774, is de naam
Galgemate bekend. Dat was op dat moment een stuk cultuurgrond welke
grensde aan het Oldenzaalse galgenveld. Bepaalde gedeelten van dit gebied
grenzend aan dat waar de diverse galgen gestaan moeten hebben, waren al in
cultuur gebracht. Zo werden in dit gedeelte, met de naam Nibregte, in het jaar
1763 door de afzonderlijke eigenaren hekken aangebracht. Op de kaarten,
gemaakt naar aanleiding van de bevloeiingsgeschillen, staan ook de waterwegen
en houtwallen getekend. Dit betekent dat eigenaren hun in cultuur gebrachte
grond hadden afgepaald om schapen en koeien die op de gemeenschappelijke
gronden graasden te weren. Op een kaart door kapitein Hottinger getekend uit
het jaar 1783 staat niet alleen de galg met de naam ‘gerigt-plaats van Twenthe’
aangegeven maar zien we meer details. De beide molens bij de Deurningerpoort
vlak voor de stad Oldenzaal en de zandweg richting Deurningen (Hengelo) staan
erop. Van Hengelo liep de weg verder naar Deventer en de Zuidelijke Hollanden.
Ook staat de splitsing naar Gammelke en daarmee de weg naar Almelo via Huis
Schuilenburg, vanwaar de Regge bevaarbaar was, tot Zwolle en daarmee
Enkhuizen, Hoorn en Amsterdam aangegeven.
Niet te achterhalen is in welke periode het in cultuur brengen gebeurd is, hoewel
het meest aannemelijk is dat dat de periode na de Nederlandse Opstand
(Tachtigjarige oorlog) is. Opmerkelijk is dat er tussen de jaren 1764 en 1832 in
het gebied van Berghuizen maar weinig woeste grond in cultuur is gebracht.
Stukken die voor ontginning in aanmerking kwamen waren hoger gelegen
stukken, doorsneden met een beekje. Het hoger gelegen gebied zorgde dat er een
groot gedeelte van het jaar geen wateroverlast was. Tijdens de winter, als er te
veel water was, kon de beek worden afgedamd en voor bevloeiing te zorgen. De
huidige situatie is op de kadasterkaart van het jaar 1832 bijna niet meer terug te
vinden. Alleen is een gedeeltelijke ligging van de Hengelosestraat, in de jaren
1820-1830 tot stand gekomen, de Bornsedijk en de Saasvelderlaan nog aan te
wijzen. De naam Galgenmaat is zowel op de kaart uit het jaar 1764 als op de
kadasterkaart te vinden.
Na het jaar 1797 is er geen galg meer op kaarten aangegeven, hoewel ze hier en
daar begin 1800 ‘bij gelegenheid’ weer werden gebruikt. Bijvoorbeeld bij de
terechtstelling van Gerrit Jan Pieperiet op 3 maart 1818 in Almelo. In het jaar
1797, tijdens de Franse tijd werd ook hier de ‘Code Penal’, de in Nederland
ingevoerde rechtspraak naar Frans voorbeeld ingevoerd. Op kaarten na het jaar
1797 gemaakt staan ze dus niet meer getekend. Schlütter noemt in de achttiende
eeuw een aantal terechtstellingen: 1701, 1743, 1775 en 1779. De laatste galg,
voordat drie leden van de familie Annink aan hun einde kwamen, was volgens
hem in het jaar 1743 opgericht om een zekere Abram te hangen. Een volgende
terechtstelling, die van Berendina Hertgers zou op 21 december 1748
plaatsvinden. Ze werd verdacht van moord op haar pasgeboren kind. Onder
escorte was ze op weg naar een plek op het galgenveld om daar te worden
gewurgd. Dit gebeurde meestal aan een paal, zodat er toen geen galg gestaan zal
hebben. Echter voordat dat kon plaatsvinden werd ze door soldaten ontzet. Dan
is er een overgeleverd verhaal van een terechtstelling rond het jaar 1750 waarin
een zekere Mannus het slachtoffer zou zijn geweest. Dit verhaal spreekt van een
groep van een ‘maakmaalsbijeenkomst’ of huwelijksfeest terugkerend gezelschap.
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Het zou een festiviteit zijn geweest die in De Lutte zou hebben plaatsgevonden.
De bruidegom zou uit Deurningen of Hasselo afkomstig zijn geweest. Op de
terugweg zouden personen van dit gezelschap, weer onderweg naar Deurningen
of Hasselo, op de plek van de terechtstelling de gehangene aangeroepen hebben.
Een daar in de buurt slapende ketellapper zou zich half slapend opgericht
hebben en met de ketels lawaai hebben veroorzaakt waardoor de groep zich uit
de voeten had gemaakt. Helaas is door een hiaat in de huwelijksinschrijvingen
tussen 25 januari 1750 tot 27 november 1757 dit eventuele huwelijk van een
bruid ongetwijfeld afkomstig uit De Lutte, niet te achterhalen. Daarmee is dit
overgeleverde verhaal niet op waarheid te testen. Dat er zeker iemand
opgehangen is blijkt uit een stuk, waarin vermeld staat dat Mannes Lintelo, ‘in
de vijftig jaar oud, geboortig van Oldenzaal, wegens verscheidene dieverijen en
gewelddadigheden’ tot de dood was veroordeeld. Dat de drost hem reeds
vervolgde was opgetekend in het archief van de drost, waarbij echter geen vonnis
vermeld stond. Nadat hij een aantal maanden in Oldenzaal opgesloten was
geweest werd hij op 12 mei 1753 ‘buiten Oldenzaal, anderen ter exempel met de
koorde gestraft en vervolgens in een ijseren keten gehangen’, terechtgesteld. Kort
na 6 juni 1754 moet er opnieuw een terechtstelling hebben plaatsgevonden.
1754 6 juni de provisor (toezichthouder van de armenstaat) met d’ Heer dr
Tegelaar, Potken en Verroten, Secretaris Bekker en d’ Dienaers bij ’t afpalen van
de weg na de galge in Gammelke ’s avonds in Coytenhuys (cafe van
Koitenbrouwer) verteert Fl 2.3 -. An de drie die de palen hebben helpen zetten Fl
8 -. Selfs toegedaen 27 paaltjes ieder 2 stuiver Fl 2.14 -.
Bovenstaande tekst geeft met zekerheid aan dat de galg van het jaar 1753 er nog
stond of dat er reeds een nieuwe opgericht was. De zevenentwintig paaltjes zullen
gebruikt zijn om een omheining langs de weg naar de galg te maken om de
toeschouwers op afstand te houden. Na de terechtstelling van de familie Annink
(13 september 1775) werd ergens op dit galgenveld op 12 augustus 1779
Ephraim Aschar opgehangen. Op 8 augustus hadden een aantal boeren horig
onder de hof te Oldenzaal en uit De Lutte, Dulder, Hasselo, Losser en Lonneker
de galg hiervoor moeten oprichten. Voor hun werkzaamheden kregen ze een
halve ton bier (ongeveer 50 liter, f 3,10) die ze bij Arnoldus Grevinkhof
consumeerden. Dit was de laatste daar terechtgestelde persoon voordat de
Fransen op 6 maart 1795 een eind maakten aan galg en geselpaal.
In de Middeleeuwen werden misdadigers aan grote doorgaande
terechtgesteld. Executieplaatsen in het landgericht Oldenzaal waren:
-

het
het
het
het

galgenveld
galgenveld
galgenveld
galgenveld

wegen

westelijk van Oldenzaal;
bij de Kribbenbrug in De Lutte;
na 1660 bij de Poppe bij grenspaal 16;
bij Losser.

Het landgericht Oldenzaal bestond uit de vroegere marken: Losser, De Lutte,
Beuningen, Volthe, Rossum, Lemselo, Berghuizen, Dulder, Gammelke,
Deurningen, Hasselo en Klein Driene.
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De grote (eeuwenlang reeds doorgaande) weg die vanuit Duitsland via de
Kribbenburg in het Lutterzand door de stad Oldenzaal richting Deventer en
Almelo en verder via Schuilenburg naar Zwolle liep, werd door de bouw van het
Schepersvonder bij De Poppe in De Lutte in het jaar 1660 verlegd. De weg liep
vanaf toen niet meer door de stad maar ten zuiden ervan. Toch is om welke
redenen dan ook het galgenveld aan de westelijke zijde van de stad, gelegen aan
de oude weg, toen gehandhaafd.
Wie zegt als er een galg nodig was deze op steeds dezelfde plek werd opgericht?
Er was immers in het open veld ruimte genoeg om deze op een willekeurige plek
neer te zetten. Bij Oldenzaal moet dat ook het geval zijn geweest en werd de galg
bewust of onbewust steeds op aan andere plek opgericht. Na ruim dertig jaar is
een vorige galg ofwel vergaan, of is het hout verkocht of gestolen, of weggehaald
om ergens anders voor gebruikt te worden. Daarmee is ook de plek voor diegene
die de executie hebben aanschouwd geschiedenis geworden. Bij Oldenzaal is niet
vastgesteld dat er gebruik werd gemaakt van een stenen galg zoals dat wel
bijvoorbeeld in Deventer het geval was. Zo is dan ook te verklaren dat Hottinger
in het jaar 1783 op aanwijzingen van de naastbij gelegen bewoners op zijn kaart
de gerichtsplaats tekent waar op 12 augustus 1779 Ephraim Aschar was
opgehangen. Omdat de terechtstelling van Huttenklaas, zijn vrouw en hun zoon
midden september 1775 plaatsvond was de cultuurgrond, voornamelijk
bouwland nog niet vrij van gewas. En weilanden werden in die tijd tot in oktober
nog gehooid. De executie van de familie Annink moet dus op een andere plek,
veel meer westelijk of mogelijk noordelijker hebben plaatsgevonden dan de door
Schlüter veronderstelde plaats, gezien de grote hoeveelheid toegestroomd
publiek. De Haarlemse Courant vermeldde: ‘namelijk van wel 20.000’.
Dat het veld groter was dan het stukje met de aanduiding ‘Gerichtplaats’ op de
Hottingerkaart en de latere kadasterkaart, blijkt uit de diverse omschrijvingen
van de stukken grond die in dit gebied lagen. In het jaar 1832 is de naamgeving
Galgenveld voor een zeer beperkt gebied vastgelegd in de Oorspronkelijk
Aanwijzende Tafels. Dat zijn lijsten van eigenaren, gebruik, grootte en belastbare
opbrengst. De naamgeving is als vaststaand aangenomen, hoewel dit historisch
onjuist is. Zo had de rector van de Latijnse school inkomsten van twee stukken
land, ‘de dodenstukke genoemd, liggende op de Woort of Pestenkamp gelegen op
het eynde van de Deurningerpoortensteenweg daar de weg van Deurningen en
Gammelke sig scheyd.’ Deze stukken grond waar de Armenstaat eigenaar van
was, waren ongeveer ieder drieënhalve vierkante kilometer groot. In het jaar 1793
worden andere, verderop gelegen stukken grond genoemd:
Jan Nieuwenhuis, de Nijbregte agter de Gammelkerstege, een afgelegen woeste
kamp onberegtigt te vloeien en mesten, naast Breteler en Bernardus Holt, den
voetkamp gelegen aan de sogenaamde schipleide naast den pestkamp groot 1
mudde. De sogenaamde Nijbregte gelegen naast de galgenmate ongeveer 2
mudde groot en Benjamin Nagel als eigenaar van de Nijbregte agter de
Gammelkerstege gelegen.
Worden deze bovenstaande stuken nu op de Hottingerkaart en de kadasterkaart
geplaatst, dan is het Galgenveld dus veel uitgestrekter dan tot nu toe
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verondersteld is. Zo moet de ook in de literatuur genoemde (vermeende apart
gelegen) executieplaats aangeduid met De Thij gewoon een gedeelte van het toen
nog onontgonnen gebied zijn geweest. Zowel De Woerd als De Thij (beiden binnen
de stadsjurisdictie gelegen) maakten dus deel uit van het grote galgenveld. Op de
kaarten uit de jaren 1832 en 1851 staat de naam Galgenveld en geeft dus een
veel te klein gebied aan. Of er nog eens stoffelijke resten gevonden zullen worden
is uit te sluiten. In de loop van de jaren is er door ontgronding, aanleg van
voetbalvelden en bouwwerkzaamheden veel veranderd. De boerderij Galgenboer
aan de zuidzijde van de Bornsedijk zou naar de laatste terechtstelling zijn
vernoemd. Dit is historisch niet juist; in het jaar 1832 stond daar nog geen
enkele behuizing.
Door de naam Galgenveld te geven aan de plek waar waarschijnlijk de laatste
terechtgestelde (1779) is omgebracht,
heeft een klein gebied deze naam
gekregen. Dit is na het jaar 1832 zo gebleven. Voor de terechtstellingen werden
steeds verschillende plekken gebruikt, echter wel in de buurt van de doorgaande
wegen naar Deurningen (Deventer) en Gammelke (Zwolle). Dit laatste om de
reizigers te waarschuwen wat er met je kon gebeuren bij het overtreden van de
wet.

Twentse familienamen
Rond het jaar 1700 komt een sterke uitbreiding van het aantal inwoners van
Nederland op gang. In Holland had deze ontwikkeling eerder plaats dan in de
oostelijke kwartieren. Op het platteland in de oostelijke provincies zien we een
bevolkingsgroei die zich vooral openbaart in de vele nieuwe namen, aansluitend
bij de bestaande, soms al vele eeuwen oude erfnamen. In lijftuchten, bakhuizen,
kloppenkamers komen nieuwe bewoners. Op brinken van boerderijen krijgen
brinkzitters hun eenvoudige behuizing in ruil voor hand- en spandiensten.
Tegenover een Olthuis komt een Nijhuis, naast een boerderij Wesselink staat een
Oude of Olde Wesselink. Klein Breteler is een kotter naast Breteler en soms, om
het verschil nog duidelijker te maken, naast Groot Breteler. Als er een klein huis
gebouwd wordt op het erve Schipholt dan heet dat Lutke Schipholt. De Nij- en
Olde namen concentreren zich vooral in Twente en dan oplopend van zuidwest
naar noordoost. De Klein- en Groot namen komen vooral in Zuid Salland tegen
de Gelderse grens veel voor.
De naam was afkomstig uit de streektaal. Deze werd schriftelijk vastgelegd door
klerken in dienst van de klooster- of herengoederen, die voor de hogere leenheren
alles op papier zetten. Aanvankelijk was voor Twente de bisschop van Utrecht de
leenheer. Na de Reformatie ging dit beheer over naar de Staten van Overijssel in
Zwolle. Bij hun beschrijving in akten gingen de klerken van de Nederlandse taal
uit, zeker vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw. Wanneer iemand Olde
heette, schreef men Oude en wanneer er een getuige verscheen die zich
Wesseljans noemde schreef de klerk in de akte: Johannes Wesselinck. De -ink, man en -huisnamen werden keurig genoteerd. Men komt nauwelijks -hoesnamen
tegen, hoewel niemand ooit in de streektaal -huis als uitgang van zijn naam zal
uitspreken. De vraag: ‘Hoo het ie en hoo loat ie oe schrieven’ is geen overbodige
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vraag maar is tot voor kort vele malen gesteld. Zelf schreef men niet, namen
werden genoteerd door de schrijver.
Overijssel hoorde tot in de zeventiende eeuw onder de naam Oversticht bij het
Sticht Utrecht. Na de Reformatie waren het de Ridderschap en Steden die
officieel vanaf het jaar 1648 de voormalige klooster- en kerkgoederen beheerden.
Ook toen kwamen de rentmeesters uit de westelijke gebieden. Wanneer in het
jaar 1811 de gemeenten ontstaan als vervanging van de oude bestuurslaag van
marken, zijn er in onze streek weer veel burgemeesters uit andere gebieden. Deze
burgemeesters waren verantwoordelijk voor de registratie van de namen van de
inwoners. B. Slicher van Bath, gepensioneerd hoogleraar van Wageningen en
schrijver van ‘Mensch en Land in de Middeleeuwen’, bevestigd deze
veronderstelling.
Onder
invloeden
van
elders
ontstonden
genoemde
veranderingen als: huis voor hoes, oud voor old, kortom Nederland voor Twents.
Ondanks het streven om familienamen in de Nederlandse taal vast te leggen zijn
er toch veel sporen van de streektaal terug te vinden.
Een interessant gegeven is bepaalde namen van oost naar west veranderen. Er
treden verscherpingen en rondingen op naargelang we in een ander gebied zijn.
Een goed voorbeeld is de naam Legtenberg. In Oost-Twente met als kern
Weerselo wordt Legtenberg geschreven (25). Op de grens met Salland, in Rijssen
komt Ligtenberg voor (231) en in Olst, aan de IJssel schrijft men Logtenberg (52).
De Nederlands geschreven naam Marsman komt bijna vijftig procent voor in
Salland, terwijl de naam Morsman en Morsink ruim zestig procent in Twente
voorkomt. Mars en mors zijn de woorden uit de streektaal voor moeras.
Varianten daarop in Salland en de kop van Overijssel zijn: Mars, Ter Mars(ch),
Van de Mars(ch), Overmars, Wennemars. In Twente: Mors, Ter Mors(ch)(e),
Morshuis, Morskate, Morskieft, Morsink, Morsink, Morsinkhof.
In Twente komt de naam Ekkelboom voor, in Enschede/Losser (83). In Salland
komt de naam dan voor als Eikelboom, Wijhe/Zwolle (77). Er zijn varianten zoals
Eikelkamp, Eikelhof en Eikelenberg. Van Ekkelboom zijn nog verwanten zoals
Ekkelkamp, Ekkelenkamp, Ekkel en Ekkels.
Familienamen die samengesteld zijn met bomen- en plantennamen zijn een
interessante groep omdat er aan aantal streektaalwoorden of streektaalvormen in
zijn terug te vinden. De vleer (vlier) komt voor in de naam Vleerbos en Vleerkotte
en in Fleer, Fleerkotte en Fleerholte, samen meer dan honderd vermeldingen. De
es in de betekenis van boom is in de streektaal een eske en die boomnaam komt
terug in de namen Esschendal, Esker, Eskes, Eschers. De Esmeijer daarentegen
heeft te maken met es als akkergebied. ‘Nen espel’ is een populier waar in Twente
ook veel veldnamen naar genoemd zijn. De familienamen Espeler en Espeldoorn
zijn naar deze populier genoemd. De hols (hulst) komt voor in Holskotte,
Holsbrink en Holsbeek. De streektaalnamen voor de jeneverbes: wakels, kwakels,
woagholt, dambeas komt weinig voor in familienamen. Zeker in Wagelaar en
misschien is Waggeveld, Wagterveld en Dammers
een verwijzing naar de
jeneverbes. In Rijssen komt de naam Dannenberg honderdachttien keer voor
terwijl in de rest van Nederland in het jaar 1947 slechts honderdzestig keer de
naam Dannenberg voorkomt. De dan is de Nederlandse den. De notenboom komt
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vooral in Salland voor als de familienaam Neuteboom. Sallandse neuten
tegenover Twentse nötten. Hout wordt in Twente holt genoemd. In veel
familienamen komt holt voor waarbij Holtkamp (350) aan de top staat. Een
bijzondere holtnaam is zeker ook Hilgenholt. Verder: Holthuis, Holterman,
Holtland, Holtrigter, Holtslag, Holtink, Holtmaat, Holtvoort. Verder als tweede
deel van de samenstelling Gerholt, Grotholt, Weterholt, Vaanholt. De lijsterbes
wordt in Twente fluitpiep of kwekkeboam genoemd. In Enschede komt de
familienaam Kwekkeboom (96) voor en in Losser (36).
De Twentse brummel is de Nederlandse braam. De familienaam Brummelhuis
komt voor in heel Twente met als kern Delden/Hengelo/Goor met in totaal
honderdzes en zeventig vermeldingen. Varianten daarvan zijn: Brummelaar,
Brummelstroet,
Brummelkamp,
Brummelsstroete,
Brummelbos(ch)
en
Brummelenbos(ch). De oude naam voor de Rubus L. (braam) is in Twente
krab(ben). Met het woord brummel wordt de vrucht aangeduid, de krabben zijn
de doornige takken. Krabben zijn gebruikt in de familienamen Krabbe (168),
Krabbenbos (157), Krabshuis (70) in de kernen Enschede, Hengelo en Almelo. In
Hengelo is nog een Krabbenbosweg die verwijst naar het oude erve Krabbenbos.
Broam is het Twentse woord voor de Nederlandse brem. Broam komt voor in de
familienamen Braam, Braambeek, Braamhaar, Braamhorst, Braamskamp. De
familienaam Braamhaar (met brem begroeide hogere grond) komt vooral voor in
Borne (21), Rijssen (17) en Wierden/Enter (60). Broam is ook de Twentse
roepnaam voor Bram (Abram, Abrahaming 1475) die in Agelo voorkomt.
De vuilboom is in de Twentse spreektaal sprakel, sprokkel of sprukkel, al of niet
met holt erachter. Van die struik zijn de namen Sprakel, Sprukkelhorst,
Sprokkereef en Sprokkelhorst afgeleid.
Biezen worden in Overijssel rusken genoemd. Ze waren van belang voor de
huisindustrie waarbij allerlei vlechtwerk, zoals stoelenmatten werden gemaakt.
De familienamen Russchen, Russchenberg, Russchenkamp en Rusken hebben
alles te maken met die biezen.
De familienaam Reuvekamp is afgeleid van een akker waar meestal reuven
(rapen) werden verbouwd voor raapzaad waaruit olie werd gewonnen. Een kamp
is een door een houtwal beschutte akker die zich goed liet gebruiken voor
knollen- en rapenverbouw. Knollen en reuven is één preuven: knollen en rapen
smaken hetzelfde, is een spreekwoord. De familienaam Reuvekamp (290) komt in
heel Overijssel voor.
Onder de dieren komt een aantal voor dat blijkbaar erg populair was bij de
familienaamgeving. In Overijssel zijn diverse namen voor kievit: kieft, kiewk,
kiewik, kiewiet. De kievit is gebruikt voor een familienaam: Kieft, Kiefte, Te Kiefte,
Kieftenbeld(t), Kiewik, De Kiefte, Morskieft.
De familienaam Stork (ooievaar) komt zevenentwintig keer voor.
Kraaien treft men overal aan maar in Overijssel geeft men de voorkeur aan
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kreaien. In de familienamen Kreij, Kreije, Kreijenveld(t), Kreijenzang komt de
kraai voor, samen goed voor vijfenvijftig vermeldingen, meestal in Hengelo. Het
varken komt voor in de familienaam Zwienenberg (76) met als kern
Wierden/Enter met drieëndertig vermeldingen. Verder is bekend de zeug: (Oude)
Sogtoen met totaal drieënvijftig naamdragers. Hoewel gewoonlijk wordt
gesproken van een iemenschoer (bijenstal) moet Iemenschot met zesentwintig
namen rondom Zwolle toch met bijen te maken hebben. De familienamen
Peddemors en Perrevoort doen denken aan het amfibie de pad. Hier is echter het
eerste deel van de samenstelling van dezelfde oorsprong als de moerassige Peel.
Overigens zijn de mors en de voort, de laatste als doorwaadbare plaats in een
rivier of beek, beide wel afkomstig uit Overijssel. De volgende namen hebben
betrekking op de uil: Ulenbelt, Ulenkate en Ulenreef, het zijn bekende Twentse
namen uit de streektaal. Eveneens in Overijssel: Uilenberg, Uilenkate en
Uilenreef.
De streektaalnamen voor de plaatsen in Overijssel verschillen van de officiële
namen. Die streektaalnamen van plaatsen komen voor in de familienamen. De
namen werden meestal gegeven wanneer iemand bijvoorbeeld in de Hanzetijd
zich vestigde in een stad. ‘Waar kom je vandaan?’ Ze komen niet alleen in
Overijssel voor maar ook elders in Nederland. Van Weersel (Weerselo), Van
Tubbergh (Tubbergen), Van Hengel (Hengelo), Van Riessen (Rijssen), Van S(Z)wol,
Zwolschen, Zwolsman (Zwolle), Van Deemter (Deventer), Van Helderen
(Hellendoorn), Van Oortmerssen (Ootmarsum), Van Hoksbergen (Haaksbergen),
Degenkamp (Denekamp), Van de Sluis (Zwartsluis) maar ook gewoon Sluis. Van
elders nog: Van Meppelen (Meppel), Van Nimwegen (Nijmegen), Van Koeverden
(Coevorden), Van Nee (Neede), Deutekom (Doetinchem). De plaatsnamen over de
grens worden ook vaak gebruikt voor familienamen. Gilhuis (Gildehaus), Van
Munster (Munster), Van Emmerik (Emmerich), Van Bentum (Bentheim), Van
Kleef (Cleve), Schutterop (Schüttdorf), Van Ogtrop, Ogterop (Ochtrup), Van Ulzen
(Uelsen), Kloppenborg (Cloppenburg), Van Ossenbrugge (Osnabrück). De
plaatsnaam Ootmarsum ondergaat onder invloed van de streektaal twee
opvallende bewerkingen naar die nieuwe familienaam Oortmerssen. De lange
uitspraak van de eerste lettergreep, in feite een tweeklank (ooâ) wordt door de
dubbele o met de volgende r weergegeven. De streektaalklinker van de tweede
lettergreep is een ö en die heeft een korte e klank zo goed mogelijk benaderd. Dat
laatste komt ook voor in de familienamen in Overijssel als Mersman, Merse,
Mesman en Mesland. Die zijn waarschijnlijk afgeleid van mös (mors = moeras).
De meest voorkomende familienamen zijn beroepsnamen. Dat zijn de namen die
het beroep van iemand aangeven en die vervolgens familienamen zijn geworden.
Onder de tien meest voorkomende familienamen zijn vier beroepsnamen: Bakker,
Visser, Smit en Boer. In de oostelijke provincies komt de naam Buter voor. Dat
kan een handelaar zijn maar ook een kuiper of handelaar in vaat- en kuipwerk.
In dit geval lijkt de combinatie maker en verkoper helemaal niet vreemd.
Overigens is buut (vat) in een veel ruimer gebied nog bekend als spreekgestoelte
van de buutreedner! Kuper als Kuiper is in het grootste deel van het Nederlandse
taalgebied bekend. De kuper
is een vatenmaker en komt in Nederland
vijfhonderd keer voor. Een bijzondere houtbewerker is de reaker, die terugkomt
in de familienaam Re(de)ker en Rekers. Het is een radenmaker, of ruimer gezegd
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een wagenmaker. In Nederland hebben vijfhonderdvier en veertig de familienaam
Rekers en tweehonderd vijf en veertig in Overijssel. Verder is bekend de (wiel)
draaier, in de streektaal weeldreaier die ook tal van keren voorkomt als
familienaam Draayer (140), Wieldraaijer (76). De streektaalnaam schomaker voor
schoenmaker komt maar vierentwintig keer voor, terwijl er een veelvoud aan
Schoe- en Schoenmakers is. De kleermaker of snijder wordt snieder genoemd en
is als zodanig een familienaam. Het Nederlandse woord waard (kastelein), weerd
in de streektaal is bekend in Drente, Overijssel en Gelderland. Er zijn
twaalfhonderd en vier naamdragers.
Een potman was een zompenschipper. De kleine platbodems waarmee de
binnenschippers van Vriezenveen over de Aa voeren werden potten genoemd. In
Borne is bij het oude haventje altijd nog de Potkamp: daar waar de werf was.
Honderddertig van de tweehonderdeenenvijftig naamdragers in Nederland komen
uit Overijssel. Potman zal dus wel een schipper zijn geweest. Toch dient er aan
toegevoegd te worden dat vlak over de grens onder andere in Ochtrup veel
steenbakkerijen waren. De arbeiders werden ook potman genoemd, zo ook de
handelaar in dat aardewerk.
Demmer komt in Twente veel voor als familienaam. De oorsprong ligt bij een
waterweg, hoe klein die soms ook was. Een demmer had vaak een
overslaghaventje en damde bijvoorbeeld de Loolee af als de waterstand te gering
was voor de potten die naar Zwolle voeren. Dat gebeurde ook wel op de Regge.
Van de honderdzeven en dertig naamdragers in Nederland komen er
zevenenveertig uit Overijssel, vijfentwintig uit Friesland en tweeëndertig uit
Gelderland.
Van de vijfentwintig Pellewevers wonen er vierentwintig in Overijssel. Een
pelleweaver is een wever van fijn doek met motieven.
Plumers hebben alles te maken met de vroeger vooral rond Enter aanwezige
ganzenteelt en ganzenhandel. Ganzen werden een paar keer per jaar gerobt (van
donsveren ontdaan) en in het najaar werden duizenden ganzen verkocht.
Onderweg naar de kerstmarkten moesten ze echter nog flink eten. Ze gingen
dagenlang te voet naar de grote steden. Ruim tachtig procent van de Pluimers
wonen in Enter, Wierden, Hellendoorn en Rijssen.
De voorzitter van het dagelijks bestuur van de marken: de Boerrigter, Boerrichter
met honderdzesenzestig en drieënzestig vermeldingen.
De scholtens waren de schouten en hadden de verantwoordelijkheid voor de
scholtengerigten. Scholtenboeren waren rijke heerboeren die konden opklimmen
tot raadslid, de kleine boeren waren ‘daar te dom voor’. Het bezit van de
scholtenboer was enige honderden bunders grond met het huis van de Lanter
(landheer) of heerschap als middelpunt en met tien of vijftien huurboerderijen
erom heen. Het geheel werd dan de hof genoemd. Een huurboerderij was
ongeveer dertig hectare groot, waarvan ongeveer de helft bos en heide. Daaruit
mocht de huurder plaggen en strooisel halen. Van de resterende vijftien hectare
was negen hectare bouwland, vijf hectare weide en hooiland en een hectare
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tuingrond. De huur bedroeg vijftig tot zestig gulden en het derde deel van het
verbouwde graan. De naam Scholten werd vaak gecombineerd met een boerenerf:
Scholte Lubberink, Scholte ter Horst, Scholte op Reimer, Scholten Linde,
Scholten Meilink, Scholtenhave, enzovoorts. Samen met Scholtens, Scholte,
Scholten meer dan tweeduizendachthonderd vermeldingen
De schutter moest het loslopende vreemde vee en vee waar men de eigenaar niet
van kende schutten (stallen) tot de markevergadering de eigenaar beboet had en
het vee terug kon. Ook wel betekent schutten binnen een schutting houden. De
markebewoner werd gedwongen om zijn beesten te schutten. Dat wil zeggen
binnen een afgeschoten ruimte, een schot of schutting houden. Schutten
betekent ook een schotlengte. De familienaam Schutte komt meer dan duizend
keer voor. Een deel van de Schutte vermeldingen heeft betrekkingen op een
andere functie: een sluiswachter. Een schut is ook een stuw (dam) en een
schutkolk is de ruimte tussen de deuren van een schutsluis. Een schutssluis
bestaat uit een dubbel stel sluisdeuren, zodat een vaartuig de sluis kan passeren
bij aanzienlijk verschil van waterstand aan weerszijden hiervan. Schutten
betekent door een schutsluis gaan. Schutgeld is de prijs voor het schutten. De
Schuttevaer is de vereniging die de belangen van de binnenschippers behartigd.
De schutterij was de vroegere burgerwacht, tegenwoordig de schietvereniging.
Schuttersdoelen waren vroeger de oefenplaatsen van de schutters. Schutteren is
dienst doen als schutter. Het schuttersgilde was vroeger de vereniging van de
schutters. De schutterskoning is de kampioen bij een schietwedstrijd van de
schutterij en de schuttersmaaltijd is een feestmaal van de schutterij. Pas in de
jaren tachtig van de achttiende eeuw kregen de schutterijen meer levenskracht.
In het jaar 1781 verschenen pamflet ‘Aan het volk van Nederland’ pleitte de
patriot Johan Derk van der Capellen tot den Pol voor de vorming van een
volksleger naast het beroepsleger. Een volksleger kwam er niet en in veel
plaatsen werd de schutterijen nieuw leven ingeblazen. Zo werd op 27 maart 1785
door een aantal burgers van Haaksbergen en Honesch een aanvraag ingediend
tot oprichting van een schutterij. Het verzoek werd gehonoreerd.
Aan de markegrens waren over de wegen hekken geplaatst. De bewoner die
toezag op die hekken was een Hekke(r)(t). Er zijn nog meer namen die betrekking
hebben op die functie: Rikkert, Rikkink, Rikman. Het woord rik voor afscheiding
komt voor in het werkwoord rikken dat afrasteren betekent. Overigens heeft de
naam ook betrekking op bewoning bij een eshek, de toegang tot het akkerland
dat werd afgeschermd tegen wilde dieren. Hekkers, Hekkert, Hekman, Hekhuis,
Hekket, Rikkink, Rikkers, Rikkert, Rikmanspoel, Rikhof en varianten. Er zijn
enkele honderden in Overijssel.
De markevergaderingen werden in de verslagen (markenboeken) steevast
holting(k) genoemd. Die naam is niet vreemd want een groot deel van de
vergaderingen ging over het houtbeheer en de aanleg van telgenkampen
(boomkwekerijen) en bos. De voorzitter was de hölter, holtsrichter, al verschilde
zijn opdracht van marke tot marke. Namen als Holter, Holterman, Holtrigter
hebben met die functie in de oude marke te maken. Van die telgen afgeleide
namen zijn Telgenkamp en Telgenhof.
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Dan zijn er een aantal familienamen die alles te maken hebben met de locatie
van de plek waar de eerste naamdrager woonde. Wie dicht bij een beek woonde
kreeg die beek als onderdeel van zijn familienaam. In de Twentse spreektaal is
een beek een bek en dus komen er veel namen als: Te(r) Bekke, Bekman,
Bekking, Bekkink, Bekkering, Bekhuis, Bekkedam, Bekkert(s), Bekkenkamp. Het
gaat om enkele honderden naamdragers, waarbij de naam Bekhuis met
tweehonderdtweeëntachtig vermeldingen het meest voorkomt. Alleen al in
Tubbergen zijn honderdzesentwintig naamdragers Bekhuis.
Diekman is iemand die aan een diek (dijk) woont, zoals de Diekmeijer een boer is
die woont in de buurt van een dijk. Verder nog: De Dieker, Diekerhof, Dieke,
Diek, Dieken en misschien ook nog Dieks. De diek is een weg zoals de Bandiek
bij Goor waar heel Twente voor het onderhoud moest bijdragen.
Een reef is een smalle strook land, meestal een akker. Het is een typisch
Overijssels woord en komt in talrijke familienamen voor. In Reef (140), Van het
Reve (100) en Revink. Verder in de samenstellingen: Reefhuis, Reefman,
Revelman, Revenberg, Revenboer, Brunninkreef, Stokkenreef, Ulenreef en
varianten op de laatste drie namen.
Voorden zijn doorwaadbare plaatsen in beken en rivieren. Er zijn veel namen
waar voort of voorde deel van uit maakt.: Ten Voorde, Voorthuis, Voortman.
Bekend zijn ook de spikken of spekken. Dat zijn plaatsen waar men de rivier kon
oversteken door (meestal) rijshout in het water te leggen zodat men met droge
voeten naar de overkant kon lopen. In de familienamen Spikkert, Spikkers,
Spekschate, Spekreijse vindt men het oversteken van de rivier nog terug.
In de marken waren woeste gronden die in de Twentse streektaal wueste worden
genoemd. Familienamen als Weustink (247) in Overijssel tegenover landelijk
(290), Weusthof (87), landelijk (102), verder: Weushuis, Weustenenk,
Weustemaat en nog Weussink en Weusink.
Een brug is een Nederlands woord voor een oversteek van water. Het bijzondere
van de familienaam Bruggink is de achtervoeging ink. De naam Bruggink komt
vaak voor in Overijssel, ongeveer vijfendertig procent van de naamdragers. Ook
de familienamen Brughuis en Bruggeman met honderden naamdragers. Naast al
die patronymica (van vaders naam afgeleide familienamen) zijn in Twente ook
enkele matronymica (van moeders naam afgeleide familienamen) bekend. De
naam Swennenhuis is afkomstig van Swenne (Susanna) en Hasselerharm is
afkomstig van Assele. Zowel Swenne als Assele zijn van ouds bekende
vrouwennamen.
Een kuil of een poel wordt in de streektaal koel of pool genoemd. In een aantal
familienamen heeft die streektaalklinker zich gehandhaafd: Van der Koele, Koele,
Koelen, Koeleman, Poolman en Vorspool.
Nen tuut’n is een hoek. ’t Lecht van de gasöllielaamp kon in dèn tuuten haost
nich kommen: het licht van de petroleumlamp kon in die hoek haast niet komen.
Tuten zijn ook kippen en puntzakjes en een tûterd is een klap om de oren. Die
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tuten komen terug in: Tuten, Tuter, Tutert, Van Tutert en Tuut, samen goed voor
meer dan negentig naamdragers.
Tenslotte de naam Veldhuis of Velthuis. Het veeld is in Twente het heideveld en
niets anders. De familienaam verwijst dus naar iemand die woont aan of op de
heide. Ruim een derde van alle Nederlandse naamdragers Veldhuis woont in
Overijssel. Alleen in Almelo wonen er tweehonderdzestig. De familienaam
Velthuis komt in Overijssel meer dan vijfhonderd keer voor. Daarnaast zijn er
families met de namen Veldhof (54), Velthof (65), Veldman en Veltman (854),
Veldkamp en Veltkamp (600). Nog: Veldscholte, Veldmeijer, Veldboer, Veldmaat
en Veldhoen. En alles wat zich op of rond het veld bevindt: Ten Velde, Te Velde,
Ter Velde, In het Veld, In ’t Veld, Van het Veld en Veld of Velt.

De Heeckerense molen te Goor
Wie vanaf Enter Goor wil binnenrijden moet het stuur goed in de hand houden:
snel echter elkaar rechts-links-links-rechts. En zo rijdt men rechts rond de
plaats waar eens de oudste windmolen van Goor stond: de Heeckerense Molen.
Sinds vele eeuwen is de ligging van de wegen nauwelijks of niet gewijzigd. De
kaart die Jacobus van Deventer, de cartograaf van Philips 11 omstreeks het jaar
1560 tekende, is gelijk aan de tegenwoordige kaart van het gebied. In het door
het wegenplan gevormde rondje heeft Van Deventer de molen duidelijk
weergegeven. Deze was toen nog niet zo oud, misschien enkele tientallen jaren en
gebouwd op een kunstmatige heuvel of motte. Daar had tot omstreeks het jaar
1540 een klein kasteel gestaan, genaamd Hövel. Het was het stamhuis van de
adellijke familie Van Hövell tot Westerflier.
Van het uiterlijk van de molen is slechts te zeggen dat het een standermolen was:
een stenderkast. Zulke molens zagen er in de Middeleeuwen anders uit dan
tegenwoordig. De kasten waren kubusvormig en zijn in die vorm weergegeven in
de dertiende eeuwse Vlaamse Rekeningboeken. In de achterwand was een deur
die bereikbaar was via een trap. Het dak was een eenvoudig spits zadeldak en de
wieken waren dwars getuigd. Dat wil zeggen dat de hekken waarover de zeilen
worden gespannen aan beide zijden van de roede gelijke breedte hadden. Nog
steeds is in Zuid-Europa dit type molen te zien. De Goorse molen is in het
midden van de zestiende eeuw gebouwd. De rentmeester van de Heer van Almelo
tekende in de jaren tussen 1553 en 1556 op de molenposten een standermolen
als vignet.
Er valt niets op te maken uit de twee piepkleine molensymbolen op de kaart van
Van Deventer. En ook niet op de kadastrale kaart die tweehonderdvijftig jaar
later werd gemaakt. Weer een halve eeuw later, in het jaar 1858 zien we de
molen afgebeeld op een pijpenkop. Het was molenaar Jan Hagens die in dat jaar
de molen in bezit kreeg en liet afbreken om hem plaats te laten maken voor een
nieuwe stenen molen. Daarmee is de Heeckerense molen zijn tweede en laatste
fase in de geschiedenis ingegaan.
In die eerste fase, ruim drie eeuwen behoorde de molen onder de goederen van

464

Huis Heeckeren en waren de molenaars pachter. In het jaar 1850 werd de molen
verkocht aan Waander ten Heggelaer, mulder van de Hagmolen te Bentelo. De
Hagmolen werd toen misschien al niet meer gebruikt. De grond, de molenbelt,
bleef eigendom van Huis Heeckeren, met name jonkheer Bosch van Drakenstein
en werd door de douairière in het jaar 1868 verkocht aan mulder Jan Hagens.
Hagens moet omstreeks het jaar 1858 al eigenaar zijn geworden van de molen en
heeft in dat jaar, zoals boven vermeld, de oude stenderkast afgebroken en door
de stenen molen vervangen. Jan Hagens overleed in het jaar 1882 en werd
opgevolgd door zijn zoon Jacobus Hermannus Johannes, geboren in het jaar
1854. Jacobus verhuisde met zijn gezin in het jaar 1889 naar Grand Rapids in
de Verenigde Staten van Amerika. Daar overleed hij in het jaar 1912.
De molen werd in het jaar 1889 verkocht aan de Enterse molenaarszoon Hendrik
Leiendekker. In het jaar 1925 werd het malen van meel stopgezet, de molen werd
onttakeld en in het jaar 1930 gesloopt. Twee jaar later werd de heuvel geslecht
en was elke herinnering aan de Heeckerense molen uit het zicht verdwenen.

Katholieke neogotiek: Sint Jacobuskerk te Enschede
Een van de meest fascinerende verschijnselen in de kunstgeschiedenis is de
opeenvolging van de verschillende stijlen. Als een nieuwe stijl tot ontwikkeling
kwam, ging dit meestal ten koste van de daaraan voorafgaande. Bij de opkomst
van de renaissance in de noorderlijke Nederlanden in het jaar 1510 was dit
echter niet het geval. De gotiek werd wel geleidelijk naar de achtergrond
gedrongen maar verdween niet helemaal van het toneel. Zelfs toen de
renaissance in ons land omstreeks de jaren 1620 tot 1630 het veld had moeten
ruimen voor een stijl, die vroeger algemeen barok werd genoemd, werden er op
het platteland nog kerken gebouwd waarin de vormgeving van de gotiek
voortleefde. Een van die kerken is die van Diepenheim, de eerste steen hiervan
werd gelegd in het jaar 1679.
Toen meer dan een eeuw later, in het jaar 1791 de doopsgezinde kerk aan de
Grotestraat in Almelo werd verhoogd en vergroot werden in de gevel drie grote
spitsboogvensters opgenomen. Het gebouw kreeg een nieuwe voorgevel. Zij
vormen een vreemd element binnen de context van de gevel die als een uitloper
van de barok kan worden beschouwd. Ook in het begin van de negentiende eeuw
werden spitsboogvensters toegepast in kerkgebouwen van een stilistisch ander
karakter. Een vroeg voorbeeld hiervan is de doopsgezinde vermaning aan de
Ennekerdijk te Borne uit het jaar 1824. Hier zijn in een punt uitlopende
vensters op dezelfde plaatsen als bij de kerk in Almelo. De barok heeft inmiddels
echter alweer plaats gemaakt voor het classicisme. In plaats van de geleedheid
van de Almelose gevel is in Borne de horizontale kroonlijst van de façade vlak en
strak.
Bij de twee genoemde doopsgezinde kerken is slechts sprake van één element dat
aan de gotiek is ontleend. Spoedig werd de gotische bouwwijze overgenomen en
op eigentijdse wijze toegepast: neogotiek. Tot de oudste voorbeelden van
katholieke neogotische kerkarchitectuur behoorde de in de jaren 1841-1842
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gebouwde Sint Jacobuskerk te Enschede. Precies twintig jaar na de voltooiing
ging de kerk tijdens de grote stadsbrand verloren. Deze kerk stond schuin
tegenover de middeleeuwse Jacobuskerk, die in het jaar 1597 in gereformeerde
handen overging en nu bekend staat als Grote Kerk. Na het verlies van de
Jakobuskerk (aan de gereformeerden) op de Grote Markt maakten de katholieken
gebruik van een kerk op het Van Loenshof. Door de toename van het aantal
parochianen en door de niet centrale ligging van die kerk werd gezocht naar een
gunstig gelegen plek in de stad waar een grotere kerk kon worden gebouwd.
Daartoe werd de herberg ‘Het Munsterse Posthuis’ en een paar kleine percelen
aan de Grote Markt aangekocht. De vergunning tot afbraak van de herberg en de
bouw van de nieuwe kerk werd in het jaar 1838 aangevraagd. Al een jaar later
maakten de kerkvoogden van de hervormde kerk bezwaar tegen deze plannen.
Het klokgelui van de nieuwe katholieke kerk zou de godsdienst in hun kerk
kunnen hinderen. De nieuwe kerk zou vlak bij hun Grote Kerk komen.
Desondanks werd bij koninklijke beschikking van 5 augustus 1839 aan het
kerkbestuur van de Sint Jacobusparochie een bedrag van veertienduizend
gulden toegezegd voor de bouw van een nieuwe kerk.
De nieuwbouwplannen moesten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
hoofdingenieur van het departement van waterstaat, als men tenminste voor
rijkssubsidie in aanmerking wilde komen. Sinds het jaar 1824 was koninklijke
goedkeuring vereist om een kerk te bouwen, herbouwen of verbouwen. De
hoofdingenieur had bezwaren tegen de door het kerkbestuur ingediende
ontwerpen. Het ging om een ontwerp met toren voor een en veertigduizend
gulden en één zonder toren voor zeven en dertigduizend gulden. Beide ontwerpen
waren afkomstig van architect Christiaan Kramm uit Utrecht. Kramm is bekend
als schrijver van: ‘De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche
kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot
op onzen tijd’. Op het terrein van de bouwkunst interesseerde hij zich voor
gotiek. Teneinde de ontwikkelingen te versnellen besloot het kerkbestuur in zee
te gaan met de hoofdingenieur van waterstaat en niet met architect Kramm. De
hoofdingenieur maakte een nieuw ontwerp dat werd begroot op drie en
dertigduizend zeshonderdnegentig gulden. De bezuinigingen die hierin waren
aangebracht vergeleken met de ontwerpen van Kramm, gingen ten koste van het
oppervlak en van de toren: beide werden kleiner. Het werk werd aanbesteed op
13 mei 1841. Op 1 november van dat jaar moest het ‘behoorlyk onder het dak
gebragt’ zijn en op 31 augustus 1842 voltooid. Reeds de dag na de definitieve
oplevering, op 1 september werd het gebouw geconsacreerd.
Van de nieuwe kerk zijn slechts enkele bruikbare afbeeldingen. Deze zijn van na
de stadsbrand van 7 mei 1862, toen alleen de muren nog overeind stonden. De
kunstschilder Hendrik Valkenburg uit Terwolde bij Deventer, die van 1854-1864
tekenleraar was te Almelo vertoont zijn (olieverf) schilderij ‘De Langstraat te
Enschede na de brand van 1862’ de voorgevel. Zijn collega Lambertus Johannes
Bruna uit Enschede heeft een tekening gemaakt van het opdragen van de eerste
heilige mis na de brand, binnen de ruïnes van de kerk. Beide schilderijen worden
tentoongesteld in een van de bovenzalen van het rijksmuseum Twente in
Enschede. Er is ook nog een foto waarop men de kerk ziet vanuit het noorden.
Bij Valkenburg maakt de kerk een rijzige, bij Bruna een weidse indruk. De
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weidse indruk wordt in de hand gewerkt door het feit dat de dragers van de
gewelven en een gedeelte van het boveneinde van de muren zijn ingestort.
Volgens de kleuren die Valkenburg gebruikte was de kerk, althans de voorgevel
opgetrokken van rode baksteen met gele natuursteen voor decoratieve
onderdelen als sokkellijsten, lisenen, dekstukken en pinakel. Ook het beeld en de
console (helemaal bovenaan) waarop het rustte waren van natuursteen. Dit
wordt bevestigd door een bewaard gebleven ‘Bestek en voorwaarden’. Daaruit
blijkt dat ook de sokkel bestond uit Gildehausersteen. Dit materiaal was ook voor
de andere genoemde onderdelen gebruikt.
Kerken uit de eerste helft van de negentiende eeuw hebben bijna nooit een van
de grond opgaande toren. De Sint Jacobuskerk vormde op deze regel geen
uitzondering. De gevel kreeg zo meer nadruk. De façade bestond uit een
driedelige, zogenaamde puntgevel in een rechthoekige hals. Daartegen was het
beeld aangebracht. Aan weerskanten van ieder deel van de gevel bevonden zich
lisenen, die bekroond werd door pinakels (gotisch siertorentje). Zowel in de
zijpartijen als in het verhoogde gedeelte van de middenpartij was één
spitsboogvenster aangebracht. Dat in het midden was aanmerkelijk korter dan
de twee andere. Als typische kenmerken voor de tijd waarin de kerk gebouwd is
kunnen worden genoemd de vensteromlijstingen en de pinakels. Beide komen in
de latere neogotiek niet meer voor, vooral bij gewone parochiekerken. Op de
tekening van Bruna is te zien dat de kerk recht was gesloten en dat deze rechte
sluiting slechts doorbroken werd door drie zijden van de uitgebouwde
koorsluiting. Dit is niet ongewoon voor een katholieke kerk uit de eerste helft van
de negentiende eeuw. De in de beide achterste hoeken gelegen ruimten waren
van de zijbeuken of zijschepen afgescheiden door muren. Een van deze ruimten
zal gediend hebben als sacristie. De rechter had, gezien het feit dat daar twee
rechthoekige ramen boven elkaar voorkwamen, waarschijnlijk een verdieping. De
schalken en kraagstenen die tegen de muren van de koren zichtbaar zijn, duiden
erop dat de kerkruimte overwelfd is geweest. Ook opmerkelijk bij de koorpartij
zijn de blinde muren van hoofdkoor en zijkapellen. Zij horen eerder thuis in de
achttiende en het begin van de negentiende eeuw, toen de neogotiek nog niet was
ontstaan. Het ontbreken van vensters in de achttiende en het begin van de
negentiende eeuw hangt samen met de aanwezigheid van hoge altaaropstanden.
Of dergelijke opstanden ook in de Sint Jacobuskerk aanwezig zijn geweest is niet
bekend. Tot slot nog gewezen op de gedrongen vorm van de spitsboogvensters in
de zijmuren van de kerk. De spitsboogvorm van de vensters in de zijmuren duidt
op neogotiek. Uit het bestek blijkt dat het gebouw een lengte had van zesenvijftig
meter en een breedte van negentien meter. De zijmuren van het kerkschip
hadden een hoogte van zeven meter, de muren van de koorsluiting van negen
meter. De muren waren, voor zover zij bestonden uit baksteen, gemetseld in
kruisverband. Het kerkgebouw was gedekt met blauwe pannen. Op de foto is
zichtbaar dat het dak boven het kerkschip de vorm had van een doorgaand
zadeldak (dak bestaande uit twee naar elkaar toelopende dakvlakken).
De foto laat zien dat boven de zijbeuken galerijen voorkwamen. Dat is een
bouwelement uit de tijd van de schuilkerken en werd gedurende de hele
negentiende eeuw nog toegepast. De kolommen (afgaande op een eerdere
begroting zouden er zestien zijn geweest) bestonden uit een koker rondom een
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aan het oog onttrokken paal. De waterstaatskerken, in de ruimste zin van het
woord, dus ook die gebouwd waren voor het jaar 1824 waren berucht om hun
schijnarchitectuur en werden daarom verfoeid. Van schijnarchitectuur is
eveneens sprake bij de gewelven van de Sint Jacobuskerk. Zij suggereerden van
steen te zijn maar bestonden in feite uit schrootjes. Daartegen was riet
aangebracht dat was voorzien van stucwerk. Riet, hout en stuc waren de
gebruikelijke materialen voor de overwelving van kerken in de eerste helft van de
negentiende eeuw, ook toen de neogotiek al haar intrede had gedaan. Men
spreekt daarom wel van ‘stukadoorsgotiek’ als aanduiding voor deze beginfase
van de neogotiek. Toen werden de principes van de gotische stijl nog niet
systematisch en consequent toegepast zoals later.

De Bommelas
Het ‘losse’ boerderijtje in het Buurserzand moet zijn naober de standerdmolen uit
Usselo missen. De Bommelas is een lös hoes met uitgebouwde bergruimten en
stallingen (onder zadeldakjes). De voormalige bezitter van beide objecten, J.B.
van Heek wilde immers in de jaren twintig van de twintigste eeuw een klein
Twents openluchtmuseum stichten in dit prachtige natuurgebied. Door allerlei
oorzaken is daar niets van gekomen.
De voorgevel van de caterboerderij werd bij de herbouw op de nieuwe plek
van een goedbedoelde maar gefantaseerde erker van leemvlechtwerk voorzien.
Waarschijnlijk op grond van een door ingenieur Werner Lindner afgebeeld
boerderijtje met ‘achteroet’ uit de omgeving van Enschede. Dat boerderijtje is
afgebeeld in het standaardwerk ‘Das niedersachsische Bauernhaus in
Deutschland und Holland’, Hannover 1912. Jan Jans tekende de voorgevel met
de uitbouw die in der streektaal achterheerd of achteroet wordt genoemd.
De uitspringende, gedeeltelijk open stallingen aan weerszijden kwamen meer
voor in de buurtschappen rond Enschede. Het verspreidingsgebied van de OostTwentse boerderij met achteroet is langs de Twent-Duitse grens. Van Vasse in
het noorden en Denekamp en Losser in het oosten tot de omgeving van Enschede
in het zuiden was de achteroet rond het jaar 1900 nog te vinden. Het met de
streektaal met Twente verwante Altstätte kende dit streektype ook. In het
Westfaals Openluchtmuseum te Detmold is een caterstede herbouwd volgens de
opmetingen van professor Schepers. De laatste caterstede bij Lattrop was
onbewoond en werd door stieren in de omringende weide zo beschadigd dat het
moest worden opgeruimd. Voor de Tweede Wereldoorlog waren er nog veel
voorbeelden van authentieke achteroet’s te vinden in Berchem bij Denekamp,
zoals het erve Olde Rikkink, het erve Haafkes en het erve Aveskamp. Denekamp
blijft in bouwkundig opzicht ’n aolen roop’ trouw door de reconstructie van het
Wesselinkhoes, een lös hoes. Het is gebouwd in opdracht van Staatsbosbeheer in
de omgeving van Denekamp volgens het eens
zo algemene erkertype in
vakwerkbouw.
Hendrika Willemina Mengerink is een nazaat van de bouwer en tevens de eerste
bewoner van De Bommelas: Gerrit Jan Keizers. Hendrika Mengerink is getrouwd
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met Lambert Jaarsma uit Almelo die De Bommelas tekende. Gerrit Jan Keizers
was in het jaar 1830 getrouwd met Elisabeth ten Pas (Hesselink) te Winterswijk.
De Bommelas is tussen de jaren 1837 en 1841 gebouwd op de markegrond van
Buurse. In het jaar 1850 komt het als Bommelasse voor op een lijst van
huisnummers en huisnamen. Volgens overlevering en door Ko van Deinse in
‘Land van Katoen en Heide’ verwoord is de naam ontleend aan een boerenkar met
een slingerende as. In het jaar 1905 werd Van Heek eigenaar van de grond met
de caterstede. In het jaar 1929 schonk hij deze aan natuurmonumenten. De
laatste bewoner Jan Keizers die er sinds het jaar 1895 als een kluizenaar leefde,
werd op 20 januari 1912 dood en half verbrand in het ‘losse’ vuur van de cater
gevonden. Sindsdien bleef het onbewoond en werd een attractie voor bezoekers
van het Buurserzand.

Het Bussemakershuis
Borne is een eenvoudig dorp met eenvoudige mensen die meestal werkten in de
grote textielfabriek van Spanjaard. Borne is ook een oud dorp met nog veel
herinneringen aan een rijk verleden. Gedurende de tweede helft van de
zeventiende eeuw was Borne immers het belangrijkste textielcentrum van
Twente. In het jaar 1675 was het totaalvermogen van de burgers in Borne
driehonderdtweeëntwintigduizend en vijfhonderd gulden, daarna kwam
Haaksbergen met honderdacht en dertigduizend en negenhonderd gulden.
Opvallend is het feit dat de bedrijven die later groot zijn geworden vaak in Borne
zijn begonnen: de Hengelosche Bierbrouwerij, Stork/Ledeboer, de IJsselcentrale.
Maar Spanjaard hoefde geen gebruik te maken van de plaatsing van het
spoorwegknooppunt in Hengelo en werd de grote werkgever. Toen in de jaren
zestig van de twintigste eeuw de textielindustrie in moeilijkheden kwam moest
ook Spanjaard de poorten sluiten. Velen voorzagen voor Borne een catastrofe
maar mede door de gunstige ligging vonden de jongere werknemers toch ander
werk en ontwikkelde Borne zich tot een forensendorp. De beroemde architecten
Van de Broek en Bakema hadden een ontwerp gemaakt. Borne zou het
modernste dorp van Twente worden van glas en beton. De nieuwbouw van de
Rabobank nam daarop alvast een bescheiden voorschot. Toen de winkels in de
Grotestraat moesten wijken voor het nieuwe winkelcentrum, verzette één van de
winkeliers zich met alle mogelijkheden tegen de geplande grootschalige afbraak
van het dorp. Desondanks werd veel kostbaar cultureel erfgoed opgeofferd aan de
vernieuwingsdrang. Ondanks schoorvoetend protest van de autochtone bevolking
werden de pastorie van de Oude Kerk, de grutterij van Ten Cate en het
Klompenmakershuis aan de Grotestraat afgebroken. Het statige Spanjaardhuis,
ook aan de Grotestraat was al een ruïne; het notarishuis aan de Marktstraat
stond al leeg. Bij een rondleiding merkte een van de bezoekers op dat Borne toch
wel jammerlijk had geleden onder de bombardementen in de oorlog. Hij moest
eens weten!
Ook in Borne keerde het tij. Meer en meer ging men zich bezinnen op de waarde
van het eigen verleden. De Oude Kerk met zijn prachtige muurschilderingen werd
gerestaureerd. Het Spanjaardhuis kon nog op het nippertje worden gered. De
oude winkels aan de Grotestraat konden grotendeels blijven staan door het
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nieuwe winkelcentrum wat op te schuiven. Het grote deftige huis aan de
Ennekerdijk dat veel weg had van een Amsterdams grachtenhuis, intrigeerde
velen. Een brede klokgevel met een rococokuif. In de gevel een zandstenen plaat
met rozet en daaromheen de namen Jan Bussemaker en Trijntje Hulshof en de
letters A.B. en M.B., de kinderen Adam en Martje Bussemaker. De luiken steeds
halfgesloten en voor het raam een vergeeld bordje: wegens reorganisatie gesloten.
Het huis is het enige fabriqueur- of linnenredershuis dat vrijwel in
oorspronkelijke staat behouden is gebleven. Een huis dat nauw verbonden is met
de Twentse textielgeschiedenis.
Eens was de Ennekerdijk de oostgrens van Borne, het was de oude
verbindingsweg tussen de Meiershof en de Hengelosestraat. Voor het jaar 1900
was deze dijk aan één kant bebouwd en had men een vrij uitzicht over de zuides. Op de plaats waar nu het Bussemakershuis staat stond voordien een in
vakwerk opgetrokken woning met één woonlaag en ankerbalkconstructies,
gebouwd in het jaar 1655. In dit huis woonden de linnenreders Jan en Steff
Bussemaker; in het jaar 1747 woonde Steffen ten Cate er. Jan Bussemaker werd
geboren in het jaar 1730, hij was de zoon van Adam Bussemaker en Fokke
Sybrands. Hij trouwde in het jaar 1763 met Trijntje Hulshof, dochter van
Hendrik Hulshof en Martje ten Cate. Dit echtpaar liet in het jaar 1779 op deze
plek een deftig herenhuis met Lodewijk XV1 klokgevel bouwen. Het huis werd als
woning en bedrijf van de linnenreder gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat de gevel
in het jaar 1779 opnieuw werd opgetrokken, de kapconstructie vertoont op tal
van plaatsen de kenmerken van hergebruik. Van de voorgevel tot vlak voor de
achtergevel bevindt zich op de vliering een reeks gespanten (sporen met
haanhouten) voorzien van gesneden telmerken één tot en met achttien. Aan de
uiteinden van de haanhouten (hanenbalk in de nok van het dak) is te zien dat ze
bij een kap horen met een steilere dakhelling. De spanten met de gehakte
kenmerken zijn op grond van niet-functionele verbindingsgaten duidelijk
opnieuw gebruikt. Een muurplaat bij de voorgevel blijkt de opnieuw gebruikte
gebintsstijl te zijn, evenals de onderslagbalk in de kelder onder de opkamer.
Pengaten verraden een eerdere toepassing van de balk als stijl van een
ankerbalkgebint. Op de vliering als steunbalken van het hijsrad (luierwerk) zijn
de stukken van één of meer vensters te zien. Binnen het vlak van de openingen
zijn dorpels ter versiering schuin weggesneden en met een schuine streep
versierd. Dergelijke mooie dorpels hoorden vroeger in houten huizen.
Uit bovengenoemde vondsten blijkt dat in het huidige Bussemakerhuis delen van
een ouder huis zijn verwerkt. Waarschijnlijk van een huis dat voordien op
dezelfde plek heeft gestaan. Ook in hun hergebruikte staat vertonen de
onderdelen een samenhang zoals blijkt uit de telmerken op de spanten. De
conclusie zou kunnen zijn dat het vorige huis een houten huis is geweest,
mogelijk even lang als het huidige pand, maar smaller. De hellinghoek van de
kap is nu drieënveertig graden en zal in het vroegere huis tien graden steiler zijn
geweest. Bij een zelfde maat van de sporen kan men de breedte van het vorige
huis schatten op negen meter in plaats van de huidige elf meter. Omstreeks het
midden van de zeventiende eeuw was een hellinghoek van vierenvijftig graden
nog overal gangbaar in Twente. De datering van het houtonderzoek
(dendrochronologie) van het hergebruikte hout rechtvaardigt de aanname van de
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hellinghoek en leverde een datering op van het jaar 1656. Alhoewel het in het
jaar 1779 gebouwde Bussemakerhuis in de eerste helft van de negentiende eeuw
en omstreeks het jaar 1900 werd aangepast, bleef de oorspronkelijke indeling
van het interieur bewaard. Dat is voornamelijk te danken aan het feit dat dit huis
slechts enkele malen van bewoners wisselde. Bussemakers bewoonden het huis
meer dan honderd jaren. In het jaar 1882 huurde de oprichter van de
Hengelosche Bierbrouwerij, Herman Meijling het huis en woonde er met zijn
gezin negen jaar. Hij verhuisde naar de Villa Meijling aan de Stationsstraat in
Borne. De volgende bewoner was notaris Van Uden. In het jaar 1905 kocht Adam
Hulshof het huis voor tweeduizend zeshonderdzeven en tachtig gulden, hij was
directielid van de Erven Weduwe A. Ten Cate te Borne. In het jaar 1955 verliet de
laatste Hulshof (Anna Hulshof-Lögters) het huis op zevenenzeventig jarige
leeftijd. Het huis werd enkele jaren verhuurd aan tandarts Sips en kwam in het
jaar 1950 leeg te staan. De eigenaar van de achter het huis liggende vleesfabriek
wilde het huis gaan gebruiken als opslagplaats. Gevreesd werd dat daardoor dit
zo bijzondere huis verloren zou gaan. Dank zij de medewerking van de laatste
eigenares en het toenmalige gemeentebestuur van Borne werd een stichting
opgericht die het huis aankocht. In het bestuur van de stichting zaten
vertegenwoordigers van de Vereniging Oudheidkamer Twente, de Stichting
Textielgeschiedenis Het Oversticht te Zwolle en de Stichting Edwina van Heek.
Doel was het oude fabriqueurshuis in oorspronkelijk staat te bewaren. Jan
Bussemaker, de bouwer van het huis was een linnenfabriqueur en geen
linnenfabrikant. Bussemaker had geen bedrijf om te weven. Hij betrok linnen en
damast van de huiswevers en verkocht het aan de gebruikers. Op de grote
zolders waren de voorraden opgeslagen. Om het linnen naar boven te takelen
bevindt zich in de nok van het huis een zware katrol. Daarmee werden de
goederen door de luiken in de verschillende plafonds vanuit het midden van de
brede lange gang naar boven getakeld. Na meer dan tweehonderd jaar werd bij de
opening van het Bussemakerhuis na de grote restauratie in de jaren 1991 en
1992 dezelfde luiken weer gebruikt. Gedeputeerde Dijkstra hees nog eens een
baal linnen naar boven. Het linnen werd bewaard in houten vakken op de zolder.
Het lichtgevoelige damast werd bewaard op een kleine tussenetage tussen de
begane grond en de eerste verdieping. De grote linnenkisten bestemd voor
textielvervoer en afkomstig uit het huis, stonden in de gang.
Borne kende vanaf het jaar 1675 verschillende linnenreders. Daarvan is de
familie Bussemaker één van de laatsten geweest die over een behoorlijk
vermogen beschikte. Andere belangrijke families in de Bornse textielnijverheid
tussen de jaren 1675 en 1758 zijn deels vertrokken naar Almelo en Hengelo,
deels verarmd, hebben zich met andere zaken beziggehouden of zijn uitgestorven.
Deze families waaronder ook Ten Cate en Hulshof waren bijna allen doopsgezind.
Uit de opgave van fabrieken en trafieken (handel en bedrijf) in het departement
van de Oude IJssel van de Bataafse republiek uit het jaar 1800, de
Goldbergenquête blijkt dat in het ambt Borne op 30 december 1800 elf
textielfabriqueurs werkzaam waren. Op de oudste kadasterkaart van Borne van
het jaar 1830 staan de huizen van deze fabriqueurs danwel textielslijters
aangegeven met de bijgebouwtjes of schuurtjes. Daar werden de voorbereidende
werkzaamheden verricht zoals het koken en bleken van de garens. Water was
daarbij een onmisbaar element. In de tuin van het Bussemakerhuis is dan ook
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een grote gemetselde waterput. Het spinnen en weven gebeurde bij de spinners
en wevers thuis.
De stichting Bussemakerhuis liet na aankoop het pand in het jaar 1961
restaureren onder leiding van de Haagse architect Hulshof. Het achterhuis werd
verhuurd en de voorkamers ingericht als stijlkamers of vergaderruimte voor het
stichtingsbestuur. Meer en meer ontwikkelde de stichting Bussemaker zich tot
een stichting die het cultureel erfgoed trachtte te beschermen. Ze kochten
historische gebouwen en lieten deze restaureren. Zo kwamen ook de
klopjeshuizen en de voormalige synagoge in het bezit van de stichting. Het doel
was om de panden die met veel gemeenschapsgeld waren gekocht en
gerestaureerd, zo mogelijk in te zetten ten behoeve van de samenleving. Zo
werden de klopjeshuizen een galerie voor hedendaagse kunst, beheerd door de
Bornse Kunststichting. De voormalige synagoge werd een ruimte voor
tentoonstellingen, concerten en ontmoetingen, beheerd door de stichting Bornse
Synagoge. Het openstellen van het Bussemakerhuis werd gehinderd door het feit
dat het voor een deel werd bewoond. Daarom besloot het stichtingsbestuur na
het vertrek van de laatste huurders in het jaar 1991 het huis te laten
restaureren. Het huis zou een multifunctionele accommodatie worden voor
cultuur, recreatie en toerisme. Met deze beslissing wilde het bestuur inspelen op
de ontwikkelingen op het terrein van de binnenlandse recreatie en toerisme. Uit
het onderzoek dat in opdracht van de Kamer van Koophandel voor Twente en
Salland was verricht was immers gebleken dat het toenemend toerisme voor
Twente van grote betekenis zou worden.
Toen het Bussemakerhuis in het jaar 1991 leeg kwam werd de toestand waarin
het pand zich bevond uitvoerig onderzocht. De uitkomsten waren catastrofaal.
Het gestegen grondwaterpeil had grote schade aangericht. Het huis zou moeten
worden voorzien van een drainage en van betere verwarming. Nog ernstiger was
het feit dat de knaagkever voor een groot deel de strijkbalken (bint dat in de
lengte langs een muur ligt) en de kap hadden vernield. In feite was er geen
verband meer in het casco, de trekankers zaten los in de aangevreten balken en
de gevel stond los voor het huis. Als niet voor de herfststormen maatregelen
werden getroffen moest het huis als verloren worden beschouwd. De restauratie
werd geraamd op zevenhonderdvijftigduizend gulden. Het gemeentebestuur
stelde voor het huis te verkopen. De gedecentraliseerde rijksgelden voor het
onderhoud van monumenten waren in Borne al tot het jaar 1995 geblokkeerd
voor de restauratie van de toren van de Oude Kerk. Sommigen reageerden
laconiek: ‘noe, as t al zo old is, kan t r wa of’. Uiteindelijk besloot de
gemeenteraad (midden in de zoveelste bezuinigingsronde) drie jaar lang
vijftigduizend gulden bij te dragen in de kosten van de restauratie. Die waren
inmiddels al teruggebracht tot vijfhonderdduizend gulden. In de jaren 1995 en
1996 zou ruim negentigduizend gulden vrijkomen. De provincie was bereid uit de
TROP-gelden bij te dragen in de inrichtingskosten. Er werd een grote
sponsoractie opgezet en fondsen, bedrijven en particulieren werden gevraagd om
te doneren. Op 1 oktober 1991 begon de restauratie en herinrichting met inzet
van vele vrijwilligers. Veel bleek als vriendendienst mogelijk, groot was de hulp
van de buren van de Ennekerdijk. Personeel kon met behoud van uitkering aan
het werk. Een studente kunstgeschiedenis schreef het inrichtingsplan. Twee
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studenten van de rijksuniversiteit Groningen studeerden af op het onderwerp: De
Twentse linnennijverheid. De opkomst en ondergang in de vorm van een
videofilm. De oude inventaris ging naar de twee stijlkamers en werd aangevuld
met voorwerpen in bruikleen van de Oudheidkamer Twente. De kostbare collectie
oude kleding uit de periode 1750 tot 1850 werd gerestaureerd en kreeg een
plaats in het huis. Er werd een grote expositieruimte ingericht voor wisselende
tentoonstellingen op het gebied van streekgebonden kunst en cultuur. Er kwam
een theeschenkerij en er werd een weefkamer ingericht dankzij het feit dat aan
de stichting een antiek weefgetouw uit het jaar 1750 werd geschonken. De
stijltuin en de grote boomgaard werden opnieuw aangelegd. Door de
samenwerking met de plaatselijk VVV werd het huis het eindpunt van de
wandelingen door het beschermde dorpsgezicht van het oude deel van Borne. Het
secretariaat van de Stichting Beeldenroute Overijssel werd er gevestigd en zo
werd het oude huis een open huis voor de hele gemeenschap. Een centrum voor
activiteiten en een verzamelpunt voor historisch materiaal.
Ter gelegenheid van de opening van het huis werd in de expositieruimte een
kleine tentoonstelling ingericht over Borne rond het jaar 1800. De stijlkamer aan
de voorkant is ingericht met mooi antiek meubilair. De witte muren, de
beschildering in verschillende tinten grijs en de rode vloer geven een impressie
van de smaak en soberheid van een doopsgezinde rijke koopmansfamilie uit die
tijd. Ook de kleine opkamer met zijn ingebouwde bedstee en glazenkast laat zien
hoe een linnenfabriqueur zijn huis destijds inrichtte. De kleine eetkamer is
ingericht met door Frits Spanjaard ontworpen meubelen voor het Witte Huis, de
voormalige villa van Jacob (11) Spanjaard. De zonnige tuinkamer met de
prachtige kroonluchter is nu ingericht als theeschenkerij. Bezoekers kunnen
daar een consumptie gebruiken en de tuin of de boomgaard bekijken. In de
kleine weefkamer worden cursussen weven georganiseerd. In de twintig meter
lage gang hangt naast een reeks van één cent prenten uit het bezit van het
Bussemakerhuis, het grote houten reliëf met de wapens van koning Willem 11 en
koningin Sophie. Eens hing het reliëf boven de poort van de textielfabriek van
Spanjaard, sinds hij in het jaar 1865 zijn fabriek ‘Koningin Sophie der
Nederlanden’ mocht noemen. In het jaar 1994 schreef Fred van Dijk:
Veel zal er in de toekomst nog moeten gebeuren. Het buitenschilderwerk, nieuwe
tuinhekken. Veel zaken die thans niet kunnen worden gefinancierd omdat de
voorfinanciering van de restauratiekosten zeer zwaar drukt op de exploitatie, die
zich overigens hoopvol ontwikkeld.
Het huis houdt trots de herinnering levendig aan de zo bijzondere geschiedenis
van Twente in het algemeen en van Borne in het bijzonder. Het huis is tevens een
hedendaags ontmoetingspunt van degenen die zich ervan bewust zijn dat een
samenleving zonder wortels geen nieuwe loten zal voortbrengen. Door een goede
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en particulieren kan veel tot stand
worden gebracht. Het Bussemakerhuis is er een goed voorbeeld van.

Lampepit en peer
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Het licht heeft door de eeuwen heen een grote rol gespeeld, zowel in huis als
buitenshuis. Het gebrek aan goede verlichting werd heel duidelijk tijdens de
laatste oorlog toen de mensen zich moesten behelpen met kaarsen en olie. Het
archief van de gemeente Almelo bevat gegevens over de stadsverlichting in het
verleden. Het ‘Boek van jaarlijkse rekening over de financiën der Stadt Almelo’
vermeld op 5 maart 1728 ‘en keijstijen (kistje) gemak voor die Stat tot die
lantteren foor de bero (stadhuis) om die lampen daar in te leggen die kosten 2
geulden 5 stuver.’ En in het ‘Register der Stads-inkomsten en uitgaven’ staat op
2 maart 1795: ‘Aan 4 vuurheren (belast met toezicht op vuur en licht) en de 2
nagtwagts voor het oppassen op het stadhuis van 25 febr. tot den 22 maart elk f
43.’ Het jaarloon van de lantaarnopsteker Gradus Vrielink bedroeg in het jaar
1795 vijfentwintig gulden. De straatlantaarn is uitgevonden door Jan van der
Heiden. Deze was kunstschilder en vond ook de brandspuit uit.
Burgemeester en wethouders houden op 23 september 1847 een aanbesteding
voor de verlichting van Stad Almelo. Laagste inschrijver was Harmen Hendrik
Reinders, schilder, voor zevenhonderdveertig gulden. Er was een groot aantal
voorwaarden. De aanbesteding betrof zevenentwintig te onderhouden
lichtpunten, vijfentwintig straatlantaarns en twee lantaarns. De aannemer moest
deze dagelijks schoonmaken, gebroken glazen met zuiver wit glas vernieuwen en
ze in behoorlijke staat opleveren. Hij diende zuivere en belegen patentolie
(gezuiverde raapolie) te gebruiken en bij vorst er wat lijnolie aan toevoegen. Ook
moest hij de katoen voor de lampen leveren en de pijpen er geheel mee vullen. De
straatlantaarns en de lantaarns moesten binnen een half uur na zonsondergang
behoorlijk van licht zijn en onafgebroken blijven branden. In oktober en maart
tot ’s morgens vijf uur en in november, december, januari en februari tot ’s
morgens zes uur. Wanneer de maan voldoende licht gaf behoefden er geen
straatlantaarns en lantaarns ontstoken te worden, dit ter beoordeling van
burgemeester en wethouders. Niet naleven van deze bepalingen werd gestraft met
een boete van vijftig cent voor elke straatlantaarn en lantaarn die niet behoorlijk
was verlicht. Wanneer halve kousjes werden gebruikt kreeg de aannemer en
boete van vijf gulden.
Uit de gegevens en oude afbeeldingen kunnen diverse conclusies over de vroegere
straatverlichting worden getrokken. Straatlantaarns waren lantaarns met
reflectoren die het licht versterkten. De straatlantaarns hingen midden boven de
straat aan een touw dat aan tegenover elkaar gelegen huisgevels was bevestigd.
De lantaarn kon met een ander touw via een katrol omlaag worden gelaten om de
lamp te ontsteken of te doven en om schilder, glazenmaker, koperslager en smid
de gelegenheid te geven voor onderhoud of reparatie. Het touwwerk werd geteerd.
Uit oude rekeningen blijkt dat er nogal eens glasschade was waar de jeugd
ongetwijfeld een aandeel in had.
De gewone lantaarns stonden op grenen- of eiken palen en waren genummerd.
Er werd gewoon (groen getint) en wit glas gebruikt. Sommige lantaarns waren
met een gietijzeren arm aan huisgevels bevestigd. Vermoedelijk waren ze groen of
zwart geschilderd. In de lantaarns voor kaarslicht stonden blakers. Zeep was
nodig om lampen uit te koken, waarvoor ook turf en kookasch (caliumcarbonaat)
werd gekocht. Met boenders, krijt en pleetpoeder (pleet: metaal of metaalmengsel
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met een laagje edelmetaal bedekt) werden het koperwerk en de reflectoren
geschuurd en gepoetst. Als brandstof diende lijnolie, raapolie en patentolie, later
petroleum en gasolie. De lantaarnopsteker had de beschikking over een ladder,
een ‘lugte’ (draaglantaarn), een stang of stok met haak om de touwen omlaag te
trekken en bij gladheid een paar ijssporen. Hij droeg ondermeer een kiel van
pijlinnen met benen knopen.
Kaars en lampolie moesten halverwege de negentiende eeuw wijken voor lichtgas.
Almelo kwam op 27 mei 1858 met Mesritz en de broers Enthoven overeen om de
stad met gas te verlichten. De gasfabriek werd gebouwd aan het kanaal. Lodewijk
Salomonsson nam daartoe het initiatief. De overbodige materialen werden aan
naburige gemeenten verkocht die nog de oude straatverlichting bleven gebruiken.
Hengelo nam in het jaar 1861 twaalf straatlantaarns over voor tien gulden per
stuk. Een jaar later betaalde Hardenberg honderdzestig gulden voor
overgenomen lantaarns. In het jaar 1879 stonden in de straten van Almelo
zevenhonderdvijfenzestig lantaarns. Het gasbedrijf werd in het jaar 1881
overgenomen door de gemeente. De fabriek werd in het jaar 1908 buiten werking
gesteld en er kwam een nieuwe fabriek aan de Rohofstraat, die aangesloten werd
op het huizennet.
De komst van de elektriciteit bracht een grote verandering teweeg. Almelo kreeg
de eerste elektrische straatverlichting al in het jaar 1901. Deze werd gerealiseerd
door de ‘Eerste Nederlandsche Electriciteits-Maatschappij’ uit Amsterdam die een
‘afdeeling Electrisch Centraal-Station Almelo’ vestigde. Als verlichting dienden
gloei- en booglampen (koolspitslampen). Er was echter nog niet overal
elektriciteit. In het jaar 1902 leverde de Johannesfelder Machinenfabrik
Schumann & Küchler uit Erfurt zes petroleumlantaarns en zes reflectoren. De
gemeente ontving een jaar later een rekening van de Electriciteits-Maatschappij
uit Amsterdam voor het aanbrengen van Nernstlampen aan het gemeentehuis.
Walter Hermann Nernst was een Duitse natuur- en scheikundige. De elektrische
verlichting viel kennelijk tegen. De directeur van de gasfabriek, G. Daams
berichtte burgemeester en wethouders van Stad Almelo op 15 maart 1911 naar
aanleiding van een verzoek van de gemeente Zwijndrecht. Deze had informatie
gevraagd over de vergelijking tussen elektrische en gasverlichting.
Voorzooverre ik kan nagaan heeft de omstandigheid dat de verlichting der straten
door middel van electrisch gloeilicht niet aan de verwachtingen heeft voldaan als
ook het feit dat de verlichting door middel van gas voordeeliger was dan door
middel van electriciteit uw college er toe geleid bij den raad dezer gemeente voor te
stellen de eerstgenoemde verlichting af te schaffen en tot gasverlichting over te
gaan.
Een dag later vragen burgemeester en wethouders een reactie daarop aan de
directeur van het Electrisch Centraal Station van de gemeente Stad Almelo. Deze
antwoordde:
Dat men zonder geldelijke offers – integendeel, met besparing – kan profiteeren
van de voordeelen eener electrische straatverlichting boven die met gas.
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Redenen om naast elektrische verlichting toch weer deels op gasverlichting over
te stappen waren dat de elektrische verlichting te duur was en leidde tot
overbelasting van de centrale en dat de gloeilampen te klein waren en
onvoldoende licht gaven. Almelo handhaafde elektrisch licht in de hoofdstraten.
Aan het gemeentebestuur van Zwijndrecht werd gemeld:
Hiervoor zijn thans vier groepen, elk van vier vlambooglampen in gebruik. De
gasverlichting bestaat nu uit 262 gaslampen, waarvan 123 avondbranders, 110
nachtbranders en 29 speciale nachtbranders. De kosten der straatverlichting zijn
hierdoor enorm gedaald en de verlichting voldoet aan de daaraan in billijkheid te
stellen eischen. Slechts willen wij erop wijzen, dat sedert het buiten dienst stellen
onzer electrische gloeilampen de industrie gloeilampen van veel betere constructie
en met minder stroomverbruik verkrijgbaar stelde.
De gasfabriek en de elektrische centrale werden in het jaar 1922 samengevoegd
tot één bedrijf op de Veldkamp. Met de komst van het elektrisch licht ging de
romantiek van de lantaarnopsteker verloren.

Nachtwacht op oudejaarsavond
De traditionele oude gebruiken in Twente beleven een moeilijke tijd. Zelfs in de
dorpen en op het platteland raken gewoonten buiten gebruik. Zo meldde Johan
Buursink in het jaar 1973 het verdwijnen van ‘et roondgoan met ni’joor’ in
Twekkelo. Zo verdween ook de brooduitdeling in de Ageler Es bij de Kroeseboom
bij Ootmarsum. Verandering of wijziging in een bepaalde gang van zaken is
meestal het begin van de ondergang. Groei van de bevolking en moderne
ontspanningsmogelijkheden hebben ongetwijfeld hun invloed ook doen gelden.
Funest is dat steeds meer mensen van elders, door nieuwsgierigheid gedreven,
gaan kijken naar de gebruiken die eeuwenlang door de mensen Twente een
dierbaar bezit waren en die ze rustig zonder bekijks met elkaar konden vieren.
De mensen uit Twente houden niet van publiciteit en trekken zich terug. Vooral
omdat vele gebruiken een religieuze oorsprong hebben vindt men het geen
kijkspel. Als we de folklore in haar wezenlijke waarde onaangetast willen laten,
zullen we haar verder met rust moeten laten. Dat had echter al veel eerder
moeten gebeuren. Te lang zijn de oude gebruiken als toeristische trekpleister
geëxploiteerd en helemaal niet altijd met succes. Dikwijls hoort men dan ook een
toerist na afloop zeggen: ‘Is dat nou alles? Ja, dat is alles, voor de Twentenaar
heeft het echter een diepere betekenis. Buursink verklaart dat het er om gaat dat
Twente zichzelf dient te blijven en toch aan de recreatiebehoefte van deze tijd kan
voldoen, zodanig dat het karakter van Twente en zijn bevolking geen geweld
wordt aangedaan. Ook dat is klare taal.
Ondanks alles hebben zich met name in Ootmarsum de meest mooie gebruiken
door alle stormen heen gehandhaafd. Vooral de autochtone bevolking blijft eraan
vasthouden. Al mag ook wel worden gezegd dat van degenen die er zijn komen
wonen, zeer velen zich voortreffelijk aanpassen en de gebruiken serieus
meebeleven. Zo zijn er rond Pasen talloze gebruiken onaantastbaar omdat ze niet
in de publiciteit komen. Uniek hoogtepunt is het vlöggelen, dat ondanks alle
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invloeden van buitenstaanders onverstoorbaar en ongewijzigd doorgang vindt.
Het midwinterhoornblazen in de advent tot driekoningen gaat onveranderd door
op de originele wijze, zoals dat van vader op zoon is over gegaan. Het
palmpaasoptochten, het eieren eten met Pasen en de paasvuren, ni’joorskook’n
bakken, het blijft allemaal gehandhaafd.
Net als overal is er op oudejaarsavond ook in Ootmarsum een herrie van
knallend en gillend vuurwerk van jewelste. Tegen twaalf uur neemt echter het
lawaai af en begeeft ieder zich naar het Marktplein: inwoners en ook andere
belangstellenden, zelfs kinderen ondanks het middernachtelijk uur. Tegen twaalf
uur als er niet meer wordt geschoten, richten allen hun blikken naar de klok van
de kerktoren op het Kerkplein voorbij de hoek van het oude voormalige stadhuis.
Uit het donker doemt een figuur op die zich met rustige pas en met een ratel in
de hand naar het Marktplein begeeft en rustig wacht. Als eindelijk de twaalf
heldere slagen van de kerkklok over de hoofden van de stille mensenmassa
galmen heft de figuur zijn arm om na de laatste slag een ratelend geluid over het
Marktplein te doen klinken. Onmiddellijk daarop klinkt zijn duidelijke stem door
de nacht: ‘twaalf uur heit de klok, de klok heit twaaalf!’
Het is de stem van de nachtwacht Ben Morshuis, die als stadsnachtwacht nog
één keer per jaar in functie is en wel van oud naar nieuw. Juist deze nacht is hij
in functie omdat het uiteraard een bijzondere nacht is. Na zijn aankondiging van
het uur is er immers een nieuw jaar begonnen. Daarom breekt na die
aankondiging uit honderden kelen en luid gejuich los. Dan zingt Ben als eerste
alle burgers van Ootmarsum zijn heilwens toe. Iedereen valt spoedig in:
Komt burgers komt, nu allen terstond,
het nieuwe jaar intreden.
En hier op deez’ vasten grond
veel heil, geluk en zegen!
Het oude jaar dat is verdweën,
het nieuwe zijne wij weer ingetreën.
Verheugd U burgers in Uw lot,
wilt Hem, de Heere prijzen!
Knielt neder voor de grote God,
wilt hem veel eer bewijzen!
De nachtwacht wenst U met elkaar
veel heil en zegen in het nieuwe jaar!
Ik wens aan ied’re stadgenoot
veel heil, geluk en zegen.
En ook aan elk zijn daag’lijks brood,
hem van de Heer gegeven.
En dat wens ik in deze stad
aan elke burger van ganser hart.
Als het lied uit is wensen allen elkaar: ‘Völ heil en zèèg’n in ’t ni’je joor.’ Aan deze
wens kent men de geboren en getogen Ootmarsummer. Soms hoort men hier en
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daar iemand een zalig nieuwjaar wensen. Daaraan kent men meteen de
vreemdeling, want dat zegt een Ootmarsummer niet. Wat wel bij iedereen
hetzelfde zal zijn is ongetwijfeld het verlangen naar de warme kamer met een
heilwens en een toost op de komst van het nieuwe jaar. Dit is echter niet
weggelegd voor de nachtwacht Morshuis want hij begint nu aan zijn ommegang
door de stad volgens een eeuwenoude vaste route. Na het beëindigen van het
nachtwachtlied op het Marktplein begin het vuurwerk weer en Morshuis vervolgt
onverstoorbaar zijn rondgang.
Daar gaat de nachtwacht gevolgd door een groep zingende mensen. Hij legt zijn
weg af door de nauwe bochtige straatjes die sedert de Middeleeuwen weinig of
niets zijn verandert. Het oude stadhuis, de fraaie gevels, de putten, de kleine
ruitjes van het Röbkeshoes met daarachter de petroleumlampen, de
keisteenstraatjes, de niendeuren en als een onverwoestbaar decor op de
achtergrond het machtige silhouet van de rooms-katholieke kerk. Het verplaatst
ons honderden jaren terug in de tijd. Voor de in de bedstee slapende burgerij was
er vroeger altijd nog de nachtwacht die over hen waakte, die lette op dieven,
brand en ander onraad. Regelmatig liep hij zijn ronden, grotendeels langs de
binnenzijde van de vestingwerken en andere belangrijke punten en kondigde het
uur aan. Die binnenwallen zijn er nog in de Kapelstraat, de Kloosterstraat en de
Bergstraat.
Wat is er eigenlijk veranderd in al die jaren? Nachtwacht Morshuis loopt nu nog
steeds dezelfde route en stopt op dertien verschillende punten en hoeken van
straten. Hij laat dertien keer zijn ratel klinken, kondigt dertien keer het uur aan
en zingt dertien keer zijn nachtwachtlied. Nadat dit op het Marktplein is gebeurd
gaat hij eerst naar de plek waar tot het jaar 1870 de Steenenpoort stond: bij café
Ossenvoort aan de Marktstraat en daar zingt hij voor de tweede keer. Hetzelfde
herhaalt zich op de hoek Putstraat-Kloosterstraat, waar hij via een smal
keisteenstraatje is gekomen. Dan op de plaats waar vroeger één van de fraaie
vakwerkhuizen, het Ambachtshuis stond, vervolgens bij huis Poort’n Frederik,
nu bibliotheek. Dan bij ’t Röbkeshoes, kon daar vroeger niet verder en hij gaat
vandaar naar de Ganzenmarkt tot café Pikkemaat. Stopt ook bij zijn
geboortehuis, eveneens bij de hervormde kerk, dan bij de plek waar vroeger de
stadspoort de Houten Poort of Zuiderpoort was. Stopt in de Grotestraat bij het
Cramershuis, oud-burgemeesterswoning, bij het bejaardentehuis en dan naar
het Kerkplein. Dit is het laatste punt waar de nachtwacht bij wijze van huldiging,
op een stoel gezeten hoog wordt opgetild. Een sobere maar welsprekende
dankbaarheidbetuiging door de deelnemers aan de ronde en via hen namens alle
inwoners van Ootmarsum. Die hulde wordt gebracht aan de man die een heel
jaar lang voor hun veiligheid heeft gewaakt. Het hoort bij het oude gebruik. Het is
duidelijk dat de nachtwacht halt houdt op de hoeken en kruispunten waar zijn
stem de meeste mensen bereikt. Het is een uniek gebruik dat men vroeger in een
iets andere vorm in Borne, Haaksbergen en Neuenhaus kende maar dat alleen in
Ootmarsum in ere wordt gehouden.
Het is een prachtige herinnering aan het stadsleven uit de Middeleeuwen, toen
vaak ongure types van de gunstige gelegenheid gebruik trachten te maken om
binnen de stadspoorten te komen om het daar onveilig te maken. Diefstal kwam
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veel voor en het brandgevaar was enorm groot. Er moest gelet worden op al de
gevaren die de mensen in die tijd bedreigden. Het beroep van nachtwacht was
dan ook een verantwoordelijk beroep, waar niet iedereen voor in aanmerking
kwam. Men ging dan ook niet over een nacht ijs als er een nachtwacht genoemd
moest worden. Molenaars, gemeentesecretaris en gemeentebode, poortwachters,
vuurheren (brandweer) werden bij voorkeur door het gemeentebestuur benoemd.
In een akte van het jaar 1715 staat vermeldt dat de benoeming van een nieuwe
nachtwacht zo’n belangrijke aangelegenheid was dat de burgemeesters,
gemeenslieden nieuw en oud en zelfs de rotmeesters er aan te pas kwamen. Het
is aannemelijk dat het hier de benoeming van de eerste Morshuis betrof. Het is
vanzelfsprekend dat de nachtwacht die zijn werk goed deed niet alleen de
sympathie van de bevolking genoot maar zeker ook van het stadsbestuur. Dat
blijkt wel uit het volgende. Toen prins Maurits in het jaar 1597 de stad liet
‘ontmantelen’ en op de wallen tuinen werden gemaakt, waren de nachtwacht en
de poorters de eersten en enigen die van de gemeente gratis een tuin kregen. De
poorten dienden toen niet meer ter verdediging van de stad maar alleen nog voor
afsluiting gedurende de nacht.
De instelling van de nachtwacht is al eeuwen oud. Toen Ootmarsum meer dan
zevenhonderd jaar geleden een stad werd zal er ook spoedig een nachtwacht zijn
benoemd. Het merkwaardige in Ootmarsum is echter dat dit honderden jaren
iemand is geweest uit dezelfde familie, namelijk de familie Morshuis. Ben
Morshuis, de huidige nachtwacht stamt dus uit een geslacht van nachtwakers.
Zijn oom G.B.J. Morshuis overleed in maart 1970 op zevenenzeventig jarige
leeftijd. Hij had drieënvijftig jaar de functie van nachtwacht vervuld. Zijn laatste
wens was dat neef Ben hem zou opvolgen want oom Gerrit, algemeen bekend als
Gait Moshoes was niet getrouwd en had geen rechtstreekse opvolger. Zodoende
vervult B.G. (Ben) Morshuis de taak nog. De grootvader van oom Gerrit’s
grootvader was ook al nachtwaker. Dat moet dan in het begin van de achttiende
eeuw zijn geweest. Vroeger was het een zwaar werk en een volledige baan.
Desondanks moest in de regel overdag ook worden gewerkt. Een nachtwacht was
ook in latere tijd onmisbaar omdat de veldwachter en de bereden politie ’s nachts
toch hun slaap moesten hebben. Als volledig beroep is de nachtwacht in het jaar
1921 afgeschaft. Het oude gebruik echter wordt in ere gehouden, passend in een
reeks sfeervolle oude gebruiken die er in Ootmarsum bestaan. Gradus Christinus
Morshuis, kortweg Gerhard genoemd, vader van Gerrit en grootvader van Ben,
was de laatste echte nachtwacht van Ootmarsum. Maar één nacht in het jaar ziet
men in Ootmarsum de nachtwacht nog en dat is van oud naar nieuw. Vroeger
was de beloning die de gemeente voor de nachtwacht betaalde veertig cent per
nacht, later zestig cent. In betere tijden kreeg oom Gerrit voor zijn
oudejaarsrondgang vijf gulden, later zeven gulden vijftig, vervolgens twaalf
gulden vijftig en tenslotte zeventien gulden vijftig. Noch oom Gerrit, noch Ben
Morshuis hebben het echter om het geld gedaan maar alleen om het oude
gebruik in ere te houden.
Omdat Gerrit Morshuis, oudste uit een gezin met zeven kinderen, zo trouw elke
oudejaarsavond op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plek aan dit gebruik begon,
heeft hij bij de drieënveertigste keer in het jaar 1963 een koninklijke
onderscheiding gekregen. Door oud-burgemeester baron Schimmelpenninck van
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der Oye werd hem de eremedaille in zilver, behorend bij de orde van Oranje
Nassau opgespeld. Slechts één keer moest hij zich wegens ziekte laten vervangen.
De ratel die de nachtwacht gebruikt is ook een geschenk waaruit grote
waardering blijkt. Er staat op: ‘Opgedragen aan den nachtwaker van eenen nacht
te Ootmarsum. Silvesteravond 1935. A.C. Meiling.’
Bij Morshuis thuis hangt nog een portret van Ben’s grootvader Gerrat Morshuis.
Hij is gekleed in een duffelse jas, dikke gebreide wollen das en zwarte pet. Het
was de gewone winterkleding uit die tijd. Gradus Christinus Morshuis werd
vierenzeventig jaar oud. Toen nachtwaken nog een beroep was deed opa de ronde
elke nacht van drieëntwintig uur tot half vier en in de winter tot half vijf. Dat was
een lange ruk en zeker niet zonder gevaar. Er waren de gewone gevaren en ook
kon het wel eens stormen. Dan deed hij een korf over het hoofd om zich te
beschermen tegen afwaaiende dakpannen; de korven maakte Morshuis zelf. Van
alles maakte de nachtwacht mee. Er zijn diverse avontuurlijke verhalen uit de
oude tijd. Zo heeft Ben’s overgrootvader Ebbe eens met zijn ‘beleerde hond’, een
afgerichte hond, zeven dieven gepakt. Toch dreven ze hem in een schuurtje en
schoten hem een kogel door het hoofd. Gelukkig was het schot niet dodelijk en
een paar dagen later werden de kerels in Nordhorn gepakt.
In zekere zin was het ook een vertrouwensbaan want de deuren van de woningen
mochten in de nacht niet worden gesloten. De nachtwacht moest overal toegang
hebben omdat het brandgevaar zeer groot was. Nooit heeft een Morshuis
misbruik gemaakt van zijn vertrouwenspositie. Het is nog niet zo erg lang
geleden dat de bakkers de nachtwacht kwamen vragen: ‘Wil je vannacht bij ons
kloppen om drie of vier uur?’ De Oude Morshoes, Ben’s grootvader Gerhard, met
zijn onafscheidelijke zwarte hond, dikke knuppel, brandhoorntje en pijp is door
de oudere mensen nog niet vergeten. Het was een imponerende verschijning, hij
had een stem en een gestalte om de grootste schreeuwer het bloed in de aderen
te doen stollen. Overal waar de zaak niet pluis leek ging Gerhard Morshuis op af.
Hij was oersterk en angst kende hij niet. Even voordat de postkoets om drie uur
arriveerde haalde hij de dochter van Teusse van huis, die op het postkantoor
werkte. Hij bracht haar vervolgens weer naar huis.
Deze reus had een hart van goud. De nachtwacht had ook een gewoonte van de
vroegere klopjes overgenomen, zou men haast zeggen. De klopjes wekten de
mensen voor een godsdienstoefening. De nachtwacht deed dit met kerstmis en
wekte de mensen in de kerstnacht voor de nachtmis door met zijn stok enige
kloppen op de deuren van de huizen te geven. Voor deze bewezen diensten mocht
hij nieuwjaarsdag een fooi komen halen. Zo’n huis aan huis collecte bracht
aardig wat op want Morshuis was een gezien en sympathiek man. De grote
buitenzak van zijn duffelse jas raakte tenslotte dan ook aardig vol muntstukken.
Wist hij echter een gezin waar uitgesproken armoede heerste, dan verdween zijn
grote hand in zijn zak en kwam al gauw gevuld met geldstukken tevoorschijn.
Die keilde hij voor de zieke, de arme of weduwe op tafel… en die hand van
Morshuis, daar kon heel wat in! Met uiterst korte groet verdween hij dan weer
zonder een bedankje af te wachten.
Gelukkig zijn deze tijden van armoede voorbij. Als de nachtwacht op straat komt
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zien we tegenwoordig ook de hond niet meer. Het brandhoorntje waar hij op blies
als er ergens brand was uitgebroken is verdwenen. Deze behoorde bij de
inventaris van de woning van Morshuis aan de Ganzenmarkt. De woning en de
bezittingen van Morshuis zijn in het jaar 1931 door brand verwoest.

Het oude Hengelo
Wanneer de tijd even teruggezet kon worden tot het jaar 1540 dan zouden veel
mensen uit Hengelo in verbazing uitroepen: ‘Is dat oons olde Hengel?’ Er zou
inderdaad reden tot verbazing zijn. Want omstreeks het jaar 1540 stonden in het
dorp Hengelo niet meer dan zeventig huizen, zonder uitzondering gebouwd op
erfpachtgrond. De Heer van Huis Hengelo was eigenaar van de grond en gaf die
uit in erfpacht aan iedereen die een woning wilde bouwen. Aan deze erfpacht
waren verschillende voorwaarden verbonden. Voordat het kasteel er stond was er
geen gemeente Hengelo en maakten de mensen deel uit van de marke Woolde. Zij
hadden in deze marke dezelfde zeggenschap als de andere markebewoners. De
heren van Hengelo zorgden ervoor dat het dorp van de marke werd gescheiden en
sindsdien waren de dorpelingen onderhorig aan het huis Hengelo.
De zorg voor de openbare veiligheid was in handen van de dorpsdiender, die veel
macht had. Hij verkeerde echter niet in een benijdenswaardige positie vanwege
de slaag die hij kreeg van kwade dorpelingen. Behalve het beroep van
veldwachter had hij ook allerlei nevenbetrekkingen. Hengelo had geen
burgemeester. De richter van Delden was er in burgerlijke zaken de leidende
persoonlijkheid. De pastoor was de man die veel zaken regelde. Hij was niet
alleen pastoor en hofprediker van de heren van Hengelo en door hun toedoen hij
ook grote macht. Hij was markeschrijver, hij hield de doop-, trouw- en
overlijdensboeken bij, sloot huwelijken en trad soms zelfs op als notaris.
Instellingen ontbraken, zo was er geen sprake van een georganiseerde
brandweer. Wanneer bij een brand mensen, vee en het allernodigste huisraad
gered kon worden dan was het al heel wat. Zo kon het dan ook in het jaar 1595
gebeuren dat drieënveertig huizen met schuren en hooibergen door het vuur met
de grond gelijk gemaakt werden. Brandverzekering kende men niet en een enkele
oproep aan de bevolking was voldoende om Hengelo weer op te bouwen. In de
markebossen en de bossen van de Heer was immers timmerhout in overvloed
voorhanden. Binnen betrekkelijk korte tijd werden de huizen weer overeind gezet
en het eenvoudige huisraad was snel gemaakt. Er was geen dokter in het
toenmalige Hengelo. Was er iemand ernstig ziek dan werd een dokter uit Borne,
Delden, Oldenzaal of Goor gehaald. In tijden van epidemieën was dit lastig vooral
omdat sommige medicijnen helemaal uit Deventer gehaald moesten worden. De
Heer van Hengelo had meestal wel een vlugge bediende die tegen vergoeding naar
Deventer liep om het benodigde te halen. De woonhuizen zelf vormden dikwijls
een haard voor besmettelijke ziekten. Ondeugdelijk drinkwater, de nauwe
samenleving van mens en dier, het drinken van onzuivere melk waren alle
oorzaken van allerlei ziekten van grote omvang, die vaak als een Godsoordeel
beschouwd werden. Lezen en schrijven kon men over het algemeen niet. De
pastoor die contacten onderhield met gestudeerde mensen uit Deventer was
ongeveer de enige in het dorp die met de gebeurtenissen op de hoogte was. Het
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bijgeloof tierde welig en heksen en spoken beleefden hun glorietijd. Straten
waren er in het dorp niet, deze dienden ook nergens voor. Alle dorpelingen waren
boer en de straten zouden onnodig werk veroorzaakt hebben. Ook winkels kende
men niet. De linnenkoopman, bij wie de wevers hun doek brachten had van
bepaalde artikelen een gering aantal in voorraad. Bij ieder huis stond een
bakspieker waarin men voor eigen gebruik het brood bakte. In de herfst slachtte
men een varken of een koe. Was dit laatste het geval dan werd de huid naar de
laarzenmaker gebracht die het hele gezin een jaar lang van leerwerk voorzag.
Keukengereedschap leverde de pottenbakker of de klompenmaker. Stoelen,
kabinetten of kledingkisten (tuugkisten) werden in het dorp gemaakt.
De naam Woolde wijst al op een veelheid aan hout. Dat wordt bevestigd door een
oud verhaal dat een kateker (eekhoorn) van het Twickelse bos tot aan Oldenzaal
van tak op tak kon springen zonder de grond te raken. En omdat de kateker dan
de marke Woolde over haar hele breedte moest passeren moet de marke wel veel
hout gehad hebben. De grenzen van de marke waren aangegeven met een steen,
een paal of met een boom waarin een teken was gesneden. Terwijl vanaf die
boom weer een bepaalde richting naar het volgende maalteken, soms met een
spijker aangegeven werd.
Op de kadastrale kaart van het jaar 1821 komt het pand aan de vroegere 2e
Dwarsstraat, nu Willemstraat voor als perceel 596. Het was de eerste school van
Hengelo en later werd het pand tot woonhuizen verbouwd. In het jaar 1832 was
de gemeente Hengelo eigenares van het pand. In het ene gedeelte was kleermaker
Eshuis gevestigd. Als eerste onderwijzer aan deze school wordt genoemd
Hendrikus Meijerink die op 27 februari 1835 overleed. Zijn opvolger was meester
Van Benthem. Johannes Christoffel Gerrit van Benthem woonde rechts naast de
Sint Lambertuskerk aan de Enschedesestraat. Hij heeft zich erg verdienstelijk
gemaakt voor het marktwezen in Hengelo. Op zijn voordracht aanvaardde de
gemeenteraad van Hengelo in het jaar 1845 een verordening die het houden van
tien markten per jaar regelde. In het jaar 1854 aanvaardde de gemeenteraad zijn
plan voor een maandelijkse veemarkt. In het jaar 1888 werden er eenentwintig
veemarkten per jaar gehouden. In het jaar 1886 had hij opnieuw succes toen de
grote markten, de veertiendaagse markten werden ingesteld.
Omstreeks de eeuwwisseling waren in Hengelo nog ezels in gebruik. Van de vier
zijn er twee opgespoord. Eén werd gebruikt door Pot-Hans voor zijn pottenkar.
De tweede stond ter beschikking van molenaar Weggeman voor het vervoer van
meel naar de klanten. Het dier gaf er wel eens de brui aan. Als het dan in een
onbewaakt ogenblik zijn kans schoon zag rende hij in volle draf terug naar de
molen. Herman, de molenaarsknecht had dan het nakijken. De molen van
Weggeman was één van de vijf windmolens. Een van de andere molens was die
van Hagmulder aan de toenmalige Haaksbergstraat. Van de molen van
Hagmulder is nog een anekdote bekend. Een boer wilde eens over de stelling
lopen terwijl de wieken draaide. Een der wieken kreeg hem al gauw bij zijn jas te
pakken en daar werd de man hoog de lucht in geslingerd. Gelukkig kwam hij
zonder noemenswaardig letsel in een aangrenzend weiland terecht. Toen men,
nog sterk onder de indruk bij hem kwam en hem vroeg hoe hij zich voelde, was
het antwoord terwijl hij rond zocht: ‘Ik bin nen schillink (30 cent) kwiet, dee is
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mi’j oet ’n tuk eschöttn!’
De Algemene Armenbus werd gesticht door de doopsgezinde fabrikant Wolter ten
Cate. Hij gaf de eerste financiële bijdrage en heeft jarenlang het presidentschap
waargenomen. Naar de eenvoudige man die door velen Wolter-oom werd genoemd
is de Wolter ten Catestraat genoemd. De Algemene Armenbus waaruit aan de
armen van alle gezindten ‘s winters kleding en brandstof werd verstrekt, werd
bestuurd door een college van negen leden. Het bestuur moest bestaan uit drie
doopsgezinden, drie hervormden en drie katholieken.
Het Willemsplein is vroeger ook wel de Stikkenstroate genoemd. In de oude
boerderij met aanbouw was omstreeks het jaar 1900 de damastweverij van Ten
Cate gevestigd. Deze kleine handweverij werd aangestuurd door H. ten Cate, later
in samenwerking met Cardinaal. Het fraaie handgeweven damast heeft de strijd
met het machinale product niet vol kunnen houden.
Dokter Van Delden had een drukke praktijk die zich zelfs buiten Hengelo
uitstrekte van Beckum tot Borne en van Driene tot even voor Delden. Hij stond
dag en nacht voor zijn patiënten klaar en ging er bij nacht en ontij op uit om
hulp te verlenen, waar die nodig was. Hij maakte die tochten over de slechte
wegen in een open tilbury. Zijn knecht en trouwe metgezel op deze tochten,
dokters-Evert (Eggers) had een al even grote bekendheid als de dokter zelf.
Er waren in Hengelo vijf windmolens en drie watermolens. Die van molenaar
Weggeman aan de Enschedesestraat is al genoemd en ook die van de Hagmulder
werd vermeld. Deze stond aan de toenmalig Haaksbergerstraat bij de Domme
Aanleg, nu Industriestraat. De Hagmolen was afkomstig uit Ambt Delden en de
eigenaar was Ter Marsch. Deze molen werd bij een onweer door de bliksem
getroffen en brandde af. De plaats waar de derde molen heeft gestaan moet
gezocht worden aan de Oude Molenweg ter hoogte van de brug. Deze molen is in
het jaar 1872 tijdens een hevige storm omgewaaid. Gelukkig was de molenaar
Reudink juist naar huis gegaan om te pauzeren zodat hij niet met de molen
verongelukte. De molen van Groothuis aan de Oldenzaalse straat/hoek Oude
Postweg is eveneens verdwenen. Tenslotte was er nog de molen waaraan de
Molenstraat haar naam te danken heeft. Deze stond op de plaats van het huidige
Stationsplein. Van de drie Hengelose watermolens is alleen die van Oele er nog,
dat wil zeggen van deze dubbele molen is er nog één overgebleven. De tweede
watermolen stond aan de Schalkburgerstraat die voorheen Oliemaat genoemd
werd. De derde watermolen stond aan de Berfloweg bij de Berflobeek, ter hoogte
van het Verenigingsgebouw. Bovendien was er nog een stoommolen van Ten Cate
die gruttenmeel leverde en het meel exporteerde naar Duitsland. Deze molen
stond aan de voormalige Marktstraat op de plaats rechts naast slagerij Snijders.

De cichorei in Borne
Er zijn twee oude met de hand geschreven boeken van Theunis ten Cate. Het zijn
de kasboeken met allerlei familie- en zaken aantekeningen. Deze handschriften
hebben betrekking op handelszaken die vanuit De Horst te Borne werden

483

uitgevoerd. Op perceel sectie D 1ste blad ’t Dorp Borne nr. 370 van het oudste
kadastrale minuutplan uit het jaar 1832 staat een cichoreifabriek met
bijbehoren. De fabriek stond op de plaats waar de smederij van Leliefeld is
gevestigd. Na de dood van Theunis ten Cate in het jaar 1833 is de cichoreifabriek
verlaten om plaats te maken voor nieuwbouw op het noordelijk gedeelte van
perceel nummer 364, waar in het jaar 1832 een schuurtje lag. Het geboorte- en
woonhuis van Theunis heet in de volksmond het Kipshoes, nu Abraham ten
Catestraat 23 en 25. Volgens de kadastrale tekeningen had het nieuwe
fabrieksgedeelte ongeveer dezelfde oppervlakte als het nog bestaande woonhuis.
De fabricage van cichorei en peekoffie is voortgezet tot het jaar 1946. Het is het
jaar waarin Adam ten Cate (1876-1951) als laatste cichoreifabrikant van zijn
familie (4e generatie) het bedrijf beëindigde. De kasboeken beginnen in het jaar
1812 en eindigen in het jaar 1820. Tot het jaar 1825 zijn familiezaken
geregistreerd. Interessant is te lezen hoe omvangrijk de cichoreifabricage is
geweest en waaruit de overige handelswaar heeft bestaan.
Theunis ten Cate was de zesde zoon uit het tien kinderen tellende gezin van
Adam Janszoon ten Cate (1715-1778) en Geesken ten Laarhuis (1730-1824). Zijn
vader was bierbrouwer in de wijk De Horst. Vier van zijn broers vestigden zich in
Sneek. Theunis is evenals zijn oudste broer Jan ongehuwd gebleven. Dat Jan in
de handelszaken van Theunis was opgenomen blijkt niet uit de kasboeken. Wel
onderhoudt Theunis drukke handelsbetrekkingen met zijn broer Isaak en in
mindere mate met zijn broers Frederik en Berend in Sneek. In een passage in het
grootste kasboek laat Theunis weten: ’15 July 1813. Broer Jan ten Cate à
Hengelo debet voor 79 pond cichorei à 11 gld per 100 pond = f 8 en 14 stuiver.’
Hieruit blijkt dat Jan in het jaar 1813 in Hengelo woonde en niet in Borne in het
ouderlijk huis, zoals Theunis. Bovendien dient Jan dezelfde prijs voor levering
van cichorei te betalen zoals elke afnemer. Theunis sterft te Borne op 30 oktober
1833 na een ‘pijnlijk ongemak in het onderlijf.’ Hij laat een aanzienlijk vermogen
na. In zijn testament, opgemaakt op 20 september 1833 voor notaris Gerhard ter
Horst in Delden wijst hij vijfentwintig erfgenamen aan, allen familieleden. De
declaratie van de taxateurs is teruggevonden als los velletje in het grootste
kasboek.
Cichorei is de naam van de wortelplant cichorum intybus die al vele eeuwen
bekend is en als geneesmiddel werd gebruikt. Het is een plant met blauwe
bloempjes waarvan de wortel ongeveer twintig centimeter lang wordt. Hij lijk erg
op de witlof en is van dezelfde familie. De verwerking en toepassing als
genotsmiddel is op gang gekomen toen ontdekt werd dat de wortel als toevoeging
bij de koffie kon dienen na een proces van snijden, drogen, branden en malen.
Het waren twee Franse artsen die in het jaar 1775 voor het eerst het gebruik van
cichorei als consumptie als vervanging van koffie bekend maakten. In Nederland
was het de predikant Johannes Henricus Niewold (1737-1812) die in zijn Friese
standplaats Warga de eerste cichoreiplanten kweekte. De cichorei wordt in mei
op goede grond gezaaid. Dat gebeurde in de negentiende eeuw bij voorkeur in
Friesland. In de herfst worden de wortels gerooid. De koppen worden van de
wortels gescheiden zonder de wortel is beschadigen om te verhinderen dat het
melkachtige vocht wegvloeit. De geoogste wortels worden op hopen gelegd, naar
de dichtstbijzijnde sloten gebracht en gewassen. Daarna snijdt men de wortels in
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stukken als dikke appelschijven. De parten worden in een ruimte op een vloer
van geperforeerde tegels (met gaatjes in een rechte lijn) boven een oven (eest)
gedroogd. Deze bewerkingen worden op de plaats van de teelt verricht.
De handel van cichorei als genotmiddel ter vervanging van koffie is in de Franse
tijd erg populair geworden. Met name tijdens de inlijving van ons land door
Napoleon bij Frankrijk in de jaren 1810 tot 1813 was koffie bijna niet
verkrijgbaar. Daardoor was de koffie zo duur dat er voor de cichorei een gat in de
markt was. Theunis ten Cate kocht bij zijn broer Isaak te Sneek het hele jaar
door een hoeveelheid van zevenduizend en zestig kilo cichoreiwortels in. Deze
werden per schip vervoerd over Zwolle. Hoe het transport in Overijssel is gebeurd
wordt niet vermeldt. Misschien over de Vecht en vervolgens over de Regge en de
Twickelervaart tot Delden of via Almelo en de Bornse Beek. De kanalen in
Overijssel waren nog niet gegraven met uitzondering van de Dedemsvaart. Die
wordt in het kasboek Nieuwe Vaart genoemd. Op 15 mei 1816 wordt
honderdzeven kilo cichorei geleverd voor twaalf gulden per vijftig kilo aan M.
Kruizinga aan de Nieuwe Vaart bij de Ommerschans. Hij betaald vijfentwintig
gulden, dertien stuivers en tien penningen. Het statiegeld voor het vaatje
bedraagt vijftien stuivers en zes penningen. In datzelfde jaar verkoopt Theunis
ten Cate twintigduizend achthonderd en twee kilo cichorei aan honderdnegen en
zeventig klanten in Overijssel. De klanten waren gevestigd in Almelo, Bekkum,
Borne, Brummelhuizerbrink, Dalfsen, Dedemsvaart, Delden, Deldenerbrink,
Deurningen.
Deventer,
Enschede,
Enter,
Glanerbrug,
Gramsbergen,
Haaksbergen, Den Ham, Hardenberg, Heemse, Heino, Heizemolen, Hellendoorn,
Hengelo, Coevorden, Marienberg, Nijbrugge, Oldenzaal, Ommen, Ootmarsum,
Raalte, Rijssen, Scharrenbeek, Vriezenveen, Weerselo, Wierden, Windesheim,
Zenderen, Zwolle.
Tot de grootste afnemers behoort H. Hellendoorn te Zwolle. Op 21 februari 1816
worden negen vaatjes cichorei met een gezamenlijk gewicht van
zeshonderdvijfentachtig kilo verzonden. De rekening: ‘1375 p. à 11 gld. per 100
p. is 151 gld. en 5 stuivers.’ Statiegeld voor de vaten is vier gulden en vijftien
stuivers. Twee dagen later ontvangt Abraham Paschen te Enschede in vijf vaten à
zeshonderdvijfentachtig kilo cichorei tegen dezelfde prijs berekend. Dergelijke
zendingen vinden in datzelfde jaar nog twee keer plaats. De normale
hoeveelheden aan de afnemers bedragen tussen de vijftig en vijfhonderd pond per
zending. Nu nog steeds bekende namen worden in het kasboek als afnemers
genoemd zoals Abraham Ledeboer te Enschede met vierhonderdveertig kilo
cichorei, Hendrik Rabbers te Enschede met vijfentwintig kilo, Abraham ter Horst
te Hengelo met vijfennegentig kilo, J. Bruyns te Almelo met honderdzeven kilo, H.
Bussemaker te Deventer met honderdvijftig kilo, Otto Voortman te Rijssen met
veertig kilo, J. Santman te Hardenberg met vijftig kilo, D. Jordaan te
Haaksbergen met vijfenzeventig kilo, J. Bolk te Weerselo met tweeënzeventig kilo,
H.J. Palthe te Almelo met zesentwintig kilo, B. van Delden te Hengelo met
zesenzeventig kilo. Voor het verpakken van cichorei levert op 21 november 1816
Jan Meyer te Mander uit zijn papierfabriek tien pak blauw papier à zeven en
halve gulden per pak.
De wortels worden in het jaar 1816 ingekocht tegen een prijs van vijf gulden en
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twee stuivers per vijftig kilo. Echter voor de zending op 26 maart wordt een prijs
betaald van acht gulden per vijftig kilo en op 27 maart een hoge prijs van vijftien
gulden vijfenzeventig cent per vijftig kilo. Er komen in het jaar 1816 totaal tien
zendingen uit Friesland waarvoor een vrachtprijs wordt berekend van
honderdvierentwintig gulden en twee stuivers. In het kasboek ontbreekt de
berekening van het arbeidsloon tijdens het productieproces. Slechts eenmaal
wordt op 28 februari 1816 aan arbeidsloon vier gulden opgevoerd voor vervoer
‘op en van de zolder’. In het jaar 1816 is vijfentwintigduizend achthonderd en
zeven kilo cichoreiwortels verwerkt tot eindproduct. Gemiddeld zes gulden per
vijftig kilo is drieduizend zeven en negentig gulden. Uit het kasboek blijkt dat
zendingen boven tweehonderdvijftig kilo een korting opleveren van een gulden
per vijftig kilo. Het verkoopbedrag is zesduizendvier en tachtig gulden en vier en
twintig cent. Het bruto winstbedrag exclusief productiekosten bedraagt per 31
december 1816 tweeduizend negenhonderdzeven en tachtig gulden en veertig
cent. De detailprijs voor cichorei is twaalf gulden per vijftig kilo, is twaalf cent per
half pond. Globaal berekend is de cent in het jaar 1816 te vergelijken met
vijfentwintig eurocent tot een euro, afhankelijk van het artikel.
Uit de zelfde kasboeken blijkt dat Theunis ten Cate een groothandel in kaas had
met een grote omzet. Gedurende het jaar 1816 werd twaalfduizend en veertig kilo
kaas in Friesland gekocht. De leveranties gingen uitsluitend naar dertig afnemers
in Enschede, Hengelo, Borne, Almelo, Oldenzaal, Delden en Deurningen. De
kazen wogen tussen negen en twaalf kilo. En er bestond op kleinere schaal
handel tussen de familieleden Ten Cate in Sneek en in Borne in hammen, boter
en textiel. De hammen werden doorverkocht aan derden, ook in Amsterdam.
Sinds het jaar 1840 werd de cichorei tot eindproduct verwerkt in een voor dat
doel ontworpen gebouw met een oppervlak van achttien bij twaalf meter. Het
gebouw bestond uit begane grond, kelder en zolder. Het was verbonden met de
noordkant van het nog bestaande woonhuis aan de Abraham ten Catestraat 2325 te Borne. De gesneden geelwitte wortelstukken werden in de negentiende
eeuw in Vlaanderen besteld en per spoorwagon naar Borne vervoerd. Met paard
en wagen afgehaald werd het halfproduct op zolders opgeslagen.
In de fabriek waren twee ijzeren branders die bollen of bongen werden genoemd.
Ze hadden een diameter van anderhalve meter. Zij stonden naast elkaar met een
tussenruimte van vijf en zeventig centimeter. Rondom de bollen bevonden zich
twee ovens die met fabrieksturf werden gestookt. De gedroogde wortels werden
met hoeveelheden van honderd kilo (drie turfmanden vol) via een deksel in de
bollen gestort. De ovens waren zo groot dat de bollen er ruimschoots in konden
ronddraaien. Midden door de bol liep een stalen stang en het geheel rustte op
een stevige, ijzeren constructie op de vuurvaste stenen oven. Aan de linkerzijde
van de stang was een wiel bevestigd waarmee de bol over een rail van het vuur
kon worden getrokken. Aan de andere kant was een katrol waarover een drijfriem
liep. Deze was verbonden met een elektromotor, de krachtbron voor de in
verticale richting draaiende bollen. Aan de voorkant, vlak boven de vloer was een
rechthoekige opening waardoor de as werd verwijderd. Hierboven was weer een
opening, afgesloten met een ijzeren deurtje waardoor de brandstof werd
ingebracht en het vuur werd aangestoken. Tussen beide openingen was aan de
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binnenkant een rooster. De bollen zaten dus in een metalen, cilindervormige
trommel die één geheel vormde met de stookplaats. Aan de voorkant was een
grote schuif die opgelicht kon worden zodat de bol eruit getrokken kon worden.
Aan de bovenkant was de trommel dicht, behalve een pijp voor de rookafvoer.
In twee uur en vijftien minuten werden de wortels op de juiste manier gebrand.
Tijdens dit proces verloren de wortels twintig procent van hun gewicht. Tijdens
de eindfase werden twee liter glucosestroop voor de smaak toegevoegd. Om het
product peekoffie te maken werden ook tijdens de eindfase twee liter raapolie
toegevoegd. Deze trok in de wortels die na het maalproces geen vocht meer
aantrokken. Peekoffie kwam als poeder in de handel, terwijl cichorei kleverig
bleef en dus voordeliger in het gebruik. Voor de invoering van de elektriciteit
werden de bollen door middel van paardenkracht rondgedraaid. De inhoud van
de bollen werd vervolgens in een ijzeren bak gestort die anderhalve meter breed
en drie meter lang was. Over de gehele lengte van de bak was een ijzeren rooster,
vijftien centimeter boven de bodem. De bak stond in het midden van de bollen.
Aan de smalle voorkant waren onder de bak twee ijzeren zwenkwielen (10 cm) die
over een scherpe boog van rails liepen. De bak rustte op een draaimechanisme
aan de andere kant, bevestigd tussen de beide bollen. Zo kon de bak gezwenkt
worden van de ene naar de andere bol, al naar gelang de cichoreiwortelschijven
voldoende gebrand waren. Onder het draaimechanisme van de ijzeren bak was
de aansluiting van de exhauster (stofzuiger) die was opgesteld naast de linker bol
en die als koeler fungeerde. Na een half uur waren de gebrande wortelschijven
koud. Vervolgens bracht men de inhoud van de ijzeren bak in een houten kist
(1x1x2 m) met een deksel. Steeds met één emmer tegelijk werden de gebrande
wortels in een elektrisch aangedreven hamerslagmolen gestort. Vroeger gebeurde
dit door middel van een maalstoel met liggende stenen die werden voortbewogen
door een in het rond lopend molenpaard. De hamerslagmolen was een moderne,
snelwerkende machine. De molen was aan een binnenmuur verankerd en stond
op de kist waarin het meel van de gebrande wortel terecht kwam. Vanuit de kist
werd een emmer met meel gevuld en naar de aangrenzende pakkamer vervoerd.
De kist was afgesloten met een deksel waarover tegen het weren van stof en jute
zak was bevestigd.
Aan de andere kant van de binnenmuur was de pakkamer met een pakmachine.
Voor de vulling werd een leeg zakje om de trechter geschoven. Vervolgens werd
de stang met het plaatje er tegen aan gedrukt. Dan een druk op een pedaal en
het zakje kwam langzaam gevuld naar beneden. De zakjes waren van zeer stevig
donkerblauw papier. Het papier werd geleverd door de machinale pak- en
boordpapierfabriek van Cramer te Ootmarsum. Op de vellen papier was het
fabrieksstempel al gedrukt. Ze werden in de pakkamer eerst op maat gesneden,
de buitenste randen werden met lijm bestreken en dan om een cilinder gerold en
dichtgeplakt. De bodem werd dichtgevouwen. Als het zakje was gevuld werd de
bovenkant op dezelfde manier gesloten. Voor elke maat was een afzonderlijke
cilinder.
De laatste handeling was het plaatsen van de volle zakjes in houten rekken.
Daarna het vervoer naar zowel donkere ruimtes gelegen in de achterste lange
fabrieksgedeelte met een oppervlakte van vijf bij acht meter als naar de nog
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bestaande aanbouw aan de noordkant van het woonhuis. Na het wegzetten van
de rekken volgde elke drie dagen controle op de inhoud van de zakjes. Na
akkoord bleven de zakjes voor de aflevering vier weken in de bewaarkelders.
De klantenkring was over Oost-Overijssel verspreid in de plaatsen Vriezenveen,
Vroomshoop, Hardenberg, Gramsbergen, Bergentheim, Den Ham, Daarle,
Nijverdal, Ommen, Raalte, Hellendoorn, Wierden, Rijssen, Markelo, Holten,
Diepenheim, Hengevelde, Goor, Delden, Haaksbergen, Buurse, Usselo.
Vanzelfsprekend waren grote leveranties bestemd voor Almelo, Borne, Hengelo en
Enschede.
Er waren twee meisjes en een knecht in dienst. De boekhouding deed M.S.
Hulshoff-Ten Cate. De stille vennoot was haar oudste zuster Johanna Ten Cate.
De werkende vennoot was haar broer Adam ten Cate. Voor de orderportefeuille
zorgden A.W. Ten Cate en A. Ten Cate. In de jaren 1914 tot 1918 heeft de firma
zelf cichorei verbouwd op percelen eigen grond aan de Oude Hengeloseweg. Er
waren transportpaarden en koeien. Er was een knecht voor de verzorging van het
vee op de eigen weilanden en de overige landbouwwerkzaamheden op de akkers.

Familiearmenzorg
‘Hennik, Hennik, iej riejt nog één moal noa Kortrike hen!’ De waarschuwing zou
hem zijn toegeroepen toen Hendrik ten Cate vol trots en hoogmoed een pas
gekocht rijtuig mende, met twee fraaie paarden bespannen en daarmee naar
Borne reed. Zijn vrouw zat naast hem in een ‘ziedn kleed’.
Het is bijna twee eeuwen geleden dat dit voorval moet hebben plaatsgevonden. In
ieder geval heeft de overlevering er voor gezorgd dat dit verhaal niet verloren ging.
Bij toeval is onlangs ontdekt dat Hendriks leven de nodige zorgen voor zijn eigen
gezin en die van zijn naaste familie heeft teweeggebracht. Voor die gevolgen van
financiële misstappen kon destijds de familie opkomen, wilde het slachtoffer niet
te gronde gaan. Zo is achter in het kasboek van zijn broer Theunis vastgelegd
hoeveel geld per week en per jaar aan Hendrik is toegeschoven. Het geld was
nodig voor hem, zijn vrouw en van zijn drie in leven gebleven kinderen gedurende
de periode 1815 tot begin 1819.
Wie was Hendrik ten Cate? Hij werd als derde zoon van het uit tien kinderen
bestaande gezin van Adam ten Cate (1715-1778) en Geesken ten Laarhuis (17301824) op 17 september 1756 te Borne geboren. Zijn vader was bierbrouwer in het
bekende Ten Catehuis aan de Horst te Borne. Het Ten Catehuis werd in de
volksmond het Kipshuis genoemd, tegenwooordig Abraham ten Catestraat 23-25.
De broer Theunis (1764-1833) die Hendrik en zijn gezin financieel onderhield
was een succesvol chicoreifabrikant en kaashandelaar. Ook broer Izak te Sneek
deed mee aan het onderhoud van Hendrik en betaalde per jaar vijftig gulden.
Hendrik was vijfendertig jaar toen hij trouwde op 7 augustus 1791 met Rebecca
van Dalen. Zij was drieëndertig jaar en de dochter van Karst van Dalen en Elsje
van Hengelaar. Van Dalen was eigenaar van een grutterij in Almelo. Zeven
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maanden na hun huwelijk overleed Rebecca. Binnen twee jaar trouwde Hendrik
voor de tweede keer en wel met Maria van Pesch. De huwelijksvoltrekking vond
plaats op 13 januari 1794 te Amsterdam. Maria was de dochter van Mattheus
van Pesch en Johanna Lamberts uit Amsterdam. In datzelfde jaar werd een zoon
geboren die de naam Karst kreeg. Karst werd genoemd naar opa Van Dalen, de
vader van de eerste vrouw van Hendrik. Na zes jaar overleed dit kind. De tweede
zoon Gerrit, geboren in het jaar 1797 trok later naar Friesland en vestigde zich
als grutter in IJlst. Hij trouwde met Froukje Schuurman uit Blokzijl. De derde
zoon Jan werd slechts negen jaar oud. De vierde zoon, geboren in het jaar 1803
werd Mattheus genoemd, naar zijn opa in Amsterdam. Hij kwam in huis bij zijn
oom Theunis en overleed daar op 27 maart 1847. Hij is op het kerkhof naast de
Oude Kerk begraven. De vijfde zoon Izak werd in het jaar 1808 geboren in Borne,
trouwde in het jaar 1836 met Aaltje Boersma en overleed in het jaar 1886. Hij
woonde later met zijn vrouw in Joure waar zij in het jaar 1864 overleed. Het
zesde kind, dochter Geziena Johanna werd in het jaar 1810 geboren en overleed
drie jaar later. Wanneer Hendrik met zijn gezin vanuit Amsterdam naar Borne is
vertrokken is niet bekend. In ieder geval woonde hij in Borne in het jaar 1815 en
later. Hun kinderen Gerrit, Mattheus en Izak zijn dan respectievelijk achttien,
twaalf en zeven jaar oud.
Het onderhoud van het gezin dat zoals vermeld achter in het kasboek van broer
Theunis is vastgelegd, blijkt uit de volgende aantekeningen.
10 augustus 1815: Aan broer Hendrik verschooten gelijk in vorige kladdeboek
blijkt somma f 149 op 10-8.
Op de volgende bladzijde staat:
Hier op het tegenstaande door broer Izak daarop te betalen somma f 50 dit
overgeboekt op vorenstaande bladzijde van 1815.
Vanaf 1 mei 1815 tot 6 maart 1819 worden om de paar dagen posten in het
kladboek opgevoerd die duidelijk wijzen op de volledige betaling van het
levensonderhoud van broer Hendrik en zijn gezin. Zo ontvangt in het jaar 1818
Hendrik wekelijks een gulden en twaalf cent aan zakgeld, is totaal in één jaar
achtenvijftig gulden en vijftig cent. Voor gebruik aan meel voor pap en
pannenkoek eenentwintig keer een bedrag van een gulden en vijfentwintig cent
per keer, is afgerond op zesentwintig gulden en twintig cent per jaar. Voor vlees
tweeënveertig gulden, voor roggebrood zeven gulden en vijfendertig cent, voor stof
eenendertig gulden en tachtig cent, voor de kleermaker zeven gulden, voor
scheerloon drie gulden en zestig cent, voor turf zeven gulden en vijfenzeventig
cent, voor medicijnen vijfentwintig gulden, voor huishuur vierendertig gulden en
voor personeel en een zitplaats in de kerk vijf gulden en vijfenveertig cent. Dat is
in het jaar 1818 totaal tweehonderd achtenveertig gulden en vijfenzestig cent. In
het jaar 1816 zijn slechts in het kasboek opgeschreven de uitgaven over 3 en 4
januari en van september tot en met december. Opvallend hoog zijn de uitgaven
voor vlees op 3 en 4 januari 1816, namelijk een bedrag van veertig gulden en tien
cent; onder andere honderdzeventig pond meestal betrokken van Jan te Wildijk.
Voor turf tussen september en december eenentwintig gulden en vijftig cent. In
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oktober voor winkelwaren dertig gulden en negentig cent van de gebroeders
Putmeyer. Op 12 december aan personeelslasten vier gulden en achtennegentig
cent.
Uit een post van 10 oktober blijkt dat de schoolmeester Jordens bij Hendrik ten
Cate inwoont. Hij moet het hoge bedrag van tien gulden kostgeld per week
betalen. Deze som wordt in de boekhouding van Theunis afgetrokken van de
financiële ondersteuning. Tussen de jaren 1815 en 1819 woonde Hendrik ten
Cate met zijn gezin in een huis dat gehuurd was van dokter Schoemaker. Immers
ieder jaar betaalde Theunis vierendertig gulden voor huishuur aan dokter A.H.
Schoemakers. Dit huis ligt aan de Juurensstraat, nu Brinkstraat, tegenover
aannemer Morselt (1993). Hendrik had een post van vijfentwintig gulden aan
medicijnen. Het is waarschijnlijk dat het gezin te kampen had met ziekten.
Vroeger werd uitsluitend met turf gestookt. Deze brandstof werd per schip vanuit
Vriezenveen en Almelo over de Bornse beek vervoerd en uitgeladen in de haven
van Borne. De haven was tot het jaar 1898 nog in gebruik en was gelegen aan de
Marktstraat tegenover het schipperscafé Het Sterntje, nu De Ster. Een bootvracht
turf koste in het begin van de negentiende eeuw elf gulden en telde ongeveer
drieduizend turven.
Het bovenstaande geeft een tijdsbeeld van armenzorg in een dorp onder
familieomstandigheden waar enerzijds welvaart heerste, anderzijds om welke
reden dan ook de armoede aan de deur kwam kloppen. De armoede kon gelukkig
door familieleden opgevangen worden.

Rijssen en de Statenbijbel
De Oudheidkamer Riessen werkt al jaren met toewijding datgene te verzamelen
en te conserveren wat van oudsher onafscheidelijk tot de inventaris van het oude
Rijssen heeft behoort. Een bezoek aan het museum wekt de indruk dat men daar
al volledig in geslaagd is. De collectie is zo uitgebreid dat er geen plekje in de
expositieruimte onbenut bleef. En er zijn nog heel wat waardevolle zaken in depot
opgeslagen omdat er geen ruimte voor is.
Het bestuur blijft actief in het behouden van cultuurhistorische goederen. Zo kon
een belangrijk stuk worden gekocht; het is een voorbeeld van wat in vele oude
Rijssense huizen een ereplaats innam: De Statenbijbel. Van Wijngaarden (18641948) heeft van de oude Rijssenaren de belangrijke kenmerken beschreven. Hij
schrijft dat ze theologische onderzoekers zijn die veel werk van het bijbellezen
hebben gemaakt.
De Rijssenaar is zeer kerks. Mystiek aangelegd, theologiseert hij gaarne en is
gehecht aan de oude beproefde Waarheid van Gods Woord. Geregeld gaat hij
Zondags ter kerk en besteedt de Zondagavond in het lezen van de Bijbel. Dit doet
hij trouwens elke werkdag ook. Zijn lievelingsschrijvers op godsdienstig gebied
zijn: Smytegeldt, Lodenstein, Comrie en andere 17e en 18e eeuwse godgeleerden.
Spaar hem in zijn Godsdienstige gevoelens, zo ge op zijn welwillendheid prijs
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stelt, want hij duldt geen afwijking van de leer en ‘an n-j lichters hef e nen
gleuienden hekel’.
Van Wijngaarden geeft blijk de autochtone Rijssenaren goed te kennen. Hij
kwam, evenals zijn vader en grootvader bij hen over de vloer en kende ook hun
huisraad op zijn duimpje. Hij bracht bezoeken aan bejaarde inwoners om
historische gesprekken te kunnen voeren. Hij zag dan de Statenbijbel op het
daarvoor bestemde tafeltje, of met de ‘oale skriewers’ op het boekenrekje met het
groene gordijntje aan de muur. Het geslacht Van Wijngaarden was voorlezer en
onderwijzer door erfopvolging en heeft veel geschiedenis overgeleverd zoals: ‘Met
’n oaln Màester biej’n Heard’ door W.J.C. van Wijngaarden, 1955 en
‘Geïllustreerde Gids voor Rijssen en omstreken’ door C. van Wijngaarden, 1921.
In de Rijssense huizen werd de Statenbijbel gebruikt die volgens het besluit van
de Synode van Dordrecht in de jaren 1618 en 1619 opnieuw uit de grondtalen
werd vertaald. Dit grote werk kwam in het jaar 1635 gereed en kreeg in het jaar
1637 de goedkeuring van de Staten-Generaal. Daarom werd de vertaling de
Statenvertaling genoemd. De Statenvertaling is met grote nauwkeurigheid
vertaald. De vertaling is voor het Nederlandse protestantisme en ook voor de
ontwikkeling van de Nederlandse taal van grote betekenis geweest. De door
Oudheidkamer verworven Statenbijbel prijkt in één van de vitrines en bevat
landkaarten en de plattegrond van Jeruzalem. Bovendien is het een bijzonder
zeldzaam exemplaar omdat het behoort tot de eerste druk. Deze werd in het jaar
1637 gedrukt te Leiden door Paulus Aertszoon van Ravensteyn voor de weduwe
en erfgenamen van Hillebrant Jacobszoon van Wouw. Van Wouw waren de
drukkers van de stukken van de Staten-Generaal. Van deze uitgave is nog
slechts een klein aantal in omloop.
Eén van de oorspronkelijke eigenaren van de verworven Statenbijbel was Arend
Jan Giesbers uit Rijssen. Hij was een eenvoudige boerenknecht die in het jaar
1830 in Rijssen werd geboren. In verband met het overlijden van zijn bijna
driejarig zoontje in het jaar 1867 schreef hij een ‘Gedagtenis’ in zijn bijbel.
Daaruit leren we hem kennen als een man die handelde naar de raad welke
gevonden werd in een dwarsbalk boven de deeldeur van een oud huis op de
Haar. De daarin aangebrachte inscriptie luidde:
Ferlat di nicht op ersche dinge
Dat titlick got forswint geringe
Wat die mensche wieselick dot
De daer soc dat erfi got
Anno 1656
Het versdicht uit het jaar 1656 werd gevonden in een balk boven de deeldeur van
een van de huizen aan de Haar. Het is oorspronkelijk afkomstig van het kasteel
De Grimberg dat in het jaar 1821 is afgebroken. Het huis aan de Haarstraat
stond in het jaar 1923 op de voorlopige lijst van monumentenzorg. Verondersteld
wordt dat de inscriptie op een zagerij in Westfalen is aangebracht.
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Gedagtenis van A.J. Giesbers gebooren den 27 febrewaari 1830 te Rijssen
Getrouwt mat Maria Slagtman den 11 mij 1861 gebooren te laren den 14 Arpil
1839
Ontvangen van den heer onzen God een zoonjen Gedoopt H’mannus gebooren den
27 Julij 1864 in den Heer ontslaapen van Deeze Aarde 14 maart 1867 en vereezen
tot het niewe Jeruzalem wiens stad de Boumeester God zelven is tot roem van
gods genade hep ik door geloof moogen ontvangen Dad het een uitverkooren vat
was daar ik het op dit boek aan mag teeken maar tot roem van gods genade dat ik
hep mogen ontvangen dat zijn naam was geschreeven in het Boek des leevens
waar ik geduurig den here smeekte om een teeken van genade daar ik uit den
mond van het kint hep mogen hooren dat zijn verlangens was na Jeezus Die
magtug is om ziellen van den dood te reden door het geloof hep ik mogen
aanschouwen dat het aanzat met aaberam izak en Jakop in het Koonenkrijk der
hemelen ook hep ik moogen geloven dat ik eenmal tot het kint zal keeren maar het
kint niet weer tot mij wanneer het de Heer belieft of wier dad geloof zolang ik deze
aarde moet betreden dit is mijn wens A.J. Giesbers 1867
De inhoud van het woord van God heeft voor Giesbers grote betekenis gehad.
Zijn ‘Gedagtenis’ is geheel op de Heilige Schrift gegrond. Zijn eenvoudig, met de
hand geschreven stuk waarin veel taal- en schrijffouten zijn en waarin alle
leestekens ontbreken, doet vermoeden dat Giesbers heeft behoord tot de ‘weentrkreejn’. Dat waren scholieren die in de zomer niet naar school gingen. Ondanks
de geringe kennis van de taal wordt deze eenvoudige ‘boerwerker’ door het geloof
hoog boven de droeve omstandigheden uitgetild. Hij mag het tot roem van
Godsgenade aantekenen in dit boek.
Oude mensen uit Rijssen noemen de bijbel in het dagelijks gebruik ’t Book. Dan
wordt aan tafel door de lezer gevraagd om ’t Book aan te reiken. Dat is niet zo
vreemd omdat de bijbel ook wel het Boek der Boeken wordt genoemd.
In ongeveer tweehonderdvijftien woorden geeft hij verslag van zijn
geloofsbevinding rond het overlijden van zijn zoontje. Op zichzelf een zaak van
grote droefheid voor hem en zijn vrouw. Uit zijn tekst blijkt dat het verlies hem
niet moedeloos maakt. Hij mag door het geloof zijn eeuwige bestemming zien.
Bovendien zal hij daar eenmaal zijn zoontje ontmoeten. Voor Giesbers is de
Statenbijbel van grote betekenis geweest. Het woord van God is een lamp voor
zijn voet en een licht op zijn pad.
De oude Rijssenaren namen niet voor niets de bijbel zo intensief ter hand. In de
ernst van het leven worden van tijd tot tijd vreugde en vrede ervaren zoals die
niet worden gevonden in het leven buiten God. Bij Giesbers is deze vrede en
vreugde tastbaar aanwezig. Op summiere wijze komt uit de vervulling van Jezus
woorden uit Mattheus 21:16: ‘Ja, hebt Gij nooit gelezen, uit den mond der jonge
kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid?’ Deze dagloner met zijn
tekort aan opleiding schrijft beschaafd over ‘ontslaapen’ zoals hij dat in de bijbel
heeft gelezen. Bekend is dat Jezus na zijn opstanding wordt genoemd: ‘De
Eersteling dergenen die ontslapen zijn’. Ontslapen wijst er op dat het leven met
de dood niet is afgelopen maar dat er een leven op volgt. Aan het eind van zijn
getuigenis spreekt Giesbers de wens uit het geloof te mogen behouden tot het
einde van zijn leven. Niet met de woorden van de Openbaringen 2:10, wel
overeenkomstig dat schriftwoord: ‘Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de
kroon des levens’. Sober van vorm maar rijk van inhoud is de geloofsuiting van
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Giesbers en is bedoeld voor zijn nageslacht. Deze Rijssenaar beleefde de
woorden: ‘De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren
zij geloofd’. In het kostbare bezit van de Oudheidkamer waarin dit veelzeggende
‘Gedagtenis’ werd aangetroffen, is het bewijs dat de Statenbijbel van grote
betekenis is geweest voor veel mensen van het Nederlandse volk. Daartoe kan
een groot deel van de mensen van Rijssen van vroeger en nu worden gerekend.
Van Otto Voortman (1760-1844) is bekend dat hij als rondreizend prediker de
Statenbijbel bij zich had, niet zo’n grote maar een handzamer kwartformaat. Hij
werd te Geesteren en Gelselaar smalend Otte-pastoor genoemd. Voortman
predikte in Hoogeveen, Holten (1812), op de Veluwe en in Twello. Hij was
catechiseermeester in Enter en woonde in Rijssen. In zijn bijbel staat de
aantekening: ‘Na lijden komt verblijden’.
Jenneken Baan (Bomn Jenne), een winkelierster aan het Haareinde kende het
bijbelboek van de profeet Ezechiel uit haar hoofd. Bosma, die tientallen jaren
gemeentesecretaris en ouderling van de gereformeerde kerk vertelde dit feit.
Dominee J. Van Haaren (predikant te Rijssen van 1961-1984) vluchtte toen hij
zes jaar was voor het oorlogsgeweld te Rotterdam. Hij had de Statenbijbel onder
zijn arm. Hij was voorzitter van de Stichting tot behoud van de Statenvertaling en
is in het jaar 1984 te Rijssen overleden.
Emigranten uit de negentiende eeuw vergaten niet hun Ravesteyn- of hun Jacob
en Pieter Keureditie mee te nemen naar het nieuwe vaderland. Nelson G.
Nieuwenhuis, een achterkleinzoon van de in het jaar 1851 uit Rijssen vertrokken
Anthonie Nieuwenhuis vertelde hoe op Pinksteren 1983 in Hospers (Iowa, USA)
de
voorvaderlijke
Statenbijbel
werd
aangereikt
om
aan
tafel
de
pinkstergeschiedenis voor te lezen.
Onmiskenbaar is de invloed van de Statenbijbel nog in Rijssen aanwezig. Niet
iedereen zal op dezelfde wijze over de theologie kunnen praten zoals Van
Wijngaarden dat in het jaar 1921 nog kon doen. De kern van zijn omschrijving is
niettemin wel degelijk overeind gebleven. De mensen uit Rijssen zijn erg kerks
gebleven. Op politiek gebied waart de geest van ’t oale Riessen’ nog steeds rond
als het tot stemming over principiële zaken komt. Tot heden blijft nog iets
zichtbaar van het oude Rijssen zoals de geschiedschrijver ‘Van Wiengoarn’ het
heeft verwoord. Tot vandaag heeft de Statenvertaling de voorkeur van bijna alle
kerken in Rijssen. De gereformeerde Bijbelstichting (GBS) spant zich in voor het
behoud van de Statenbijbel en heeft in Rijssen een flink aantal donateurs.
Giesbers en zijn geslacht hebben tot het jaar 1900 in het Giezenstrùetjen
gewoond. Het straatje is genoemd naar zijn voorouders.
Gijsbert Gijsen, ook genoemd Gerrit Gijsen of Gerrit Gijsberts trouwt in het jaar
1745 met Maria ten Brinck uit Holten. Zijn zoon Arent Gerrits Gijsen (17531822), ook genoemd Arent Giesen trouwt in het jaar 1782 Jenneken Martens
Mulder.

493

Hermannus Giesbers (1793-1854) trouwt met Janna Posschert. Zijn zoon Arend
Jan Giesbers (1830-1891) trouwt met Maria Slagtman. Uit dit huwelijk zijn vier
kinderen geboren:
-

Hermannus
Hermannus
Janna
Gerrit Jan

Giesbers (27- 6- 1864 tot 14-3-1867);
Giesbers (22-12-1867 tot 1-10-1953);
Giesbers (30-9-1870) tot ?;
Giesbers (22-9-1873) tot ?.

De protestantse familie Giesbers woonde tot na de voorlaatste eeuwwisseling in
het Gijsenstraatje. Ook woonde er de rooms-katholieke familie Gijsen tot
ongeveer 1762 in het kennelijk naar deze familie genoemde straatje. Het
Gijsenstraatje of in ’t Riessens: Giezenstrùetjen. Een verwantschap tussen beide
families is nog niet aangetoond. De straatnaam is als ‘de Giezen’ opnieuw
ingevoerd, zij het op een andere plaats dan de oorspronkelijke
Evenals de Moor Ebed-Melech (Jeremia 38 en 39) en Ruth de Moabitische vrouw
in Juda vriendelijk werden ontvangen en eeuwig behoud mochten vinden, zal een
rechtgeaarde Rijssenaar dat wensen voor ‘vrùmden van anderweges’ zowel als
voor zich zelf. Het ‘an n-j lichters hef e nen gleuienden hekel’ moet vroeger en ook
nu worden gezien als afwijzend staan tegenover nieuwe leringen en tradities. Het
heeft niet de betekenis van onverdraagzaamheid jegens medeburgers in de
dagelijkse omgang. Rijssen mag dan altijd al in levensbeschouwelijk opzicht
verschillen met de omgeving, de onderlinge samenleving van autochtonen en
allochtonen verloopt gemoedelijk, net zoals in de andere dorpen.

De kleine synagoge van Haaksbergen
Niemand zal beweren dat de synagoge van Haaksbergen een wonder van
architectonische schoonheid is. Ze kan worden beschreven als een eenvoudig,
rechthoekig gebouw onder een zadeldak, de gevels bepleisterd en voorzien van
vensters in gotieke trend. Het is dus geen voorbeeldige uiting van de negentiende
eeuwse architectuur. De simpele eenvoud was bijna de oorzaak van de sloop van
het gebouw. Het waren een aantal burgers van de gemeente die het verhaal van
dit gebouw begrepen en actie voerden tot behoud. De intieme schoonheid van de
Haaksberger ‘Jödd’n kerk’ zit in het verhaal. Het is de geschiedenis van de Kille
(joodse gemeenschap) van Haaksbergen die haar synagoge maakt tot één van de
belangrijkste monumenten van het dorp. Die geschiedenis snijdt dieper in het
vlees van de gemeenschap dan welke kennis van bouwstijlen of welk bezit van
een architectonisch hoogwaardig gebouw dan ook.
In de rekeningen van het drostambt Twenthe (1336-1339) lezen we al over joden
die wonen in Borne, Deventer, Diepenheim, Enschede, Goor, Lochem, Oldenzaal
en Ootmarsum. Het moet bekend zijn dat het voor joden geen onverdeeld
genoegen was in verstrooiing te wonen. Er zijn voldoende weerzinwekkende
smoezen verzonnen om het voor de joden op z’n minst onaangenaam te maken
temidden van christenen te leven. En dan te bedenken dat het voor joden in het
algemeen, in de provincie Overijssel en met name in Zwolle nog redelijk te leven
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was. Toch zijn er in Twente documenten die discriminerend waren voor ‘Joden en
Smousen’. In Haaksbergen wordt voor het eerste in het jaar 1691 Samson de
Jode genoemd. Hij moet voor de rechter verschijnen wegens belastingschuld.
Daartoe wordt een inventaris van zijn bezittingen opgemaakt. Dat was overigens
bepaald niet een rijkdom om over naar huis te schrijven. Bij de volkstelling van
het jaar 1764 zijn zeven joodse gezinnen. Aan het einde van de achttiende eeuw
zijn er vijftig joden in de registers, zodat er in feite een joodse gemeente (kille) is
ontstaan. De gelijkstelling van alle godsdiensten, bij besluit van 2 september
1796 door de toenmalige revolutionaire regering gaf de joden in een aantal
opzichten wat meer lucht om te leven. Na de Franse overheersing bevestigt
koning Willem 1 deze gelijkstelling in het jaar 1811. Maar daarbij verklaart hij de
joodse gemeenschap tot het zoveelste kerkgenootschap in Nederland en ontkent
daarmee de joodse identiteit. Evenals de andere grote kerken van bovenaf via
reglementen worden georganiseerd, werd dat ook gedaan ten opzichte van de
joodse gemeenschap. Wat voor die tijd de joodse natie van Haaksbergen zou
kunnen worden genoemd heet voortaan het Israëlisch Kerkgenootschap van
Haaksbergen. De joden werden als Nederlanders beschouwd en als zodanig
geregistreerd. Ook zij moeten tijdens de regering van Lodewijk Napoleon een
familienaam aannemen.
Tien mannen, in religieus opzicht volwassen joodse mannen (van dertien jaar en
ouder) en er kan een zelfstandige kille worden gevestigd. Zoals gezegd waren er al
vijftig joden in Haaksbergen en we kunnen aannemen dat er in
huisbijeenkomsten leer- en gebedsdiensten werden gehouden. Vallende onder de
nieuwe reglementen van de koning konden de joodse gemeenten ook aanspraak
maken op de bouw van eigen bedehuizen. Toestemming en subsidie kon men
daartoe aanvragen bij de ambtenaren voor religieuze zaken. In het jaar 1825
wordt een perceel gekocht aan de Morssinkhofsteeg. Men kocht het
afbraakmateriaal van het voormalige monumentale huis De Stoepe om het voor
de bouw van de synagoge te gebruiken. Juda Wolf Levi Bloemendaal en Simon
Izak de Jong, twee joodse kooplieden uit Haaksbergen zochten een mooi plekje
uit, om eindelijk hun eigen leerhuis te kunnen bouwen. Een beetje in de buurt
van de Pancratiuskerk, een beetje in de buurt van het logement Morssinkhof. Ze
hadden buiten de waard en de pastoor gerekend. Het bezwaarschrift van de
rooms-katholieke parochie loog er niet om en geeft tegelijk aan dat gelijkstelling
van de joden als staatsburger nog geen gelijkstelling tussen de bewoners
onderling inhield. De rooms-katholieke gemeente vond dat de synagoge te dicht
bij de sacristie zou worden gebouwd. Men was bang in de uitoefening van hun
eredienst gestoord en belemmerd te worden. Groot ‘geraas, getier en gezang’ bij
de joden was kennelijk gebruikelijk. Wethouder Jordaan reageerde afdoende,
schout Waanders en vier andere raadsleden waren het met de kerk eens.
Jordaan kon zich niet verenigen met het bezwaarschrift ‘aangezien het hem
onbillijk voorkomt, dat de Israëlische gemeente op de door hen bedoelde grond
geen Kerk zouden kunnen noch mogen neerzetten zulks quasi hinder, stoornis
en belemmering van den Eredienst der Rooms-Catholijke Gemeente alhier
zouden veroorzaken.’ De joden hadden immers tot op dat moment een deel van
het huis van schout Waanders gehuurd voor hun samenkomsteen. Dat huis
stond dichter bij de kerk en toen is er nooit geklaagd, noch bij monde, noch bij
geschrift. Als de raad toch zou doorzetten met de ondersteuning van het

495

bezwaarschrift ‘wie zou dan niet met mij moeten instemmen, dat de raad
partijdig is en met vooroordeel is ingenomen tegen de Israëlieten.’ De joodse
gemeenschap kiest zelf uiteindelijk de wijste partij. Zij hadden immers een
langwerpig stuk grond gekocht langs de Morssinkhofsteeg en hoefden slechts het
plan te wijzigen. De plaats van de synagoge werd verder naar achteren
geprojecteerd, dus verder van het kerkplein af. In het jaar 1828 (juiste datum is
niet bekend) kon het kerkgebouw eindelijk worden ingewijd.
De synagoge is niet alleen ingericht voor het vieren van erediensten. Synagoge
komt van ‘syn-agogè’, wat samenkomen betekent. Het woord ‘sjoel’ is afgeleid van
‘Schule’ (school, leerhuis). Het gaat dan niet om het leren in de schoolse zin van
het woord. De kille, in de sjoel op de sabbat bijeen, bid en leert het leven van en
aan elkaar op grond van de thora. De combinatie van jood als identiteit en jood
als gelovige levert die wijsheid op, die van de kerkgang een levensstijl maakt. Het
jodendom is geen leer in de dogmatische zin van het woord. Het is het opnemen
van oude en nieuwe wijsheden. Voor de vrouw is, naar de gedachte van de joodse
wereld (orthodoxe joden) de eredienst voornamelijk te vinden in de manier
waarop ze haar gezin, haar man en kinderen en allen die betrokken zijn bij het
huis, verzorgd. Ze hoeft ook niet naar de sjoel als ze dat niet kan. Zeker niet als
het haar belemmert in de viering van haar huiselijke eredienst. De mannen
werken hun erediensten uit op weekdagen en in het bijzonder op sabbat en de
heilige feestdagen in de synagoge zelf. Daar leest de voorganger uit de thora. De
thora is van te voren vanuit de ark bijna plechtig naar de bima vervoerd. Daar
zegt de voorganger de gebeden, omhangen met zijn gebedskleed en voorzien van
de tekenen (gebedriemen) aan hoofd en handen. Een bijna realistische materiele
vorm van geloven. Tussen thora en gebeden, tussen profeten en de psalmen
vinden de joden hun weg om vorm te geven aan die dingen in het leven, die geen
andere vormen kennen. Tussen de jubel van de sabbat en de feestdagen en de
tranen op de treurdagen leeft men zijn leven. De ordening van de eredienst vindt
men terug in de inrichting van een synagoge en dus ook in die eenvoudige
dorpsjoel van Haaksbergen. Bij het binnenkomen kijkt men immers direct naar
de ‘Aròn Hadodesj’: de ark. Die is in de oostelijke muur geplaatst, gericht naar
Jeruzalem. Daarin staan de heilige wetsrollen, verborgen voor het dagelijks oog
door het voorhangsel. In Haaksbergen hangen gordijnen voor de boekrollen,
achter twee houten deuren. Boven de ark staat een tekst uit psalm 97: 11,
afgekort: ‘Weet, voor Wie gij staat’. De ruimte voor de ark wordt geïsoleerd door
een omheining waaraan aan de voorkant een ‘amoud’ (lezenaar) is bevestigd. Van
daaraf leidt de chazan (voorganger) de dienst. In het midden van de synagoge is
de tribune vanwaar de thora (leer van het volk) wordt voorgelezen. Op sabbat en
op feestdagen, en ook op maandag en donderdag wordt de wetsrol uit de ark
gehaald. De rol wordt rond de bima gedragen en op de daarvoor bestemde
lezenaar gelegd. De bima is een in het midden van de sjoel staande verhoging. De
voorlezer (dat kan elke man van boven de dertien jaar zijn) leest dan de tekst
voor op een reciterende toon. Hij wijst zichzelf bij met een stokje, waaraan een
jad (handje) is bevestigd. Rondom de bima en de ark zijn de banken voor de
mannen gerangschikt. Met kleine kastjes voorzien, om er boeken en
gebedskleden in op te bergen. Boven is de vrouwengalerij. Zij hebben in de sjoel
hun eigen ruimten en kunnen er, zonder verplichtingen, deelnemen aan de sfeer
en de warmte van de bijeenkomsten. Zoals gezegd, de eredienst is in huis, vanuit
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het huis voedt zij... Het joodse leven als levensstijl en de erediensten in de sjoel
en niet omgekeerd. De synagoge is van eenvoudig materiaal gemaakt. Er waren
geen rijke textielfabrikanten in Haaksbergen die in de bouw van hun synagoge
moesten concurreren tegen hun collega’s, zoals in Enschede. Of die hun
godsdienstzin konden bevredigen door bouw en inrichting van de dorpssynagoge,
zoals in Borne. Het is in Haaksbergen eenvoudig.
De joodse gemeenschap is niet meer. In het jaar 1938 waren er nog achtenveertig
mensen. Daar kwamen er nog acht bij die uit Duitsland waren gevlucht. Twintig
van hen zijn naar Polen gedeporteerd en vermoord. Sommige joden uit
Haaksbergen zijn van de dood gered door onder te duiken, de ondergang van de
kille van Haaksbergen is daarmee niet verhinderd. Nederland mag dan wel direct
na de vestiging van de staat Israël met bijna een religieus enthousiast hebben
gereageerd op dit nieuwe joodse bestaan. Datzelfde Nederland blijft de eer te
beurt vallen het hoogste percentage joodse medeburgers te hebben laten
vertrekken. Men kan daar geen verontschuldigingen voor aan voeren. Na de
oorlog, dus ook na het jaar 1948 stond de synagoge leeg. Was het dan helemaal
uitgekomen wat al in psalm 83 stond beschreven: ‘Op, laten wij hen uitroeien,
dat zij geen volk meer zijn, dat de naam Israël niet meer in herinnering zij.’ Het
had weinig gescheeld of de herinnering aan de joden in Haaksbergen was met de
grond gelijk gemaakt. De synagoge is gelukkig blijven staan en de liberaal joodse
gemeente maakt er nu gebruik van. Ze geven op een moderne manier gestalte
aan de joodse traditie. Waar de oude rollen nog worden gelezen en besproken en
waar nu mannen en vrouwen samen zijn.
De synagoge van Haaksbergen als het monument het verlies. Ook het verlies van
eigenwaarde voor de mensheid die niet in staat bleek afdoende te reageren en te
handelen tegenover de perfide (vals, trouweloos) behoeften van mensen. Te bang
om zelf gedood te worden. Om zichzelf hoger te achten dan anderen, de bron van
alle discriminatie.
Joden hebben de twijfelachtige eer gehad voorwerp te zijn van vooroordeel en
ongemotiveerde haat. Na de holocaust is het volk moe geworden, vaak verbitterd.
Jacob Israël de Haan, een eigenwijze zoon van Israël, die een leven leed (niet
leidde) van altijd in opspraak, altijd in de contramine. Hij zegt dwalende door dit
weerbarstige bestaan:
Al jeugd vergaat Moeder, ik ben verdwaald.
Mijn hete handen tasten in het duister.
Moeder, ik wil weer terug naar de luister
die van onze heilige Sjabbath straalt.
Er is wel erg veel moed nodig om hoop te hebben en te houden. De Joodse
Natie, zoals de joodse gemeenschappen van voor de Franse revolutie worden
genoemd zijn beladen met een geschiedenis van onderdrukking en verdrijving. In
Nederland bloeit het joodse leven weer op en de staat Israël is toch maar
gevestigd in het jaar 1948. Hoe bescheiden dat ook moge zijn in en om de
synagoge van Haaksbergen. Het is er wel. Een hoopvol teken en een nieuwe
toekomst voor het joodse volk.
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Molens in Denekamp
In voorbije tijden is Denekamp een rijke molengemeente geweest. In het dorp en
buurtschap waren die opvallende maalinrichtingen te vinden, her en der
verspreid. Gedurende honderden jaren hebben zijn hun werk gedaan. Toch
waren er maar enkele decennia nodig om het verval van dit molenbestand te
bewerkstelligen. In dagblad Tubantia van 16 juni 1951 schreef W.H. Dingeldein:
Ze zijn te tellen, de windmolens, waarvan in Twente nog de wieken zoeven. Die er
nog zijn in volle werking, rekken hun bestaan. Maar voor hoe lang nog? Brokken
van wieken zitten nog aan de Nieuwe Molen van Denekamp, die het eigendom
van J.H. Derkman is; de Heimolen van Schellings aan de Oldenzaalsestraat is
reeds lang beroofd van zijn sieraad; niet beter is de oude molen van Borgeling
aan de Lattropperstraat er aan toe. Niet langer brengen de beide molens van
Lattrop een levendige noot in het landschap en van de nabijgelegen windmolen
op het Westerveld – dat geen veld meer is – is nog maar een stukje van de romp
over. Afgebroken is de hoge Tilligter molen, die daar zo hoog oprees aan de
noordrand van de wijde es, tegen het geboomte aan. Hun allen heeft ‘de nije tied
met zienen stoom’ het aangedaan. Wind is een nukkige knecht; hij werkt alleen,
als het hem belieft, en niet, wanneer zijn baas hem hard aan de arbeid zou zien
en er hopen van zakken liggen te wachten. Is het een wonder, dat menig mulder
een halve eeuw geleden reeds een motor aanschafte en die inschakelde, wanneer
mijnheer de wind het vertikte?
Dingeldein noemt zes windmolens in Denekamp. De Heimolen bevond zich
namelijk in Beuningen (gemeente Losser). Er zijn in Denekamp echter meer
molens geweest. Het boekje ‘Molens’ van de Stichting Heemkunde Denekamp
(1976) telt er acht. Behalve van de hiervoor genoemde wordt door Heemkunde
ook nog melding gemaakt van een stenderkast in Tilligte en van een windmolen
aan de Vasserweg in Nutter. Er is niet veel fantasie voor nodig om antwoord te
kunnen geven op de vraag wat er met deze windmolens is gebeurd. De
ontwikkeling die Dingeldein in het jaar 1951 beschrijft heeft zich voortgezet. Het
resultaat van dit proces van onttakeling, verval en tenslotte afbraak was dat in
het jaar 1974 nog slechts vier molenstompen werden geteld. Die van de Nieuwe
Molen, van de Oude Molen van Borgeling, van een van de molens in Lattrop en
van de windmolen op het Westerveld. De overige waren al gesloopt en van de
aardbodem verdwenen. Het mag dan ook haast een wonder worden genoemd dat
aan dit trieste proces van neergang een halt kon worden toegeroepen en dat de
ontwikkeling in positieve zin kon worden omgebogen.
Het keerpunt is ongetwijfeld het jaar 1974 geweest en het herstel begon met de
Nieuwe Molen, die in Denekamp nu Sint Nicolaasmolen wordt genoemd. In dat
jaar kocht de gemeente Denekamp deze molen van de toenmalige eigenaar
Knippers. Het restant was in het jaar 1963 nog op de rijksmonumentenlijst
geplaatst. Een poging om de molen te herstellen werd het volgend jaar bekroond
met een rijkssubsidie voor de restauratiekosten. Op 30 oktober 1976 kon de
gerestaureerde molen feestelijk in gebruik worden genomen.
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Het zou daarna nog geruime tijd duren voordat deze ommekeer ten goede zich
ook zou voordoen met betrekking tot de andere molenstompen. Er waren veel
mislukte pogingen om de Oortmanmolen in Lattrop te behouden. Uiteindelijk
slaagde de Stichting Oortmanmolen er toch in om deze prachtige stellingmolen
van de definitieve ondergang te redden.
De derde windmolen die voor het nageslacht behouden kon worden is die in het
Westerveld te Tilligte. De Molenstichting Lattrop-Tilligte, rechtsopvolger van de
Stichting Oortmanmolen lukt het op soortgelijke basis als de Oortmanmolen, ook
de Westerveldmöl geheel te restaureren.
Het hoeft geen betoog dat de restauratie van deze drie windmolens slechts
mogelijk is geworden doordat kosten noch moeite werden gespaard. Men kan
zich dan ook afvragen waarom zoveel geld en energie in deze projecten werd
gestoken om een drietal molenrestanten nieuw leven in te blazen. Ze waren allen
rijp voor de sloop. Geschiedenis betekent ook dat zaken verdwijnen en dingen
voorbijgaan! Het is niet mogelijk een gezamenlijke reden op te geven die voor
ieder die aan de restauratie een steen of een steentje heeft bijgedragen, van
doorslaggevend betekenis is geweest. Dat kan ook niet omdat velen de
medewerking verleenden vanuit een eigen maar verschillende taakstelling. De
zorg voor het behoud van het molenbestand was voor de rijksdienst voor de
monumentenzorg de voor de handliggende reden voor haar inbreng bij de
restauratie van de Sint Nicolaasmolen. Voor het ministerie van sociale zaken en
Werkgelegenheid was de bestrijding van de werkloosheid het argument om te
subsidiëren in de restauraties van de Oortmanmolen en de Westerveldmöl. Het
provinciaal bestuur van Overijssel beoogde jeugdwerkloosheid te bestrijden en de
Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf verleende steun inzake de opleiding van
jonge timmerlieden.
Voor andere instanties zullen nog weer andere reden hebben gegolden om hun
medewerking aan de projecten te verlenen. Zo zal voor de Denekampse
gemeenteraad zeker een rol hebben gespeeld het feit dat de gemeente niet rijk is
aan monumenten en dat met name in de dorpen Lattrop en Tilligte nauwelijks
een monument te vinden is. Een verfraaiing van de dorpen door middel van een
markant bouwwerk is zonder twijfel mede het resultaat geweest. Vanuit deze
verschillende invalshoeken bleek het toch mogelijk een werkproject op te zetten,
waarbij het uiteindelijk beoogde doel: het restaureren van de beide molens in
Lattrop en Tilligte kon worden gerealiseerd. J.J. Borgman schreef in het jaar
1988: ‘In dit verband is het te hopen dat ook de oude Brandehofmolen aan de
Lattropstraat te Denekamp ooit nog eens in oude glorie hersteld zal kunnen
worden.’
De Oortmanmolen, de Sint Nicolaasmolen en de Westerveldmöl zijn het eigendom
van en worden geëxploiteerd door de Molenstichting Lattrop-Tilligte. De stichting
prijst zich gelukkig dat aan elke molen een of meer vaste vrijwillige molenaars
konden worden verbonden. De Sint Nicolaasmolen wordt in het jaar 1988
bediend door de molenaar Gerhard Busscher en Jozef Derkman, de
Westerveldmöl door Jos Brunninkhuis en de Oortmanmolen door Jan Oortman.
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Uit de laatste naam laat zich al raden dat een Oortman-familie-traditie wordt
voortgezet. Dat is ook het geval met de molenaars Derkman en Brunninkhuis.
Ook zij stammen uit een oud molenaarsgeslacht. Elke zaterdagmorgen zijn de
molens voor het publiek geopend en dan wordt er mits de ‘nukkige knecht’ dat
toestaat, ook tarwe en rogge gemalen. De Oortmanmolen beschikt bovendien over
een builkist voor het vervaardigen van bloem en zemelen. De Sint Nicolaasmolen
is uitgerust met een elektrische maalstoel, waardoor ook kan worden gemalen als
de wind het laat afweten. De meelproducten worden geleverd aan een aantal
warme bakkers in de regio maar zijn uiteraard ook voor particulieren
verkrijgbaar. Als bijzonderheid dient te worden opgemerkt dat Denekamp een
unieke positie heeft verworven doordat zij nu in het bezit is van drie verschillende
vormen van molens. Op een terp staat de Sint Nicolaasmolen: de grondzeiler, de
Oortmanmolen: een stellingmolen en de Westerveldmöl: een beltmolen. Zo is
Denekamp opnieuw een rijke molengemeente!

Boekweitbrandcultuur
Het hoogveenlandschap was vrijwel bosloos. Het zwak golvende gebied was
onbegaanbaar in de slenken (laagten) en moeilijk begaanbaar op de horsten
(hoogten). Door de slenken groef men een soort hoofdontwateringssloten, en
afhankelijk van de ontginningsrechten – waaronder het recht van opstrek – sloot
men daarop aan met een uitgebreid greppelsysteem. Door dit visgraatachtige
greppel- en slotensysteem werd het geheel ondiep ontwaterd. De lange, smalle
hoogveenpercelen werden daarna schoon gebrand, waarbij het veen op
verschillende plaatsen werd aangestoken met een vuurkorf aan een lange steel.
De ervaring had geleerd dat de as op de vochtige bodem een geschikt kiembed
voor boekweit is die in de nog warme as werd gezaaid. In bepaald opzicht was het
gezegde toepasselijk: 'Gelukkig is het land, waar 't volk zijn moer (veen)
verbrandt.’ Het veenbranden gebeurde meestal in april of mei. Het zaaien
gebeurde altijd later dan voor de zandboekweit. De boekweit werd met de zeis
gemaaid en dan opgebonden. Een opbrengst van zevenhonderdvijftig tot duizend
kilo per hectare was mogelijk. Het grote risico van deze teelt op het hoogveen was
nachtvorst, die vaker voorkwam op het veen dan op het zand. Jonge
boekweitplantjes zijn waterrijk en daardoor zeer vorstgevoelig. Voordat men
boekweit ging verbouwen 'schoonde' men de greppels met behulp van een bak.
Het uit de greppels afkomstig materiaal werd gewoonlijk over het midden van de
akker verspreid waardoor deze enigszins bol kwam te liggen, pas daarna begon
men met het branden. Zoals Wassink (1938) reeds heeft opgemerkt zijn ook de
Engbertsdijkvenen vroeger in gebruik geweest voor de boekweitbrandcultuur. In
het gebied De Bak is nog enigszins zichtbaar dat hiertoe greppels werden
uitgestoken met een onderlinge afstand van zeven, veertien of eenentwintig
meter. Op diverse plaatsen werden de akkers tot kavels verenigd.
Boekweit is geen graansoort maar een plant uit de duizendknoopfamilie. Het is
een middelhoge, rechtopstaande plant met hartvormige bladeren en losse
bloeiwijze van witte of iets roze bloempjes die in de zomer bloeien. De vruchten
zijn driekantige nootjes die aan beukennootjes doen denken. Aan deze nootjes
ontleent de plant zijn naam: boek is beuk en weit is boekweit. Deze werden
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vermalen tot boekweitgrutten en boekweitmeel. De lekkerste pannekoeken
worden van boekweitmeel gebakken. Boekweit werd vooral verbouwd in de
zeventiende en achttiende eeuw en was het enige gewas dat op hoogveen wilde
groeien. Na circa vijf jaar was de grond te sterk uitgeput. Vervolgens moest het
veld ongeveer twintig jaar braak liggen opdat het veen zich kon herstellen.
Hierdoor kon men slechts eenvijfde deel van de grond benutten. Toch was in
Twente de horizon 's zomers wit gekleurd door de bloeiende boekweit, terwijl de
lucht soms honderden kilometers werd verduisterd door zwarte rookwolken, door
het collectieve veenafbranden.
Overigens werd ook haver in de warme as gezaaid, opgevolgd door spurrie en
later ook aardappelen. Na enige jaren werden vervolgens de akkertjes gebruikt
voor de teelt van rogge. Dan ook moest de bovenste veenlaag ieder voorjaar in
brand worden gestoken. Het veenbranden was een verschrikkelijke arbeid, een
harde korst roggebrood in de mond om de speekselklieren voor uitdrogen te
behoeden.
Met de vuurmand – een speciale metalen korf met een roostervormige wand –
trok de boekweitboer naar zijn akkers. Hij vulde de mand met goed gedroogde
snippers veen en stak deze in brand. Zodra de inhoud een flink gloeiende
vuurklomp was geworden, ging hij met de korf schuddend over het veld. De
klompjes vuur die hij om zich heen verspreidde staken de droge randen van de
veenkampen in brand. Zo trok hij uur na uur en dag na dag over zijn akkers,
tegen de wind in om verstikking door de dikke walm te voorkomen. En zelfs die
maatregel hielp gedeeltelijk, vooral wanneer er weinig of geen wind stond. Dan
moest hij meermalen met zijn vuurkorf over hetzelfde smeulende veld gaan om te
proberen de stukken die geen vlam hadden gevat, alsnog aan te steken. Met
halfblinde, tranende ogen en een afgeknepen keel door de vette rook.
Hij was niet de enige die daar last van had. In het brandseizoen kon de smook
zich over een enorm gebied verspreiden. Vooral wanneer er weinig wind was kon
de rook zich over enorme afstanden doen gelden. Hij verwoei dan niet maar steeg
in dikke kolommen op naar hogere luchtlagen die de rook honderden kilometers
konden meevoeren. Rond de helft van de negentiende eeuw werd die veenrook nu
en dan waargenomen tot in Polen, Oostenrijk, Zwitserland en zelfs ZuidFrankrijk. Ook in die tijd kende men milieuproblemen. Men klaagde in Marseille
en Cherbourg, in Polen en Oostenrijk over de vervuiling van de rook, over de
scherpe en branderige lucht die men inademde. In de mooiste tijd van het jaar,
tussen 1 mei en 21 juni werd de zon verduisterd door de veenrook. In het jaar
1877 schreef de aardrijkskundige R. Schuiling:
In de maanden mei en juni stijgt de walm der brandende zoden uit duizenden
hectaren omhoog. De uitwerking is in één woord verschrikkelijk. De gebieden in de
buurt die de veenrook door de wind tegenover zich gevoerd krijgen, hebben eene
soort zonsverduistering. De zon vertoont zich slechts als een matte witte of rosse
schijf. Alles krijgt een blauwachtige kleur. De rook dringt overal in de huizen door
tot in de kamers en kasten. De oogen druipen, pijnlijk door den rook aangedaan en
niemand kan in den slaap rust vinden. Loodzwaar drukt den atmosfeer op ieder
neder. Meenig schoone lentedag wordt in de noordelijke provinciën, en ook in
Holland, Gelderland, Twente en nog veel zuidelijker, door den valen sluier
bedorven, die de veenrook over de velden en wouden heenwerpt.
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Stond er een felle wind, dan leverde het boekweitbranden nog een ander, groter
gevaar op voor bewoners in de verre omtrek. Het vuur woekerde soms voort in de
rest van het veen en bereikte dan plaatsen waar grote hoeveelheden drogende
turf waren opgestapeld. In sommige jaren ontstond hierdoor voor vele
honderdduizenden gulden schade. Was het voorjaar droog en bleef na het zaaien
van de boekweit de nachtvorst uit, dan kon een rijke oogst worden verwacht.
Kwam het gewas in bloei, dan veranderde de grauwbruine veenvlakte in een zee
van helderwitte bloemen.
De oogst in september/oktober betekende opnieuw een zware aanslag op de
menselijke energie. Nadat de boekweit met de zeis was gemaaid, moest men hem
van de slappe veenbodem naar de veraf gelegen plaatsen van de bewoning zien te
krijgen. Soms gelukte dat met paard en wagen, en alleen wanneer het trekdier
was voorzien van trippen of stroschoenen en de wielen waren omwonden met
stro.
Door het verdwijnen van de venen – met de komst van de kunstmest – raakte het
verbouwen van dit gewas in onbruik. De boer verliet het veen en liet de akkers
aan hun lot over. Het voormalige bouwland met zijn greppels, sloten en paadjes
raakte weer begroeid met wilde planten en door het in verval raken van de
afwatering werd het gebied geleidelijk natter. Op zichzelf vormen dergelijke
verlaten akkers niet een belangrijk doel voor de natuurbescherming. De
Engbertsdijkvenen worden in de eerste plaats als reservaat beheerd vanwege de
grote zeldzaamheid van dergelijke venen. Een groot probleem bij de bescherming
van dergelijke hoogveenrestanten werd gevormd door de versnelde,
voortschrijdende, inmiddels gemechaniseerde turfwinning en de ongewenste
ontwateringeffecten door de kunstmatige, geïsoleerde ligging. Verdroging is
funest omdat het veen gaat verteren (verbranden) wanneer zuurstof kan
toetreden. Gelukkig bleek de nieuwe eigenaar: staatsbosbeheer met veel
creativiteit allerlei kleinschalige maatregelen te kunnen treffen met veel gunstige
effecten. Tal van hoofdgreppels en zijgreppels werden afgedamd waardoor de
waterstand in het veen werd verhoogd.
De ouderdom van de boekweitbrandcultuur is niet met zekerheid te achterhalen.
Het oudste bericht is uit het Duitse Ostfriesland afkomstig. Predikant Bohlen van
Holthausen vermeldt, dat de boekweitbrandcultuur in Ostfriesland reeds in het
jaar 1707 is ingevoerd. Jan Kruse uit Wildervank is in het jaar 1712 de uitvinder
geweest van de boekweitbrandcultuur, volgens de historische schrijver Harrie
Wonink. Kruse zou zijn uitvinding gemeld hebben bij benoemde predikant
Bohlen. Tussen beide bronnen zit een verschil van vijf jaar. Uit pollenonderzoek
in venen is gebleken dat reeds in de Bronstijd en de IJzertijd boekweit werd
verbouwd. Prestel schreef dat in het jaar 1868 Noordwest Duitsland en
Noordoost
Nederland
een
oppervlakte
van
vijfentwintigduizend
tot
vierendertigduizend hectare werd gebrand en beteelt met boekweit. Het totale
areaal veen- en zandboekweit bedroeg toen rond vijfenzestigduizend hectare.
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Het blauwe dämpken
Er werd in de buurtschappen gewaakt bij de overledene door de buren. Nu gaat
de overledene naar de aula. Tot het jaar 1921 werd er nog gewaakt in de
buurtschap – steeds twee personen – die van 's avond negen uur tot de volgende
morgen zes uur bij de dode zaten, vanaf de sterfdag tot de dag van de
teraardebestelling. Waarom, zult u denken. Dat was vanwege de ratten! De
dodenwake zat erop als de familieleden van de dode weer uit de bedstee
klauterden. Later dacht men dat de ziel langzaam het lichaam verlaat en eerst
nog enige tijd om de dode blijft dralen. Zo ontstond het waken, men sprak tegen
de dode, haalde gezamenlijke herinneringen op, zong liedjes en danste om de
kist. In het jaar 1348 kwam de pest uit Azië naar onze streken. Stil en
onafwendbaar kwam het grote sterven nader en in het jaar 1350 was het zover.
In Twente sleepte de zwarte dood bijkans de helft van de bevolking in het graf.
Hele families, man, vrouw, kinderen, de meiden en de knechten, ze gingen er
allemaal aan. De pastoor viel onder het bidden van de rozenkrans dood neer in
zijn tuin, de boer bleef dood achter zijn ploeg en de moeder stierf onder het zogen
van haar kind. Kremers en andere kooplui werden onderweg door de pest
overvallen en bleven dood aan de weg liggen. De lijken waren onherkenbaar
gezwollen met zwarte vlekken en overal werden vuren gebrand. Schrijvers uit die
dagen wisten te vertellen dat de builen zo erg waren dat de botten al aan het
vergaan waren toen de mensen stierven. Grote boerenhofsteden hebben meer
dan vijftig tot zeventig jaar leeggestaan en geen mens durfde er heen, zo zat de
schrik er in. Het moet een verschrikkelijke tijd zijn geweest, er was geen huis of
er was wel een dode. Door het grote sterven had de angst bezit genomen van de
bevolking, die daarop soms wonderlijk reageerde. De mensen in Gelderland
gaven in doodsangst feesten en storten zich in zinnelijk genot want vandaag
leven we nog en morgen kan het wel eens voorbij zijn. En voor de meesten kwam
er dan ook geen morgen meer.
Een verhaal uit De Groote, Stille Knecht van Aar van de Werfhorst.
In de marke heeft men een blauw vlammetje zien branden. Er zijn maar weinig
mensen, die de doden de laatste eer bewijzen. Als ze terugkomen van de
begrafenis horen ze muziek en zingen op de brink. Dat is geen gebruik als iemand
in de marke gestorven is. Het is niet alleen de jeugd die danste. Welk groot feest is
er in de marke? Wat gaan ze vieren, al die luidruchtige, pronkende boeren en
boerinnen. Zie, reeds gaat de beker met donker bier rond. De boeren maaien niet
en ze oogsten niet. Het kostbare voer voor de beesten verkommert op de velden. Op
de brink drinken ze en dansen ze, alsof er geen gras te maaien en geen hooi te
oogsten viel. Wie het langst leeft, krijgt toch alles! Als de regen ze binnenshuis
dwingt te blijven, bekomen ze telkens weer even van de razernij. In de marke
neemt de angst toe en angst is het ergste kwaad. Wie angstig is, die overvalt de
ziekte het eerst. Daarom zingen ze en schreeuwen ze en willen zo de angst
vergeten. Hele dagen dansen ze op de buurtbrink. De hitte trilt boven het graan dat
machtig hoog staat en rijpt. In de schaduw van de hoge eiken komen elke dag de
buren bijeen. Zij feesten en drinken en dansen. Zij hebben een nieuwe dans
geleerd. In een grote kring kunnen ze allemaal er aan meedoen, jong en oud kan
hem dansen. 'Heb je wel gehoord van de zeven, de zeven’. Dat is de dans die ze
urenlang springen. Dat dreunt nu door de marke in steeds sneller tempo. Ze zingen
maar: 'Heb je wel gehoord…'. Komt er werkelijk een grote nood? Want zie, in hun
ogen staat diep verborgen achter het lachen, een groot leed geschreven. Hun zielen
wenen in radeloosheid, ook al brult hun mond van luide pret. Waar zijn de stille
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zonnige dagen? Nu springen ze als dwazen achter elkaar aan. 'Ze zeggen dat ik
niet dansen kan. Ik kan dansen als een edelman!' De boeren verliezen hun hoofd.
Het koren is rijp. Waarom gaan ze niet oogsten? Waarom zindert geen zicht in de
koele morgen op de ure van 't pikken als de aren zwaar van de dauw zijn? Maar
de boeren tieren door en zingen en springen: 'Heb je wel gehoord van de zeven, de
zeven?' En het koren ruist rijp en overdadig op de es. Elke halm bergt goed, gezond
en hard zaad. Men kan de korrel over de nagel breken en wit meel eruit wrijven.
Het brood staat op het land, waarom komen de boeren niet en halen het binnen?
Wie denkt nu aan de winter! Er is nog bier genoeg. Zij drinken en pralen: 'Ik kan
dansen als een edelman!' Het is een zware tijd voor de weinige verstandige
mensen in de marke. Het koren komt maar voor de helft binnen. Er wordt reeds
oogstfeest gevierd, als de schoven nog op het veld staan. Op vele erven leeft
niemand meer. De knecht rijdt drie doden tegelijk naar het kerkhof. De paarden
dragen een strobos aan hun koppen. Wie ze aan ziet komen, gaat haastig weg.
Voordat het winter wordt zijn op zeven catersteden de bewoners gestorven. Drie
caters zijn dan nog over, de meiers en vervolgens de erfgenamen? Zij wachten of
ze het blauwe vlammetje naar de volgende cater zien gaan. Wie is nu aan de
beurt? De koeien en de schapen op de es vinden er meer dan andere jaren. Ze
vreten van het koren dat er nog staat en vertreden de boekweit en de gerst. Geen
gezang en geklop van dorsers en braaksters is te horen. De weinigen die hun werk
doen, staan zwijgend, gebukt. Zij horen de dwazen op de brink en een sombere
trek komt op hun gezicht. Zij kunnen niet blij zijn met de weldaden van de zomer.
Dan komt de regen. Wie nu geen dicht dak heeft krijgt de regen in huis en lijdt
schade op schade. Het graan dat hij nog had, wordt nat en waar de zolder
helemaal leeg is, drupt het water op de eiken kisten of op de grote kasten of in de
bedden. Nu het winter wordt en de mensen in huis moeten blijven, zien ze met
schrik dat ze berooid de donkere tijd tegemoet gaan. Nu staat de angst op en geen
lied of dans, die haar verdrijft. Zelfs geen dronk die haar doet vergeten, want ook
de gerst is niet op tijd geoogst. Nu zit de angst aan de haardstee en wacht op zijn
metgezel: de honger. In hun grote nood, roepen de mensen God om hulp aan en
vragen vergeving van hun zonden. De beesten in de stal brullen dag en nacht. Zij
lijden honger. Niet alleen bij de caters sterven de beesten van uitputting, ook bij de
erfgenamen en de meiers die verzuimden hun hooi op tijd binnen te halen en de
rogge te oogsten. Nu dreigt de honger! Waar het gaat, slachten ze nog een varken
of zelfs een koe, maar de beesten zijn mager. Er zit niet veel aan en hoe krijgen ze
weer nieuw vee nu de oogst niets opbracht en de beesten haast geen melk geven?
Plotseling is de angst weer wakker geworden, maar ze slaat niet wild naar buiten,
als de eerste keer. Dof en zwaar druk ze op de mensen die hologig en stil naast
elkaar leven, gebrek en honger worden geleden. Er sterft veel vee en veel kinderen
worden te vroeg of dood geboren. De Paasvuren zijn groter dan ooit, maar niet met
vreugde en in blijde verwachting werden ze opgebouwd. De angst dreef de mensen
en ze sjouwden aan dood hout en riet en stro bij elkaar, wat ze maar krijgen
konden. En dan gooiden ze stapels jeneverbesstruiken, en notentakken en slingers
groen of andere heesters die sterk geurden op de stapel. Hoe groter die worden,
hoe beter, want de sterke geurende dampen en de hoge vlammen zullen de lucht
zuiveren en reinigen en misschien zal het onheil dan niet komen. Geweldig
branden de vuren en bedwelmend slaat de rook neer over de mensen die
vertwijfeld zingen: 'Christus is opgestanden, Christus is opgestanden!' Zij springen
zelf door de hoge vlammen en ze jagen het jammerende vee er door. De zwakke
beesten houden ze op een ladder boven de gloed van het vuur. Zij zingen
wanhopig: 'Al van der martelijen alle!' Vergeefs is dat alles. De jongste dochter van
de cater stierf. 'Een blauw vlammetje', zegt men, 'steeg uit haar mond toen zij de
laatste adem uitblies.’
En zo als bij alle rampen en ongemak werd er toen ook weer naar een zondebok
gezocht. Dat is zo gebleven tot in onze tijd. In het jaar 1350 dachten ze er net zo
over. In Twente kreeg het blauwe 'dämpken' (de pest) de schuld van alle ellende.
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De dichter Elderink schreef daarover:
En waor dat blauwe dämpken kwam,
daor störf an d'n heerd de heldere vlam,
daor störf de boer, de vrouw, ut kind
en ut hoes vervölt deur weer en wind.

Wat het veel beter deed, toen er iemand wist te vertellen dat het een straf van
God was. Omdat ze met de joden omgingen als hun gelijken en die mensen niets
in de weg legden. Daar was de Lieve Heer erg kwaad over want die mensen
hadden zijn zoon aan het kruis genageld en daarbij gezegd: 'Zijn bloed komt over
ons en onze kinderen’. Dat verhaal deed het goed en overal werden de joden
afgemaakt, geroosterd, verbrand en opgehangen en dat venijnige vonkje zou ook
overslaan naar de rest van het land en ver daarbuiten, denk aan de kruistochten.
In het jaar 1811 brak in Enter de cholera uit. De ziekte was erg agressief, de
patiënt verloor per dag vijftien liter vocht. Men paste alles toe waarvan een zieke
eerder stierf dan genas: bloedzuigers, Spaanse vliegen, koud water, heet water,
stortbaden (douches), aftreksels van vlierbloesem. Het hielp allemaal niet, de
meeste pestlijders stierven binnen drie dagen. De lijken konden niet zomaar in de
bosjes worden gegooid, aangezien men wist dat een dode bij een kerk begraven
diende te worden. De ziel kon zich alleen in gewijde grond goed loswoelen.
Kindersterfte is tot het begin van de twintigste eeuw schrikbarend geweest
vergeleken met de huidige situatie. Soms stierven meerdere kleinen uit een
huisgezin op dezelfde dag, bijvoorbeeld als er een mazelenepidemie uitbrak. Een
hervormd predikant vertelde daarover:
In het voorjaar van 1907 brak er een mazelenepidemie uit, die vele kindertjes ten
grave sleepte. Buiten de arts was ik toen het middelpunt. Ieder ogenblik werd ik
geroepen, om met de ouders te bidden en hen te troosten. Er waren al grote
kinderen onder de zieken. Veertien dagen lang had ik om de andere dag een
begrafenis te leiden. Zelfs tweemaal op een dag twee tegelijk. Dat was een zware
taak. In één woning stierven in 14 dagen vier kindertjes. De toestand was
vreselijk. Ik was al haast even bang voor een overlijdensbericht als de ouders voor
de dood van hun kinderen. Het ontbrak mij aan woorden. En de ouders, die zoveel
verloren, boden een treurige aanblik. Er was in 1907 haast geen huis, waar geen
dode of doodsangst was.
Tegenwoordig worden kinderen niet meer in de luren gelegd (in doeken
gewikkeld). We weten nu dat vergroeiingen komen door vitamine gebrek en dat ze
niet zijn te voorkomen door de baby's strak in doeken te wikkelen. De kinderen
leden in de zeventiende eeuw vaak aan de Engelse ziekte (rachitis). Bij gebrek
aan vitamine D groeiden de ledematen krom. Men dacht dit tegen te gaan door de
kinderen stevig in doeken te wikkelen. Het woord luur is afgeleid van het
middeleeuwse woord ludere (luier). Kinderen worden niet meer ondergeschoven
alhoewel men tegenwoordig nog spreekt over ondergeschoven kinderen in de
spreekwoordelijke vorm. Vroeger was onder de bodem van de bedstee een bak die
uitgetrokken kon worden. Daarop sliepen kinderen van ouders die zich geen
ledikantje konen veroorloven. Tijdens een rondleiding in het Muiderslot vertelde
de gids dat kinderen vroeger in de kastelen niet mochten zitten gedurende de
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maaltijd. Ook daar dacht men dat het beter was voor de kinderen ter voorkoming
van vergroeiingen.

Nieuwe dammen voor Engbertsdijkvenen
Veel hoogveengebieden zijn in de loop der jaren afgegraven. Maar een klein deel
van het hoogveengebied van Engbertsdijkvenen bevindt zich nog steeds in de
oorspronkelijke staat. De hoogveenkern is omgeven door veendammen. ‘Deze
dammen zijn echter door hevige regenval gaan scheuren’, vertelt projectleider
Fons Eysink van Staatsbosbeheer. ‘Dit heeft verdroging van het hoogveengebied
tot gevolg en dat gaat ten koste van unieke vegetaties, zoals verschillende
veenmossoorten, de veenbes en de lavendelheide’. Om verdroging tegen te gaan
is besloten een nieuwe dam aan te leggen. ‘We kozen voor een zanddam vanwege
de goede stabiliteit en het natuurlijke karakter. De nieuwe dam leggen we om de
oude dam heen’. Het natuurgebied wordt grondig aangepakt, maar de
werkzaamheden gaan niet ten koste van de flora en fauna in het gebied. ‘Daarom
werken we alleen in de periode van half juni tot half oktober aan het project. In
het jaar 2005 is het eerste deel van de dam afgerond en in 2006 realiseren we het
tweede deel. Alleen een intensieve communicatie met publieke partijen,
omwonenden en vertegenwoordigers van natuurgroepen maken de uitvoering van
zo’n project mogelijk. Dit eerste uitvoeringsproject uit de gebiedsuitwerking
Engbertsdijkvenen-Veenschap is mede mogelijk gemaakt door provincie
Overijssel en het Ministerie van LNV. Voor 2006 zijn in ieder geval de provincie
Overijssel en de Europese Unie (Life nature-Natura 2000) de financiële partners.

Natuurlijk evenwicht voor Westerflier
Westerflier, het natuurgebied tussen Diepenheim en Gelselaar, krijgt een
eeuwenoud stukje cultuurhistorie terug. Met het herstel van de oude
Hessenroute, een handelsroute die van Munster naar de Hanzesteden Deventer
en Zwolle liep, is de eerste stap gezet. ‘We herstellen de handelsverbinding in de
vorm van een fiets- en wandelroutes langs en over een kronkelende Regge en een
verbrede Schipbeek. Ook krijgt het landgoed Westerflier een opknapbeurt’, aldus
Jan van Nijen. Hij is samen met Herman Wannink initiatiefnemer van het
project. De aanpassingen zijn volgens hen een verrijking voor het natuurgebied.
‘Het gebied krijgt zijn natuurlijke evenwicht terug’, aldus Jan. Voor het herstel
van de handelsroute werd Stichting Gelselaar-Diepenheim opgericht. ‘Samen met
landgoed Nijenhuis, de gemeente Dinkelland en Hof van Twente en de
Waterschappen Regge en Dinkel en Rijn en IJssel hebben we onze plannen
uitgewerkt’, licht Jan toe. Westerflier staat van oudsher bekend om zijn
moerassen. Door een verbreding van de Schipbeek en het herstel van de
oorspronkelijke Reggeloop krijgt het zijn drassige karakter terug. Van Nijen hoopt
dat het gebied door de aanpassingen aantrekkelijk wordt voor dieren. ‘Westerflier
is een oase voor reeën en vossen. En een doorgangsroute voor dassen. Door het
stuwen hopen we dat er weer snel een burcht komt’. Dit project is mede mogelijk
gemaakt met Europese subsidie.
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Recreatie op biologisch leghennenbedrijf
Gerrit Lansink uit Albergen combineert landbouw en recreatie op De Boderie.
Samen met zijn vrouw heeft hij een biologisch leghennenbedrijf met achtduizend
kippen,
een
boerderijwinkel,
een
koffiehoek,
een
camping
en
boerderrijkampeerhuisjes. Van oorsprong is Gerrit melkveehouder, maar hij
moest hier vanwege rugklachten mee stoppen. In 1996 begon hij met
moederdieren, waarna hij overging op scharrelkippen en vervolgens een
biologisch leghennenbedrijf begon. Voor een biologisch leghennenbedrijf is een
sterk kippenras met een rustig karakter het meest geschikt. Ze moeten
stressbestendig zijn en tegen temperatuurverschillen kunnen, omdat ze zowel
binnen als buiten lopen. Gerrit heeft momenteel alleen bruine kippen. ‘We zijn
echter van plan om de stal op te delen in twee gedeelten en ook witte kippen te
houden’. In 2000 besloot Gerrit een boerderijwinkel te starten. ‘Daar verkopen we
behalve eieren ook biologische groenten, zuivel van een regionale zuivelboerderij,
eigengemaakte scharrelroom (advocaat), zelfgemaakte jam en chutneys,
broodbakmixen, biovlees en allerlei andere biologische producten. Naast de
winkel staat ’t Vaerkenskot. Dit oude varkenshok is omgebouwd tot koffieruimte.
De recreanten mogen er zelfs hun tent opzetten voor een nacht. Ze mogen
gebruik maken van het sanitair op de camping. Een oude bergruimte is
omgebouwd tot sanitairruimte en er zijn officieel vijftien staanplaatsen. Nieuw
zijn de boerderijkampeerhuisjes op De Boderie. Het gaat om vijf appartementen
in ene oude kippenstal. De huisjes zijn vernoemd naar oude boerenerven uit de
regio en hebben een bedstee, een authentieke kachel en een Twente theekastje.
Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en de provincie
Overijssel ten behoeve van plattelandsontwikkeling.

Ootmarsum
In de negentiende eeuw, toen tal van Twentse steden en dorpen op het
spoorwegnet werden aangesloten, bleef het stadje Ootmarsum van deze
voorziening verstoken. ‘Ootmarsum miste de trein’, werd wel eens gezegd. En het
kan niet worden ontkend dat het feit dat deze belangrijke vorm van openbaar
vervoer aan Ootmarsum voorbij ging, direct invloed had op de ontwikkeling van
het oude stadje. Dat het voor de aan het eind van de negentiende eeuw
opkomende industrie niet aantrekkelijk was om zich in Ootmarsum te vestigen,
was begrijpelijk. Ook kon men begrip opbrengen voor die industrieën die een
vestiging in Ootmarsum hadden, maar die besloten naar elders te vertrekken.
Het ontbreken van goede aan- en afvoerwegen speelde daarbij een belangrijke rol.
Het stadje Ootmarsum bleef na 1875 het aanzicht behouden, zoals het honderd
jaar daarvoor ook had al had. Dat wil zeggen dat het verkeer zich door de nauwe
straatjes moest wringen over een plaveisel, waarover paard en wagen zich nog
wel kon voortbewegen, maar dat niet geschikt meer was voor de moderne
voertuigen. Langs die straten stonden huizen die het midden hielden tussen een
burgerwoning en een boerderij. Ze leken daar niet alleen op, het waren in
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werkelijkheid zulke woningen. Veel inwoners van Ootmarsum hadden namelijk
een bescheiden boerenbedoeninkje met één of twee koeien die voor een bepaald
bedrag op een gemeenschappelijke wei, de Cellenkamp, graasden. Daarnaast een
paar varkens, kippen en een paar stukjes grond buiten de wallen. Daar werd van
alles voor eigen gebruik verbouwd. Akkerburgers werden die inwoners genoemd,
in een in 1971 opgesteld rapport. De Ootmarsummers van de negentiende eeuw
kenden toen hun kwalificatie nog niet. De huisjes met houten gevels, niendeuren
en veelal in vakwerk opgetrokken, moesten het in aanzien afleggen tegen een
aantal ‘deftige’ panden. Daarin woonden de notabelen, zoals elke stad die kende:
de notaris, de burgemeester, de gemeenteontvanger, het hoofd der school, de
dokter en een aantal middenstanders dat zich eveneens zo’n voornaam huis kon
permitteren.
Zo ging Ootmarsum de twintigste eeuw in en was voor wat bezoekers betreft
geruime tijd afhankelijk van hen, die het waagden om met de auto, maar ook nog
met de postkoets de zandweg vanaf Oldenzaal of Almelo, maar ook vanaf het
Duitse Nordhorn naar Ootmarsum te gaan. Eenmaal in het stadje aangekomen
stonden die bezoekers waarschijnlijk met enige verbazing te kijken naar de
authenticiteit, het oorspronkelijke waarin alles zich nog bevond. Dus geen brede
straten, geen grote en vooral geen nieuwe huizen, geen fabrieken met af- en
aanrijdend laad- en losverkeer. Maar ook geen spoorwegemplacement, met alle
gebouwen die daar doorgaans rond gegroepeerd zijn. Niets van dat alles. In
plaats daarvan heerste er rust en stilte in het stadje. Alsof de tijd heeft stil
gestaan. Het is niet te ver gezocht om te zeggen dat hier de basis werd gelegd
voor een geheel andere bedrijvigheid dan bijvoorbeeld de textiel- of
metaalindustrie: de toeristenindustrie. Reeds in het jaar 1901 werd een
Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer opgericht en deze zette onder andere de
plaatselijke horecaondernemers ertoe aan hun bedrijven te voorzien van hotel- en
restaurantaccommodatie. Het verblijfstoerisme deed zijn intrede. Het
succesverhaal van de toeristenstad Ootmarsum is in Twente overal bekend.
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Biej ’n hoedarts he’j al oetslag vuur a-j binnen bint
Vroger is dood en later besteet nog nich

De zouaven

In publicaties over plaatselijke geschiedenis komen af en toe romantische
verhalen voor over Tukkers die tussen de jaren 1865 en 1870 naar Rome
trokken. Hun doel was het hoofd (paus) van de kerkelijke staat bij te staan in zijn
strijd tegen de troepen van Victor Emanuel en Garibaldi. Die wilden van Italië
een eenheidsstaat maken met Rome als hoofdstad. Garibaldi, de zeeman,
rebellenstrijder, avonturier was leider van de roodhemden. En Victor Emanuel,
de rebel die een monarchie wilde. Paus Pius 1X toonde zich daarbij niet erg
inschikkelijk. Toen zijn eigen soldaten bij bosjes waren gedeserteerd had hij een
beroep gedaan op de wereld. Hij wilde hulp bij de verdediging van het laatste
grondgebied dat hem nog restte, Rome en omgeving. Aan de oproep van de paus
gaven ruim elfduizend vrijwilligers gehoor en Nederland leverde met ruim
drieduizend man het grootste aantal. Via Amsterdam en Oudenbosch stroomden
zij toe, met Pieter Jong uit Lutjebroek als beroemdste en begonnen aan het
avontuur van hun leven. Het mocht allemaal niet baten. Mede als gevolg van de
Frans-Duitse oorlog viel Rome op 20 september 1870. De vrijwilligers konden
niet lang daarna terug naar huis. Het vrijwilligersregiment stond onder leiding
van een Franse generaal. Deze had voor het regiment een naam bedacht die hij
ontleende aan een keurkorps in Algerije, waar hij eerder had gediend. Zo
ontstond het begrip zoeaaf, meervoud zoeaven. Ook het kleurige uniform van de
soldaten herinnerde sterk aan een soortgelijk tenue in Algerije. De zoeaven
behoorden niet tot de Zwitserse garde die van oudsher was belast met
ceremoniële- en bewakingstaken in het Vaticaan. Ook nu bestaat de Zwitserse
garde nog, altijd goed voor een foto door toeristen.
In het Europa van de negentiende eeuw gistte en kookte het op gezette tijden. Na
de julirevolutie van Parijs ontstonden er rellen in Duitsland, Polen, Zwitserland,
ja zelfs in de Pauselijke Staat. Het volk wilde meepraten en wenste een liberale
grondwet. Verscheidene vorsten werden afgezet of gedwongen inschikkelijk te
zijn. Daarnaast waren Duitsland en Frankrijk op weg krachtige mogendheden te
worden onder één centraal gezag. Vele hertogdommen en vorstendommen werden
verenigd. En zowel in Frankrijk als in Duitsland was men bezig een keizerrijk
voor te bereiden. Ook in Italië was het een heksenketel. Tientallen
vorstenstaatjes omringden de Kerkelijke Staat van Pius 1X. Ook hier streefde
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men naar een eenheidsstaat, naar een frisse wind, naar grotere politieke en
economische macht. Garibaldi, de zeeman, rebellenstrijder, avonturier en
overtuigd republikein was leider van de roodhemden. Desnoods wilde hij wel
(tijdelijk) samenwerken met Victor Emanuel, die een monarchie wilde. De
voorwaarde was dat Italië bevrijd werd van vreemde onderdrukkers en de paus
zijn Staat kwijt raakte. Die Staat was echter een conservatief en stabiliserend
element in het politieke gewoel en bestond al vijftienhonderd jaar. En Napoleon
111, neef van Napoleon Bonaparte wilde de paus daarom wel met Franse
soldaten steunen. Dat moest ook wel want bij de eerste veldslag deserteerde al
het derde deel van het leger van de paus.
Over de familie Davina is al veel geschreven. Zo vermeldt Bartelink in zijn
‘Duizend jaar plaatselijk en driehonderd jaar parochieleven van Saasveld’ dat
Franciscus Davina van de jaren 1754 tot 1763 pastoor te Saasveld was en
afstamde van de Davina’s uit Oldenzaal. De broer van de geestelijke was sinds
het jaar 1748 door huwelijk hofmeier op de hof te Espelo geworden. De hof kwam
naderhand in het bezit van de Davina’s. Bartelink vervolgt:
Het was een toevallige omstandigheid dat wij iets meer weten van pastoor
Davina. Hij had, zoals uit zijn naam ook wel blijkt, ten dele buitenlands bloed in
zijn aderen, want hij behoorde tot het geslacht Davina dat afstamde van
Philippus Davina. Deze was in de tijd van het Spaanse bewind in het jaar 1605
naar Oldenzaal gekomen. Hij trouwde met Margaretha ter Vugte. Zo was deze
Spaanse officier in Oldenzaal gebleven. De priester, een achterkleinzoon van
Philippus heeft een familieboekje geschreven, waarin met duidelijke vaste hand
het familierelaas van het geslacht Davina staat geboekstaafd tot het jaar 1746.
Philippus Davina, overigens in Frankrijk geboren, was eerst zeeofficier in
Spaanse dienst onder bevel van admiraal Frederico Spinola. Die stierf in het jaar
1603 in Ostende. Philippus Davina werd toen officier te lande en kwam onder
bevel van Ambrogio Spinola, een broer van de Spaanse admiraal. In het jaar
1605 verscheen een Spaanse legermacht in Twente. In dat jaar werd ook
Oldenzaal belegerd. Na twee dagen werd de stad ingenomen. Philippus Davina is
er gebleven en in het jaar 1629 getrouwd met Margaretha ter Vugte. In de oudste
doop- en trouwboeken wordt overigens gesproken van Felip Davino. De
familieleden verspreidden zich over Twente. In het jaar 1947 droegen honderdvijf
personen de familienaam Davina, waarvan tweeëntwintig in Enschede, zeven en
dertig in Losser en een en twintig in Oldenzaal. Bovendien schreven negen
mensen hun naam als Daviena. Volgens molenaar Reerink uit Oldenzaal duidde
men nog in het begin van de twintigste eeuw de oude Heer Davina uit Oldenzaal
aan met de naam ’n hofmeier.
Volgens het gemeentearchief in Oldenzaal bleek dat de Oldenzaalse tak van
Davina in de negentiende eeuw in hoog aanzien stond. Immers, op 20 september
1831, ’s avonds om zeven uur compareerden voor burgemeester Stork:
Bernardus Theodorus Davina, fabrikeur, oud vierendertig jaar, geboren te
Oldenzaal en Elisabeth Maria Scheidelaar, oud tweeëndertig jaar, geboren en
wonende te Zwolle. Ze werden in het huwelijk verbonden en hadden getuigen
meegebracht: Derk Willem Stork, ontvanger van de belastingen (vader van de

510

fabrikant C.T. Stork); Philippus Johannes Gelderman, fabrikeur; Gerhardus
Troost en Gerard Philip Wilhelmi, stadssecretaris; allen ‘noch verwand noch
aangehuwd aan de contractanten’. De namen Stork en Gelderman zijn
genoegzaam bekend. En de familie Troost beschikte in het jaar 1830 over een
zwartververij op de hoek Bisschopstraat-Tulpstraat en er waren thuiswevers in
dienst. Voorwaar een achtenswaardig gezelschap.
Op 2 januari 1843, om elf uur verscheen Bernardus Theodorus Davina weer op
het stadhuis. Nu voor burgemeester Peeze Binkhorst. Hij verklaarde ‘dat zijne
echtgenote, Maria Elisabeth Scheidelaar, op den eersten dezer, des avonds te tien
uur, te Oldenzaal, te zijnen huize, is bevallen van een kind, van het mannelijk
geslacht, aan hetwelk de voornamen Bernardus Theodorus zijn gegeven.’
Deze Bernardus Theodorus heeft in zijn jonge jaren de weg die één van zijn
voorvaderen ging in de omgekeerde richting afgelegd. Hij meldde zich als zoeaaf
bij het pauselijk leger van Pius 1X. Hij kreeg in Rome op 11 december 1867 het
‘libretto d’ uomo di truppa’ ofwel het militaire monsterboekje uitgereikt. Trots liet
hij zich fotograferen in een Algerijns moslimuniform. Het is de dracht van een
Afrikaanse stam waarvan de leden met ‘zouaoua’ of ‘zouaves’ werden
aangesproken. Daar komt de naam Zoeaaf vandaan. De blauwgrijze pofbroek,
rode gordel, blauwgrijs vest en bolero jasje met donkerrode tressen doen vreemd
aan. Omdat er gen lastig strik- of knoopwerk aan te pas kwam werd het uniform
toch als functioneel ervaren.
Omstreeks het jaar 1860 kwamen vele brieven in Rome aan waarin jonge
katholieke mannen zich als vrijwilliger meldden. Enkele enthousiaste Ieren
waren inmiddels al in Italië aangekomen. De dorpspastoors hadden hun verteld
dat de kerkelijk staat in gevaar was. Vrijwilliger worden was de oplossing! Pius
1X zorgde voor een rondschrijven (encycliek) waarin hij sprak van roomse
heldenmoed. Een generaal werd aangetrokken, zijn naam was Christophe Louis
Léon graaf Juchault de Lamoricière. Deze reisde spoorslags naar België om de
werving te organiseren. In Nederland reageerde men enthousiast. Van het totale
aantal zoeaven (11036) hadden er drieduizend een en tachtig de Nederlandse
nationaliteit. En er dienden landgenoten in Belgische afdelingen. In Oudenbosch
(West-Brabant), waar pastoor Hellemans hen onthaalde en verzorgde, kreeg
iedere vrijwilliger tijdens een feestmaal een pond vlees. Daarna naar de keuring
te Brussel en dan naar Italië. Onder hen bevonden zich twee mannen uit
Oldenzaal: Frans Vos en Bernardus Davina. Van Vos is alleen bekend dat hij te
laat kwam voor de strijd. Hij keerde teleurgesteld terug en werd weer
textielarbeider. Hij overleed in het jaar 1936 in Oldenzaal, hij werd vier en tachtig
jaar oud.
Van Bernardus Theodorus Davina is meer bekend. Zijn familie bezit niet alleen
en legerboekje, twee foto’s en een draagmedaille met oorkonde maar ook een brief
uit het jaar 1868, vanuit Rome verzonden naar zijn patroon en diens vrouw. Deze
brief verklaart wat een eenvoudige jongen uit Oldenzaal bezighoudt als hij als
zoeaaf in Rome en omstreken verblijft. Allereerst hoopt hij dat zijn baas en bazin
gezond zijn. Vervolgens vertelt hij dat het een groot geluk genoemd mag worden
als je voor je geloof mag strijden om zo het rijk Gods te verdienen. En dan deelt
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hij mee dat hij spoedig aan de gevechten zal deelnemen. Hij is er niet rouwig om
en gereed er op los slaan. De struikrovers gaven zich soms uit als Garibaldisten
en gingen een echt gevecht uit de weg. De zoeaven waren wat hen betreft erg
fanatiek.
Maar ik zal zoo veel mogelijk mijn best doen om den Heilige Vader en de ganzen
kerk te beschermen. En moet ik dan in den strijd mijn leven laten dan beveel ik
mijne Ziel in den handen van den Vader. En al moet ik wat lijden dat is toch beter
voor mij. Want wat heb Onze Lieve Heer wel geleden hier op aarden. En wat
hebben al de Heiligen hier vroeger wel geleden. Er is in Rome heel wat te zien. Ik
bezocht de gevangenis waar de Heilige Petrus verbleef. En ik heb de ketting gezien
daar ze hem mee geboeit hebben. In de kerk waar Petrus begraven ligt zag ik 36
altaren. En aan het graf stonden honderd kandelaren. Ik ben een trap
opgeklommen op mijn knieën en heb aflaten verdiend. En goeden baas en vrouw,
daar U mijn altijd zoo goed behandelt heeft wil ik ook die aflaat voor U verdienen.
In de stad Rome zijn 365 kerken en 4000 geestelijken. Ik ben ook al in een andere
stad geweest. Wij waren daar 9 uur van Rome af. En geheel tussen de hoge
bergen die boven de wolken uitstaan. Wij hebben daar agter de Braganten
(briganten: struikrovers) geweest, of zoo genaamt rovers. Deze roversbenden gaven
zich soms als Garibaldisten uit en veroorzaakten veel onrust bij de bevolking. Wij
hebben ze uit den huizen gehaald. En zij waren goed gewapend met geladen
pistolen en dolken. Maar zij hebben onz niets gedaan. Wij hebben ze allen aan
elkander geboeit en na Romen gebragt.
In Twente is een aantal namen van zoeaven bekend gebleven zoals de broers
Hemmer uit Geesteren, Jacobs uit De Lutte, pastoor Kleinschmit uit Lonneker,
Vos uit Oldenzaal en Wolvenne uit Enschede. In Geesteren bestaat zelfs een
Zouavenstraat. Wat ontbreekt is een overzicht van alle zoeaven die op de een of
andere wijze een band met Twente hadden, hetzij voor of na hun dienstverband.
Bernardus Davina uit Oldenzaal (25 jaar) schreef tussen de jaren 1867 en 1869
brieven vanuit Rome. Bernard Jansen uit Almelo bracht in het jaar 1868 een
aantal foto’s en devotionalia meer uit Rome om af te geven aan de ouders van de
broers Hemmer en Middelhorst. Op een foto staat op de achterkant: ‘Bokkering
met vrienden’. Een van de drie is de 23 jarige huisschilder Gerard Bökkering uit
Denekamp. Ze dragen het uniform van de zoeaven, compleet met muilen. De
Twentsche Courant komt begin maart 1867 met nieuws:
Naar wij vernemen gaat een broeder uit het Klooster der Carmelieten te Zenderen,
gemeente Borne, zijne pij verwisselen voor de uniform der zouaven en dienst
nemen in het leger van de paus.
Eind november van dat jaar berichtte diezelfde krant dat de zoon ‘van den steek
en saletballenfabriekant J.J. Spooren uit Almelo’ naar Rome was afgereisd om als
zoeaaf te gaan dienen in het leger van de paus. Weer een maand later kwam uit
Rijssen de volgende mededeling:
In navolging van J. Stevelink welke voor ruim 8 dagen van hier naar Rome is
vertrokken om dienst te nemen bij de Pauselijke Zouaven, zijn alsnu een paar
zijner vrienden voornemens zijn voorbeeld te volgen, die tevens, naar men

512

verneemt, elk een klein vermogen mede nemen, om aan den paus ten geschenke te
geven.
In de ‘Aantekeningen’ van Lena van Basten Batenburg (1819-1890), vrouw van
de Oldenzaalse arts Bernard Essink (1825-1879) lezen we:
Op zondag den 8 december 1867 vertrok Herman Engberts als pauselijk zouaaf
naar Rome, ik ging voort na zijn vertrek zijne moeder bezoeken die zeer droevig
was, voor de vader was ik minder bezorgd, de maand tevoren is Bernard d’ Avina
ook vertrokken, Casper Jacobs, Zeiner, enz.
Op 12 januari 1870 kwam Engberts als sergeant weer in Oldenzaal. Theo H.J.
Fontaine uit Weert was het die zijn pij verwisselde voor het uniform. Deze
Limburger kwam, 21 jaar oud, in het jaar 1862 als broeder Avertinus vanuit het
karmelietenklooster te Boxmeer naar Zenderen. Daar kreeg hij ruim vier jaar
later dispensatie van zijn geloften en kon zodoende ‘in de wereld’ terugkeren. Na
zijn tweejarig dienstverband is hij bij de Karmelieten in Zenderen niet
teruggekomen. Wat er van hem is geworden is niet bekend.
Op de bewaarde ‘Formulieren van indiensttreding’ komen twee plaatsen en data
voor. Ten eerste de geboorteplaats van de vrijwilliger en ten tweede die van
tekening van het contract. Met deze en andere gegevens kon een voorlopige
namenlijst worden opgesteld. Deze omvat zesenzestig zoeaven die een band met
Twente hadden. Een verklaring voor het hoge aantal van zevenenveertig in het
jaar 1867 is niet gemakkelijk te geven. Misschien kwam het door de indringende
oproepen die in dat jaar verschenen in rooms-katholieke kranten. In het
Zoeavenmuseum te Oudenbosch
is informatie voorhanden over in Italië
gestorven zoeaven.
Gegadigden voor het pauselijk leger moesten een verklaring meebrengen van hun
pastoor waarin onder meer stond dat zij goede katholieken waren. Ook van de
dokter werd een medisch rapportje gevraagd. De mannen van achttien tot veertig
jaar moesten ‘stevige knullen’ zijn en tenminste een meter zevenenvijftig groot.
Die lengte eis lag onder de Nederlandse norm voor de Nationale Militie, mogelijk
vanwege de wat klein uitgevallen Italianen. Uit bovengenoemde advertentie kan
worden opgemaakt dat de werving werd verzorgd door een commissie te Brussel
met een onduidelijke status. In de tekst ontbreekt ook iedere aanduiding van
instemming en aanmoediging door de Nederlandse bisschoppen. Het episcopaat
zou zich in deze zaak nogal terughoudend hebben opgesteld, vermoedelijk
vanwege twijfel aan de juistheid van de claim van de paus en uit bezorgdheid
voor negatieve reacties van protestantse zijde. Bij acceptatie moesten de
‘kruisvaarders voor de bedreigde vader-paus-vorst Pio Nono’ een contract voor
twee jaar tekenen dat verlengd kon worden. De overeenkomst was in de Franse
taal gesteld zodat de meestal eenvoudige vrijwilliger nauwelijks wist wat hij
tekende. Ook besefte hij niet dat indiensttreding bij een buitenlandse vorst,
zonder voorafgaande toestemming van koning Willem 111, automatisch verlies
van het Nederlanderschap met zich meebracht. Niemand van de Twentse zoeaven
heeft toestemming gevraagd maar heeft daar later ook geen problemen van
ondervonden. Wel werd een oud-zoeaaf de toegang geweigerd tot het afleggen van
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een examen voor de akte lager onderwijs. De minister van binnenlandse zaken
beschouwde hem niet meer als Nederlander. In het jaar 1946 stierf de laatste
oud-zoeaaf en het jaar daarop kreeg de hele groep de Nederlandse nationaliteit
terug.
Het einde van de strijd in Italië op 20 september 1870 kwam met de capitulatie
van Rome. De nog aanwezige zoeaven gingen in oktober daarop per schip terug
naar Marseille en verder met de trein naar Nederland. Ze waren enkele weken
gevangen gehouden. Zes Tukkers stierven ver van huis in een ziekenhuis te
Rome aan ziektes die niets met het slagveld van doen hadden en één bezweek op
de terugreis naar Almelo in een ziekenhuis te Maastricht. Uit de woorden ‘looze
lijkbaar’ in een krantenartikel blijkt dat de uitvaartdienst op maandag 10 oktober
1870 in de parochiekerk van de Heilige Gregorius te Almelo plaats vond zonder
lijk. Onderzoek in Maastricht leverde op dat daar op 2 oktober drie naar huis
terugkerende zoeaven werden opgenomen in het ziekenhuis Calvariënberg. Het
waren Jan van Holstein, een laarzenmaker uit Den Haag, Theo van Dapperen,
een schoenmaker uit Woerden en Jan Veldboer uit Almelo. Bij de laatste is geen
beroep genoteerd. Zijn schamele bezittingen bestonden uit hemd, slobkousen,
schoenen, broek, vest, buis, jas, sjerp en muts. Jan stierf, zesentwintig jaar oud,
op 8 oktober om vijf uur in de morgen en werd reeds de dag erop van de armen
begraven op de Stedelijke Begraafplaats van Maastricht, gelegen in de toenmalige
gemeente Oud-Vroenhoven. De twee collega’s van Veldboer hadden meer geluk,
zij konden na enige tijd het ziekenhuis verlaten en hun reis vervolgen.
Henri Schaepman diende anderhalf jaar in Rome, hoewel hij zich voor de
gebruikelijke twee jaar had verbonden. Aan zijn vroegtijdige repatriëring kunnen
allerlei redenen ten grondslag hebben gelegen. Misschien heeft zijn grote broer
Herman daar mee te maken gehad. Beiden waren namelijk gelijktijdig in Rome.
Van Herman is bekend dat hij ambivalent stond tegenover de zoeaven uit
Nederland. Nederland’s patriciaat vermeldt het huwelijk van Henri in het jaar
1877 te Dierkich in Luxemburg en de geboorte van drie dochters. In een voetnoot
staat: ‘Van hem en zijn gezin werden geen verdere inlichtingen verkregen.’
Herman Schaepman dichtte naar aanleiding van de pauselijke strijd met een
gemeende en vrome intentie.
Op Petrus’ vorstelijk graf staat Pius,
en hij zingt een hymne, een zegelied,
dat door de sferen dringt;
maar hoe, hoe trilt mijn borst van ongekende weelde,
wat ruist er door de lucht, dat zo het gehoor mij streelde
met klanken hemelzoet,
hoe zingt des Tibers strand,
zingt Pius’ heilge mond den roem van Nederland?
Herman Engberts trouwde in het jaar 1877 met een dochter van de Enschedese
arts Bernard Eekman en Jansje Meijer. Een broer van Herman was pastoor te
Rietmolen en een oom de pastoor van Vasse/Mander en tevens aartspriester van
Twente. De naam van de oom is Lambertus Engberts.
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De broers Jans en Mans Hemmer waren zonen van boer Gerard Hemmer en
Johanna Luttikhuis uit Geesteren. Jans vertrok in het jaar 1871 naar Indiana
(U.S.A.), zijn broer Mans werd tweeënzeventig jaar en stierf als kluizenaar in zijn
geboorteplaats.
Bernard Jansen vertrok vanuit Amsterdam voor twee jaar naar Rome. Terug in
Nederland bezocht hij zijn ouders Hendrik Jansen en Johanna Bosch die in
Almelo woonden. De Twentsche Courant van 14 maart 1868 berichtte daarover:
Gistermorgen arriveerde alhier de zoon van den slager H.J. Jansen, voor 2 jaren
naar Rome vertrokken om daar als Zouaaf te dienen. Als pauselijke Zouaaf
gekleed, wekte hij bij zijn terugkeer naar de ouderlijke woning veler
nieuwsgierigheid.
Op 15 januari 1869 vertrok Bernard voor een tweede termijn en keerde na 20
september 1870 in Nederland terug.
Hendrik Kleinschmitt was de zoon van de griffier bij de rechtbank in Sneek. Hij
was zeven en twintig jaar toen hij in het jaar 1867 samen met zijn achttien jarige
broer Adolf naar Italië vertrok. Adolf kwam in het jaar 1873 in Spanje om het
leven toen hij als officier diende bij de Carlisten. Mogelijk was diens trieste lot
medebepalend voor de keuze van Hendrik om naar het seminarie te gaan. Bij de
vijf en twintig jarige herdenking van een in Italië gevoerde veldslag droeg
Kleinschmitt in de Utrechtse kathedraal de heilige mis op. Hij was toen kapelaan
in Raalte. Van het jaar 1904 tot zijn dood in het jaar 1921 was hij pastoor te
Lonneker, waar hij ook is begraven. Het prieeltje in de tuin van de pastorie had
een naambordje: Gastel Gandolfo, genoemd naar het buitenverblijf van de paus.
De familie schonk het zoeavenuniform van de overleden pastoor aan de
Oudheidkamer Twente.
Noch het vechten van Bernardus Theodorus Davina noch de gedichten van
Herman Schaepman hebben Pius 1X geholpen. De Fransen kregen het te druk
met hun oorlog tegen de Duitsers (1870-1871). En als de paus gedacht had een
reusachtig leger uit de Europese landen te krijgen dan kwam hij bedrogen uit. Er
meldden zich maar elfduizend strijders. In het jaar 1870 werd keizer Napoleon
111 als krijgsgevangene naar Duitsland gebracht. In dat jaar viel ook Rome en
was het met de Kerkelijke Staat gedaan. De pauselijke zoeaven waren nu
overbodig. Ook hiervan getuigde Schaepman:
De tonen sterven weg
de heldenwapens zinken,
verdwenen is de schaar,
Itaalje triomfeert, Savoye’s kleuren
blinken,
de Paus is bedelaar!
Bernardus Davina zal evenals zijn medezoeaven van de politieke achtergronden
niet veel begrepen hebben. Er werd van hen gezegd: ‘Zij waren engelen in de kerk
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en duivels op het slagveld.’ Dat zal wel waar zijn, al gaven slechts vijf en twintig
vrijwilligers hun leven in de strijd. Er stierven er ongeveer tweehonderd als gevolg
van ziekte. Bang waren ze niet. Nog vertelt men met ontzag hoe Pieter Jong uit
Lutjebroek, een boomlange kerel, met de kolf van zijn geweer veertien schedels
van Garibaldisten verbrijzelde in de slag bij Mentana. Daarvoor kreeg hij een
standbeeld. Dat zal Bernardus Davina niet gedaan hebben. Maar spreekt er uit
de zinnen: ‘En zij waren goed gewapent met geladen pistolen en dolken. Maar zij
hebben onz niets gedaan. Wij hebben ze allen aan elkander geboeit en na Romen
gebragt’ niet de triomf van de overwinnaar? En ook niet een beetje trots naar zijn
baas en bazin. Wij Oldenzalers doen in moed niet voor anderen onder. Dat mag u
rustig verder vertellen!
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De plezeerboks mo’j in de wêrkboks verdeenen
Oald wean is nich zo slim as oald wörden

Het mirakel van Hellendoorn

In ‘Oud-Hellendoorn en Omgeving’ van pastoor Rientjes is vermeld: ‘Het
merkwaardig geval van een St. Antoniusbeeld, dat door de koster in het jaar
1643 zou mishandeld zijn en van het gewelf neergesmeten, waardoor de
toenmalige koster, Hendrik Vrieze heel wat narigheid zou zijn overkomen.’ Dit
voorval is beschreven in een oud lied dat in de omgeving van Hellendoorn werd
gezongen. De geschreven tekst van dit lied is afkomstig van Vrielink en is in het
archief van de parochie in Hellendoorn. Röring vermeld in ‘Kerkelijk en wereldlijk
Twente’ een beschouwing over dit lied maar het wordt niet in het geheel
geciteerd.
Pastoor Sprakel was zo vriendelijk het boekje waarin Vrielink (1807-1880) het
lied waarschijnlijk al op jeugdige leeftijd heeft overgeschreven af te staan aan
Ponsteen, die de tekst publiceerde. Vrielink was samen met nog twee families het
oude geloof trouw gebleven. In het jaar 1600 gingen de rooms-katholieken van
Hellendoorn over naar de gereformeerde kerk.
De tekst komt behoudens de spelling op een kleinigheid na overeen met de tekst
die voorkwam op een pamflet. Het pamflet is in het jaar 1644 in Antwerpen
gedrukt en is in het jaar 1940 in het bezit gekomen van de Vereeniging voor
Overijsselsch Regt en Geschiedenis. In het boekje van Vrielink luidt het opschrift:
Verhaal van het merkwaardig mirakel te Hellendoorn in Zalland (Provincie
OverIJssel) geschied in het jaar ons Heere. Anno 1643.
Boven het pamflet in het jaar 1644 in Antwerpen gedrukt staat:
Een wondere ende waerchtige geschiedenisse in Salland binnen Heldern int jaer
1643, den verleden vasten (als ick selve getuyge, niet veer van daer woonachtigh)
ende verhale aen mijne medebroeders gerifformeerden. Stemme (d.w.z. op de wijs
van): ‘Noch heb ick al mijn leven’ of ‘Het maenthen scheen so helder’.
In Christo Lieve broeders
Zo schapen als behoeders (1)
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Die zijn van één geloof
Laat ons voortaan ons wachten
De beelden te veragten
De Sancten zijn niet doof
In Zalland in de Lente
Te Heldern bij het Twente
Dit tegenwoordig jaar
Sestienhondert drie en veertig
Na duiven zeer begeertig
Twee onze broeders daar
Zijn in de Kerk gekommen
En op ’t gewelf geklommen
Begonden zonder vrees
De nesten aan te tasten
Die van voorleden vasten
Verlangden naar het vlees (2)
Waar zij ook beelden vonden
Die daar van ouds nog stonden (3)
Terstond den Predikant
Hermannus Ongewassen (4)
Begon daar op te bassen
En wees haar tot den brand (5)
Den custer zeide Amen
Zij staken de hoofde te samen
Wee U, o beelden, Wee!
Zij staken uit haar handen
Sint Teunis moest eerst branden (6)
Den custer nam hem mee
Als hij verstond dat dezen
Sint Teunis nu verwezen
Daar eertijds was geeert
Voor Pest en andre kwalen
Hij segt: Wel mogt ik halen
Den Sanct van mijn begeert (7)
Hij zal mijn varkens hoeden
Na huis hij zig ging spoeden
En stelde voor zijn schot
Het beeld om te bevrijden
Zijn zwijn voor alle Lijden
En hield daar mee den spot (o, sot!) (8)
Na schimpen en verachten
De straf niet lang bleef wachten
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O, Lasteraars aanhoort
Wat custer Hendrik Vrieze
Daardoor kwam te verliezen:
Het varken stak de moort (9)
Hij ’s morgens opgerezen
Met een gramstorig Weesen
Zag zijn verdiende straf
St.Teunis moest ’t betalen
Hij sloeg hem zonder dralen
Den eenen arm af
De neuse mond en ogen
Hij schonde naar vermogen
De rugge en het hooft
Ook schandelijk doorbouwen
Met wredelijk aanschouwen (10)
Van zinnen schier berooft
De vrouw van deze custer
Ook al een fijne zuster
Na zwanger op het leste
Ze fel als een leeuwinne
Alsof zij niet was bij zinne
Vloog schielijk uit haar nest
Dit spel haar wel behaagde
Zij zei aan die ’t beklaagde (11)
Dees beeldenstormerij
Ik zal nog deese Jare
U een Sint Teunis baare
Aanziet de staat van mij
Het beeld dat kan niet horen
Het heeft geen ogen meer
Het kan nog zien nog spreken
Het kan zijn leet niet wreken
Gelooft dat ik u leer
Maar in de kraam gelegen
Heeft zij een kind gekregen
Als eveneens mismaakt
Met eenen arm geboren
Oog, mond en neus verloren
In ’t hooft en rug gekraakt
Den predikant ging lopen
Hij wou het kind niet dopen
En zegde dat het was
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En vrugt niet regt geschapen
En bleef niet lang staan gapen
Maar keerde weder ras
Het kind drie dagen leefde
De buurte rondom beefde
Van deze straffe groot
Den Predikant verslagen
Half in zijn mond geslagen
Die lag op stervensnood
Ons andere Predikanten
Die ver van alle kanten
Verstonden deze maar
De sommige die zwegen
Andere waren verlegen
Ze zeijden allegaar
Men moet de oude figuren
Niet ligtelijk aanruren
Al hebben zij geen pijn
Men moet daar niet mee gekken
De gramschap Gods verwekken
En laten zo ze zijn
Laat ons Gerifformeerden
Dan horen die geleerden
De beelden laten vrij
Gods lieve vrinden eren
Die zij representeren
Is geen afgoderij
Zijn hoogheid onze Prinse
Die straffe wel de minse
Die schende zijn figuur
Zo zien wij God kastijden
Die zijne vriend doorsnijden
En werpen in het vuur
Finis

Zo schapen als behoeders: zowel gemeenteleden als leraren. De beide ‘broeders’,
dat wil zeggen dominee Halfwassius en zijn koster Hendrik Vrieze klommen op
het gewelf van de ‘gervekamer’ om een vogelboutje te bemachtigen. Zij verlangden
na de vasten naar vlees.
Omdat Hellendoorn in het jaar 1597 was overgegaan naar de ‘nije leere’ hadden
de beelden daar sindsdien blijkbaar gestaan. In het te Antwerpen gedrukte stuk
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staat niet Hermannus Ongewassen, maar Hermannus Halfgewassen. De
predikant heette namelijk Halfwassius. De overschrijver was daarvan niet op de
hoogte of vond Ongewassen mooier. Begon tegen de beelden uit te varen en
veroordeelde ze om verbrand te worden. Antonius van Padua (1195-1231),
bekend als volksprediker, in het jaar 1232 heilig verklaard (in het jaar 1946 tot
kerkleraar verheven) wordt vooral vereerd als patroon van verloren zaken.
Aantekening: het is mogelijk dat met de Antonius van dit gedicht een andere
figuur bedoeld wordt, namelijk Antonius Abt, een Egyptische woestijnheilige,
ongeveer 250 na Chr., die evenals zijn naamgenoot buitengewoon populair was.
Hij wordt vaak afgebeeld met een varken, symbool van de onreine lusten
Toen de koster verstond (begreep) dat de nu verwezen (veroordeelde) Sint Teunis
vroeger zulke goede diensten had gedaan, zei hij: nu heb ik de heilige van mijn
begeert (die mij van pas kan komen). De koster plaatste het beeld voor het
varkenskot. Sint Antonius en de varkens hadden wel iets met elkaar te maken.
Vóór de Hervorming was ook in Hellendoorn een Sint Antonius broederschap.
Het beeld waarvan hier sprake is was daarvan afkomstig. De broederschap zal
zoals ook in andere plaatsen gebruikelijk was, loslopende varkens onderhouden
hebben. Die werden door de dorpelingen graag gevoederd om daarmee een goede
daad ten bate van de armen te verrichten. Want als de beesten vet waren gemest
werden ze geslacht en werden vlees en spek ervan aan de armen uitgedeeld. De
koster zal het beeld voor zijn varkenskot geplaatst hebben om er de spot mee te
drijven en om Sint Antonius uit te dagen.
(1) Het varken stak de moord: het varken lag ’s morgens dood
in het hok. De moord steken: sterven.
(10) De laatste twee regels van couplet toen vormen de aanhef
van couplet elf.
(11) Zij richtte zich dus tot iemand die ’t beklaagde, dat wil
zeggen die tegen deze beeldenstormerij protesteerde.
Hoewel bij het lezen van het lied allerlei vragen opkomen ontkomt men toch niet
aan de indruk dat het elementen van waarheid bevat. De plaatsaanduiding:
‘Heldern in Salland bij Twente’ is bijvoorbeeld al heel nauwkeurig. Inderdaad was
in die tijd dominee Hermannus Halfwassius predikant te Hellendoorn. Hij werd
er beroepen in het jaar 1637 en vertrok in het jaar 1646 naar Deventer ‘tot de
latijnse schooldienst’.
Hendrik Vrieze was waarschijnlijk in het jaar 1643 net als koster begonnen en
werd in het jaar 1656 door zijn zoon Laurens opgevolgd. Ook is het wel zeker dat
bij de overgang naar de Hervorming de beelden niet werden vernield. Misschien
is het tekenend voor het volkskarakter dat ze veilig opgeborgen werden op het
gewelf van de gervekamer. De gervekamer werd later consistorie, na de
restauratie in het jaar 1962 werd het een deel van de kerkruimte. Men keek nog
even de kat uit de boom, wie weet, misschien keerde het tij. In het jaar 1804
vond de koster Harmen Derk van Corbach nog twee van deze beelden op het
gewelf. Was er in het jaar 1643 iets gebeurd waardoor de dominee en koster toch
onder de indruk kwamen en derhalve de ‘beeldenstormerij’ niet verder voortgezet
hadden?
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Van koster Van Corbach wordt verteld dat hij ‘bij avond’ deze beelden naar J.B.
Wolberink bracht. In diens pakhuis waren de rooms-katholieken bezig hun kerk
in te richten. Of ze misschien nog van pas kwamen? Het aanbod werd dankbaar
aanvaard. Een lang leven is de beelden niet gegund geweest. De schuurkerk werd
in het jaar 1836 door een felle brand verwoest en van de beide beelden wordt
niets meer vermeld. Dat ‘bij avond’ duidt er wel op dat Van Corbach dit deed op
eigen verantwoording. Als de daad een bewijs is geweest van zijn oecumenische
gezindheid is hij zijn tijd ver vooruit geweest.
Het is dus zeer goed mogelijk geweest dat in het jaar 1643 het Sint
Antoniusbeeld van het gewelf is gehaald en door de koster oneerbiedig is
behandeld. En dat een varken dood is gegaan en zijn vrouw een mismaakt kind
kreeg. Volgens andere bronnen zou de koster zelf door het luik in het gewelf naar
beneden zijn gevallen en daarvan zijn hele leven de gevolgen gedragen hebben.
Als er ook maar iets in deze geest gebeurd is zal de bevolking, hoewel
hoofdzakelijk protestant, dit gemakkelijk in verband gebracht hebben met de
‘beeldenstormerij’. Zij die trouw waren aan het oude geloof (Haarle bijvoorbeeld
was geheel katholiek gebleven) zullen dit zeker gedaan hebben.
Wat de predikant volgens het lied is overkomen zouden wij nu waarschijnlijk een
beroerte noemen. In het diaconieboek van Hellendoorn waarin dominee
Halfwassius de armenrekening bijhoudt, gaan zijn aantekeningen in keurig
regelmatig handschrift in het jaar 1643 en daarna ongestoord door. Er is niets te
merken door een catastrofe die de predikant getroffen zou hebben.
Wie was de dichter van dit lied? Deze stelt zich zelf voor als een protestants
geestelijke, dicht bij Hellendoorn wonend. Als men het lied aandachtig leest is
dat te betwijfelen. Men kan zich van een ‘gerifformeerd’ predikant niet best
voorstellen dat hij zo fel tegen zijn medebroeders van leer trekt. De vrouw van de
koster noemt hij ‘ook al een fijne zuster’. Hij schrijft dat predikant en koster trek
hadden in vlees. Dat dezen als protestanten nog zouden vasten lijkt zeer
onwaarschijnlijk. Ook de nadruk die hij legt op ‘gerifformeerd’ zijn ligt er al te dik
boven op. De conclusie van Ponsteen is dat we hier te doen hebben met een
‘slimmigheidje’ van een katholieke dichter die zich hult in het kleed van een
protestant. Hij denkt op deze wijze de meeste kans te hebben dat zijn lied indruk
zal maken. Het is moeilijk voor te stellen dat een protestantse dominee zulke
‘ongerifformeerde’ gevoelens zou koesteren en de heiligenbeelden in bescherming
zou nemen. Mogelijk is dat de dichter door deze wijze van voorstelling minder
kans sloopt vervolgt te worden wegens zijn ‘papistische’ propaganda. De
conclusie van Ponsteen is dat de dichter van het lied een rooms-katholiek is en
dat hij zich door zich voor te doen als een protestantse dominee meende op deze
wijze de meeste indruk te maken op de lezers.
In het begin van dit artikel werd de gedrukte prent genoemd die de Vereeniging
voor Overijssel Recht en Geschiedenis in het jaar 1940 in haar bezit kreeg. G.J.
Ter Kuile schreef hierover dat op deze plaat met fraaie gotische letters twee
liederen zijn afgedrukt. Ze is ‘na copije gedruckt ’t Antwerpen bij Hieronymus
Verdussen int jaer 1644 in de maant Junius.’ Merkwaardig is dat het eerste lied,
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gemaakt in het jaar 1643 reeds in het jaar 1644 in Antwerpen in druk verscheen.
Nog merkwaardiger is dat op de prent een tweede lied staat afgedrukt. Daarin
wordt de waarheid van de gebeurtenissen die in het eerste lied zijn vermeld, met
nadruk ontkend. De dichter doet voorkomen dat hij de ‘Pater-Jezuiet de
Landsheere is’. En dat hij de maker is van het lied over het mirakel van
Hellendoorn, dat op de prent staat afgedrukt. Hij bekend echter ‘valsheyt te
hebben erdacht’, dat geen van de feiten daarin genoemd waar zijn. Dat er geen
misvormd kind, geen dood varken, geen lichamelijk ongerief van dominee of
koster geweest is. Het lied heeft als opschrift:
Een nieuw droevich ende Claegliedt van de catholieke en de insonderheyt van den
Pater Guillelmus Lantsheere Jesu-wijt tot Antwerpen over het gemaeckte liedt en
de gedane predicatie dat in Sallandt tot Hellendoorn van St. Teuinus beelt een
groot mirakel is geschiedt.
De wijs waarop het lied kan worden gezongen wordt aangegeven door Stemme:
‘Het maentjen scheen zoo helder’ of ‘In Christo lieve broeders’.
Het begint:
Wij fijne Romanisten
Gesuyverde Papisten
Wij Jesu wyten mee
En ick Pater Landtheere
Vermaert sijnde soo seere
t’ Antwerpen in de stee
Een fabelke verhalet
Een schrikkelijk gedwalet
Ick loose Jesu-wijt
Wy gants onvertogen
Hebben met grote logen
Ons selver soo geschent
Ick Peter Wil’m Lantsheere
Van concientie teere
Ben nu geheel verbaest
Van buyten en van binnen
Wat sal ick doch beginnen
Wy mogen ons beclagen
In deze laetste dagen
Dat wij soo onbedacht
Valsheyt hebben erdacht
Ick heb te veel geraest
In Christo lieve broeders
Susters, Vaders en Moeders
Ick spreek u aen in ’t ent
Wilt my myn sond’ vergeven
Die ick hebbe bedreven
Ghy syt van ons gewent
Ick segget U voorwaer
Ick heb u voorgelogen
Ghy sijt van mij bedrogen
Ick ben een leugenaar
De overdreven woorden, de al te nadrukkelijke zelfbeschuldigingen doen al
dadelijk vermoeden dat hier iets niet in de haak is. Er is reeds verondersteld dat
de maker van het eerste lied een rooms-katholiek was en nu bevestigd het tweede
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lied dat uitdrukkelijk. En is de toon van dit rijmsel zeer onwaarschijnlijk. Zou
een Jezuïet zich zelf zo voorstellen? Hij heeft een heel goede dunk van zichzelf:
‘Ick Pater Landtsheere, vermaert zijnde soo seere, ’t Antwerpen in de stee.’ De
zelfvernedering en zelfbeschuldiging: ‘Ghy syt van mij bedrogen, ick ben een
leugenaar’ vormt daarmee een wonderlijk contrast.
G.J. Ter Kuile meende dat de dichter hier op ironische, speelse wijze zijn eerste
genoemde wonderverhaal heeft willen bevestigen en versterken en dat dit tweede
lied een gefingeerde betekenis heeft. Is het niet aannemelijk dat het tweede lied
van protestantse zijde afkomstig is? Het verhaal van het mirakel heeft zeker veel
indruk gemaakt in het land, juist door de opzet als geschreven door een
‘gerifformeerde’. Het tweede lied nu ontmaskert de maker van het eerste als een
paterjezuïet. Hoe kon men dat beter doen dan op deze manier waar een jezuïet
zich als de ‘dader’ meldt en meteen verkondigt dat alles van het mirakel uit de
duim gezogen was? Men beantwoordt de slimmigheid van de maker van het
eerste lied door hem te bestrijden met zijn eigen wapen. Waarschijnlijk is deze
bestrijding wel doeltreffend gewest en heeft het geloof aan het mirakel een grote
schok ondervonden.
Merkwaardig lijkt het dat men zo snel reageerde. In het jaar 1643 vond het
‘mirakel’ plaats. In dat zelfde jaar werd het bezongen en al een jaar later kwam in
Antwerpen de gedrukte print uit met de twee liederen. Dit is echter in
overeenstemming met de tijdgeest. Dergelijke pamfletten waren de voorlopers van
onze dagbladen. De ‘dichters’ hebben beide liederen het karakter willen geven
van een volkslied: ‘Stemme: Het maentjen scheen soo helder’. Brom, die aan het
eerste lied een studie heeft gewijd (het tweede was toen nog niet opgedoken)
meent dat het ‘een oorspronkelijke uiting van de volksgeest’ is. Ter Kuile
betwijfelt dit en zegt dat het ‘blijkbaar vervaardigd is door een elders wonend
Jezuïet en het niet aanwijsbaar is dat de volksmond het ooit gekend, laat staan
ooit gezongen heeft.’ Het lijkt inderdaad niet waarschijnlijk dat in Hellendoorn,
dat op enkele families na, geheel tot de ‘nije leere’ was overgegaan, dit lied als
volkslied was aangenomen. Daaruit is misschien ook te verklaren dat bijna
niemand in Hellendoorn en omgeving het lied kent.
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De leefde kan met de joarn wa meender wodn, zea Kapoen Jans,
mar t wief blif wa
De tied mo’j biej’n toef griep’n, nich biej ‘t gat

Rijssen, Notter en Zuna

Wie de volkstellingen vanaf het jaar 1748 gedaan in de om Rijssen liggende
buurtschappen raadpleegt, wordt telkens geconfronteerd met onderlinge
migraties. Hieruit moet wel geconcludeerd worden dat de kerk van Rijssen, of
misschien beter gezegd, het plein voor de toren, (flaneerstraten kende men toen
nog niet), de eeuwen door het ontmoetingspunt zal zijn geweest voor de huwbare
boerendochters en een levensgezellin zoekende boerenzoons. Rijssen wordt
gerekend tot de oudste parochies van Twente. Dat mag vreemd lijken maar het is
niet helemaal onterecht. De parochie Rijssen is zelfs moederkerk geweest van
andere kerken. Zo is bekend dat uit de Rijssense kerk zijn voortgekomen de
kerspels Holten en Wierden. Holten wordt omstreeks het jaar 1200 een
zelfstandige parochie. Ongeveer dertig jaar later volgt Wierden. De zelfstandigheid
van de beide naburige kerspels houdt niet in dat de banden met de moederkerk
verbroken worden. Jaarlijks worden de dochterkerken op de ‘sent’ (kerkelijke
vergadering waar de kerk optreedt als behoedster van goede zeden en bewaarster
van het zuivere geloof) uitgenodigd. Op die vergaderingen komen misdrijven tegen
de zeden en het geloof aan de orde. Men moet zich op de sent verantwoorden. Het
is een kerkelijke rechtbank, die voor zover de geschiedenis dat prijsgeeft, niet of
nauwelijks gefunctioneerd heeft. De instelling van dit soort rechtbank van de
kerk gaat terug tot de tijd van Karel de Grote. Deze vergaderingen hebben zich
weten te handhaven tot het jaar 1569.
Wanneer de oudste kerkelijke indeling van Overijssel in kaart is gebracht, wordt
zichtbaar hoe de kerkenfiliatie is opgebouwd. Duidelijk is te zien waar de
bisschoppelijke versterkingen en kloosters te vinden zijn. Binnen het decanaat
Twente liggen de parochies Rijssen, Markelo en Holten. De Regge vormt geen
grens tussen de decanaten Twente en Deventer. Zelfs Holten, nu volledig
georiënteerd op Salland en Deventer, ligt dan nog binnen het Twentse land. De
kerk te Rijssen was gewijd aan de Heilige Dionysius. De kerk stond in het hart
van het oude stadsdeel, bij het Schild. De kerk bezat vier vicarieen, jaarlijkse
rente uit geestelijke goederen te vergeven aan een geestelijke als vergoeding voor
door hem verrichtte diensten. Ze zijn te vinden in de door Hattink bewerkte ‘Acta
visitionis dioecesis daventriensis’ van de Deventer bisschop Aegidiu de Monte. De
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eerste vicarie die vermeldt wordt is de vicarie van de Heilige Maagd Maria. De
anderen zijn gewijd aan het Heilige Kruis, de Heilige Johannis de Evangelist, en
een afzonderlijk te noemen wijding. Deze laatste vicarie komt niet voor in het net
genoemde boekje van Hattink. Dat komt omdat deze een andere achtergrond
heeft dan de eerste drie.
Deventer moet regelmatig een predikant afstaan voor een of twee maanden
omdat deze dan in het Twentse land kan preken en dopen. Van de gelegenheid
maakt men gebruik pastoor te vervangen, zo die nog aan hun standplaats
verbonden zijn. In het jaar 1601 besluit men dat laatste grootscheeps aan te
pakken. Alle pastoors die zich nog onledig houden met hun roomse bediening
moeten op de vergadering van de classis komen. Daar horen ze dat ze uit hun
ambt zijn gezet en dus elke bron van inkomsten mislopen, tenzij ze volledig
instemmen met de regels die intussen door de classis zijn opgesteld. Door enkele
pastoors worden deze regels geaccepteerd, door de meesten echter niet. Daarom
besluit men het over een andere boeg te gooien. Pastoors die geen wettelijk bewijs
kunnen overleggen dat ze benoemd zijn in hun pastoorsambt, ‘behoeren
datelicken van den dienst gesuspendeert te worden’. Daarmee wordt in ieder
geval een aantal pastoors getroffen dat in de eraan voorafgaande tijden van
oorlogen en conflicten inderhaast is aangesteld als zodanig, zonder daar nu
direct een bewijs van voorhanden te hebben. De pastoors die zo’n bewijs kunnen
tonen, maar die ‘in der pawselicker beroepinghe en leere willen volherden
behoeren ingelijcken gecasseret en om te verstrecken geboden worden’. Mocht
het gaan om pastoors die op hoge leeftijd gekomen zijn, dan moeten die wel
ontslagen worden, maar deze kunnen bij Ridderschap en Steden aankloppen en
daar een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een uitkering
wegens emeritaat. Een andere eis van de classis is voor de Rijssense pastoor
belangrijk geweest. Hij is er zelfs over gestruikeld! Zij die zich willen bedenken
‘int stuck der Religie’ en die ‘niet gantzelicken den pawstdomme solden willen
bijblijven’ die zullen in de vergadering van de classis moeten komen uitleggen om
welke redenen men bezwaar heeft tegen de nieuwe leer. De classis zal ‘daerop
henluyden uth Godes Woert een corte oplossinghe doen’. Daarna wordt aan de
twijfelende pastoor een bedenktijd gegeven. Op de volgende vergadering van de
classis moet men dan duidelijk maken waarvoor men kiest. Of rooms katholiek
blijven en afgezet worden als pastoor of protestant worden en predikant worden
met enige reformatorische veranderingen in de prediking. Maar verder geen
veranderingen, althans in het begin niet. Wie de bedenktijd aanvraagt moet zich
wel realiseren dat de nu volgende veertien punten zonder uitzondering dienen te
worden nageleefd. Deze artikelen regelen in feite alles wat er maar te regelen valt
in het leven van een pastoor.
-

-

-

Wie niet getrouwd is, maar toch een vrouw heeft ‘ende kinderen daerbij
gegenereerd’ die moet, na in het openbaar afgekondigd te zijn, in de kerk
trouwen. Daartoe zijn zij ook verplicht die volharden in de rooms katholieke
leer, ‘want men behoert gheen hoereerders in den lande te lijden’;
Preken is voortaan alleen maar toegestaan op de zondagen en op een
doordeweekse dag, maar niet op een ‘der pawselicken ingesette heylighe
daghen’;
In hun preken moeten de pastoors hun toehoorders wijzen op God en op
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-

-

-

-

-

-

-

-

Christus. Zij moeten de kerkgangers vermanen tot boete en tot een godzalig
leven. Zij mogen de gemeente beslist niet wijzen op de heiligen en op de
verdiensten van goede werken;
De hoofdstukken van de religie zullen de predikers aan hun toehoorders
leren na afloop van de prediking. Daarmee werd bedoeld de tien geboden,
de twaalf artikelen, de sacramenten van doop en avondmaal en het Onze
Vader. Dus een algemene catechisatie direct na afloop van de uitleg van de
schriftlezing;
‘Voer die predicatie ende daerna sullen sij ietwes in duytsche singen, als
het Vader Onse, ’t gelove, X geboden en den lofzank van den H. Geest, en
wat men doer behulp van anderen uth den psalmboecke singhen mochte’;
Er mag niet gebeden worden voor de doden, ook mogen er geen
lijkpredikaties gehouden worden. Bij het gebed dat Christus heeft leren
bidden mag het Ave Maria niet vermeld worden;
Voor en na de preek moet men gebruik maken van de formuliergebeden;
In plaats van het zegenen van het kruis moet men de zegen uitspreken
zoals deze beschreven wordt in Numeri 6;
De doop moet bediend worden na de preek en voor het gebed, de hele
gemeente dient daarbij aanwezig te zijn. Bij de bediening van de doop moet
gebruik gemaakt worden van ‘het duytsche formular achter den
Catechismo’;
Zieke kinderen mogen op een doordeweekse dag gedoopt worden in
aanwezigheid van de ouders, getuigen of buren;
Het bedienen van het sacrament van het avondmaal mag alleen plaats
vinden wanneer men ‘met die gereformeerde kercke vereenicht, lidtmaten
der kerkcke geworden en geexamineert’ is;
Afkondigingen van voorgenomen huwelijken moeten geschieden op drie
achtereenvolgende zondagen, niet op doordeweekse dagen waarop kerk
gehouden wordt. Het huwelijk moet in de kerk voltrokken worden, niet bij
mensen thuis. In de eredienst komt de huwelijkssluiting na de preek en na
de doop. Ook hiervoor dient het formulier gebruikt te worden dat achter de
catechismus is opgenomen;
Men moet zijn schoolmeester ‘aenspreecken en deselve mede in eenen sin
ende verstandt helpen brengen’. De schoolmeesters moeten dus op een lijn
komen met de protestantse pastoor. De schoolmeester moeten de kinderen
de hoofdstukken van de religie bij zien te brengen. Zij moeten de kinderen
‘inscherpen om van buyten te leeren’ het morgen- en avondgebed en het
gebed voor en na het eten. Ook de kosters moeten ‘insgelijcken vermaand
worden’;
De predikheren (en hun schoolmeester) moeten zich in hun leven eerlijk en
stichtelijk gedragen. Door hun levenswandel moeten zij laten zien hoe hun
leer is.

Deze veertien artikelen maken deel uit van een serie van negen hoofdartikelen.
De kerken hebben de vrijheid om iemand te beroepen. Heeft men dat gedaan dan
moet men de beroepene aan de classis voor stellen. Maakt men geen gebruik van
het recht om zelf een predikant te beroepen, dan doet de classis dit, met
medeweten van de drost. Mocht de gemeente daarop ‘blawe uitvluchten’ hebben
tegen deze gezonden predikant, dan zal de classis, in samenwerking met de drost
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de zaak ‘doordrukken’. De drost krijgt voorts toestemming de kerken te zuiveren
van beelden en altaren.
Op 1 oktober 1717 wordt Henricus Immink beroepen als adjunk-predikant te
Rijssen. Wanneer zijn ambtsvoorganger dan overlijdt, wordt Henricus ‘ordinaris’
predikant, tot het jaar 1763. Dan volgt ook voor hem het emeritaat. In het
tijdsbestek van een eeuw verslijt men in Rijssen slechts twee predikanten! Uit
een beroepsbrief van Immink kan worden afgelezen worden dat het collatierecht
van de omliggende havezathen wordt uitgeoefend door de predikanten uit de
omtrek. Dat heeft te maken met het zich meer houden aan de kerkorde. De
classis heeft bepaald dat twee naburige predikanten moesten optreden als
consulent ten tijde van een vacature. Ze treffen we als consulenten van Rijssen
aan in het jaar 1717 dominee Marcelli van Enter en dominee Nijhof van Wierden.
Dominee Marcelli brengt de stemmen uit van de Oosterhof en Bevervoorde,
dominee Nijhof is gevolmachtigde van Eversberg en Grimberg. Namens de
burgemeesters zijn aanwezig Antoni ter Weel en Abraham ter Hermsel (Harmsel).
Enter heeft tot het jaar 1707 behoort tot de kerkelijke gemeente van Rijssen. In
dat jaar wordt het een zelfstandige gemeente. Het kerkelijk gebied van Rijssen is
groot genoeg. Toch zijn pogingen vanuit buurtschappen om daar een zelfstandige
gemeente te stichten gestuit op fel verzet van de kerkenraad van Rijssen. De
moederkerk heeft dit streven naar onafhankelijkheid steeds de kop ingedrukt. De
reden laat zich raden, men is te zeer afhankelijk van inkomsten uit de
buurtschappen. In de loop van de jaren komt er ook weer een conflict met de
collatoren. Wanneer ‘onzen Getrouwen Herder en Leeraar Henricus Immink’
gedurende vijfenveertig jaar ‘getrouwelijk en de met vele stigting het werk der
bediening heeft waargenomen’ komt er een botsing tussen kerkenraad en de
collatoren uit Deventer. Zij vinden dat zij nog steeds dat recht bezitten en nu er
sprake is van het beroepen van een adjunkt-predikant omdat dominee Immink
met emeritaat moet, is het niet meer dan recht dat zij ingeschakeld worden. Deze
collatoren beroepen Reynt Carel Staverman als adjunkt-predikant. Staverman is
op dat moment werkzaam in eenzelfde functie in Neuenhaus. Daar blijft hij ook
liever want hij laat weten niet naar Rijssen te zullen komen. Men beroept nu
Johannes Hermannus Cramer van Ootmarsum. Men verlangt van hem dat hij
spoedig komt omdat de huidige predikant niet meer in staat is ‘om den swaren
last van dese so grote gemeente op zijn schouders te dragen’. In april 1764
verzoeken de andere collatoren Oosterhof, Eversberg, Bevervoorde, drost en
kerkenraad aan Henricus Immink, die dan naar een vergadering van de classis
gaat, of deze de presentatie van Cramer wil overbrengen aan de classis ter
goedkeuring. Maar de kerkelijke approbatie laat lang op zich wachten. Pas op 2
mei 1765 komt deze goedkeuring af. In de tijd van Immink is de tweede
kerkdienst in Rijssen officieel ingevoerd. Uit de archieven blijkt overigens dat
men er doorgaans niet zo strikt mee omging. De custos meldt in de lijst met
beurten ‘die de predicant niet gepredikt heeft’ in het jaar 1793 dat er op 26
oktober alleen maar ’s middags gepreekt is, zo ook op 15 december. Moest een
predikant elders zijn omdat daar de gemeente vacant was, dan verviel de eigen
eredienst. In het jaar 1764 krijgt Rijssen een nieuwe predikant: Johannes
Hermannus Cramer.
Binnen de stadswallen lag ook de havezathe Beverfeurde. Onder deze naam is de
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havezathe in Rijssen nauwelijks bekend. In de volksmond werd deze De Krans
genoemd, naar een boerderij die op de plaats van Huis Beverfeurde overbleef toen
de havezathe zelf werd gesloopt. Van oorsprong is het een pleisterplaats van de
bisschop van Utrecht geweest. Met het oog op diens belangen is het daarvoor
ongetwijfeld ook een korte tijd een burcht geweest. De noodzaak om zo’n
versterking te hebben is voor de bisschop veel minder aanwezig sinds de graven
van Goor niet meer zo lastig zijn. Zij kunnen de bisschop niet meer bedreigen.
Daarom is Huis Beverfeurde van een versterking teruggebracht tot een
pleisterplaats. Dat werd een bisschoppelijke ‘stall’ genoemd. De cirkelvormige
vorm van de grachten duiden heel nadrukkelijk op zo’n rest van een versterkt
Huis. Ze zijn nog te zien op de kadastrale kaarten van de negentiende eeuw.
Beverfeurde heeft alles te maken met de wording van Rijssen, ook en vooral met
de wording tot stad. Een voorde is een doorwaadbare plaats. De samenstelling
van dit woord met het woord bever komen we, voornamelijk in de nabije
omgeving, meer tegen. Ook zijn er meerdere Huizen Bevervoorde of Beverfeurde
geweest. Het stamhuis blijkt echter steeds dat te Rijssen te zijn geweest. Achter
de winkel in de Haarstraat, aan het straatje dat nu De Krans heet, stond eens
een burcht of stall. In het jaar 1475 wordt in het schattingsregister van Twente
in Rectum de naam Bevervorde of Bevervoirde genoemd. Hulshoff geeft aan dat
de huidige naam Berfde is. Het is een samentrekking van bever-voorde. Op
topografische kaarten, getekend in het jaar 1860, vinden we het erve Bavoorde,
gelegen aan de Aa (Regge) vlak onder de Kippershoek, dichtbij Huis de
Dackhorst. Ook op de kaart van Hugo Suringar (1867) staat dit erve vermeldt.
Op oudere kadastrale kaarten van de gemeente Wierden staat in het noorden van
Rectum het goed Barfde (Groot Barfde). Iets ten noorden daarvan is het erve
Beverdam, dat ook al in het jaar 1475 wordt vermeldt, het erve wordt ook al in
het jaar 1381 genoemd. Of al deze namen te maken hebben met de bevers, die
vroeger inheems waren in ons landschap, staat niet helemaal vast, maar het lijkt
steeds aannemelijker te zijn. In het jaar 1323 woonde Evert van Beverfeurde in
Rijssen. Hij is ridder en kastelein van de bisschop van Utrecht. In een charter
van het jaar 1328 laat bisschop Johan van Diest vastleggen dat de burgers van
Deventer, Kampen, Zwolle en Hasselt ‘vrijelicke varen mogen mit oeren guede
doer onse landt van Twenthe ende doer alle die stalle die daer sijn, sonder enech
toll of weggelt daer aff te nemen’. Met name wordt dan genoemd ‘die stall to
Rijssen’.
De mensen uit Rijssen zitten tussen twee handelscentra in, Deventer en
Oldenzaal. De markten van die twee steden zijn al in de elfde eeuw bekend. De
bedrijvigheid van de Rijssenaren speelt zich, sinds de omwalling uit de dertiende
eeuw, af binnen die wallen. Binnen de stad wordt boerderij naast boerderij
gebouwd. De boer trekt naar buiten, naar de eslanden, om er vlas of gerst te
zaaien, wintertarwe of haver te oogsten, om er erwten of bonen te drogen eer ze
gedopt worden. Wanneer de drukte op het land wat voorbij is wacht nog het werk
in verband met de schapen- en bijenteelt. Voor het laatste lenen zich de
uitgestrekte heidevelden en veengebieden uitstekend. Uiteraard ontbreken de
kippen en de ganzen niet bij de boerenerven.
In later tijd, zo in het begin van de zeventiende eeuw, vinden we voor her eerst
iets over de verdienste die gekoppeld is aan het verhandelen van producten. Het
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baggeren in de modder is een nieuwe vorm van nijverheid die alleen wat oplevert
wanneer men bereid is er vele uren aan te besteden. Daar is men wel toe bereid.
De classis waarschuwt de kerk van Rijssen dan ook dat ‘die van Rijssen’ op
zondagmorgen geen turf mogen steken. Wat men op de middag van die dag doet
moet men zelf weten. Er was vroeger alleen in de morgenuren een kerkdienst.
Kennelijk tilt men er niet zo zwaar aan en hecht men in Rijssen meer waarde aan
voldoende turf. De schoorsteen moet tenslotte kunnen roken!
In het jaar 1776 krijgt de drost van Twente, graaf Von Heiden Hompesch tot
Ootmarsum, problemen met turfdieven. De klachten over deze mensen bereiken
hem van diverse kanten. Deels gaat het om vreemden, maar deels zijn het ook
mensen uit een ander drostambt die de veengronden binnen de grenzen van de
stad Rijssen moedwillig vernielen door ‘aldaar bij dagen en nagten turf en brand
(bovenste laag) te steken, die op een clandestine wijse met wagens en kruiwagens
uit die gemeente in dit daar naast aangrensende over toe voeren’. Het gaat de
Rijssense bevolking te ver. Men dreigt zo een bestaansmogelijkheid te verliezen.
De drost wil wel helpen. Om paal en perk te stellen aan deze dieverij wordt
vastgesteld dat tussen de Lichtenberg en de Keisersweerd, en vandaar naar de
Borkeld tot aan het grondgebied van de marke Elsen, maar ook in het Witte
Zand, ter hoogte van de erve de Bijsterije, gelegen aan de grens met de marke
Enter, niemand turf mag steken, veen mag roven of vernielen of afgraven. Dat
alles op een boete van vijftig goudguldens. De straf die in het vooruitzicht wordt
gesteld is niet gering. Maar er staat dan ook veel op het spel. Turf maakt een
groot deel uit van de stedelijk economie. Dat blijkt onder meer uit en resolutie
van de drost van 5 juni 1763. De burgemeesters en gemeenslieden, als ook de
Heer van Huis De Oosterhof, besluiten vanwege de overgrote ‘vergravinge’ van dit
veen en de uitvoer van turf naar andere plaatsen buiten de stad, hieraan een halt
toe te roepen. Anders is het veen na enkele jaren ‘tot grote schade van dese stad
en gemeente vergraven’. Dit proces van uitvoer zal gekeerd moeten worden.
Daarom wordt ten strengste verboden turf elders op een markt ten verkoop aan
te bieden. De overtreding van deze resolutie kost degenen die betrapt wordt tien
zilveren dukaten. De drost heeft bij die gelegenheid ook vastgesteld dat de
ingezetenen van de stad niet meer turfkuilen mogen hebben dat ‘tot haer eygen
nooddruft benodigt’. De resolutie heeft kennelijk niet veel effect gehad. Misschien
ook omdat het in strijd is met het aloude gebruik, ander gezegd: met het
stadsrecht. Gezien de hierboven genoemde beslissing van de drost hebben de
Rijssenaren niet veel uitgedaan op deze raadsbeslissing. In het jaar 1780 wordt
opnieuw vergaderd over deze resolutie. Het is nu overduidelijk dat de schuld niet
uitsluitend of voor het grootste gedeelte ligt bij de mensen van buiten de stad.
Ook de ingezetenen zelf werken mee aan een drastische vermindering van de
gemeenschappelijke veengronden rondom de stad. Door een menigte ‘qualijk
geintentioneerde ingezetenen’ wordt het ‘gemene vene’ op een onbetamelijke
manier tot voordeel van die ingezetenen vernield en geplunderd ‘waardoor dan in
weinige jaren eene gantsche ruïne van dese vene te wagten is’. De drost verbiedt
alle niet-ingezetenen turf te steken. Wanneer bij controle op de naleving van deze
maatregel blijkt dat toch een vreemdeling turf steekt, dan zal deze worden
aangehouden en gevangen gezet en voor de rechter gedaagd worden. Wanneer
een ingezetene willens en weten een vreemde in zijn turfkuil toelaat om er turf te
steken, dan wordt deze ingezetene beboet met tien zilveren dukaten. ‘Tot een
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ieders waarschuwing en narigt sal dese (resolutie) aenstaende Sondag
gepubliceerd en geaffigeerd worden’. Maar ook dit heeft niet geholpen want in het
jaar 1792 komt weer de resolutie van het jaar 1763 op tafel tijdens een
vergadering van de drost. Nu wordt besloten dat niemand afgravingen mag doen
dan met speciale toestemming van de burgemeesters. Verscheidene burgers en
ingezetenen van de stad en wigbold ‘ontsien zig zeedert dien tijd (1763) en nog
dagelijks niet daar teegens aan te gaan’. Vanaf het jaar 1792 wordt een boete op
niet-naleving geheven van tien goudguldens. Bovendien wacht zo iemand een
proces, ‘sonder eenige oogluikinge’. Dit laatste is te vaak gebeurd, en eigenlijk is
de snelheid waarmee de afgravingen van de veengronden plaatsvonden ook te
wijten aan de heren op het stadhuis. Enkele maanden later wordt geschreven dat
‘alzoo de ondervindinge dagelijks doed zien, dat de Resolutien van deese Stad tot
conservatie van dese Stadsveenen genoomen, door verscheidenen ingesetenen
met allerhande exceptien en uitvlugten haare kragt en werkinge benoomen
worden, en het dus noodzaakelijk is dat daer inne voorsien worde’. Nu wordt
bepaald dat alle turf die gestoken wordt eerste naar de stad Rijssen gebracht
dient te worden. Turf mag alleen door de ingezetenen van de stad gebruikt
worden en niemand mag turf verkopen aan iemand van buiten de stad. Jan
Hofman, gemeensman, zal controleren of deze resolutie nu eindelijk werkt.
Hofman krijgt opdracht precies te noteren op welke plaats vreemden (die met
toestemming van de drost wel turf mogen steken als ze het maar naar de stad
brengen) bezig zijn in een turfkuil. Wie het veen afgraaft kan de grond nu in
eigendom verkrijgen. De prijs die de drost hiervoor heeft vastgesteld moet betaald
worden. Nu vinden we ook regelmatig opsommingen van afgravingen in de
‘gemeene stadsgrond’. Zo ook in het jaar 1811 wanneer de eigenaresse van Huis
Oosterhof in het Opbroek bij de caterstede van Schutten honderd roeden lang en
negen en halve roede breed blijkt te hebben aangegraven. Bij het schapenschot
van Albert voor den Boom is door de Oosterhof nog eens ene strook veengrond
aangegraven van veertig bij drie roeden. Een behoorlijke aangraving is hiermee
nog bijtijds gesignaleerd. Maar wie de stadsboeken doorleest moet wel
concluderen dat het stadsbestuur zelf zijn eigen maatregelen niet al te serieus
nam. De boete die men in het jaar 1811 heeft voor het feit dat iemand op
verboden gebied turf steekt, bedraagt dan maar een gulden. Zo wordt de vroegere
markegrond, beetje bij beetje, verkocht en onttrokken aan het gemeenschappelijk
bezit. Kleine perceeltjes zijn het. Maar alleen zo kan elke Rijssenaar in ‘de
modder’ afgravingen verrichten. Alleen de Mors blijft tot aan het midden van de
twintigste eeuw over als een verstarde rest van een vervlogen tijdperk.
Wie iets wilde verkopen kon dat uitsluitend via de markt doen. Was het een
markt die in Rijssen gehouden mocht worden, dan daar, anders in een van de
omliggende steden. Ook vis is een product dat verhandeld wordt, met name
paling. De paling werd in de Regge gevangen, en ook nu weer is er in de Regge
veel paling. Ganzen waren vroeger huisdieren, maar men moest deze wel
kortwieken. Vliegende ganzen mocht men ongestraft doodslaan wanneer ze
schade toebrachten. De gedode gans mocht men behouden als schadevergoeding.
Mest is erg belangrijk geweest, niet zozeer op de markt, maar wel als waardevolle
verrijkingsstof voor menige boer. Mest heeft men uit de stallen opgespaard om er
de es- en bouwlanden mee te verbeteren. Mest ging ook naar de
gemeenschappelijke weide waar de beesten van de stad graasden. Mest mocht
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niet verkocht worden aan ‘buytenluyden’. Tot in de loop van de twintigste eeuw is
de naam en beroemdheid van de stad Rijssen als meststad van Twente groot
geweest. De mest kwam als gevolg van een omgekeerde bouw van de boerderijen
achter de boerderij te liggen, dus aan de straatkant. De boerderij binnen de
stadswallen heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de stad. De stadsboer woont
hoofdzakelijk ten westen van de lijn Boomkamp-Elsenerstraat. Al vroeg vinden
we in de archieven aanduidingen als ‘bij den Wal’ en ‘Boustrate’, gedeelten van
de stad die aan de westzijde liggen van deze lijn. Aan de oostkant ervan is als
vroegst vermelde straat, de ‘Rosengaern’. Deze straatnaam, al in de zestiende
eeuw genoemd, wordt vermeld als zijnde de straat waaraan het Tiendhuis is
gelegen. Het is ook de straat die vlakbij de erachter gelegen stadsgracht was
gesitueerd. De gracht moet hier op z’n breedst zijn geweest.
Ook Rijssen heeft een gildenwezen gekend. De Oudheidkamer Riessen is in het
bezit van een gildebrief van de schoenmakers. Er waren in Rijssen vier gilden:
het schoenmakersgilde, het weversgilde en de gilden van de smeden en de
kleermakers. In het gildenboek, dat bestaat uit afschriften, komen ook namen
voor van hen die tot een of ander gilde behoorden. Deze vermelding van namen
vindt pas laat plaats en het is duidelijk dat het afschrift ook van een latere
datum is. De namen komen voor tussen de jaren 1778 en 1796. De gilden zijn
opgehouden te bestaan toen de Franse tijd aanbrak. In de jaren die daaraan aan
vooraf gaan is uit enkele archiefstukken duidelijk dat het op een eind loopt met
deze broederschappen, ook in Rijssen. Uit brieven van het jaar 1771 wordt
duidelijk dat de rechten uit de zeventiende eeuw gehandhaafd kunnen blijven,
maar uit een uittreksel uit het register van de resoluties van de Gedeputeerde
Staten van Overijssel van het jaar 1778 wordt duidelijk dat het aantal gilden
minder wordt. De oude gilden mogen blijven. Maar het wordt niet meer
toegestaan ‘tot voorkominge en weeringe van alle Monopoliën Gildebrieven te
verleenen van zodanige gilden, welke door minder als drie persoonen zullen
worden geëxerceerd nog te ook van zulke Gilden in weezen te laaten, welke op
minder dan drie persoonen zijn vermindert’. De drost is gehouden eerst aan
Ridderschap en Steden kennis te geven van het verlenen van een gildenrecht- en
gildenbrief, alvorens daartoe daadwerkelijk over te gaan. Het einde van het
gildenwezen is in zicht.
Met grote regelmaat doen zich ongeregeldheden voor. Wrevel en misnoegen
vanwege de hoofdgelden. Dit hoofdgeld moet betaald worden door iedereen in het
gewest, of men nu goederen heeft of niet, een bedrijf uitoefent of als knecht
werkzaam is op een boerderij. Ridderschap en Steden van Overijssel besluiten op
15 juli 1621:
dat alle de geene die sesthien jairen ende dair over out sijn solden betalen elck
voir hoofft eene carolus gulden, wairvan niemant sal exempt sijn als Gasthuisen,
Armenhuisen en de die het om Godts willen begeeren; voirts oick gemeente
soldaten, geen Capitainen, Lieutenants ofte Vendrichs sijnde, mits dat oick de
ingesetenen van de Stedekens, Dorpen ende huisluiden ten platten lande, die
onder contributie van den viandt sitten, ende anders niet hebben als hair vhee,
beesten en bouwgereedschap, ten aansien van sodane contributie, van deze
capitatie sullen vrij sijn; mair dat de geene die dair en boven eygen goederen,
landerijen offte buirschappen besitten, offte neronge ende coopmanschap drijven,
mede souden betalen gelijck de ingesetenen van de Steden.
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In de Tachtigjarige Oorlog krijgt het hoofdgeld een ander karakter. Na die periode
verdwijnt het hoofdgeld niet. In het jaar 1653 wordt gekeken naar iemands
inkomen en het geldelijk bezit. Iedereen die veertien jaar of ouder is en minder
dan drieduizend gulden rijk is, moet maandelijks een stuiver betalen. Wie het
dubbele ervan heeft betaalt drie gulden hoofdgeld. Wie nog meer heeft betaalt,
naar evenredigheid, meer. De inning van het hoofdgeld was een zaak van
pachten en verpachten, zoals ook de tolgelden geïnd werden door personen die
dit recht konden pachten. Degene die de inning van het hoofdgeld pacht, reist
langs de steden en de kerspels, langs de marken en de buurschappen. Sommige
streken zijn goed te reconstrueren. De pachter van de inning van het hoofdgeld
heeft nauwkeurig aantekeningen gemaakt van de boerderijen en dergelijke. Later
wordt er wat meer gecentraliseerd en kunnen de pachters zich vervoegen bij de
burgermeesters en de schouten die ervoor gezorgd hebben dat de gelden klaar
liggen. Weer later hebben de steden zelf een inner van deze gelden: een
collecteur. Deze heeft ervoor te zorgen, hoe dan ook, dat het geld gereed ligt
wanneer de pachter langs komt om de gelden namens de Staten te innen. Deze
pachter laat zich, om veiligheidsredenen, vergezellen door enkele ruiters. Een
reden waarom er zelfs op het stadhuis nog wel eens gemopperd wordt, is het feit
dat deze inning vaak onbillijk overkomt: in Zwolle houdt men vaak geen rekening
met het financiële vermogen van de kleine Twentse stadjes, laat staan met het
geldelijke onvermogen. Vooral na de laatste inval van Bommenberend is Rijssen
er beroerd aan toe. De armoede binnen de wallen kent een ongelooflijk
dieptepunt. Verzoekschriften aan Ridderschap en Steden waarin gesmeekt wordt
om verlichting van de lasten worden niet of nauwelijks gehonoreerd.
Twaalfjarigen moeten zelfs al mee betalen aan de opgelegde belastingen. Het
duurde vele jaren voor men toen uit een crisis kwam. Op 10 november 1690 is de
maat vol. Wanneer pachter het Rijssense hoofdgeld willen innen, wordt bot
gevangen. Men pleegt verzet! Het blijkt dat de mensen uit Rijssen best wel geld
willen geven, maar er zijn twee redenen waarom ze er nu van af zien. In de eerste
plaats hebben ze het niet en in de tweede plaats vinden ze dat ze het zelf erg
goed kunnen gebruiken. Het geld dat aan de pachter wordt afgegeven zien ze in
geen enkele vorm terug. Daarom wordt domweg geweigerd te voldoen aan de
verplichtingen. Er ontstaat enig oproer. De pachter en zijn bijrijders zien kans te
ontsnappen, ze moeten maken dat ze wegkomen, want de Rijssenaren staan hen
naar het leven. Het zijn maar enkele rebellen. Maar ze weten zich gesteund door
de gehele bevolking en… door de plaatselijke overheid! Helaas, de pachter en zijn
helpers komen terug met veel militair vertoon en met wapengekletter. De pachter
heeft opdracht vanuit Zwolle om de aanstichters van dit oproer aan te houden en
te arresteren. De schuldigen zullen een proces krijgen. Maar dan blijkt hoe
aaneengesloten de gemeenschap is. Bij navraag onder de Rijssense bevolking
wordt op alle vragen een zwijgend antwoord gegeven. Men reageert met onbegrip
en snapt niet waar de pachter en zijn handlangers over praten. Verzet? Wie heeft
dat gedaan? Men kan het zich niet voorstellen. Men heeft niets gezien, gehoord
en gemerkt. De drost van Twente, die opdracht heeft de schuldigen gevangen te
nemen, (dat mocht de pachter niet zelf doen) voelt wel aan dat hij zo niet verder
komt. Daarom probeert hij het op een andere manier. Hij koopt de bevolking om
en looft maar liefst honderd carolus gulden uit als premie voor degene die bereid
is te zeggen wie begonnen is met dit oproer. Het is een gigantisch groot bedrag
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voor de arme mensen uit Rijssen. Maar de drost heeft geen resultaat. Niemand
verraad zijn medeburgers. En de drost (best wel op de hoogte van de namen van
de aanstichters) zwijgt in alle talen. Onverrichter zake keren de pachter en de
ruiters terug. In Rijssen haalt men opgelucht adem. Een jaar later vragen
burgemeester en gemeenslieden verlichting van hun lasten aan Ridderschap en
Steden. Men is bereid nu wel te betalen, maar dan minder dan Zwolle verlangd.
Als redenen voor deze lastenverlichting geeft men op de grote schade die men
heeft geleden en de armoede van de burgers. Langs legale weg probeert men
opnieuw te bereiken wat een paar jaar eerder met geweld niet is gelukt. Intussen
loopt de periode van oorlog en ellende langzaam naar een einde toe. Een nieuwe
eeuw wacht. Rijssen gaat een rustige tijd tegemoet.
De geschiedenis van Huis De Grimberg is de laatste jaren door de aldaar gedane
opgravingen onder leiding van de directeur van het rijksmuseum Twente, A.L.
Hulshof, weer een beetje in het nieuws gekomen. Van het er eens dichtbij gelegen
Huis Voerst-Zegge zullen veel geschiedschrijvers waarschijnlijk nog nooit gehoord
hebben. En wie heeft ooit de moeite genomen een tip van de sluier te lichten die
er hangt om De Höfte, een woonstee die eens met diepe grachten was omgeven?
Ook diverse boerderijen in Notter hebben een verleden dat teruggaat tot in de
Middeleeuwen. In de Spaanse tijd werden ze meermalen gebrandschat omdat ze
lagen ‘an de straate naar de Schulenborg’ (bij Hellendoorn).
De buurtschap Notter is voor het eerst genoemd in het jaar 1297. Ze heet dan
Nuthere (later ook wel Nuthhaer). Deze naam is een afkorting van notenhaar. De
es en ook het aangrenzend kampgebied (waar elk erve zijn eigen kleine es of
bouwkamp heeft), liggen alle op een haar (zandrug), die de rechteroever of
noordoostzijde van de Regge markeert. Deze zandrug zal voor ze in cultuur werd
gebracht, voor een groot deel met hazelnootstruiken begroeid zijn geweest. De
hazelaar heeft echter ook hier al sinds lang de plaats moeten ruimen voor de
Canadese rotsmispel, meer bekend onder de populaire naam van krentenbossen.
Deze hazelnootstruik, die in het begin van de twintigste eeuw enkel nog
voorkwam op het landgoed Eerde, doch zich nadien, vooral met behulp van de
vogels enorm heeft verbreid, kwam ruim anderhalve eeuw geleden vanuit Canada
naar Europa. De buurtschappen Notter en Zuna (Zuna: oorspronkelijk Suden Aa
omdat ze aan de andere, deels zuidelijke kant van de Regge lag, die vroeger Aa
heette) waren ondergebracht in één marke. Evenals Elsen maakte ook Notter deel
uit van het richterambt Kedingen. Burgerlijk ressorteerden Notter en Zuna onder
Wierden en kerkelijk onder Rijssen. De parochie van de kerk te Rijssen, die aan
de Heilige Dionysius was gewijd, had eertijds een grote omvang en strekte zich
voor wat Elsen betreft uit tot aan de straten van Goor. Oorspronkelijk hoorden
Enter en Holten er ook bij maar deze werden er later van afgescheiden. Geen
wonder dus dat Rijssen als kerkelijk middelpunt de ontmoetingsplaats was voor
de parochianen uit de omliggende buurtschappen. De volkstelling van het jaar
1748 levert de bewijzen dat meerdere boerendochters en boerenzonen uit Elsen
hun huwelijkspartner vonden in Notter of Zuna.
Verordeningen, plakkaten, verpachtingen van landerijen, verkopingen, enzovoort
werden vanaf de kansel voorgelezen. Was de kerkgang vroeger meteen een gang
om nieuws, sinds bij resolutie van Ridderschap en Steden van 14 maart 1741
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alle openbare bekendmakingen buiten het kerkgebouw moesten gebeuren, was
het plein voor de toren nog meer het punt van communicatie geworden. Zo’n
vluchtige kennismaking werd dan vaak beklonken in de gelagkamers van een der
naast liggende herbergen. Het verhaal gaat dat nog ruim een eeuw geleden voor
de huwbare dochter geregeld kerkbezoek gewenst, zo niet onmisbaar werd
geacht. Een passage uit het bijgehouden dagboek van de jaren 1864 tot 1872 van
Evert Jan Agteres te Zuna versterkt deze veronderstelling. Evert Jan, die met zijn
zuster Egberdina na de dood van hun vader onder toezicht stonden van een wel
bijzonder serieuze voogd, schrijft in het jaar 1867 in zijn dagboek:
23 augustus heb ik van voogd gekregen f 1.50 kermisgeld en mijn zuster
Egberdina f 4.00 voor een plaats in de kerk.
Al sinds lang hoeft de kerkgang geen gang meer om nieuws te zijn en het plein
voor de toren met de eraan grenzende herbergen hebben hun belangrijkheid als
communicatie plaatsen goeddeels verloren.
De Grimberg wordt als Huis al genoemd in het jaar 1297. Ebbinge Wubben
schrijft in het jaar 1843 dat in een oorkonde uit het begin van de zestiende eeuw
wordt geschreven dat ‘den Grimberg uit de Heerschap Almelo ontsproten en uit
de marken Notter en Rijssen te hoop gesat zijn’ (werd samengesteld). Het was
zeker daarom ook leenroerig aan de Heerlijkheid Almelo. In de oorlog tussen de
hertog van Brabant en bisschop Heribert van Bierum, zou de bisschop onder zijn
medehelpers ook een Heer van den Grimberg hebben gehad. In het jaar 1336
wordt Derck van den Grimberg met name genoemd. In het jaar 1376 was Egbert
van Grimberg drost van Haaksbergen. Later kwam Huis de Grimberg in het
geslacht Van Thije. In het jaar 1470 is Jacob van Thije richter van Kedingen. Op
de klaring van het jaar 1484 verscheen Johan van Thije, op die van het jaar 1534
Berent van Thije. Daarna komt Huis de Grimberg in het geslacht Van Voerst. Dit
geslacht was afkomstig van Huis Beerse, onder Ommen. In een register
bevattende de namen van ‘Vianden van de Spaanse koning’ wordt genoemd: ‘Jan
van Voerst het laatst op zijn huis Grimbergen bij Rijssen gewoond, nu gevangen
op Blijenbeek’. De Spaanse drost kan echter in de periode 1583-1584, dat De
Grimberg door de Spanjaarden bezet is, weinig halen en vermeldt: ‘t Huijs met
omliggende gaarden en de olijmole vermitz ’t garnizoen daerop liggende, heeft
nijet opgebracht’. Kort daarna is Huis de Grimberg door Spaanse soldaten in
brand gestoken. Mechteld van Langen, de huisvrouw van Van Voerst wordt
daarna door Staatse soldaten met een vijftal van haar pachters in Lochem
gevangen gezet, totdat zij de pachten hebben betaald. In het jaar 1711 was
Willem Reinier van Voerst, generaal-majoor (weduwnaar) de bewoner van Huis de
Grimberg. Hij heeft als personeel in dienst de knechten Hendrik Bitter en Willem
van de Eese en als meiden Catrina van Eibergen en Hendrina ter Weele. De
Grimberg was dus geen groot Huis. Volgens het vuurstedenregister telt het drie
stookplaatsen, terwijl Huis Eversberg bij Nijverdal er negen bezit. In de Oprechte
Dinsdagse Haarlemse Courant van 25 juli 1786 wordt de havezathe te koop
aangeboden onder de volgende omschrijving:
Het Overste Huis en Havezathe de Grimberg, met de Bouwen Orangehuizen en
Hoven, (zijnde dit voorzeide Overste Huis hegt en sterk, verdeeld in een menigte
Beneden-, daaronder een zeer grootse Zaal en Eetzaal en Bovenkamers, meest alle
fraaij behangen, en voor eenige Jaaren naar de beste smaak veranderd en
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verbeterd, omringd met een breede Gragt, gelijk ook de daarbuiten liggende Hoven
met een tweede Gragt omringd zijn, waarin een fraaije Vijver of Kom met Goud- en
Zilvervisjes en daarbij gelegen vermaakelijk Engelsch Bosjen, voorts de
navolgende erven en katersteden – alles gesitueerd gelegen aan de met schuiten
bevaaren wordende Rivier de Aa (Regge) tusschen Rijssen en Almelo – zijnde in
allen opzigte zeer vermaakelijk, onder anderen met eene dagelijks daar
doorgaande passage van Postwagen en andere Rijtuigen.
In het jaar 1876 ging wat er nog over was van Huis de Grimberg over in handen
van Auke ter Horst. Nu is De Grimberg met nog de erven Claas voor de Brugge,
Berg-Gerrit en de Telgte (aan de Schapendijk in Zuna) eigendom van de familie
Jordaan-Ter Horst. Mevrouw Jordaan-Ter Horst is een kleindochter van
voorgenoemde Auke ter Horst. Het echtpaar heeft in het tussen de verkeersweg
en de spoorlijn gelegen park in het jaar 1947 een eenvoudig landhuis laten
bouwen, dat in het jaar 1951 door aanbouw is veranderd in een riante bungalow.
Als men vanaf de verkeersweg Wierden-Rijssen de door Notter gaande
Klokkendijk inslaat, ziet men onmiddellijk over de spoorlijn, aan de rechterkant
van de weg, een schilderachtige ‘boerenschöppe. Ze vertegenwoordigt het enige
nog overgebleven ‘antiek’ op het vele eeuwen oude erve De Eese, waarvan de
behuizing in het jaar 1945 afbrandde en daarna in moderne stijl werd herbouwd.
In een oorkonde van 1 oktober 1470 lezen we dat Agnes van der Eese van
Gramsbergen wordt beleend met het erve en goed De Eese in de buurtschap
Notter, onder het kerspel van Rijssen gelegen. Zeer waarschijnlijk heeft het aan
het bovengenoemd geslacht ook de naam Eese ontleend. Later wordt De Eese
(Eeseman) een leen van Huis Heeckeren bij Goor.
In de Spaanse successieoorlog (1702-1713) bekleedde de toenmalige Heer van
De Grimberg, baron Willem Reinier van Voerst, in het onder het opperbevel van
de Engelse generaal Malborough staande leger, de functie van generaal-majoor.
Het schijnt dat hij toen zijn buurman Klaas Eeseman meegenomen heeft als
oppasser. Toen deze door een kogel in zijn been ongeschikt was geworden voor de
krijgsdienst, stuurde hij hem naar huis om op De Grimberg het toezicht op de
paarden te houden. Hij beloofde Klaas toen, dat mocht hij heelhuids uit de oorlog
terug komen, hem als koetsier in dienst te zullen nemen. Klaas Eeseman was al
een aantal jaren koetsier geweest op Huis de Grimberg, toen de Rijssense
schoolmeester overleed. De benoeming van een nieuwe meester berustte destijds
bij de bezitters van de havezathen de Grimberg, de Oosterhof en Eversberg.
Aangezien de beide laatsten op de vergadering waar de schoolmeesterbenoeming
aan de orde zou komen, absent waren, had de Heer van Huis de Grimberg het
alleen voor het zeggen. Deze ‘bombardeerde’ toen zijn koetsier tot schoolhoofd
van Rijssen, echter op voorwaarde dat hij met de keukenmeid Geesje zou
trouwen. Of de Heer van De Grimberg zijn manke koetsier kwijt wilde en voor wat
de dienstmaagd betrof, liever eens weer ‘vers vlees in de kuip’ wilde hebben? Wie
zal het zeggen? Het was in die dagen van de feodaliteit heel gewoon dat de
landheer in de keuze van een huwelijkspartner voor zijn ondergeschikten het
beslissende woord had. Het zal destijds (in de tweede helft van de achttiende
eeuw) weinig opzien hebben gebaard toen men een schoolhoofd vroeg ‘liefst
ongehuwd, omdat zijn voorganger eene waardige weduwe heeft achtergelaten die
nog lang mee kan’. Dus een soort koppelverkoop van ambten. En men spaarde er
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het weduwepensioen mee uit.
Klaas Eeseman nam zijn benoeming tot schoolhoofd van Rijssen aan, misschien
wel voornamelijk omdat aan dit ambt ook dat van voorzanger in de kerk was
verbonden. Want zingen dat kon Klaas als de beste. Wie weet is dit laatste wel
doorslaggevend geweest bij zijn benoeming en kwam zijn kennis van het
onderwijs op de tweede plaats. De overlevering verhaalt dat wanneer Klaas na
schooltijd een bezoek bracht aan zijn ouderlijk huis op De Eese, hij onderweg uit
volle borst zong: ‘Smalbrook (Marlborough) die vaart ten oor-e-log, dirredomdijne,
dom’. Zijn broer die nog op het ouderlijk huis boerde, en Klaas vanwege zijn luide
zang wel ruim een kilometer ver kon horen aankomen, lichtte de huisgenoten
dan alvast in met: ‘Oonze Klaos kump der ook an. Ik heur um al zingen van
Smalbrook’. Was het leven vroeger zoveel gemoedelijker dan vandaag? Of heeft de
overlevering er de scherpe kantjes afgevijld?
In een register dat loopt van de jaren 1381 tot 1383 wordt al een Hummerdinck
genoemd, gelegen in Notter in het kerspel Rijssen. In het Schattingsregister van
het jaar 1475 heet het Humberting en in het vuurstedenregister van het jaar
1675 Hommert, dat later Mommers werd. Bij het Hommers dat tussen het
Wolterink en de huidige School met de Bijbel, maar iets dichter bij de es lag,
moet eens een uitgebreid landbouwgebied hebben behoord. Omstreeks het jaar
1700 is het in bezit van Berend ten Broek uit Amsterdam, waarschijnlijk was het
eertijds een kloosterbezit. Tijdens de volkstelling van het jaar 1748 is het
Hommers bewoond door Gerrit Hommers en zijn vrouw Lutgert Nijsink, met hun
kinderen Hendrik, Marie en Fenneken, waarvan de laatste nog geen tien jaar
was. Als knechten dienen dan op het erve: Hendrik Loohuis, Jan Nijsink en de
koejongen Jan Eshuis. Als meid wordt Eule Claesen genoemd. Tegenwoordig is
het eigendom en bewoond door de familie Eertink. Er schijnt ook nog een Klein
Hommers te hebben bestaan. Dat lag volgens de kadastrale kaart aan de
Schapendijk. Dit moet echter rond 1850 zijn afgebroken.
Even ten noordwesten van het Groot Hommers, tussen het Wolterink en de
huidige school, lag de Spiekerbarg. Vermoedelijk stond hier eens, aan de rand
van brink en es, een korenspieker. Langs deze heuvel liep indertijd een diepe
sloot, die komende uit het achter de Wierdense Huurne gelegen veen, tussen de
erven Loohuis en Van de Riet doorlopend, naar genoemde Spiekerbarg voerde,
die waarschijnlijk eens met een gracht was omringd. Volgens de kadastrale kaart
van het jaar 1829 bevindt zich dan in de Klokkendijk tussen de huidige school
en het kruispunt, nog een brug. Via deze doorlaat vervolgde de Spiekeregraven
zijn weg naar de Regge. In dit verband gezien in het misschien interessant te
weten dat voor het kookhuis van de Selhorst in Ypelo nog een molensteen ligt,
die volgens de overlevering afkomstig is van het Groot Hommers. Aangezien deze
steen slechts een diameter van negentig centimeter heeft, is het goed mogelijk
dat deze eens heeft dienst gedaan in een op het Groot Hommers gevestigde
rosmolen.
Al sinds onheugelijke tijden heeft een familie Japink het veer bediend dat de
verbinding onderhield tussen Notter en Zuna. Het feit dat deze twee
buurtschappen waren ondergebracht in één marke, had tot gevolg dat onderling
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verkeer nog wel eens nodig was. Zo was bijvoorbeeld de jeugd van Zuna
aangewezen op de school in Notter. Nu was in voorgaande eeuwen, toen er nog
hoegenaamd niets werd gedaan aan waterbeheersing, het beroep van veerman
meer een seizoenbedrijf. Gedurende de voor de boer drukke zomermaanden – de
veerman was ook boer, hij moet zelfs nog een tijdje de postbode hebben
waargenomen – hield de Regge maar weinig water. De veerman kon dan volstaan
met zijn schuit dwars in de rivier te verankeren, zodat ze als overstap dienst kon
doen. Voerlieden met paard en wagen maakten bij gemis aan een brug ook bij
hoge waterstanden gebruik van een voorde. Dat dit bij hoog water en een snelle
stroming van de rivier niet altijd zonder gevaar was, behoeft geen betoog. De
enige voorzorgsmaatregel die de voerman hierbij nam was enige takkenbossen op
de wagen te leggen, ter voorkoming van natte voeten. De paarden moesten de
overtocht dan deels zwemmende volbrengen. Wanneer iemand uit Notter naar
Zuna moest, maakte hij een afspraak met de veerman hoe laat deze hem weer af
moest halen. Roepen had meestal weinig resultaat omdat het huis van de
veerman op ongeveer driehonderd meter afstand van de rivier lag. De meeste
klandizie genoot Joapiks-Graads van de schooljeugd uit Zuna. Gehurkt om het
open vuur – schoolgaan deed men vroeger alleen in de winter – wachtten ze dan
in de woonkeuken van de veerman op de laatkomers. Afgaande op het
vuurstedenregister van het jaar 1675 zou men de conclusie kunnen trekken dat
drie eeuwen geleden de veermanwoningen en ook de wachthuizen aan de
overkant nog een speciale wachtkamer met stookgelegenheid hadden. Claas voor
de Brugge, de wachtplaats voor het Rijssense veer, erve Japink en erve Middeles
(Hietland) in Zuna, de wachtplaatsen voor het veer van Japink aan de kant van
Zuna, staan alledrie genoteerd voor twee stookplaatsen. In het register van het
jaar 1752 wordt voor elk van deze erven één stookplaats genoemd.
Vanzelfsprekend had de veerman ook wel klandizie van kerkgangers. Het verhaal
gaat nog dat de Notterse veerman bij onbegaanbare wegen de kerkgangers tot
aan het Rijssense veer moest brengen. De mannen beschikten doorgaans wel
over laarzen. Als de schuit dan vol was geladen met kwebbelende vrouwen, klonk
telken de vermaning van de veerman: ‘vrouwleu haolt ow stille, aans verzoepe wi’j
nog’.
Dat de veerman toen voor zijn diensten een sobere beloning kreeg blijkt wel uit
de jaarverslagen van de gemeente Wierden uit het midden van de negentiende
eeuw. Notter en Zuna ressorteren burgerlijk onder Wierden. In het jaar 1851
betaalt de gemeente aan de veerlieden in Enter, Ypelo en Notter samen
tweehonderd gulden. Veerman in Notter was toen Derk Japink, de grootvader
van Graads Japink. Voor het jaar 1852 wordt slechts honderdvijfentwintig
gulden en tweeënnegentig cent betaald. Het veer bij de Langevoort onder Enter
had in het jaar 1851 plaats gemaakt voor een brug.
Het veer dat de verbinding tussen Notter en Zuna onderhield werd pas in het jaar
1897 vervangen door een ophaalbrug. Graads Japink verruilde toen zijn functie
van veerman voor die van brugwachter. De inwoners van Notter en Zuna waren
nu van een groot ongerief verlost en de jeugd had er een attractie bij gekregen.
Die had het er best voor over om een half uur en langer bij de brug te blijven
wachten of er misschien een schip aankwam. Ze mochten Graads dan helpen de
brug optrekken. Voor de schippers was het echter een groot ongemak dat de
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brugwachter zo ver (300 meter) van de brug af woonde, zodat ze heel wat adem
moesten ‘vertoeteren’ voor dat Graads kwam opdagen. In de eerste oorlogsdagen
van het jaar 1940 is de brug opgeblazen. Helaas was de scheepvaart op de Regge
ook al ter ziele.
Voor zover mensenheugenis reikte heeft men op het Groot Eusink (later Klein
Avest) al asiel verleend aan ‘volk bij de weg’. Hiertoe behoorden onder andere
bedelaars
(in
de
volksmond
schooiers
genoemd),
scharenslijpers,
schoorsteenvegers en speellieden. Dit ‘volk bij de weg’ dat toen uit vrees voor
armenjagers (later werden ze wachters genoemd) de grote heirwegen zoveel
mogelijk meed, kwam meestal van de kant van de Ligtenberg. Op hun route
vandaar naar Daarle en Den Ham moesten ze over het ter hoogte van het Groot
Eusink gelegen voetveer. Het overzetten van deze passanten gebeurde door de
aan de overkant (in Zuna) wonende familie Fokkert. Verscheidene generaties van
dit geslacht hebben deze veerdienst als vrijwilligerswerk verricht zonder er ooit
een cent voor te hebben ontvangen. Onder de gasten, die vrij geregeld op het
Groot Eusink gratis logies kregen, waren ‘vogels van diverse pluimage’. Er was
letterlijk een pratende ekster die door zijn baas in een kooi werd meegenomen.
Als deze bij de boerderij op het melkrek stond, riep de vogel ‘melluk’. Kreeg hij
zijn schaaltje melk niet gauw genoeg, dan schreeuwde hij: ‘verrek’. Een echtpaar
dat altijd eens in de veertien dagen op het erve Groot Eusink overnachte, was
Bart en Matje. Deze mochten als ‘vaste klanten’ slapen op de hilde boven de stal.
Alle andere zwervers die aanklopten om nachtverblijf kregen onderdak in de
‘schöppe’. Wanneer ook deze ‘volgeboekt’ was, werden ze door gestuurd naar het
erve Beunk aan de Klokkendijk. Deze ontving ook de zwervers die het veer van
Japink passeerden. Naast vrij logies kregen ze van de boerin op het Groot Eusink
ook nog wel eens een bord karnemelksepap. Verder mochten ze het bij de
boerderij staande bakhuis gebruiken om hun eigen eten klaar te maken en koffie
te zetten. Maar ook het leven van de regelmatig op het Groot Eusink logerende
zwervers verliep niet langs effen paden. Meer dan eens moest dokter Moquette
van Nijverdal via een wankele ladder de hilde beklimmen om een ‘strolegerige’
patient te consulteren of bij licht van een flakkerende kaarslantaarn in de
tochtige ‘schöppe’ assistentie verlenen bij een bevalling.
Tegenover de last en ongemakken die de – niet betalende – logeergasten de boer,
of meer nog de boerin veroorzaakten, stonden ook wel enkele wederdiensten. Als
tegenprestatie verzorgden ze het erf om de boerderij, zodat dit er op zondag altijd
netjes uitzag. Van een scharensliep, die ook koperslager was, kreeg het echtpaar
Vruggink eens een stel met koper beslagen haardijzers cadeau. Daarenboven
waren de telkens komende en gaande gasten de regelmatige brengers van
nieuws, die de boer anders traag of vaak niet bereikten. Ook onder het ‘volk op
de weg’ waren destijds ook vooruitstrevende mensen. Zo had Van de Worp tijdens
zijn verblijf op het Groot Eusink een woonwagen in elkaar getimmerd. Toen hij
het vehikel klaar had, zat hij met het probleem hoe het ding op een staanplaats
voor woonwagens bij Nijverdal te krijgen. Daar wist de boer van Groot Eusink wel
raad op. Hij spande zijn paard voor de woonwagen, ging zelf in de deuropening
zitten en daar ging het onder veel bekijks op Nijverdal aan. Van de Worp
verhuisde op zijn oude dag met zijn vrouw naar een woning in het Schalderoi te
Almelo. Eens op een dag las Eusinkboer in het Dagblad van het Oosten dat een
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echtpaar Van de Worp, wonende in het Schalderoi te Almelo, die dag hun gouden
bruiloft hoopte te vieren. Eusinkboer had zijn besluit gauw genomen. Tegen zijn
vrouw zei hij: ‘Vrouw, doot mi’j vieftig eier in de mande, daor wi’k moarn met nao
Almelo’. In Almelo bij het Schalderoi aangekomen, zag hij al van verre, in de
doorkijk van het stille steegje, Van de Worp op een stoel zitten voor zijn sober,
doch heldere huisje. Toen deze Eusinkboer zag aankomen, schoot hij vol. Met z’n
drieën zullen ze nog geruime tijd hebben gepraat over hun gezamenlijke
herinneringen.
Na de markeverdeling kreeg niet alleen de keuter, maar meer nog de
grootgrondbezitter een kans de woeste gronden rendabel te maken door daarop
boerderijen te stichten. Tot de eerste nederzettingen in het voordien nog
volslagen woest liggende Notterveld behoorde ook het Heynenoord. Hier liet
Christiaan Henny uit Velp, die in het jaar 1844 nog eigenaar is van Huis De
Grimberg, voor zijn koetsier een onderkomen bouwen. Omdat deze met zijn gezin
was meegekomen werd deze familie Maassen van den Brink uit Rheden in de
buurschap De Velper genoemd. Van dit keuterboertje stammen alle thans nog in
Twente wonende Maassen van de Brink’ s af. Over het al of niet rechtmatig
voeren van deze dubbele naam is in de bezettingsjaren een procedure gevoerd,
die echter door de familie Maassen van den Brink (mijn opa en oma) is
gewonnen.
Mijn moeder was een Maassen van den Brink uit Stad Almelo. De vader van mijn
opa kwam uit Rheden waar hij op 18 maart 1830 werd geboren en overleed in
Stad Almelo op 27 december 1901. Diens vader heet ook Willem Maassen van
den Brink, wordt in Rheden geboren en overlijdt te Wierden. Hij was dus de
koetsier van de Heer van De Grimberg. Diens vader heet Jan Derksen van den
Brink. We zijn intussen aangekomen in het jaar 1775. De vader van Jan Derksen
heet Maes Gerritsen van den Brink en diens moeder heet Berendina Maassen,
die is getrouwd met Derk Gerritsen van den Brink. De naam Maassen is dus via
Berendina Maassen in de familie gekomen. Het was in de tijd van de
naamsaanneming en het tot stand komen van de burgerlijke stand. De naam
Maes is ook nog als voornaam gebruikt door Maes Gerritsen van den Brink. Mijn
over-overgrootvader was dus de koetsier van Christiaan Henny uit Velp, die Huis
de Grimberg kocht en er voor zijn koetsier een boerderijtje liet bouwen in het
Notterveld, dat de Velperi’je werd genoemd.
De laatste Maassen van den Brink die de Velperi’je nog bewoonde vond zijn
bestaan in de veehandel. De Velperi’je is omstreeks het jaar 1917 afgebroken.
Het was een schilderachtig boerderijtje met in de woonkeuken een grote wijde
boezem. Bij De Velper kon men hammen en worst laten roken.
Even voorbij de afsplitsing van de Petersdijk ligt de Blokkendijk. Deze ontleende
zijn naam aan de hier langs liggende blokken. Dat was in percelen verdeelde
veengrond. Deze dijk, die zich ter hoogte van Hegejansbos splitste, was meteen
de weg die vanuit Zuna en Notter naar Deventer en Zwolle ging. Een eind verder
ligt de Smalendijk, zo genoemd naar een aan de weg gelegen erve. Langs deze
weg kwam men bij Tol Wil’m uit op de weg Rijssen-Nijverdal, die destijds de daar
aanwezige tol bediende en tevens een ‘stille knippe’ exploiteerde. Van deze ‘stille’
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herberg werd wel het meest gebruik gemaakt door de varkenskooplieden uit
Holten, die van de Hellendoornse- of Ommermarkt komende, steevast bij Tol
Wil’m aanlegden.
Tussen de Smalendijk en de Zunase Schapendijk (die naar ’t Heksel in Noetsele
ging) liggen De Possen. Deze hoek ontleende de naam aan de ‘possum’ (gagel), die
op deze lage broekgronden eertijds welig groeide. De naam van deze kruidachtige
heester, waarvan de bladknoppen in de Middeleeuwen werden gebruikt bij de
bierbereiding (later gebruikte men hiervoor hop) en de struiken zelf dienst deden
in de bedstee als vlooienwerende onderlaag en leeft nog voort in de
persoonsnamen: Possen Peter, Possen Jan en Possen Grete. Gagel is kervel en
werd ook wel vlooienkruid genoemd.
De vroegste oorkonde waarin Huis Zudena wordt vermeldt is van 25 januari
1326. Hierin wordt Bernd van Zudena, knape (dienstman) genoemd als borg voor
de bisschop die dan ‘200 mark Brabants’ schuldig is aan de Heer Van Keppel ten
behoeve van de dochter van Herman van Lage. Op 7 februari 1333 wordt
Harman van Sudenae ‘genaamd van Catenhorst’ genoemd als borg. Deze zal toen
hebben gewoond op het borgmanshuis Catenhorst (bij Schuilenborg). In een
oorkonde van 2 mei 1336 wordt een Bernard van Zudenae vermeldt als een van
de leenmannen van Johan Redinck (van Eerde). Deze en ook reeds hiervoor
genoemde Bernard zal op het Huis Zudena hebben gewoond. Mogelijk heeft ook
de in een oorkonde van 7 september 1346 als eigenaar van een erve in
Nueldinghe (in de kop van Overijssel) vermelde Albertus van Zudena op Huis
Zudena gewoond. Zo tegen het einde van de veertiende eeuw schijnen de
moeilijkheden voor het op Huis Zudena wonende geslacht al te zijn begonnen. Op
29 maart neemt Herman van Twicklo zijn eerste ‘wasteken’ (aanmaning tot
betaling van een schuld) tegen Wolter Morken van Zudenae wegens een schuld
van tweehonderd Franse schilden. Op respectievelijk 13 en 17 april volgen de
tweede en derde aanmaning. Op 15 januari 1400 wordt voornoemde Wolter van
Zudenae door Van Twicklo voor de eerste keer gemaand wegens een schuld van
vierhonderd schilden en op 29 januari en 12 februari voor de tweede en de derde
keer. De richter oordeelt dan op 14 november 1401 dat zo Wolter deze schuld
heeft gemaakt, hij ze ook zal moeten verantwoorden. Komt ze echter ten laste van
zijn moeder Aleid dan behoort de bisschop verhaal te geven op het familiegoed.
Volgens een oorkonde van 6 augustus beleent bisschop David van Bourgondië
Wenemer van Zudenae met het Huis Zuedenae met de leenmannen en alle
toebehoren. Tegelijk wordt dan Johan van Essen (van Eerde) met het goed
Zudenae beleend ‘gelijk Wenemer van Zudenae des voor den daartoe gematigden
Derk van der Schulenborg uitgegaan is’. Genoemde Wenemer moet de laatste van
dit geslacht zijn geweest die Huis Zudenae heeft bewoond en bezeten. Is Huis
Zudenae in het jaar 1461 nog een leengoed van Johan van Essen, volgens een
oorkonde van 21 juli 1597 wordt Otto van den Rutenborch met het erve en goed
Zudenae met toebehoren in het kerspel Rijssen’ beleend. De laatste vermelding
van Huis Zudenae is in een oorkonde van 29 november 1501 wanneer Otto van
de Rutenborch met het goed wordt beleend. Hij is een zoon van bovengenoemde
Otto. Dat Huis Zudenae een adellijke goed is geweest en daarmee ook het recht
van water en wind bezat, en er ook gebruik van maakte, wordt gestaafd door een,
al meer dan vijf eeuwen oude veldnaam ‘het molenstal’. Deze naam geldt voor een
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lage weide, gelegen terzijde van het aan de Smeijersweg gelegen boerderijtje, dat
in het jaar 2003 nog werd bewoond door de familie Schulenborg. De naam het
Moddergat voor een lage weide zuidelijk van het erve Smeijers duidt op een
eertijds moerassige laagte, die zeker iets te maken had met een waterreservaat
voor de watermolen en tevens verbonden zal zijn geweest met een
grachtenstelsel. Op de splitsing van Zuna en Smeijersweg was vroeger een diepe
kolk, die aansloot op een brede sloot of gracht. Deze kolk, die onmiddellijk aan
de brink in Zuna lag, zal toen meer functies hebben gehad, zoals een drinkkuil
voor het vee, een reutkuil voor het vlas en een bluswaterreservoir voor eventuele
branden. Voorjaar 1970 werden bij het erve Hoekjens )voormalig Klein Wessels)
aan de Smeijersweg bij diepspitten van de tuin een groot aantal kogelpotscherven
gevonden, ook enkele brokstukjes Pingsdorfer aardewerk uit de twaalfde eeuw.
Tussen dit schervenmateriaal was ook een weefgewicht en een soortgelijk
voorwerp, mogelijk een visnetverzwaring. De vondst van brokjes tufsteen doet
vermoeden dat in de onmiddellijke omgeving het Huis Zudena zal hebben
gestaan. Tufsteen, naast moerasijzer, de bouwsteen uit de vroege Middeleeuwen
werd indertijd alleen gebruik voor belangrijke gebouwen, zoals kerken en
kastelen. Nog een aanknopingspunt in de historie van Huis Zudenae biedt het er
– op enige afstand – tegenover gelegen erve De Plas, nu bewoond door de familie
Wibbelink. De naam Plas zou kunnen duiden op een vroegere voorhof op plein
van een kasteel.
Wie de vuurstedenregisters van het jaar 1675 vergelijkt met die van het jaar
1752 zal het opvallen dat diverse adellijke huizen en ook boerderijen bij de laatst
genoemde telling minder vuursteden bezitten dan in 1675. In Notter en Zuna
waren dit de erven Claas voor de Brugge, Japink, Middeles en Smeijers. Van een
vuurstede, waar de rookleider onbruikbaar was gemaakt door er een gat in te
hakken, hoefde men geen schoorsteengeld te betalen. Eveneens zouden om
belasting te besparen indertijd twee ramen in de ends- of bovenkamer van het
erve Smeijers zijn dichtgemetseld. Daarom is het te verklaren waarom sommige
endskamers van oude Twentse boerderijen zulke ‘blinde’ ramen hebben. Ook de
opstal op het erve Smeijers zal gezien de endskamer die het eens bezat,
oorspronkelijk een open hallehuis zijn geweest. Voor de algehele modernisering
van het oude huis, waarbij ook de bovenkamer verdween, was de grote
woonkeuken door een planken beschot in twee ongelijke helften verdeeld. Twee
grote kabinetten en een glazenkast waren in dit beschot ingebouwd. Daarachter
stonden de meel- of baktrog en een drietal mooi besneden ‘tuugkisten’. Ook het
van eigentijdse volkskunst getuigende keienstraatje voor de bovendeur van de
endskamer is verdwenen. Hierin stonden – met witte keitjes in een zwart fond –
de initialen H.S. (Harm Smeijers) en G.M. (Geesken Mokkelencate) met daaronder
het jaartal 1804.
Op ongeveer honderdvijftig meter afstand van het erve Smeijers ligt het erve
Lutteke Zudena, later Groot Wessels genoemd. Vanaf dit erve, dat de naam
lutteke (klein) als sinds enkele eeuwen is ontgroeid, zijn de Wessels naar alle
windstreken uitgevlogen. Weliswaar kan de familienaam Wessels, gevormd uit de
voornaam van de man: Wessel, met de ‘s’ van Wessels zoon, tegelijkertijd ook in
verderaf gelegen leefgemeenschappen zijn ontstaan. Gezien echter het vroegere
parochiaal verband, is het toch wel aannemelijk dat de Wessels in Elsen, Enter,
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Rijssen, Wierden en Ypelo, en waarschijnlijk ook die in Almelo, Markelo en
Vriezenveen, voor wat hun nageslacht betreft, allen hun bakermat hadden in
Zuna.
Even over de Reggebrug die Notter met Zuna verbindt, ligt – aan de Zunaweg –
het erve Middeles. Het erve is al sinds het jaar 1904 bewoond door de familie
Hietland, die voordien pachter was van het erve Groot Lochter. Middeles zal deze
naam hebben gekregen omdat het precies halverwege – dus midden – de Berges
in Notter en het Achteres in Zuna lag. De erven Smeijers, Wessels, Bruins en
Middeles behoorden eens tot het landgoed Zudena. Uit het testament van Otto
van den Rutenborg van het jaar 1549, aanwezig in het Nieder-Sachsisches
Staatsarchiv te Osnabruck, blijkt dat Huis de Grimberg en het goed Zudena elk
met een flink aantal boerderijen tot het jaar 1549 in het bezit waren van Otto van
den Rutenborg. Bij de verdeling van deze goederen komen Huis De Grimberg met
de daartoe behorende erven aan het geslacht Van Voorst. De goederen van Huis
Zudena aan Schele tot Schelenburg in Duitsland. De goederen die aan het
geslacht Van Schele komen worden in het testament als volgt omschreven: ‘Item
den hoff tho Sudenae daer Wessel op wonet, ein waer. Item des Meijers erve eine
volle waer tho Notter. Item Myddelesche, eine kotte uth Sudenae’. Volgens het
vuurstedenregister van het jaar 1682 zijn de erven van landgoed Zudena dan
allen reeds in het bezit van de families die ze voordien in pacht hadden.
Omstreeks het jaar 1863 wordt het erve Middeles bewoond door het echtpaar
Willem Wessels en Gezina Hommers die het erve na hun verhuizing naar het erve
Klein Wessels in het jaar 1904 verkopen aan Harm ter Horst te Rijssen. Deze
verhuurt het erve aan de familie Hietland die in het jaar 1956 door aankoop
eigenaar werd van het erve Middeles. Volgens de kadastrale kaart van het jaar
1839 heeft Middeles dan nog een open hallehuis. Toen de familie Hietbrink het
erve betrok, zat de ijzeren beugel waarin eens de verticale stijl van de wendezoele
draaide, die de soppenketel boven het open vuur hevelde, nog aan de balk van
het eerste gebint.
Als eerste aanleg over de brug genoot Middeles ook de eer de soldaten onderdak
te verschaffen, die tijdens de dreiging van de Tweede Wereldoorlog de brug
moesten bewaken. In april 1939 werd voor deze brugbezetters – die voordien in
de schöppe van erve Middeles ingekwartierd waren – een barak gebouwd die door
de weduwe Hietland-Schuitemaker officieel werd geopend. Joke Hietland was een
vriendinnetje van mijn zuster. Joke had een broer: Gerrit. Deze kwam ik tegen in
Lelystad in het jaar 1980 waar hij woonde met zijn gezin en waar hij
gemeenteraadslid was voor het CDA.
Wat je met je ogen kunt stelen, moet je doen. Als je er maar met je handen
afblijft. Dat was vroeger een getolereerde stelregel. Met andere woorden,
gereedschap moet je kopen, de kunst van het maken moet je maar afkijken. De
genoemde stelregel getrouw koopt de voogd in januari 1867 voor Evert Jan
timmergereedschap: ‘1 handbijl f 1.20, 3 schaafbeitels f 1.67, 1 handzaag f 1.25,
2 steek- en 1 kambeitel, samen 97 cent, 1 duimstok 75 cent, 1 knijptang 55 cent
en 3 handzaagvijlen samen 50 cent’. Of Evert Jan er later plezier van heeft gehad
meldt het dagboek niet. Op 23 augustus 1867 noteert Evert Jan dat hij van de
voogd een gulden tachtig heeft ontvangen voor kermisgeld voor de oktobermarkt
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in Rijssen. Zijn zuster Egberdina krijgt dan vier gulden voor een plaats in de
kerk. Het stond toen als een paal boven water dat een geregelde kerkgang voor
huwbare dochters de kans ‘aan de man’ te komen aanmerkelijk vergrootte. Een
half jaar later krijgt Egberdina ‘goud in de muts, kosten 17 gulden, gaspels op de
schoenen, kosten 9 gulden, plus een nieuwe muts, gekocht bij Tusveld, kosten te
samen 30 gulden. Met de Rijssender Hemelvaart krijgt Egberdina een gouden
slot met kralen, kosten 15 gulden, op 20 februari een zilveren geldbeurs, kosten f
8,80’. Huwbare dochter waren doorgaans dure kostgangers. Vandaar ook het
eeuwenoude Twente gezegde: ‘Völle wichter (dochters) zin’t ongelukke veur nen
boerenhof’. Op 22 juni 1867 koopt Evert Jan bij de weduwe Ter Harmsel in
Rijssen laken voor een vest, stof voor een borstrok en een boezeroen. Op 25 april
koopt Egberdina bij Leijendekker een paar schoenen, kosten een gulden en
tachtig cent. Op Paasmaandag 29 maart 1868 koopt Evert Jan bij Koedijk in
Rijssen een zwarte ‘mollenvelsche’ broek, een zwarte doek, een ‘gel’ pilosche
broek, een dagelijkse doek en voor vijf cent knopen. De kleermaker maakte de
kleding.
Derk Bruins, van de erve Broens, handelde in turf die hij voornamelijk in
Enschede en Delden aan de man bracht. Als hij tegen de avond vanuit het
Notterveen bij Schotten Luuks (hotel de Zwaan) in Wierden was gearriveerd, bleef
hij daar zo lang plakken tot de laatste gast was vertrokken en de waard naar bed
ging. Dan begon voor Derk pas de eigenlijke reis. Als hij in de vroege morgen het
merendeel van zijn vracht in Enschede had verkocht, vertrok hij naar Delden
waar hij dan de rest verkocht. Ook bracht Derk menig vracht zaad – meest rogge
– naar Deventer. Ook dit transport moest in de nacht gebeuren, overdag wachtte
hem het werk op de boerderij en hij moest vroeg met zijn koopwaar op de markt
zijn. Zo gebeurde het eens op zo’n nachtelijke toch dat ter hoogte van de Wippert
uit het donker een man opdook, die vroeg een eind mee te mogen rijden. ‘Das
good, mar dan mu’j op ’t veurkistjen gaon zitten’, zei Derk. Hij moest de man in
de gaten kunnen houden. Op een plek gekomen waar de weg door dicht
houtgewas voerde, floot de lifter plotseling op zijn vingers. Dit was voor Derk het
teken de voor hem zittende meerijder een stevige schop tegen zijn achterste te
geven, waardoor deze van de wagen tuimelde en tussen het gespan door op de
rijweg belande. Door meteen de zweep over de paarden te leggen, wist Derk aan
een dreigend gevaar te ontkomen.
‘Zee kiekt mekaa met ’t gat an’ is een oeroud Twents gezegde in de betekenis dat
de vriendschap tussen twee noabers op een laag pitje staat. Dit heeft echter nog
nooit gegolden voor de bewoners van de bij elkaar – aan de Zunaweg – gelegen
Bruinserven. Op de markevergaderingen gehouden respectievelijk in de jaren
1802, 1810, 1811 en 1819 verschijnt namens het Klein Bruins een Willem
Bruins. Hij was de laatste nakomeling van dit geslacht dat het Klein Bruins
vertegenwoordigd. Op 9 augustus 1820 is voor het eerst Gradus ter Keurst
vermeld, die dan op de holting verschijnt namens zijn schoonvader Bruins.
Gradus is – volgens de inscriptie op een nog op het erve aanwezige zandstenen
paardekribbe – in het jaar 1818 getrouwd met Janna Bruins, de dochter van
Willem Bruins.
Het oudste deel van het stadsarchief wordt niet gevormd door dat van de drost,
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maar door het archief van de Provisorie. We kunnen teruggaan tot de vijftiende
eeuw. De Provisorie heeft haar werk onder verschillende benamingen gedaan. In
een band, behorend bij het archief, is op de perkamenten omslag de aantekening
‘Gasthuys of Provesooren Boek, Beginnende met 1750’. Deze aantekening is wat
de datering betreft niet helemaal juist, aangezien het boek aantekeningen bevat
van het jaar 1706. Het Heilige Geest Gasthuis is een benaming die al vroeg
voorkomt in Rijssen. De laatste benaming is die van Anthoniusgasthuis. Aan
deze naam herinnert ook de grote Van Wou klok die in de toren van de
Schildkerk heeft gehangen. Aan het einde van de zeventiende eeuw wordt het
gasthuis (ziekenhuis) verkocht. Later zijn er in de stad nog wel zogenaamde
armenhuizen te vinden. De laatste stonden op de hoek van het Hogepad en de
Tabaksgaarden. Er is ook nog wel een ‘gesticht’ voor oude lieden geweest in de
Rozengaarde.
Zoals ook elders het geval is komen de inkomsten voor dit soort instellingen uit
de zogeheten uitgangen ten behoeve van. Meestal zijn het dan kerkelijke of
daarmee verwante instellingen. Van de inkomsten werd een administratie
bijgehouden. In het archief wordt een register uit het jaar 1619 bewaard waarin
de inkomsten van het ‘gasthus toe Rijssen’ werden opgetekend. Een voorbeeld
om duidelijk te maken hoe dit werkte.
-

Derck Snijder heft en half mudde landes, daer hij van ghyeft en half
mudde rogghen, geleghen achter den olden mollen beldt, up Martinii;
Willem Claessen ghyeft 2½ schepel roegghen van drye scheppel landes,
gheleghen up den Hondebrynck, up Martinii;
Dye karcke ghift yaerlijkes den aermen eenen goldt gulden up Martinii;
Jan Braeckmans ghyft yaerlijkes ut sijn goedt XXXV stuvers ut sijn
goedt, up Martinii;
Dye frouwe up dye Dackharst dye ghyft yaerlijkes V1 goldt guldens nae
luydt enes beseghelden brives, verschenen up Mayye;
Item noch heft dye stadt enenfertich keysers golden, dye sye gheholden
hebbet fan Wolterynkes geldt van dye hondert dalders dye yn Wolterinck
sonden, ende hebbedt ghekreghen yndt yaer fan soeventyene (1617) up
Martinii.

Het gasthuis krijgt op verschillende manieren de inkomsten die nodig zijn om
werkelijk als gasthuis te kunnen functioneren. Concreet komt dit neer op het
bedelen van de armlastigen, al dan niet in het gasthuis zelf verblijvend. Men
heeft uiteraard ook vele bezittingen verworven in de loop van de jaren.
Bezittingen die de financiële basis hebben gevormd van de Provisorie tot ver in de
twintigste eeuw. In de registers van de provisoren wordt met grote regelmaat
melding gemaakt van de verpachting van de bezittingen. Helaas geven de
bewaard gebleven boeken geen inzicht in het aantal armen dat Rijssen in de
jaren door heeft geteld, laat staan dat er namen genoemd worden. Er zijn
hoofdzakelijk aantekeningen omtrent het beheer van de bezittingen en de
inkomsten uit huizen. Uit een instructie blijkt dat de drost een stevige vinger in
de pap heeft. Geen wonder, de provisoren waren meestal tevens lid van de
gemeenteraad. De landerijen die de provisorie in bezit had hebben honderden
jaren deel uitgemaakt van hun bezit. Er waren landerijen, schepel gezaai,
hooiland en uitgangen van vijf erven. In de negentiende eeuw komt er weliswaar
een heel andere regeling van de zorg voor de armen. Maar de bron waaruit het
gemeentebestuur blijft putten ten behoeve van het onderhouden van de armen,
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is en blijft het bezit van de provisorie. Van lieverlee worden de landerijen van de
provisorie verkocht. Het bouwland aan de Lentfersweg tegenover de oude
begraafplaats, of achter den Beemer, in de Klimtuin, aan de Holtertorenweg, in
het Nieuwland, in de Koerbelt, in de Breekeld, in de Delle (bij het nieuwe
kerkhof), gaarden in het Molenstal, aan de Huttenwal, in de Schörfmaat, aan het
pad bij Derk Rosman, in de Bijvank (bij meester Bos), in het Veerenland (aan de
spoorweg naast het huis van Tusveld), aan het Hagpad (bij de Watersteeg), in de
Modde, grasland in de Plaagslagen en in de Noordermors (bij Windbats).
De toetreding tot het gezelschap van burgers bracht ook kosten met zich mee die
ten goede kwamen aan de armen. Zo heeft men op allerlei manieren getracht die
gelden bijeen te brengen voor de armen in Rijssen. En dat zijn er de jaren door
velen, zeer velen, geweest. Armoede is een verschijnsel dat onlosmakelijk
verbonden is geweest met Twente in het algemeen, maar in niet mindere mate
ook met Rijssen. De armenzorg was overal in Twente een moeilijke zaak. Maar
wanneer ook de drost krap bij kas zit, moeten vele en veelsoortige manieren
geprobeerd worden om aan de nood van de armlastigen iets te kunnen doen.
Vandaar de aanslag bij het burger worden, bij de winning van een gilde of bij het
verkrijgen van een of ander voorrecht. Het aantal armen werd niet alleen bepaald
door diegenen uit de eigen stad die geen of nauwelijks middelen van bestaan
hadden. De stad had uit voorzorg allerlei bepalingen opgesteld ten aanzien van
rondtrekkende vreemdelingen, passanten die van de bedeling leefden. Het
ontbreken van welstand, van het in zijn midden hebben van vermogende
families, heeft geleid tot het in stand houden van een arme bevolking. De enkele
rijken en gegoeden hadden het te druk om zich daadwerkelijk met de armen van
de stad bezig te houden. De verhoudingen van die tijd lieten een sociaal andere
houding overigens op geen enkele wijze toe.
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Rieke leu bint aarme leu met geald
Wel met n duvel metlöp komp in de hölle terecht

Monumenten voor zuiver water
Wanneer Goethe in Faust Thales laat zeggen dat alles aan het water ontsproten
is, dan is dat meer dan een dichterlijke uitlating. Veel wetenschappelijke
onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat de eerste primitieve vormen van
leven in het water hebben geleefd. Omdat water, samen met lucht, vuur en aarde
tot de meest elementaire behoeften van de mens behoort mogen we aannamen
dat de vraag naar water zo oud is als de mensheid. Iedereen heeft water nodig om
te drinken, zich te wassen en voor het reinigen van bezittingen. Ook het vee, de
gewassen op het land of voor de fabricage van producten in nijverheid en
industrie is water onmisbaar. Door de eeuwen heen zijn de mogelijkheden om
aan goed drinkwater te komen voor diverse volken nogal verschillend geweest.
Het paleis van koning Minos op Kreta had al in het jaar 1700 voor Chr. een
centrale watervoorziening, sanitaire faciliteiten en een uitstekend werkende
riolering. Het duurde daarna nog duizend jaar voor de eerste stedelijke
waterleidingen tot stand kwamen. De Romeinen zijn in Europa de absolute
meesters op het gebied van de watervoorziening geweest. Tot de negentiende
eeuw was er geen drinkwatervoorziening die kon tippen aan hun
waterleidingnetten en riolering. De beroemde aquaducten vormen daar nog
heden ten dage het bewijs was. Onze voorouders hebben eeuwen lang hun
drinkwater rechtstreeks uit de natuur betrokken. Uit putten of andere waterrijke
plaatsen leidde men het water in stenen, houten, loden of koperen buizen naar
de tappunten. Het regen- en oppervlaktewater was bacteriologisch
onbetrouwbaar. Ook het water uit de put was vaak besmet doordat het
regenwater door mestvaalten sijpelde voor het in de bodem kwam. En via dit
besmette water ontstonden de besmettelijke ziekten. Aanleiding voor het instellen
van een staatscommissie was de ernstige cholera-epidemie in het jaar 1866. De
commissie overhandigde in het jaar 1868 het rapport aan de koning. Het rapport
toonde duidelijk aan dat het aantal sterfgevallen in steden met een waterleiding
aanzienlijk lager lag dan in plaatsen waar een waterleiding ontbrak.
Tot het jaar 1853 was de drinkwatervoorziening in Amsterdam in handen van de
in het jaar 1786 opgerichte ‘Verschwatersocieteit’. Deze onderneming verscheepte
water uit de Utrechtse Vecht naar de gebruikers. In het jaar 1853 wordt een
duinwaterleiding in gebruik genomen waarvoor het water werd gewonnen in de
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Kennemer duinen. Dichter Jacob van Lennep stelde hiervoor zijn grond in de
duinen beschikbaar. Deze centrale watervoorziening van Amsterdam, zonder
watertoren, geldt als de oudste in Nederland. In het jaar 1856 volgde een tweede
duinwaterleiding in Den Helder, met watertoren die hoofdzakelijk voor militaire
doeleinden was aangelegd. Het duurde nog zeker twintig jaar voor andere
gemeenten of particuliere instellingen volgden. Vanaf het jaar 1900 werd ook
geleidelijk het platteland voorzien van een drinkwaterleidingnet. Omstreeks het
jaar 1920 waren er in Overijssel negen gemeenten die over leidingwater konden
beschikken: Almelo, Deventer, Enschede, Goor, Hengelo, Kampen, Oldenzaal,
Steenwijk en Zwolle. De inwoners van Stad Delden konden dankzij baron Van
Heeckeren van Wassenaer al vanaf het jaar 1894 drinkwater betrekken uit het
waterleidingnet van Twickel.
De eerste torens dienden voor de watervoorziening van stoomlocomotieven van de
spoor- en tramwegen. Ook werden er op industrieterreinen watertorens gebouwd
voor de verzorging van het productieproces en voor sprinklerinstallaties. Bij de
bouw van textielfabrieken in Twente en Brabant werden de bijbehorende
watertorens in het ontwerp van de fabriek opgenomen. Daarnaast ontwikkelde
men waterreservoirs rond fabrieksschoorstenen waarbij de afgevoerde warmte er
voor zorgde dat het water voor het productieproces tijdens strenge winters niet
kon bevriezen. De bouw van watertorens voor de openbare watervoorziening was
pas goed mogelijk na de uitvinding van de stoommachine die nodig was om het
water op te pompen uit het hoogreservoir. Het hoogreservoir had als doel om een
buffervoorraad water op te bouwen en om druk te verkrijgen die voor de
toelevering van het water via het leidingnet noodzakelijke is. Door de steeds
verdergaande uitbreiding van waterleidingbedrijven is de functie van een
watertoren gewijzigd maar niet verdwenen. De toren wordt nu meer beschouwd
als hulpmiddel om het productieproces gelijkmatiger te laten verlopen. De
drinkwatertorens hebben over het algemeen flinke afmetingen en vormen
daardoor bakens van zuiver drinkwater in ons land. De Waterleiding
Maatschappij Overijssel NV (WMO) gebruikt overwegend grondwater als basis
voor de drinkwatervoorziening.
In het jaar 1867 brak in Enschede een tyfusepidemie uit die opnieuw het
verband tussen het drinken van besmet water en de verspreiding van ziekten
leek te bevestigen. Diverse gezondheidscommissies bogen zich over dit vermeende
verband. Toch duurde het nog tot het jaar 1885 voordat men de mogelijkheden
voor een drinkwaterleiding ging onderzoeken. De gemeenteraad van Enschede
besloot op 23 oktober 1889, als eerste gemeente in Twente, tot de aanleg en
exploitatie van een waterleidingbedrijf. Aan de oostzijde van de stad, bij Hoog en
Droog, verrees de watertoren die in het midden van het jaar 1891 was voltooid.
Met de bouw van het pompstation, op een terrein aan de Deurningerstraat bij hof
Espelo werd in juli 1891 begonnen. Uit acht bronnen werd zeventig kubieke
meter water per uur gewonnen. Op 1 maart 1892 was de watervoorziening onder
een druk van drie atmosfeer in vol bedrijf. Voor het gehele project was een lening
afgesloten van driehonderdduizend gulden. In het jaar 1908 werd er een
commissie gevormd om de watervoorziening voor de toekomst zeker te stellen. De
beste oplossing was het water te betrekken vanaf een terrein op de Holterberg.
Dit plan was te duur en werd terzijde gelegd. In het jaar 1926 was het
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waterverbruik zo hoog opgelopen dat men in overleg met het rijksinstituut voor
drinkwatervoorziening en na een aantal proefboringen ook water uit de gemeente
Losser ging betrekken. Pas na de Tweede Wereldoorlog is men overgegaan tot een
derde waterbron, het Twentekanaal. Ter hoogte van de uitspanning De Broeierd
werd het kanaalwater door buizen naar het pompstation aan de
Deurningerstraat geleid voor verdere bewerking en distributie. Het pompstation
werd in het jaar 1953 gemoderniseerd. Het bewaarde exterieur van het
beluchtinggebouw op het terrein is een industrieel monument. De eerste en op
één na hoogste watertoren in Twente, naar een ontwerp van Biezeveld, werd in
het jaar 1956 ingrijpend verbouwd door architect Kording. De karakteristieke
houten bescherming van het hoogreservoir moest om veiligheidsredenen plaats
maken voor baksteen en beton.
Op herhaaldelijk aandringen van directeur Hagedoorn, van de gelijknamige
lokale bierbrouwerij Hagedoorn en Kirchmann te Almelo, werd uiteindelijk in het
jaar 1890 door het gemeentebestuur tot aanleg van een drinkwaterleidingnet
besloten. Van den Broek en Van Barneveld Kooy uit Amsterdam werd de
opdracht gegeven om:
Ten behoeve van eener waterleiding voor de gemeente Stad Almelo een onderzoek
naar de beste price d’ eau (watervang: plaats van waar men water vandaan haalt)
in te stellen, dienaangaande eene begroting te maken aanbiedingen te doen voor
concessie of aanleg voor rekening der gemeente.
De gemeente koos uiteindelijk voor de financieel veiligste weg en verleende beide
heren op 20 november 1890 toestemming voor de aanleg en exploitatie van een
waterleiding. Bijna een jaar later, op 17 december 1891 brachten de heren na
uitvoerig overleg met het gemeentebestuur hun toestemming onder in de NV
Algemene Waterleidingmaatschappij, gevestigd te Amsterdam. In de raad van
beheer van deze NV zat ook Hagedoorn. Een aansluiting op de waterleiding zou
voor een huis met drie kamers in het jaar 1892 per jaar vijftien gulden bedragen.
Had de bewoner ook nog een paard dat water gebruikte dan moest men vier
gulden bijbetalen. De uitvoering startte in het jaar 1893 met de bouw van een
grondwaterpompstation in Wierden rechts van de spoorlijn naar Deventer, even
buiten de toenmalige bebouwde kom. Heel bijzonder was het dat het opgepompte
bronwater tot het jaar 1936 niet behoefde te worden gezuiverd, het water kon
direct naar de afnemers. De bijbehorende watertoren, die ook in het jaar 1893
gebouwd is, is een ontwerp van architect ingenieur Halbertsma. Op 31 maart
werd de waterleiding officieel in gebruik genomen. In het jaar 1962 is dit
watermonument, ter hoogte van De Bellinckhof aan de Wierdenseweg, vanwege
bouwval door slecht onderhoud, gesloopt. In de jaren vijftig van de twintigste
eeuw is het pompbedrijf buiten werking gesteld en de gehele installatie
ontmanteld. Het exterieur staat op de gemeentelijke monumentenlijst en heeft de
status van rijksmonument. In het jaar 1928 werd twee kilometer verderop een
tweede moderner pompstation gebouwd. De beide pompbedrijven met watertoren
hebben in het begin een belangrijke functie vervuld voor de watertoevoer naar
Twickel en Stad Delden. In het jaar 1944 werd het bedrijf door de gemeente
Almelo overgenomen. Vanaf het jaar 1926 beschikte Almelo over een tweede
watertoren aan de Reggestraat. Deze is gebouwd in een betonnen uitvoering naar
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een ontwerp van architect Halbertsma en ingenieur Buining. Opdrachtgever was
de Algemene Waterleiding Maatschappij Almelo. De vensteropeningen in de
schacht zijn tijdens een restauratie in het jaar 1973 dichtgemetseld. Enkele jaren
later is de blauw grijze beschildering aangebracht om de verticale geleding van de
watertoren te benadrukken.
In de jaren 1886 en 1887 liet Rodolphe Frédéric baron Van Heeckeren van
Wassenaer in het park van Twickel naar zuiver drinkwater boren. Het gewonnen
water bleek sterk zouthoudend te zijn. In de lente van het jaar 1891 gaf de baron
aan de Haagse ingenieur Halbertsma opdracht om een aantal plannen te maken
voor een waterleiding. Uitgangspunt was water van voldoende kwaliteit voor
kasteel, koetshuis, stallen, boerderij, park en tuinen. Op 26 augustus komt er
een lijvig rapport bestaande uit drie hoofdstukken. Op de plek waar de
watertoren moet komen wordt op 8 juni 1892 een proefbelasting uitgevoerd om
eventuele grondverzakkingen binnen een bepaalde tijd te bepalen. De kosten voor
deze proef waren acht en negentig gulden en een en negentig cent. De bouw van
de watertoren wordt geschat op drie en dertigduizend gulden. Het ketelgebouwtje
met schoorsteen en de verbindingsgang op zes en twintigduizend en vijftig gulden
en de woning voor de machinist op drieduizend en zeventig gulden. De
verbinding met de waterleiding in Almelo, inclusief het aantal spuikranen
bedraagt zes en tachtigduizend en vierhonderd gulden. De proefbelasting van een
half jaar eerder wordt nu door Halbertsma getoetst aan de theorie. Het gewicht
op zevenenveertig meter + AP bedraagt vierhonderddrie en negentig duizend en
vierhonderd kilo. Bladzijden vol met berekeningen laten zien dat de totale
belasting aan de voet van de watertoren twee miljoen driehonderdnegen en dertig
duizend en achthonderd kilo zal gaan bedragen.
Op 30 januari 1893 stuurt Halbertsma een aankondiging aan het technisch
bureau Van Hamel en Harmens te Amsterdam. Hij schrijft:
Inmiddels is de waterleiding te Almelo gereed gekomen waarvan het water
volgens de chemische analyses van Dr. Risselda ter plaatse en Dr. Meyeringh te
Arnhem, zeer goed moet zijn. Ik heb daarom een plan gemaakt waarbij de
waterleiding voor Twickel wordt aangesloten op die van Almelo. Alvorens echter tot
uitvoering hiervan over te gaan, wensch ik het water van de Almelosche
Waterleiding nogmaals met den meesten zorg onderzocht te hebben zoowel
microscopisch en bacteriologisch als chemisch en verzoek ik U zich hiermede te
willen belasten.
Een maand later komt het rapport binnen. Hieruit blijkt dat in het water
‘geenerlei orgasmen’ zijn geconstateerd. Wel schrijft Halbertsma aan Bitter:
In hunnen conclusie drukken genoemde heeren zich zeer voorzichtig uit (m.i. voor
leken bijna te voorzichtig), door te verklaren dat het water, op grond hunner
expertise, als voldoend drinkwater beschouwd moet worden.
De bouwkundige werkzaamheden worden gegund aan Scholten & Zoon en H.
Westenberg uit Almelo. Zij hadden ingeschreven voor een bedrag van
zevenenveertigduizend negenhonderdachtennegentig gulden. De hoofdafmetingen
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van de toren zijn: binnendiameter aan de voet zes meter en vijfenveertig
centimeter, ter hoogte van het reservoir acht meter en twintig centimeter. De
hoogte van de toren, inclusief de vlaggenmast is zevenenzestig meter. Volgens
bestek moet de watertoren op 10 augustus 1893 opgetrokken zijn tot een hoogte
van negenenveertig meter +AP. Vanaf dat moment moet er begonnen worden met
het opstellen van het ijzeren hoogreservoir waarvoor zes weken tijd wordt
gegeven. Het reservoir is van het type Intze en werd geleverd door de firma
Nauman te Aken. De bodem bestaat uit een bolvormig segment met een straal
van vier en halve meter. De buitendiameter van het reservoir is zes meter en
twintig centimeter. Midden uit het segment is voor de trapopening een cirkel
gesneden met een diameter van twee meter. Het reservoir heeft een hoogte van
bijna zeven meter met een inhoud van tweehonderd kubieke meter. Het water uit
Almelo stroomt over een afstand van elf en halve kilometer door een gietijzeren
leiding met een inwendige diameter van tien centimeter naar de reinwaterkelder
onder de toren. Met twee stoompompen (een is reserve) wordt het water in het
reservoir geperst. Op drievierde hoogte van het reservoir is de aftapleiding (2 cm)
aangebracht die het water naar het kasteel voert. Op deze manier beschikt de
baron over vijftig kubieke meter drinkwater. De overige honderdvijftig kubieke
meter water is gereserveerd voor bluswater. In de bodem van het reservoir zit de
aftapleiding met een doorsnede van twee centimeter om de gehele voorraad water
op de brandhaard te spuiten. De hoogste waterstand in de toren is twintig meter
hoger dan het dak van kasteel Twickel. Bij brand worden gelijktijdig beide
stoompompen in werking gesteld om het reservoir continue te vullen. Op 17 mei
1893 ontvangt Halbertsma zijn eerste onkostenvergoeding ten bedrage van
duizend gulden als ‘deskundige in zake den aanleg van den watertoren’. De bouw
is nu in volle gang en ook de aannemer ontvangt zijn eerste termijn van de
aanneemsom, te weten negenduizend tweehonderdnegen en negentig gulden en
zestig cent. De dagboeken in het huisarchief van Twickel staan nu vol van
wetenswaardigheden over het verloop en de kosten van de bouw. Beeldhouwer
Dopmeyer uit Hannover en zijn medewerker Rummel waren verantwoordelijk
voor de wapenstenen links en rechts boven de ingang en de twee sluitstenen met
kop boven de vensters. Het waterreservoir rust aan de buitenkant op acht
draagstenen die voorzien zijn van vier gebeeldhouwde gevleugelde engelenkoppen
en vier kinderkopjes. Tijdens de bouw neemt de baron ook de machinist in
dienst. Het is Hulshof uit Rotterdam die samen met de monteurs van Stork uit
Hengelo het installeren en proefdraaien moet gaan begeleiden. Stork is de
leverancier van de stoompompen en de verticale ketel.
In opdracht van de rentmeester heeft Halbertsma een taakomschrijving en
bedieningsvoorschrift gemaakt voor de machinist van de watertoren van Twickel.
Deze ‘Instructie’ is niet alleen interessant voor technische geïnteresseerden maar
ook voor hen die belangstelling hebben voor de toenmalige arbeidsverhoudingen.
Enkele artikelen zijn:
De machinist staat onder de onmiddellijke bevelen van den rentmeester. De
machinist is niet alleen belast met de zorg voor, en het drijven van de
stoompompmachines maar tevens is hem opgedragen het toezicht van den geheele
waterleiding voor het kasteel Twickel vanaf de put in den Wierdenschen weg te
Almelo met inbegrip van de waterleiding te Delden. Tijdens het werken der
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machines mag de machinist het machinegebouw niet verlaten. De machinist mag
zich nimmer, ook niet in zijn vrijen tijd of des zondags van zijn woning verwijderen,
zonder opgave achter te laten waar hij te vinden is. Bij afwezigheid die langer zal
duren dan 1 uur, moet de persoon daartoe door den Rentmeester aangewezen, ter
vervanging van den machinist in de machinekamer aanwezig zijn. De machinist
mag de gemeente Delden niet verlaten zonder verlof van den Rentmeester.
Met de voltooiing van deze instructie was het grote werk voor Halbertsma
afgerond. De uiteindelijke bouwkosten die de baron uit eigen zak betaalde, waren
in het begin van het jaar 1896 opgelopen tot honderdnegen en zestigduizend en
eenenvijftig gulden en negentig cent. Het salaris van ingenieur Halbertsma was
vijf procent daarvan en komt dan op achtduizendvierhonderd tweeënvijftig
gulden en zestig cent.
Niet alleen de bewoners van kasteel Twickel kregen water, ook de burgers van
stad Delden profiteerden van de weldaad van de baron. Er kwamen brandputten
en een twintigtal openbare tappunten waaruit iedereen gratis water kon halen.
De pomp op het oude marktplein brengt de dankbaarheid van de bevolking tot
uitdrukking. In maart 1899 wordt er een Reglement voor Exploitatie der
Twickelsche Hoogdruk Waterleiding opgesteld. Er ontstond nu een echt openbaar
waterleidingbedrijf binnen stad Delden met huisaansluitingen waarvoor wel
betaald moest worden. In het jaar 1955 werd een overeenkomst aangegaan over
het beheer en de verantwoordelijkheid van de watertoevoer met de WMO. De
watertoren van Twickel functioneert nog steeds en is de oudste in
oorspronkelijke staat verkerende toren, onder beheer van de WMO. De toren
staat op de rijksmonumentenlijst.
Het drinkwater aan het einde van de negentiende eeuw was in de metaalstad
Hengelo niet veel beter dan in de andere steden en dorpen in Twente. Een
onderzoekscommissie bezocht in augustus 1890 de Hengelose arts Piet van
Delden en hem werden de volgende vragen gesteld:
Is er bij arbeiderswoningen en in de fabrieken voor zover u bekend, goed
drinkwater? Antwoord: Onder de welputten in het dorp is zeker geen goed
drinkwater, als men het ziet heeft men al genoeg. Acht u het voor de gezondheid
schadelijk? Antwoord: Er zijn putten die water geven dat bepaald nadelig is voor
de gezondheid; gelukkig is dat de laatste tijd verbeterd. Ik ben nu al 20 jaar hier
en het uitbreken van typhus geschiedt altijd op dezelfde plaats, de Beekstraat. De
bewuste drinkput was omringd door een mestvaalt en geitenstal. Een zelfde geval
heb ik gehad aan de spinnerij van de heer De Monchy. Toen ik dit de heer De
Monchy zeide, heeft hij dadelijk met iemand een contract gesloten om goed
drinkwater te leveren en de slechte put te doen dichtmaken. Maar het volk maakte
eenvoudig de oude put weer open en ging voort met het water daaruit te gebruiken.
Deze uitkomsten hebben er zeker toe bijgedragen dat kort daarna een commissie
in het leven werd geroepen die burgemeester en wethouders moest adviseren om
tot een gemeentelijk waterleidingbedrijf te komen. Bij raadsbesluit van 19 juni
1893 krijgt ingenieur Schotel het verzoek om een en ander verder uit te werken.
Uiteindelijk wordt twee jaar later in de raadsvergadering van 18 november 1895
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besloten tot ‘de aanleg ener Drinkwaterleiding.’ Het beheer van het bedrijf werd
ondergebracht in ‘De Maatschappij Tot Waterverschaffing’ waarin de
machinefabriek Stork een groot aandeel heeft. Op 20 maart 1897 is de officiële
opening van het waterleidingbedrijf in de Beurs te Hengelo. Opvallend is de
afwezigheid van raadslid De Monchy en burgemeester Kooy. Twee jaar eerder
hadden beide heren naar aanleiding van een conceptovereenkomst tussen de
gemeente Hengelo en de Vereniging van Fabrikanten hun afwijzend advies in een
nota nog eens toegelicht. De exploitatie van het goed lopende waterleidingbedrijf
met toren werd op 1 januari 1908 overgenomen door de gemeente Hengelo. In de
Tweede Wereldoorlog is de buitenkant van het uitkragende ijzeren
handbodemreservoir van de watertoren door beschieting beschadigd. Pas in het
jaar 1948 werd de schade aan de buitenmantel hersteld. Het oorspronkelijk
interieur van de watertoren waaronder een pijlschaal is voor een belangrijk deel
nog aanwezig. De toren staat op de gemeentelijke monumentenlijst.
Ook in Oldenzaal was de gemeenteraad zeer terughoudend ten aanzien van de
komst van een waterleidingbedrijf. Daarentegen werd door de toenmalige
burgemeester Vos de Wael in het jaar 1896 een onderzoek ingesteld naar de
haalbaarheid van een waterleidingbedrijf. De burgemeester betaalde het
onderzoek uit eigen middelen. Ook fabrikant en raadslid Gelderman was positief
ten opzichte van een waterleidingbedrijf vooral omdat het de volksgezondheid ten
goede zou komen. De bekende Almelose bierbrouwer Hagedoorn diende in
december 1897 een verzoek in bij de raad van Oldenzaal voor een particulier
waterleidingbedrijf. Hagedoorn kreeg de zaak niet van de grond. Te hoge
exploitatiekosten en geen zuiver en voldoende drinkwater waren mede debet aan
het niet doorgaan van het particuliere waterleidingbedrijf van Hagedoorn. Nadat
ook de deskundige Halbertsma zijn visie in een rapport had gegeven besloot de
gemeenteraad op aandringen van de burgemeester voor een gemeentelijk
waterleidingbedrijf. Het rapport van Halbersma eindigde met een negatief saldo
voor de komende jaren van duizend gulden voor het plan van Hagedoorn.
Ingenieur Hazeu werd aangesteld als tweede deskundige en ontwerper voor een
nieuw plan. De totale kosten van een pompstation, veertien waterputten met
‘ontijzeringsmachine’ en een watertoren waren op honderddertigduizend gulden
begroot. Op 18 juni 1906 werd de droom van burgemeester Vos De Wael
werkelijkheid, het waterleidingbedrijf werd feestelijk geopend. Tegenwoordig staat
rond de watertoren nog steeds het hek om de voorbijgangers te beschermen
tegen vallende stenen.
Ook in Goor dronken de inwoners water uit de pomp en de put. Zuiverheid en
smaak lieten dikwijls zeer te wensen over en in tijden van droogte zoals in het
jaar 1911, toen iedere emmer water moest worden geteld. Drie jaar eerder, op 24
november 1909 had de gemeenteraad al besloten om tot een waterleidingsbedrijf
over te gaan. Dit besluit werd vervolgens bekrachtigd door Gedeputeerde Staten
van de provincie Overijssel op 28 december 1909. Op 28 juni 1912 geven de
Staten nogmaals hun fiat aan dit project. Op 27 augustus 1912 koopt de
gemeente twee percelen grond voor het toekomstige waterleidingbedrijf voor
dertienhonderdzesenvijftig gulden. De verkoper van de percelen is baronnesse
Van Heeckeren van Wassenaer (de zuster van de baron van Huis Twickel) en
haar man graaf Bentinck, eigenaren van Huis Weldam. Het grote werk kan
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beginnen en op 20 maart 1914 vindt de aanbesteding plaats volgens het bestek
van architect Hazeu uit Arnhem. Nog in datzelfde jaar stelt de gemeente de
tarieven en voorwaarden vast voor de afname van drinkwater. Bewoners van
percelen met bijvoorbeeld een jaarlijkse huur tussen de honderdvijf en zeventig
en tweehonderd gulden betalen per jaar volgens tarief A aan vastrecht vijf gulden
en twintig cent. Daarentegen bedrijven of winkels met een huur tussen
tweehonderd en tweehonderdvijftig gulden met een jaarlijks minimum verbruik
van zestig kubieke meter water betalen per jaar volgens tarief B aan vastrecht
vijftien gulden. Bewoners van percelen die volgens tarief A zijn aangesloten
betalen voor het houden van ieder paard, rund en/of ezel een bedrag van één
gulden per jaar extra. Na een vertraging van bijna een half jaar als gevolg van de
Eerste Wereldoorlog, werd op 1 mei 1915 het waterleidingbedrijf officieel
geopend. Goor was van de kleinere gemeenten in Overijssel de eerste die tot de
aanleg van een waterleidingbedrijf overging. In het jaar 1950 beginnen de
onderhandelingen om het gehele waterleidingbedrijf onder te brengen bij de
WMO (De Waterleiding Maatschappij Overijssel NV).
Het symbolische aspect van de watertoren, een teken van de overwinning van de
slechte hygiënische omstandigheden in Twente, kwam einde negentiende eeuw
specifiek naar voren. Het zijn tekens die de ontwikkelingen in de bouwtechniek
aan de horizon aangeven. De oorspronkelijk functie van de watertoren is met de
komst van de moderne pompstations verdwenen. Geavanceerde opjaagpompen,
aangedreven door elektromotoren regelen nu de druk en de hoeveelheid benodigd
drinkwater naar de afnemers. Hierdoor zijn tientallen watertorens voor de
openbare watervoorziening afgebroken of buiten werking gesteld. Op dit moment
telt Nederland ongeveer tweehonderdvijftig watertorens, waarvan de helft nog in
gebruik is. Ruim dertig torens hebben een andere functie gekregen, als kantoor,
restaurant, kunstenaarsatelier, museum of wooneenheid. Voor Overijssel is de
watertoren Lichtmis bij Zwolle een voorbeeld van hergebruik. Op de grote koepel
op de toren is een draaiend restaurant. In Hengelo heeft de fabriekswatertoren
van Stork uit het jaar 1917 naar een ontwerp van Beltman een herbestemming
gekregen. Na restauratie en gedeeltelijke nieuwbouw is hier nu de
brandweerkazerne van Hengelo gevestigd. De watertoren is een gemeentelijk
monument en er worden slangen en duikerspakken van de brandweer in
bewaard. Het waterreservoir is weer gevuld, nu met bluswater voor de
tankwagens van de brandweer. Een aantal watertorens in Twente zijn buiten
gebruik. Gelukkig is in het jaar 1990 de Nederlandse Watertoren Stichting (NWS)
opgericht die de kennis over de Nederlandse watertorens wil bevorderen. Tevens
neemt de stichting initiatieven tot beheer en herbestemming van watertorens: de
industriële monumenten voor zuiver drinkwater.
Sinds 1 januari 1997 zijn het NV Waterleidingbedrijf Oost-Twente (WOT) en de
Waterleiding Maatschappij Overijssel NV (WMO) officieel gefuseerd. Aan het begin
van de twintigste eeuw pompten de meeste inwoners van Overijssel het
drinkwater nog zelf uit de grond. Een aantal gemeenten had een eigen
waterleidingnet. Op 18 december 1930 werd de Waterleiding Maatschappij
Overijssel NV opgericht, die in snel tempo waterleidingen ging aanleggen. In de
jaren zestig van de twintigste eeuw was bijna iedereen op dit waterleidingnet
aangesloten. Een aantal steden had nog een eigen net maar ze sloten zich later
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ook aan bij de WMO. Het verzorgingsgebied omvat veertig gemeenten in
Overijssel. Verspreid over dit gebied heeft de WMO dertien pompstations, negen
watertorens en negentien bodemreservoirs in Twente.
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Wel botter op ’n kop hef mot nich in de zun lopen
n Hemmel hef de eerde vuur oons bedoarven

De stoelklok

Bij het woord stoelklok – per vergissing vaak stoeltjesklok genoemd – denkt men
onwillekeurig aan een Fries product. De stoelklok kwam het eerst tot
ontwikkeling in het westen en het oosten van ons land. De vroegste klokken
dateren uit het tweede kwart van de zeventiende eeuw. Vanuit Twente heeft de
stoelklok zich naar Groningen uitgebreid. In Friesland werden toen nog geen
stoelklokken gemaakt. Vreemd genoeg is bij het volk de herinnering aan een
bloeiende Twentse klokkentraditie nagenoeg verdwenen. Historici die de lokale
geschiedenis onderzochten en beschreven in boeken zwegen over dit onderwerp.
En dat terwijl er in de vakliteratuur bijna jubelend over is geschreven.
Met de stoelklok wordt een wandklok bedoeld met een achterplank, voorzien van
consoles – tezamen de stoel – waarop een uurwerk staat dat van stijlen is
voorzien. Op de consoles rust een dwarsplankje met daarop het eigenlijke
uurwerk. In de dwarsplank zijn openingen gezaagd om de kettingen, bij vroege
klokken ook wel touwen, door te laten. Daaraan hangen weer langwerpige
gewichten, de ‘peunders’. Boven de wandplank is een dakje of kap aangebracht
dat, evenals het dwarsplankje, voorzien kan zijn van een loden ornament. Ook de
zijkanten kunnen versierd zijn.
De meest in het oog lopende kenmerken die men bij de Twentse stoelklokken
vaak, maar niet altijd aantreft worden kort vermeld. Om met de buitenkant te
beginnen: bij Twentse stoelklokken ontbreekt meestal de loodversiering op de
kap, het kaplood. Daarvoor in de plaats treft men wel een simpel zadeldak aan,
zoals bij Jurriaan Spraekel en later in de Achterhoek bij het
uurwerkmakergeslacht Ruempol. Vaak ziet men de stoel overhuifd dor een
sierlijke houten toog, voorzien van een wigje. Op die toog treft men soms
vaasornamenten aan, bijvoorbeeld bij Ter Swaeck en bij Carol Willem Bakker. De
achterplank is bij vroege modellen recht en eenvoudig en bij latere modellen
voorzien van al of niet uitgezaagde wangen of lobben of ook wel vaasoren. De in
Friesland zo gewilde zeemeerminnen ziet men in Twente veel minder. Twentse
klokken en in navolging ook de Achterhoekse kennen een merkwaardig
wekkersysteem. Aan de uurwijzer is een cirkel met twaalf gaatjes bevestigd. In
zo’n gaatje kan men een spietje schroeven dat dan op het gewenste uur het
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wekkermechanisme activeert. Om nu de minutenwijzer vrij doorgang te verlenen
is deze voorzien van een knik. Bij het binnenwerk valt het royale gebruik van
ijzer op, een goedkoop materiaal. De Zaanse klokken in Holland zijn van het veel
duurdere messing voorzien. Twente was nu eenmaal geen rijke landstreek. Dat
weerspiegelde zich ook in het binnenwerk van de stoelklokken. Gave Twentse
stoelklokken zijn uiterst zeldzaam geworden en daarom erg kostbaar. Voor een
Twentse stoelklok betaald men tegenwoordig vijftienduizend euro. De Friese
stoelklokken zijn minder zeldzaam en kosten vierduizend euro.
Goor kent een roerige geschiedenis. Oorlogsgeweld en brand – met name de
brand van het jaar 1647 waarbij het raadhuis werd verwoest – vernietigden veel
oude archieven. Daardoor zijn er in de gegevens nogal wat lacunes. Toch valt er
wel een beeld te reconstrueren. Als vroege klokkenmakers worden twee broers
genoemd: Jacob en Willem Spraekel (1575), torenuurwerkmakers in Goor. Goor
telde toen nog geen duizend inwoners. De broers Spraekel waren vermoedelijk
afkomstig uit de omgeving van Lonneker. Daar was in het begin van de vijftiende
eeuw een landgoed met die naam. Jacob en Willem werden de stamvaders van
het bekende klokkenmakergeslacht Spraekel. Van Jacob is waarschijnlijk het één
bij één meter brede torenuurwerk voor de Bisschopspoort van Oldenzaal. Na
afbraak daarvan werd het opgesteld in de lokale Oudheidkamer. In het Gelderse
Geesteren kan men twee torenuurwerken bezichtigen, waarvan één gesigneerd is:
‘Jacob 1632’. De zoon van Jacob was Jorryen of Jurriaan Spraekel (1615-1669).
Hij zette het ambacht van zijn vader voort in Zutphen naast de Wijnhuistoren.
Hij was een beroemde klokkenmaker, werd een ‘groot horlogier’ genoemd en was
bij verschillende grote projecten betrokken. Zo werkte hij samen met de broers
François en Pierre Hemony en maakte uurwerken bij hun klokkenspelen,
bijvoorbeeld in de Amsterdamse Zuiderkerk (1658), de koepel van het
Amsterdamse stadhuis, nu paleis (1664), de Amsterdamse Oude Kerktoren
(1658), de Martinitoren in Groningen (1668), de Wijnhuistoren in Zutphen en de
Eusebiustoren te Arnhem. Jurriaan Spraekel was getrouwd met Dercken van
Veen uit Ude. Ze kregen negen kinderen. Geen ervan zette het
klokkenmakerbedrijf voort.
Willems zoon werd de Goorse Jurriaan Spraekel (1618-1692). Hij bleef in Goor
wonen. Deze Jurriaan wordt voor het eerst vermeld op 27 juni 1658. Op die
datum nam hij samen met zijn vrouw Elisabeth deel aan het heilig avondmaal in
de kerk in Goor. Van de jaren 1657 tot 1661 is hij er diaken in de hervormde
kerk. De klok met een simpel zadeldak is van zijn hand. Deze klok is vooral
interessant omdat daarin reeds de kenmerken aanwezig zijn die we later
aantreffen bij de Twentse en Achterhoekse klokken. Het gaat hier dus om een
oertype. Zo wordt het eenvoudige zadeldakje het in het oog lopende kenmerk van
de klokken van Ruempol in Laren (Gld.). De ophanging van de slinger aan het
dakje en niet aan de achterwand is een ander kenmerk. De lange slinger die we
hier aantreffen werd karakteristiek voor de Goorse klokken. En voor beiden de
vorm en de stand van de wekkerlichter en het gebruik van ijzer in plaats van het
duurdere messing in het binnenste van het uurwerk. Weet u dat Christiaan
Huygens bekend is geworden door zijn uitvinding van de slingeruurwerken.
Volgens de klokkenkenner Zeeman waren er veel aanwijzingen om te kunnen
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stellen dat de Groningse stoelklokproductie was ontstaan uit de oudere Twentse.
De schrijver suggereerde dat een Groninger klokkenmaker zijn leertijd in Twente
kon hebben doorgemaakt of dat Twentse klokkenmakers door hun
werkzaamheden in Groningen de stoelklokken hadden geïntroduceerd. Hierbij
zou dan vooral gedacht moeten worden aan Jurriaan Spraekel die een tijdlang in
Groningen verbleef voor reparatie van een torenuurwerk. De theorie is echter
onhoudbaar gebleken. Zeeman ging er aan het einde van de jaren zestig van de
twintigste eeuw nog van uit dat deze Jurriaan Spraekel de klokkenmaker uit
Goor was. Nader onderzoek leerde dat het hier om zijn Zutphense neef met
dezelfde naam ging van wie geen wanduurwerken bekend zijn.
De Goorse Jurriaan had vijf zonen. Zijn oudste zoon Willem (1640-1704)
verhuisde naar Haarlem en vestigde zich daar als klokkenmaker. Zijn tweede
zoon Joan (1653-1725) werd burgemeester van Goor en had ook nog tijd over om
stoelklokken te maken. Zijn derde zoon Jacob (1657-1722) verhuisde naar Zwolle
waar hij het ‘klein burgerschap’ verwierf. Hij werd op 5 januari 1711 genoemd als
opwinder van het uurwerk op de Diezerpoort te Zwolle. Jacob werkte een
tijdlang samen met zijn oom uit Zutphen, onder andere bij het repareren van het
uurwerk en het klokkenspel van de Martinitoren te Groningen. Kleinzoon Jan
Willem (1680-1762) is zowel uurwerkmaker als burgemeester van Goor in de
periode 1730-1758. Hij was de zoon van Joan. De combinatie van klokkenmaker
en burgemeesterschap past bij het geslacht Spraekel. Jan Willems zoon, Jan
Benjamin (1715-1795) werd eveneens burgemeester van de jaren 1791 tot 1794
en klokkenmaker.
Anthonie ter Swaek (1692-1722) zou uitgroeien tot een der toonaangevende
Twentse klokkenmakers. Hij trouwde met Anna Christina Spraekel, de dochter
van de burgemeester en kleindochter van de Goorse Jurriaan. Jurriaan Spraekel
overleed in het jaar 1692. Deze leerling en schoonzoon van Joan Spraekel brak
met de traditie van de spillegang en ging over op de anker- of haakgang die
accurater was. Bij de spillegang laten de lepels om de beurt een tand van het
schakelrad ontsnappen. De gehele constructie wordt daarom wel échappement
(betreffende een uurwerk: ontsnapping) genoemd. De ankergang liet een langere
slinger toe die door het dwarsplankje kwam. Om de slinger ook weer niet te lang
te maken plaatste hij het aandrijfpunt tamelijk hoog door de drijver naar boven
te laten wijzen. Twentse uurwerken zijn onmiddellijk te herkennen aan deze
constructie waarbij het aandrijfpunt boven het dakje van het uurwerk uitsteekt.
Van Anthonie ter Swaek is ook een staand horloge bekend uit het jaar 1750.
De zoon van Anthonie ter Swaek, Hermannus werd geboren in het jaar 1723.
Van hem zijn enkele gesigneerde stoelklokken bekend. Carol Willem Bakker
(1726-1806), geboren uit het tweede huwelijk van Johannes Conradus Bakker en
Helena ter Swaek was van beroep smid. In het jaar 1748 werd hij vermeld als
leerling van Anthonie ter Swaek. Hij trad in de sporen van zijn leermeester en
zette na diens overlijden in het jaar 1722, samen met Anthonie’s zoon
Hermannus het bedrijf voort. Als zelfstandig klokkenmaker werd hij vermeld in
het jaar 1765. Er zijn van hem ook een aantal staande klokken bekend. Hij
trouwde in het jaar 1764 met Euphemia Maria te Linteloo (1741-1808) en ze
kregen vijf kinderen, waaronder Arnoldus (1766-1822 en Antonie (1783-1838). In
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de tweede helft van de achttiende eeuw ging het achteruit met de economie. Dat
had zijn weerslag op de productie van een luxe product als de wandklok. Voor
het binnenwerk wordt steeds meer ijzer gebruikt in plaats van het veel duurdere
messing (koper en zink). Al bij de latere Ter Swaek klokken werd ijzer gebruikt.
Bij de Bakkerklokken treft men alleen ijzeren onderdelen aan.
Ook in Hengelo werden stoelklokken gemaakt. Het geslacht Knoef waren
klokkenmakers van generatie op generatie, die de Bakkers te Goor als hun
concurrenten beschouwden. Een nazaat van dit klokkenmakersgeslacht: Willem
Knoef gaf in het vakblad ‘Christiaan Huygens’ van het jaar 1891 antwoord op de
daarin gestelde vraag: ‘Hoe oud zijn ongeveer onze nog bestaande
stoeltjesklokken en waar werden die in de regel vervaardigd?’ Een deel uit het
antwoord volgt:
Mijn vader vond dikwijls aanleiding te vertellen, dat door zijn vader met behulp
van twee zijner broeders in Napoleons tijd deze klokken bij honderden waren
gemaakt, en dat mijn overgrootvader in het begin van 1700 hier hetzelfde model
klokken al had vervaardigd, die evenwel geen halfslag en minuutwijzer hadden.
Deze, mijn overgrootvader, is in hoge ouderdom in 1779 gestorven. (Uno Knoef:
1685-1779). Van hem treft men nog klokken aan, die vroeger koorden hadden en
tot kettingklokken veranderd zijn. Na de dood van deze oude klokkenmaker legden
mijn grootvader met de genoemde broeders zich sterker op het klokkenmaken toe,
en werden door de omstandigheden daartoe te meer gedreven. De jongste namelijk
was ingeschreven om bij het leger van Napoleon ingelijfd te worden. Zij kochten
een remplaçant (invaller, plaatsvervanger) voor het voor die tijd niet geringe bedrag
van f 800. Dit geld was niet aanwezig en zij waren genoodzaakt stukken land voor
enige daalders te verkopen, die nu zoveel honderden guldens waard zijn. Om
maar meer munt te slaan en zich zelf te helpen, gingen ze met verdubbelden ijver
aan het werk en maakten stoeltjesklokken volgens een vast systeem, zodat
nimmer dubbel slagwerk of maan- of datum werd aangebracht. Niet omdat zij dit
niet konden, maar omdat het hun doel was, in korte tijd zoveel mogelijk te
vervaardigen, lieten ze alle nevenzaken achterwege. Zodoende hebben zij na enige
jaren niet alleen voor de remplaçant het benodigde bedrag, maar bovendien voor
ieder nog een aardig spaarpotje, om zich zelfstandig te maken, bijeen gebracht.
Mijn voorouders hielden zich tot 1825 aan de lepelspil. Toen vertrok een der
broeders naar Denekamp en maakte daar staande, acht dagen gaande klokken
met repetitie slagwerk. Aangenaam is het te kunnen vermelden dat de remplaçant,
een zekere Bokdam de treurige tocht naar Rusland moest mede maken, maar tot
niet gering genoegen van de gebroeders, goed en wel terug kwam en als
timmerman nog zelf de meeste kasten voor de klokken maakte, die toen voor 15 tot
20 Pruisische daalders verkocht werden. Later ging de broer van mijn grootvader
(Roelof Knoef) zich metderwoon te Noordhoorn (Hannover) vestigen en was daar
weldra als Nestor (oudste, eerwaardige grijsaard) in het vak bekend. Eenmaal had
ik het genoegen hem te bezoeken en persoonlijk met hem te spreken. Hij was toen
een opgeruimde grijsaard van 96 jaar en hij vertelde mij, dat hij nog een klok
onderhanden had, die hij wilde afwerken om dan zijn honderdste klok gemaakt te
hebben. Enige gezegden van hem heb ik als bijdrage tot de geschiedenis van mijn
voorouders in het geheugen geprent. Daaronder was een aardige opmerking die ik
mij dikwijls herinnerd heb. Hij vertelde namelijk, dat mijn overleden vader als die
wat maakte, zeer bevreesd was, dat het te spoedig zou slijten en daarom ijzeren
ankerraderen bezigde. De man op deze ouderdom zegde mij: ‘De rondsels en
tappen zullen eerder versleten zijn, dan een goed gevormd koperen ankerrad.’ Ook
beschuldigde hij mijn vader de slingers te lang genomen te hebben. Sommige wel
een vadem lang (de lengte die men met beide handen en uitgestrekte armen kan
uitreiken). Een zodanige slinger met zware bol, meende mijn vader, zou het tot het
zuiver lopen van het uurwerk bijdragen en dit wilde er bij de oude niet in, omdat
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volgens zijn gevoelen, een overlange slinger teveel doorbuiging zou hebben. Toen
ik hem over de resultaten van de thans bestaande uurwerken sprak, geraakte de
met edele geestvermogens begaafde man nog in het vuur voor zijn vak. Kort hierop
rustte hij in het graf, dat nu twaalf jaren over hem gesloten is. Zijn werk, de
staande klokken, maandwerken en achtdaagse met aardige automaten en
porselein ronde platen zullen nog vele jaren van zijn werkzaamheid getuigen.
Volgens de zegsman uit het jaar 1891 was deze Roelof de zoon van Uno Knoef.
Gezien de geboorte- en sterftejaren lijkt dit uiterst onaannemelijk.
Hengelo kende nog een andere uurwerkmakergeslacht: Rekers. De eerste
bekende stoelklokbouwer uit dit geslacht was Jacob Reekers. Hij leefde en
werkte in het midden van de achttiende eeuw. Hij was een van de weinigen die
zijn werk signeerde. Kenmerkend voor zijn klokken zijn de vierkante pilaren
geklemd tussen boven en onderplaat en de ronde basementen. Van zijn kleinzoon
Jacob is een doopakte uit het jaar 1818 gevonden waarin hij aangifte deed van
zijn zoon. Hij was van beroep horloge- en wapenmaker.
Onder de Twentse klokkenmakers nam Johannes Hendrik Grammen van
Heilbronn van Gogh een aparte plaats in. Van hem is heel wat meer bekend dan
van zijn collega-klokkenmakers. Hendrik van Heilbron zoals hij werd genoemd
was geboren in Heilbronn in het jaar 1697. Hij verhuisde in het jaar 1729 uit
Goch (bij Kleef Dld.) naar Almelo. Hij trouwde in dat jaar met Gesina Warnaars.
In de boeken van de doopsgezinde gemeente staat over hem opgetekend: ‘Anno
1730 in de maand Mey is tot ons overgekomen door een goede attestatie
henderijck hijlbronn van gogh en is onder ons als een broeder aangenomen.’ Ter
Kuile noemde Van Heilbron een dilettant in dit (klokkenmakers)vak. Hij was
waarschijnlijk autodidact. Zeker is dat hij zich aan streekgebonden
klokkenmakertradities niet veel gelegen liet liggen. Hij ging op vaak vernuftige
wijze zijn eigen weg en bedacht dikwijls geheel eigen constructies waardoor zijn
klokken voor kenners direct herkenbaar zijn. Er is een tekening van een fraaie
stoelklok van Hendrik van Heilbron met het wapen van Amsterdam. Dat was in
die dagen een modeverschijnsel. In het versierlood boven de wijzerplaats zijn
twee engelenfiguurtjes die het Amsterdamse wapen vasthouden. De selfmade
klokkenmaker studeerde later medicijnen en hij promoveerde tot ‘medicinae
doctor’. Zijn doctorsbul is bewaard gebleven. Hij behaalde de bul op 21 juni1747
te Groningen. Ook als medicus ging hij door klokken te maken, het was zijn grote
passie. Op latere leeftijd behaalde hij zijn diploma ‘Uhrmachermeister’. De
Oudheidkamer Twente bezit een tafelklokje en het museum voor heemkunde in
Almelo sinds het jaar 1998 een rijzig staand horloge. Op verzoek van de
doopsgezinde broederschap maakte in het jaar 1736 een ‘horologie in onze kerke’
waarvoor hij vijf en negentig gulden betaald kreeg. Van het uurwerk met de
inscriptie ‘Almelo anno 1736’, dat nog steeds het interieur boven de ingang van
de kerk siert, rest nog slechts de wijzerplaat. Het uurwerk werd tijdens de
Tweede Wereldoorlog verstopt om het uit handen van de vijand te houden.
Helaas werd de klok iets te goed verstopt, niemand wist naderhand waar. Het
oud-archief van Stad Almelo van de jaren 1751 tot 1791 vermeldt dat Van
Heilbron ‘voor een hoofdreparatie aan het uurwerk op het stadhuijs 57 gulden en
tienstuiver’ betaald kreeg. Johannes Hendrik van Heilbron stierf in het jaar 1782
te Almelo kort nadat hij zijn gouden bruiloft had gevierd.
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Zijn oudste zoon Pitter of Peter van Heilbronn werd in Almelo geboren in het jaar
1730. Hij volgde een klokkenmakeropleiding in Duitsland in het jaar 1753. Een
bewaard gebleven gekalligrafeerde perkamenten oorkonde vermeldt dat Pitter van
Heilbron:
Ehlicher Sohn von Hernn Johann Heinrich Grammen von Heijlbronn, vornehmen
Doktor der medicin in der Statt Almelo unter Euer Excellenz dem Grafen von
Rechteren, die Uhrmacherkunst rechtschaffen und ehrlich erlernet hat, jederzeit
fromm, getreu, fleissig und ehrlich, wie es einem jungen Uhrmacher wohl ansteht.
Also und dergestalten dass er seiner erlernten Uhrmacherskunst allen Orten wo er
solche zu treiben nöthig hat als einen dieser löblichen Kunst wohl erfahrenene
menschen sich dar zu stellen im Standt ist.
Ter Kuile speurde drie staande horloges op van Van Heilbron junior, die naar
Amsterdam verhuisde. Hij werd overigens evenals zijn vader in de Grote Kerk te
Almelo begraven op 22 februari 1776.
Niet van alle Twentse stoelklokken staat vast wie de maker ervan is geweest. Dat
is bijvoorbeeld het geval met de Herinckhaveklok die dateert uit het eerste kwart
van de achttiende eeuw. De klok heeft heel lang in de havezathe Herinckhave bij
Fleringen gehangen. Deze klokken zonder de naam van de maker kunnen van de
hand van bovengenoemde klokkenmakers zijn maar het is ook mogelijk dat ze
zijn gemaakt door andere Twentse klokkenmakers aan wie tot nu toe geen
stoelklokken toegeschreven kunnen worden. Voorbeelden zijn Jan van Oonk te
Ootmarsum, A. Heupink en de drie klokkenbouwers Wennink te Oldenzaal, Van
Douwe en Jarie Jaarissen te Enschede.
Met de Franse Tijd komt in Twente de productie van stoelklokken aan haar
einde. De concurrentie uit Friesland is te groot geworden. In Friesland is men
nog honderd jaar doorgegaan met het bouwen van stoelklokken. Tenslotte raakte
ook daar dit type klok uit de mode. Een vraag gesteld in het vakblad ‘Christiaan
Huygens’ (jaargang 1903) spreekt waar dit aangaat duidelijk taal. ‘Weet iemand
mijner collega’s mij mede te delen of Friese stoeltjesklokken nog meer waarde
bezitten dan voor oude sloop.’
In Twente is in de loop van de tijd de aandacht voor stoelklokken en de
opmerkelijke rol die klokkenmakers uit Twente in die bouw en ontwikkeling
daarvan hebben gespeeld, verloren gegaan. In de talloze verhandelingen en
overzichten van de regionale geschiedenis treft men zo goed als nooit aandacht
voor dit eertijds bloeiende onderdeel van de regionale geschiedenis.
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Mangs mo’j oezölf loaten goan; a’j mer zoargt da’j wier komt.
Ok op n hoogsten troon zit de leu op t gat

De Twentse havezathen
Onze voorouders, die in zoveel mindere mate dan wij door een drukke dagelijkse
werkkring en ingespannen zakendoen in beslag genomen, hebben steeds een
groot deel van hun tijd, belangstelling en geld over gehad voor hun liefhebberijen.
Opmerkelijk is het hoe algemeen verpozing werd gezocht in de beoefening van de
dichtkunst, de schrijfkunst en niet in het minst in die van tekenen en schilderen.
Laatstgenoemde ontspanning werd dikwijl met de aangeboren reislust
gecombineerd en zo zien we dat vele Nederlanders het eigen land bereisden. Zo is
ook Twente herhaaldelijk te voet, per koets, per postwagen of te paard doorkruist
en beschreven. Wij herinneren de bekende reisbeschrijving: ‘Wandelingen door
Nederland met pen en potlood’ door J. Craandijk en P.A. Schipperus, uitgegeven
in het jaar 1885. De schrijver F.A. Ebbinge Wubben die in de Overijsselse
Almanakken van de jaren 1844 tot en met 1947 verhandelingen schreef, getiteld:
‘Beschrijving van de Havezathen in Overijssel’. Wubben leidt zijn beschrijving in:
Het ontbreekt nog aan eene goede geschiedenis van den alouden regeeringsvorm
in Overijssel, bijzonder van het aandeel dat de Edelen in vroeger en latere eeuwen
aan de regeering hadden
Persoonlijke kennismaking met het heden en verleden van onze streek, dat was
het oogmerk van Gijsbert Karel, graaf Van Hogendorp in de nazomer van het jaar
1819.
Wanneer ik op mijn togten door het Land den staat van hetzelve leere kennen, de
gedachten van kundige en welgezinde ingezetenen verneem, het wetenswaardige
daarvan door den druk bekend maak, dan dunkt mij dat ik mijnen tijd op de
nuttigste wijze besteede, om mijn groot oogmerk, de algemene welvaart, te
bevorderen.
Aldus begint graaf Van Hogendorp in zijn ‘Aanteekeningen op eene reis in den
nazomer van 1819’. Het verhaal is verschenen in de ‘Bijdragen tot de
huishouding van den Staat’, vijfde deel. In eigen reiskoets met vier paarden was
hij vanaf Assen over de Hardenberg naar Almelo gekomen. Hij bezoekt hier de
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scholen, de fabrieken, voelt zich thuis in de gezellige familiekring van de Twentse
fabrikanten, bestudeert de nijverheid te Vriezenveen, Borne, Hengelo en
Enschede. Vooral bespreekt hij hier zijn grote plannen: kanalisatie en markeverdeling. Hij voelt weinig voor de Twentse natuur: ‘Kleine havezathen zijn hier in
menigte’. Alleen van Twickel getuigt hij: ‘Alles is even groot, even vorstelijk’. Van
Almelo: ‘het heerenhuis is groot, onlangs verfraaid en de tuinen naar den
nieuwsten smaak ingericht. Te Hengelo heb ik er een in groot verval gezien en
onbewoond’. Op het Huis Weldam bezocht hij ‘oude kennissen’, op Huis
Nijenhuis de grijze staatsman Schimmelpennicnk. Van Hogendorp was te droog,
te praktisch van zin om zich tijd en studie te gunnen voor enige kennisname van
de lokale geschiedenis van de oude stadjes en de havezathen.
Bij de in Twente en naaste omtrek levende Saksische bevolking trof men een
geboorteadel aan. Karolingische schrijvers noemen twee klassen: die der
‘edhilingi’ of ‘edlingi’ en die der ‘frillingi’ of ‘lazzi’, standen met verschillende
rechten en plichten. Het tijdperk waarin zij leefden was dat van de vrije markeinrichting, een maatschappij met als centra van bewoning de oude Saksische
meierhoven. Wij kennen ze nog: de hof te Espelo, de hof te Ootmarsum, de hof te
Oldenzaal, de hof te Borne, de hof te Weddehoen en de hof Kagelink. Het waren
hoven met grondbezit en lijfeigenen.
Tegen het einde van de achtste eeuw verovert en onderwerpt Karel de Grote de
Saksen maar laat hun standen, dus ook de geboorteadel bestaan. Twente wordt
een graafschap, waarvan we de Heerlijkheid Almelo, feitelijk nooit tot Twente
behoord hebbende, dienen uit te zonderen. Dat was en bleef een keizerlijk leen
met een hoog rechtsgebied. De graafschap Twente werd een erfelijk leen als
Twente overgaat naar de bisschoppen van Utrecht in het jaar 900 na Chr.. In het
jaar 1000 vinden wij naast de edelen de stand van de onafhankelijke vrije
landbewoners, die echter gaandeweg te midden van de voortdurende
oorlogsgevaren in betekenis daalde en zijn heil zocht in de bescherming bij de
machtige heren. Zij werden pachters, vazallen of lijfeigenen onder bescherming
van de edelen. De vazallen behielden hun persoonlijke vrijheid, doch deden de
gelofte onder de hoede van hun Heer deze te dienen en gehoorzaam te zijn, als
een vrij man hem trouw voor het leven toezeggende. Met deze vazalliteit ging het
beneficiënstelsel gepaard. Door talrijke schenkingen van uitgestrekt grondgebied
aan hun heren, kerken en kloosters, verkleinden de vorsten hun domein. De
macht van de nieuwe graafgrondbezitters werd aldus versterkt. Hier treedt de
maatschappij uit de fase van de vrije markeninrichting in die van groot
grondbezit.
In de buurtschap Rectum, gemeente Wierden is het erve Bevervoorde. Ook werd
het erve Barvoorde, Barvede, Barfde en Berfde genoemd. Een bericht over de
restauratie van de boerderij waarbij oude versierde fragmenten zijn aangetroffen,
wekte de belangstelling van Woolderink. Deze zijn niet normaal in de
boerenerven in de omgeving, vandaar dat gedacht werd aan hergebruik van
materiaal uit een voornamer huis. Dit werd versterkt door het gegeven dat er een
adellijk geslacht Van Bevervoorde in de omgeving voorkwam en het feit dat op de
oudste kadastrale kaart van het jaar 1830 een aantal grachtenstelsels
voorkomen, waarvan één met een ronde gracht en een vierkant bouwwerkje erop.
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Al met al redenen genoeg voor Woolderink om een nader onderzoek te doen in de
archieven.
De naam Bevervoorde heeft te maken met het dier dat bever genoemd wordt en
dat in Twente in vroeger tijden geleefd heeft. Het erve Bevervoorde was gelegen
aan de Aa, evenals het iets oostelijker stroomopwaarts gelegen erve Beverdam.
Op de plek waar de bevers hun dam in de rivier maakten werd het water
opgestuwd en achter de dam (stroomafwaarts) was het water laag en kon men de
rivier oversteken op een doorwaadbare plaats ofwel voorde.
Het erve Bevervoorde is mogelijk het stamhuis van het adellijk geslacht Van
Bevervoorde geweest. De eerste keer is dit geslacht vermeldt in de schriftelijke
bronnen, als bewoners van Het Bevervoorde in de Stad Rijssen en als dienstman
van de bisschop van Utrecht. De ligging van het Huis Bevervoorde in Rijssen
geeft evenwel geheel geen aanleiding voor de naam. Mogelijk is de eerste bewoner
afkomstig van het erve Bevervoorde in Rectum en heeft hij zijn naam aan het
Huis in Rijssen gegeven. Het Huis Bevervoorde in Rijssen komt later in de tijd in
het bezit van het geslacht Van Langen en daarna in het geslacht Van Ittersum tot
den Oosterhof. Edelen met de naam Van Bevervoorde wonen op De Oldemeule
(Oele), Peckedam (Diepenheim) en Mensing. Ook zijn er hofmeiers in Ootmarsum
die de naam Van Beverfeurde dragen. Voor adellijke bewoning van het erve
Bevervoorde te Rectum zijn geen aanwijzingen gevonden. Bij de schatting
(belasting) van Twente door de bisschop van Utrecht in het jaar 1475 betaalt de
bewoner de normale schatting, terwijl edelen (dienstmannen) vrijgesteld waren
van deze schatting. In het jaar 1475 wordt Everd van Langen beleend met een
groot aantal erven in Rectum: de hof te Bevervoerden, de Hulshoerst, de hof te
Rectum en Molencate en Boninck met anderhalve waar in de marke Rectum. De
vuurstedenregisters uit de zeventiende en achttiende eeuw en de volkstelling van
het jaar 1748 vermelden alleen het erve Bevervoorde of Berfde en niets over een
adellijk Huis. Wel bij het naastgelegen erve De Dakhorst wordt een adellijk Huis
genoemd, bewoond door Van Langen. Het vuurstedenregister van het jaar 1752
vermeldt één vuurstede op het erve Berfde. Als eigenaar wordt Abraham ten Cate
genoemd die koopman (fabriqueur) was te Almelo. Uit het register van de
vijftigste penning (belastingregister) blijkt dat deze met zijn twee zonen Lambert
en Harmen uit het huwelijk met zijn eerste vrouw, Anneken ten Cate, op 11 juli
1754 hun gemeenschappelijke boedel gedeeld hebben. Het erve en goed
Barvoorde in Rectum wordt aan Abraham ten Cate toebedeeld voor achtduizend
gulden en Lambert en Harmen ten Cate krijgen een huis in Almelo achter de
watermolen met twee bijgelegen weverswoningen voor vijfduizend gulden.
Mogelijk heeft Abraham ten Cate daarna op het erve Bevervoorde een herenhuis
gebouwd. Dit herenhuis komt voor op de oudste kadasterkaart van het jaar
1830. Uit de bijbehorende leggers blijkt dat het landgoed dan eigendom is van
Nicolaas Hendrik ten Cate, koopman te Almelo. Het goed wordt omschreven met
grasgronden, hooilanden, bouwlanden, hakhout, tuinen, hoge bomen, water,
bos/hakhout en twee keer huis en erf. De genoemde boerderij betreft het erve
Peters en heeft een belastbare waarde van vijftien gulden. De andere boerderij
betreft het erve Groot Barfde en heeft eveneens een belastbare waarde van
vijftien gulden. De ronde grachtaanleg betreft een theekoepel en heeft een
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belastbare waarde van zes gulden. Het is dus niet een huisplaats met een
adellijke woontoren. Het Huis is interessanter en moet een aanzienlijk herenhuis
geweest zijn gezien de belastbare waarde van honderdtwintig gulden. Dat is
vergelijkbaar met het adellijk Huis Backenhagen in Deldenerbroek. Er is een
omschrijving in de akte van de publieke verkoop op 29 december 1843 van de
goederen en tienden uit de nalatenschap van Anna Maria Gezina Cock, weduwe
van Nicolaas Hendrik ten Cate te Almelo. Er wordt een buitenverblijf Barvoorde
genoemd, bestaande uit een herenhuis met stalling, koetshuis, tuinen, vijvers en
plantsoenen met twee boerenerven gelegen in Rectum. En het recht van volle
waar in de marke Rectum, alsmede de private visserij (slechts in het bezit van
één bepaald persoon) bekend onder de naam van Hesselinkvoort. De twee
bouwmanserven zijn verhuurd aan Kobus Barfde en Gerrit Struik, boeren uit
Rectum. Dit perceel wordt gekocht door Arnoldus Braamhaar, koopman te Enter
en Gerhardus Hendrik Immink, predikant te Enter. De koopprijs bedraagt
vijftienduizendzeshonderdzes en dertig gulden.
Kort na deze verkoop wordt het herenhuis afgebroken zoals blijkt uit de akte van
13 juni 1845. Gerhardus Hendrik Immink en Arnoldus Braamhaar verklaren dan
gezamenlijk gekocht te hebben en bezitten:
-

het erve Luitink te Lonneker;
het erve Hulsbeke in Losser;
het buitengoed Barvoorde te Rectum.

Van het goed Barvoorde is het herenhuis afgebroken, bestaande uit tuinen,
vijvers, plantsoenen, bouwmanerven, enzovoort. De erven Luitink en Hulsbeke
worden toebedeeld aan Immink voor de waarde van twaalfduizend gulden en het
buitengoed Barvoorde wordt het eigendom van Braamhaar, ook voor een waarde
van twaalfduizend gulden. Bij publieke verkoop op 25 november 1851 wordt het
goed Barvoorde opnieuw geveild, nu op verzoek van Geertruida Catharina Meijer,
winkelier te Enter en weduwe van Arnoldus Braamhaar. Koper van het
buitengoed wordt Albertus Gerhardus Kamerling, fabrikant te Stad Almelo voor
een prijs van elfduizendvijfhonderd gulden.
Volgens de sluitsteen in het erve Berfde heeft Albertus Gerhardus Kamerling en
zijn vrouw Henrietta Hoogklimmer de boerenwoning in het jaar 1852 ingrijpend
laten verbouwen. Daarbij zijn blijkbaar ook onderdelen van het in het jaar 1844
afgebroken herenhuis gebruikt. Op 8 juni 1871 vindt de verdeling van de boedel
plaats van wijlen Albertus Gerhardus Kamerling en wijlen Henrietta
Hoogklimmer. De boerenplaats Barvoorde met huizen, schuur, et cetera wordt
voor een waarde van vijftienduizendzeshonderdtachtig gulden toebedeeld voor de
helft aan Zeno Hendrik Kamerling, fabrikant in Stad Almelo en voor de andere
helft aan Johannes Weijgardus Meijer, fabrikant te Ambt Almelo en zijn vrouw
Berendina Regina Hendrina Kamerling.
De navolgende Huizen zijn niet als havezathen aangemerkt omdat zij – ze zijn in
sommige opzichten niet onbelangrijk geweest – niet de kwaliteiten van werkelijke
havezathen hadden.

565

Het Huis Altena in Beckum
Volgens Ebbinge Wubben zou er in het jaar 1539 daar waar in Bekkum nu nog
het fraaie boerenerve Altena ligt, een kasteel van die naam hebben gestaan. Het
behoorde aan jonker Jan van Beckum en het Huis werd ook door hem bewoond.
Jan van Beckum had een ongehuwde zuster, Maria van Beckum. Jan van
Beckum was gehuwd met Ursula van Werdum. De beide vrouwen bekend zijn
geworden door hun dood op de brandstapel ten tijde van de reformatie.

Het Huis Bever
Volgens Geerdink een adellijk huis in De Lutte waar de familie Van Bever of
Beveren gewoond zou hebben. Tot het Huis in het jaar 1678 door het huwelijk
van de erfdochter overging aan de katholieke familie Van Flodrop. Volgens het
trouwregister van Oldenzaal trouwde Margaretha de Bever met Diderik van
Flodrop in het jaar 1678.

Het Huis Brandlecht of Brandlicht
Het Huis Brandlecht in het stedeke Rijssen gelegen op ‘den Pol’. Niet te
verwarren met de ridderstede Brandlicht in het Bentheimse. Van het
edelmanshuis is geen tekening bekend en het was een leen van de leenkamer van
Saasfeld. Oorspronkelijk was het Huis bewoond door het geslacht Van Munster.
In de kerk te Rijssen lag een grafsteen met het wapenschild van Van Munster en
opschrift: ‘Gerrit van Munster tot Brandligt. Obiit 1 Juny anno 1636’. Christoffel
van Munster was een zoon van Johan van Munster, die getrouwd was met Anna
van Langen. In het jaar 1642 trouwde Christoffel’s zoon Gerhard met Margaretha
Scholiers. In het jaar 1652 werd hij als jonker Gerhard van Munster tot Brandligt
te Rijssen afgekondigd met juffer Adelheida van Egeren uit Kleef. Haar grafsteen
met opschrift: ‘Vrouw Aleida van Egeren tot Brandlicht. Obiit den 26 Desember
1700’ is in de kerk te Rijssen. De herinnering aan zijn voorouders werd bewaard
door een brede schouw in een woning op de Pol, waarop uitgesneden was het
wapen van de van Langen’s (vijf schuine ruiten) drie maal en dat van
IJsselmuiden (drie vogels) eenmaal. Volgens de oorkonde van 22 december 1724
verkoopt Reinier Franciscus van Munster, na de dood van zijn onnozele broer
Joan van Munster, het Huis Brantlecht met toebehoren, bij Rijssen gelegen. De
koper is Jan Jansen, burgemeester te Rijssen. Die wordt daarmee door de
Leenkamer van Saasfelt in datzelfde jaar beleend. Bij leenopdracht d.d. 15 juni
1784 wordt ‘het goed Brandligt cum annexis (met toebehoren) geleegen bij
Rijssen soo en in dier voege als hetselve aan den Huise Saesvelt leenhorig is’
opgedragen aan Hermannus Jansen te Rijssen.
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De Borch Enschede
Het Huis is geenszins als een havezathe aan te merken omdat deze op geen van
de oude kopieën van de Ligger van Overijsselse Havezathen als zodanig
voorkomt. Waarom niet? Dat is een raadsel gebleven. Het Huis en zijn bewoners
waren in hun tijd en voor hun omgeving zeker niet minder belangrijk dan vele
van de andere wel erkende havezathen. De oudste bewoners, de heren Van
Enschede schijnen in het jaar 1400 te zijn uitgestorven. Ze zijn opgevolgd door
de heren Van Scheven, die onder de leden van de Ridderschap van Overijssel
omstreeks het jaar 1460 verschenen, terwijl ook de Landdag van het jaar 1565 te
Borne gehouden door een Van Scheven bezocht werd. Na het jaar 1570 zien we
als hun opvolger in rechten Gerlach van Beveren, na wie het Huis in het jaar
1600 overgaat aan de katholieke familie Van Loen. Het scheen dat Caspar van
Loen veel moeite deed om met de oude zetel van de Van Scheven’s ook hun
plaats in de Ridderschap van Overijssel te verwerven. Die pogingen hadden
echter geen gevolg, aldus Bentheim in het jaar 1900 in een ‘Verslagen en
Mededeelingen der Vereen’. We lezen in een akte van 14 februari 1706 dat de
laatste Van Loen en zijn echtgenoot ‘haar Welgeb. (…) Havesaate soo als geleegen
binnen deese stadt Enscheide’ met een hypotheek belasten. Terwijl in de
definitieve acte van verkoop in het jaar 1709 gesproken wordt van ‘de Havezathe
die Borg te Enscheyde’. Men heeft elders ‘borg-enschede’ nooit als een havezathe
erkend, ook niet als één wiens recht ‘sliep’ omdat de bewoners nu eenmaal
rooms-katholiek waren.

Het Huis Cattelaar
Het Huis gelegen aan de weg van Delden naar Rijssen, staat als een havezathe
vermeldt op de kaart van Overijssel van N. ten Have van het jaar 1690 en op de
kaart van Jan de Lat van het jaar 1743. In mei 1685 kocht Herman Borgerink,
gehuwd met Gerritje Daems, het Huis Cattelaer waar zijn vrouw in het jaar 1709
overleed. Hem volgde op zijn zoon Joan Borgerink, gedoopt te Deventer in het
jaar 1662. Diens dochter Aleida huwde in het jaar 1700 met de Deldense
predikant Paulus Putman en overleed op 15 november 1738. Er was een dochter,
ook Aleida genoemd. In een oud trouwregister van het gemeentehuis te Rijssen
vindt men: ’28 maart 1669 Ernestus Wilhelmus Stoltenkamp preceptor (titel van
leraar aan de Latijnse school) an die Latijnsche schole tot Steinfort gehuwd met
Anneien Cramers wohnende op het Kattler.’ In het archievenboek bijgehouden
door de predikanten van de hervormde kerk te Enter (gestart in 1708): ‘den Heer
H. Borgerink, Borgemeester der Stadt Deventer en Heer van Catteler’, die zich in
het jaar 1708 met de drost van Twente veel moeite gaf om Enter een kerkgebouw
en predikant en de daartoe benodigde fondsen te verschaffen. Voorts zien we de
‘jufferen B’. vermeld in het rapport van het jaar 1772 over de Twickelervaart als
aanstichtsters van het verzet van de Enterse boeren tegen die vaart in de buurt
van Huis Cattelaar. In juni 1804 werd Cattelaar door de weduwe Dumbar voor
vierduizend gulden verkocht aan Yndjen Eindhoven.
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Het Huis De Dackhorst of Dashorst
Het Huis bij Rijssen in het gericht van Kedingen. Ebbinge Wubben noemt als de
bezitters de jonkers Van Langen doch zegt dat hem geen havezaatsrechten ervan
bekend zijn. Daarmee stemt overeen de afwijzende beschikking van Ridderschap
en Steden van 17 maart 1614 op het verzoek van de weduwe van Evert van
Langen van de Dackhorst om ‘gevrijt’ te zijn in de generale middelen. In het
copulatieboek van de hervormde kerk te Wierden staat te lezen dat Swier van
Langen tot Dakhorst in het jaar 1635 huwde met Catharina Brandenburg, een
kleindochter van Goossen van Reasfelt. Voorts bekrachtigen de Steden van
Overijssel bij besluit van 19 februari 1656 de overdracht gedaan door Sweder van
Langen tot Dackhorst ten behoeve van Zeger van Rechteren Heer van Almelo van
het erfmarckenrigterschap van ’t Hooge Haksel te Wierden. In het jaar 1669 is
juffer Lucia van Langen, dochter van de Dackhorst gehuwd met Hendrik de
Reigher. De Dakhorst of Dashorst was met een hypotheek verzwaard
aangetroffen onder de goederen van ‘den desolaten boedel’ (1702) van Judith
Margaretha van Coeverden, weduwe van de drost Van Bevervoorde tot de
Oldemeule. In het resolutieboek van de collatoren van de kerk te Rijssen is enige
malen genoemd: ‘de vrouwe van de Dackhorst’ en ‘het gestoelte van de
Dackhorst’. Waarschijnlijk had dit Huis mede-collatierecht in de beroeping van
een predikant te Rijssen. In de kerk te Geesteren was begraven: ‘Garbrig Agnes
van Langen weduwe Van de Wal tot de Dakhorst. ‘Obiit 1 Mayus 1730’.

Het Huis Harseveld
Het Huis Harseveld bij Singraven was een eenvoudig edelmanshuis, gelegen ten
noorden van het Huis Singraven en was geen riddermatig goed. Het behoorde in
de zeventiende eeuw aan het riddermatig geslacht Up den Berghe ofwel Op ten
Berge, hetwelk een haal in hun wapen voerde en oorspronkelijk stamde uit het
Kleefse land. De commandeur van het Duitse Huis te Ootmarsum, Gijsbert Op
den Berge, in het jaar 1624 overleden, was eigenaar van het Huis Harsseveld. Bij
een koopcontract van 29 oktober 1647 sluiten jonker Balthasar Up den Berge en
juffer Margaretha van Renssen, ‘eheluyden’ een koopcontract met Jan van
Twickelo tho Borgbeuningen over het erve Beyerlinck in Tilligte. Uit het
testament van Daniël van Renssen van 1 november 1686 blijkt dat deze
woonachtig was op het Huis Harseveld, waarschijnlijk inwonend bij zijn zuster
Margeretha van Renssen (Huisarchief Wegdam). Genoemde Balthasar,
waarschijnlijk overleden in 1693 en bijgezet in de grafkelder in de kerk te
Oldenzaal, liet een dochter na: Sybilla Elisabeth. Zij trouwde met Edsard van den
Clooster tot Everlo, waarop deze laatste als Heer van Harseveld voorkomt onder
de goedsheren in het Markenboek van Noorddeurningen. Bij een akkoord van 21
november 1714 beëindigt Joanna Christina van Coeverden, douairière van
Balthazar op ten Berge tot Harsseveld ‘eenige differenten en quaestien nopende d’
ouderlicke en broederlicke nalatenschappen met Joan Heidentryck van
Coeverden ’t Wegdam’. Zij hertrouwde in het jaar 1717 met Derk Mulert tot den
Backenhagen en overleed op 14 januari 1721. Een Wolter Jan Heydentryck op
den Berge heet in het jaar 1728 tot Hertzeveld en sterft in het jaar 1734. Diens
erfgename Joanna Reinira op den Berge was gehuwd met Cornelis Cuyck van
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Mierop. Na haar dood werd haar dochter Margaretha Johanna Cuyck van
Mierop, die gehuwd was met markies De Thouars, in het jaar 1737 met het Huis
Harsseveld beleend. Op 23 februari 1783 wordt aan Jacob baron Van der Wijck
en Johanna Christ. W. Marianne Marquise De Thouars attestatie verleend om op
het Huis Harsseveld te trouwen, waar zij na hem overlijdt op 31 december 1791.
Op 7 juli 1835 overleed op het Huis Georgette Cornelis La Vasseur de Cogny,
markiezin De Thouars, vrouwe van Hersseveld. Haar nicht en enige erfgename
Wilhelmina de Thouars verkocht in het jaar 1840 de bezitting aan de toenmalige
eigenaar van Singraven, waarmee het sindsdien verenigd bleef. In dat jaar werd
het Huis Harseveld verhuurd voor een termijn van zes jaar aan Pieter Boele van
Hensbroeck, destijds te Tubbergen verblijvend, wiens gemachtigde het contract
in het jaar 1842 annuleerde. Het eenvoudige in verval geraakte Huis werd in het
jaar 1848 door de eigenaar gesloopt. Het bezit was in het begin van die eeuw
ruim vijftig hectare groot en omvatte vier boerenerven. Een fraaie ijzeren
haardplaat, voorstellende de ontvoering van Europa, met het jaartal 1670, is
afkomstig van het Huis Harseveld en wordt bewaard op Huis Singraven. Een
torenklok van het Huis Harseveld bevindt zich te Enschede in particulier bezit.

Het Huis Hombergh
Aldus op de kaart van Overijssel van N. ten Have van het jaar 1690 aangegeven
als een kasteel in het broek van Zenderen, gewoonlijk de Hondeborch geheten.
Dat is stellig nooit een adellijk huis geweest met Heerlijke rechten. Zeer
waarschijnlijk een laat-Saksische burcht, op de heuvel is tegenwoordig een
boerenerve.

Het Huis Keppels
Het Huis Keppels bij Markelo is alleen bekend als boerenerve; het komt niet voor
op een der meer genoemde Lijsten van Havezathen. Volgens Van Doorninck in
‘Geslachtkundige Aanteekeningen’ huwt in het jaar 1757 Judith Agnes Mulert tot
Keppels met haar neef Jan Arnold Ludolf Mulert tot den Backenhagen. Deze
verkoopt ‘huis en havesathe Keppels in Marculo’ in het jaar 1782 voor
drieënvijftighonderd gulden aan mevrouw Van Papenkop.

Het Huis De Reijgershöfte
Het Huis was gelegen ten oosten van het stedeke Almelo. De riddermatige familie
De Reygher komt herhaaldelijk in oude stukken van onze streek voor. Volgens de
Huisarchieven van Almelo, Twickel en Herinckhave in een charter (besluit) van
het jaar 1417 komt voor Arnd de Reijgher als getuige. In het jaar 1504 worden de
broers Arend en Herman de Reijgher met een rechtsziende reiger in hun wapen
vermeldt. Bij charter van december 1643 beleent de Heer van Almelo Frans de
Reijgher met het erve Gladbeek, een borgleen in de Heerlijkheid Almelo Bij
leenbrief van het jaar 1631 (Huisarchief Twickel) wordt Diderik de Reijger tot
Gladbeek als hulder voor zijn minderjarige neef Everhard de Reijger tot
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Wermerdinck genoemd. ‘Uit deze beide bescheiden meen ik als vrij stellig te
mogen aannemen dat van de Reijgerhöfte de oudere naam Gladbeek was’, aldus
G.J. Ter Kuile. In het jaar 1669 trouwt ‘de Edele Henrick de Reijgher, sone van ’t
Kreienvelt’ met Lucia van Langen van de Dashorst. De erven Kreijenfeldt en Klein
Kreijenveld in Deldenerbroek waren een leen van Bronckhorst en behoorde in het
jaar 1579 toe aan Rudolf van Slade, gehuwd met Heile van Twickelo. Bij charter
van 10 oktober 1652 verkopen Everhard de Reiger en Lutgardt Crop, eheluiden
(echtpaar) aan Adolph Hendrick van Raesfelt tot Twickel een gedeelte van het
Huis en goed Kraeijenvelt ‘voorbehouden dat verkoopers en hunne erfgenamen
die cessie op den Holtink van de Grooteboerenmarcke sullen beholden’.
Herhaaldelijk is de familie De Reijgher ‘vermaagtschapt’ met de Rammelmans
van Huis Dubbelink, hetwelk oorspronkelijk aan dit geslacht toebehoorde.
Verschillende leden ervan liggen in de kerk te Delden begraven.

Het Sladenhuis alias Werninck of Werninckhof
Gelegen in de marke Woolde, gerecht van Delden, iets ten noordwesten van het
Huis Hengelo, waartoe het aanvankelijk schijnt behoord te hebben. Aangaande
dit Huis is erg weinig bekend. In de registers en rekeningen van het aartsbisdom
Utrecht onder het opschrift: ‘Dit siin die Manne in Zallandt (van den bisschop)
onder andere Everts vrouwe Van der Ese hout (te leen) ondermeer dat huys ten
slade’ (1385). Een resolutie van Ridderschap en Steden van 1 juni 1598 houdt in:
‘Hendrick van Slaede, sustineerende een Riddermettiger, te wesen en begerende
daeromme een Erve genamt Warninck, gelegen in den gerichte van Delden in de
Buyrschap Woelde van der scattinge te vrijen (…) sal geholden wesen om datselve
Erve te contribuiren ter tijt hie sijne Riddermeticheyt ende exemptie sal hebben
bewesen.’ In het jaar 1649 richt zich een zekere Adolph van Slade tot
Ridderschap en Steden met de bewering dat zijn Huis Warninck rechten van
havezathe zou hebben, waarop echter Willem Ripperda tot Hengelo aan
Ridderschap en Steden betoogt:
Dat dit goed van Slade sij een Bourenhoff, die altijt mette huijsluijden gegolden
heeft ende noch geldet, dat heer Frederik van Twickelo Ridder ende besitter des
huyses Hengelo hetselve goet gegeven heeft aen syn natuurlijcken soone Jan van
Twickelo, door de Bancke genaempt Joan mette korte armen, wesende Grootvader
van voornoemde Slade.
Op 20 april 1649 volgt daarna een resolutie dat nader bewijs in dezen nodig was.
Vervolgens lezen we uit een resolutie van 30 september van datzelfde jaar, dat
aan Jan van Gesscher tot de volgende Landdag uitstel verleend wordt om alsdan
te bewijzen: ‘het recht van havezathe van Huys en Erve Warninck, soo hij van
Slaede gekocht heeft.’ Dat ook deze niet slaagde leert ons de resolutie van 25
april 1650 waarin werd ‘verstaen dat hij de qualiteit van havesate van dat Huis
Warninck niet genoechsam bewesen had.’ Eind 1600 schijnt het Huis, waarvan
een oude plattegrond zich bevindt in het gemeentehuis te Hengelo, een tijd lang
bewoond geweest te zijn door Willem Heinrich Schele tot Welbergen.
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Het Huis Staverden
Het Huis Staverden bij Enter. Volgens de ‘Navorscher’, nummer een en dertig
werd de hof Staverden bij Enter, die vroeger De Berghorst heette, aldus genoemd
naar een lid van de familie Van Staverden (1650). We treffen aan Willem Jacob
van Staverden tot de Berghorst in het jaar 1690. In het jaar 1654 was Rutger van
Haersolte, de bekende drost van Lingen, en later van Twente, Heer van
Staverden. Hij overleed op 25 mei 1751 te Zwolle. Willem van Haersolte, Heer van
Staverden, nalatende als enige erfgename zijn nicht Willemina Borre van
Amerongen.

Het Huis Warmtink
In een charter van 7 juni 1430 keurt ‘Otto Heere toe Bronckhorst en Borculo’
goed dat Willem Ribbert, zijn beleende man, zes mudde rogge jaarlijkse rente
verkocht heeft aan Johan Bouingherhof uit het erve Wermerting. Dat leen
behoort de Heer to Borculo en ligt in het kerspel van Delden. Het Warmtink komt
als havezathe voor op de Lijst van Van Spaen maar is vroeger nooit als zodanig
erkend. In een stuk van het jaar 1677 vinden we genoemd Anthony Stephen de
Reiger tot Warmedink, terwijl in het Lidmatenregister van de hervormde kerk te
Delden onder het jaar 1687 aantreffen: jonker Francois Henrick de Reyger toe
Wermertinck. De tienden grof en smal over het Warmtink waren een leen van het
Huis Twickel. Dat Warmtink wel havezaatsrechten had werd beweerd in het
advies van de advocaten Putman en Ten Brink aan Ridderschap en Steden van 2
april 1747. Van der Aa (aardrijkskundig woordenboek) zegt ervan (omstreeks
1840): ‘Het Warmtink is een buitengoed in Twenthe; het heerenhuis is
afgebroken; de daartoe behoord hebbende gronden, vroeger in eigendom bezeten
door de erven van den Heer Egbert ten Cate te Almelo, beslaan een oppervlakte
van zevenenzestig bunder.’ Het moet een eenvoudig herenhuis zijn geweest,
geflankeerd door twee bouwhuizen, geheel omgeven door een gracht waarvan het
grootste deel nog goed is na te gaan. De eigenaresse in het jaar 1974 is mevrouw
C. Hänisch-Ten Cate, geboren te Mödling in Neder-Oostenrijk.
Sinds het jaar 1592 droegen Ridderschap en Steden, tot zich genomen hebbende
het landsheerlijk gezag, die functies op aan een ‘Stadhouder’ of ‘Lieutenant van
Leenen’. In dat jaar werd bij Instructie bepaald dat van iedere belening ‘sall
betaelt worden die olde hergewade ende gerechtigheden daertoe staende, te
weten voor een heergewade tien caroli gulden, item enen daler voor den
Lieutenant van die Leninge voor segelgeld enen olden schilt, welche alles tot
profijt van die Lantscap sal worden ontfangen.’ In het Landrecht van Overijssel
van het jaar 1630 werd alles wat op de lenen betrekking had opnieuw geregeld.
De titel ‘Successie van Lehengoederen’ hield in: ‘voor een ordinaris Heergewade
sall men betalen achttien carolusguldens achttien stuyvers te verdeelen naer
older gewoonte.’ Met betrekking tot de eigendomsoverdracht van onroerende
goederen in het algemeen, bepaalde de eerste Landbrief van bisschop David van
Bourgondië:
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Dat niemant in unsen lande an desse sidt der Isselen geen guedt avergeven offte
verkopen sal, dan met richters breve, des geenes daer die gueder under gelegen
sijn.
In het jaar 1546 werd als tweede eis gesteld: ‘in biwesen van tween koernoten
unde gerichtslueden’, terwijl het Landrecht van het jaar 1630 nader voorschreef
dat de koernoten moesten zijn of gekwalificeerde lieden of onbesproken personen
en voorts nog dat de transportbrief niet alleen met zegels moest worden voorzien
maar ook ondertekend! Deze charters van overdracht en leenbrieven zijn voor
ons de rijkste bronnen zijn aangaande de goederen en personen. Ze zijn
zorgvuldig van geslacht op geslacht bewaard gebleven en waarin ook het
hoofderve de daartoe behorende goederen, tienden en uitgangen nauwkeurig
opgesomd worden.
Om zijn onrustige edelen in toom te houden bouwde bisschop Gwij van
Henegouwen omstreeks het jaar 1310 het sterke kasteel van Goor. Bisschop Jan
van Arkel had menige vete uit te vechten met zijn leenmannen, waaronder echte
roofridders. Energiek als weinige van zijn voorgangers overwon hij ze allen. Wel
werd het kasteel te Goor door Gijsbert van Bronckhorst Heer van Borculo
vernield, de wraak bleef niet uit. Het Huis Saesveld, het sterkste van de
roofnesten in deze streek werd in het jaar 1360 door hem belegerd en
bedwongen. Bisschop Jan van Virneburg werd door zijn leenmannen Herman
van Twikkel en Otto van Kemnade, naast de graaf van Almelo, op zijn burcht te
Goor in het jaar 1368 gewoon overrompeld en gevangen genomen. De door de
keizer in het jaar 1361 aan bisschop Jan van Arkel gegeven toestemming hier
een vrijstoel op te richten, waarschijnlijk alleen gericht tegen de onrustige edelen
in deze streken, had weinig uitwerking. Bij de zwakheid van het centrale
bisschoppelijke gezag bleef in onze afgelegen streken voortdurend een chaotische
wanorde, nog vermeerderd door herhaalde invallen van de Geldersen en de
Westfalen. Begin 1500 ontstaat dan de jarenlange bloedige vete tussen bisschop
Frederik van Baden en de hertog van Gelre. Goor, Diepenheim en Lage worden
ingenomen en weer hernomen, het hele platteland werd te vuur en te zwaard
bezocht! Had reeds de krachtige Jan van Arkel bij wijlen de moed laten zakken
zodat hij herhaaldelijk het bisdom verliet ‘ende lietet al varen alst varen mochte.’
Voor Frederik van Baden scheen geen uitkomst uit de verwarring, temeer niet
toen in het jaar 1517 de hertog Van Gelre met een grote legermacht moordend
Twente was binnengevallen. Hij resigneerde en verliet het land: ‘sijn harte was
verteert, soo cleen als een wallnoete.’ De bisschop na hem, Hendrik van Beieren
was evenmin opgewassen tegen de zware taak. Hem bleef geen andere weg dan
zijn ontredderde wereldlijke macht aan keizer Karel af te staan. De afstand werd
bekrachtigd door Steden en Ridderschap op 21 maart 1528.
Er is een oud manuscript in het archief van jonkheer mr. L.H.J.F. Van
Bevervoorden tot Oldemeule te Amsterdam. Het opschrift: ‘Namen der
Havezathen offte Saalsteden waervan de Edelen ten Landdage verscreven
worden.’ Dit bevat de Huizen, behalve de Oldenhof, Scherpenzeel en
Warmentink, er zijn enkele namen meer: Fleringen (Herinckhave), Esschede
(Eeshof), Kevelham, Olydam en Westerflier. Zij waren eigendom van roomskatholieken wiens recht ‘sliep’ (slapende havezathen). Op geen van de lijsten
komen voor de havezathen: Brekkelenkamp, Beugelscamp, Randing,
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Grootenhuys en Heeckeren. Treffend is te zien hoe in Twente de overgrote
menigte van de havezathen door de oude bewoners of verlaten waren en
overgelaten aan rentmeesters, of verkocht voor afbraak en geveild in percelen aan
speculanten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huis Backenhagen, sinds 1770 onbewoond, in 1824 verkocht;
Huis Bellinckhave, verkocht in 1780, in 1798 gesloopt;
Huis Beverfeurde (Rijssen), verkocht in 1781 en gesloopt;
Huis Beugelskamp, sinds 1783 met een hypotheek verzwaard,
sinds 1800 verkocht en gesloopt;
Huis Boekelo, verkocht in 1792, gesloopt in 1810;
Huis de Borcht Beuningen, verkocht in 1801 en gesloopt;
Huis Brekkelencamp, sinds 1700 in desolate staat, in 1780
verkocht en vervallen;
Huis Diepenheim verkocht in 1790;
Huis Dubbelink verkocht in 1752 en gesloopt;
Huis Everlo verkocht in 1796 en gesloopt;
Huis Grimberg verkocht in 1787 en gesloopt;

•

Huis Hengelo sinds 1750 onbewoond, in verval en gesloopt.

De Hof to Boekelo
De havezathe Boekelo, ofwel hof te Boekelo ofwel hof te Boekholt in het richtambt
Enschede, was evenals Huis Enschede bij Tubbergen en (oorspronkelijk) Huis
Eftinck onder Elsen een leen van het Huis Bronckhorst, welke leenkamer
meerdere erven in Twente bezat. Zoals de tienden over het erve Rotgerinck onder
Delden, over Groot Varwick en Lutke Varwick en over het Lippingckhof in het
kerspel van Enschede, over Loiijng in Stockum, over Hoevinck in Driene en over
Huijginck in Driene. En ook het erve Witbroock in Lonneker, het Kreijenfeldt in
Deldenerbroek en Eggertinck in boerschap Woolde. Zoals Beugelscamp
oorspronkelijk uit twee erven is ontstaan, vinden wij het erve te Boekelo steeds
genoemd met het daarbij gelegen erve Vogelsanck. In het begin is dit laatste erve
afzonderlijk genoemd en wel in een charter van het jaar 1450, op ‘mei-dach
Philippi et Jacobi apostolorum’ in het archief van het klooster van Albergen.
Daarbij ontslaat Otto Heer te Bronckhorst en Borculo als leenheer Johanszoon
zijn leenman ten gunste van Johan van Twicklo, draagt hem over de grove en
smalle tienden over enkele erven uit het leenverband en ontvangt daarvoor in
‘manstat te vijffmarcken’ van dezelfde terug van de erven de ‘Vogelsanck to Bokel’
in het kerspel Enschede en Woestinck in het kerspel Delden met de tienden. Een
leen in manstat werd gegeven om daarvoor krijgsmanschap te presteren; een leen
in dienstmanstaat bracht mee dat de leenman (edele) dienstman werd. Een
Vijfmarcksleen verviel volgens het Gelders Zutphensche recht, bij ontstentenis
(verwarring) van een mannelijk erfgenaam aan de leenheer en niet aan de naaste
in bloede. Een Zutphens leen vererfde op het naaste bloed, de ‘oudste op strate,
man voor vrouw’. Kreynck zegt van Boekelo dat het een oude havesathe is en
noemt als eerste eigenaar een lid van het geslacht Sticke, tevens bezitter van het
Weldam. Dat is een van de alleroudste geslachten van Twente, rijk in grondbezit.

573

In de vroegste charters komen we tegen de geslachten: Hondeberg, Hilscher,
Splinter, Mom, Moerbecke, Zwafken, Bermentlo en Overhagen. De zo-even
genoemde Johan van Twickelo was gehuwd met een erfdochter: Juthe of Judith
Sticke of Edelsticke. Het echtpaar liet een kind na: Judith van Twickelo. Een
dochter van de laatstgenoemde trouwde in het jaar 1530 met Unico Ripperda. Op
26 oktober 1792 werd de havesathe Boekelo publiekelijk verkocht met recht van
verschrijving op de Landdag, recht van jacht en visserij, aan Hendricus Ignatius
Christiaan van Kempen, wonende te Zwolle, voor de som van zeven en
dertigduizend gulden. De belening op hem volgde 3 oktober 1793. De leenkamer
keurde bij brief van 22 juni 1797 de vestiging van een hypotheek goed op de hof
Boekelo, groot vijfenzestighonderd gulden, verstrekt door Joan Blydenstein te
Enschede. De Heer Van Kempen overleed op het Huis Aalshorst bij Dalfsen op 17
september 1819 maar had tevoren op 4 januari 1818 onderhands het hof te
Boekelo met alle erven, houtgewas en zelfs meubelen verkocht voor een totaal
van dertigduizend gulden aan J.G.B. Weerman, wijnkoper te Delden, J. Dijk,
schout en fabriqueur te Hengelo en Gerhardus Kwinkeler, boer te Boekelo, die de
hof op 11 november 1818 onderling verdeelden. De eerstgenoemde verkreeg
daarbij de huisplaats met de Heerlijke rechten. Hij liet het herenhuis slopen en
de gracht dichtplempen. Bij akte van 22 augustus 1822 verkocht Weerman zijn
deel aan Helmig van Heek te Enschede, die in de volgende jaren meerdere
stukken van het oude goed er bij aankocht. Na diens dood kwamen de goederen
aan zijn zoon, Gerrit Jan van Heek te Enschede, die het in het jaar 1974 nog in
bezit heeft. Op de tekening van het jaar 1729 van A. Schoemaker is de hof te
Boekelo te zien van de zijkant en de achterkant. Het voorgebouw is op het
origineel met een rood pannendak, het Huis en de beide torentjes zijn met
blauwe leien bedekt terwijl rondom het geheel grachten lagen. Andries
Schoemaker en zijn vrienden bezochten het Huis in het jaar 1729 en vertellen er
ons het volgende van:
Wanneer wij hier kwamen om de plaetse te teekenen, wierden wij seer vriendelijk
binnen genoodigt, alwaar we een groot geseltscap Juffrouwe vonden, die ons alle
beleeftheijt aendeden en onder andere met veel vrindelijkhijt aan ons koffie
schonken alsoo het noch voor de middag was dat wij daar waren; onder andere
vonden we daer een suster van den heer Van Sommelsdijk met welke we een soet
dieskoers voerden. In het daer naer toe rijden, had ons bijna een groot ongeluk
gepasseerd hierin bestaende: wij reden door eene deftige laan, die ons na ’t hof te
boekhold leidde: onderwegen was een houte brug gelegt en ons voorste paart trad
met het eene been door de brug henen, maar onse voerman was soo voorzigtig dat
hij sterk aansloeg, waardoor er geen tijt was dat de brug verder brak; deze
hofstad lijt lustig in ’t geboompt en heerlijke landen met graan en met hout beset.
Een latere tekening (kopie in de Twentsche Oudheidkamer te Enschede) laat het
gemoderniseerde Huis zien. Een zeer eenvoudig herenlandhuis. In het jaar 1817
is het reeds geheel en al gesloopt. Op de oudste kadastrale kaarten, die van het
jaar 1825, kan men er geen spoor meer van ontdekken. Behalve het erve
Vogelensanck ofwel Busger behoorden, althans bij de verkoop in oktober 1682,
de navolgende erven onder deze havezathe: de Hofkamp, Thomasmaete,
Leyerstede,
Nyhuisplaetze,
Weverstede,
Lubbert,
Hollink,
Snuverink,
Sniderstuksken, De Spiele, Lansink in de buurschap Woolde, het Theesinck bij
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Usselo, de Wesseler, de Veldmeyer en Bosmeyersplaetze. Het erve Lansink
hielden de bezitters van Boekelo te leen van de leenkamer van Huize Heeckeren
bij Goor. Het erve Theesinck werd uitgegeven door het Stift van Vreden, waarvan
nog een paar leenbrieven bestaan. Voor erve Theesinck kreeg die abdij ‘das
gewöhnliches Heergeweyde von fünf Churfürstliche Rheinischen Goltgulden.’ Bij
acte van 9 december 1806 kocht boer Jan Thezinck ‘als neuer Besitzer des ihm
von der Fraulein Isabelle Mechteld von Machony Erben cum consensu curia
feudaliss, vom 16 april 1793 verkauften Bauernhof Thesink’ en de oude
leenheerlijke rechten voor driehonderd gulden. Ook behoorde tot de havezathe
het markenrichterschap van de marken van Usselo en Boekelo, gedeeld met Huis
Heeckeren of wel om de beurt uitgeoefend. Zo verschijnt op de holtink van 18 juli
1633 uit naam van Wilhelm Ripperda diens gemachtigde Henricus Krop ‘van
wegens die hoevesath toe Boeculo’, hetzelfde op de holtink van 31 mei 1693 de
Heer Van Aertsen tot Boekelo en voorts op die van de jaren 1704, 1724 en enige
andere jaren. Als voornaamste goedsheren in die marke werden herhaaldelijk de
heren van Boekelo door de marke gedelegeerd naar de kerkenraad van de
hervormde gemeente van Enschede. In die marke had het Huis ook het recht van
vrije schapen-drift. Natuurlijk hebben de jonkers van Boekelo ijverig hun jachten visrecht uitgeoefend. Rijk aan allerhande wild als hun gebied was en visrijk de
Boekelerbeek in de onmiddellijke nabijheid. De Overijsselse jonkheren stuurden
wild aan de drie steden ‘tot onderholdinge van alle onderlinge vruntschap’, lezen
we ook dat bij begeleidend schrijven ‘Boeculo den 7 januari 1613’ Unico Ripperda
aan de stad Kampen voor de aanstaande keurmaaltijd overzendt ‘acht koppel
veldhoenderen; daar het geducht onweer is geweest, zoodat de huizen en boomen
zijn omver geworpen, de veldbeeken zijn overstroomd en de passagie belemmerd,
heb ick geen grof wild kunnen schieten’. Behalve de invloed die Boekelo kon doen
gelden in de marken en op de beroeping van een predikant in Enschede, had het
Huis ook het recht van aanstelling van de schoolmeester te Boekelo. Het was
bezwaard met een jaarlijkse bijdrage van vijfentwintig gulden ten behoeve van de
meester en met één van vijf gulden voor die te Enschede. In verschillende akten
van overdracht van Boekelo wordt nog melding gemaakt van ‘het recht van tyns’.
Dat hield in dat de tijdelijke pastoor van Alstätte in het Munsterse land alle jaar
op Sint Martensdag voor twaalf uur een beker moet brengen op Huis te Boekelo;
een beker gemaakt van lindenhout met drie rijen hazelaar omwonden. Deze tyns
was verschuldigd wegens het door de kerk van Alstätte in achterleen van Boekelo
houden van het erve Löhring. Oorspronkelijk zijn de bekers gemaakt van
eikenhout, later werden ze van lindenhout vervaardigd. Een dergelijke cynsplicht
komen we in Twente meer tegen. Een erve onder Tubbergen was verplicht jegens
de Eeshof tot een jaarlijkse pacht van ‘eijnen wytten beker tusschen sunte
mertijn unde middewinter’; zo moest een ander erve opbrengen aan het Weleveld
jaarlijks ‘eene teuite’. Zo zegt Geerdink dat aan de Bellinckhof verschuldigd was
als tyns uit de Bremerkamp jaarlijks vijftig houten schotels; zo rustte op de
Hachmeule een tynsbeker, jaarlijks op Sint Mertijn aan de Heer van Twickel te
betalen. Terwijl tenslotte diezelfde laatstgenoemde Heer uit een stuk land onder
Borne ‘een uytgang van een houte kop op Jacobi’ bezat. Aan deze tynsplicht is
een gedicht gewijd van mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Olthuys in een der
jaargangen van de Almanak Winteravondrood. Niet geheel op de hoogte met het
onderwerp legt hij per abuis de plicht op aan het klooster van Albergen in plaats
van aan de kerk van Alstätte. Hij laat de brenger het Driener heipad betreden in
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plaats van het Usseler heipad. Dit en nog enkele topografische fouten zijn in het
volgende gedicht van de hand van J.J. Deinse hersteld. Het gedicht alsdus
verbeterd:

De houten beker van het Huis te Boekelo
Wie komt met afgemeten tred,
en leunend op zijn doornen staf
in ’t deftig zondagspak gekleed,
het eenzaam Usseler heipad af?
Een dorp, dat in Westfalen ligt,
en die gezet jaar in jaar uit
zijn schreen naar ’t Huis te Boek’lo richt,
geen boerenwoning langs den weg.
Waar oud en jong hem niet begroet,
en spoedig ziet hij zich omringd
van heel een boeren-kindren-stoet
En elk wil gaarne ook op zijn beurt,
den houten beker eens bezien,
dien hij de Heer van Boekelo
daar straks eerbiedig aan zal biên.
In ’t lang verkleurde staatsiekleed
zit daar de Heer in de oude zaal.
Een eikenhouten wapenbord
is al wat men hier ziet van praal
’t Gezinde van het ad’lijk huis
ter weerszij langs den wand geschaard,
koetsier en jagers, tuiner, knechts,
en sluiter die de poort bewaakt.
Zij zullen ’t staven, dat de nap
weer op den vast bepaalden tijd
door ’t kerkbestuur is aangeboôn,
en door den koster ingewijd.
Nu gaat de wijde zaaldeur los,
en komt de koster aangegaan.
Hij buigt zich nederig ter aard
En biedt den Heer zijn beker aan.
Hommasie voor het bosch en land,
dat, niemand heugt hoelang geleên,
’t aloude kerkje van den Hof,
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bezat in vast en duurzaam leen.
Nu wordt de beker door den Heer,
en al zijn dienstbaar volk beschouwd.
Niets faalt er aan zijn inhoudsmaat,
de duigjes zijn van eikenhout,
de hoepeltjes van hazelaar,
drie rijen van den bast ontdaan.
’t Is richtig en meldt wie U zond,
hij houde ’t bosch en land voortaan,
tot dat gij met den beker keert,
en God doe er zijn zegen toe!
Bidt in uw Kerke voor mijn Ziel,
En gij, mijn volk, wees blij te moe!
Vul nu, het is des kosters regt
met versch gebrouwen scharrebier
den beker boven tot den rand,
en maakt te zamen goeden sier!
Dit woord werd niet vergeefs gezegd;
’t waar voor den Heer een slechte dank
als in de ton een droppel bleef,
een wis miskenning van den drank.
O, Gouden Eenvoud! Blanke Trouw!
Schaars in verlichten tijd gekend,
toen ’t houten bekertje meer gold
dan naam en schrift op perkament.
Zo zullen in de loop der tijden wel heel wat van die houten bekertjes in het bezit
van de heren van Boekelo gekomen zijn. In de twintigste eeuw waren er bij de
Boekelose boeren nog verschillende te vinden; ze werden als zoutvaatje gebruikt.
Een exemplaar van eikenhout werd opgespoord en in bruikleen gegeven aan de
Twentse Oudheidkamer. Het exemplaar dat vroeger bewaard werd in het
Museum van de Overijsselse Vereniging voor Provincie Welvaart is ‘verloren’
geraakt. ‘Boekelo’, aldus eindigt Van Deinse, ‘is eene der schoonste plekjes in
den omtrek van Enschede. Wanneer men vanaf het station Boekelo den zandweg
volgt, die de Rutbeek kruist, dan ziet men dra voor zich een prachtige laan van
vier rijen zware eikenboomen, een laan die eens Huis Oldemeule met de hof te
Boekelo verbond. Behalve die mooie eikenlaan en een eendenvijver in het bos
bleef niets van de oude havezathe over. Alleen hier en daar brokken Bentheimer
steen aan de boerenhuizen en op de kwinkeler (een soort tuintafel), gemaakt
van een der de pilaren der poort bij het kasteel. Doch wie houdt van een schoone
boschrijke omgeving, die zal zich eene wandeling naar den Hof te Boekelo nooit
beklagen.’
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De Hof to Entheren
In het register van het jaar 1188 van de graaf Van Dalen Heer van Diepenheim
komt voor de ‘Hof to Entheren’, gelegen in de parochia Risnen (Rijssen). De ‘Hof
to Entheren’ wordt ook De Oldehof genoemd. Van de hof is weinig meer bekend
dat vermeldt is in het verpondingsregister van Twenthe van het jaar 1601. Toen
was alleen nog bekend de Oldehof, ook wel Oldhover ofwel Loaver. In het
verpondingsregister staat de hof vermeldt als het erve Jan ten Oldenhave. In het
jaar 1602 heeft Jan ten Oldenhave in bezit, ‘2 mudde landes, iss veldwegen ende
ligt dat landt woeste.’ De hof heeft gelegen op de zuidhoek waar vroeger de Lage
Dijk op de Dorpsstraat uitkwam, ten zuiden van de Lage Dijk. Op de hoek van de
Lage Dijk en de Dorpsstraat woonden de dames Ter Weele, de oale (oude)
Loavervrouwleu. Nu is op die plaats café De Pijp. Bij het Huis De Berghorst bij
Enter behoorde ook een hof, de hof Staverden. Volgens de ‘Navorscher’, nummer
eenendertig werd de hof Staverden bij Enter, die vroeger De Berghorst heette,
aldus genoemd naar de familie Van Staverden (1650).

De Hof te Kagelink
Tegen het einde van de eerste eeuw was de vorming van het wereldlijk gebied van
de bisschop in Twente afgerond. Zo verkreeg de bisschop tussen de jaren 1027
en 1054 de hof te Goor met de daarbij behorende horigen. De curtis Goor werd
aan bisschop Bernold geschonken door een zekere Adolphus ‘cum omnibus ad
eundem locum pertinentibus curtilibus, edificiis, mancipiis’. De goederen zijn
waarschijnlijk oorspronkelijk allodiaal bezit van de graven van Goor geweest. Het
betreft hier boeren die erven bewoonden, gelegen in het noord-oostelijk deel van
de graafschap Zutphen, doch van oudsher voor een belangrijk deel behoorden tot
de hof Kagelink bij Diepenheim. In Overijssel bezat de bisschop in totaal negen
en tachtig goederen die aangeduid worden als hof. Bij de in Twente en naaste
omtrek levende Saksische bevolking trof men een geboorteadel aan.
Karolingische schrijvers noemen haar bij twee klassen: die der ‘edhilingi’ of
‘edlingi’ en die der ‘frillingi’ en ‘lazzi’, standen met verschillende rechten en
plichten. Het tijdperk waarin zij leefden was dat van de vrije marke-inrichting,
een maatschappij waarin wij als centra van bewoning de oude Saksische
meierhoven aantreffen. Wij kennen ze nog: de hof te Espelo, de hof te
Ootmarsum, de hof te Oldenzaal, de hof te Borne, de hof te Weddehoen en de hof
Kagelink. Het waren hoven met grondbezit en lijfeigenen. Er is niet veel meer van
de hof Kagelink bekend. Waarschijnlijk lag de hof in de buurt waar nu nog het
Kagelinks bos is, ten zuidoosten van Diepenheim. Ik denk achter de watermolen
Den Haller, tussen Diepenheim en Hengevelde.
Tenslotte waren er in Twente nog enkele horige goederen onder andere
toebehorend aan de Abdij van Prüm, die voor zover bekend onder geen enkel hof
ressorteerden. Anderzijds waren er enkele hoven waartoe geen enkel hof
behoorde zoals de hof te Hengelo, de hof te Lonneker en de hof te Mander. Van
veel belang waren de horige goederen van de Commanderij van de Duitse orde
(Tempeliers) te Ootmarsum. Later gingen deze horige goederen over in het bezit
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van het Huis Ootmarsum. Tegen het einde van de veertiende eeuw was de aard
van deze goederen veranderd en waren zij deels in erfpacht uitgegeven, deels in
tijns. Slechts achtentwintig erven van de hof te Archem hadden toen nog hun
oorspronkelijke karakter van hofhorig goed behouden. Een aantal horige
goederen behoorde toe aan de Twentse landadel.

De Hof te Espelo
Een bosrijk landgoed rondom een heel oude boerderij De Hofmeier, tussen
Enschede en Deurningen; ooit een hoofdhof van eenentwintig hofhorige erven.
Als zodanig wordt deze boerderij al in de twaalfde eeuw genoemd. De bewoner
van een hoofdhof trad op als vertegenwoordiger van het gebied en de hofhorige
erven. Hij inde de pacht en droeg zorg voor het nakomen van andere
verplichtingen van de horigen. Het stelsel werd in de achttiende eeuw afgeschaft.
Het landgoed was ooit eigendom van de Almelose textiel fabrikant B.D. Breuning
ten Cate. Nu is het eigendom van de Stichting Landschap Overijssel.
Langs de in het jaar 1994 verlegde en gekanaliseerde Bornsebeek ligt het terrein
van de in het jaar 1804 afgebroken havezathe Het Weleveld. De grondeigenaren,
E. Kwint-Hänisch en Ten Cate meende er – terecht – goed aan te doen om dit
terrein te betrekken bij de grootschalige graafwerkzaamheden ten behoeve van de
beekverbetering. Daartoe vond overleg plaats tussen de eigenaren van Huis
Weleveld, het waterschap Regge en Dinkel en de rijksdienst voor oudheidkundig
bodemonderzoek. Besloten werd de reeds lang gedempte grachten rondom de
voormalige havezathe te reconstrueren. Het archeologisch hoofddoel was het
terrein een monumentwaardig aanzien te geven. Om dat te bereiken werd een
monumentenzorg opgraving uitgevoerd, dus geen opgraving met een
wetenschappelijk doel. De met proefsleuven vastgestelde begrenzingen van de
grachten werden uitgezet. Graafmachines voerden het grondverzet uit. Een deel
van de grond boven de grachten werd op het kasteelterrein gedeponeerd. Zo werd
dat terrein, de zogenaamde huisplaats, bij benadering weer op de oorspronkelijke
hoogte gebracht. Tevens werden de eventuele grondsporen van de voormalige
gebouwen onder een beschermend gronddek gebracht. Er waren overigens weinig
grondsporen, zoals al was gebleken bij de opgravingen in het jaar 1964. Dat werd
nog eens bevestigd bij het uitgraven van enkele proefsleufjes om de exacte ligging
van de huisplaats en de grachten te bepalen. De huisplaats bleek aan het
maaiveld zes en dertig bij vier en dertig meter groot te zijn, terwijl de breedte van
de gracht varieerde van twaalf tot twintig meter. Het grootste deel van de
uitgegraven grond is gebruikt voor het dempen van een deel van het oude traject
van de Bornsebeek. De nog niet ontdekte vondsten liggen nu dus vijftig meter
verderop en kunnen eventueel later nog verzameld worden.
De vondsten uit de nu weer open gemaakte grachten bestaan hoofdzakelijk uit
bouwpuin. Dat puin lag tegen de binnentaluds van de grachten. Onder het puin
bevinden zich vooral veel resten van Bentheimer zandsteen en ook enkele
complete zware blokken. Een van deze blokken was fraai versierd met rollers en
diamantkopjes binnen een rechthoekige omtrek. Op een ander blok zandsteen
met de afmetingen van 42x22x17 centimeter stonden de bemoedigende woorden:
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‘Festina Lente’, Latijns voor ‘Haast u langzaam’. Ook kwam er een stuk
rondgehouwen zandsteen tevoorschijn dat vermoedelijk afkomstig is uit een van
de topgevels. Op een stuk Baumberger zandsteen was een kopje gemodelleerd.
Andere bouwfragmenten bestonden uit bakstenen van diverse formaten (ook
kloostermoppen), geelbakkende Friese steentjes en dakbedekkingresten (pannen
en leien). Enkele honderden aardewerkscherven zijn verzameld, daterende uit de
veertiende tot de negentiende eeuw. Ook kopjes en steelresten van tabakspijpen,
gemodelleerd in de bekende pijpaarde ontbraken niet. Bij de oosthoek van de
huisplaats zijn diverse dierenbotten opgebaggerd die als keukenafval kunnen
worden beschouwd. De gevonden glasresten stamden meestal van flessen.
Daaronder bevond zich een glaszegel van het vorstendom Waldeck-Pyrmont, dat
gedateerd is na het jaar 1712. De grachten leverden voorts diverse metalen
voorwerpen, zoals loden musketkogeltjes, een ijzeren bijl, een tinnen potje met
deksel en een bronzen kraan van een wijnvat.
Twee vondsten vragen extra aandacht, namelijk een groot deel van een gietijzeren
kachelplaat en een roodkoperen vindvaan. Het gedeelte van de kachelplaat met
een afbeelding in reliëf is groot genoeg om de afbeelding te kunnen herkennen.
Het zijn meerdere fasen uit het Bijbelse verhaal van de verloren zoon uit het
bijbelboek Lucas. Op het fragment is het been van de teruggekeerde, knielende
zoon te zien die door zijn vader gezegend wordt en wordt voorzien van
geschenken. Links staat een paard afgebeeld waarop de zoon als een Heer
wegrijd. De kachelplaat is omstreeks het jaar 1620 te dateren, dus in de tijd dat
Sweder 11 van Schele het Huis bewoonde. En van hem weten we dat hij zich
theologisch behoorlijk geschoold had.
De koperen windvaan zonder sporen van verguldsel is ongetwijfeld het topstuk
van de opgraving. De vondst staat op naam van L. Cauli. Hij vond het veertig
centimeter lange voorwerp onder het puin in de oosthoek van de gracht. De vaan
is door middel van uitsnijdingen versierd met twee wapens. Het linker deel was
een wolfskop met eronder drie bloemen. Het is het wapen van de familie
Weleveld, die het Huis bewoonde van ongeveer 1300 tot 1650. Het rechter wapen
kan het wapen zijn van de familie Rutenborgh. Er staan een serie hele en halve
ruitvormen, geordend in een rechthoek. In het jaar 1512 trouwde Johan 111 van
Weleveld met Wilhelmina van de Rutenborch. Hun grafsteen is te vinden in de
toren van de oude kerk van Borne. Helaas zijn de wapens van deze grafsteen er
in de Franse Revolutie afgeslagen. Slechts de Hollandse tak van een familie
Ruytenborch draagt een vergelijkbaar wapen. Sweder Schele kocht in het jaar
1613 van de erfgenamen van de drost Wermeloe van Sallant het
erfkasteleinsschap van De Vennebrugge. Het wapen van De Venneborch bestaat
uit vier staande ruiten naast elkaar met een rij van drie eronder. Ook dit wapen
lijkt op het wapen van de windvaan maar is niet helemaal hetzelfde. Het
kasteelterrein van Huis Weleveld is inmiddels van een informatiebord voorzien.
Twente heeft er een cultuurhistorisch monument bij. Schuine ruiten treft men
aan in het wapen van Van Langen. In het jaar 1642 trouwde Christoffel’s zoon
Gerhard Van Munster met Margaretha Scholiers; in het jaar 1652 werd hij als
jonker Gerhard Van Munster tot Brandligt te Rijssen afgekondigd met juffer
Adelheida van Egeren uit Kleef. Haar grafsteen met opschrift: ‘Vrouw Aleida van
Egeren tot Brandlicht. Obiit den 26 Desember 1700’ is in de kerk te Rijssen. De
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herinnering aan zijn voorouders werd bewaard door een brede schouw in een
woning op De Pol, waarop was uitgesneden het wapen van de Van Langen’s (vijf
schuine ruiten) drie maal en dat van IJsselmuiden (drie vogels) eenmaal.
Bij de aanleg van een ruimte voor de centrale verwarming in de rooms-katholieke
kerk in Ootmarsum in het jaar 1964 is men op de muur van een grafkelder
gestuit. Als gevolg van de restauratie van de kerk is in de zomer van het jaar
1971 door leden van de stichting Heemkunde een inspectie naar deze kelder
ingesteld. De kelder bleek geheel volgestort te zijn met puin. Bij het leeghalen
kwam negentien kubieke meter puin tevoorschijn. De massa die uit de kelder
kwam werd nauwkeurig onderzocht op voorwerpen en scherven. Behalve
brokken baksteen, Bentheimer zandsteen en andere natuursteen werden veel
scherven gevonden van Keulse potten en soortgelijk aardewerk voor gebruik. Er
werd één scherf aangetroffen waarop in het glazuur het jaartal 18.. was
aangebracht. Ook werden enige glas-in-lood scherfjes in verschillende kleuren
gevonden. Eén vertoonde de afbeelding van een ooievaar met opgeheven poot,
wellicht afkomstig van het voormalig woonhuis van de familie Stork. Of het was
afkomstig van Arnd de Reijgher. In het jaar 1504 worden de broers Arend en
Herman de Reijgher met een rechtsziende reiger in hun wapen vermeldt.
Uitgaande van het jaartal 1859 en de naam Jan Weustink op een muur die
vrijkwam, mag worden aangenomen dat in het jaar 1859 tijdens de betegeling
van de vloer de grafkelder is volgestort. Naar de reden kan slechts gegist worden.
Hebben in de Ootmarsumse rooms-katholieke samenleving van toen rancuneuze
gevoelens ten aan zien van de drost van Twente, Sigismund Vincent Lodewijk
Gustaf graaf Van Heiden Hompesch (1731-1790) een rol gespeeld? De laatste
weggewerkte grond bevatte geen puin meer maar bestond voornamelijk uit
donkere aarde, restjes vergaan hout, verroeste, gesmede spijkers en
fragmentarische (in fragmenten, gedeelten) skeletdelen. Er werden enkele
koperen hengsels van kisten aangetroffen, waaronder een aantal met een
wapenschild bestaande uit drie evenwijdige lopende balken met daarboven een
kroon. Door deze vondsten kon worden vastgesteld dat de grafkelder in bezit was
geweest van de familie Van Heiden Hompesch, de bewoners van het Huis
Ootmarsum.
Na verwijdering van alle grond bleek op de bodem van de kelder een tweetal sterk
verweerde ijzeren staketsel in de vorm van rekken te staan, waarop overblijfselen
te zien waren van in elkaar gedrukte loden kisten. De aan de linkerzijde van de
ingang geplaatste loden kist was slechts fragmentarisch aanwezig. Eronder lagen
hout- en beenderresten, vermoedelijk afkomstig van Friedrich Johan Sigismund
van Heiden, gestorven in het jaar 1769, de vader van de drost. De aan de
rechterzijde van de trap geplaatste loden kist werd vervolgens geopend. Als gevolg
van de grote druk op de kisten door de enorme hoeveelheid grond, was deze
geplet en bleek aan de ene zijde geopend te zijn geweest. Aan de binnenzijde was
de kist met een laag viltachtige stof bekleed, met daaroverheen een laagje zijde.
Het skelet was niet gaaf meer aanwezig. Ook was er grond op sommige plaatsen
in de kist gekomen. Het leek erop alsof de armbeenderen waren verstoord. De
schedel lag op een soort kussentje, op de schedel waren haarresten te zien,
gedeeltelijk geonduleerd (gegolfd). Het haar had een wat roestige donkerbruine

581

kleur. Uitgaande van de gedachte dat de kist die het minst geoxideerd was en in
de minst slechte staat werd aangetroffen de jongste bijzetting is geweest, mag
worden aangenomen dat deze was van S.V.L.G. graaf Van Heiden Hompesch,
drost van Twente en drost van Salland. Gestorven op 5 juni 1790.
De grafkelder is geheel opgebouwd uit baksteen, roodachtig van kleur. De maat
van de gebruikte bakstenen was 22x11x4 centimeter. De trap die toegang gaf tot
de grafkelder bestond uit zeven treden. De hoogte van de grafkelder, gemeten van
de vloer tot aan het gewelf bedroeg twee meter en vijf centimeter. De breedte
naast de ingang was aan beide kanten een meter vijftig. De breedte van de trap
bedroeg een meter. De lengte van de ijzeren rekken aan beide zijden van de
kelder bedroeg twee meter. De rekken waren verdeeld in tussenvakken door
ijzeren balkjes. De tussenvakken waren ongeveer dertig centimeter breed. De
breedte van elk rek bedroeg vijfenvijftig centimeter, de hoogte vierendertig
centimeter. De loden kist aan de rechterzijde was een meter en zes en negentig
centimeter. Het frappante is dat voor de zijkant van het rek aan de rechterzijde
een kleiner rekje was geplaatst, dat enerzijds door middel van twee pootjes op de
grond, anderzijds op het rek rustte. Dat kleine rekje had binnenzijds gemeten
een breedte van veertig en een halve centimeter, buitenzijds tweeënvijftig
centimeter. De afstand tot het grote rek was vijfenveertig centimeter. De functie
van dit kleine rekje is duidelijk geworden. Op 5 juni 1807 stierf in Bentheim
Anne Willem Carel graaf Van Heiden Hompesch, de enige zoon van genoemde
drost van Twente. Voordat zijn begrafenis twee dagen later in de hervormde kerk
van Bentheim plaatsvond, is sectie op zijn lichaam verricht. Zijn hart is uit zijn
lichaam gesneden, in een apart kistje gelegd en vervolgens overgebracht naar
Ootmarsum. Het werd bijgezet op het kleine rekje naast de kist waarin zijn vader
was begraven.
Anne Willem Carel werd geboren op 15 september 1755 op het kasteel
Waldenburg bij Stevensweert. Zijn doopplechtigheid in de hervormde kerk van
Stevensweert werd opgeluisterd door de aanwezigheid van de toen zeven jarige
stadhouder Willem V en diens moeder Anna, prinses van Groot-Brittannië, die bij
die gelegenheid als peetoom en peettante optraden. Een dergelijke eer voor de
jonggeborene laat zich verklaren uit de vriendschappelijke betrekkingen die
bestonden tussen de leden van de familie Van Heiden en die van de stadhouder.
De goede betrekkingen kwamen daarin tot uiting dat Anne’s grootvader Friedrich
Johan Sigismund Van Heiden (1696-1759) werd belast met de opvoeding van de
minderjarige kinderen van de overleden stadhouder Willem V. Anne’s vader was
de graaf Van Heiden Hompesch, die de titels voerde van Heer van Ootmarsum,
dynast van Stevensweert en Heer van Ohé en Laak. Graaf Sigismund was
Commandeur van de Duitse orde in Schoonhoven, daarnaast binnen Overijssel
sinds het jaar 1769 drost van Twente en vervolgens sinds het jaar 1786 drost
van Salland. Bij het stadhouderlijk Hof stond hij in hoog aanzien, zo hoog dat hij
lange tijd achtereen gold als persoonlijk adviseur van stadhouder Willem V. Van
hun contact is een omvangrijke correspondentie bewaard gebleven in het
Koninklijk Huisarchief te Den Haag. Als grootgrondbezitter en als drost van
Twente verwierf graaf Sigismund een slechte naam. Hij trad op als een vorst van
de oude stempel: eerzuchtig, autoritair, onverbiddelijk en onbarmhartig. Van zijn
horigen vorderde hij herendiensten die elders reeds afgeschaft waren. Als drost
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maakte hij zich gehaat door drostendiensten van zijn onderdanen te eisen en
door toepassing na te streven van oude verordeningen, die de godsdienstvrijheid
van rooms-katholieken en joden beperkten. Dit alles leidde ertoe dat er in het
jaar 1781 aan aanslag op hem werd gepleegd. Bij die gelegenheid werd zijn koets
vanuit een hinderlaag beschoten, zonder dat de kogels echter hun doel troffen.
Graaf Sigismund trad niet alleen op als een vorst, hij leefde ook als een vorst. Zo
liet hij zijn woonstede, het complex gebouwen van de voormalige Commanderie
van de Duitse orde te Ootmarsum, grondig verbouwen en de daarbij behorende
kapel afbreken. Er ontstond een gebouw naar de smaak van zijn tijd, dat met de
bijgelegen tuin een fraaie combinatie vormde. Zijn personeel vormde een ware
hofhouding en omvatte naast een rentmeester en een secretaris, een kok, een
groentekweker en twee jachtopzieners. Naar de gewoonte van zijn tijd sprak en
schreef graaf Sigismund de Franse taal en als zovelen van zijn tijdgenoten at en
dronk hij overdadig. Op latere leeftijd plaagde hem daarom de jicht, een kwaal
die hem hinderde bij het lopen. Hij werd op 5 juni 1790 door een beroerte
getroffen, terwijl hij aan het vissen was in een van zijn slotvijvers. Als gevolg van
die beroerte overleed hij na enkele uren, nog geen zestig jaar oud. Zijn begrafenis
vond plaats op 9 juni, tegen middernacht. De baar werd verlicht door
flambouwen, die gedragen werden door een kleine stoet van de in de directe
omgeving wonende boeren. Hun tocht eindigde in de familiegrafkelder binnen de
oude Romaanse kerk van Ootmarsum.
Overeenkomstig de tradities van zijn familie en zijn stand volgde zoon Anne een
militaire loopbaan. Daarin bracht hij het tot luitenant-kolonel, zoals blijkt uit een
in het jaar 1804 vervaardigde miniatuur, waar hij in uniform op staat en zit
tussen zijn dochter en zijn vrouw. Hij huwde op 28 februari 1788 in Zwolle met
Isabelle Caroline Sophie Wilhelmine vrijvrouwe Von Weitholzhausen genannt
Schrautenbach, die in Venlo was geboren op 27 februari 1767. Zij was een
dochter van een uit Hessen afkomstige generaal van de ruiterij in Staatse dienst,
Ludwig Balthaar en van de uit Overijssel afkomstige Juliana Reiniera gravin Van
Rechteren, uit de tak die op De Velner bij Raalte resideerde. Voor haar huwelijk
woonde Isabelle Caroline in Zwolle bij haar grootmoeder Isabella van Wassenaar
Starrenburg die het kapitale pand Kamperstraat 12 bewoonde, een huis dat De
Keizerskroon werd genoemd en nog steeds bestaat.
Na het huwelijk vestigde het jonge paar zich op de havezathe De Gelder, onder de
rook van Wijhe. Daar werd op 4 februari hun enig kind geboren, Anna Sophie
Dorothée. Dat graaf Anne na de dood van zijn vader niet op het Huis Ootmarsum
was gaan wonen, kan gelegen hebben aan de moeilijkheden die hij had met zijn
moeder, Anna Sophia von Riedesel, vrijvrouwe Von Eisenbach und
Hermannsburg, die als weduwe op het Huis Ootmarsum was blijven resideren. In
welke richting de onenigheden met haar zoon gezocht kunnen worden, bleek uit
de teneur van haar testament.
Met de komst van de Franse troepen en de Bataafse Omwenteling in het jaar
1795 braken er voor de Oranjegezinde graaf Anne politiek ongunstige tijden aan.
Die gaven aanleiding met vrouw en kind te vluchten naar Bentheim. De woning
waar ze introkken lag naast de zetel van de Landdag, een gebouw ten oosten van
het dorpscentrum en de tegenwoordige Pariserplatz. Graaf Anne’s keuze was niet
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toevallig want al in het jaar 1784 was hij benoemd tot adellijk ‘Hofgerichtassesor’
als opvolger van de overleden Frederik Alexander van Ittersum tot de Oosterhof.
Nadat zijn toekomstvooruitzichten ten gevolge van de omwenteling verslechterd
waren, zal hij dankbaar geweest zijn de bescheiden functie te Bentheim te
kunnen bekleden. Dat hij deze functie ook werkelijk uitvoerde blijkt uit een
Landschapsrekening van het rijksgraafschap Bentheim over het jaar 1800,
waarin is aangetekend, dat ‘an den eersten adelichen Besitzer Grafen Anna
Wilhelm Carel von Heiden Hompesch’ tweehonderd rijksdaalders was uitbetaald.
In juli 1804 werd hij echter van deze functie ontheven, kennelijk door Ludwig
rijksgraaf van Bentheim en Steinfurt, die als nakomeling van de voormalige
Bentheimse landheren kans zag het eertijds aan de koning van Hannover
verpande graafschap tijdelijk in bezit te nemen. Waarschijnlijk overleed graaf
Anne daarom in het jaar 1807 als ambteloos burger.
De moeder van graaf Anne, die in het jaar 1795 naar Brunswijk was gevlucht,
was daar in het jaar 1803 overleden. Haar uitvoerige testament, dat was
opgesteld met medewerking van advocaat Willem Bilderdijk, die in dezelfde plaats
toevlucht had gevonden. Bij dat testament onterfde Anna Sophia haar zoon,
kennelijk in verband met zijn neiging tot verkwisting en stelde zijn dochter in zijn
plaats, naast drie andere erfgenamen. Hoe weinig vertrouwen zij stelde in het
vermogen van haar zoon om met geld om te gaan blijkt wel uit het feit dat zij hem
wel het vruchtgebruik van het deel van zijn dochter toekende maar niet het
beheer daarvan. Dat zou door of namens de andere erfgenamen uitgevoerd
moeten worden. Uit andere bepalingen bleek dat de goederen te Ootmarsum
zwaar met schulden waren belast, waaronder een aantal verplichtingen die de
ouders van graaf Anne vijftien jaar eerder van hem hadden overgenomen. Graaf
Anne overwoog nog wel tegenmaatregelen te nemen om het testament ongeldig te
laten verklaren, door zijn vroegtijdig overlijden kwam het daar niet van. Alle
Huizen die uit de Van Wassenaer nalatenschap afkomstig waren, vijf in getal,
werden verkocht. Daarbij bleef het niet. De hele Van Heiden Hompeschboedel
bleek zozeer met schulden belast te zijn dat tussen de jaren 1811 en 1825 alle
goederen in Twente en het graafschap Bentheim moesten worden verkocht.
Daartoe behoorde naast het Huis Ootmarsum acht en tachtig boerderijen, verder
dienstgebouwen, landerijen, tuinen, bossen bomen, visvijvers, wildbaan,
watermolens, steenbakkerijen, catersteden en de genoemde woonhuizen. Alles
werd in die jaren verdeeld en verkocht, ook het Huis Ootmarsum dat onder de
hamer van de sloper viel. Graaf Anne’s dochter, Anna Sophie Dorothée verloofde
zich met haar verre neef Sigismund Jacques graaf Van Heiden Reinestein, Heer
van Laarwoud. Haar huwelijk bracht een verhuizing naar de havezathe Laarwoud
in Drenthe met zich mee, thans het fraai gerestaureerde gemeentehuis van
Zuidlaren, waar haar moeder in het jaar 1850 overleed. Hun beider familienaam
Van Heiden ging via een dochter over op het geslacht De Milly Van Heiden
Reinestein, dat in het jaar 1983 is uitgestorven.
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Iej kont nich zoepen teggen ne wasmesjien en steenken teggen nen
mesthoap
n Tandarts haalt oe duur zilver in n moond te stoppen goald oet n tuk

Schatten uit de bodem
‘Dat waardeloze ding ligt al eeuwen in de weg’, moet de Weerselose mol hebben
gedacht die in het jaar 1931 een gouden munt omhoog duwde richting het
zonlicht. De munt ‘doppia’ (een twee scudi d ‘oro) schittert als een kroon op een
molshoop. Het is letterlijk en figuurlijk een gouden vondst: een munt uit de
tweede helft van de zestiende eeuw met de beeltenis van de Spaanse koning
Philips 11.
Dankzij veel opdiep- en oppiepwerk liggen er in onze musea en in particuliere
verzamelingen honderden munten met een vaak onbekend verhaal. Dat geldt niet
alleen voor de doppia, ook echter voor het Keltische muntje. Het is een
regenboogschoteltje uit het begin van onze jaartelling, dat in het jaar 1984 wordt
opgepiept in Oldenzaal. En voor de Karolingische munten die in Borne werden
gevonden en de Spaanse matten die in Denekamp uit de bodem opdoken. Een
goede speurneus, toeval en geluk spelen een belangrijke rol bij het vinden van
deze getuigen van het Twentse verleden. Gert Gesink uit Enschede is zo’n
fortuinlijke speurneus. Hij vond op een en dezelfde dag het regenboogschoteltje,
een zilveren penning van de hertog van Brabant (dertiende eeuw), een zilveren
gehalveerde penning van Minden of Munster (twaalfde eeuw), een zilveren flabbe
of vier stuiverstuk van de stad Groningen (1599) en een silbergroschen (1601).
Er zijn meer gelukstreffers. Zo wordt in het jaar 1996 in Denekamp een
Merovingische munt, een triëns uit Marseille uit de zesde eeuw gevonden. Ook de
andere vondsten uit de daarop volgende eeuw voegen bouwstenen toe aan de
regionale historie. Niet elke vondst is geregistreerd, niet elke vinder loopt met zijn
succes te koop. De lijst van muntvondsten die de moeite waard zijn groeit. De
eerste bekende vondst dateert van het jaar 1826. Met wat oprekken van de tijd is
er zelfs al in het jaar 1620 sprake van een Twentse vondst. De Twentse ridder
Sweder Schele tot Weleveld (Zenderen) beschrijft in dat jaar de vondst van
vierhonderd Romeinse zilveren denarii (69 tot 138 na Christus) in Brandlecht bij
Denekamp. De vondst bij Brandlecht behoort echter tot de categorie ‘opnieuw
verloren vondsten’. Schele is niet de enige die over de schat schrijft. Ook zijn
tijdgenoot Johan Picardt vertrouwt zijn kennis daarover aan papier toe.
Brandlecht heeft daardoor een uitzonderlijke plaats in onze geschiedenis. Het
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Duitse dorp behoorde ooit bij Twente, er wordt Twents gesproken, gedacht en
geleefd. De vondst staat weliswaar in de schaduw van toppers als de spaarschat
die in het jaar 1894 in Amersfoort werd gevonden. Men vond zes en dertig
gouden en tweeduizend munten uit de zestiende en zeventiende eeuw. En in
Serooskerke vond men in het jaar 1966 twaalfhonderd goudstukken uit dezelfde
eeuwen. Dat er in het arme, bijna onbewoonde grensgebied een zo kostbare schat
werd gevonden, zegt iets over ons verleden. Oorlogen, roverij, moord en
brandstichting geselden het gebied en alsof dat nog niet genoeg was, werd de
bevolking geregeld geteisterd door pest en honger.
Geen wonder dat moeder aarde werd gezien als een betrouwbaar
schatbewaarster. In een oorlog zoals tussen de hertog van Gelre en de bisschop
van Utrecht in de zestiende eeuw, wisselde de munt zelfs met de heerser. Net als
in de Tachtigjarige oorlog, wanneer de ene keer de Spanjaarden, de andere keer
de Staatsen de baas zijn. Het is dan zaak de ‘vijandige’ munten te verstoppen
want wie met de munt van de vijand betaalt, is verdacht. En de verdachte is zijn
leven niet zeker. Dat verklaart de vondst van vier en twintig zilveren munten
(1520-1591) in het jaar 1959 in Denekamp. In een kannetje zitten elf Spaanse
matten. De oudste munt is een reaal van Karel V van het jaar 1520 uit Zaragoza,
de jongste munt is een Bourgondische rijksdaalder van de provincie Gelderland
uit het jaar 1591.
De wet zegt dat de helft van de vondst voor de vinder is, de andere helft voor de
grondeigenaar. De Monumentenwet kent nog een bepaling die er op neerkomt dat
belangrijke vondsten gemeld moeten worden. Het adres daarvoor is het
Koninklijk Penningkabinet in Leiden. Vondsten zijn er , ook in Twente, in
soorten. ‘Schatvondsten’ zijn vondsten van twee of meer bij elkaar gevonden
munten. Daarvan zijn er in Twente al heel wat. De kenners onderscheiden
spaarschatten: een zorgvuldig bij elkaar gebracht aantal munten en
omloopschatten, een hoeveelheid munten, die of verloren of snel verborgen zijn.
Omloopschatten geven een momentopname van de geldcirculatie. De meeste
schatvondsten komen te voorschijn bij bouwwerkzaamheden, soms samen met
andere kostbaarheden als sieraden, knopen en gebruiksvoorwerpen. Mensen
verstoppen nog steeds geld in de grond.
Er zijn legenden, sagen en vermoedens over verstopte kostbaarheden. Zo is er het
verhaal van de gouden kist van Atilla de Hun, rond het jaar 1400 begraven in het
Aamsveen in Enschede. De kist is nog nooit gevonden, ofschoon in de nacht
blauwe vlammetjes boven de plek dansen. De blauwe vlammetjes dansen ook
boven de vijver van het hof te Boekelo, waarin een brouwketel vol geld verzonken
moet zijn. En elders ligt een schat begraven, waarvan hij die met wassende maan
over de plaats loopt, het geld kan horen rammelen. Volgens een andere sage zijn
tijdens de Tachtigjarige oorlog in het Saasvelder Zoekerveld een gouden tafel en
een aantal kruiken met munten verborgen. Potten met munten worden er in de
negentiende en twintigste eeuw wel gevonden, de gouden tafel blijft zoek. Zo’n
tafel moet er ook in de Oldenzaalse wijk De Thij liggen, beschermd door witte
wieven. Ook Nijverdal kent zulke verhalen. Zo moet een Nijverdalse familie zich
verrijkt hebben aan een schatvondst in het Kozakkenparkje van Noetsele. Een
tweede verhaal wil dat juffrouw Van Duren al haar geld in een vijver heeft
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verstopt. De legende van de gouden tafels in Saasveld wordt versterkt door
andere schatvondsten. Als in het jaar 1936 op het erve Detert in Dulder
(Saasveld) vier gouden munten en honderdvier en dertig zilveren munten uit de
periode 1450-1604 worden ontdekt, schrijft de pers: ‘die nu voor de vierde keer
aldus Vrouw Fortuna zoo onverwacht begunstigd was’. In het jaar 1869 worden
op het erf munten gevonden bij het rooien van een wal. De Enschedese Courant
van 17 maart 1869 meldt: ‘Knechten van den landbouwer Detert hebben in de
buurtschap Dulder bij het rooien eene menigte gouden en zilveren muntspeciën
gevonden waaronder van zeer oude tijd.’
De grote variëteit van munten en de geringe kennis over munten, lokken
valsemunters. Nagemaakte munten worden of geslagen (met nagemaakte of
nieuw nagesneden stempels) of gegoten, volgens een vijftiende eeuws recept:
Gaet yement om ende gheneert hem mit valschen ghelde te munten, dats te
segghen dat hy op eens heren munte slaet loden, spyauteren (zinken), tymnnen
(tinnen), latoenen (geelkoper), coperen of yseren pennyghen, ende doet die
versulveren of vergoyden ende vercoept die voir sulvere en de gouden gelt.
Ook in Twente lopen de mannen met het gietlepeltje. Zoals die vier Fransen die
op 20 augustus met hun gereedschap: het lepeltje en een niet nader beschreven
‘houten instrument’. Een omschrijving uit die tijd:
Hett gelt gegaten to hebben in een holten instrument daer in hij gedaen holtasche
en de leem, volgents genhamen een stucke goedes gelt ende die munte daer van in
den leem gedruckt en de hett goet gelt wedder vuijtnemende.
De Franse valsemunters hebben van een Nijmeegse schilling uit het jaar 1688
afgegoten muntstukken bij zich. Ze moeten nog ingesmeerd worden met in
Hengelo gevonden houtas. Wat moet de Twentse landdrost Unico Ripperda er
mee? Het advies van twee rechtsgeleerden uit Deventer brengt hoofddader
Jacques Fleuri la Ville aan de galg. Zijn maat Guillaume Jeheu wordt
gebrandmerkt, gegeseld en verbannen. De derde kompaan wordt gegeseld en
verbannen en het veertien jarig hulpje komt er alleen met verbanning af.
Deventer is in Overijssel niet de enige stad met muntrecht. Zwolle en Kampen
krijgen dat recht een eeuw later en rond het jaar 1350 krijgt de Heerlijkheid
Almelo van Gerhard van Heekeren een persoonlijk recht op muntslag. Daarvan
wordt weinig gebruik gemaakt, de Almelose munt is daardoor uniek. In het jaar
1991 wordt in Friesland een zilveren Almeloër gevonden. Het Almelo’s museum
voor Heemkunde wil de munt kopen, de Nederlandse Bank betaalt echter meer.
In het jaar 1993 vindt men in de stad Groningen een in Almelo geslagen munt.
Graaf Van Rechteren geeft de munt in bruikleen aan het museum van Almelo. In
de vroege Middeleeuwen raakte de valsemunter die voor de eerste keer wordt
gepakt een hand kwijt. Bij herhaling mept de beul ook de andere hand af. En wie
dan nog kans ziet valse munten te maken eindig aan de galg. In de veertiende
eeuw eindigt de valsemunter, op de kop en de handen geboeid, in een pot
kokende olie of kokend water. In het jaar 1392 overkomt dat minderbroeder
Jacob van Gulik. Hij gilt oorverdovend; de rechter is mild en laat Jacob uit de pot
halen en meteen onthoofden. De minderbroeder redt daardoor zijn paspoort naar
de hemel, waar Petrus geen gekookte zondaars toelaat. De gruwelijke kookdood
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wordt in het jaar 1598 verboden en vervangen door de galg. Valsemunter ‘Zwarte
Peter’ Meijer heeft het vak geleerd in Hamburg van Anna Jemis. Hij zwerft in zijn
beste jaren rond in het Twentse grensgebied en verspreid er valse flabben. Peter
Meijer eindigde aan de galg die met een muntlepeltje was versierd. De verleiding
van een uniek bezit is soms groot. In het jaar 1974 wordt in het rijksmuseum
Twenthe een muntenveiling gehouden. Tegen het einde van de veiling komt een
handelaar binnen met zeventig bijzondere munten uit het jaar 1920. Een
verzamelaar uit Bussum en een verzamelaar uit Enschede worden voor
dertienduizend en vijfentwintighonderd gulden nieuwe eigenaars. Ze blijken
belazerd te zijn. Een Hengelose verzamelaar krijgt een paar jaar geleden bezoek
van een mevrouw die een potje munten aanbiedt. Het potje is door haar broer in
een sloophuis in Oldenzaal gevonden. Er zitten honderddertig goede munten in
maar ook valse. Bij opgravingen van het Sint Agnesklooster in Oldenzaal wordt
een munt opgepiept die Romeins lijkt. De vinder herkent een Romeinse veldheer.
En aan de keerzijde twee letters: BP, de initialen van het benzinemerk.
Echt Romeins zijn de honderden zilveren munten die voor het jaar 1620 in
Brandlecht bij Denekamp worden ontdekt. In het heideveld van Albrecht van
Rheede tot Brandlecht, familie van de Heer van Saasveld, vinden plaggenmaaiers
een muntschat van honderden zilveren munten met de beeltenis van Romeinse
keizers als: Domitianus, Hadrianus en Vespasianus. De Twentse ridder en
rechtsgeleerde Sweder Schele tot Weleveld maakte er in het jaar 1620 melding
van in zijn familiekroniek:
Zo hebben ick die platz besehet; was een sompige leegte in den heide, daer in een
kleinen cirkel ronte vierhondert penninge gefonden sinnen. Mines erachtens
darhen geworpen worden van fluchtigen Romeinen, wan die Duitschen degens sie
opgestaen gewest.
Veertig jaar later bevestigt Johan Picard uit Bentheim, dominee en
oudheidkundige dit verhaal. Zowel Schele als Picardt concluderen daaruit dat de
Romeinen onze streken ooit bezet hebben.
In de ‘Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren’ van het jaar 1844 wordt
de oudste vondst in Twente, in Agelo beschreven. Ant. Schimmelpenninck vindt
in het jaar 1826 op het Jaagopveld een urn met daarin een Romeinse koperen
sestertius met de beeltenis van keizer Postumus. In dezelfde Almanak wordt
melding gemaakt van een zilveren Romeinse munt met de beeltenis van keizer
Vespasianus uit het jaar 77, gevonden ‘tusschen Rijssen en Elsen door
kleispitters 25 à 30 voeten diep voor den dag gehaald.’ Eenzelfde munt wordt
overigens in het jaar 1996 gevonden bij de sloop van het Heilige Geest Gasthuis
in Oldenzaal. De almanak van het jaar 1845 vermeldt de vondst van een munt
van keizer Postumus in een Germaanse grafheuvel op de Hunnenbelt bij
Weerselo. Oudheidkundige J.H. Stork beschrijft twee munten, een Hercules
Magusanus Deusoniensis en een koperen munt met borstbeeld en onleesbare
letters. Een ander spoor naar de Oudheid komt in het jaar 1869 aan het licht. In
dat jaar worden in Denekamp bij grondwerkzaamheden honderdzestien
Romeinse denarii gevonden. Het zijn munten met een portret van keizer
Augustus. De denarii eindigen volgens het verhaal in Nordhorn in de smeltkroes
van de goudsmid. Rechter Sudendorf uit Neuenhaus kan er negenentwintig
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redden, maar waar die gebleven zijn? Pas in het jaar 1937 geeft de Twentse grond
opnieuw een postumus terug, bij werkzaamheden in de Grotestraat in Oldenzaal.
In het jaar 1990 wordt er met een metaaldetector een bronzen gallienus uit de
derde eeuw uit de Deldense bodem opgepiept. Twee jaar later komt er, opnieuw
in Delden, op dezelfde manier een sestertius uit de tweede eeuw tevoorschijn.
Er trilt iets in de archeologenwereld als in de herfst van 1987 in Hertme (nu de
Bornse wijk Stroom Esch) een Karolingisch graf met zilveren munten wordt
aangetroffen. Op een diepte van zestig centimeter leggen leden van de Twentsche
afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) sporen van
een graf bloot. Een van de leden spit nog wat na, waarbij de nieuwsgierigheid nog
sterker lijkt dan de precisie. Er komen twee ruitersporen, een vleugellans en
brokstukken van een tweezijdig slagzwaard van bijna een meter tevoorschijn. Dat
zwaard is gestoken in een schede van berkenhout en bekleed met leer waarop
textielresten zichtbaar zijn. Onder het zwaard ligt een groenige roestklomp,
vermoedelijk van een gesp of een beurs. Die roestklomp bestaat uit zestien
Karolingische zilveren denarii uit de tijd net voor en kort na de kroning van Karel
de Grote tot keizer. De jongste munt dateert van het jaar 825, de oudste van het
jaar 790 of 793. Andere munten zijn geslagen in Dorestad (Wijk bij Duurstede).
Waaraan is de man in het graf gestorven? Het is niet meer vast te stellen en
daardoor krijgt de fantasie de ruimte. Is hij een belangrijk man geweest en
daarom op zijn erf begraven? Of een Karolingische leider van Twente? Of een
verdwaalde officier uit het leger van Karel de Grote? Of een missionaris die door
boeren is vermoord?
Na het jaar 800 lijkt de munt uit Twente verdwenen. Er zijn geen munten
gevonden uit volgende eeuwen. Al moet muntgeld al in de elfde eeuw bekend zijn
geweest omdat de Twentse boeren hun Heer met penningen moesten betalen. Op
18 mei 1921 meldt het Twentsch Zondagsblad dat in een Almelose moestuin
tegenover Huis Almelo, een zilveren denier van voor het jaar 1267 is opgegraven.
Op het muntje staat een bisschop met een mijter. Een zelfde munt komt naar
boven bij de opgraving van het Sint Agnesklooster in Oldenzaal. Daaronder een
kleine penning van Gelre, geslagen in Arnhem onder graaf Otto 11 (1229-1271).
Nog oudere munten komen in het jaar 1847 in Lonneker op de schop bij
graafwerk in een oude wal van het erve Welman. De driehonderdtweeënzeventig
munten (twee gouden, de rest zilveren) van de jaren 1290 tot 1375, zitten in een
paar potten. In Vriezenveen komt in het jaar 1959 bij een leemput een harde
klont op de schop. Een wasbeurt brengt helderheid: negentien zilveren munten
uit de periode 1350-1390.
Het blijft ook na de dertiende eeuw onrustig in het dun bevolkte Twentse land.
De bewoners van de zeven sluimerende plattelandsstadjes, de vijftien dorpen met
een eigen kerk, de verspreide boerengehuchten en de dertig adellijke huizen en
vijf kloosters worden regelmatig beroofd en bedreigd door elkaar bestrijdende
legertjes en loslopende struikrovers. Wie geld heeft, zoals Adriaan van Saesfelt,
familie van de Heer van Brandlecht, vertrouwt zijn geld toe aan de aardse kluis.
Dat geld komt eind februari 1936 weer tevoorschijn wanneer er een beek wordt
aangelegd bij het erf van boer Detert. Na het vertrek van de archeologen doet de
zeventienjarige Hendrik Detert het graafwerk dunnetjes over. Hij vindt een gaaf
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kruikje met een wapenschild. Het kruikje is gevuld met vier gouden en
honderdvierendertig zilveren munten uit de periode 1405-1604. Ze zijn afkomstig
uit Spanje, het bisdom Luik, de Zuidelijke Nederlanden, Brabant, Henegouwen,
Vlaanderen, Gelderland (Zutphen), Overijssel (Kampen, Deventer, Zwolle),
Friesland, Oost-Friesland, Utrecht en Doornik. De vondst wordt gemeld bij de
pastoor. Die adviseert geheimhouding en neemt contact op met de
oudheidkundige G.J. Ter Kuile. Veertien dagen later ligt het geheim aan diggelen
en schrijft Ter Kuile in de krant: ‘De munten zijn merkwaardig gevarieerde typen
die ons herinneren aan markante volksbenamingen als realen, briquetten,
stuivers,
patards,
florijnen,
stooters,
flabben,
roosschellingen,
snaphaanschellingen, dubbele jagers, ducaten. De vier gouden munten zijn het
fraaist en waardigst ook om hun zeldzaamheid.’ Het Palthehuis lijkt een veilig
huis voor de munten. Toch raken meer dan veertig munten spoorloos.
In de periode 1423-1431 golft krijgsgeweld en roverij over het Twentse land. De
bisschop van Utrecht vecht met hertog Arent van Gelre. De Gelderse hertog
overvalt in het jaar 1427 Overijssel en Drenthe. Nagge (17e eeuw) schrijft
hierover: ‘Welke hij jammerlicke verdorf ende verwoesstede soo dat het aldaer
seer qualicke toegink.’ Het is dus nauwelijks een verrassing dat de schatvondst
in het jaar 1923 in Ambt Delden munten uit die tijd oplevert. Bij grondwerk op
de akker van het Twickeler erve De Schutter in de buurtschap Sint Annabrink
vindt boer J. Assink een Jacobakruikje met driehonderddrieëndertig dunne
zilveren munten (1375-1421). G.J. Ter Kuile schrijft: ‘In die wisselvallige tijden
van avontuur en hartstocht moet onze schat aan de aarde zijn toevertrouwd.
Door wie? En waarom? Heeft niet voor vijf eeuwen de vervloekte gelddorst een
man verleid om op het gezicht van deze vracht zilverlingen een ‘doetslach’ te
plegen? De vondst is een waarlijk verrassend gezicht, die ruim driehonderd stille
getuigen uit lang vervlogen, veel bewogen tijd bijeen te zien, in een prachtig
donker groene patine of oxyde (patina: grijsgroene roestlaag op oude munten).’
Het gaat om: grooten, tuinen, griffioenen, vierlanders, drielanders, kromsteerten,
rozebekers, botdragers, gemunt door de graven van het Hollandse, Henegouwse
of Beierse Huis. Er zijn munten bij van de bisschoppen van Utrecht, van de
Gelderse hertogen, de heren van Brabant en stedelijke munten uit Kleef, Aken,
Luik en Milaan. Boer Assink brengt de munten aan de rentmeester van Twickel.
Daar worden ze uit de kluis gestolen en later door de politie teruggevonden bij de
dief.
Uit de vijftiende eeuw dateert ook de nooit eerder in ons land gevonden gouden
munt die Miriam Averink (13 jaar) in het jaar 1973 ziet liggen bij werkzaamheden
in Oldenzaal. Het is een voor het jaar 1434 in Brugge geslagen gouden rijder.
Ook in het jaar 1973 ondergaat de hervormde kerk in Borne een restauratie.
Daarbij treft men onder de vloer een kwart groot (1402-1423), een halve plak
(1423-1432) en drie Drie Stedenplakken uit het jaar 1556. Slopers vinden in het
jaar 1897, bij de bouw van een school van de zusters Franciscanessen, zes en
dertig gouden en zilveren munten. De Twentsche Courant meldt al de volgende
dag dat de munten, netjes bewaard in een potje onder een steen, dateren uit de
twaalfde of dertiende eeuw. ‘Sommige hebben ongeveer de grootte van een
rijksdaalder en de dikte van een dubbeltje’, aldus de krant. Onderzoek stelt de
uitgifteperiode vast: de jaren tussen 1484 en 1538.
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Bij een ruilverkaveling in Denekamp komt in het jaar 1959 een Siegburger
kannetje tevoorschijn met vier en twintig zilveren munten uit de jaren 1520 tot
1591. Daarbij valt het grote aantal Spaanse matten (elf) op, twaalf munten zijn in
Nederland gemunt. Volgens het Penningkabinet komt een dergelijke gemengde
vondst zelden voor. Het Denekampse museum Natura Docet (de natuur
onderwijst) krijgt er een paar. In Buurse worden in het jaar 1921 bij graafwerk in
een Jacobakannetje driehonderddrieëntwintig munten aangetroffen uit de jaren
1540 tot 1626. Er zijn ondermeer twintig Nederlandse en twee Duitse zilveren
daalders bij. Streekhistoricus J.J. Van Deinse spreekt over leeuwendaalders,
arendsdaalders, philipsdaalders, 28-stuiverstukken, snaphaanschellingen,
roosschellingen, stuivers, duiten, realen en een Engelse six-pence. Tien procent
van de gevonden, en vooral in Zwolle, Kampen en Groningen geslagen munten
wordt onherkenbaar genoemd. De jongste munt is van het jaar 1626. Groter in
waarde maar bescheiden in aantal zijn de drie gouden munten die in het jaar
1937 in Lemselo, op het boerenbedrijf Burnink, in een geelbruin geglazuurd
Duits kannetje worden gevonden. Het zijn drie gouden Philippusgulden uit de
zestiende eeuw. Twee van de munten zijn afkomstig uit Brabant, de derde uit
Holland.
In de jaren 1917 en 1921 worden in Oldenzaal bij grondwerkzaamheden
Brabantse oorden gevonden. Graafwerk levert in het jaar 1997 in het
Oldenzaalse stadscentrum een gouden postulaatgulden op uit het jaar 1503 en
een zilveren Zaltbommelse daalder uit de jaren 1579 tot 1581. Een paar jaar
eerder, in het jaar 1993, worden tijdens werkzaamheden bij het oude raadhuis
van Oldenzaal drie plakken van een drie-rijksstedenmunt (Kampen-ZwolleDeventer) aangetroffen.
In het jaar 1928 graaft boer Derk Jan Kamphuizen bij werkzaamheden op zijn
erve Groot Kalvenhaar in Hulzen (Nijverdal) een schat op van honderdzestien
zilveren munten uit de jaren 1681 tot 1738, die in een pot – een halve meter
onder de grond – bewaarde zijn gebleven. ‘Bijna allen in gaven toestand’, meldt
het Twentsch Volksblad op 7 juli. De Oudheidkamer Twenthe wil de muntschat,
over de verkoop wordt stug onderhandeld. Kamphuizen vraagt vijfenzestig
gulden, Van Deinse, voorzitter van de Oudheidkamer, biedt veertig gulden. Als
Van Deinse zijn zin niet krijgt moppert hij: ‘Jammer dat de boer zo taai is en hij
krijgt werkelijk teveel voor zijn vondst. Maar ik weet best hoe het met zulke
menschen gaat en begrijpt wel dat er niets aan te doen is. We zullen daarom
maar door den zuren appel heenbijten.’ Tevreden is Van Deinse er niet mee.
‘Wanneer de munten niet in de buurt en bij de afbraak van een huis gevonden
waren, hadden wij ze zeker niet gekocht. Een gewone antiquair zouden wij ze niet
afgekocht hebben, daar de antieke waarde nihil is.’
Meer dan dertig jaar later, in het jaar 1968 trekt Deurningen de aandacht met
een opgraving op het eeuwenoude erve Jonkman. De buurman kijkt toe als de
zeventienjarige Johan Kooiker onder een bestaande vloer aan het spitten is.
‘Schatgraven’, vraagt hij. ‘Hier hef nog nooit geld wes en dat zal d’r ook nooit
kommen’, lacht moeder Kooiker. Johan ontdekt eerst een oude vloer, daaronder
een harde leemlaag. Hij stoot op een diepte van een halve meter, op een potje met
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vierendertig zilveren munten uit de jaren 1693 tot 1734. De vondst is een troost
voor de familie Kooiker want vader Kooiker verstopte in de oorlog een melkbus
vol zilvergeld in de grond. De melkbus is nooit teruggevonden. Johan geeft zijn
schat in bruikleen aan de Oudheidkamer Twente. In het jaar 1967 vinden
elektriciens die bij de oude begraafplaats Het Schild in Rijssen een lichtmast
plaatsen, een potje met een en zeventig koperen en één zilveren munt (16581794). In Hellendoorn worden in het jaar 1918 acht en twintig zilveren munten
(1775-1861) gevonden. Slopers van de hervormde kerk in Oldenzaal ontdekken
in het jaar 1933 in het mortelwerk een koperen muntje uit het jaar 1784.
Opgravingen bij het Huis te Hengelo leveren eind negentiger jaren (twintigste
eeuw) bronzen en koperen munten op uit de zeventiende eeuw. Enschedeër Henk
Gerberink (21 jaar) ontdekt in het jaar 1969 bij werkzaamheden in een café
munten uit de negentiende eeuw. Kraanmachinist P. Slaghekke treft in het jaar
1983 in Almelo een pot met zilveren dubbeltjes en vijftien kilo kopergeld uit de
jaren 1883 tot 1940. Hij mag als vinder zeven kilo houden.
Archeologen en detector-amateurs koesteren uiteenlopende opvattingen over het
gebruikt van metaaldetector. In Twente valt dat nog wel mee omdat de serieuze
amateurs er geen archeologische cowboys zijn maar deskundige en geëngageerde
medewerkers van het Rijks Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de
Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). Hun betrokkenheid heeft bij
heel wat graafwerkzaamheden in bijvoorbeeld Oldenzaal vruchten afgeworpen.
Dat blijkt uit de nog geheime lijst van vondsten bij het Agnesklooster. Daarop
staan al meer dan honderd – zelfs op grote diepte – gevonden gouden, zilveren en
koperen munten uit de twaalfde tot de zeventiende eeuw. Eén daarvan is de
zilveren munt uit de dertiende eeuw die in naar Almelo afgevoerde grond werd
opgepiept. Ook andere graafwerkzaamheden in Oldenzaal leiden tot
(piep)vondsten: bij het oude Heilige Geestgasthuis een Romeinse Vespasianus, bij
het politiebureau een oord uit het jaar 1578, bij de afgraving voor het zwembad
een zeelandia, een tweestuiverstuk uit het jaar 1699, bij de afgraving van een
vroeger bleekveld een zilveren munt uit begin vijftiende eeuw. Bij de
Plechelmusbasiliek piept een detectoramateur een drie-stedenmunt en een groot
(1556-1558) op en ook op de akkers rond Oldenzaal (Tankenberg) zilveren
munten. In Enschede wordt in het jaar 1980 een gouden munt uit het jaar 1684
opgepiept bij een kerkhof aan de Espoortstraat. In Nijverdal tenslotte worden in
het jaar 1981 met een pieper twee rolletjes met zilveren gulden van koning
Willem 11 en Willem 111 gevonden.
De lijst van muntvondsten kan nooit volledig zijn. In Twente zijn de laatste jaren
meer dan duizend munten gevonden, de meeste van geringe waarde. Ongeveer
dertig procent daarvan is naoorlogs, vijfendertig procent dateert van de jaren
1800 tot 1945 en dertig procent van de jaren 1600 tot 1800; nog geen vijf
procent is nog ouder. Negentig procent van de gevonden munten bestaat uit
koper of nikkel, tien procent uit zilver en nog geen nul komma één procent uit
goud. Van die munten is een kwart buitenlands, vooral afkomstig uit Duitsland.
Er werd opnieuw gegraven bij de Plechelmusbasiliek en de schatgravers van de
een en twintigste eeuw popelden van ongeduld om met de detector rond te gaan.
Dat stille wachten was er ook in Almelo waar het oudste deel van de binnenstad
op de schop ging.
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Muntschatten spreken tot de verbeelding. In talloze jongensboeken en
Hollywoodfilms graaft de held een kist op met gouden of zilveren munten die hij
vervolgens gelukzalig door zijn handen laat glijden. Meestal wordt hij daarna
belaagd door schurken. Helaas gaat men nooit in op de achtergronden van het
begraven van een schat terwijl dat nu juist het meest interessante deel is. In
vroeger tijden bestond er geen banksysteem zoals wij dat kennen. Je kon geen
kluis huren om waardevolle bezittingen in op te bergen. De enkeling die over een
wat grotere hoeveelheid geld beschikte was genoodzaakt andere oplossingen te
bedenken. Meestal verstopte men het geld in de grond. Dat was natuurlijk niet
zonder risico. Men kon gevolgd worden of zijn bezit kwijtraken aan een toevallige
vinder. Niet zelden bleven rijke families berooid achter wanneer de Heer van het
Huis plotseling kwam te overlijden en hij zijn familieleden niet op de hoogte had
gesteld van de geheime bergplaats. Vooral in tijden van oorlog werden
kostbaarheden begraven. Zo kon de vijand er geen beslag op leggen. Men hoopte
de beproevingen heelhuids te doorstaan om in rustiger tijden de bezittingen weer
op te graven, maar dat was niet iedereen gegund. Ook soldaten begroeven vaak
hun soldij vlak voor een beslissende slag. In de archeologie is dit een bekend
gegeven. Zo kan men aan gevonden muntschatten ongeveer opmaken langs
welke route een leger optrok. In de eerste eeuw voor Chr., tijdens de burgeroorlog
tussen Caesar en Pompeius, begroeven zelfs zoveel mensen hun geld dat er in het
Romeinse rijk een tijdelijk tekort ontstond. Er moeten sinds de uitvinding van
het geld, zesentwintighonderd jaar geleden, miljoenen ‘kluisjes’ in de grond zijn
gemaakt. Het overgrote deel daarvan is weer opgehaald of in de loop van de
eeuwen gevonden door boeren. Toch duiken iedere maand nog een paar kleinere
schatten op. Onlangs haalde een vondst in Nederland de voorpagina’s. Een
amateur-archeoloog was op een akker in het Limburgse Echt gestuit op zeventien
zilveren munten uit de eerste eeuw voor Christus, de zogeheten
regenboogschoteltjes. Waarschijnlijk zijn het de eerste munten die in Nederland
zijn geslagen en wel door de Batavieren. Uiteraard kunnen we de motieven voor
het begraven van een schat indenken. Toch is het jammer dat nauwelijks
schriftelijke bronnen zijn overgeleverd die hier dieper op ingaan. Logisch, want
wie schreef nou in zijn dagboek dat hij zijn geld ergens had verstopt? Dat deed
echter Samuel Pepys wel, hij was een ambtenaar uit Londen die een dagboek
bijhield van de jaren 1660-1669. Uit zijn aantekeningen krijgen we niet alleen
een fascinerend beeld van Londen in het midden van de zeventiende eeuw, het
toeval wilde dat Pepys ook een enorme hoeveelheid munten begroef en daar
uitvoerig verslag van deed. Een uitgelezen kans voor historici en numismatici
(numismatiek: munt- en penningkunde) om inzicht te krijgen in alle facetten van
het begraven van een schat. In het jaar 1667 vernietigen Hollandse
oorlogsschepen onder leiding van admiraal Michiel de Ruyter tijdens een
verrassingsaanval de gehele Engelse vloot, die voor anker ligt in de rivier de
Theems. Pepys, inwoner van Londen, vreest dat de Hollanders op het punt staan
de stad in te nemen. In paniek stopt hij al zijn geld – ruim vierduizend ponden in
de vorm van gouden munten – in zakken en stuurt zijn vrouw en zijn vader erop
uit om ze te begraven bij hun vakantiehuis in een dorpje bij Londen. De vrouw
van Pepys en zijn oude, stokdove vader vluchten de stad uit. Onderweg, in een
scherpe bocht, vallen de zakken uit het rijtuig waardoor de gouden munten over
straat rollen. Gelukkig zijn er geen andere mensen in de buurt en het lukt de
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twee om ongezien de munten te verzamelen en hun weg te vervolgen.
Aangekomen bij het vakantiehuis zoekt de vrouw van Pepys, nog steeds niet
bekomen van de schrik, samen met haar schoonvader naar een veilige
bergplaats. Wat hen bezielt is een raadsel, maar ze besluiten om de vierduizend
gouden munten midden op de dag te begraven in de voortuin van het huis. Nog
een geluk is dat het zondag is en de meeste dorpsbewoners in de kerk zijn. Een
paar maanden later vindt Pepys de situatie veilig genoeg om het geld op te halen.
De Hollanders zijn weer verdwenen en Londen is gespaard gebleven. Wanneer hij
aankomt bij het vakantiehuis en hoort dat de zakken zijn begraven in de
voortuin, breekt het angstzweet hem uit. Pepys hoopt maar dat zijn fortuin niet is
gestolen. Wat de zaak nog erger maakt is dat zijn vrouw en vader de exacte plek
zijn vergeten. Diep in de nacht, gewapend met een schop en een lantaarn, begint
Pepys te graven op vage aanwijzingen van zijn stokdove vader die uit het raam
hangt. Na een paar uur is het raak maar de schop doorboort de halfvergane
zakken waardoor de munten verspreid raken. Er zit niets anders op dan de grond
af te graven en te zeven met water. Een vloekende Pepys weet op twintig pond na
alle munten terug te vinden. Dit verslag van Pepys geeft een goed inzicht in de
beweegredenen voor het begraven van een schat en de problemen die daarbij
kunnen optreden. In het geval van Pepys liep het goed af, maar het had weinig
gescheeld of honderden jaren later zou iemand die in zijn tuin aan het spitten
was, zijn gestuit op vierduizend gouden munten.
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Iej bewaart ’n geheim ’t best duur ‘t vergetten
k Heb nen makkelijken smaak, ik bin tevrea met t beste

De Twentsche Bank te Amsterdam

De Twentsche Bank is een van oorsprong Enschedees bedrijf dat ontstaan is uit
het
kantoor
van
advocaatnotaris
Blijdenstein,
een
lid
van
de
textielfabrikantenfamilie. Benjamin Willem Blijdenstein junior (1811-1866) was
de derde zoon van Benjamin Willem Blijdenstein en Catharina ten Cate.
Zodoende was er voor hem geen plaats als firmant (lid van een firma) in de
fabriek, waar zijn grootvader, vader, oom en twee broers de leiding hadden. Hij
koos daarom voor een rechtenstudie in Leiden en vestigde zich in het jaar 1834
(na zijn studie en een korte periode in Zwolle) als advocaat in Enschede. Dit
kantoor stond op de hoek Brinkstraat/Veenstraat. In april 1835 werd hij als
opvolger van notaris G. Pennink benoemd, nadat hij voor dit kantoor al een jaar
had waargenomen. Benjamin Blijdenstein werd in het jaar 1836 aangesteld als
agent voor Enschede en omstreken voor de Nederlansche Maatschappij van
Brandverzekering te Tiel. De benoeming in het jaar 1839 tot curator in het
faillissement van textielondernemer Cornelis Nagel was belangrijk voor de
verdere ontwikkeling van zijn activiteiten bij de bank. Nagel was namelijk ook
actief in geldzaken en Blijdenstein zette vervolgens deze activiteiten onder de
naam B.W. Blijdenstein Jr. voort. Een van de activiteiten van het kantoor was de
aankoop van Pruisische talers (daalder, drie markstuk) bij Lindenkampf & Olffers
in Munster. De Twente fabrikanten betaalden met dit geld onder andere hun
personeel. Door de gunstige inkoop van dit geld bij Blijdenstein konden zij het
koersverschil in eigen zak steken. Ondanks pogingen van de Nederlandsche
Bank om de Twentse economie met grote hoeveelheden guldens te overspoelen,
bleven tot de Eerste Wereldoorlog talers uit Pruisen en Hannover in omloop.
Benjamin Blijdenstein legde zich vanaf deze tijd er voornamelijk op toe
bankzaken voor de sterk opkomende Twentse textielindustrie te verrichten, met
name de handel in wissels. De financiële middelen voor het opzetten van een
kassierstak, vloeiden voort uit Blijdensteins werkzaamheden als notaris.
Regelmatig beheerde hij grote sommen geld voor cliënten. Bovendien genoot hij
een zeker aanzien waardoor mensen hem geld toevertrouwden. Zijn beroep,
persoonlijke integriteit (onkreukbaarheid) en vakbekwaamheid boezemden
hiervoor voldoende vertrouwen in. Dit werd nog versterkt door de naam
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Blijdenstein. De bankzaken waren in het begin nog betrekkelijk bescheiden. Het
eigen kapitaal bedroeg in het jaar 1844 vijf en twintigduizend zevenhonderd
tweeëntwintig gulden en drieënveertig cent. Het grootste deel was vastgelegd in
onroerende goederen. Toch was van de drieduizend gulden nettowinst van dat
jaar, al bijna tweederde afkomstig uit de financiële activiteiten. De
kleinschaligheid van het nog jonge bedrijf, alsmede de verbondenheid – letterlijk
en figuurlijk – die Blijdenstein met zijn zaak voelde, blijkt onder andere uit het
verhaal dat hij sliep met de ketting van de geldkist aan zijn been gebonden!
Amsterdam was in deze tijd ook al het financiële centrum van het land en hier
had Blijdenstein contact met het kassierbedrijf van Swarth en Schellwald. Omdat
de marges in deze wisselhandel belangrijk waren om te kunnen concurreren en
hierdoor nieuwe relaties aan te kunnen trekken, benaderde hij in november 1841
De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam. Zijn vraag was welke
mogelijkheden er voor hem waren om gebruik te maken van het disconteren
(wissels voor de vervaldag kopen, verminderd met zekere rente) van wissels bij
DNB. De condities van DNB waren aantrekkelijker dan die van Swarth &
Schellwald zodat hij een deel van zijn wissels bij DNB ging disconteren. Blijkbaar
had hij naast de vestiging in Enschede zoveel werk in Almelo dat hij in het jaar
1844 besloot om hier ook een vestiging te openen. Dit filiaal werd waargenomen
door C.D. Kremer, secretaris van de Kamer van Koophandel en deze werd
geassisteerd door een klerk. Hoe lang deze vestiging heeft bestaan is niet
duidelijk.
Hoewel de zaken gunstig liepen, noopte een matige gezondheid Benjamin
Blijdenstein om het rustig aan te doen. Veel van de dagelijkse werkzaamheden
liet hij over aan een kandidaat-notaris. Voor het kassierwerk kon hij vertrouwen
op zijn medewerker Jan Herman Wennink. Daarnaast had Blijdenstein diverse
nevenactiviteiten. Hij beheerde een eigen boerderij in Enschede met twintig
koeien, waarvan hij de melk in Enschede liet uitventen. Ook handelde hij in
koffie, guano (vogelmest), turf en granen. De granen, voornamelijk rogge, werden
in het Munsterse en in Twente opgekocht, vervoerd naar een pakhuis in Zwolle
en van daar verscheept naar Engeland. In 1851 was het inkomen dat
Blijdenstein uit al deze activiteiten genoot nog steeds dusdanig dat hij zijn vader
opnieuw vroeg om als firmant in de firma Blijdenstein & Co te mogen worden
opgenomen. Het antwoord bleef nee.
Noodgedwongen bleef hij zich dus bezighouden met zijn financiële activiteiten. In
de jaren vijftig kocht hij wissels van de Deventer kassier S.H. van Groningen. De
wissels waren getrokken, door boterhandelaren uit Deventer, op de firma
Gebroeders Baerselman, handelaars in boter te Londen. Blijdensteins zoon, ook
Benjamin Willem genoemd (1834-1914), die in het jaar 1856 in de zaak was
komen werken, werd hiermee naar Londen gestuurd. Zoon Willem had een
minder geslaagde stage gelopen bij een handelskantoor te Rotterdam. Hij was
daarna het liefst naar de Technische School in Hannover gegaan, zijn vader had
echter andere plannen met hem. Spoedig zond Blijdenstein hem ook wissels op
Engeland ter incassering en van de opbrengst kocht de zoon in Londen wissels
op Nederland. Met het oog op deze groeiende wisselhandel op Londen opende
zoon Willem in het jaar 1858 een kantoor in Londen, het oudste nog bestaande
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kantoor van een buitenlandse bank in Londen. Voor de vestiging van het
Londense kantoor maakte Blijdenstein voor het wisselverkeer met Engeland
gebruik van het Rotterdamse kassiersbedrijf Mozes Ezechiëls & Zoonen. Begin
1861 starten B.W. Blijdenstein & Co in Londen met het verlenen van
voorschotten op consignaties (goederenzendingen) naar Indië; dit gebeurde op
voorschotwissels. In Amsterdam moesten de firma’ s bereid zijn om deze wissels
hun accept (verbintenis tot betaling) te geven. Dat was kostbaar en kon alleen
voor beperkte bedragen. Dit vormde in het jaar 1861 de aanleiding voor de
oprichting van de Twentsche Bank Vereeniging te Amsterdam.
Op 24 juni 1861 werd te Amsterdam De Twentsche Bank Vereeniging (TBV) als
commanditaire (stille) vennootschap opgericht. Door deze ondernemingsvorm
was Blijdenstein in staat vreemd kapitaal aan te trekken zonder dat hij
bemoeienis van derden met de leiding van het bedrijf hoefde toe te staan. De
stille vennoten van de TBV hoefden het bedrag van hun deelname niet te storten.
Het ging om waarborgkapitaal, geen werkkapitaal. Het werkkapitaal werd door
Blijdenstein verschaft en vanaf het jaar 1862 ook door zoon Willem als besturend
en solidair (saamhorig, eensgezind) vennoot. De acht en twintig vennoten die in
het oprichtingsjaar voor een waarborgkapitaal van tweehonderd tachtigduizend
gulden garant stonden, kwamen voor het grootste deel uit Enschede en
omgeving. Bekende namen zijn Van Heek & Co, Jannink & Ter Kuile, E. ter Kuile
& Zoon, J. Stroink & Zonen, Gerhard Jannink & Zonen, allen uit Enschede en
H.P. Gelderman en C.T. Stork & Co uit Oldenzaal. De kantoren in Enschede
(B.W. Blijdenstein Jr.) en Londen (B.W. Blijdenstein & Co) waren in een
personele unie met het Amsterdamse hoofdkantoor verbonden. De eerste
decennia van haar bestaan richtte de TBV zich voornamelijk op de sterk in
opkomst zijnde Twentse katoenindustrie en de financiering van de textielexport
naar Nederlands-Indië. Om de opkomende industrie te ondersteunen
participeerde de TBV in het jaar 1860 in Enschede in het kapitaal van de
Enschedese Bouwvereeniging en de Twentsche Stoom-Bleekerij. In het jaar 1868
was de Twentsche Stoom-Bleekerij zelfs een honderd procent dochter van de
TBV.
De eerste jaren kon Blijdenstein de scepter in zijn bank zwaaien, zonder veel
bemoeienis van stille vennoten. Met de snelle expansie (uitbreiding) van de bank
nam de behoefte aan een bredere en meer stabiele kapitaalbasis toe. Om meer
kapitaal en daarmee slagkracht te verwerven, werden enkele statutenwijzigingen
doorgevoerd waarin de verhouding tussen besturende en stille vennoten werd
gewijzigd. Zo konden de commandieten (stille vennoten) al in het jaar 1863 een
deel van hun deelneming tegen een gunstige rente in deposito (tegen rente in
bewaring geven) plaatsen. Deze gelden konden vervolgens weer tegen een
aantrekkelijke rente aan andere stille vennoten worden uitgeleend. Vanaf het jaar
1866 werden ook niet-Twentenaren als commanditaire (stille) vennoten
toegelaten. In dit zelfde jaar leed de bank een groot verlies door het overlijden van
de oprichter van de bank, Benjamin Willem Blijdenstein. Hoewel hij niet geliefd
was, dwongen zijn onkreukbaarheid en deskundigheid respect af. Terwijl zijn
zoon Willem de leiding over nam, trad zijn weduwe, Henrietta Roelvink als
solidair vennote toe. Na het overlijden van Benjamin Blijdenstein werd
uitdrukkelijk gesteld dat het niet de bedoeling was nu het zwaartepunt van de
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werkzaamheden van Twente naar Amsterdam over te brengen. Integendeel, men
bleef op Twente afgestemd, overtuigd als men was van de grote toekomst voor de
Twentse industrie. Een gevolg van deze Twentse oriëntatie was de oprichting in
het jaar 1868 van een nieuwe bank te Almelo, de firma Ledeboer & Co.
Besturende vennoten waren Helmich Ledeboer en Willem Blijdenstein. In
tegenstelling tot laatstgenoemde was Helmich Ledeboer slechts aansprakelijk
voor de Almelose vestiging.
In het jaar 1869 werd de naam Twentsche Bank Vereeniging gewijzigd in
Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co. Deze naamswijziging hing
samen met het nieuwe contract, aangegaan tussen Willem Blijdenstein en de
stille vennoten, waarbij de leidende positie van Blijdenstein duidelijker werd
bepaald. Eind 1870 werd opnieuw een ander contract opgesteld. Een van de
veranderingen was dat met ingang van het jaar 1871 de vrijwillige storting door
de stille vennoten vervangen werd door een verplichte storting van minstens vijf
procent van de deelneming, te storten in geld of effecten. Het werkkapitaal van de
bank werd hierdoor aanzienlijk vergroot, temeer daar in het jaar 1875 werd
bepaald dat van het commanditaire kapitaal één miljoen gulden niet voor 1
december 1881 opvraagbaar was. Over de stortingen genoten de stille vennoten
vanaf het jaar 1871 een zeker dividend. Bovendien werd een Raad van
Commissarissen ingesteld. Dit college werd gekozen uit en door de stille
vennoten en was belast met het toezicht op de bestuursleden van de TBV. Vanaf
het jaar 1873 waren de aandelen van de commanditaire vennootschap
verhandelbaar op de Amsterdamse beurs, vanaf het jaar 1881 was dat ook het
geval met certificaten van aandelen TBV. Het merendeel van de aandelen bleef
echter in handen van de oude vennoten.
Om het kapitaal verder uit te breiden werd in het jaar 1880 een leendepot
opgericht. Stortingen op het kapitaal door de stille vennoten konden ten dele in
effecten plaatsvinden. Deze effecten werden in het leendepot ondergebracht. Dit
vergrootte enerzijds de liquiditeit (onmiddellijk vereffenbaar, in contanten
aanwezig) van de bank terwijl anderzijds hierdoor een grote voorraad, niet op
naam gestelde, direct verhandelbare effecten beschikbaar was. Vanwege het
risico om gedeponeerde, niet op naam gestelde effecten in voorraad te hebben, is
het leendepot in de Tweede Wereldoorlog opgeheven.
Vanaf de oprichting werden de naaste medewerkers gerekruteerd uit de kring
van de families Blijdenstein, Roelvink, Ledeboer of uit de families van de stille
vennoten. De familiebanden waren op dit gebied belangrijk, veel broers, zwagers,
neven of kinderen uit deze families hebben meerdere jaren bij de bank gewerkt.
Dit zelfde beeld is te zien bij de vertegenwoordiging in de Raad van
Commissarissen. Verliet een commissaris wegens zijn leeftijd de raad, dan werd
hij in de meeste gevallen opgevolgd door een zoon of ander familielid. Het gewone
personeel bestond in deze tijd hoofdzakelijk uit jongemannen. Tot na de Tweede
Wereldoorlog werkten acht maal zoveel mannen als vrouwen bij de bank; vers
van de HBS of Openbare Handelsschool (de tegenwoordige Hogere Economische
School in Amsterdam). Het gemiddelde aanvangssalaris bedroeg driehonderd
gulden per jaar, waarna een jaarlijkse verhoging volgde van eerst vijftig, daarna
honderd gulden. Nieuwkomers begonnen hun driejarige interne opleiding bij de
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kantoren in Almelo of Enschede, met eenvoudige klussen. Onder het alziend oog
van de procuratiehouder, gezeten op een verhoging en op een stoel, werkte het
gewone personeel staande achter een lessenaar, van ’s ochtends negen tot ’s
avonds zeven uur. In de morgen werden de journaalboeken ingeschreven of
brieven overgeschreven, ingepakt en verzendklaar gemaakt. Meer afwisseling
bracht het wissellopen, het ophalen en afleveren van wissels bij bedrijven en
particulieren in en om de stad. De rest van de werkdag kon dan worden besteed
aan het bijwerken van het wisselboek Amsterdam, Londen of Rotterdam. De vrije
zaterdag bestond nog niet en ook op nieuwjaarsdag, als deze niet op een zondag
viel, werd er gewoon gewerkt. Voor niet-Twentenaren betekende het wonen in een
kosthuis een behoorlijke financiële last. Vaak sprongen de ouders bij terwijl hun
zoon een avondstudie volgde om extra diploma’ s te halen, wat door de bank met
een salarisverhoging werd beloond.
Wanneer krediet werd verleend was dat voor een beperkt doel met een beperkte
looptijd. Krediet werd verstrekt in de vorm van een acceptkrediet. De
kredietvrager kreeg bij deze financieringsvorm niet rechtstreeks het geld maar
kon een wissel trekken op de bank. Een wissel (brief) is een waardepapier, met
een door de opdrachtgever, bijvoorbeeld een textielimporteur in Nederlands-Indië,
aan de betrokkene (de bank) gegeven opdracht tot het betalen van een geldsom
aan een aangewezen persoon (de Twentse textielexporteur). Het geld dat de bank
van derden ontving, was daarom niet in de eerste plaats bestemd om
rechtstreeks kredieten mee te verlenen maar diende als fonds c.q. belegging van
de in omloop gebrachte wissels. Het was dus niet zo vreemd dat de besturende
vennoot en stille vennoten in de eerste jaren geen kapitaal hadden gestort. Voor
het accepteren en verkopen van wissels berekende de bank een provisie. Deze
provisie vormde tot de introductie van de rekeningcourantkredieten in het jaar
1884 een belangrijker inkomstenbron dan de rente op uitstaande gelden.
Het eerste bijkantoor was de firma Ledeboer & Co in Almelo in het jaar 1868.
Vervolgens werd in het jaar 1879 de Wissel- en Effectenbank in Rotterdam in het
leven geroepen. Eén van de employees was de jonge schrijver Herman
Heijermans. In het jaar 1884 kwam de Stichtse Bank in Utrecht en in het jaar
1893 de Bank voor Effecten- en Wisselzaken in Den Haag. In Parijs was de bank
na de overname van een Engelse bank, van de jaren 1875 tot 1884 in bezit van
het wisselkantoor Ancienne Maison Léon & Dreher. Vanaf het jaar 1909
participeerde TBV in deze, tot Banque Jordaan omgedoopte bank. Ook in het
aangrenzende Duitse Westfalen, dat zich volgens hetzelfde patroon als Twente
industrieel ontwikkelde, vaak onder leiding van Twentse industriëlen en met
behulp van Twents kapitaal, opende TBV in de jaren negentig
dochterinstellingen. In 1891 vestigde het Enschedese kantoor een filiaal in
Gronau, de Gronauer Bankverein Ledeboer, Ter Horst & Co. Twee jaar later
volgde de oprichting van de Rheiner Bankverein Ledeboer, Driessen & Co te
Reine, waarin de kantoren te Enschede en Gronau deelnamen. In het jaar 1897
tenslotte kwam de Westdeutsche Vereinsbank Ter Horst & Co te Munster tot
stand, waarin opnieuw B.W. Blijdenstein Jr. te Enschede de grootste deelnemer
was. In het jaar 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd de Twentsche Bank
gedwongen deze kantoren aan een Duitse bank, de Disconto-Gesellschaft in
Berlijn over te doen om niet op de zwarte lijst van de geallieerden te worden
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geplaatst en daarmee het voortbestaan van het Londense kantoor op het spel te
zetten. Het huidige kantoor van de Deutsche Bank aan de Schulstrasse is de
rechtsopvolger van de vestiging in Gronau. De TBV nam in het jaar 1916 nog
deel op de oprichting van de Nederlandche Bank voor den Russischen Handel in
Sint Petersburg. Door het uitbreken van de Russische revolutie heeft deze
participatie niet lang bestaan.
Door al deze uitbreidingen van activiteiten was het noodzakelijk om het
Amsterdamse hoofdkantoor aan de Spuistraat in het jaar 1901 aanzienlijk uit te
breiden. Hierbij werd tevens de eerste safedeposito (bewaarkluis voor geld en
geldswaardige papieren) in de hoofdstad geopend. De bank zette in deze
expansieperiode ook een eigen accountantsafdeling op die mede opdrachten van
derden accepteerde. Onder de naam Meijer & Hörchner groeide deze afdeling uit
tot een volledig zelfstandig kantoor, met een TBV-participatie. In het jaar 1942
had de firma ook een kantoor in Hengelo. Zoals zoveel accountantskantoren in
Nederland, is het later opgegaan in een groter geheel, het huidige Deloitte &
Touche.
Vanaf 1903, na de intreding in het bedrijf van zijn drie zonen, Willem, John en
Theek, bemoeide Willem Blijdenstein zich minder met de dagelijkse gang van
zaken en kreeg hierdoor meer tijd voor zijn grote hobby, het pinetum (park met
naaldbomen). Deze wereldvermaarde verzameling naaldbomen was bij zijn
buitenhuis en landgoed Vogelenzang in Hilversum. Na zijn dood is het Huis met
landgoed verkocht en in het jaar 1930 gesloopt en opgedeeld. Het pinetum
behoorde tot het jaar 1990 bij de Amsterdamse Hortus Botanicus, sindsdien is
het een zelfstandige botanische tuin, vlakbij de Blijdensteinlaan in Hilversum.
De bevrijding bracht de Twentsche Bank een grote hoeveelheid extra werk. Het
binnen- en buitenlandse betalingsverkeer herleefde. De uitvoering van
overheidsmaatregelen op financieel-economisch gebied (geldsanering, effecten- en
vermogensregistratie) legde volledig beslag op de beschikbare energie. Ondanks
dat de Duitse bezetter de boekhoudmachines had weggesleept, was de Twentse
Bank al spoedig in staat om haar werk te hervatten. De extra activiteiten en het
tekort aan personeel brachten na het jaar 1945 opnieuw een fusie- en
concentratieproces op gang. De eerste grote naoorlogse overname door de
Twentsche Bank was in december 1950 de Van Ranzow’ s Bank in Arnhem, in
november 1952 gevolgd door Van Mierlo en Zoon in Breda. Dit laatste bedrijf
bleef wel de eigen naam gebruiken. Bank Vermeer in Deventer volgde in mei
1963 en als laatste werd in mei 1964 de Hoornsche Bank overgenomen. In
Twente werd in december 1948 de Bank Jordaan in Haaksbergen overgenomen,
gevolgd door de Middenstands Credietbank Rijssen in juni 1950. Beide
vestigingen werden voortgezet als bijkantoor van de Twentsche Bank.
De krachtenbundeling op bankgebied zorgde er wel voor dat de banken een
breder scala van producten konden aanbieden. Bijvoorbeeld werd de
mogelijkheid van huurkoop of koop op afbetaling van duurzame
consumptiegoederen gecreëerd. Hiertoe nam de Twentsche Bank in het jaar 1953
de Industriële Disconto Maatschappij over. Deze maatschappij financierde de
aankopen van ijskasten, stofzuigers, naaimachines, radio- en televisietoestellen,
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auto’s, scooters, enzovoort. De Twentsche Bank zelf was eveneens op deze
groeimarkt actief. Aan het eind van de jaren vijftig introduceerde zij de
Persoonlijke Lening in Nederland. Die werd vooral voor consumptieve kredieten
gebruikt. De Persoonlijke Lening (PL) – naar Engels voorbeeld – sloeg zo aan, dat
het zelfs in oktober 1958 tot het televisiejournaal doordrong. De andere banken
werden hierdoor gedwongen de primeur van de Twentsche Bank te volgen.
Andere voorbeelden van DTB-innovaties, die spoedig door de concurrentie
werden overgenomen waren de depositoboekjes, het budgetkrediet, de
beleggingsfondsen en de termijnspaarbrieven. Om de termijnspaarbrieven onder
de aandacht te brengen, werd gebruik gemaakt van commercials voor de
toenmalige piratenzender Radio Veronica.
Na een korte opleving na de Tweede Wereldoorlog ontstonden in de jaren vijftig
van de twintigste eeuw opnieuw problemen in de textielindustrie, mede
samenhangend met het verlies van het afzetgebied in Indonesië. Vanaf het jaar
1952 participeerde DTB (de Twentsche Bank) daarom met driehonderdduizend
gulden (conversie van een krediet) in het kapitaal van Van Heek & Co te
Enschede. Conversie is een verwisseling van een schuld in een schuld tegen
langere rente. De grote teloorgang van de textielindustrie vond na het jaar 1964
plaats en valt dus buiten dit verhaal.
In het laatste jaar van haar bestaan in het jaar 1964 had de Twentsche Bank
tweehonderdnegen vestigingen in Nederland, waarvan zeventien in Twente:
Almelo, Borne, Delden, Denekamp, Enschede (vanaf 1961 tevens een rijdend
bijkantoor voor de nieuwe wijken), Glanerbrug, Goor, Haaksbergen, Hengelo,
Nijverdal, Oldenzaal, Ootmarsum, Rijssen, Tubbergen, Vriezenveen en
Vroomshoop.
Door de toenemende branchevervaging in de financiële wereld, waarbij
landbouwkredieten zich richtten op financiering van niet-agrarische instellingen,
spaarbanken die algemene bankdiensten aanboden en institutionele beleggers
die zich inlieten met middellange kredietverlening aan het bedrijfsleven, waren de
banken in Nederland gedwongen de algemene schaalvergroting en concentratie in
het bedrijfsleven, in binnen- en buitenland, te volgen om tot een optimale
bedrijfsomvang en kredietverlening te komen. Dit was de reden dat op 4 juni
1964 de fusie tussen de Nederlandsche Handelmaatschappij en de Twentsche
Bank officieel bekend werd gemaakt. Op 3 oktober 1964 werd deze fusie
geëffectueerd en ging de nieuwe bank, Algemene Bank Nederland (ABN) van
start. Op haar beurt fuseerde de Abn in september 1991 met de Amro Bank tot
Abn-Amro. In het jaar 2001 bestaat de Twentsche Bank nog steeds, echter nu als
onroerend goedmaatschappij van Abn-Amro.
Alhoewel de Twentsche Bank een Amsterdamse instelling was, bleef de
verbondenheid tot het jaar 1964 met Enschede en Twente bestaan. In het
jubileumjaar 1961, dat uitbundig werd gevierd, ontving de bank een eremedaille
van de gemeente Enschede. Die werd uitgereikt tijdens de receptie ter
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van DTB door burgemeester
Thomassen. De inscriptie luidt: ‘Toegekend aan de directie van de Twentsche
Bank voor de grote betekenis van haar dienstverlening aan het bedrijfsleven van
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stad en streek 1861-1961.’ Een ander voorbeeld van de verbondenheid met
Enschede blijkt uit het feit dat de algemene vergadering van aandeelhouders,
waarin de directie rekening en verantwoording aflegde, vanaf het jaar 1861 in de
Groote Sociëteit en vanaf het jaar 1954 in de Twentsche Schouwburg te
Enschede werd gehouden. Nog steeds zijn er mensen die zich de copieuze
(rijkelijk) maaltijden herinneren, die na afloop van de vergadering werden
geserveerd.
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’n Lui lief en ’n waarm ber bint de beste kammeröar
Gen groter gemak as n eagen dak

De
vergeten
Oldenzaal

weldoener

van

Bij de geschiedenis over de totstandkoming van het ziekenhuis te Oldenzaal in
het jaar 1895 wordt de naam Bahlmann genoemd, hij was rector van het
gymnasium. Hij heeft een fonds gesticht waaruit de bouw grotendeel is
bekostigd. Informatie over de stichter, diens motieven, grootte en herkomst van
het geschonken kapitaal is niet bekend. Het jaarsalaris van Bahlmann bedroeg
achthonderddrieënzeventig gulden van het rijk, elf gulden en zeventig cent van de
gemeente, acht gulden en veertig cent en zeven mud rogge van de provisorie
(kerkelijk armbestuur). Bahlmann is op jonge leeftijd overleden, op zijn
eenenveertigste verjaardag in het jaar 1873. De vraag komt op waarom er een
tijdspanne ligt tussen de dood van de gulle gever en de realisatie van zijn droom.
Een bericht in de Twentsche Courant van 31 december 1873:
Oldenzaal. 28 december. Eene treurige tijding kwam gisteren uit Nijmegen hier
aan: de tijding des doods van onzen hooggeschatten rector Bahlmann. Zwaarder
verlies kon Oldenzaal nauwelijks treffen; was hij voor de studenten aan ’t
gymnasium een geliefd en hoogvereerd leermeester, in de wetenschap een
zeldzaam talent; voor de arme was hij in den volsten zin des woords een
weldoener, een steun, een vader. Zijner nederigheid meenen wij niet beter hulde
te kunnen brengen, dan door de zwijgen over alles wat hij voor Oldenzaal was en
deed, en wat na zijn vroegtijdig heengaan van wege zijne gemaakte beschikkingen
nog gebeuren zal. Een grootscher en voordeeliger hulde zal hem dan ook gewis
niet onthouden worden, de hulde der tranen die ze schreijen zullen bij zijn graf,
alle leerlingen en vrienden, maar bovenal alle welgedane armen, die hij zich als
kinderen had aangetrokken.
Op 13 oktober 1863 vond in Oldenzaal een inspectie plaats vanwege de
Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Overijssel.
De leden Moll en Ter Horst, artsen te Zwolle en Rijssen, alsmede Nellensteijn,
apotheker te Zwolle, hadden als doel een onderzoek in te stellen naar de
algemene gezondheidstoestand. De typhusepedemie stak steeds weer zijn kop op
en de artsen wilden de mogelijkheid onderzoek om de besmetting te stoppen. De
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commissie werd in de achterbuurten rondgeleid door enkele Oldenzaalse
notabelen. Dat was kennelijk nodig want de situatie die men daar aantrof was
volgens hun rapportage ‘ondenkbaar voor een vreemdeling, die slechts in het
voorbijgaan eenige hoofdstraten bezoekt maar niet wordt ingeleid in hetgeen
daarachter schuilt.’ Dat de notabelen de commissieleden niet om de tuin hebben
geleid mag blijken uit de volgende bevindingen:
Wij zagen in de achterstraten en achterstegen een onreinheid die door geen
plaats in onze provincie, ja zelfs in ons vaderland wordt geëvenaard. De straten,
bedekt met slijk en vuilnis, maken de toegang tot de woningen moeilijk en voor
dezelve bevindingen zich diepten, gevuld met vloeibare meststoffen en stinkend
water, dat de daarbij liggende mesthopen omgeeft en onder en tegen de muren
der veelal ellendige laag gelegene, bouwvallige woningen blijft stilstaan. De
huizen zijn voor het merendeel door nauwe steegjes of gruppen van elkander
gescheiden en in die tusschenruimten ontlasten zich de privaten, waardoor
aanmerkelijk wordt bijgedragen tot verontreiniging van de lucht en tot
daarstelling van walgelijke tonelen. Wat wij buiten de woningen reeds hadden
vermoed, werd ons zekerheid bij het binnentreden. Lage, bedompte, met rook
opgevulde, zeer kleine vertrekken, waar meerdere lijders dus typhuspatienten
zich bevonden, verregaande onreinheid, oud en vuil bedstroo, dat zeker in de
laatste jaren daar niet was ingebragt; armoede zonder wederga.
De commissie deed begin februari 1864 de aanbeveling aan de commissaris van
de koning om het plaatselijk bestuur van Oldenzaal in staat te stellen ‘de
bestaande beletselen eener goede gezondheid weg te nemen en deze stad
daardoor te herscheppen in een der gezondste oorden van Twenthe.’
In april 1864 was het bestuur van de Oldenzaalse provisorie, bestaande uit
Gelderman, Heinink en Nieuwenhuis van plan een ziekenhuis op te richten. De
kosten werden begroot op vijftienduizend gulden die voor een deel konden
worden verkregen door giften en verkoop van het erve Heineman te Albergen. De
voorstellen voor bouw en exploitatie waren gebaseerd op gegevens verkregen van
ziekenhuizen in Stadslohn, Vreden, Deventer en Zwolle. Voor oppas en verpleging
van de zieken zouden een ziekenvader, een ziekenmoeder en zonodig een
dienstbode worden aangetrokken, bij grote drukte tijdelijk geholpen door
oppassers. Toen de gemeenteraad de opzet te groot vond reageerde het
armenbestuur:
Te meer zouden wij wenschen dat de voorgestelde grootte door u werd
goedgekeurd, dewijl in deze geheele streek (Twenthe en omstreken) geen enkel
ziekenhuis bestaat, zoodat, hebben wij ruimte over, deze al ligtelijk zal benut
worden door zieken uit Enschede, Almelo en andere plaatsen.
Toen bleek dat de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten het plan als te
pretentieus afwezen, legde het bestuur van de provisorie zich er bij neer en was
men in Oldenzaal weer terug bij af.
Franciscus Wilhelmus Joannes (Frans) Bahlmann aanvaardde het rectoraat over
het gymnasium te Oldenzaal. Hij was de opvolger van Frans Clemens Soer die
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naar Tilburg was vertrokken. Frans Bahlmann was drieëndertig jaar en niet
getrouwd, had letteren gestudeerd in Leiden en was in Freiburg gepromoveerd.
Zijn collega’s waren Marinus van Groeneveldt, Renoldus Waanders en Teunis
Voogt. Hij zelf doceerde klassieke talen en de Duitse taal. Over het feitelijk
functioneren van Bahlmann is niet zo veel bekend. In het jaar 1870 vroeg het
parochiebestuur aan de gemeente Oldenzaal om een lokaal beschikbaar te stellen
‘tot het geven van godsdienstig onderwijs aan de R.C. leerlingen, zulks op
uitnodiging van de rector.’ In Oldenzaal was één parochie, die van de Heilige
Plechelmus. In het jaar 1872 delegeerde Bahlmann een deel van zijn
onderwijstaken aan Waanders vanwege ‘voortdurende ongesteldheid’. Hij
betaalde hem daarvoor uit eigen portemonnee. Vermoedelijk was hij toen al
besmet door tuberculose. Hij overleed op 27 december 1873 bij zijn vader en
stiefmoeder op Huis Geldershof te Groesbeek en werd begraven op het roomskatholieke kerkhof te Nijmegen. Zijn dood bracht in Oldenzaal commotie teweeg
zoals blijkt uit het bericht in de Twentsche Courant. Daaruit bleek ook dat er
verwachtingen waren met betrekking tot ‘gemaakte beschikkingen’.
Frans Bahlmann werd geboren op 27 december 1832 te Amsterdam op de
Nieuwedijk 263. Zijn vader was de winkelier Bernard Bahlmann, geboren te
Dinklage in het groothertogdom Oldenburg en zijn moeder was Maria Agnes
Biederlack, geboren te Amsterdam. Toen Frans werd geboren was zijn vader
tweeëndertig jaar en zijn moeder een en twintig jaar. Zij waren in het jaar 1830
in Nordhorn getrouwd en Frans was hun eerste kind. Na hem kwamen vijf jongen
en vier meisjes. De zaken gingen goed en uit de winkelier was een bemiddeld
Amsterdamse koopman in manufacturen gegroeid. Hij kocht de fraaie
buitenplaats Geldershof in Groesbeek bij Nijmegen. Op 19 oktober 1869 overleed
Maria Agnes Bahlmann-Biederlack te Munster. Frans was toen ruim drie jaar
rector in Oldenzaal. Twee jaar later hertrouwde Bernard Bahlmann. Mede in
verband met dit tweede huwelijk kwam er via notaris Tideman in Amsterdam een
akte van scheiding en deling. Daarbij kregen de tien kinderen Bahlmann ieder
het hun toekomende deel uit de nalatenschap van hun moeder. Voor Frans
betekende dit dat hij eind 1870 kon beschikken over tenminste negentigduizend
gulden.
Op 21 juli 1873, ruim zeven jaar na zijn komst in Oldenzaal en vijf maanden voor
zijn dood verscheen de rector bij notaris De Poorter voor het opgeven van zijn
laatste wil. In de vijf pagina’s tellende akte wordt ruim zesenzestigduizend gulden
vermaakt aan legaten en uitkeringen, vrij van kosten en successie. Dit bedrag
komt grotendeels in Oldenzaal terecht. Door reservering van kapitaal kunnen
huishoudster Antje Bouman en leden van de familie Sloet later een lijfrente
ontvangen, groot tweehonderdvijf en zeventig gulden per jaar. De grootte van het
gereserveerde kapitaal is niet bekend. Drie zaken uit het testament:
Ten behoeve van de zusters Franciscanen wordt vijftienduizend gulden belegd en
in beheer gegeven aan de pastoor Beernink van Oldenzaal. De rente gaat naar de
zusters. Ingeval die uit Oldenzaal vertrekken – daarvan was in die tijd sprake
vanwege financiële problemen – dan wordt het kapitaal toegevoegd aan het fonds
voor het ziekenhuis.

605

Ik maak en legateer van den opbouw en daarstelling, aankoop van grond voor een
R.C. parochiaal ziekenhuis binnen de gemeente Oldenzaal of nabij die gemeente
alsmede voor het in dat ziekenhuis benoodigde ameublement, kerkelijke gewaden
en sieraden en verder voor alle tot dien opbouw en daarstelling in inrichting
benoodigde uitgaven eene som van vier en twintig duizend gulden, onder
voorwaarde dat het beheer van dat ziekenhuis zal worden opgedragen aan den
tijdelijken pastoor van Oldenzaal en aan vier, door den laatsten te benoemen,
achtenswaardige ingezetenen der gemeente Oldenzaal. Indien dit ziekenhuis door
mij tijdens mijn leven mogt zijn daargesteld, wil ik dat de schuld door mij daarvan
gemaakt uit gemeld legaat zal worden voldaan.
Tot executeur-testamentair wordt aangewezen de zevenenzestig jarige pastoor
van Oldenzaal, Johannes Beernink.
Na 21 juli 1873 vertrok Frans Bahlmann uit Oldenzaal en bracht zijn laatste
levensmaanden door op Huis Geldershof. Daar maakte hij op 9 oktober een
nieuw testament.
Ten overstaan van notaris Courbois uit Nijmegen benoemde de testateur nu zijn
vader tot enige erfgenaam: ‘Wel overtuigd dat hij zoodanige beschikkingen als ik
hem mondeling of schriftelijk zal opgegeven hebben, na mijn overlijden, getrouw
zal uitvoeren.’ In de korte acte is er sprake van een bijgevoegd, met rood
verzegeld pakket bevattende het door Frans ‘eigenhandig geschreven en getekend
testament’. Denkbaar is dat er op Huis Geldershof aan het ziekbed is gesproken
tussen de zakenman Bernard en zijn zoon Frans, die mogelijk meer idealistisch
is. Die hebben waarschijnlijk geleid tot de komst van notaris Courbois voor het
opstellen van een nieuw testament. Bahlmann senior zal het niet hebben zien
zitten dat pastoor Beernink uit Oldenzaal de laatste wil van zijn zoon uitvoerde.
Vermoedelijk zat een deel van het geld van Frans nog in het bedrijf dat bij de
akte van scheiding en deling in het jaar 1870 was opgericht onder de naam
‘Vennootschap van Koophandel onder de firma Bahlmann en Co.’
Hoewel de bepalingen in het tweede, gesloten testament niet bekend zijn, wijken
ze vermoedelijk niet sterk af van die in het eerste, openbare testament. Daarvoor
zijn aanwijzingen. De door vader Bernard op 19 juli 1874 te Amsterdam
opgestelde memorie van successie: ‘Geen onroerende goederen behoren tot deze
nalatenschap. Door niemand dan de aangever wordt uit deze nalatenschap
geërfd en verkregen.’ Voor de aangifte van deze memorie werd domicilie gekozen
bij Van Groeneveldt te Oldenzaal. Die was in het eerste testament als vriend van
testateur bedacht met een legaat van zesduizend gulden. Frans was niet
overgehaald tot minder genereuze legaten dan in het eerste testament. Uit latere
correspondentie bleek dat de firma Bahlmann er een erezaak van had gemaakt,
ook na de dood van vader Bernard in het jaar 1882, om de beschikking van
Frans naar letter en geest uit te voeren. Dat liep voor een deel blijkbaar via de
aartsbisschop van Utrecht waarbij Marinus van Groeneveldt de rol van
vertrouwensman en adviseur had. In een brief van laatstgenoemde van 2 oktober
1889 aan secretaris A.C.M. Schaepman (van aartsbisschop P.M. Snickers), wordt
ondermeer ingegaan op de bedoeling van testateur omtrent een bepaalde
beschikking die niet meer duidelijk was.
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Vader en zoon Bahlmann waren ongetwijfeld ook op de hoogte van de slechte
relatie tussen de zusters Franciscanen en pastoor Beernink. Beernink was al
pastoor in Oldenzaal toen de zusters van Heythuysen zich daar vestigden in het
jaar 1848 onder de juridische naam ‘Vereeniging van vrouwen tot bevordering
van huiselijk geluk’. Die vereniging zou zich, aldus Beernink in brieven aan de
aartsbisschop, niet hebben gehouden aan de afspraken die de zusters hadden
gemaakt met het kerkbestuur, dat wil zeggen met de pastoor. Voor te stellen is
dat de zusters een zware financiële belasting waren voor de parochie. In zijn
eerste testament had Frans de partijen uitdrukkelijk op elkaar aangewezen;
zonder samenwerking geen ziekenhuis. Het blijft speculeren, evenals de
vermoedens dat Bahlmann senior informatie had gekregen van notaris De
Poorter; met hem was Beernink ook gebrouilleerd. In ieder geval ging Frans op
Huis Geldershof overstag en kreeg zijn vader de touwtjes in handen in plaats van
pastoor Beernink.
Nog geen maand voor de opstelling van het eerste testament kwam de
Enschedesche Courant van 29 juni 1873 het volgende nieuwtje:
Oldenzaal, 27/6. Binnenkort zal hier een algemeen ziekenhuis opgerigt worden;
Bahlmann is de stichter, tevens schenker van het daartoe benoodigde kapitaal,
terwijl de oppassing der zieken aan de liefdadige zusters zal worden opgedragen.
Men is het nog niet eens of het gebouw aan het klooster zal worden verbonden, of
wel op het achterste gedeelte der kloosterweide zal worden geplaatst.
In de laatste maanden van zijn verblijf in Oldenzaal schonk Frans dus al geld
voor een te bouwen ziekenhuis, tevens huis voor ouden van dagen, vermoedelijk
aan pastoor Beernink, als voorzitter van het kerkbestuur. Zich bewust van zijn
naderend einde wilde hij nog iets goeds doen voor Oldenzaal. Hij bestelde – in
zijn eerste testament – vijfhonderd heilige missen ‘tot rust en lafenis’ van zijn ziel
bij pastoor Geerdink voor een gulden per mis. Ook had hij aan de pastoor
vijftienhonderd gulden toegedacht ter uitkering in natura aan arme en
noodlijdende personen.
Gegevens over het verdere verloop komen uit twee bronnen, de kroniek van het
klooster Sint Antonius te Oldenzaal en uit brieven van pastoor Beernink aan
aartsbisschop Snickers in het jaar 1884. De pastoor was toen acht en zeventig
jaar en nog steeds in functie. Tegenover de sappige rapportagestijl van Beernink
staat de meer beheerste, soms cryptische weergave van de feiten door de zusters.
Van beide kanten wordt met betrekking tot het project van Frans Bahlmann
gezegd dat er – met geld van de toen nog in leven zijnde Frans – door het
parochiebestuur ergens in de stad een stuk land was gekocht. De zusters
beweren dat aartsbisschop Schaepman tegen het plan van Beernink was om het
gesticht te laten bedienen door klopjes uit Oldenzaal. De aartsbisschop zou
opdracht hebben gegeven het gebouw te laten plaatsen tegen het klooster aan
zodat het alleen door de zusters kon worden bediend. Uit de brieven van de
pastoor blijkt dat monseigneur Schaepman een plan van Frans Bahlmann uit het
jaar 1873 inzake een ontwerp van architect Wennekers had goedgekeurd. Hoewel
Wennekers van beroep arrondissements-ijker in Zwolle was ontwierp hij de
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rooms-katholieke kerk te Delden en de bovenbouw van de toren in Vasse. Na de
dood van Frans werd de bouwplaats op aandringen van moeder-overste verlegd
naar het klooster. Als gevolg daarvan moesten de reeds gekochte stenen van de
eerste naar de tweede bouwplaats worden overgebracht. Bahlmann senior had
daarin ‘dralend, eindelijk toegestemd’. Een in het leven geroepen bouwcommissie
kon met de overste niet tot overeenstemming komen vanwege ‘hare eisschen en
vorderingen, kostbaar en overdreven.’ De zaak liep stuk op de hoogte van de in
rekening te brengen kosten per bewoner van de afdeling: ‘oude mannen en
vrouwenhuis’. Deze zouden op jaarbasis in Oldenzaal meer dan vijftig gulden
hoger uitvallen dan in soortgelijke gestichten in Amersfoort, Arnhem en Zutphen.
Beernink vervolgt dan:
Hierdoor leed de commissie aanzienlijk schade en de vereeniging van den heiligen
Plechelmus nog meer, omdat de liefdegiften, toen men hoorde, dat er nog geene
oude mannen en vrouwen zouden komen in huis, en wel dusdanig, dat men met
de inzameling der centen moest ophouden. Groeneveldt, leraar aan het gymnasium
alhier, heeft over de handelingen der zusters met monseigneur Schaepman
gesproken en Groeneveldt heeft mij verhaald, dat monseigneur had gezegd: de
zusters hebben liefdeloos gehandeld.
Dat half afgewerkte gebouw, in de volksmond aangeduid als het
Plechelmusgesticht, stond tot het jaar 1878 leeg, zogenaamd vanwege het
ontbreken van fondsen om de oude mensen te onderhouden. Daarna huurden de
zusters het gebouw van de eigenaar: de parochie, om er kostschoolleerlingen in
onder te brengen. Dat duurde tot het jaar 1884, toen zegde Beernink namens de
parochie de huur op. Hij wilde verder gaan met de uitvoering van de wens van de
schenker. Na hoogoplopende conflicten tussen pastoor en overste en met een
machteloos toekijkende deken Meurkens, greep aartsbisschop Snickers in. Hij
zorgde er voor dat de zusters het inmiddels wel verder afgebouwde huis tegen een
hogere huur konden blijven gebruiken. In het jaar 1893, na de dood van pastoor
Beernink, kochten de zusters het gebouw met een aantal andere zaken, voor een
bedrag van acht en twintigduizend gulden. De helft werd meteen betaald en de
rest in het jaar 1897. De mededelingen van zowel pastoor als zusters zijn voor
een deel conform de historische waarheid, nader onderzoek zou hier meer aan
het licht kunnen brengen. Beernink zet zich steeds af tegen moeder-overste
Pacifica Grimmelt. Die kwam in het jaar 1876, haar voorgangster was Humiliana
Bekking. Wel moet worden geconstateerd dat pas in het jaar 1893 de tijd rijp was
om een begin te maken van de verwezenlijking van het ideaal van Frans
Bahlmann.
Ofschoon de naam van Bahlmann rond het jaar 1893 met betrekking tot een te
bouwen ziekenhuis niet meer wordt genoemd, is zijn schenking nog wel
aanwijsbaar. In het midden van dat jaar had de parochie de eerste termijn van
veertienduizend gulden ontvangen voor het aan de zusters verkocht ‘ziekenhuis,
oud mannen en vrouwenhuis’. Pastoor Geurtsen deelde dit mee aan
aartsbisschop Snickers en vroeg hem om advies hoe dit geld het beste te
beleggen. Het kerkbestuur wist geen andere mogelijkheid dan er Russchissche
Staatspapieren voor te kopen. De bisschop hield zich erbuiten en verwees naar
bevoegde deskundigen. In dezelfde brief van pastoor aan de bisschop:
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Wij zijn in de gelegenheid om een zeer geschikt terrein aan te koopen voor een
toekomstig ziekenhuis, geschikter kan er naar ons oordeel en ook naar het oordeel
der algemeene overste van Heythuizen die onlangs hier was en het gezien heeft,
niet gevonden worden.
Het ging om een stuk grond, groot zes en dertig are en omvatte ‘tuinen gelegen in
de Wal onder Oldenzaal en weiland in den Kleeyesch.’ De eigenaar: Essink, oudburgemeester en lid van de Staten van Overijssel, vroeg er vijf en twintighonderd
gulden voor.
Frans Bahlmann kon goed opschieten met zijn negen jaar oudere collega
Marinus van Groeneveldt. Deze kwam uit Utrecht en kwam drie jaar eerder dan
Bahlmann naar Oldenzaal. Hij maakte dus de poging van dichtbij mee om in het
jaar 1864 een ziekenhuis op te richten. Denkbaar is dat hij Frans adviseerde
toen deze, ziek door de tuberculose, zijn geld per testament aan goede doelen
wilden besteden. Hun bidprentjes hebben elk een verwijzing naar het boek Job,
hoofdstuk 29 vers 16: ‘Ik was de vader der armen’. Van Groeneveldt werd zes en
zeventig jaar en vermaakte zijn nalatenschap aan verwanten ‘op den last van
wellicht nader door mij te maken legaten’. Zijn testament dat op 18 juli 1900 bij
notaris Immink te Deventer is opgesteld bevat de passage dat hij niet in staat
was te tekenen ‘vermits hij door tijdelijke hulpbehoevendheid daarin is
verhinderd’. Precies een maand later werd hij te Oldenzaal begraven.
Frans Bahlmann probeerde in zijn laatste levensjaar zijn ideaal, een ziekenhuis
te verwezenlijken. Hij schonk daartoe al tijdens zijn leven een geldbedrag voor de
aankoop van een stuk grond. Hij bedacht een constructie om belanghebbenden
na zijn dood tot samenwerking te bewegen bij de besteding van de na te laten
fondsen. Het project kwam met veel horten en stoten van de grond maar bereikte
door allerlei gekrakeel niet de eindfase. Daardoor gingen onnodig veel jaren
verloren en kreeg Oldenzaal pas in het jaar 1895 een ziekenhuis en niet in het
jaar 1874.
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Van ene voonk braandt t hele hoes of
A-j better wilt wörden bi-j al half gezoond

Het stedeke Enschede brand

Ze trouwen op Hemelvaart van het jaar 1750: Nikolaas ten Bouhuis en Fenneken
Cromhof, buurkinderen uit in Enschede gewortelde geslachten. Klaas woont bij
vader Lourens ten Bouhuis aan de Hofstraat. Fenneken trouwt uit het ouderlijk
huis van Hermen Cromhof en Geesken Rovers. Het wordt een geweldig Twents
feest. Vijf dagen later, op 20 mei, dinsdag voor Pinksteren is dat feest snel
vergeten. Om een uur of tien, terwijl de dinsdagse markt in volle gang is, gaat er
iets mis in de broodbakkerij van Hermen ten Tije aan de Langestraat, hoek
Hofstraat, dichtbij de Eschpoort. Hermen staat verstijfd, samen met de knecht
Herman Schuttelkatte, als op die winderige lentedag het altijd bedwingbare
ovenvuur verandert in een hel. De vlammen verslinden de bakkerij en het huis
ligt snel in as; ze dansen steeds sneller, gedragen door een straffe oostenwind,
van huis naar huis, richting Langestraat, Haverstraat, Labbediek (nu Walstraat)
en Hofstraat. Ook het huis van Lourens en het jonge bruidspaar gaan er aan.
Vrijwel alle huizen hebben een karkas van eikenhout, muren van met leem
dichtgesmeerde twijgen en een dak van riet of stro. Brandbaar tot en met; de
binnenstad is niet te redden. Carel Ziegeler, die naast broodbakker Ten Tije een
winkel in ‘van alles’ heeft is kansloos als de vlammen overslaan. Ook aan de
overkant vliegen huizen in brand, zoals van Balster Greve en de weduwe Ter
Welle. Enschede is in rep en roer, er wordt gesjouwd met emmers water uit de
put achter de woningen of uit de gracht. Het burgerrecht schrijft het bezit van
een leren brandemmer voor; vandaag blijkt dat veel te weinig. Gelukkig komt er
hulp bij de Enschedese brandspuiten uit de omringende marken. Een deel van
de stad blijft daardoor gespaard. Wel raken de twee Enschedese brandspuiten
beschadigd door het vuur.
Het vuur sloopt de huizen zoals van schoenmaker Willem Wyfkers en koopman
Gerrit Nijhof en het pakhuis van koopman Willem Paschen, handelaar in olie en
brandewijn. Ook het Van Loenshof, trots bezit van de kooplieden Berent en
Abraham Paschen gaat eraan. De katholieke schuilkerk, volgens voorschrift
bedekt met riet, stort in onder het oog van de uit Hengelo afkomstige pastoor
Michael Kamp. De schots en scheef en dicht op elkaar gebouwde huizen
bemoeilijken het bluswerk. De modderige zandwegen zijn door het bluswater
vrijwel onbegaanbaar. Getuige Aleida Leurink, de Losserse domineesvrouw die
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met haar familie in het rampgebied woont, schrijft die avond in haar dagboek:
Abraham Paschen ook brand op verst al was, alle pannen afsmelten, gelijk dogter
Dina ook dede, daerdoor zij en Abraham Paschen de huisen behouden hebben,
met brandspuite dogters huis van onderen de dokken uitkrijgen De gantsche nagt
en de volgenden dag nog holt brande, volk arbeiden moste dat het niet verder
quam.
De dochter Dina was getrouwd met burgemeester Jurriaan Stroink en woonde
aan de Haverstraat. Na drie uur is de hel uitgewoed, het nablussen vergt nog
uren. Er zijn geen menselijke slachtoffers. Van de tweehonderdachtenzeventig
woningen zijn er tweeënzeventig tot aan de grond afgebrand en zijn er nog veel
meer ernstig beschadigd. Van de vijftienhonderd en een bewoners zijn er
driehonderdvijftig dakloos. De Grote Kerk op de Markt en het stadhuis hebben
flinke brandschade. De gemeentesecretaris Theodoor Pennink redt het archief.
Schoolmeester Klaas van Langen uit de Haverstraat heeft geluk. Zijn huis en de
school aan de Markt blijven gespaard. De materiele schade is enorm. Koopman
Willem Paschen aan de Langestraat noemt twaalfduizend gulden. Gerrit
Jongebloot aan de Labbediek meldt vier gulden schade.
Het stedeke, met hoofdzakelijk een boerenbevolking, wordt in het midden van de
achttiende eeuw omsloten door een stinkende stadsgracht. Daarin kieperden
leerlooiende schoenmakers, textielververs en textielblekers hun afval. Over die
stadsgracht staan op twee plaatsen poorten, de in het jaar 1737 vernieuwde
Veldpoort in het noorden en de Eschpoort in het zuidwesten. De Langestraat
loopt als een lang lint van west naar zuidoost. Volgens een volkstelling van het
jaar 1748 heeft Enschede binnen de gracht dertienhonderdvier en negentig
inwoners. Buiten de twee poorten wonen er honderdzeven in tweeëntwintig
woningen. Aan de Langestraat en een deel van de Haverstraat woont de gegoede
burgerij, de middenstand treft men vooral in de Haverstraat en de Hofstraat. Het
ambachtsvolk, het boerenvolk en de rest woont op de Labbediek, de ‘Agterstraate’
bij de Eschpoort (nu Achter het Hofje) en de ‘Agterstraate’ van de Veldpoort tot de
Eschpoort (Stadsgravenstraat).
Waar halen de brandslachtoffers geld voor de wederopbouw vandaan? De
welgestelden aan de Langestraat komen er samen wel uit. Er is geen bank; geld
leent men van elkaar tegen drie of vier procent. Het stadsbestuur vraagt de
Ridderschap en Steden van Overijssel toestemming in de provincie te collecteren.
De collecte waarop twee provinciale vertegenwoordigers, R.F. van Heerdt tot
Eversberg en Jacob ten Brink, burgemeester van Deventer toezien dient te
geschieden:
Op d’ ordentelijkste en menageuse wijzen, niet alleen, maar ook dat de distributie
der gecollecteerde penningen geschiede an d’onvermogende, op eene wijze,
overeenkomstig met ’t oogmerk, waartoe dezelfve collecte is geaccordeerd, en na
proportie van ’t verlies en behoefte van die onvermoogende tot voorkoming van alle
oneenigheden.
De ‘Burgemeesteren’ dienen een lijst van slachtoffers in maar laten in het midden
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wie gegoed of noodlijdend zijn. Er wordt een totaal schadebedrag van
honderdzeventienduizendachthonderdnegen en dertig gulden en tien stuivers
genoemd ‘van de Huysen en Wooningen op de 20 mey Jongst leeden binnen
Endschede afgebrand, beneffens de verdere schade, die wel hooger soude
weesen, edogh onmogelijk alle kan getaxeert worden.
Op die lijst met honderdzestien gedupeerden staan niet alleen de onvermogenden
maar ook de rijke koopman Willem Paschen die aan ‘coopmanschappen’
twaalfduizend gulden heeft verloren. Op die lijst staan ook diens collega’s en
buren: Andreas Nieuwenhuis, de weduwe Nicolaas Hoedemaker en Hendrik
Werners. Ze claimen respectievelijk achtduizendvijfhonderd gulden, zesduizend
gulden en vijfduizend vijfhonderd gulden voor ‘coopmanschappen, behuisinge en
huysraat’. Koopman Wijnant Nijhof van de Agterstraat bij de Eschpoort noemt
een schade aan ‘behuisingen, inboedel, coopmanschappen en de gehele
gereetschappen van de Damastweverij en huysraat’ van vijfduizend gulden. Oudburgermeester Bernardus Elshof heeft aan ‘huys en huysraat’ zesduizend gulden
verloren. De intellectuelen van de stad, de katholieke priester Michael Kamp en
dominee Noorbekke geven niet alleen het verlies van ‘huys en huysraat’ op maar
ook hun boeken. De oogluikend toegestane Roomse kerk ‘Agter ’t Hofje’ is
verloren: schade drieduizend gulden. Een flinke claim komt er ook van winkelier
Carel Ziegeler van de Langestraat, hij heeft een schade van vijftienhonderd
gulden. Het verlies van de armenhuizen aan de Labbediek kost de diaconie van
de hervormde gemeente twaalfhonderd gulden.
De reactie van de toezichthouders is kritisch:
UE. Agtb. hebben Ridderschap en Steden een collecte gevraagd om an d’
onvermoogenden tot ’t weder opbouwen van hunne Huysen te worden uijgedeeld.
Op 21 juli gaat er – ondertekend door de gemeentesecretaris Theodoor Pennink –
een nieuwe lijst naar de beide heren, nu met drieënzestig namen van
gedupeerden. De heren Paschen en priester Kamp worden niet meer genoemd,
evenmin de anderen die door hun hoge schadebedrag duidelijk maken dat ze niet
onvermogend waren. Toch verbaast ook de nieuwe lijst. Staan daarop louter
onvermogenden? Is Wijnant Nijhof, de damastwerker die later met Jan Hofstede
een linnenweverij begint, onvermogend? Of ‘schreinwerker en kastemaker’
Laurens Greve? Of Carel Ziegeler en Bartina Minkmaat, de weduwe van Anthonij
Derksen? De nieuwe schade taxatie is verminderd tot twee ton.
De collecte in Overijssel levert zevenduizendzevenhonderdtweeënzeventig gulden,
vijf stuivers en acht cent op. Het meest royaal zijn de erkende Steden Deventer
(1216 gulden, 12 stuivers en 8 cent), Zwolle (813 gulden, 7 stuivers en 8 cent).
De schoutambt van Zwolle legt er nog eens honderdzes en twintig gulden, acht
stuivers en twaalf cent bij. Campen (419 gulden, 4 stuivers en 6 cent). In de stad
Enschede werd vierhonderdzestien gulden en zeven stuivers opgehaald. Het
‘Gerigte van Enschede’ geeft tweehonderdzestig gulden en een stuiver. Afgeronde
bedragen van andere Twentse steden:
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Holten
f 55
Hellendoorn
f 130
Den Ham
f 38
Diepenheijm
f 129
Haxbergen
f 250
Stedeken en Buurschap Goor f 176
Markel
f 58
Stad en District Rijssen
f 243
Enter
f 67
Wierden
f 49
Almelo
f 234
Vriesenveen
f 69
Delden en Twikkelo
f 242
Gerigte van Delden
f 139
Hengelo en Woolde
f 123
Borne
f 176
Oldenzaal
f 236
Gerigte van Oldenzaal
f 82
Diaconie van Ootmarssum
f 26
Gerigte van Ootmarsum
f 68
Tubbergen
f 52
Denekamp
f 55
Losscher
f 43
Weerselo
f 12

Drost Charles Bentinck uit Diepenheim is met een aarzelende gift van honderd
gulden voor zijn doen niet gul. Dat verwondert niemand. Vader Willem lag jaren
in de clinch met Enschede. Zoon Charles die hem in het jaar 1747 is opgevolgd,
evenaart zijn vader in het uitbuiten van het stedeke. Al in het jaar 1748
monopoliseert (het recht van alleenhandel aan zichzelf toekennen) Charles de
jacht (een noodzakelijke passie voor arm en rijk) en de visvangst (in een door
vijfhonderd markeboeren gegraven vijver) voor zichzelf en zijn vrienden. Een jaar
later trekt Charles alle benoemingen, niet alleen van ‘Burgemeesteren en
Gemeensmannen’ maar ook van schoolmeesters, de gemeentesecretaris en zelfs
de gemeenteambtenaren naar zich toe en eist hij het ijkrecht van het
stadsbestuur. Zijn landschrijver meester Joan Willem Kremer neemt zelfs de
‘ellemaat’ van het stadhuis in beslag. Na de brand raakt het stadsbestuur door
de investeringen voor herbouw in de schulden en moet ze het erve Stroink in
Broekheurne verkopen. De drost reageert daarop gretig. Hij eigent zich de
regeling en het beheer der stadsgeldmiddelen toe. Een paar jaar later noemt hij
negen punten die Enschede moet respecteren. Enkele daarvan: ‘Dat de Pastoren
meede op de registers (der schattingen) zullen gezet worden, en dat aan niemand
in het zetten eenige gratie zal geschieden, ten minsten niet voor die tyd dat de
Stad haar Schulden betaalt hebben: Dat op Petri door de Burgemeesteren niet
meer als honderd en door de Gemeens Luiden niet meer dan vyftig guldens
zullen verteerd worden.’ Van zo een Heer verwacht Enschede geen werkelijke
steun.
De provinciale toezichthouders op de collecte, Van Heerdt en Ten Brink, reizen
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eind oktober 1750 naar Enschede. Ze spitten de collectecijfers door, de opbrengst
valt tegen. Er is een nieuwe verfijning nodig, de nieuwe lijst beperkt zich tot
dertig onvermogenden. De diaconie staat voor de herbouw van de armenhuizen
genoteerd voor achthonderd gulden. Winkelier Carl Ziegeler, die een jaar na de
brand een pand aan de Langestraat koopt en weer verkoopt, wordt ook nu weer
als onvermogende erkent met een schadebedrag van zeshonderd gulden op de
lijst. En wie vermoedt in die dagen in de damastwever Wijnant, de latere
fabriqueur van de ‘Agterstraate’ een onvermogende? Zijn collega Henrik Werners
die alles bij de brand heeft verloren en in Ootmarsum armensteun krijgt, wordt
niet genoemd. Andere onvermogenden zoals linnennaaister Eva van Dam en de
oud-soldaten Jan Wissink en Pieter Oom (daarna lompenhandelaar) staan
evenmin op de lijst. Op de lijst ontbreekt ook de naam van wever Hendrik Tesink,
die voor ‘een verbrand weevetouw in een verbrand huijssien’ vijftien gulden vroeg.
Met de opbrengst van de collecte (f 7700) kunnen zelfs de erkende
crepeergevallen niet helemaal geholpen worden. De dertig van de laatste lijst
krijgen daarom maar zestig procent van het al toegewezen bedrag. Er wordt diep
nagedacht over andere mogelijkheden om aan geld te komen. De geestelijkheid
en de zakenlieden van de stad hebben goede contacten in Amsterdam. Ze
besluiten daar om hulp aan te kloppen. In het voorjaar van het jaar 1751 geeft de
hoofdstad toestemming voor een collecte die maximaal vijfentwintighonderd
gulden op mag brengen. Dat het wat meer oplevert, tweeduizendvijf en tachtig
gulden en zeventien stuivers, is voor de Amsterdammers geen probleem.
Gemeentesecretaris Theodoor Pennink krijgt op 24 augustus 1752 het geld mee
in vier zakken met gouden ducaten, hele rijders (oude Nederlandse munt),
Franse pistolet (gouden munt), dukatons (zilveren munt), rijksdaalders (zilveren
munt), gulden (zilveren munt ter waarde van honderd centen) en zelfs stuivers.
Voor dit geld laat het stadsbestuur de twee beschadigde brandspuiten repareren
en koopt men nieuwe brandemmers. De schade van de gemeente wordt royaal
toegekend. Burgemeester Laurens Bekker krijgt honderdvier gulden en tien
stuivers, zijn collega Jurriën Stroink vijftig gulden en negen stuivers en
‘gemeensman’ Gerrit Ottenhof achttien gulden en dertien stuivers. De
‘Burgemeesteren’ Jan Steenbergen, Laurens Bekker (die ook tapper is),
Roessingh (in de Roskamp) en Henric Pennink innen samen meer dan
honderdvijfenvijftig gulden. Voor dat bedrag heb je in het midden van de
achttiende eeuw een bewoonbaar huis. Er druppelt overigens nog een extraatje
van vierhonderdzeven en dertig gulden binnen uit Gelderland, de graafschap
Bentheim en van de drost van Vollenhove. Van de Amsterdamse steun krijgt de
diaconie tweehonderdzeven en twintig gulden voor noodlijdende lidmaten.
Katholieke, joodse of doopsgezinde noodlijdenden zijn er kennelijk niet. Van de
hoofdstedelijke vrijgevigheid profiteert ook nu weer Carl Ziegeler, die een soort
warenhuis runt, dat hem blijkens zijn erflating in het jaar 1783 tot een
vermogend man heeft gemaakt. Ziegeler laat een huis (f 1600), goederen en
vorderingen (‘op de ley en in het boek, samen 61 personen debet voor 126
gulden) na. Ook broodbakker Harmen ten Tije bij wie de brand begon, krijgt een
steuntje in de rug van honderdtachtig gulden. Zijn knecht Herman Schuttelcatte
die zelfs zijn kleren kwijtraakte krijgt niets.
De herbouw van Enschede verloopt traag. Twee jaar later worden er nog
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‘verbrande huysplaatsen’ verkocht, bijvoorbeeld door de kooplieden Wijnant
Nijhof, Isaak Paschen en de weduwe Jurriaan Scholten. Herman Rabbe en
Berent Robers moeten de ‘verbrande Rabbeplass’ aan het Van Loenshof
‘geregtelijk’ verkopen. Aan de Langestraat (vooral vanaf de Eschpoort tot het
stadhuis) hebben de kooplieden in het midden van de achttiende eeuw hun
winkels en pakhuizen. Ze verkopen alles wat het publiek nodig heeft. Willem
Paschen zit in de olie- en brandewijnbranche, Abraham Paschen noemt
‘coopmanschappen’ en Carl Ziegeler heeft alles in zijn warenhuis: broeken tot
naaigaren, hooi en erwten, bonen en rijst, houten balken en planken en peper en
nootmuskaat. De timmerlieden Jan Welbergh en Laurens Greve hebben er hun
werkplaats waar ze kasten, schrijnwerk en zelfs doodkisten maken en
schoenmaker Willem Wijfkers, die in het jaar 1751 achter zijn loon aan moet voor
schoenen en muilen die hij aan J. Bekker heeft geleverd, looit er zijn leer. Er
wonen kooplieden als Andries Nieuwenhuis, Hendrik ten Cate, Herman van
Gogh, Abraham Clopper en Kers ter Weele (een winkel in huishoudelijke
artikelen die na het jaar 1750 zal veranderen in een winstgevende textielfabriek).
Men treft er de damastwerker Wijnant Nijhof en Herman Nijhof, de reeder
(linnenhandelaar). Tobias Jannink heeft er, tot de brand, op de hoek van de
Haverstraat een tapperij, net als Laurens Bekker bij de Veldpoort. De
Langestraat is ook de straat van (oud)Burgemeesteren zoals Jan Willem Swiers,
dominee Abraham Strick, Wilhelmus Linthuis, Jurriaan Stroink, Jan Steenberg,
Laurens Bekker, Jurriën Scholten en ‘commis’ Pieter Roessingh. Aan diezelfde
‘dure straat’ wonen meestal dicht bij elkaar, veel in Enschede gewortelde families
als Lasonder, Van Lochem, Hoedemaker, Cromhof, Minkmate en Ten Bouhuis.
En wie weet er in die dagen niet waar emeritus-predikant Stockman en zijn zoon
Everwijn wonen en Petrus Belkmeer, die zowel arts als doopsgezind predikant is.
Hij is import, net als Joost Gerrit van der Schild, de posthouder, die na het jaar
1750 de postkoets voor zijn deur (nu Jacobskerk) krijgt. Aanstaand beroemd is
Lambertus Nieuwenhuis. Hij woont op de dag van de brand nog bij vader Andries
en moeder Gesina Naber. In de volgende jaren zal deze Lambertus als fabriqueur
en vooral als sterrenkundige en instrumentbouwer grote bekendheid krijgen. Bij
die Veldpoort woont ook Jan van Lochem die met zijn broer Herman (van de
Haverstraat) na de brand grondlegger van de Enschedese textielindustrie zal
worden.
Ook in de Haverstraat wonen aanzienlijke burgers, zoals de pastors Abraham
Strick en Jacobus Immink van de hervormde gemeente. Beide predikanten
houden rond het jaar 1750 toezicht op het (christelijk) onderwijs van de
markenscholen. Burgemeester Henric Pennink en de gemeentesecretaris
Theodoor Pennink wonen in de Haverstraat en wie in de straat praat niet over de
Leurink-dochters, die allemaal zo goed getrouwd zijn. Catharina is de weduwe
van burgemeester Jan Steenberg. Zus Aleida, de dagboekschrijfster is in Losser
met predikant Keller getrouwd, zus Geesken is de vrouw van burgemeester
Gerard Elshof en zus Judith is getrouwd met burgemeester (en pastor) Abraham
Strick. Tot kort voor de brand heeft Willem Grijp er een koperslager en Jan
Gerritsen een touwslagerij. Wie aarzelt om naar dokter Belkmeer te gaan, kan
terecht bij chirurgijn Gerrit Jan Plante. Elk schoolkind kan het huis van meester
Nicolaas van Langen aanwijzen en achter de Grote Kerk, vanaf de Haverstraat
net zichtbaar, staat het huis van gemeenteontvanger Joan Cost, de laatste van
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een bijna historisch geslacht, op de plek waar volgens de overlevering de burcht
van de heren van Enschede heeft gestaan. En de kleermaker Hendrik Rierink
aan de Hofstraat, wiens huis afbrandt voordat het is bewoont. In de Agterstraat
wonen Gerrit ten Dam die als voerman niet alleen goederen maar ook ‘foezel’
(slechte, goedkope jenever) thuis brengt. Er zijn smeden in het stedeke, zoals
Gerrit Bekker en Berent te Weemhof. Kuipers, barbiers en andere
ambachtslieden die onmisbaar zijn. Ze zijn bovendien allemaal boer met een koe,
een varken, een paard, wat kleinvee en land buiten de poorten.
De omgrachte stad is druk bevolkt. Uit bevolkinsgegevens van het jaar 1748
blijkt niet alleen hoe intens de voornamelijk boerenbebouwing binnen de
stadsgracht is maar ook hoe intensief de beschikbare woonruimte wordt benut.
Samenwonen is zelfs aan de rijke Langestraat heel gewoon. De gefortuneerde
Isaäk Paschen leeft onder een dak met zijn zuster Catharina. De ontvanger van
het ‘Gerigte Enschede’, Joan Cost woont samen met zijn twee zusters. Bij zijn
overlijden laat hij de Provisorie (de toenmalige sociale dienst) en diaconie
tweeduizend gulden na en de ‘Costhuizen’ waar zieke vreemdelingen worden
verpleegd, zoals ‘hannekmeijers’ uit Westfalen. In een kamer van het huis van
Willem Wiijfkers woont het echtpaar Willem Hevink en Geesken Rabbe. In het
Langestraatse ‘agterhuis’ kan de koe of het paard staan en wordt ook als
woonruimte verhuurd. Er zijn bewoners in de Langestraat die een ‘wonner’, een
kostganger in huis hebben. ‘De knegt en de meijd’ vinden ook onderdak bij hun
baas. In de Langestraat zijn inwonend vier en dertig knechten en zes meiden, in
de Haverstraat wonen acht knechten en drie meiden in bij hun baas. Op de
Labbediek wonen net voor de brand in één huis twee echtparen met drie
kinderen en een weduwe met twee kinderen. Zelfs de gerenomeerde zakenman
Gerrit Nijhof en zijn vrouw Gesina ten Dam hebben inwoning, net als de enige
academicus in de stad, Petrus Belkmeer.
Men zoekt uitbreiding buiten de poorten. Na de brand verhuizen steeds meer
mensen naar buiten. En buiten blijft nog echt buiten. ’s Avonds gaan beide
stadspoorten dicht van een uur na zonsondergang tot de volgende ochtend, een
uur voor zonsopkomst. Wie te laat komt vindt de poort gesloten. Kooplieden van
buiten komen er niet meer in. Ook de Enterse schippers op zoek naar Nijhof voor
vracht moeten wachten tot de volgende ochtend. De herbergen buiten de poorten
zoals Van ’t Fortuin, Het Witte Paard, Het Roode Hart, De Gouden Klomp en De
Boo doen goede zaken. Zeker als de Langestraat na de brand bestraat wordt voor
koetsen op weg naar Munster. Ze bieden logies en zetten tegen de avond een glas
klaar voor stadgenoten die overdag buiten de poorten op het land hebben
gewerkt.
Over de katholieke priester Michaël Kamp, bewoner van de Agterstraat bij de
Eschpoort en afkomstig uit Hengelo, gaan na de brand dramatische verhalen
rond. Dagboekschrijfster Aleida Leurink zegt dat hij bij de brand ‘krankzinning’
wordt. Geschiedschrijver C.J. Snuif schets hem als een ‘versuft en verslagen’
man die zijn bediening nog een tijdlang bleef waarnemen. En dokter A. Benthem
Gzn. weet dat de ‘roomsche priester zoo zeer ontstelde, dat hij een tijdlang aan
zinsverbijstering leed, zodat hij de dienst niet kon waarnemen.’ Het verlies van
zijn kerk moet hem in ieder geval sterk hebben aangegrepen. Voor de herbouw
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gunt de vice-landdrost de katholieken een jaar. Dat lukt met geldelijke steun uit
heel Twente. Rijssen doet enkele valse stuivers in de collectezak. Voorlopig
kerken de ‘roomschen’ in de achterkamer van het huis Den Doom, ‘ingaande aan
de Labbediek, met geslote deure na de Grote Strate (Langestraat) in aller stilte
zonder aanstoot te geven.’ Daarnaast verrijst het nieuwe kerkje. Met die aanstoot
zijn de katholieken voorzichtig. Ze herinneren zich een Duitse grasmaaier die
voor de kerkgang zijn pet op een buitenmuur legde, waarop de drost de kerk voor
straf liet sluiten. Totdat de drost veertien dagen later een ree als zoenoffer kreeg.
Een paar dagen na de brand is het Pinksteren. Dominee Immink opent
traditioneel met het voorlezen van de Tien Geboden en de Twaalf Artikelen des
Geloofs. Daarna volgt psalmzang en wordt de hemelse zegen gevraagd voor de
overheden, Ridderschap en Steden voorop, zoals is voorgeschreven. De preek
duurt een zandloper lang. Dominee Immink zal die Pinksterdag niet over de hel
en verdoemenis preken. Zijn gelovigen hebben de hel reeds gezien. Als de dienst
erop zit worden de mouwen opgestroopt. Er is geen tijd voor een praatje. Er moet
opgeruimd worden. Op de puinhopen verrijst langzaam een nieuwe stad want de
middelen blijven beperkt. Meer dan een eeuw later, in het jaar 1855 publiceert de
Enschedese Courant over de geschiedenis van de stad:
Hiermede begint een nieuw tijdperk in de geschiedenis onzer geboorteplaats, wij
zien haar, die vroeger slechts een stadje was, welks bewoners meest van
landbouw en veeteelt leefden, van nu af een geheel andere gedaante aannemen.
Van lieverlede worden de koeijen afgeschaft, de groote deuren (niendeuren)
benevens voor dezelve gelegene grote mestputten verdwenen en er kwamen meer
moderne huisdeuren, welvaart begon te heerschen, de bevolking vermeerderde.
Om kort te gaan Enschede kreeg een meer steeds aanzien.
Het stedeke wordt een beetje stad. Voor de boeren is er geen ander inkomen dan
uit de landbouw, de veeteelt en de huisweverij. Het weefgetouw neemt na de
brand in toenemende mate een bijzondere plaats in en wordt zelfs als onroerend
goed gezien. In de volkstelling van het jaar 1795 geven veel mensen het beroep
van textielfabrikant of wever op. Klaas ten Bouhuis die vijf dagen voor de brand
trouwt met Fenneken Cromhof is dan wever. Zijn gezin bestaat uit vier personen.
Er blijft (tot de stadsbrand van 1862) een koe, die elke dag naar een weide buiten
de stad wordt gebracht, een varken en soms een paard in de stal of in het
‘agterhuijs’. Op de zolder wordt de oogst opgeslagen: rogge, haver, gerst, vlas,
stro en hooi van de velden buiten de gracht. Verscheidene huizen krijgen
pannendaken, de pannen worden onder andere in Enter gebakken. De niendeur
aan de straatzijde blijft want het boerenbedrijf gaat door. Mesthopen aan de
straatzijde, waarop de secreten (wc) uitkomen worden verboden. Dat is winst
voor het milieu en voor de rechters. Het ‘gerigte van Enschede’ krijgt geen
klachten meer zoals van de weduwe van Bernard Helmig (aan de Langestraat)
tegen Rudolphus Lasonder (bijnaam Oost Indiën). Er zou ‘een geheele berg
stront’ onder zijn secreet (een uitbouw met een gat erin) tegen de muur van de
buurvrouw terecht was gekomen, waardoor haar ‘watergank wordt gestuet en
gestopt.’ Het water van de pot kan ‘zijn voorganck’ niet krijgen en de kelder van
vrouw Helmig loopt ‘veeltijds’ vol. De stank in de stad verdwijnt niet helemaal. De
‘reutputten’ waarin het vlas voor het linnen rot, blijven. Het afval van de
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leerlooier en textielbewerker verdwijnt weer in de gracht. De brand open nieuwe
perspectieven voor de moedigen. Het aantal textielfabriqueurs groeit snel. De
gebroeders Herman en Jan van Lochem hadden in het jaar 1728 de productie
van linnen met een (goedkopere) katoenen inslag geïntroduceerd en dat succes
werkte inspirerend. De huiswever (het spinwerk wordt uitbesteed in Ootmarsum)
raakt de klandizie van de linnenreeder voorlopig niet kwijt maar maakt zich wel
zorgen als fabriqueurs na de brand ‘inrigtingen’ (voorlopers van fabrieken)
bouwen waar meer weefgetouwen kunnen staan. Het weversgilde verzet zich er
lang tegen. Eerst in het jaar 1783 worden de gildenstatuten gewijzigd. Een baas
mag voortaan niet meer dan drie touwen hebben, voor elk touw meer betaald hij
arme gildebroeders.
Het stadsbestuur besluit de infrastructuur van de stad te verbeteren.
‘Gemeensdienaar’ (stadsomroeper) Herman Hesselink krijgt de opdracht
‘onderrichter’ Jan Paschen te helpen bij het aanwijzen van de ‘rigtschede’
(rooilijn) bij elk nieuw te bouwen pand. De Langestraat wordt bestraat en
verbreed. Er komen zelfs huizen met stenen voor- en achtermuren maar de
zijmuren worden net als de muren van boerenwoningen gebouwd van twijgen en
klei. Er is gebrek aan dakpannen, de daken worden weer met riet en stro bedekt.
Gevels blijven van hout, steken een paar voet vooruit en worden bijna allemaal
groen geverfd. Een enkel huis krijgt twee verdiepingen met een schoorsteen. Er
hoeft geen gat als rookkanaal meer in het dak. Een nieuw aanzien krijgt ook het
Van Loenshof. Het oude, adellijke huis met drie torentjes, bij de brand verloren,
wordt vervangen door in moderne stijl gebouwde woningen.
Veel verandert, veel blijft. In hun vrije tijd helpen de kinderen thuis, gaan met
kuddes koeien al vroeg in de richting van de Stadswei of spelen op straat. Tieners
vinden vermaak in tapperijen, ook buiten de stad en dansen op muziek van de
‘hautbois’ (houten blaasinstrument) van speelman Klosterman. Het café van
Tobias Jannink op de hoek Haverstraat/Langestraat is afgebrand, een glas bier
is echter ook elders te krijgen. Populair maar (officieel) verboden is de jacht op
het platteland. Soms wordt er een uitstapje over de grens gemaakt waar de foezel
belastingvrij is. De ambachtslieden bakken weer brood, lappen schoenen,
timmeren doodkisten en schrijnwerk, maken kleren of hoeden of schilderen en
plaatsen ruiten. De grutters verkopen hun etenswaren, de wijnhandelaar zijn
wijn, de barbier knipt en scheert en slager Hertog Berent de Jode hakt zijn
schapenbouten. In de nieuwe huizen, nog steeds met het karakter van een
boerderij, klapt de weefstoel de extra centen bij elkaar voor het dagelijks brood,
een bord (teijler, teller, telder) erwten- of bonensoep, wortelen, knollen, een
gebakken ei of spek of gortenpap. De aardappel komt pas rond het jaar 1754
voor het eerst op de Enschedese tafel. In de winkel van Carl Ziegeler zijn ook
koloniale waren te koop.
Dat er na de brand toch welvaart ontstaat wordt duidelijk uit de erflatingen die
in de volgende jaren door het ‘gerigte van Enschede’ worden genoteerd. Er blijken
bij de gegoede burgerij damasten lakens op de tafels te liggen, geweven in de
eigen stad. Daarop worden de tinnen (of houten) borden, de tinnen lepels en
soms messen gelegd. De vork komt later. Er zijn zelfs gezinnen met ‘bonte
schotelen’, aardewerk en zelfs porselein. Op het houtvuur hangt aan de ‘heuw’ of
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‘haale’ (ketting waaraan de ketel boven het vuur hangt) de waterketel. In de
linnenkast liggen stapels met soms meer dan twintig beddenlakens, tafellakens,
servetten, kussenslopen, vrouwenhemden (geen onderbroeken), borstrokken en
onder- en bovenmutsen. In de ‘tuugkist’ liggen japonnen, boezelaars, jaks en
rokken (in wit, gestreept, bruin, grijs blauw of zwart). Er zijn snuifdoosjes voor
dames, sommigen hebben een waaier en gebruiken reukwater (eau de la Reine).
Als versiering wordt een halsdoek gedragen of kralen of gouden oorringen. Keurig
opgeborgen in een kast of kist liggen: een zijden damasten jak, serge (gekeperde
wollen stof) rokken en kamisole (hemd, vest) en andere mannen- en
vrouwenkleding, tot voormouwen en triepen (trijp: stof met wollen pool en een
katoenen grondweefsel) handschoenen. Uit het testament van Hendrik Zeggelink,
weduwnaar van Hermina ten Voorde (mei 1763) blijkt zelfs dat er door mannen
‘witte leeren handschoenen’ werden gedragen. En ook de spinde (broodkast) en
een ‘snijsomp’ met snijmes staan in de erflating, net als de meubels (tot de
kakstoel (kinderstoel) toe, de zilveren schoengespen, de hoed, een zilveren slot,
een paar gouden oorringen, een ‘wage’ (kar, voertuig) en dertien vrouwenkappen.
Een ‘snieezomp’ is een langwerpige bak op poten waarin de schoven stro door
een voorlangs bevestigd mes tot haksel (heksel) werden verwerkt. Het
belangrijkste in het testament zijn het onroerend goed (het huis, de bebouwde
grond en de gronden buiten de poorten), de obligaties (de uitstaande leningen) en
de schulden. Tot het onroerend goed worden ook het ‘weevetouw’ met
gereedschap gerekend.
Everwijn Mulder, weduwnaar van Hermina Lasonder, vererft de winkelinventaris
aan zijn twee zoons Hendrik en Lauwrens. Ze krijgen behalve het gebruikelijke
goed ook theebusjes, schalen, een koffiemolen, een hakkemes (hakmes: mes met
een breed lemmet), een bouwsigt (een kleine zeis), een handstoffer, een haspel,
een vat, twee korven en stoven (voetwarmer). De oudste zoon krijgt wat meer
toebedeeld, onder de voorwaarde dat hij Lauwrens ‘op school leert leesen en
schrijven en cijferen en een bekwaam ambagt genietende.’ In februari 1763 laat
Margarethe Minkmaat, weduwe van Jan van Dam, haar testament opmaken.
Haar zwagers, de koopman Gerrit Nijhof en Hermen Varwijk moeten de
nalatenschap regelen voor hun kinderen. Zo krijgt Nijhof de opdracht voor zijn
dochter Janna haar erfdeel in een kist te bewaren en te onderhouden. Hij moet
haar bovendien laten leren lezen en schrijven en ‘alles doen wat tot een
fatsoenlijke opvoeding gehoord.’ Erflaters tekenen vaak met een kruis, een hekje
of een wat lang uitgevallen t-teken. Zij hebben nooit leren lezen en schrijven en
hoe sterk dat gemis is, wordt duidelijk uit testamenten waarin onderwijs aan
nabestaanden centraal wordt gesteld. Judith Lasonder draagt in het jaar 1779 in
haar laatste wil echtgenoot koopman Gerrit Nijhof op dat hij zijn zoon Gerrit
moet laten leren ‘lezen en schrijven en cijferen en de weefkunst, zo hij wil.’ Voor
zijn dochter is er een soortgelijke opdracht en zij moet naast lezen, schrijven en
cijferen ook de naaikunst leren. Geertrud Vogelaar staat in het jaar 1783, na de
dood van haar man Jan Arnold Verbeek, op het punt te trouwen met Gerrit
Reudink. Voor zoon Jan Verbeek is het hangende horloge, getaxeerd op vijftien
gulden, het zilveren zakhorloge met signet (handzegel), het theegoed, de
melkkannetjes, de lampen, een ‘vogelkouwe’, tweeëndertig kussenslopen, een
hoed, twaalf vrouwenhemden en drie japonnen en de goederen in de winkel.
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Niet alle testamenten illustreren welvaart. Onmondige dochter Pelgradina ten
Voorde erft in het jaar 1769 een stuk grond, ‘een spreenge bed en vaders Psalm
Boek met Silveren knoppe’. Elsken Klopper krijgt van haar moeder, Stijntjen
Wesselink naast huisraad een ‘boek met silveren beslag en de vrouwenplaatse in
de kerke’. Fenneken ter Weele aan de Haverstraat, getrouwd geweest met
Hendrik van Lochem, laat haar twee dochters slechts ‘een oude kast, een pot,
een oude theeketel, een emmer, vier schotels en vier telders (borden), een tange,
een aschschop (asbergplaats), drie bedden en toebehoren, vier stoelen, de trekpot
(theepot), vier lepels en een schuld van 667 gulden na.’ Die schuld wordt
gecompenseerd door het ‘huijsjen en een gaarden’ (tuin) aan de Heurne. En
Fenneken behoort tot de gegoede burgerij die wat te vererven heeft. Dat is bij de
meeste Enschedeërs nauwelijks het geval.
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Van zeekte wördt allenig ’n dokter better
Met geweald kö-j n paleis daal halen, mer gen vearkenkot bouwen

Jacob van Deventer

Geen enkele land heeft van zijn oude versterkte steden meer plattegronden uit de
tweede helft van de zestiende eeuw dan ons land. In opdracht van koning Philips
11 heeft Jacob van Deventer van de noordelijke Nederlanden en van delen van
Frankrijk, Duitsland en Luxemburg tweehonderd zeer nauwkeurige
stadsplattegronden gemaakt. In Twente waren dat Goor, Delden, Enschede,
Oldenzaal, Almelo en Ootmarsum.
Van Jacob van Deventer is weinig bekend. Geen data van geboorte en overlijden,
geen graf. Ook kennen we geen portret van hem. Door een briefwisseling tussen
Brussel en Madrid in de jaren zeventig van de zestiende eeuw en door problemen
over zijn testament weten we gelukkig nog iets over hem. In de tweehonderdvijftig
opgenomen steden heeft hij voor zover nu bekend geen enkel spoor
achtergelaten. Waarschijnlijk is hij in de eerste jaren van de zestiende eeuw in
Kampen geboren. Zijn ouders waren niet getrouwd, zijn vader was een
geestelijke. In zijn jeugd verhuisde hij naar Deventer. Daar bezocht hij de
Latijnse school en vervolgens ging hij in het jaar 1520 in Leuven studeren. Eerst
medicijnen voor de broodnodige inkomsten, daarna wiskunde en cartografie. In
Leuven studeerde later ook Gemma Frisius. Jacob van Deventer schreef een
verhandeling over het gebruik van de driehoeksmeting bij het in kaart brengen
van grotere gebieden. Hij gebruikte deze methode, hoewel het ook best mogelijk
kan zijn dat hij de ontdekker ervan was en de publicatie overliet aan Gemma
Frisius. Naast kaarten voor diverse opdrachtgevers heeft Jacob van Deventer
twee grote opdrachten uitgevoerd. Allereerst maakte hij in opdracht van keizer
Karel V gewestkaarten van al onze provincies. Dit waren de eerste kaarten die
een echt beeld van de Nederlanden weergaven. Twente komt op twee
gewestkaarten voor. Voor beide kaarten is hij naar Twente gereisd voor de
opnames. De Lemelerberg bij Hellendoorn is een van de plekken geweest van
waaruit hij zijn (hoek)metingen verrichtte. Van de gewestkaarten van Jacob van
Deventer is door latere kaartenmakers dankbaar gebruik gemaakt. Een eerste
vermelding over Jacob van Deventer staat op de achterzijde van de kaart van
Deventer van de cartografen Hoogenberg en Braun. In de Overijsselsche Almanak
van het jaar 1839 schreef Molhuijzen (archivaris van de stad Deventer) over deze
kaart en ook over de correspondentie tussen Brussel (Viglius) en Madrid
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(Hopper). Ook in een enkel ander boek over de geschiedenis van Deventer staat
kort iets over Jacob van Deventer vermeld. Zijn kaarten zijn dan al lang vergeten.
Jacob van Deventer moet dus in het midden van het jaar 1570 in Twente geweest
zijn om de steden op te nemen. Vanuit Deventer waren dat in volgorde Goor,
Almelo, Delden, Enschede, Oldenzaal en Ootmarsum. Bij zijn aankomst in een
stad meldde Jacob van Deventer zich bij de burgemeester met zijn vrijgeleider
van Philips 11 en dwong direct geheimhouding af. Hij bleef ongeveer veertien
dagen in een stad, natuurlijk afhankelijk van de grootte ervan. Hij deed zijn
(hoek)metingen vanaf hoge gebouwen, zoals kerken, stadhuis, gasthuizen en
poorten. Omdat hij geen tijd had om uitgebreid met meetkettingen te gaan
meten, liep hij de wegen af in een zeer regelmatige pas. Hij maakte stappen van
vijfenzeventig centimeter en elke twee stappen vormden een pas. Na elke vijf
passen zette hij een stip op de kaart. Ook wegen buiten de stad werden
aangegeven. De belangrijkste gebouwen en verdedigingswerken werden eveneens
vermeld. Het is de periode aan het begin van de Tachtigjarige oorlog. De situatie
van de getekende steden is dus die daarvoor, zo aan het eind van de
Middeleeuwen. In veel steden is het stratenplan in de binnenstad nog gelijk aan
zijn kaarten. In Oldenzaal bijvoorbeeld kunt u binnen de wallen de
stadsplattegrond nu nog gebruiken. Jacob van Deventer was met zijn kaarten
uniek voor zijn tijd. Voor het eerst werden alle tweehonderdvijftig kaarten op
gelijke schaal getekend, gebruikte hij steeds dezelfde kleurpatronen en had hij
het noorden altijd aan de bovenzijde van de kaart. De dood heeft hem overvallen
voor hij zijn kaarten afhad. Op de kaarten is alvast ruimte gemaakt voor het
tekenen van het gemeentewapen. Ze zijn echter niet ingevuld. Voor de doeleinden
waarvoor ze gemaakt waren, namelijk het voeren van oorlog zijn ze nooit
gebruikt.
Jacob van Deventer is in zijn leven op de achtergrond gebleven. Toch heeft hij
met zijn kaarten en stadsplattegronden een unieke prestatie geleverd. Geen enkel
land heeft stadsplattegronden uit die tijd die zo volledig en compleet zijn.
De stadsplattegronden van Jacob van Deventer van het jaar 1560, getekend in
opdracht van de Spaanse overheid, hadden een strategisch doel. Met als gevolg
dat strategisch belangrijke elementen werden opgenomen naast stadhuizen,
kerken en kastelen. Ook molens zijn erop te zien, met name watermolens hadden
een functie in het op peil houden van grachten. Meestal worden ze aangegeven
door een gebouwtje met een cirkel, waarin een stip of spaken zijn getekend. In
veel gevallen staat er het woord ‘mola’ bij, dan wel het meervoud ‘mole’ als er
twee molens tegenover elkaar staan aangegeven.
In het Oversticht komen we op vijf plaatsen waar molens worden aangegeven,
namelijk Almelo, Enschede, Oldenzaal, Ootmarsum en een klein gedeelte van de
gemeente Denekamp ofwel Dinkelland.

Almelo
Zowel op de grote kaart van de stad en omgeving als op de kleine plattegrond
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(carton) zien we de dubbele molens van de heren van Almelo aangegeven met op
het carton voor beide gebouwen het woord ‘mola’. De molens worden voor het
eerst vermeld in het jaar 1272. Het – met de stroom mee gerekend – rechter
gebouw was de oliemolen, in gebruik tot ongeveer 1820. Daarna werd de
oliemolen onttakeld en in het jaar 1835 afgebroken. Het linker gebouw, de
korenmolen werd nog in het jaar 1841 vervangen door een groter stenen gebouw.
In het jaar 1860 werd de molen onttakeld en verbouwd tot woonhuis, later café
en restaurant, dat pas in het jaar 1960 is afgebroken.

Oldenzaal
Op het uiterste westelijk randje van de grote kaart van Oldenzaal met omgeving
staat een gebouwtje met een rad, zonder verdere aanduiding. Het was de uit de
geschiedenis bekende stadsoliemolen aan een nu verdwenen beekje. Het beekje
stroomde ten noorden van de stad van het noordoosten naar het zuidwesten. Van
de molen bestaat slechts één vermelding en wel uit het jaar 1637.

Ootmarsum
De molens van de Commanderie (Commanderij). Ten zuidoosten van de stad lag
tot begin negentiende eeuw de Commanderie van de Johanniter Ridders ofwel de
Duitse orde. In het jaar 1959 werd koningin Beatrix geïnstalleerd in de
Ridderzaal te Den Haag als erecommandeur van de Johanniter Orde in
Nederland. Bij het landgoed behoorden de twee door Van Deventer aangegevens
molens, kleine bovenslagmolens. Aan de instroming van de beek lag de Bovenste
(Voorste, Naaste) Molen, aan de uitstroming van het grachtenstelsel de
Benedenste (Onderste, Verste) Molen die de naam Johannismolen droeg. Deze
naam alsmede de ligging doen vermoeden dat dit de oudste was van de twee en
dat de geschiedenis ervan te maken heeft met een vermelding in het jaar 1162,
de oudste molenvermelding in Twente. Van begin zestiende eeuw tot het einde
van de negentiende eeuw was de Bovenste molen een gecombineerde olie- en
korenmolen, onder één dak. De molenvleugel werd in het jaar 1864 afgebroken.
Het woonhuis, nu bekend als molenhuisje bleef tot vandaag bestaan aan de
ingang van het openluchtmuseum. De Benedenste molen werd in het jaar 1866
afgebroken.

Molen aan de weg naar Lage
Een eind ten noorden van de stad Ootmarsum geeft Van Deventer nog een
watermolen aan. Het was de bovenslagmolen van de Splinterinkhof of Scholte
Splinterink in de marke Nutter - Oud-Ootmarsum. De plaats ligt in de latere
gemeente Denekamp, nu gemeente Dinkelland. De oudste vermelding is van het
jaar 1272, in dezelfde belening door de bisschop van Utrecht aan de Heer van
Almelo waarin ook diens molen in Almelo wordt genoemd. Later behoorde de
molen onder de hof te Ootmarsum. Naar de laatste eigenaar (sinds 1837) Rientjes
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was de molen ook bekend als Rientjesmolen. Aan de korenmolen was toen ook
een blekerij verbonden. Een aanvraag voor plaatsing van een stoommachine in
het jaar 1887 heeft wellicht het einde van de molen betekend.

Enschede
Op beide stadsplattegronden van Enschede staat een molensymbool aangegeven
in de zuidwesthoek van de stad, even boven het huidige Van Loenshof en binnen
de dubbele ringgracht. Een aanduiding staat er niet bij maar het symbool, een
cirkel met een stip erin geeft aanleiding tot nadere gedachten. Is een watermolen
in een door grachten omgeven gebied zoals een stad wel logisch? In zo’n kleine
stad als Enschede toen was, waar grachten rondom hetzelfde peil lijken te
vertonen, kan toch moeilijk van een voor een molen vereist peilverschil sprake
zijn. Een sluisje dat een peilverschil zou moeten bewerkstelligen en handhaven
zou een zwak punt in de versterking zijn. Toch kwam het voor dat midden in een
omgrachte stad één of meer watermolens stonden of dat er een molen aan de
gracht zelf stond, meestal bij een poort. Er waren sluizen die de delen van de
omringende stadsgrachten op peil hielden. Het is dus geen onbekend verschijnsel
geweest ook omdat Van Deventer molens op die plek tekende in Bredevoort,
Maastricht, Arnhem, Zutphen en Coesfeld.
In de bekende Goederenlijst van de graaf Van Dale van het jaar 1188 komt in
‘parochia Enschede’ onder andere voor een ‘domus apud molam’, en huis bij de
molen. Er moet hier sprake zijn van een watermolen, aangezien pas in het jaar
1294 de eerste Oost-Nederlandse windmolen (bij Lochem) wordt vermeldt.
Overigens is voorzichtigheid met gebruik van het jaartal 1188 op zijn plaats. De
lijst zelf is namelijk van latere datum en rond de oude lijst van het jaar 1188
opgesteld en aangevuld in de periode 1280-1305. In zijn boek ‘Stad en Land van
Twente’ stelt L.A. Stroink dit ‘apud molam’ gelijk met Ypkemeule (Ybekemole).
Een vervorming van ‘apud molam’ naar ‘Ybekemole’ lijkt echter taalkundig
twijfelachtig, zeker als we bedenken dat de naam ‘Ybbikinckmoelen’ voor het
eerst genoemd in het jaar 1341, dan in anderhalve eeuw (of zelfs een kortere tijd)
een ‘vertwentsing’ heeft ondergaan vanuit een in het Latijn gestelde goederenlijst.
Die lijst was uitsluitend bestemd voor de administratie van de eigenaar en die bij
de boeren waarschijnlijk niet bekend was. De vraag blijft om welke molen het
dan gaat.
Bekijken we Van Deventers plattegronden van Enschede, zowel de kleine
stadskaart (carton) als de grote kaart met omgeving wat nauwkeuriger, dan zien
we in het zuidwestkwart van de stad, even boven het latere Van Loenshof, een
gebouw getekend met daar tegen zo’n rad. Gaan we ervan uit dat er ook in
Enschede van een watermolen sprake is, dan zullen we toch een redenering
moeten volgen en punten ter bevestiging trachtten te vinden. Wat allereerst
opvalt is dat in de lijst van het jaar 1188 de goederen doorgaans bij naam
worden genoemd en dus zelfs vandaag meestal nog topografisch geplaatst
kunnen worden. In de ‘parochia Enschede’ was het toen kennelijk bekend dat er
een molen stond en welke dat was. Het ‘huis bij de molen’ was daarmee meteen
voldoende topografisch bepaald. Die wel wat summiere aanduiding van toen doet
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nu toch in de eerste instantie de gedachten gaan naar iets dichtbij het centrum
van die parochie. Naar het kerkje uit de tiende eeuw, in de elfde eeuw al spoedig
vergroot alsmede de daarbij staande burcht, gelegen aan een belangrijke
handelsweg vanuit het zuidoosten (Epe). Was die ‘domus’ misschien de latere
‘Borch’ te Enschede? Of was het ‘Van Loenshof’? Gezien de plaats op Van
Deventers kaart lijkt het laatste het meest waarschijnlijk.
Als tweede aandachtspunt moeten we kijken naar een mogelijkheid van een
stroom, een beekbedding, globaal van oost naar west zoals die kan hebben
bestaan. Enschede als nederzetting was toen nog een open dorp bij de omgrachte
burcht (borch). De burchtgracht moet zeker een geregelde voeding hebben gehad
evenals een afvoer en een regeling daarvan, een vast of regelbaar schut. Voor de
bouw van een versterkt Huis werd juist een dergelijke plek gekozen en in veel
gevallen werd het peilverschil tussen in- en uitstromend water tevens benut voor
de aandrijving van een watermolen. Veel van die eivormige Oost-Nederlandse
stadjes waren in beginsel zo aangelegd (Lochem, Doesburg, Doetinchem,
Rijssen). We kunnen er nog een duidelijk beeld van krijgen bij het kasteeltje
Herinckhave bij Tubbergen. De plek voor een ‘domus’ in Enschede was in die zin
uiterst geschikt. De esgronden ten oosten van Enschede liggen hoger dan de
maten en veldgronden aan de westkant en er was duidelijk voldoende
watertoevoer. Zo sterk zelfs dat het bij de latere stadsgracht aan de kant van de
instroming problemen opleverde. Het instromende water spoelde het talud uit en
dit moest met een zware zandstenen bekleding worden versterkt. Hoe de afvoer
vanuit een eventuele ‘domus’ gracht is geweest, is moeilijk na te gaan. Door de
eeuwen heen heeft de stadsbebouwing een mogelijke bedding geheel doen
verdwijnen. Alleen zijn er in de gracht (Zuiderhagen) en de Haaksbergerstraat
sporen van een oude beekbedding gevonden, eigenlijk net in het verlengde van de
veronderstelde beek beneden de mogelijke watermolenplaats. Bovendien is de
streek ten zuidwesten van de stad het laagstgelegen (later lagen hier de bleken)
en dus de meest voor de hand liggende plaats waar water naar toe stroomde.
Bekijken we nu de plaats van de ‘domus’ (huis bij de molen) op de kaart van Van
Deventer, dan komen we in de tegenwoordige situatie min of meer uit op de
ruimte achter Het Binnenhof aan de Walstraat. Op deze gedachte voortbordurend
worden enkele punten op een rij gezet.
Het hoogteverschil in Enschede bedraagt tussen de westkant (Veldpoort) en de
oostkant (Espoort) maar liefst drie meter. In oude tijden voordat er van enige
nederzetting sprake was, kan hier een beek hebben gestroomd met een dus vrij
groot verval. Sporen van de benedenstroom van zo’n beek lijken te zijn
aangetroffen tussen de Zuiderhagen en de Haaksbergerstraat. Bij de aanleg en
omgrachting van de ‘domus’ werd de beek gedwongen in deze grachten, die aan
de uitstroming een schut of sluis moeten hebben gehad om ze op peil te houden.
Het bouwen van een molen aan zo’n uitstroming was een voor de hand liggende
en veel voorkomende zaak. Opgravingen hebben aangetoond dat de grachtbodem
rondom de stad vrijwel overal lag op iets minder dan acht en dertig meter +NAP.
De bodem van de latere buitengracht lag op gemiddeld acht en dertig en halve
meter +NAP. Nu hebben er aan de stadsgrachten zeker ooit enkele sluisjes
gestaan. Eén ervan is met name bekend: de Spelbergsluis, ongeveer op de plaats
van het latere Badhuis aan het Van Heekplein. Ook zou er een sluis hebben
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bestaan aan de westelijke kant van de stad, misschien in de buurt van de
Veldpoort. Regelden ze de afvoer van de binnengrachtsdelen om zodoende een
molenpeil binnen de grachten te kunnen handhaven, net zoals dat in Bredevoort
het geval was?
Van de molen te Bredevoort weten we dat het in de eerste helft van de zestiende
eeuw steeds kommer en kwel was, dat deze molen in elk geval van weinig belang
was. Naderhand, zeker voor het jaar 1600 moet ze zijn verdwenen. Het is goed
mogelijk dat dit in Enschede ook het geval was. Het lijkt nu, als zijn de
stadsgrachten eerst na het jaar 1500 aangelegd en misschien vlotte het met de
molen nadien niet meer zoals voorheen. Enschede had namelijk in het jaar 1530
een kwestie betreffende de ‘syngelgraven’, die de stad had voorgelegd aan
stadhouder, kanselier en raden. Wat het precies inhield wordt uit het stuk niet
duidelijk maar de stad wordt aangezegd: ‘Ende aengaende den Syngelgrauen
sullen sy laten berusten ter tyt mijn G. Her Stadthalder aldaer gecomen sall
wesen, ende sin G. alsdan deshaluen vermaninge doen’. Heeft de molen na de
stadsomgrachting nog enkele decennia bestaan, misschien in minder goede staat
van werkbaarheid? Jacobus heeft die dan toch nog gekend. Door grote verliezen
in het verleden geven archieven tot dusver geen uitsluitsel.
Echter, met bovenstaande gegevens voor ogen en gezien het feit dat de cirkelmet-stip door Jacobus van Deventer veelvuldig en nooit voor andere zaken dan
een watermolen werd gebruikt is tenminste de veronderstelling gewettigd, dat
binnen Enschede’s (later aangelegde) stadsgrachten inderdaad een watermolen
heeft bestaan. Waarmee tevens de ‘domus apud molam’ uit de tijd dat Enschede
nog geen omgracht ‘oppidum’ was, wat meer achtergrond krijgt. En wat zou
Jacobus van Deventer anders met zijn aanduiding hebben willen aangeven?
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Scheuld is ’n lillijk ding, gin means wil ‘t hebben
Vrea in t hoes gif n lekkersten pot

Het ontstaan van Diepenheim

Diepenheim heeft een sterk feodaal verleden. Het is terug te vinden in de
kastelen en de daarbij behorende bossen en parken. Het is ook terug te vinden in
de locatie van de kerk die in Diepenheim niet in het midden maar aan het begin
bij de burcht staat. De gekleurde luiken van de pachtboerderijen getuigen ervan,
evenals de schutterij die zijn oorsprong vond op de havezathen en die nog elk
jaar één of meer van de kastelen aandoet. In de ruim drie eeuwen oude
Johanneskerk zijn nog steeds de gestoelten van de bewoners van de kastelen.
Enkele straten zijn genoemd naar adellijke personen uit een ver verleden. Frans
en Sientje Wiegant wonen in de Graaf Hendrik van Dalestraat. Naast deze stille
getuigen leven nog de getuigen die het leven en werken op een kasteel
meemaakten. Het leven van tal van Diepenheimse families was vroeger nauw
verweven met de havezathen. Sommige Diepenheimers werkten op een kasteel,
anderen in de bossen of tuinen, of zij verdienden de kost als ambachtsman of
jachtopziener op een landgoed. Diepenheim kende huisknechten, gouvernantes,
keukenmeiden, pikeurs, lakeien, kameniers, kokkinnen en linnenmeiden. Dat is
nog niet eens zo lang geleden. Het beeld begint steeds meer te verbleken als van
een foto die te lang in de zon lag. Al die werkers op en rondom de havezathen
behoren tot de oudste generatie. De leeftijdsgroep daaronder had een minder
sterke band met de feodaliteit. Velen hadden toen de overstap naar de industrie
al gemaakt. Ze maken daardoor deel uit van de generatie van de Goorse Stoom,
die met kortere werktijden en een hoger loon een wenkend alternatief bood.
Is het stedeke niet veel ouder dan negenhonderd jaar? Over de vraag of er voor
het jaar 1105 al een nederzetting bij een versterkt Huis is geweest is tot midden
twintigste eeuw door streekhistorici in woord en geschrift breeduit gediscussieerd
en gespeculeerd. Het vuurtje is in het jaar 1952 zelfs nog opgestookt door de
Diepenheimer Jan van der Veen in zijn artikel: ‘Een en ander uit het verleden en
over de oorsprong van Diepenheim’. Met een forse slag om de arm schrijft hij dat
het ontstaan van Diepenheim mogelijk in drie fasen is verlopen en nabij De
Horde aan de Molenbeek is begonnen en dus niet rond het ‘castrum’ nabij de
watermolen Den Haller, zoals de officiële lezing nog steeds luidt. Van der Veen
heeft zijn stelling gestoeld op overleveringen van oudere Diepenheimers, die
omstreeks het jaar 1880 resten van muren en grachten bij de Molenbeek hebben
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gezien. Hij somt nog meer argumenten ‘van horen zeggen’ op. Het
gemeentebestuur heeft in het jaar 1955 geprobeerd de discussie te smoren door
‘bij decreet’ het jaar 1105 als het geboortejaar van Diepenheim uit te roepen.
Intussen is enkele jaren geleden de nog immer onder het oppervlak smeulende
discussie over het hoe en wanneer van het ontstaan van Diepenheim toch weer
opnieuw opgelaaid. In het kader van de provinciale subsidieregeling voor
gebiedsgericht beleid zuidwest Twente heeft de stichting Landschapsproject
Diepenheim subsidie gekregen om ‘de historie van Diepenheim te completeren’.
Zij heeft in het jaar 2001 met dit geld het onderzoeks- en adviesbureau voor
Bouwhistorie, Archeologie, Architektuur en Cultuurhistorie (BAAC) in ’s
Hertogenbosch opdracht gegeven een archeologische prospectie (aanblik) uit te
voeren bij De Horde. In dat kader zijn langs de Molenbeek zo’n tachtig boringen
verricht waarbij onder meer enige Karolingische scherven en ander interessant
materiaal uit oudere perioden zijn aangetroffen.
De belangrijkste conclusie van dit archeologisch onderzoek is wel dat er geen
enkele aanwijzing is gevonden dat er op onderhavige terrein een kasteel of
omgracht versterkt huis heeft gestaan. Wel is aangetoond dat er een rechthoekig
slootpatroon is (geweest) dat eerder bij een hoeve past dan dat er van een
verdedigbare gracht kan worden gesproken. De gevonden Karolingische scherven
tonen volgens archeologen aan dat het gebied al in de achtste en negende eeuw
bewoond is geweest. Met deze conclusie kan in feite de discussie over de geboorte
van Diepenheim definitief gesloten worden.
Probleem in de discussie rond de ontstaansgeschiedenis van Diepenheim is en
blijft dat van zijn oude archief niets bewaard is gebleven. Eind zestiende eeuw is
in verband met de gevaarlijke situatie in de regio tijdens de Tachtigjarige oorlog
besloten belangrijke stukken naar veiliger oorden over te brengen. Dat veilige
oord was het kasteel van Borculo. Juist dit pand is verwoest, het is in het jaar
1597 in brand geschoten waarbij alle waardevolle Diepenheimse archiefstukken
reddeloos in de vlammen zijn opgegaan. Vijf jaar later is met het schrijven van
een nieuw stadsboek begonnen met de aanleg van een nieuw archief.
Het enige waarop historici zich kunnen beroepen bij hun stelling dat Diepenheim
ouder is dan negenhonderd jaar is de ‘Stam-Chronycke des huises Diepenheim’,
een in het Latijn gesteld document, waarvan het origineel weliswaar verloren is
gegaan. Volgens G.J. Ter Kuile bevindt zich in het huisarchief van het kasteel
Ruhr in Westfalen een zestiende eeuws vertaald afschrift. Die kroniek is als
bijlage afgedrukt in de ‘Overijsselse Gedenkstukken’ van J.W. Racer uit het jaar
1782 en vermeldt de stamboom van de heren van Diepenheim van de jaren 1125
tot 1331. In het jaar 1331 werd de Heerlijkheid verkocht aan bisschop Johan van
Diest van Utrecht. In zijn boek ‘De Heerlijkheid Diepenheim tot 1331’ schrijft
L.G. Chr. Grabandt dat rond de stamkroniek nog altijd een waas van
geheimzinnigheid hangt. Grabandt meldt in zijn gedetailleerde onderzoek naar
Diepenheims oudste historie dat zich in het ‘Historisch Centrum Overijssel’ in
Zwolle een fotokopie van een ‘Breve Chronicon Diepenheimse’ bevindt. Dit
geschrift uit het jaar 1715 is opgesteld door kanunnik Jodocus Hermannus
Nuningh uit Vreden en bestaat uit notities die uit oudere bronnen afkomstig zijn
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en waarvan de uitgewerkte stamkroniek van het Huis Diepenheim deel uitmaakt.
Tussen de regels door merkt Grabandt op dat streekhistorici als Racer, Ter Kuile
en ook Van der Veen de fotokopie en de stamkroniek naar hartelust gebruiken
om hun gelijk over de ontstaansgeschiedenis van Diepenheim meer reliëf te
geven.
De stamboom van de heren van Diepenheim begint dus met Bernardus, die het
kasteel van Diepenheim bezit ‘dat hem ist angeërvet van zynen Voorolderen’ en
dat van Ahaus ‘met zynen toebehoor, waarmee de Keyser van Roemen hem heeft
vereert wegens syne Ridderlycke Daden’. Hieruit blijkt overduidelijk dat er
omstreeks het jaar 1125 sprake is van een nederzetting Diepenheim met een
kasteel dat dan al enige generaties bezit is van de heren van Diepenheim. Over
wie de voorouders van Bernardus zijn geweest rept ook Nunningh met geen
woord. Het verhaal geeft geen jaartallen voor het jaar 1125.
Diepenheim is van oorsprong één van de acht middeleeuwse Twentse stadjes. In
tegenstelling tot Hengelo, Enschede en Almelo die tijdens en na de industriële
revolutie langzamerhand een grootsteeds karakter kregen en qua aanzicht ook
onherkenbaar zijn veranderd, is Diepenheim dat lot bespaard gebleven. Het is
qua inwoneraantal altijd de kleinste stad van Twente gebleven. Het behoud van
het landelijke karakter kent verschillende oorzaken. Diepenheim ligt in de
zuidwesthoek van Twente vrij geïsoleerd ten opzichte van de andere steden en is
door de eeuwen heen ook veraf blijven liggen van de belangrijkste post-, handels, vaar- en spoorwegroutes. In de stadjes die wel langs die routes lagen en nog
liggen, hebben zich handels- en ambachtslieden gevestigd. Tot ver in de
twintigste eeuw is in Diepenheim de agrarische sector de belangrijkste bron van
inkomsten.
Een tweede oorzaak van Diepenheims kleinschaligheid is dat in Goor en andere
Twentse steden begin negentiende eeuw de vernieuwende textielindustrie is
opgekomen met Thomas Ainsworth. Goor, toen nog niet zo groot, kan zelf niet
voldoende arbeidsplaatsen in de fabrieken opvullen zodat arbeiders uit de
omliggende kleine gemeenten moeten worden aangetrokken. Voor de
Diepenheimers wordt dit omstreeks het jaar 1910 zelfs alleen nog interessanter
als de spoorlijn Neede-Hellendoorn is aangelegd en ze met Bello in korte tijd naar
Goor kunnen reizen. Dit gemak duurt slecht vijf en twintig jaar want in het jaar
1935 gaat de spoorlijn ter ziele door gebrek aan klandizie.
Misschien wel de allerbelangrijkste oorzaak dat Diepenheim haar middeleeuwse
karakter door de eeuwen heen heeft behouden is de aanwezigheid van de
kastelen rondom de kom, waarvan de adellijke bewoners stedelijke ontwikkeling
en industrievestiging altijd hebben tegengehouden. De adel heeft tot midden
negentiende eeuw op economisch terrein een dikke vinger in de pap gehad. Veel
mannelijke inwoners hebben werk gevonden als pachters van grond en
boerderijen of als arbeiders in de uitgestrekte bossen bomen, tuinen en opstallen
of als koetsiers. Veel vrouwelijke inwoners hebben in de kastelen gewerkt als
linnen-, keuken- en kindermeisjes en in andere functies. Niet alleen als
werkgevers hebben de adellijke families midden in de gemeenschap gestaan. Op
bestuurlijk niveau hebben leden hun sporen verdiend als burgemeesters,
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raadsleden en kerkbestuurders en zelfs buiten Diepenheim hebben zij zich onder
meer als provinciale bestuurders laten gelden en enkelen hebben als minister of
als hofwaardigheidsbekleder gewerkt.
In het jaar 1177 is de kleinzoon van de eerder genoemde Bernardus, genaamd
Wolbertus Heer van Diepenheim. Hij resideert op het castrum bij de watermolen,
blijkt niet al te best op te kunnen schieten met de graaf Van Goor maar trouwt
niettemin diens dochter Gysela. Zijn neef Johan bezit het kasteel Ahaus. Als in
het jaar 1176 bisschop Herman 11 Van Munster met Frederik Barbarossa op
kruistocht door Italië trekt, acht Johan de tijd rijp om bezittingen van de
bisschop aan te vallen. Bij terugkomst ontsteekt de bisschop als hij van deze
steek in de rug hoort, in grote woede en stuurt een leger op pad om wraak te
nemen. Die wraak bestaat uit de verwoesting van het kasteel van Ahaus. En,
hoewel niet vaststaat dat Wolbertus bij de rooftocht door het bisdom Munster
betrokken is geweest, wordt ook het kasteel van Diepenheim verwoest. De familie
Diepenheim telt dan nog één telg: Regenwice, die in een adellijk freulenstift in het
bisdom Munster verblijft. Zij wordt als erfdochter naar Diepenheim
teruggeroepen en trouwt met Hendrik van Dale, een van de krijgsheren van de
bisschop Van Munster en in feite dus een vijand van haar familie. Hendrik,
kleinzoon van Boudewijn van Henegouwen en Jolante van Gelre wordt aldus de
nieuwe Heer van Diepenheim.
Hendrik en Regenwice zorgen voor een nieuwe fase in de geschiedenis van
Diepenheim. Ze bouwen aan de westkant in het Stokkumerbroek op een
verhoging een nieuw Huis met een hofkapel, die niet veel meer is dan een ‘leemen
huseken’. Rond het Huis en kerk ontstaat het ‘voorstedeke’, dat in oostelijke
richting wordt uitgebouwd omdat er aan de westkant vennen en moerassen
liggen. Daarom staat in Diepenheim in tegenstelling tot andere plaatsen, de kerk
niet in het midden van de stad. Diepenheim behoort de eerste jaren kerkelijk tot
de parochie Markelo maar krijgt in het jaar 1224 toestemming van de bisschop
van Utrecht zich af te scheiden en zelfstandig te worden. Hendrik en Regenwice
zijn dan al overleden en hun zoon Otto, getrouwd met Richarda van Altena is de
Heer van Diepenheim. Voor de afscheiding wordt als reden aangevoerd dat het
kerkenpad naar Markelo nogal gevaarlijk is vanwege de vennen en moerassen.
Bisschop Otto van der Lippe heeft de verzelfstandiging in een uitvoerige akte
bekrachtigd. Op zondag 29 december 1224 wijdt hij persoonlijk de kerk (met
kerkhof) onder de naam Sint Johannes Evangelist en doopt hij Hendrik, de zoon
van Otto en Richarda. De kerk wordt nu nog steeds Johanneskerk genoemd.
Kapelaan Wilhelmus wordt de eerste pastoor in de historie van Diepenheim. Hoe
belangrijk de Heerlijkheid Diepenheim rond het jaar 1225 moet zijn geweest
blijkt onder meer uit het feit dat er toen al sprake is geweest van een
afzonderlijke drost voor Diepenheim. Dit drosambt heeft tot het jaar 1547
zelfstandig bestaan en is toen met dat van Haaksbergen samengevoegd. Vanaf
dat moment telt Overijssel vier drostambten: Twente, Salland, Land van
Vollenhoven en Diepenheim-Haaksbergen.
Uit de regeerperiode van Hendrik van Dale als Heer van Diepenheim is nog
vermeldenswaard dat in het jaar 1188 een register met alle goederen en
inkomsten uit de goederen van de Heerlijkheid Diepenheim en het graafschap
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Dale in Munsterland is opgesteld. Dit register bevindt zich in het rijksarchief in
Utrecht. De bezittingen hebben over een groot gebied verspreid gelegen, van het
graafschap Oldenburg tot het Rijnland en van het Sticht tot de Harz en hebben
uit tientallen boerenerven, tienden, cijnzen en uitgangen van erven bestaan. De
lijst is opgesteld door kapelaan Everhardus, voorganger van Wilhelmus (de eerste
pastoor van Diepenheim).
In het jaar 1316 is met Hendrik de laatste Heer overleden en heeft dochter
Cunegonda de Heerlijkheid Diepenheim geërfd. Als haar eerste man Otto graaf
Van Tecklenburg is overleden hertrouwd ze met Willem van Boxtel, neef van
Johan van Diest, bisschop van Utrecht. De Utrechtse bisschoppen zijn
langzamerhand in bezit gekomen van het hele graafschap Twente. Onder druk
van hun oom besluiten Cunegonda en Willem in het jaar 1331 de Heerlijkheid en
het graafschap Dale met vrijwel alle bezittingen aan ‘Utrecht’ te verkopen en zo
breekt voor Diepenheim een nieuwe periode aan. De bisschop heeft zich voor
deze koop diep in de schulden moeten steken en ziet zich zelfs genoodzaakt om
in het jaar 1336 het Oversticht, uitgezonderd Diepenheim en Kampen aan hertog
Reinald 11 van Gelre te verpanden. Beide plaatsen zijn waarschijnlijk voor de
bisschop strategisch zo belangrijk geweest dat ze buiten deze transactie zijn
gehouden. In het jaar 1346 wordt Gelre door bisschop Jan van Arkel afbetaald.
In het eerste kwart van de zestiende eeuw heeft het Oversticht nogal te lijden van
agressie van Gelre en als grensplaats moet vooral Diepenheim het meermalen
ontgelden. In het jaar 1527 wordt door de Ridderschap en Steden (het bestuur
van Overijssel) de toestand in hun gebied zelfs zo bedreigend geacht dat ze
besluiten om keizer Karel V als hun landsheer te aanvaarden. Dat gebeurt in het
jaar 1528 en daarmee komt dan een einde aan de wereldlijke macht van de
bisschoppen van Utrecht in Overijssel. Karel V maakte een einde aan de oorlogen
met de graven van Gelre en werd bekrachtigd in de Vrede van Venlo. In datzelfde
jaar wordt vergeefs getracht het Huis Diepenheim op Gelre te heroveren en dreigt
zelfs de situatie dat Diepenheim definitief bij Gelre ingelijfd blijft. In het jaar 1536
worden de Gelrese troepen alsnog vanuit Diepenheim verdreven als stadhouder
George Schenck van Toutenburg van Overijssel en Groningen met een sterk leger
het Huis belegert. Het Huis wordt na een zware strijd ingenomen waarbij het
Huis, mogelijk opzettelijk wordt verwoest om te voorkomen dat het opnieuw
wordt bezet. Diepenheim verliest zo zijn functie van steunpunt in Overijssel
tegenover de vijand Gelre. In het jaar 1539, dus elf jaar later dan de rest van
Overijssel gaat Diepenheim pas definitief tot de domeingoederen van landsheer
Karel V behoren.
Midden zestiende eeuw wordt Diepenheim op indringende wijze geconfronteerd
met de Reformatie c.q. ketterij. Op Huis Nijenhuis, dan nog niet meer dan een
versterkte edelmanwoning, resideren de Van Beckums. Johan van Beckum heeft
waarschijnlijk als krijgsheer in het al tot het nieuwe geloof bekeerde OostGroningen Ursula van Werdum leren kennen en is met haar getrouwd. Onder
haar invloed voelt ook Johans zuster Maria zich tot het Doperse geloof
aangetrokken. In Twente heerst dan nog het katholicisme en dat leidt tot
problemen voor beide vrouwen. Zo zelfs dat drost Goossen van Raesfelt van
Twente van hogerhand opdracht krijgt om de joffers weer op het rechte pad te
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krijgen. Zij weigeren, worden op het Nijenhuis of op het Kevelham in Goor in
hechtenis genomen en op Twickel gevangen gezet. Als ze blijven weigeren het
’nieuwe geloof’ af te zweren ziet de drost zich genoodzaakt de vrouwen ter dood te
(laten) veroordelen. Zij komen in het jaar 1544 om op de brandstapel in Delden.
Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Diepenheim en Twente.
Nadat de reformatie elders in Europa al vanaf het jaar 1517 vaste voet heeft
gekregen, gebeurt dat in grote delen van Twente pas omstreeks het jaar 1600.
Dat kwam als gevolg van de aanwezigheid van de Spaanse troepen. Het jaar 1517
is het jaar dat Luther zijn stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg heeft
gespijkerd. In het jaar 1601 wordt pastoor Arnold Lowersz van Diepenheim voor
de klassikale vergadering in Oldenzaal gedaagd maar hij komt niet opdagen (laat
verstek gaan). Enkele weken later wordt hij voor de classis Deventer geroepen, hij
verschijnt dan wel en moet kiezen: het ‘nieuwe geloof’ aannemen of de pastorie
verlaten en vertrekken. Hij kiest voor het laatste en is zo de laatste pastoor in de
geschiedenis van het Stedeke. De borchmannen die het collatierecht bezitten
moeten dan voor het eerst een predikant benoemen. Dit wordt Johannes
Buranus die zijn pastoraal werk met dat in Goor combineert. De borchmannen
vinden dit al snel geen gezonde situatie en benoemen in het jaar 1605
Bartholomeus Schrantz tot eerste eigen predikant. Kort daarna valt Spinola met
zijn Spaanse legers Twente weer binnen en verovert Oldenzaal waarna veel
predikanten vluchten naar Deventer. In de volgende jaren blijft het in oostelijk
Twente stuivertje wisselen tussen de bezetting door Spaanse legers of Staatse
troepen. In het jaar 1616 klaart de situatie rondom Diepenheim op als de
Heerlijkheid Borculo, waartoe ook Neede behoort, van de bisschop Van Munster
vrijkomt voor calvinisering. Pas in het jaar 1626 worden de Spaanse legers
definitief uit Oldenzaal en omgeving verdreven door de Staatsen onder leiding van
prins Maurits en keert de rust in Twente terug. Diepenheim heeft dan reeds vijf
predikanten gehad en is met de jonge Andreas Sibelius in het jaar 1625 de zesde
‘herder’ op rij benoemd.
De in het jaar 1536 ontstane ruïne van Huis Diepenheim is weliswaar geruimd
maar het duurt nog tot het jaar 1648 voor het Huis wordt herbouwd. In het jaar
1635 verkopen Gedeputeerde Staten bij opbod de huisplaats met kasteelbelt als
erfelijk leen aan drost Hendrik Bentinck van Werkeren van Salland, daar doen de
Bentincks hun intrede in de geschiedenis van Diepenheim. Bij de koop wordt de
herbouw van het Huis verplicht gesteld. Nadat Hendrik in het jaar 1639 is
overleden en de huisplaats is beleend aan zijn zoon Bernard laat deze op de oude
fundamenten en tegen de kasteelbelt een nieuw Huis bouwen: het huidige Huis
Diepenheim. In het jaar 1685 wordt het Huis verfraaid met een monumentale
poort. Het Huis is dan beleend aan Hendrik Bentinck die in het jaar 1681 is
getrouwd met Ida Magdalena van Ittersum. Op de poort prijken de
wapenschilden van de families Bentinck en Van Ittersum.
Bij opgravingen in het jaar 1960 in de in de zeventiende eeuw opgeworpen
kasteelbelt zijn sporen ontdekt die op een twaalfde eeuwse stichting wijzen.
Binnen een hoge ronde aarden wal zijn een waterput met houten wand,
afvalresten en scherven uit genoemde periode teruggevonden. De kern van de
bewoning ligt echter onder het gebouwde kasteel. Een precieze reconstructie van
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de vroegste periode is dus niet mogelijk. Vrijwel zeker is dat Hendrik van Dale op
deze plek een houten burcht heeft gebouwd op een pol, een geringe natuurlijke
verhoging in het landschap van vennen en moerassen.
Waarschijnlijk door een ‘bezoek’ van bisschop Bernhard von Galen (Bommen
Berend) aan de regio, waarbij hij met zijn leger nogal heeft huisgehouden, is in
het jaar 1679 de kerk grotendeels ingestort en wordt in ijltempo herbouwd. Elke
honderd jaar nadien wordt een eeuwfeest gevierd. Bij het eerste in het jaar 1779
baart predikant Chevallerau opzien met een rede, waarin hij uitgebreid ingaat op
de oudste historie van Diepenheim. Hij bouwt zijn toespraak op aan de hand van
de al genoemde Stamkroniek van het Huis Diepenheim en hecht zo’n gewicht aan
zijn epistel, dat hij deze in druk uitgeeft. Bij de latere eeuwfeesten in de jaren
1879 en 1979 besteden de predikanten Damsté en Knottnerus op hun beurt
aandacht aan die eerste eeuwrede. Hun preken zijn eveneens voor het nageslacht
bewaard gebleven.
Tot nu toe zijn de geschiedenis van Huis en nederzetting Diepenheim eigenlijk
vrij automatisch in elkaar vervlochten. Diepenheim is veel meer dan het Huis
met die naam. Door de eeuwen heen zijn andere boerenhoeven via versterkte
edelmanwoningen uitgegroeid tot heuse kastelen, zoals Nijenhuis, Warmelo,
Peckedam, Westerflier en Weldam. Weldam behoorde weliswaar tot Markelo,
maar zijn bewoners zijn wel borchmannen van Diepenheim. Ik wil niet ingaan op
hun geschiedenis met een uitzondering voor Nijenhuis en dan ook maar vanaf
begin negentiende eeuw. Op 12 mei 1799 koopt de gefortuneerde Deventer
wijnkoper Gerrit Schimmelpenninck kasteel en landgoed Nijenhuis voor
zesendertigduizend gulden voor zijn tweede zoon Rutger Jan. Deze is op dat
moment gezant van de Bataafse republiek in Frankrijk en komt in Parijs zo onder
invloed van Napoleon, dat hij door sommige historici zelfs min of meer als
landverrader wordt betiteld. Anderen vinden dat hij er door zijn diplomatieke en
gematigde optreden juist voor heeft gezorgd dat de republiek onder de Franse
druk langer zelfstandig heeft kunnen blijven. Pas na de periode van koning
Lodewijk Napoleon (1806-1810) wordt die druk zo groot dat Nederland toch
wordt geannexeerd en zijn zelfstandigheid enige jaren verliest. Napoleon is op zijn
beurt zo gecharmeerd van Schimmelpennnincks bestuurlijke kwaliteiten dat hij
hem in het jaar 1805 het hoogste ambt met de titel raadpensionaris van de
Bataafse republiek opdringt. Schimmelpenninck neemt zijn intrek in Huis Ten
Bosch in Den Haag maar houdt zijn buitenverblijf Nijenhuis in Diepenheim aan.
Zo heeft in feite het stedeke de president van de republiek als inwoner. Mede
doordat Rutger Jan steeds meer last krijgt van zwarte staar en langzaam maar
zeker blind wordt duurt zijn raadpensionarisschap slechts één jaar.
De Schimmelpennincks hebben met Rutger Jan, zijn zoon Gerrit en kleinzoon
Rutger Jan 11 drie generaties lang zowel plaatselijk, regionaal, nationaal en ook
internationaal flink aan de weg getimmerd. Rutger Jan is in het jaar 1795 bij de
bezetting door de Franse troepen van de Nederlanden in Amsterdam leider van
het Comité Révolutionair, dat de macht van de zittende burgemeesters
overneemt. Na tien jaar is hij dus één jaar raadpensionaris. Zijn zoon Gerrit is
onder meer president-directeur van de in het jaar 1824 door koning Willem 1
opgerichte Nederlandse Handelmaatschappij en huurt in het jaar 1833
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persoonlijk in de Hengevelderstraat in Goor een pand waarin Thomas Ainsworth
de eerste Twentse weefschool begint. In het jaar 1834 wordt Gerrit voor zijn
verdiensten verheven tot graaf bij eerstgeboorte. Rutger Jan 11 krijgt in het jaar
1874 van koning Willem 111 het recht om de titel van graaf te vererven op al zijn
nakomelingen. Laatstgenoemde is onder meer minister van financiën en
grootmeester aan het hof in dienst van koning Willem 11 geweest. De familie
Schimmelpenninck woont nu al meer dan twee eeuwen in Diepenheim.
Tot slot nog twee feiten uit de jongste geschiedenis. In het kader van de
gemeentelijke herindeling Twente heeft Diepenheim op 1 januari 2001 opnieuw
en nu definitief haar zelfstandigheid verloren en is nu onderdeel van de
fusiegemeente Hof van Twente. Lang niet iedereen is daar even gelukkig mee
(geweest). Protesten in de aanloop naar deze herindeling hebben echter niets
bereikt. De nieuwe lichting regenten in Zwolle en in Den Haag heeft letterlijk en
figuurlijk met de ogen dicht een dikke rode streep door Diepenheim als
zelfstandige gemeente gehaald.
Er zijn tal van herinneringen aan de tijd toen het stedeke een bloeiende
aristocratie kende. Dat was toen de Huizen met hun adellijke bewoners, hun vele
personeel en hun bedrijvigheid nog een groot uitstralingseffect hadden. Een van
de meest opvallende en welhaast de meest unieke herinneringen is het college
van borchmannen en burgemeesters. De borchmannen woonden oorspronkelijk
binnen het ommuurde gedeelte van de burcht. Zij stonden de burchtheer bij in
de verdediging van het kasteel. Later werden zij met een landgoed beleend, die
leengoederen werden later havezathen genoemd.
De invloed van de borchmannen op het wereldlijk en kerkelijk leven van het
stedeke was vaak groot. Zij hadden tal van voorrechten, zoals het gezamenlijk
recht van aanstelling van de predikant, de koster en de schoolmeester. Ook
hadden zij belangrijke zeggenschap bij de benoeming van de burgemeesters.
Graaf Hendrik van Dale (krijgsheer van bisschop Van Munster) trouwde
omstreeks het jaar 1180 met de erfdochter Regenwice van Diepenheim. De
borchmannen zijn vrijwel zeker met Hendrik van Dale rond het jaar 1177 naar
Diepenheim gekomen. Goor heeft ook en dergelijk college gekend maar dat is in
het jaar 1921 ter ziele gegaan. Trots wordt in Diepenheim beweerd dat haar
college niet alleen nog het enige maar ook het alleroudste instituut van ons land
is. De borchmannen beheerden oorspronkelijk de vicarie die na de reformatie
provisorie genoemd werd. Die was bedoeld om de opleiding van geestelijken te
bekostigen. Dat het college later mede bedoeld was om een gezamenlijke
beslissing te nemen in kerkelijke en wereldlijke zaken lijkt daarnaast voor de
hand te liggen. Van oudsher waren de borchmannen de bezitters van de
havezathen rondom het stedeke zoals: Huis Diepenheim (de burcht), Warmelo,
Nijenhuis, Peckedam en het op Markelo’s grondgebied liggende Weldam.
Peckedam werd in het jaar 1811 afgebroken en de grond van de havezathe werd
gevoegd bij het landgoed Nijenhuis van oud-raadspensionaris Rutger Jan
Schimmelpenninck. De havezathe Westerflier ontbreekt in dit rijtje. De bewoners
van het Westerflier hadden minder rechten dan die van de overige Huizen. Zij
hadden in de Diepenheimse kerk wel een bank in eigendom maar geen
collatierecht. Dat op dit leengoed tot het jaar 1719 rooms-katholieke geslachten
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hebben gewoond kan een verklaring zijn. Hun recht ‘sliep’ en derhalve was Huis
Westerflier een ‘slapende’ havezathe.
In de jaren zestig van de twintigste eeuw hield het borchmanschap nog
regelmatig bijeenkomsten. Nu is dat beduidend minder geworden. Vroeger was
J.W.J. baron De Vos van Steenwijk van Huis Diepenheim als oudste borchman
voorzitter van het college. In de jaren na de oorlog waren achtereenvolgens
provisor J.K. Pranger en J. van der Veen. Sedert het jaar 1973 is G.A. Bosch
provisor. In het jaar 1983 is L.H. graaf Schimmelpenninck van Huis Nijenhuis
voorzitter en A.O.F. graaf Solms van Huis Weldam is lid van het college. Voor
Huis Warmelo en Huis Diepenheim zijn tot die tijd nog geen nieuwe
borchmannen toegetreden omdat de Huizen verwisselden van eigenaren. Hoewel
nieuwe eigenaren automatisch deel uitmaken van het college, zijn ze niet
toegetreden. Uiteraard heeft W. Mulder als burgemeester van Diepenheim zitting
in het college. In die jaren is de Diepenheimse borchmanschap slechts één keer
bijeen geweest in het gemeentehuis van Diepenheim. Uitkeringen ten behoeve
van de armlastigen verstrekken is er niet meer bij, die krijgen hun uitkering van
de sociale dienst. Wel werd in de jaren zeventig een bijdrage gegeven voor de
restauratie van de hervormde kerk en voor de uitbreiding van de dominee
Molenaarshof. Ook worden nog jaarlijks bijdragen verstrekt ten behoeve van
bejaardenritten en aan de kerkvoogdij. Bosch heeft nog verschillende oude
stukken van de borchmanschap onder zijn beheer, zoals een kasboek. Het
kasboek is bijna twee eeuwen oud en draagt de naam ‘Resolutien van heeren
Borgmannen en Burgemeester van Diepenheim’. Het boekwerk is aangelegd in
het jaar 1830 en bevat een financiële verantwoording over de jaren 1830, 1831
en 1832 door de provisor Jan Bruins. Bruins was een voorvader van de drie
broers Noordendorp die in de eerste helft van deze eeuw de Rockefellers van
Diepenheim werden genoemd. De naam Bruins is verbonden aan de Broenshof
aan de Regge, ooit een omvangrijke tuin van Noorderdorp en nu al vele jaren een
rosarium.
Vrouwenemancipatie was bij het college niet bekend. Borgvrouwen kende men
niet. In het reglement van het jaar 1953 is bepaald dat het recht om zitting te
nemen in het college is verbonden aan het eigendom van de havezathen
Diepenheim, Nijenhuis, Peckedam, Warmelo en Weldam. De burgemeester van
Diepenheim heeft ambtshalve zitting en is stemgerechtigd. Een borchman is
bevoegd om zich door een mannelijke gemachtigde te laten vertegenwoordigen.
Toen prins Bernhard nog eigenaar was van Huis Warmelo stuurde hij zijn
thesaurier jonkheer Dedel naar de bijeenkomsten. Als een van de Huizen
eigendom wordt van een vrouw dan de kan eigenaresse een mannelijke
gemachtigde aanwijzen. En mocht het stedeke ooit een vrouw als burgemeester
krijgen, dan kan de burgemeester van Diepenheim ook een mannelijke
gemachtigde aanwijzen. Als voorzitter fungeert de oudste borchman, dat is
degene die het langst de functie van borchman heeft. Als de oudste borchman als
voorzitter in gebreke blijft is de burgemeester bevoegd tijdelijk diens functie over
te nemen en in diens plaats te treden.
Een unieke herinnering aan de vroegere borchmannen zijn de borchmansbekers,
in totaal zijn er tien. Negen ervan zijn omstreeks drie eeuwen geleden aan de
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gemeente geschonken. De tiende kwam in de jaren zestig van de twintigste eeuw
in hun bezit. Vanaf het jaar 1935 waren de bekers in het rijksmuseum Twenthe
in Enschede in bruikleen. In het jaar 1960 zijn ze op verzoek van het toenmalig
gemeentebestuur teruggebracht naar Diepenheim. Nu zijn ze alweer jaren lang in
bruikleen in het museum in Enschede. De schenking van de zilveren bekers werd
bijna vier eeuwen vastgelegd in een aantal akten. De oudste akte is gedateerd op
23 februari 1670. Daarnaast zijn er latere bevestigingen en aanvullingen in de
jaren 1680 en 1683. De oorkonde van het jaar 1670 waarbij besloten werd tot de
schenking van een zilveren herinneringsbeker is inmiddels een oud, vergeeld
papier geworden met geschonden en beplakte randen. De leesbaarheid laat te
wensen over. In het jaar 1904 zijn de akten ter restauratie verzonden naar het
rijksarchief in Zwolle. Uit de daarover gevoerde briefwisseling blijkt dat het stuk
werd behandeld met een voor die tijd nieuw preservatief (preserveren: behoeden
voor) genaamd zapon. Deze zaponbehandeling schijnt wel te hebben geholpen
want in de begeleidende brief waarmee het stuk werd teruggezonden wordt
opgemerkt dat de conditie der oorkonde verbeterd is, al blijft voorzichtige
behandeling raadzaam. De nodige voorzichtigheid betrachtend valt ondanks de
moeilijke leesbaarheid te ontdekken dat op 23 februari 1670 ‘Borchmannen en
Burgemeisteren op het stadthuis vereenigt sijnde, belooven een ieder voor sijn
hooft te betalen een silveren beeker van vier Rijksdaalders of thien gulden om tot
dienst van het raedthuijs en tot hunner gedachtnisse bewaert te worden.’ De
ondertekenaars zijn: Gerret Sloot, Henric Bentinck en Unico Ripperda ten
Weldam. In een bijbehorend schrijven beloven de volgende ondertekenaars zulks
eveneens te doen: Gart van Brunsford, Jost Ch. van Beverforde, G. Muntz, Julius
Wolbers, Wijnanderijck Tessemaker, Albert Bonkamp en Hendrik Schrunder. Uit
een ander stuk wordt duidelijk dat de eerste schenker borchman en
burgemeester Godfried van Bevervoorde is geweest. Van de jaren 1670 tot 1683
was hij burgemeester van Diepenheim.
Er is een aanvullingsakte van het jaar 1680 waaruit blijkt dat bij stemming werd
besloten door de heren, hetzij bij leven, hetzij bij sterven door de erfgenamen een
zilveren beker te zullen geven. Die aanvulling op de akte was kennelijk nodig
getuige de motivatie:
Alsoo deze voorgaende acte wat duister is geschreven als schienende alleenlick te
slaen op die H.H. Borchmannen. Edelen en Borgemeisteren, welcke die
onderteickeninge hebben gedaen, so is met eenparigheid van stemmen verstaen,
dat in ’t toekomende alle ende een ijegelick der H.H. Borgmannen en
Borgemeisteren ’t zij bij haer leven ’t zij bij haer sterven door haer Erfgenamen,
sullen geven, een silveren beecker, een ijegelick na discretie, nochtans ten
weinighsten van vijer Rijxdaelderen.
Daarmee was dus vastgelegd dat vooral de borchmannen in de toekomst met
een beker voor de dag moesten komen. In een andere akte van dezelfde datum
sloten acht anderen, onder wie pastor Herman van Eibergen zich daarbij volledig
aan volgens hun overweging in het stuk:
Dewiel deze hijer tegen overgestelde acte (aanvullende acte van 1680) streckt tot
voordeel van de Stadt Diepenheim, ende oock reputatie der H.H. geveren, soo
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wordt dit van ons ondergeschrevenen oock aangenomen op dezelve conditie.
Zij lieten het mes dus aan twee kanten snijden. Tot voordeel van het stedeke en
ter meerdere glorie van de familie. In de laatste op de bekers betrekking
hebbende acte van het jaar 1683 stelt de enige ondertekenaar J. Noort, richter te
Diepenheim de volgende belofte op schrift:
Ick onderscrefen also ter ordonn. van mijn Heer Drost van Dijpenheim en
Haxberhen bin alhier compariert om ijt sijn W.E. Gestrenge name te keijsen volgens
voorgaende regt 2 Burgemeesteren als met name Borgemeester Boomkampt en
Borgemeester Reppeler. Soo beloove ick onderschrevene als Rigter to Dijpenheim
een silveren Beecker te betalen bij mijn Leeven off afsterven door mijn arfgenamen.
Gelet op de talloze handtekeningen die op de stukken voorkomen mag worden
verondersteld dat meer bekers dan de negen vermelde bekers aan de gemeente
zijn geschonken. Natuurlijk is het ook mogelijk dat sommigen de belofte niet zijn
nagekomen.
In elk geval hebben volgens de inscripties op de beker aan het besluit wel gevolg
gegeven:
Godert van Bevervoorde, een beker met het wapen van Bevervoorde;
Unico Ripperda tot Weldam, een beker met het wapen van Ripperda;
Henric van Deutinchem, een beker met een ankerkruis als wapen;
Carel Frederic baron Van Heiden, Capitein van de garde van zijn Hoogheit,
beker met het wapen van Van Heiden;
Herman toe Reppell, Borg. Mr. tot Diepenheim, een beker met het wapen
Reppel en het Sint Andrieskruis;
Henric Bentinck tot Diepenheim, een beker met het wapen van Bentinck;
R.J. De Rode van Heeckeren tot den Peckedam, een beker met het wapen
Sloet afkomstig van Huis Warmelo;
Gerrit Swiers, Borgemeister der Stadt Diepenheim, een beker met
pentagram, een vijfpuntige ster.

een
Toe

van
een

Naast deze negen bekers die bijna vier eeuwen geleden aan het gemeentebestuur
van Diepenheim werden geschonken, is er nog een tiende beker. Deze is
afkomstig van J.W.J. baron De Vos van Steenwijk van Huis Diepenheim. Hij was
voorzitter van het college van borgmannen en burgemeesters. De Vos van
Steenwijk werd in het jaar 1962 benoemd tot ereburger van Diepenheim, hij is
zeker tot het jaar 1980 en misschien tot heden de enige geweest. Tijdens zijn
inauguratie tot ereburger in de raadzaal van het oude raadhuis werd aan de
hoofdtafel wijn gedronken uit de zilveren borchmansbeker. De dichter Roland
Holst zond de baron een gelukstelegram met de volgende inhoud:
Dit is wat Diepenheim vandaag ons leert. Als een oud dorp zijn oudste Vos zo eert,
wordt beider ouderdom in jeugd verkeerd.
Uit dank voor de hem aangeboden eer wenst de Heer van Diepenheim een oude
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traditie voort te zetten. Zo kwam er nog een tiende borchmansbeker bij.
De collectie bekers, ‘streckende tot voordeel van de Stadt Diepenheim en de
reputatie der H.H. geveren’, vormt een waardevolle herinnering aan de tijd waarin
het stedeke een adellijke sfeer ademde. Ze zijn een weerspiegeling van het feodale
verleden van Diepenheim. Van de tijd waarin naast eerbied voor en
onderdanigheid aan God, de burgers en de boerenstand respect en volgzaamheid
verschuldigd waren aan de heren van de Huizen. Dat was in eeuwen zo gegroeid
en het behoorde gewoon bij het stedeke van vroeger. Toen gaapte er tussen de
Heer en de burger een kloof die bijna tot in de hemel reikte.
In het jaar 1991 heeft de samenstelling van het college een metamorfose
ondergaan. Het borchmanschap is zoals de naam zegt, volgens de statuten altijd
aan mannen voorbehouden geweest en dat heeft ook nooit tot problemen geleid.
In het jaar 1991 heeft Diepenheim met mevrouw Blaak als eerste gemeente in
Twente een vrouw als burgemeester gekregen en omdat de eerste burger van de
gemeente ook lid is van het college is het instituut noodzakelijkerwijs aangepast.
Dat is een goed besluit gebleken want de fusiegemeente Hof van Twente, waarvan
diens burgemeester nu lid is van het college, heeft met mevrouw Bijleveld ook
een vrouw als eerste burger. Bovendien is mevrouw barones De Vos van
Steenwijk de huidige bezitster van het Huis te Diepenheim en als zodanig ook
borchman. Ook zij kan dus zonder tegen het statuut te zondigen deel uitmaken
van het college.
De opening van het achthonderdvijf en zeventig jarig bestaan in het jaar 1980 is
destijds officieel geopend met een buitengewone vergadering van de
gemeenteraad in de Johanneskerk. Nu Diepenheim zelfstandige gemeente af is
heeft het stichtingsbestuur dat voor de organisatie van de festiviteiten
verantwoordelijk is, het idee geopperd het jubileum te openen met zo’n
bijeenkomst van het college van borchmannen en burgemeester, vanwege de
band met de geschiedenis van Diepenheim. In het jaar 1955 zijn vijf
voorstellingen van het openluchtspel ‘Regenwice’ opgevoerd. De toneelvereniging
‘Ons Genoegen’ wil in het jaar 2005 dit stuk in een nieuw en modern jasje
opnieuw voor het voetlicht brengen.
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En zo kleait wiei verdan
Der leaft meer dokters van de zeekte as der an dood goat

Huisuitzetting
Woolde

in

de

marke

Het feit dat men niet uit een bepaalde gemeente afkomstig is, is tegenwoordig
geen reden om zich ergens niet te mogen vestigen. Vroeger wel omdat de
inwoners van de marke Woolde voor haar bewoners moesten zorgen als ze
armlastig werden. Dat was toen wettelijk geregeld in het Landrecht van Twente
van het jaar 1546. Derk ter Becke, geboren in Klein Driene, zoon van Gerardus
Joannes en Joanna ter Beck (uit Deurningen), gedoopt op 8 mei 1767. Hij was
armlastig en omdat hij niet geboren was in zijn woonplaats, de marke Woolde,
werd hij in het jaar 1801 dakloos en teruggestuurd naar het Landgericht van
Oldenzaal.
Op erg jonge leeftijd diende hij als knechtje in Deurningen, later als knecht bij
diverse boeren in Woolde en woonde als kostganger bij de boer bij wie hij op dat
moment werkte. Op 1 juni 1797 trouwde hij voor de pastoor in Deurningen met
Euphemia Monnink uit Deurningen. Ze gingen rond de ‘Hengeler Kermis’ (eind
september) wonen in het wonershuis van G. Eggerink. Dit huis zal in de
onmiddellijke omgeving van het erve Eggerink hebben gestaan, gelegen op zo’n
tweehonderd meter van de Bornsestraat, ongeveer in het verlengde van de
huidige Achterhoeksemolenweg.
Derk ter Becke was arm en behoeftig en juist daarom zocht de marke Woolde in
het Landgericht Delden wegen om hem te lozen dan wel terug te sturen naar
waar hij vandaan kwam, namelijk het Landgericht van Oldenzaal. Dat een marke
niet op vreemden gesteld was blijkt bijvoorbeeld uit een brief die de marke
Zenderen stuurde aan de toenmalige Overijsselse regering, te weten de
Ridderschap en Steden.
Hoe dat Sij van Yaar tot Yaar meer en meer bevinden dat allerhande soorten van
vreemd volk bedelaars Leediggangers en diergelijk Schuym van Menschen die om
hun quaed Gedrag en begaene Euveldaeden van andere plaatsen verdreven of uyt
andre oorsaken het aldaar niet uythouden kunnen Sig hier nae toe begeven en
door behulp van Eenig baadsoekende en qualyk geïntentionee(r)de Yngeseeten die
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de een hier de ander daar een Ledig Liftughts (huis waar de ouder na de overgave
van het erve gingen wonen) offte ander woonbaar getimmerte openstaan heeft het
dus Weeten te dirigeren dat sig daarin met ter woon koomen neder te setten tot
Markelijk ondienst van de Provinciaele Finantien en ondraglyk beswaar voor haere
Ingezeeten aangesien sulk schuym van Menschen niet alleen met bedelen
knevelen steelen en de op allerhande kwaedaergige Manieren daeglyk beschaedigt
en naedeelig is, maar eindelijk ook met geheele huysgesinnen tot Last en
onderhouding van de Ingeseeten geraaken.
Ze vraagt Ridderschap en Steden om de verboden te herhalen zodat
markegenoten uitsluitend tot woning dienende bouwsels mogen verhuren aan
mensen die hun belastingen kunne betalen en tevens een gezin kunnen
onderhouden.
Bovendien moeten zorge Dragen dat vooraf Conform de Resolutie Van haar Ed.
Mog. borge gestelt worde dat zy of de haere niet tot Laste van De gemeente (marke)
koomen in Contrarie (tegen, tegenwerken) val reserviert men zig om alle schade Die
daar door mogt veroorzaakt worden op de verhuurders te zullen en moogen
verhalen.
In het jaar 1737 hadden Ridderschap en Steden reeds besluiten over deze
materie uitgevaardigd. Ze werden veelal niet nageleefd, tot er onthoudbare
toestanden ontstonden, waarop dan de reglementen weer ter hand werden
genomen. Het bovenstaande citaat van 27 februari 1754 is daar een goed
voorbeeld van. Zou het in Woolde anders zijn geweest dan in het naburige
Zenderen? In de jaren 1767 en 1772 moesten de reglementen opnieuw worden
aangescherpt. De marken werden gewaarschuwd dat wanneer men clandestiene
bewoning toestond, dit het risico inhield dat na het overlijden van de ouders de
kinderen tot laste van de marke zouden komen. J.W. Racer, advocaat te
Oldenzaal in de tweede helft van de achttiende eeuw, heeft veel archiefgegevens
nagelaten die in het stadsarchief van Oldenzaal worden bewaard. Eén
archiefnummer gaat over het wel of niet gerechtigd zijn te wonen in de marke
Woolde door Derk ter Becke. Helaas zijn van dit proces niet alle stukken bewaard
gebleven.
Om het verhaal kort samen te vatten volgt hieronder in tijdsvolgorde de inhoud
der stukken. Op 12 mei 1801 gebiedt de drost van Twente, als hoogste rechter,
dat Derk ter Becke (vaak in de stukken ook geschreven als Ter Beeke of ter
Beeck) het huis van G. Eggerink binnen veertien dagen moet ontruimen om in de
tussentijd ‘een hutte op de gemeene markegrond te plaatsen.’ Zo’n hut bestond
uit in de grond gegraven palen en zonder ankerbalken (anders was het een huis),
deze werden afgedekt met planken en plaggen. De bedoeling was dat zo’n
onderkomen geen lang leven was beschoren en dat de palen zo goed als vergaan
zouden zijn als de bewoner zou overlijden. Meestal werd de verplichting opgelegd
dat na het overlijden van de bewoners de hut moest worden afgebroken. Als J.
Bruins gegronde redenen kan aanvoeren om geen hut te plaatsen, moet hij
binnen acht dagen reageren, zodat de drost kan zorgen dat Derk ter Becke ‘niet
genoodzaakt wordt om met zijn huisgezin onder den blooten hemel te verblijven.’
J. Bruins heeft zijn redenen wel: ‘Derk ter Beek en vrouw, hebbende twee
kinderen, zijn uit het Gericht van Oldenzaal voor ongeveer vier jaar in Woolde
komen wonen.’
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Waar de gehele zaak nu om draaide is het voeren van het bewijs dat Derk pas
vier jaar in Woolde zou wonen en niet langer, zodat de marke Woolde kon
weigeren hem, armlastige, te ondersteunen. In de Publicaties wordt namelijk
gesteld dat iemand teruggezonden mag worden naar waar hij vandaan komt als
hij nog geen zes jaar in de nieuwe marke gewoond heeft. Dit geldt eveneens als er
geen borgen zijn gesteld voor de ‘vreemde’. Naburen van G.E. Eggerink, namelijk
Bartus Welberg en Jan Hendrik ter Haar, willen getuigen en onder ede bevestigen
dat op 15 mei 1801 Derk nog geen vier jaar in Woolde verblijft. De Publicatie zegt
echter ook dat men, wanneer men een jaar uit de marke weg is, men daar niet
meer mag terugkeren om er te wonen. Derk ter Becke kan dus niet terug naar
Deurningen. Dus zal G. Eggerink voor verblijf en onderhoud moeten blijven
zorgen omdat hij hem zonder borgtocht heeft toegelaten. Jan Bruins raadt G.
Eggerink dan ook aan om Derk weg te sturen.
Getuigenverhoren, via vraag en antwoord, maakt het lezen der archiefgegevens
erg moeilijk en langdradig, daarom in het kort de gegevens die uit de stukken
boven water komen.
Derk ter Beek komt voor in het Register van het Hoofdgeld (personele belasting)
van het jaar 1796. Dit is een vergissing volgens de boerrigter die de lijst heeft
opgemaakt. Jan Bruins zou geprobeerd hebben de gehele zaak af te kopen door
G. Eggerink twee ducaten te beloven als compensatie van de huurderving, als hij
Derk zou laten wonen in zijn behuizing.
Jan Scholte, de boerrigter van Deurningen, beweert dat Derk als kleine jongen
reeds als knecht heeft gediend bij Beernink en Jan Roort in Deurningen en dat
dit zeker twintig jaar geleden is. Hij is dan wel met een Deurningse getrouwd
maar heeft niet in Deurningen gewoond en komt dus niet ten laste van zijn
marke.
Jannes Cotteman, boerrigter uit Klein Driene, verklaart dat Derk Ter Beek zeker
vijf en twintig jaar geleden naar Deurningen is gegaan (hij zou toen zeven of acht
jaar geweest zijn gezien zijn geboortedatum) en daarna naar Woolde. Daarna is
hij drie maanden weer in Klein Driene geweest bij Hutten Jannes en dadelijk
daarna weer vertrokken naar de Wechter in Woolde. Sedertdien heeft hij niet in
Klein Driene gewoond.
Hij is knecht/kostganger geweest bij Berend de Wechter, bij Jannes Kuper in
Woolde en nog twee jaar bij Jan Hendrik ter Haar, tot de ‘Hengeler kermis’ in het
jaar 1797.
Op 1 juni 1797 in Deurningen getrouwd. Tot aan zijn intrek in de wonner van
Eggerink heeft hij met zijn vrouw bij de Kuper gewoond en zegt er gesponnen te
hebben.
G. Eggerink beweert hem er niet ingehaald te hebben. Mogelijk heeft Jan Bruins
een valse handtekening van G. Eggerink geplaatst bij een verklaring want G.
Eggerink zegt niet te kunnen schrijven.
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De stukken geven de afloop niet. Bezoek aan de nazaten van Derk ter Becke
leverden de volgende gegevens op. Derk’s vrouw stierf in het jaar 1817, hij
hertrouwde in het jaar 1822 met Hendrika Mensink. In het jaar 1825 stierf Derk
in Woolde. Aangevers waren zijn buren G.J. Bergerink en H. Mensink. Zoon
Gradus (uit het tweede huwelijk) trouwde op het erve in het jaar 1826 met H.
Meyerink. Omdat hij woonde in een zogenaamde ‘vergunde hut op de
markegrond’, was hij dus geen eigenaar en staat dus ook niet in de
kadastergegevens van het jaar 1830 vermeld. Het notarisarchief geeft in het jaar
1839 wel aan waar Derk heeft gewoond. De akte, op 18 juli 1839 opgemaakt,
vermeldt dat Jan Dijk (markenrichter) aan Hendrika Mensink, weduwe van Derk
ter Beek, spinster, Gradus ter Beek, dagloner, gehuwd met Hendrine Meyer(ink),
Gerrit Jan Graven, zonder beroep en Geertruid Graven, spinster, gezamenlijk
verhuurt de thans in bruikleen bewoonde Markenhut staande op de Haar in
Woolde, sectie A nr. 540, 541, 542 voor zeven gulden vijf en twintig per jaar. Het
huurcontract wordt aangegaan voor acht jaar en als bijzonderheid wordt
toegevoegd dat de reparatie van de markenhut ten laste van de verhuurder is,
behalve van het dak wat volgens de wet ten laste van de huurder is.
Derk heeft dus wel het huis van Eggerink verlaten en de markenhut betrokken,
die hij tot het jaar 1839 gratis heeft kunnen gebruiken. Echter zeer spoedig
wordt door de markenrichter J. Dijk aan Gerrit Jan Graven, weduwnaar en acht
en zeventig jaar oud, met zijn dochter Geertruid (27 jaar oud) en Hendrika
Mensink (75 jaar oud), weduwe Derk ter Beek met haar zoon Gradus met vrouw
en kinderen, het woonrecht c.q. de huur van de markenhut per 1 november
opgezegd. Een archiefstuk geeft de oplossing: ‘de hut is door de marke Woolde
gebouwd, en hoe gebrekkig ook gerepareerd tot Huisvesting van Armen.’ De hut
is in 1809 of 1810 gebouwd en eerst bewoond door Derk ter Beek met vrouw,
daarna zoon Gradus. De oude Derk hertrouwde met Hendrika Mensink, waarbij
een door de marke een aangebouwde woning (wonner) is gebouwd in het jaar
1814; en daar zou ook G.J. Graven wonen. Op de kadasterkaart is deze situatie
(twee blokjes aan elkaar gebouwd) te herkennen. Waarom nu aan G.J. Graven de
huur is opgezegd zal wel een raadsel blijven. Wel bekend is dat Gerrit Mensink
per 1 november 1848 het erve De Haar pacht voor tweeënveertig gulden per jaar,
voor een periode van drie jaar, volgens een pachtovereenkomst van zeventien
artikelen. Mogelijk is deze Gerrit familie van Hendrika. Waarom krijgen de Ter
Beeks geen huurcontract? Zijn zij uit zichzelf naar een andere woning getrokken?
Gerrit Mensink pacht per 1 november 1848: ‘huis en erf en schaapschot, sectie A
701 (bij het kadaster nog niet gesplitst), A 540 Bouwland, A 541 Bouwland, A
701 heide of plaggengrond om in cultuur te brengen als nader zal worden
aangegeven, 1.36.10 hectare.’ In het jaar 1864 volgt een nieuw huurcontract
(met gewijzigde kadasternummers) voor drieëntachtig gulden per jaar. In het jaar
1931 woont de familie Ter Boo op het erve, waarvan het woonhuis in het jaar
1938 werd verbouwd. Tegenwoordig staat het huis aan de Twickelerweg nummer
11.
Besluiten wil ik met het noemen van enkele personen die in Hengelo geboren zijn
en die bovengenoemde Derk ter Becke hun betovergrootvader moeten noemen:
B.J.H. ter Beek en J.H.Th. ter Beek. Dat in die tijd bovenstaande geschillen
vaker voorkwamen is onder meer op te maken uit het drostenarchief. Een tweetal
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voorbeelden. In het jaar 1808 eist de marke Berhuizen van de marke Lonneker
dat zij aan Jan Olde Hoge Venterink een onderdak in de marke Lonneker
verschaft. En in het jaar 1806 vordert de boerrigter van de Eschmarke
(Enschede) van Jan Polman, die uit Lonneker afkomstig is en nu in de
Eschmarke woont, een borgtocht zodat hij niet wegens armoede tot last van de
Eschmarke zal komen.
Dat de markenhutten geen lang leven mochten leidden is reeds geschreven. Een
ander verslag uit het jaar 1776 geeft meer details hoe zo’n hut eruit zag. In de
marke Dulder (Landgericht Oldenzaal) diende de arme Derk Kleis te worden
gehuisvest. Hij was als inwoner/kostganger uit een kamer in de Westrikker
Hasschap gezet en de marke was door het gerecht opgedragen een hut voor hem
te bouwen ‘op het Horstjen by het Broeckhuys of by het Spikkert.’ Hiervoor werd
grond uitgegraven, zodat de hut gedeeltelijk ondergrond werd gebouwd. Vermeld
wordt dat het uit te graven stuk twintig voet in het vierkant besloeg (6X6 meter).
Voor de constructie werd door de marke wilgen- elzen- en populierenhout
aangevoerd, geen hout dus dat een lang leven beschoren was.
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Hee deer ’t zoo heannig, dat de hune d’r niks van marken
Nich wier doon is t beste berouw

Vriezenveen in vlammen
De historie van Vriezenveen telt vele grote branden. Reeds op 5 januari 1666
werd het dorp door troepen van de bisschop te Munster Bernhard von Galen
(Bommenberend) geplunderd en in brand gestoken, waarbij een groot aantal
huizen en de kerk in vlammen opgingen. De eerste oktober van het jaar 1814 en
nog meer de derde mei van het jaar 1840, heeft Vriezenveen veel door brand
geleden. Op 14 april 1890 woedde weer een hevige brand waarbij een aantal
huizen in de as werden gelegd. Als men in Vriezenveen over de ‘grote brand’
spreekt, dan denkt men aan die rampzalige dag van 16 mei 1905, waaraan zij,
die een groot deel van de plaats in vlammen zagen opgaan, met huivering en
ontzetting terugdenken. Honderd en tien jaar is nu voorbij gegaan sinds de rode
haan van tweehonderd acht en twintig Vriezenveense daken victorie kraaide en
de rode gesel als een storm door het dorp joeg. Zestienhonderd personen werden
door deze grote brand dakloos. Van degenen die deze dag der verschrikking
hebben meegemaakt als volwassenen, is met verschillende bejaarde mensen
gesproken, het was niet gemakkelijk hen hierover aan het praten te krijgen.
Langzaam maar zeker kwam het verhaal, vaak bij stukjes en beetjes en zonder
overzichtelijk verband.
Het was een prachtige zonnige dag, die zestiende mei van het jaar 1905, Zo’n
stralende lentedag waarin alles in de natuur van geluk en levensvolheid scheen
te spreken. Niemand had dan ook enig vermoeden van het leed dat die middag
over het vredige dorp zou komen. Tegen de middag begon een zuidoostelijke wind
te waaien, die na de middag geleidelijk in kracht toenam. Het was al wekenlang
kurkdroog geweest en de strooien daken van de boerderijen zouden in die
omstandigheden een gewillige prooi van de vlammen vormen. Er wordt verteld
dat iemand, kort na de middagpauze bezorgd gezegd had: ‘Als er bij zo’n wind
brand uitbreekt, wat zal er dan van ons dorp terecht komen.’ Wellicht heeft deze
persoon een bang voorgevoel gehad van het dreigende onheil dat over
Vriezenveen zou komen, doch om dertien uur dertig was er nog niets dat hierop
leek.
De stoomfluit van de fabriek van Jansen en Tilanus had de bevolking reeds
binnen de poorten geroepen. Nu lag daar het langgerekte veendorp stil en
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verlaten. Onregelmatig lagen er de dikwijls slecht gebouwde huizen met hun
houten gevels langs de smalle dorpsstraat. Om ongeveer veertien uur
vijfenveertig ontdekten voorbijgangers het begin van een brand. De aandacht van
de mensen werd getrokken door grote rookpluimen die opstegen uit het
woonhuis van timmerman Jannes Goosselink op het Oosteinde. Onmiddellijk
werd met vereende krachten getracht het vuur te doven maar het was te laat
want de brand had zich al in alle richtingen verspreid, zodat het huis een prooi
van de vlammen werd.
De oorzaak van deze brand is tot op heden een diep geheim gebleven. Het moet
wel aannemelijk worden geacht dat achteloosheid de eigenlijke oorzaak is
geweest. Het was omstreeks veertien uur toen de eerste vonkenregens door de
verraderlijke wind werden meegevoerd naar het dichtstbijzijnde strooien dak. Het
was alsof bij het luiden van de alarmklok de gierende zuidooster nog in sterkte
toenam en het klokgelui dat de Vriezenveense bevolking in staat van paraatheid
bracht, trachtte te overstemmen. Ongeveer een half uur later stonden al twintig
huizen in lichter laaie. Losgeslagen van de balken als gloeiende vuurbollen
brandden zijden spek spookachtig boven het Oosteinde en ploften even later neer
op andere strooien daken die in een minimum van tijd als fakkels brandden.
Intussen had de bevolking niet stil gezeten. Mannen en vrouwen uit de buurt
kwamen met emmers water aan en probeerden daarmee de uitslaande vlammen
te blussen, het was een hopeloze zaak. De inmiddels uitgerukte brandweerlieden
die zeer snel op de plaats des onheils arriveerden, konden met hun drietal
spuiten ook weinig beginnen tegen deze enorme vuurzee. Nadat eerst water met
emmers was aangevoerd in de langwerpige bak op vier wielen, werd er aan twee
dwarsbomen, die aan hefbomen waren verbonden, uit alle macht door de
brandweerlieden gepompt. Doch het straaltje water was niet in staat de enorme
vlammenzee te bedwingen. Spuiten en spuitgasten waren spoedig door een fakkel
van vuur omgeven en ze waren genoodzaakte het huis over te geven aan de
nietsontziende brand. Nauwelijks had men de spuiten in westelijke richting
verplaatst of er waren alweer een drietal woningen in brand gevlogen. Waar
mogelijk werden de branden met inzet van alle krachten bestreden, doch iedere
keer moest men de strijd weer staken omdat de brandspuiten en de
brandweerlieden zelf gevaar liepen. Desondanks werd deze strijd voortgezet.
Hoewel de bevolking weinig met de emmers water kon doen, had zij toch niet
lijdelijk toegezien. Bewust van het gevaar dat hen bedreigde waren overal in het
dorp mensen bezig de meubelen en andere waardevolle huishoudelijke zaken
naar buiten te slepen, terwijl ook het vee uit de boerderijen werd gedreven.
Verschillende dorpelingen raakten door deze plotselinge ramp hun verstand kwijt
en wisten niet meer wat zij deden. Zo stonden mensen wezenloos naar hun
brandende huizen te kijken, terwijl er nog wat te redden was. Toch kon men niet
van een paniekstemming spreken. Men had vurig gehoopt de rooms-katholieke
kerk te kunnen behouden, het mocht echter niet baten. Het dak stond ineens in
felle gloed, evenals dat van de pastorie erachter. Er bleven alleen de zwart
geblakerde muren van deze gebouwen over. Het vuur had inmiddels een reeks
huizen over een afstand van ruim een kilometer in één grote vlammenzee
omgetoverd. Bij het marktplein werd opnieuw alles op alles gezet om zoveel
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mogelijk te behouden. Het dak van een koperslagerswinkel, die achter het posten telegraafkantoor stond, werd beklommen en men deed wat men kon om dit
gebouw nat te houden. Men vreesde dat als de brand het post- en
telegraafgebouw zou bereiken – dat steviger gebouwd was – meer voedsel aan de
vlammen zou worden gegeven en het vuur (de weg maakte een flauwe bocht) zou
overslaan op het huis van de logementhouder Ter Brake en de daarnaast gelegen
woning van de notaris. Deze pogingen werden met succes bekroond.
Tot grote schrik van de spuitgasten sloeg het vuur nu over naar de gereformeerde
kerk. Helaas moest men ook deze kerk tenslotte prijsgeven. Toen daarna ook
enige huizen vlam hadden gevat, scheen het vuur niet meer te stuiten. Toch gaf
men de moed niet op en overal waar wat ruimte was tussen de gebouwen bond
men de strijd weer aan, voortdurend moest men retireren (terugtrekken). Zeer
opmerkelijk is het geweest dat sommige huizen, die als het ware in de vuurlinie
stonden, behouden zijn gebleven. Een voorbeeld is de Middenschool, welke naast
het gemeentehuis stond. Het gemeentehuis brandde geheel uit. De kluis uit het
gemeentehuis bleef echter ongeschonden, een week na de brand kwamen de
registers van de burgerlijke stand en een deel van het archief ongeschonden
tevoorschijn.
Omstreeks zestien uur had de brand reeds meer dan de helft van de boerderijen
en woningen die aan de noordkant van de Dorpsstraat waren gebouwd
weggevaagd. Men was ongerust of ook de fabriek van Jansen en Tilanus door het
vuur zou worden vernietigd. Daardoor zou een groot deel van de bewoners
werkloos worden en zou de ramp nog groter worden. Om zeventien uur had de
vlammenzee al een gebouw in de onmiddellijke omgeving van de fabriek
aangetast. De gealarmeerde brandweer uit Almelo kwam om die tijd opdagen en
koos onmiddellijk positie bij de fabriek. Daardoor was het mogelijk het vuur met
vijf spuiten te bestrijden. De zoons van Tilanius namen deel aan het bluswerk.
Met uiterste inspanning mocht het lukken de brand hier te stuiten, zodat de
fabriek gespaard bleef.
Opnieuw had het vuur een reeks huizen over een lengte van vier kilometer
gevonden en daar sloegen de vlammen hoog op. Door de invallende duisternis
werd de verbijstering nog groter. Het waren onbeschrijflijke uren van angst,
vooral voor diegenen die aan de zuidzijde van de Dorpsstraat woonden. Want als
de wind zou draaien liepen ook deze huizen ernstig gevaar. De gehele nacht
sloegen nog op verschillende plaatsen de vlammen weer uit, waar men het vuur
meende bedwongen te hebben. De volgende morgen kwam er enige ontspanning
aangezien het vuur vrijwel op alle plaatsen was gedoofd en men de ramp kon
overzien. Die was echter groter dan men had kunnen vermoedden.
De schade werd geschat op vijf en zeventigduizend gulden, hetgeen voor die tijd
een enorm bedrag was. Er zijn gelukkig geen persoonlijke ongelukken gebeurd en
daar zijn de Vriezenveners nog dankbaar voor. Ook het vee bleef gespaard,
behalve een veulen dat zich halsstarrig verzette, het vond de dood in de vuurzee.
Zelfs van de vele ooievaars was er niet één omgekomen, hoewel ze gedurende de
branden vol angst om en boven hun nesten hadden gevlogen.
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Op de avond van de zestiende mei van het jaar 1905 stonden meer dan
driehonderd gezinnen met wat zij van hun inboedel hadden kunnen redden op
straat. Niemand behoefde echter de nacht in de open lucht door te brengen. De
huizen aan de zuidzijde van de Dorpsstraat waren gespaard gebleven en daar
gingen de deuren wagenwijd open om de getroffen dorpelingen liefdevol op te
nemen. Sommige gezinnen hadden zelfs dagen achtereen twintig of zelfs dertig
personen te eten.
Genietroepen waren in allerijl naar Vriezenveen gekomen en brachten
honderdzestien tenten die zij opzetten tussen de verkoolde resten van de
woningen. Daarin werden zij die elders geen onderdak hadden gevonden de
eerste dagen gehuisvest. Direct na de ramp vormde zich in het dorp een comité
met het doel de slachtoffers van de ramp te steunen. In de oproep aan de
bevolking:
Behalve 225 particuliere woningen zijn de rooms-katholieke kerk en de
gereformeerde kerk, benevens het gemeentehuis in de vlammen opgegaan,
ongeveer zestienhonderd personen zijn van dak beroofd. De hoegrootheid en het
geldelijk nadeel te overzien is vooralsnog niet mogelijk, zeer veel zal er echter voor
ondersteuning nodig zijn. Ondergeteekenden, die zich heden tot eene commissie
hebben gevormd, durven dan ook met volle gerustheid een beroep te doen op de
algemeene liefdadigheid en zullen gaarne gelden in ontvangst nemen.
Ook overal elders hadden de mensen zich aan het werk gezet, om te helpen waar
men maar kon. In Amsterdam werd een comité opgericht voor hulpverlening
bestaande uit prof. dr. I.K.A. Wertheim Salomonson, dr. J. Beltman, A.J.
Hoogenkamp, L. ter Brake, W. ter Weel. Te Rotterdam en ’s Gravenhage werden
liefdadigheidsvoorstellingen gegeven ten bate van de slachtoffers te Vriezenveen.
Vriezenveners overal in den vreemde verspreid, organiseerden ogenblikkelijk na
het bekend worden van de ramp hulpacties, waardoor van alle kanten het geld
binnenstroomde. Ook de Vriezenveense kolonie van handelslieden in Sint
Petersburg lieten zich niet onbetuigd. Zij sloegen de handen ineen en maakten
grote geldbedragen over ten behoeve van de getroffenen in hun moederland. De
verkoop van foto’s van de grote brand werd in Rusland een groot succes. Niet alle
Rusluie maar ook de Russen zelf offerden graag hiervoor hun geld. In totaal werd
door deze geldinzamelingen een bedrag bijeen gebracht van ruim zeventigduizend
gulden. De getroffenen die hun huizen niet of te laag verzekerd hadden ontvingen
een deel van deze opbrengst.
De dag na de grote brand reed al een grote vrachtwagen van de firma Jansen en
Tilanus door het dorp en men deelde dekens uit. Op diezelfde dag bezocht de
Commissaris der Koningin, jonkheer Lycklama à Nyeholt Vriezenveen om zich
op de hoogte te stellen van de omvang van de ramp. Ook de jonge koningin
Wilhelmina was diep getroffen door deze grote ramp. Het was nog maar drie
dagen na de grote ramp dat hare majesteit vergezeld van prins Hendrik naar
Vriezenveen kwam om persoonlijk de omvang van de ramp in ogenschouw te
nemen. Ze wilde zich vergewissen van de maatregelen welke voor het onderdak
brengen der slachtoffers waren genomen. Het was tegen dertien uur dertig toen
het hoge gezelschap in het Westeinde arriveerde en door de burgemeester
Bouwmeester werd verwelkomd. Nadat ten huize van het hoofd van de gemeente
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de lunch was gebruikt, wandelde het hoge bezoek in gezelschap van de
burgemeester en raadslid De Lange langs een deel van de verbrande woningen,
daar waar ook de genietroepen hun tenten hadden opgezet om de daklozen
tijdelijk onder te brengen. Onderweg wendde de jonge vorstin zich tot het
raadslid en vroeg hoe Vriezenveen een dergelijke ramp te boven zou kunnen
komen. Het antwoord was: ‘Waar Uwe Majesteit zo goed is voorgegaan zal dit
voorbeeld zeker navolging vinden.’ ‘Daaraan twijfel ik niet’, vervolgde de koningin.
‘De bekende milddadigheid der Twentenaren geeft daartoe alle hoop’. Voor
iedereen had de vorstin een opbeurend woord en een medelevend gebaar. Zelfs
ging ze een van de tenten binnen waar ze de bewoners belangstellend vroeg hoe
het tentleven beviel en wat men van de inboedel had gered. Na een bezoek aan de
fabriek vervolgde het hoge gezelschap met een viertal auto’s – een
bezienswaardigheid in die dagen – de tocht langs de geblakerde muren van de
woningen. Zeer getroffen was de bevolking toen men hoorde dat de koningin een
gift van duizend gulden voor de slachtoffers beschikbaar had gesteld en prins
Hendrik nog vijfhonderd gulden bovendien.
Dit vorstelijk bezoek was een stimulans voor veel dorpsgenoten om de handen
aan de troffel te slaan en met de opbouw te beginnen. Maar eerst zouden
duizenden en nog eens duizenden belangstellenden en nieuwsgierigen, die de
‘broandkiekers’ werden genoemd, naar het getroffen dorp stromen. Deze
toeristenstroom was zeer tegen de zin van de dorpelingen die aan deze
belangstelling niet de minste behoefte hadden. De stoombootdienst ZwolleAlmelo had voor deze nieuwsgierigen speciale diensten gearrangeerd. 21 mei was
wel de drukste dag, men schatte het aantal belangstellenden op die dag op
minstens vijftigduizend. Kooplieden hadden hun stalletjes naast de puinhopen
en de legertenten opgeslagen en maakten goede winsten. Totdat, door de
afwezigheid van de burgemeester, wethouder Aman de veldwachter erop af
stuurde. In de raadsvergadering na de ramp dreigde hierover een ruzie te
ontstaan. Die werd echter snel bijgelegd toen de opbouw van het dorp aan de
orde kwam.
Het waren echter niet alleen de kooplieden bij de stalletjes die goede zaken
deden. Er waren zelfs margarinefabrikanten die foto’s van de grote brand bij hun
artikelen verpakten, waardoor aan deze ramp nog meer ruchtbaarheid werd
gegeven. Het bezoek van de tienduizenden belangstellenden had ook z’n goede
kanten. Vriezenveen, dat altijd nog afgezonderd had geleefd, zag plotseling de
schijnwerpers van de publiciteit op zich gericht waardoor het isolement werd
verbroken. Na die tijd kwam er veel meer contact met de buitenwereld wat het
dorp zeker ten goede is gekomen Bij de herbouw van het dorp deden dan ook veel
vreemde werklieden hun intrede in het dorp, waardoor het niet altijd even rustig
bleef, zodat er zo nu en dan een fikse ruzie kon ontstaan. Toch vond de herbouw
van Vriezenveens verwoeste boerderijen en woningen gestage voortgang, zodat
reeds drie weken na de ramp de eerste herbouwde woning weer onder de kap
was.
In het tegenwoordige Vriezenveen herinnert weinig meer aan die grote brand van
het jaar 1905. Met de uitvoering van de ruilverkaveling zijn veel boerderijen
gesloopt die na de ramp werden opgebouwd, verbouwd of kregen een andere
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bestemming. Wie zich in deze geblakerde bladzijde van het geschiedenisboek van
Vriezenveen wil verdiepen kan in de Oudheidkamer terecht waar enkele
expositietafels de herinnering aan deze verschrikkelijk ramp levendig houden.
Verder zijn er nog enkele gevelstenen in huizen en gebouwen die aan die tijd
doen terug doen denken. Op een van deze stenen staat te lezen: ’16 mei 1905
brandde dit perceel af. Het behoorde tot de 228 percelen, die binnen drie uur
tijds totaal vernield werden.’ Nu, honderd jaren na die grote brand is Vriezenveen
een welvarende gemeente geworden. Veel van die boerderijen die na de brand
werden herbouwd, zijn niet meer door boeren bewoond. Zij betrokken een
moderne boerderij in het nieuwe verkavelde gebied en zij varen er wel bij.
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Iej könt deur nen groten moond makkelijk ’n kop verlezen
Slecht niejs komp aait te vroog

Wat schaft de pot in Almelo

Van de levensbehoeften van de mens zoals eten, drinken, werken, slapen en zich
voortplanten, om er enkele te noemen zijn de eerste twee de voornaamste. Zonder
voedsel en drank is de mens tot de overige activiteiten niet in staat. De natuur
geeft hem instinctmatig de prikkels van honger en dorst. De bevrediging daarvan
was een eerste vereiste voor de instandhouding van de soort. De mens zal met
vallen en opstaan eetbaar en niet eetbaar van elkaar hebben leren
onderscheiden. En ondanks geen kennis over vitaminen en calorieën heeft de
mens weten stand te houden. Wat in een niet zo ver verleden in Almelo (en
natuurlijk ook daarbuiten) vrijwillig of noodgedwongen geconsumeerd werd blijkt
uit bewaard gebleven informatie over de voeding van de burgers, boeren,
gevangenen, verpleegden en wezen. Heppe, de Medicinae Docter heeft zich goed
op de hoogte gesteld van de eetgewoonten van de bevolking van Almelo. Hij
schrijft hierover in zijn ‘Kort Bericht van de gelegenheid van Almelo’ in het jaar
1785.
Hij begint met de gegoeden, meest kooplieden en fabrikanten.
Men kan ze niet beschuldigen van ongeregeldheden in ‘t eten en drinken. Hun
daagsche kost is allerlije zoorten van groenten, die een ieder veelal zelf in zijn hof
verbouwd, met meesttijds versch vleesch, ’t welk hier zeer goed en daaglijks te
bekomen is. Gerookt vleesch – ham wordt ook met smaak in de week een of
tweemaal ’s zomers gebruikt. ’s Winters pekelvleesch, ’t welk bij veelen naar de
wijze van den Wel-Eerwaarde Geleerde Heere Martinet ingepekeld wordt. Verder
verkens en runderworsten, gerookt en gezouten met alle soorten van ingezouten
groenten. De zuurkool wordt nog van veelen veracht, dewijl dezelve in plaats van
zuur meesttijds stinkende is, uit gebrek van genoegzaam kneuzen en instampen,
en afgieten van het slijmig water; deeze voorzorg gebruikende en de jeneverbessen
er bij mengende naar de wijze der Duitschers wordt dezelve een smaakelijke en
geenszins ongezonde kost. De meeste zijn groote liefhebbers van visschen,
waarom ook veele vijvers in hunne hoven hebben. De snoek, baars en aal zijn hier
zeer goed; en worden hier ten verkoop gebracht; in zekere tijden ook de kwabben
(kwabalen), die hier voor een lekkernij gehouden wordt. Zeevisschen van allerlei
zoort zijn ook hier niet zeldzaam.
Veele gebruiken bij de maaltijd een maatig glas roode wijn; andere houden zich
aan ’t bier, dat hier zeer goed is. Alleen bij gastmalen, die veeltijds en meest ’s
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avonds gehouden worden, wordt er een goed glas wijn gedronken en laat in de
nagt heen gezeten; doch kan men ze niet beschuldigen van onmatigheid in ’t
drinken; zijn de tafels nogthans rijkelijk voorzien van allerlei spijzen, waar van de
gasten van ieder moeten gebruiken, ook hoord men soms den volgenden dag over
hoofdpijn, cruditeiten (maagbezwaren) en indigestien klagen. De warme dranken
worden hier ook te veel van de dames bemind. De middenstand betreffende,
leeven deezen in ’t algemeen niet minder zedelijk en maatig, ziet men deeze met
zeer veel smaak een goed stuk gerookt vleesch, ham, spek, spekpannekoek eeten;
en aan groenten geen gebrek hebbende, en die meestal zelfs verbouwende, eeten
zij dezelfden meest daaglijks. Hun drank is meest coffij, thee, bier en maatig een
glaasje genever. Eindelijk, het gemeen, het grootste gedeelte der inwooneren,
meestal wevers. De kinderen nauwelijks geboren, worden als met melkpap
gevoerd en de kraamvrouwen drinken verhitte dranken, zoals anijswater, warm
bier met veel olie, saffraan en foelie etce. Nauwelijks een half jaar oud zijnde
kinderen krijgen gekauwde aardappelen, boekweite pannekoek en pap. De
dagelijkse kost der wevers is ook geschikt genoeg om ziekten voort te brengen.
Immers dag aan dag aardappelen, boekweite pannekoek en raapolie of oud vet,
boekweite meelpappen, – en ’s daags 4 à 5 maal slegte thee of coffij geslorpt – en
bij voorkomende geleegenheden braaf genever en bier gedronken.
De boeren eten en drinken: ’s morgens een goede boterham, daarbij een goede
portie melkpap of slegte coffij, waarin een goed deel melk gekookt wordt; ’s
middags vullen zij zich met aardappelen, geele wortelen, raapen, waar onder altijd
de helft aardappelen, met oud vet of spek of raapolie. Versch vleesch zeldzaam,
maar wel gerookt runder- of varkensvleesch en worsten; meestentijds eeten zij
noch een of twee koppen gekarnde of zoete melk na. Thee en saffraan en melk
drinken zij zeer veel, een of twee uuren na het eeten – en om 4 of 5 uuren ’s
achtermiddags alweer een goede ketel vol coffij, met een goede boterham – ’s
avonds alweer aardappelen of spekpannekoek of met olie, en een of twee koppen
gekaarnde melk er boven op. ’s Zomers bereiden zommigen een zoort drank,
scharrebier genoemd. Bier wordt in huis weinig gebruikt; maar een glaasje
genever; maar in de herbergen komende, dan zijn er veel helden van genever en
bier drinken, veel tabak, van ’t slegste zoort, wordt door hun gerookt. De
zindelijkheid is zeldzaam onder hun.
Hoe gevangenen gevoed werden blijkt uit de voorwaarden die de gouverneur van
de provincie Overijssel stelde bij een aanbesteding van het onderhoud en de
voeding van gevangen in Overijssel voor het jaar 1820. Het stuk bevindt zich in
het archief van Stad Almelo. In deze plaats werden arrestanten opgeborgen in de
cellen van het stadhuis aan de Koornmarkt. Daartegenover stond de ‘kaak’ of
schandpaal waar executies werden voltrokken, de laatste op op 3 maart 1818.
Enkele artikelen uit de voorwaarden van de aanbesteding die op 17 november
1819 werd gehouden.
De fournituren (benodigdheden) zullen bestaan:
-

-

-

In een ration brood van 1½ pond, gebakken van ¾ weiten en ¼
roggenmeel, in diervoegen, dat van 200 ponden bruto meel, overblijven
170 ponden gebuild meel.
Een ration spijs voor elken dag bestaande:
Des Zondags uit een ration soup van groente, selderie enz. met 16 lood
(160 gram) gepelde gerst, en 4 lood vleesch voor elke persoon, ieder
ration zal wegen 3 ponden, 14 loden.
Des Woensdags uit een ration soup van groenten, selderie etc., ½ kop (½
liter) gele bonen en 4 lood vleesch voor elke gevangene, ieder ration soup
zal moeten wegen 3 pond, 14 lood.
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-

-

-

-

Des Maandags en Vrijdags uit een ration brij van versche kernemelk en
16 lood gepelde gerst voor elke gevangene, wegende 3 pond en 14 loden.
Des Dingsdags en Donderdags uit een ration aardappelen, of
aardappelen met groente, als kool, wortelen, zuurkool etc., wel toebereid
met 2 lood vet en 4 lood osse vleesch in stukjes gesneden, en wegens de
elke gevangene 2 ponden, 7 looden.
Des Zaterdags uit een ration aardappelen en 2 ponden, 7 lood, met 2
lood boter en even zo veel mosterd en water.
Het leveren van legstro, in evenredigheid van 20 pond per gevangene
voor den tijd van 2 maanden, moetende hetzelve zijn rogge of tarwen
stroo van goede kwaliteit.
Het wasschen van een hembt, neusdoek, een das en een paar kousen,
voor elke mannelijke gevangene per week, en van een hembt, neusdoek,
muts en een paar kousen voor elk vrouwelijke gevangene per week en
van een jak om de drie weken.
Het baard scheren van elke mannelijke gevangene, een maal per week,
en wel des Zaterdags nademiddags.
Het leveren van een flesch goed keukenbier aan ieder gevangene elke
dag, of aan elke gevangene welke zulks zoude mogen verlangen, in
plaats van dien, des morgens warme melk, of des avonds kernemelk met
gort, in een behoorlijke evenredigheid.

De in het voorgaande artikel vermelde spijzen zullen naar gelang van het saisoen
kunnen en moeten veranderd worden, zoals de Regenten over de gevangenissen
voor de welstand der gevangenen dienstig mogten oordeelen, ook zal de aannemer
behalve de hier omschreven kledingstukken, tweemaal in het jaar de stroozakken
en dekens doen wassen, en in de ziekenkamers zo dikwijls als de Doctoren en
Chirurgijns zullen nodig oordeelen, gelijk in de laatste ook de beddelakens.
De aannemer zal verpligt zijn, aan de zieke gevangenen zodanige spijzen te geven,
als de Doctoren en Chirurgijns zullen voorschrijven, met uitzondering echter van
geneesmiddelen zullen de aannemers voor drank alleen verpligt zijn te geven: thee,
koffij, melk of karnemelk.
De aannemers zullen persoonlijk of door een gemagtigde van hunnen ’t wegen
moeten tegenswoordig zijn, bij het uitdelen der spijs en andere fournitures, het
eten zal des middags ten twaalf uuren worden uitgereikt, en het brood om de twee
dagen op dezelfden tijd.
Indien den aannemer de gevorderde fournitures niet mogt kunnen leveren, of dat
dezelve door de Regenten over de gevangenissen, of diegene die met dezelver
goedkeuring zal zijn belast, mogten worden afgekeurd, zullen dezelve ten zijnen
koste worden geleverd, en het beloop (de kosten) daarvan op den aannemer en
zijne borgen worden verhaald.
De bakken, ketels of schotels, welke thans in gebruik zijn, en den tegenswoordigen
aannemer niet in eigendom toebehoren, zullen bij voortduring kunnen worden
gebruikt, terwijl den aannemer van de eetwaren de te kort komende zal moeten
leveren, waarvan hij nochtans eigenaar blijft, zoals ook de lepels en de benodigde
tobben, emmers en bezems, welke tot ’t reinhouden der gevangenissen zullen
vereischt worden.
De aannemer zal de vrijheid hebben, zich van zoo veele gevangenen in het zelfde
huis te bedienen, als hij tot bereiding der spijzen, het schoonhouden der localen
enz. zal nodig hebben, mits de Regenten daartoe hunne toestemming geven, en
tegens betaling van twee stuivers daags voor elke gevangene, die hij in diervoege
gebruikt.
Hoe de voeding van verpleegden geregeld werd maken de notulen duidelijk van de
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vergaderingen van de commissie van bestuur van het Sint Anthony Gasthuis in
Almelo. Het Sint Anthony Gasthuis stond oorspronkelijk aan de oostzijde van de
Grotestraat, tussen het Hofkeshuis (schoenwinkel Niers, 1992) en een huis op
de hoek van de Ootmarsgang. In het jaar 1854 werd een nieuw gebouw aan de
Schalderoi in gebruik genomen. Bij de stadsvernieuwing in het jaar 1990 werd
het gebouw met de gehele omgeving afgebroken. Behalve de verpleging van
onbehuisde oudere alleenstaanden werd hulp geboden aan daarom vragende
reizigers. In het jaar 1871 wordt op voorstel van de president van de commissie
van bestuur besloten een proef te nemen met het verstrekken van eten uit de
gaarkeuken, gedurende vijf dagen. Het bestuur blijkt bij de volgende vergadering
over het algemeen zeer voldaan over de kwaliteit van het eten en de kosten
hiervan. Daarom wordt daaraan de voorkeur gegeven boven het eten dat in het
gesticht wordt klaargemaakt. Dat valt niet in goede aarde bij vrouw Van de R. die
het eten in het gesticht bereidde. Men besluit na lange discussie toch met de
gaarkeuken in zee te gaan.
In het jaar 1874 ontvangt de thesaurier (penningmeester) van M.A. Bal,
gymnastiekleraar en badmeester van het zwembad aan de Loolee elf gulden. Het
is de opbrengst van een openbare gymnastiekles om de verpleegden feestelijk te
onthalen. Na de verjaardag van de koning (Willem 111 ) klagen de verpleegden
dat zij bij die gelegenheid van vrouw Van de R. niet alles hadden gekregen wat
voor hen bestemd was. Er waren meer redenen tot klagen. Vrouw Van de R.
maakte zich van tijd tot tot tijd schuldig aan dronkenschap. De president en de
thesaurier kregen opdracht haar nog eens rustig te waarschuwen. Van het geld
van Bal (elf gulden) werd ten behoeve van de verpleegden op 19 februari 1874
gekocht:
-

10 pond en 4 ons vlees f 3,78
4 pond soepvlees
f 0,80
5 flessen wijn
f 3,50
1 krentenbrood
f 1,50
22 kadetjes
f 0,44
1 pond banket
f 0,50
1 ons koffie
f 0,18
½ pond suiker
f 0,20

In de vergadering van 20 juli 1874 besluit de commissie Van de R. en diens
vrouw op 1 november daaropvolgend te ontslaan. De zes verpleegden worden nog
eens gehoord. Hoewel ze ‘de grootste vrees’ tonen voor vrouw Van de R. beklagen
ze zich allen over de behandeling en het eten. Het eten uit de gaarkeuken is dus
stopgezet.
Op 31 augustus 1874 worden uit zes sollicitanten de politieagent J.B.Z. en zijn
echtgenoot benoemd als verzorgers. De nieuwe verzorger Z. vindt het wenselijk
dat de verpleegden ook stoete (wittebrood) krijgen. Hierop wordt een afwijzende
beslissing genomen door de commissie. Twee jaar later krijgen ze toch nog stoete
en wel voor zestig cent per week. Dit op aandringen van het commissielid Ten
Cate.
In het jaar 1878 verzoekt Z. om in plaats van tachtig schepels (8 mud)
aardappelen negentig schepel te mogen kopen en in plaats van achttienduizend
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turven er duizend meer te kopen. Dit was omdat er een negende verpleegde was
bijgekomen. Beide verzoeken worden ingewilligd. Wegens de heersende
varkensziekte wordt gewacht met het kopen van spek.
In een vergadering in het jaar 1879 is binnen gekomen vijf gulden en veertig cent
van Gerbig. Het is de opbrengst van een openbare zangles om de verpleegden te
onthalen. Men besluit daarvan soep en vlees te kopen. Eerder genoemde Bal liet
de verpleegden eveneens onthalen op oudejaarsavond en wil dit weer doen op 19
februari, de verjaardag van de koning. Ten Cate en J.T.W. deden dit op
Sinterklaasavond en eerste kerstdag. Z. deelt mee dat er op kerstdag een
krentenbrood van een onbekende is bezorgd. Het commissie hoort van Z. dat de
verpleegden niets verdienen en dat ze nog geen kop koffie kunnen kopen. Het
bestuur besluit om hen in de namiddag een kop koffie met melk te geven. De
kosten hiervan zijn veertig cent per week.
Op de vergadering van 3 oktober 1879 blijkt dat de verpleegde G. v.d. E. zo ziek
is dat hij het gewone eten niet kan verdragen. Er wordt besloten dat Z. hem zo
nodig twee eieren en een beker melk en soep of bouillon mag geven. Daarvoor
mag wekelijks drie pond vlees worden gekocht. G. v.d. E. overlijdt echter
diezelfde maand op 26 oktober. Men besluit veertig schepel (4 mud) aardappelen
van Pezie à vijf en zeventig cent te kopen en van De Jager honderddertig schepel
(113 mud) Pruisische aardappelen à drie gulden en vijftig cent per mud.
In de vergadering van 4 juli 1881 wordt de wenselijkheid besproken om
verbetering in de voeding te brengen. Z. en zijn vrouw zeggen dat de verpleegden
eten en drinken:
-

’s morgens om 8 uur: koffie met twee sneden roggebrood en een snee
stoete;
’s middags om 12 uur: groente en aardappelen
’s middags om 4 uur: koffie;
’s avonds in de week: zoete melk, alleen zondags koffie en brood.

Voor het brood wordt gebruikt: een pond boter per week, twintig pond vet en
achtenveertig pond spek per drie maanden. Om de veertien dagen wordt op
zondag soep gemaakt. Daarvoor is met een slager een afspraak gemaakt om elke
week vier pond ossenvlees zonder been te leveren.
Op 7
maart 1894 besluit de commissie de volgende verandering in de
middagmaaltijden aan te brengen: Zondag: soep met (4 pond) vlees; maandag,
woensdag en vrijdag: aardappelen met groente en (1 pond) spek; dinsdag,
donderdag en zaterdag: aardappelen met groente en vet. Door deze regeling
krijgen de acht verpleegden twee keer per week groenten en een pond spek per
week meer.
In het jaar 1881 deed Van Meurs uit Breda een onderzoek ter plaatse naar de
uitbesteding in weeshuizen en bestedelinghuizen in Twente (bestedeling:
onverzorgd kind dat bij vreemden in de kost is gedaan). Hij bezocht het
hervormde weeshuis en bewaarschool aan de zuidzijde van de Wierdensestraat in

654

Almelo. Die waren in het jaar 1854 gesticht op initiatief van de predikanten
Schorse en Van Voorst. Van Peitsch werd een geldelijke bijdrage ontvangen voor
de bouwkosten en hij liet bij zijn overlijden en legaat van vijf en twintighonderd
gulden na aan het weeshuis. Als herinnering aan diens jong overleden dochter
staat boven de ingang haar naam: Johanne Frederika Peitsch. Tijdens de
bevrijding van Almelo op 4 en 5 april brandde het gebouw dat door de Duitsers
was bezet, volkomen uit.
Opgenomen werden ‘geheel ouderlooze, verwaarloosde, verlaten of onechte
kinderen, doch geen halve weezen van 6 tot 19 jarige leeftijd’. In het jaar 1881
waren er zes en twintig geplaatst: zestien jongens en tien meisjes. Wat de
verzorging betreft:
Vier malen per dag komen zij tot dat doel (het innemen der maaltijden) samen. ’s
Morgens, ’s namiddags en ’s avonds krijgen zij een paar boterhammen, waarbij de
grooten koffie drinken uit kommen en de kleinen chicoreiwater uit blikken kroezen.
Melk en bier wordt alleen op aanraden van den geneesheer door zieken en
zwakken gebruikt. De middagkost bestaat drie maal in de week uit aardappelen
en groenten door elkaar en op de andere dagen uit bruine boonen, of rijstesoep, of
meelkost. Hierdoor krijgen zij tweemaal in de week vleesch en eens spek. Het
middageten, waarvan de hoeveelheid niet beperkt is, wordt uit den pot opgeschept
op de aarden borden. Gedurende den maaltijd wordt door ‘vader of moeder’
toezicht gehouden; zij eten niet met de kinderen, maar afzonderlijk, ofschoon
denzelfden kost.
Van Meurs merkt hierbij op:
Met dezelfde vrijmoedigheid waarmee ik prijs, meen ik ook te moeten misprijzen,
nadruk te moeten leggen op ’t geen, naar mijn oordeel afkeuring verdient, leemten
of gebreken zijn. Jammer acht ik ‘t, dat in dit gesticht, waar zooveel goeds wordt
aangetroffen, de voeding en de uitspanning der kinderen te wenschen overlaat. Of
het cicoreiwater, ’t welk de kinderen drinken, niet beter te vervangen ware door
melk, of, zoo nodig, door melk en water, komt mij even waarschijnlijk voor, als dat
een wat steviger en vettere middagkost, dagelijks door allen genoten, bevorderlijk
zou zijn aan de lichamelijke ontwikkeling en gezondheid der kinderen, vooral de
klierachtige gestellen.
Mogelijk bracht dit rapport tijdelijk verbetering in de verzorging van de kinderen.
Twintig jaar later werd de toestand erbarmelijk slecht. Zowel de onmenselijke
behandeling van de kinderen door de vader en de moeder, als het aan hen
verstrekte onvoldoende en ondeugdelijke voedsel, leidden omstreeks het jaar
1903 tenslotte tot de zogenaamde ‘Weeshuisaffaire’. Het regende klachten bij
Pover, de inspecteur van politie. Er waren zeer gegronde klachten waarbij ook de
regenten niet werden ontzien. Beperkend tot de voedselvoorziening het volgende
uit zijn rapportage:
De voor de kinderen bestemde melk moest eerst een nacht overstaan en werd dan
afgeroomd, waarna de afgeroomde melk voor de kinderen was. Worst, die voor de
kinderen bestemd was, werd nimmer aan hen verstrekt. Verder werd de kinderen
beschimmeld of naar petroleum smakend brood voorgezet, terwijl zelfs
uitgekauwde tabakspruimen tussen hun brood werden gevonden. Wie zich durfde
beklagen werd eerst door de weesvader en vervolgens nog eens door de Regenten
gestraft.
De inspecteur van politie Pover legde de klachten vast in rapporten. Er komt
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meer bekendheid over deze wantoestanden en het publiek gaat openlijk optreden
tegen de weesvader. Zo moet de politie hem in bescherming nemen tegen een
scheldende menigte van ongeveer vijftienhonderd mensen die met stenen gooien.
Hoewel Pover de bij hem binnengekomen klachten in rapporten had vastgelegd,
werd hem door justitie verweten dat hij zich tussen haar (justitie) en de regenten
had gesteld. Een en ander blijkt een nadelige invloed op zijn salaris te hebben
gehad. Hij moest het nog steeds doen met zevenhonderd gulden per jaar.
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Trekt gen bokse oet, vuuralleer iej’t ber ingoaot
Vuur dove oaren is t vergeafs preaken

De Jörren

Semke, de Beie, De Marre, de Junne waren Enterse mannen van joodse afkomst.
Ze worden herdacht in navolgende hoofdstukken. Ze hebben niets met de
boterfabriek te maken, behalve dat ze ernaast woonden. Menigeen zal zich de
mannen, de vrouwen en hun kinderen herinneren, de jongeren wellicht hun
namen. Ik wil er niet aan voorbij gaan, temeer omdat ze allemaal, behalve
Mannie van Hoorn en zijn vrouw en de twee dochters van Marcus Samuel, op
brute wijze zijn vermoord in de gaskamers. Hun leven is hen afgenomen voor een
waandenkbeeld. Zij hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid. Op de
gedenksteen aan de Bornerbroekseweg staan hun namen. Om nooit te vergeten!
Uit het jaar 1809 citeer ik het volgende:
Op 24 april uit odder (order) van A. Huskes (één van de burgemeesters) aan J.
Wolbers voor het varen van arme Joden na Markel gegeven -:10: -.
Joodse meisjes konden trouwen als ze twaalf en half jaar waren en uit de
registers blijkt dat ze dat ook inderdaad deden. Hollandse meisjes waren voor de
wet pas meerderjarig op hun vijfentwintigste maar ze mochten trouwen vanaf
hun zestiende. Ze werden al vanaf hun puberteit als object van begeerte
beschouwd en waren dan ook huwbaar. De Verenigde
Oost - Indische
Compagnie vroeg ‘yonge dochters’ scheep te gaan naar het Verre Oosten, als
bruiden voor de werknemers aldaar. Die konden vijftien, zestien of zeventien zijn,
maar goed ontwikkelde twaalfjarigen werden ook geaccepteerd (1650). Hollandse
vaders hadden een ongebruikelijk groot aandeel in de opvoeding van hun
kinderen. Ze bereidden hun kroost niet alleen geestelijk op de buitenwereld voor
maar luisterden, troostten en verzorgden ze.
De joden werden vervolgd en verjaagd door de inquisitie, maar beschermd door
de Hollanders. De meest zuidelijk gelegen steden van de provincie Holland leden
zwaar onder de nabijheid van de grens met de Spaanse Nederlanden. De oude
handelsstad Dordrecht lag op het kruispunt van rivieren die de Spanjaarden
hadden geblokkeerd om de toevoer van voedsel naar de vijand te verhinderen. De
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handel was er gedurende de tachtig jaar durende oorlog met Spanje gestagneerd,
terwijl Amsterdam de rol van centrum van zaken en handel van het door de
Spanjaarden bezette Antwerpen kon overnemen. Amsterdam groeide en bloeide,
zodat de Amsterdamse Beurs en de Wisselbank het financiële middelpunt van
Europa werden. De welvaart van Amsterdam was voor een deel te danken aan de
capaciteiten en de internationale contacten van de gevluchte joodse kooplieden,
van wie Michaël de Espinosa er één was. Bento Spinoza, onze filosoof, was de
tweede zoon van Michaël Espinosa en Hana Deborah. Het stadsbestuur van
Amsterdam was erg ingenomen met de handigheid waarmee de van het Iberische
schiereiland gevluchte joodse kooplieden aan de vigilantes (vigilant is waakzaam)
van de Madrileense douane, die het vooral op Nederlandse schepen hadden
voorzien, ontkwamen of ze misleiden. Deze Portugese vluchtelingen zagen kans
zilverstaven uit Spanje en kostbare ladingen uit Marokko te smokkelen via
contacten in Fez en Tanger en de kuststeden van Zuid-Spanje. Uit
archiefstukken blijkt dat De Espinosa via Salé in Marokko handel dreef op het
Midden-Oosten. Michaël de Espinosa werd rond het jaar 1587 geboren als de
zoon van een welvarende Lissabonse koopman die voor de stedelijke inquisitie
naar Vidiqueira was gevlucht, in het zuiden van Portugal. Toen de inquisitie van
Evora daar doordrong week hij uit naar Nantes (Frankrijk). Uiteindelijk vertrok
Michaël naar Amsterdam, waar hij zich bij zijn vaders broer Abraham voegde, en
diens dochter Rachel trouwde. Zijn vier en tachtigjarige vader Isaac verliet
Frankrijk uiteindelijk ook om naar Nederland te gaan maar zou Amsterdam nooit
levend bereiken. In 1627 werd zijn lichaam per schip vanuit het plattelandsdorp
Rotterdam waar hij was overleden, naar Amsterdam vervoerd. De reden was om
op het joodse kerkhof bij zijn zuster Sara, zijn schoondochter (Michaëls eerste
vrouw) en hun twee jongestorven kinderen begraven te worden. Misschien waren
ze allemaal bezweken aan de pest die toen in Europa heerste. In Amsterdam
werden in de periode 1622 tot 1628 vijf en dertigduizend mensen het slachtoffer
van die ziekte. In Amsterdam kon men openlijk de eigen godsdienst belijden. Als
men wilde kon men voor het open raam gaan staan in gebedsmantel en met de
hoge zwarte hoed en de Hebreeuwse frasen zingen. In Spanje en Portugal
riskeerden de joden hun leven als ze de spijswetten naleefden, Hebreeuwse
boeken bezaten of besneden waren. En ook Frankrijk was geen rustig asielland
gebleken. In 1615 werden de joden officieel uit Nantes verbannen. In de Lage
Landen werden de joden met grote mildheid ontvangen, vooral in Amsterdam. In
de ogen van de joodse gemeenschap had een baby met het voor Portugese joden
typische donkere uiterlijk en olijfkleurige huid alle zegeningen en vrijheid die hij
kon wensen. Bento, Michaël’ s zoon, de latere filosoof voldeed aan dit beeld. Hij
was gevrijwaard van een plotselinge dood door de piek van een lans. De Spaanse
consul in Amsterdam meldde: ‘De mensen van dat volk hebben de gewoonte
zoveel namen aan te nemen als hun goeddunkt, ofwel met bedrog als oogmerk,
ofwel met het doel hun familieleden in Spanje die nog steeds hun ware naam
dragen, niet in gevaar te brengen.’ Bento Spinoza, een Nederlandse jood van de
eerste generatie, gebruikte meestal het initiaal ‘B’, wat verklaard waarom
biografen vaak verschillende varianten van zijn voornaam gebruiken: Benedictus,
Baruch, Bento. Terwijl Bento Spinoza de bijbetekenissen van zijn verschillende
voornamen verdoezelde en vaak zelfs helemaal verzuimde zijn brieven te
ondertekenen, is het de taak van de biograaf de signalen die ze afgeven te
verklaren. Als schepper van een unieke filosofie noemen we hem Spinoza, al

658

gebruikte hij zelf bijna nooit de bondige noordelijke vorm van die naam. Van alle
leden van de Amsterdamse Iberische joodse gemeenschap zullen er familieleden
gemarteld, opgehangen of verbrand zijn tijdens de zuiveringen van de inquisitie
die het Iberisch schiereiland teisterden. De joden in Portugal waren in het begin
tot het midden van de zestiende eeuw goed geassimileerd (aangepast) en werden
gerespecteerd, al was hun politieke en economische macht ontzegd. Pas in de
jaren tachtig werden ze gedwongen zich tot het christendom te bekeren. Toen de
Portugese inquisitie eenmaal was georganiseerd, evenaarde die de wreedheid van
de Spaanse methoden. De straf voor het praktiseren van het joodse geloof was de
christelijke doop, vaak onder dwang. Op bekeerlingen maken onder niet-joden
stond de doodstraf. De boetelingen die ternauwernood aan de galg ontkomen
waren, herinnerden zich de gedwongen publieke geloofsbekentenissen en de
sanbenito’s, de met zwarte kruisen bestikte gele mantels die de boetelingen die
het overleefd hadden daarna tijdens de mis moesten dragen, en tijdens kerkelijke
feestdagen ook op straat. De Portugese joden waren in de loop van de zestiende
eeuw Portugal binnengedruppeld. Eeuwenlang hadden ze koninklijke
bescherming genoten en die bevoorrechte status is debet geweest aan de
openlijke uitbarstingen van jaloezie en haat die maakten dat in het jaar 1390 de
helft van alle Spaanse joden zich tot het christendom bekeerde. De vrome joden,
de artsen en advocaten die aan de beroemde universiteiten van Salamanca en
Toledo hadden gestudeerd, en verder de puissant (geweldig) rijke koninklijke
agenten en financiers, hadden er allemaal de voorkeur aan gegeven zich bij de
joden in Portugal te voegen. Zij waren het die de Portugese joden leerden hoe een
christelijk masker te dragen en tegelijkertijd heimelijk volgens de Wet te leven,
hoe hun kinderen tot katholiek te laten opvoeden totdat ze oud genoeg waren om
hun mond te houden en hoe de mis te vieren zonder voor beelden te buigen. Uit
Spinoza’s leven en werken blijkt niet alleen een sterke Spaans-joodse invloed in
Amsterdam maar ook dat Spaanse zaken hem persoonlijk aantrokken.
Zowel bekeerde als niet bekeerde Iberische joden werden Marranen genoemd.
Dat was geen scheldwoord maar oorspronkelijk een combinatie van het oud
Castiliaanse woord voor varkensvlees en het Arabische woord mahram, wat
betekent: verboden voor sommigen. Hout was duur in de republiek en het werd
geïmporteerd uit Denemarken of van nog verder noordwaarts. Het werd
aangevoerd in vlotten die door schepen werden getrokken en aan of bij de
Houtgracht opgeslagen. De Marranen leden zwaar onder de vochtige Noordzeekou. Er werden turfvuren gebrand of een vuur van drijfhout. De rook van de turf
verstopte de longen, vooral als daar nog de dampen van goedkope olie, goedkope
kaarsen en tabak bij kwamen. De Marranen hadden in Amsterdam de import van
tabak en de verwerking ervan in handen. Tot aan het jaar 1600 geloofde men dat
tabak een medicinale werking had. Culpeper propageerde het tegen reumatische
pijnen en alle vormen van verkoudheid: ‘Tabak is, indien gerookt in een pijp, een
groot verdrijver van flegma (onaandoenlijkheid)’. Een vooraanstaand arts bezwoer
dat tijdens de pestepidemie van het jaar 1635 alleen het roken hem van de dood
had gered. Bento Spinoza overleefde de epidemieën die de Nederlandse steden in
de jaren 1635, 1655 en van 1663 tot 1664 teisterden maar ‘hij heeft zich
gedurende zijn hele leven nooit in een goede gezondheid mogen verheugen’ en
zijn tuberculose en glasstof aangetaste longen zouden het opgeven toen hij
vierenveertig jaar was. De rook die in zijn jeugd de gordijnen van zijn ledikant
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bezwangerde zou hem altijd blijven vergezellen. ‘Zijn pijp’, aldus zijn huisbaas,
‘was tot aan zijn dood zijn grootste plezier’.
De grootste bron van spanningen tussen de Marranen (gevluchte Portugese
joden, bekeerd en onbekeerd) en de Hollanders vormde hun houding jegens de
vrouwelijke sekse. Amsterdammers klaagden erover dat de Portugezen een
onverzadigbaar verlangen naar vrouwen hadden. Men merkte op dat ze in
Portugal bordelen toestaan en dat ze hun zonen eerder geld en toestemming
gaven om naar een bordeel te gaan, dan naar de taveerne. In Spanje en Portugal
was het beslapen van dienstmeisjes of andere beschikbare vrouwen een
pekelzonde die men deelde met de katholieke heren, die gewoonte was moeilijk af
te leren. In de republiek was het de joodse mensen officieel niet toegestaan
Hollandse bedienden te hebben, toch hadden ze christenen in dienst en namen
Hollandse leerlingen aan. Het was hun verboden seksuele relaties met Hollandse
vrouwen te hebben of met ze te trouwen. In het jaar 1619 klaagde een
burgemeester dat ‘veel uit Portugal gevluchte joodse mensen zich zodanig
gedragen, en (zo vaak) met de dochters van dit land trouwen, dat velen er grote
schande van spreken.’ Er kwamen regelmatig klachten over Joden ‘die de
dochters van christenen, die hen dienen, misbruiken.’ De Marranen hielden hun
vrouwen en dochters binnenshuis en ze mochten alleen onder begeleiding op
straat, waarbij ze gesluierd moesten zijn. In het jaar 1731 nog meldden de joodse
leiders de burgemeesters van Amsterdam dat hun ongetrouwde dochters nooit
uitgingen en geen Nederlands spraken. In Nederlandse en Engelse ogen werden
ze onderdrukt en gevangen gehouden. Deze gewoonte was zowel Portugees als
joods. In het jaar 1651 maande Dom Francisco Manuel de Mello te Lissabon dat
vrouwen niet aan tafel mochten verschijnen als er een man van buiten de familie
te gast was. Een Engelse zeeman deed het volgende verslag:
De getrouwde mannen zijn erg jaloers en zullen geen enkele vreemdeling toestaan
te gaan waar hun vrouwen zijn, laat staan ze te zien, en houden hun vrouwen
zoveel mogelijk verborgen (…) hun vrouwen, zowel getrouwde als ongetrouwde,
dragen een zwarte sluier over hun hoofd, die tot hun enkels reikt en alleen hun
ogen onbedekt laat.
Spaanse katholieke hervormers zagen eerder dan de Portugezen in dat vrouwen
hun kinderen sterker aan het geloof zouden kunnen binden als ze lezen en de
catechismus bestuderen. Het onderwijs aan vrouwen werd echter streng beperkt.
Zuster Juana Inés de la Cruz trad bijvoorbeeld in een Mexicaans klooster omdat
ze geen andere mogelijkheid zag om te studeren. Haar theologische kritieken
wekten schandaal en ze stierf met de inquisitie op de hielen. Dom Francisco uit
Lissabon vond dat het kussen en het borduurraam de beste boeken voor een
vrouw zijn en rabbijn Eliëzer waarschuwde dat wie zijn dochter de Thora leert,
leert haar onzin, waarmee hij bedoelde dat de wijsheid ervan ontoegankelijk voor
haar was. Toch konden intelligente meisjes door heimelijke studie vooruitkomen
en aangezien niet-joodse vrouwen in de Middeleeuwen naam maakten als
geleerde, werd het probleem van onderwijs aan vrouwen aan de orde gesteld in
het joodse wetboek Shulchan Aruch van het jaar 1565. Dat bepaalde dat een
vrouw toegelaten mocht worden tot Lezing van de Wet maar dat ze daar uit eigen
bescheidenheid vanaf diende te zien. De Marranen gaven, meer dan andere
joodse mensen de voorkeur aan ongeletterde vrouwen. Toen in het jaar 1623 in
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de republiek verplicht werd om burgerlijke huwelijksaktes te ondertekenen,
moesten vele bruiden volstaan met het zetten van een kruisje. Zelfs de heilige
geschriften bleven buiten het bereik van de Marraanse vrouwen. Hun moeders
leerden hen slechts drie rituele regels te volgen: ze moesten de sabbath kaarsen
aansteken, ze mochten een stukje deeg terzijde leggen als offerande en tijdens
hun menstruatie moesten ze zich terugtrekken. Alleen de jongens die goed
vorderden in de studie van de Thora mochten bidden. In Iberië waren het vaak de
vrouwen die deze mitzwoth navolgden, die het geloof in stand hielden in families
waarvan de man niet meer het geloof praktiseerde, zonder evenwel een plaats te
krijgen in het intellectuele spirituele leven van de gemeenschap. Een
hedendaagse joodse geleerde geeft toe dat niets in de joodse bijbel of rabbijnse
literatuur de relatieve meerderwaardigheid van het mannelijk kind ontkent, en
dat het verschil nog sterker wordt als ze opgroeien. Ook toegegeven wordt dat
deze gefrustreerde vrouwen vaak bedillerig, dominant en gauw in tranen waren,
vandaar de religieuze raad: ‘Een man moet altijd zorgvuldig vermijden zijn vrouw
te ergeren want haar tranen komen snel (…) alle poorten kunnen gesloten zijn,
maar de tranenpoort nooit.’ In de republiek daarentegen waren flink wat vrouwen
met een door opleiding geoefende geest. De best opgeleiden spraken en schreven
Latijn en vertaalden vanuit het Grieks. Vrouwen waren zelfs in de republiek van
openbare ambten uitgesloten, ofschoon sommigen zeer succesvol in de handel
waren en weeshuizen, ziekenhuizen, bejaardenhuizen en tuchthuizen
bestuurden, zoals uit vele groepsportretten van dat soort besturen blijkt. Maar de
Spaanse priester Vivés, zoon van vervolgde en bekeerde joden, schreef in zijn
‘Taken en Plichten van de Echtgenoot’ dat het gedrag van de Nederlandse
mannen en vrouwen ‘niet overeenkomstig de natuur is’. Want ‘de natuur heeft de
vrouw een bangelijk, hebzuchtig en nederig gevoel gegeven.’ Anderzijds was het
voor de ‘edele, hooggestemde en nijvere geest’ van de man noodzakelijk dat hij
actief is en zijn bezigheden buitenshuis heeft en was het ‘natuurlijk’ dat hij de
baas was. De Marranen vonden de vrouwen in de republiek onvrouwelijk en
andere Europeanen deelden die mening. Alle Iberiërs zagen met afschuw hoe
Hollandse (en ook Engelse) vrouwen alleen op straat liepen en in het openbaar
mannen kusten en omhelsden. En ook thuis leken de Hollandse vrouwen zich
nergens voor te schamen. De Engelsman Owen Felltham meldde dat ‘de vrouw er
de baas van het huis is.’ Hollandse mannen klaagden er soms zelfs over dat hun
vrouwen de broek aanhadden en de autoriteiten, zich daarvan bewust, stelden
hogere boetes in voor het slaan van een echtgenoot dan voor het slaan van een
echtgenote. Veel vreemdelingen vonden de Hollandse vrouwen groot, sterk en
bazig. Sommigen waren dat ook inderdaad. De vrouw van een hoge ambtenaar
uit ’s Hertogenbosch bracht een vrouwenleger tegen de Spanjaarden in het veld.
In Haarlem sjouwden huisvrouwen ketels met kokende vloeistoffen de
borstweringen op om ze over de hoofden van de vijand leeg te gieten. Jan de
Wasserman, de geplaagde echtgenoot van de Hollandse spotprenten was een
angstaanjagend spookbeeld voor de Marranen, die niet graag wilden dat hun
vrouwen de gewoontes van de Hollandse vrouwen overnamen. Dat zal de reden
zijn geweest waarom velen hun gezinnen uit de buurt hielden van de
Herengracht en Keizersgracht, al konden ze het zich veroorloven er te wonen. Als
Bento Spinoza wijst op de wispelturigheid en de sluwheid van de vrouw en haar
vaak, zeer vaak bezongen ondeugden, klinken daarin eeuwen van verachting en
onderdrukking van vrouwen, dochters en zusters door. Het ‘bezingen’ van de
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vrouwelijke ondeugden was een trek van de gemeenschap waartoe hij behoorde.
Zijn filosofie bestaat in een heel belangrijk opzicht uit redeneringen op grond van
universele of eeuwige principes, algemene erkende begrippen, de grondslagen
van ons redeneren, in het licht waarvan afzonderlijke omstandigheden worden
beschouwd. Filosofie is gebaseerd op algemene begrippen en moet uitsluitend op
de studie van de natuur gebouwd worden. Men neemt algemeen aan dat
Spinoza’s programma’s voor sociale, politieke en religieuze hervormingen op
grond van deze leer vrij zijn van de intense emoties ten aanzien van het lijden
van zijn voorvaderen. Dat was het gevolg van het redeneren, het opsporen van de
oorzaken van heftige gevoelens en de herleiding daarvan tot algemene causale
(oorzakelijk) principes van de menselijke natuur, wat haaks stond op het
gedachteloos imiteren of verachten van zulke gevoelens. Hij beschouwde
antisemitisme (Jodenhaat) als een van de verschijningsvormen van religieus
fanatisme (fanatiek is hevig bezield door een bepaalde gedachte), aangezien dat
voortkwam uit inadequate (niet overeenkomstig het doel) voorstellingen. Voor
hem waren dat verbeelding, associatie (verbinding van gedachten), geruchten,
hartstocht, mening en vooroordeel. Dat werd nog verergerd door de joodse wet en
het ritueel die volgens hem de politieke organisatie en het werkelijk welvaren van
de oude joden tot doel hadden en die nu verouderd waren en weerstand
opriepen:
Dat zij zich echter door zoveel jaren verstrooiing heen en zonder staat
gehandhaafd hebben, is allerminst verwonderlijk, nadat ze zich zo van alle naties
hebben afgezonderd, dat ze zich de haat van allen op de hals gehaald hebben, en
dit niet slechts door hun uiterlijke riten, die tegengesteld zijn aan die van die van
andere naties, maar ook door het kenmerk van de besnijdenis, waaraan ze zeer
nauwgezet vasthouden.
Bento Spinoza lijkt echter nooit zijn geërfde opvattingen over vrouwen tegen de
meetlat van zijn eerste principes gelegd te hebben. Vanaf de jaren 1661 tot 1662
vinden we in de loop van zijn leven steeds harder wordende negatieve uitspraken
over hun gejengel, vooringenomenheid, stompzinnige medelijden, bijgeloof,
wispelturigheid, sluwheid, zwakheid en geestelijke minderwaardigheid. Filosofen
uit onze tijd proberen met het oog op politieke correctheid de blijken van zijn
vrouwenhaat te verzachten. Ze vertalen het Latijnse ‘muliebris’ of het
Nederlandse ‘vrouwen- of vrouwelijk’ bijvoorbeeld met ‘onmanlijk’. Spinoza
bedoelt ‘vrouwelijk’. Het is echt heel moeilijk om zijn bespotting van het joodse
ritueel te neutraliseren:
Als de grondslagen van hun godsdienst hun geestkracht niet zouden doen
verslappen, zou ik absoluut geloven dat zij eens, als de gelegenheid zich voordeed
– want zo veranderlijk zijn de menselijke zaken – hun staat weer zouden oprichten
en dat God hem opnieuw zou uitverkiezen.
De Engelse vertaling van het door Spinoza gebruikte Latijnse woord ‘effeminare’
geeft ‘make them effiminate, verwijfd maken’. De leer van Spinoza biedt de
mogelijkheid de vrouwelijke mentaliteit als een weerspiegeling van het vrouwelijk
lichamelijke gestel te beschouwen. Voor Spinoza was de geest het begrip van het
lichaam. In zover het lichaam van de vrouw verschilde van dat van de man,
moest de geest ook verschillen. Uit zijn principes volgt, consequent
doorredenerend, tevens dat de geslachten moeten overeenkomen omdat de rede
de algemene begrippen kan zien die per definitie voor beide geslachten dezelfde
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zijn. Spinoza zou dus een algemene vrouwelijke-mannelijke mentaliteit hebben
moeten verdedigen, of tenminste staande moeten houden dat de etnische
groeperingen die abusievelijk als ‘rassen’ worden aangeduid, een menselijke
natuur gemeen hebben. Dat heeft hij echter nooit gedaan. Er was een kloof
tussen zijn principes en zijn opvattingen. Spinoza had zure denkbeelden over
vrouwen en hij zou tot aan het eind van zijn leven blijven volhouden dat: ‘ik het
volle recht heb te beweren dat vrouwen van nature niet hetzelfde recht als
mannen hebben, maar noodzakelijk minderwaardig aan hen zijn.’ Met recht
bedoelde hij niet ‘rechten’, die van de mensen zijn en in een samenleving worden
verleend, maar ‘recht’ in zijn betekenis van ‘het recht en de wet van de natuur’.
Hieruit lijkt te volgen dat vrouwen voor hem gedoemd waren tot geestelijke
onvrijheid en hij beschouwde ze inderdaad als ongeschikt om te heersen of
enigerlei sociale macht uit te oefenen. De joods-christelijke opvatting dat de
vrouw een onvolkomen man was omdat ze uit de rib van Adam was geschapen
werden verdrongen door de opvatting dat de vrouw geen verminkte versie van de
man was maar volstrekt van hem verschilde. Filosofen in de navolgende eeuwen
vonden ook dat de vrouwen ‘van nature’ minderwaardig waren. Die
minderwaardigheid werd toen beschouwd als het gevolg van ‘hysterie’, van de
invloed van de baarmoeder op gezondheid, seksualiteit, intelligentie, uiterlijk en
sociaal en zedelijk gedrag. Dit was in feite een scheikundige theorie omdat ze
voortkwam uit de antieke humeurentheorie. Men was het erover eens dat de
vrouw een koud en vochtig temperament had. De baarmoeder was in inwendige
bloem die door gebrek aan zonlicht nooit ontlook, een koud en vochtig veld
waarin mannelijk zaad te gronde kon gaan. Slechts weinige artsen twijfelden aan
hippocratische (Hippocrates was een Griekse geneeskundige 460-377 v. C.)
opvatting dat de baarmoeder de oorzaak was van de meeste ziektes van de
vrouw, alsmede van haar natuurlijke lichtgelovigheid, zinnelijkheid, praatzucht,
lichtzinnigheid en van haar neiging tot wraakzucht. Men dacht dat lelijke
vrouwen, vooral die met vochtig vlees, smal gezicht, spleetogen en een rechte
neus, beheerst werden door koude en vochtige humeuren en als gevolg daarvan
steriel, kwaadaardig, dom en in alle opzichten geschikt waren voor
heksenpraktijken. Deze wijdverbreide opvattingen bleven tot ver in de achttiende
eeuw bestaan en zelfs toen waren er weinig filosofen die eraan tornden. Diderot
meende bijvoorbeeld dat ‘de zinnen heersen, niet de geest. De vrouw heeft een
ontembaar orgaan in haar binnenste, dat onderhevig is aan vreselijke krampen
(…) Haar hoofd blijft de taal van haar zinnen spreken, zelfs als die dood zijn.’
Deze ideeën zorgden ervoor dat vele, vele vrouwen als heks werden vermoord. In
de republiek stopte men rond het jaar 1600 met het ter dood brengen van
heksen. Spinoza heeft geen bewijs voor zijn opvatting over de vrouwelijke geest.
Hij stelt alleen dat bepaalde geestelijke zwakheden vrouwelijk zijn. Hij beweert
bijvoorbeeld dat elke wet die het doden van dieren verbiedt, meer berust op ijdel
bijgeloof en vrouwelijke weekhartigheid, dan op gezond verstand. Spinoza
beweert ook, zonder dat overigens aannemelijk te maken, dat vrouwen
bijgeloviger dan mannen zijn en dat vooringenomenheid een typisch vrouwelijke
trek is. In de latere geschriften en in het derde deel van de ‘Ethica’, verklaart hij
dat bijgeloof en de vooringenomenheid die de redelijke vermogens der vrouwen
verstikken, ook de mannen tot waanzinnige passie drijven. Verder wordt
aangetoond dat mannen worden verzwakt door een vernederende aandoening die
vanouds geassocieerd wordt met hun geslacht. ‘Als even gek beschouwd men
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degenen, die van liefde branden en nacht en dag alleen van hun geliefde of hun
vrijer dromer (…). Mannen beoordelen de vaardigheden en de wijsheid van de
vrouw meestal aan de hand van haar schoonheid.’ Spinoza maakt de man het
slachtoffer van de verleidingskunsten van de vrouwen. Hij beweerde dat vrouwen
tot onredelijkheid aanzetten en politieke besluitvorming nadelig beïnvloedden.
‘Om nog maar te zwijgen van het geval dat de koning die slaaf van zijn wellust is
alles vaak bestuurt overeenkomstig de lusten van een minnares of wekeling
(wekelijk is slap, al te teer).’ En toch gebruikte hij deze mannelijke zwakheid om
zijn opvatting aannemelijk te maken dat vrouwen, en niet mannen ongeschikt
waren om te heersen.
De Hollanders zagen de duisterheid van joodse zaken op zee door de vingers
maar dat gold niet voor hun gebrek aan scrupules in Amsterdam. Geen
kerkgaande Hollander, zelfs geen slavenhandelaar wilde te boek staan als
handelaar in goud en zilver of als lommerdbaas omdat het lenen van geld door de
hervormde kerk als een zonde werd beschouwd en strijdig met Gods woord. Om
de joodse groei en bloei binnen de perken te houden werden hun wettelijke
restricties opgelegd en werden ze uit de gilden geweerd. Toch was de rijkdom van
de Marranen vaak schijn. Hugo de Groot klaagde in 1640: ‘Ik dacht dat de leden
van de Amsterdamse synagoge zowel rijk als vrijgevig waren. Nu besef ik dat ik
me vergiste. Ik weet echter niet of ik moet geloven dat ze de waarheid spreken, of
dat ze zich armer voordoen dan ze zijn om belasting te ontduiken.’ In het
algemeen bewonderde men in Spinoza’s tijd de Amsterdamse Iberische joden.
Ook Bento heeft al vroeg de noodzaak ingezien van een goed burgerschap omdat
het onmogelijk was door de straten van Amsterdam te lopen zonder de zonde en
de gevolgen ervan te zien. Met een korte omweg vanaf de Hoogstraat was het
Spinhuis aan de Oudezijds Achterburgwal, waar men voor een paar stuivers – de
prijs van een brood – vrouwen kon zien die hun straf uitzaten en die gedwee
onder het toezicht van de opzichter zaten te spinnen. Het rasphuis aan de
Heiligeweg was het vernederend alternatief voor de mannen. Heeft Bento ooit
gezien hoe de geketende veroordeelden door de grote poort schuifelden om aan
hun straftijd te beginnen. Hun zwetende lichamen waren bedekt door een fijne
glanzende laag rood stof van het brazielhout (verfstofhoudende houtsoort) dat ze
eindeloos moesten raspen. Elke dag moesten ze een bepaalde hoeveelheid
brazielhout tot glanzend rood poeder raspen. Als ze daar niet in slaagden, of
anderszins aanstoot gaven, werden ze blootgesteld aan een afgrijselijke vorm van
intimidatie: het pompen of verzuipen. Ze moesten dan in een cel waar steeds
water in werd gepompt, dat bloedrood werd van het stof van het brazielhout dat
hun lichaam bedekte, pompen was de enige manier om aan de dood te
ontsnappen.
De straffen van de Mahamad hielden de meeste joodse mensen uit handen van
de rechterlijke macht maar voor de meeste Hollanders was het rasphuis de
ultieme afschrikking. En terwijl niemand zou ontkennen dat de Hollanders
vechtlustig waren – ‘hondert Nederlanders, hondert messen’ grapte een schrijver
– stond de republiek meer bekend om haar wrede straffen en alomtegenwoordige
galgen, dan om haar criminaliteit. Over deze kwestie had Spinoza gemengde
denkbeelden. Iemand kan niet goed genoemd worden omdat hij de galg vreest.
Om rechtvaardig te zijn was het noodzakelijk te begrijpen. Terwijl hij
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wetshandhaving op grond van vrees verafschuwde, wist hij dat geen enkele
gemeenschap stand kan houden zonder de macht en het geweld van de staat, dat
wil zeggen zonder wetten die de lust en de teugeloze drift der mensen matigen en
bedwingen. Zijn protest tegen de vervolging van andersdenkenden die met
argumenten voor hun mening kwamen, verschilde met zijn opvatting dat de wet
scherpe tanden moest hebben. Spinoza begreep dat de Spaanse joden tot
publieke ambten verkozen konden worden en de Portugese niet. Hij zou
ontdekken dat de Duitse en Poolse joden in Oost-Europa net zomin rijkdom als
eer konden verwerven, zo zou hij ook spoedig de glazen muur gewaarworden die
de ogenschijnlijke vrijheid van vreemdelingen en andersdenkenden in
Amsterdam omgaven. Ondanks de waarde die de Marranen hechtten aan hun
opmerkelijk uiterlijk, lijkt hij al vroeg te hebben begrepen dat je vijandigheid en
wantrouwen opwekt als je je in de menigte onderscheidt door je te opzichtig of te
armoedig te kleden, zoals de strenge mennonietensekte waarvan de huidige
Amish in Pensylvania afstammen, die alleen vormeloze jurken en broeken met
gerafelde randen dragen. Sommige Marranen hadden dat meteen aangevoeld,
bewaarden hun beste goed voor de synagoge en hadden gewone zijden of
gesteven linnen kragen voor de stad gekocht. De Marranen die beroepsmatige
relaties met niet-joden hadden, poseerden in eentonig zwart voor hun portret.
Spinoza werd altijd afgebeeld in het zwart met een eenvoudige witte kraag. Zijn
garderobe bestond uit een kameelharen jas en broek, twee kameelharen mantels,
twee zwarte hoeden, handschoenen, een leren vest, zwarte en grijze schoenen,
een paar zilveren gespen, een katoenen halsdoek met uitneembare kraag, setjes
boorden en manchetten, vier katoenen zakdoeken en een geruit exemplaar.
Er waren ook plaatsen waar het ‘schuim der mensheid’ zich
verzamelde, en
die een goede jood moest vermijden. Dreef Michaël zijn jongens haastig langs de
tingeltangels en de taveernes die elkaar in het gebied tussen de Jodenbreestraat
en de Oude Kerk verdrongen, waar de prostituees samenkwamen om de
aanhoudende invasie van zeelieden te begroeten? De meisjes stonden bekend om
hun vrijpostigheid. Een Engelse reiziger uit die tijd vertelde over ‘de meest
schaamteloze hoeren waar ik ooit van gehoord heb, als ze een vreemdeling zien,
hem aan zijn jas hun huis in trekken.’ Wat zou de kleine Bento van de
straatmeiden gedacht hebben? Als Portugees wist hij wat ze deden, sommigen
van hen zag hij voor hun onbeschaamdheid boete doen in het spinhuis. We
beschikken niet over documenten die de lacune (leemte, weglating) vullen tussen
de nieuwsgierigheid van een kind met wijdopen ogen en het omstandige
commentaar dat Spinoza in zijn teksten aan de wellust wijdt. De voortdurende
verheven geestesgesteldheid die geleerden en biografen hem toedichten, kan op
een vergissing berusten. Zelfs als hij niet naar de prostituees ging, kon een
knappe opgroeiende jongeling met een gave huid, fijne trekken en zwart krullend
haar tot op de schouders, de aantrekkingskracht van zulke armen weerstaan?
Spinoza wist alles over seksuele extase:
Wat het zingenot (libido) betreft, hierin blijft de ziel evenzeer bevangen als had zij
in iets goeds bevrediging gevonden; waardoor zij grotelijks wordt belemmerd aan
iets anders te denken. Wellustigheid eindelijk is de begeerte en liefde tot
lichamelijke vermenging. Toelichting. Deze begeerte tot vermenging pleegt men
steeds wellustigheid te noemen, onverschillig of zij gematigd is of niet.
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Werd Spinoza in beslag genomen door het probleem van de vereniging van
lichaam en ziel omdat de dood hem al vroeg, en bovendien heel vaak, hun
onwerkelijke verdeeldheid had doen zien? Nee, plotselinge en tragische
sterfgevallen waren in die tijd heel gewoon. Het verlies van zijn moeder Hana
Deborah kan een onduidelijke rol hebben gespeeld in zijn psychologische
waardering van vrouwen. Zijn theorie over de geest is afgeleid uit het eerste
principes van de natuur, uit de noodzakelijke verhouding van Gods geest tot Zijn
lichaam, het universum. Als hij schrijft: ‘De vrije mens denkt aan niets minder
dan aan de dood; zijn wijsheid bestaat niet in bepeinzing van de dood, maar van
het leven’ hebben we geen reden om aan te nemen dat hij in dat opzicht niet vrij
was. Vrij zijn betekent adequaat (overeenkomstig het doel) weten en gehoorzaam
zijn aan de wetten van de natuur. Logische problemen inzake zijn geest-lichaam
theorie en zijn verklaring van het lot van de ziel na de dood blijven bestaan zijn
nooit toegeschreven aan neurotische (neurose is zenuwziekte) obsessies
(voortdurend kwellende gedachte) met de dood. De filosofie van Spinoza bestaat
voornamelijk uit de ontkenning van het dubbele dualisme (leer dat er twee
beginselen zijn) tussen God en de wereld en tussen ziel en lichaam.
Spinoza zal op achtjarige leeftijd van de straf gehoord hebben en is daarvan
misschien zelfs ooggetuige geweest, die aan Uriël Da Costa werd voltrokken. Uriël
Da Costa was een Spaanse converso (convertiet betekent bekeerling), die in het
jaar 1618 als rechtenstudent naar Amsterdam kwam en ernaar smachtte te
worden herboren in het geloof van zijn vaderen. Omdat het rabbijnse jodendom
dat hij aantrof hem hevig teleurstelde, trok Da Costa de autoriteit van de leiders
van de synagoge in twijfel, beledigde hen, zodat ze hem uiteindelijk officieel uit de
gemeenschap stootten. Hij vluchtte naar Hamburg, keerde na zeven jaar terug
omdat hij ook daar uit de gemeente werd gezet. Hij werd na een vernederende
herroeping van zijn denkbeelden opnieuw tot de Beth Jacob (synagoge)
toegelaten. Opnieuw begon hij zijn haarkloverijen (muggenzifterij, al te fijn
uitpluizen) en dit keer werd hij veroordeeld tot een publieke bekentenis en negen
en dertig zweepslagen. Uriël Da Costa vertelde:
De Amsterdamse Jjoden hitsten hun kinderen in de straten tegen me op, die me
als één man beledigden toen ik voortging, die me uitscholden en tegen me
uitvoeren en schreeuwden: Daar gaat een ketter. Ze bespuwden me als ze me op
straat voorbijliepen en moedigden hun kinderen aan hetzelfde te doen.Tijdens de
geseling zongen ze een psalm. Ik wierp mij (voor de deur van de synagoge) op de
grond, waarna jong en oud over me heen liepen en daarbij met één voet op mijn
onderbenen stapte.
Daarop schoot Da Costa zich dood. Het was een gruweldaad, toch moeten we
aannemen dat Bento er geen trauma’s (hevige aandoening, die blijvend psychisch
letsel heeft veroorzaakt) aan heeft overgehouden. Nog afgezien van het feit dat
volwassenen hem voortdurend inscherpten dat Da Costa een verdacht figuur
was, zal de jongen hebben ingezien dat de joodse gemeenschap net zo wreed als
de Hollandse was. Een Nederlandse historicus meldt dat de ‘buitengewoon
akelige’ straffen in de republiek een weerspiegeling waren van het besef dat
geweld altijd zeer dicht onder de oppervlakte lag, dat besef vind men ook in de
geschriften van Spinoza. ‘Mensen konden zichzelf ombrengen’, zei Spinoza,
‘omdat ze daartoe door een tiran gedwongen werden, of als gevolg van onjuiste
ideeën over hun ware natuur.’ En in zijn krachtige weerzin tegen farizeeërs (lid
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van een strenge joodse sekte) die godsdienstige inquisities (geloofsonderzoek)
instellen omdat ze de navolging van de Wet van Mozes belangrijker vinden dan
ware vroomheid, klonk de terminologie van Da Costa door. Er is een verband
tussen Da Costa diepe afkeer van sociale druk en die van Spinoza.
Er waren zoveel kwetsbare punten in het denken van de Marranen in die tijd dat
alleen Da Costa zijn twijfels luid kenbaar kon maken. Het was verstandiger geen
minachting te laten blijken voor bijvoorbeeld de obsessies van Morteira, Ben
Israël en Aboab de Fonseca met de Kabbalah. De term Kabbalah betekent
letterlijk traditie. Hij verwijst naar de overlevering van de joodse mystiek. Het is
een geheime leer van het jodendom, alleen voor ingewijden bestemd. Deze
begaafde geesten verdiepten zich in bijbelse teksten om uit de vorm en de plaats
van en de pauzes tussen de Hebreeuwse letters zekere geheime wiskundige
kosmische wetmatigheden op te maken die het messianistische lot van de
Marranen moesten bevestigen. Later zou Spinoza schrijven:
Ook heb ik enige kabbalistische beuzelaars gelezen – en ook gekend – over wier
dwaasheid ik mij nooit genoeg heb kunnen verbazen.
Hij durfde niet te zeggen dat het woord Gods gebrekkig, verminkt, verkracht en
met zichzelf in tegenspraak (is). Dat we er slechts fragmenten van hebben, dat de
oorkonde van het Verbond dat God met de Joden heeft gesloten, verloren is
gegaan. Of zijn mening te ventileren dat zij in hun overdreven ijver om heilig te
worden de godsdienst in bijgeloof doen verkeren, ja sterker, dat zij schimmen en
schaduwen, ik bedoel papier en inkt als Gods woord beginnen te vereren.
Elke joodse jongen had een levendig besef van de bevoegdheid te straffen van de
Mahamad. Een edict (verordening) tot excommunicatie betekende niet alleen
uitstoting uit de synagoge, vriendenkring en gemeente maar hield ook in dat men
zijn levensonderhoud kwijtraakte. De ouders tolereerden zelfs geen zweem van
religieuze ongehoorzaamheid en kleine zonden als te vriendelijk bejegenen van
niet-joden en geringe overtredingen van de rite werden al als zodanig
aangemerkt. Artikel 33 stelde in het bijzonder dat zakelijke meningsverschillen
aan de Mahamad moesten worden voorgelegd. Bento moest op straffe van verlies
van huis, levensonderhoud en de zegen van zijn vader nauwkeurig op zijn
woorden letten. Het lijkt erop dat hij niet nauwkeurig genoeg is geweest en dat
zijn overtreding van artikel 33 in elk geval voor een deel reden is geweest voor
zijn excommunicatie. Aan de groeiende intolerantie jegens de vrije gedachte werd
een verrassend vertoon van discriminatie toegevoegd. Rond het jaar 1648
begonnen Kozakken en Zweden in Oost-Europa de joden te vervolgen, wat leidde
tot een grote intocht van verarmde, maar goed opgeleide orthodoxe (streng
gelovig) joodse mensen in Amsterdam. Voor de Marranen, die veel moeite hadden
hun eigen zaken op orde te houden, vormde elke scheepslading van deze
armoedige joden een bezoeking. En ofschoon zekere ‘belangrijke joden’ deze
mensen voedden en huisvesten, aanvankelijk in twee pakhuizen, werden ze door
de Marranen niet als verwanten begroet. Velen keken ongegeneerd neer op deze
‘kinderen van Jacob’, niet alleen vanwege hun mindere afkomst – ze behoorden
immers niet tot de stam die de Messias zou leveren – maar vooral vanwege de
minne baantjes waarmee ze genoegen moesten nemen. Het was deze joodse
mensen niet toegestaan detailhandel te drijven, zoals dat ook voor de Marranen
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gold, de meeste hadden, in tegenstelling tot de Marranen, geen middelen om in
import en groothandel te investeren en hadden ook geen buitenlandse contacten.
In het jaar 1635 moesten de Duitse en Oost-Europese joden hun eigen synagoge
stichten. Nu meden de Marranen hen helemaal. Deze discriminatie beviel de
Hollandse autoriteiten nog minder dan de willekeurige criteria voor de
excommunicatie die in de Talmoed-Thora synagoge van kracht waren geworden.
De Hollanders hadden maar één ding tegen de nieuwe immigranten en dat was
niet hun armoede. Het arbeidsethos van de joden was bekend en noch de
‘Portugeeschen’, noch de ‘Hoogduytsen’ gaven blijk van criminaliteit of deden een
beroep op de Hollandse liefdadigheid. Daardoor was men in Italië en in de
Koloniën in de Nieuwe Wereld steeds meer ingenomen met hun komst. Hun
strenge naleving van de rite bracht echter de verbeelding van de niet-joden op
gang en veroorzaakte sociale onrust. De Remonstrantie voorzag in vrijheid van
drukpers voor de joodse mensen, met uitzondering van hun talmoed omdat de
voorschriften daarvan de geruchten in de republiek weer zouden aanwakkeren
over afschuwelijke joodse praktijken. De Marranen beseften dat dit aspect van
hun eredienst alle burgerlijke autoriteiten in Europa ergerde. Al in het jaar 1616
waarschuwde een rabbijn dat ‘eenieder vrijelijk zijn eigen geloof mag belijden,
maar niet openlijk tonen dat hij een ander geloof heeft dan de inwoners van de
stad.’ De riten van de Hoogduytsen vestigden dus de aandacht op de
aanhoudende afzijdigheid van de Marranen. Uiteindelijk zou de Mahamad ook
Bento Spinoza vonnissen en het is duidelijk geworden dat hij is
geëxcommuniceerd omdat hij de joodse leiders in zakelijk, en niet in religieus
opzicht aanstoot gaf.
Orthodoxe joden meden de Hollandse huizen uit principe. Hoe konden ze bij de
hutspot toetasten of een plak worst nemen zonder te weten welk mengsel van
vlees en melk die bevatten? Boter en kaas stonden bij elke maaltijd op tafel. Zo
ook krabben en oesters, onderwerp van schuine moppen voor de Hollanders en
verboden voor de joden; ze vervingen soms de gebruikelijke zoute haring. De
groentes die de Hollanders rauw aten waren voor de meeste vreemdelingen
onderwerp van spot. En als de kinderen van Van den Enden (vriend van Bento)
Spinoza wilden plagen, noemden ze hem ‘meneer Spinazie’. Een grapje dat nog
steeds voortleeft in de Nederlandse woordspeling: ‘Ga zo voort mijn zoon en ge
zult spinazie eten’. Dat wil zeggen: als je spinazie eet, word je net zo slim als
Spinoza.
Iedereen weet dat er in de republiek geen preventieve (ter voorkoming) censuur
(keuring van boeken) bestond maar dat er desondanks wettelijke kaders waren
die het schrijven over zaken van politieke en religieuze aard begrensden. Ook was
het verboden te ‘personaliseren’, een persoon in zijn goede naam aan te tasten
door het openbaar maken van allerlei gegevens over diens handel en wandel.
Aldus konden bestuurderen desgewenst mogelijkheden genoeg vinden om tot
vervolging over te gaan. Als de autoriteiten zelf weinig geneigd waren zich in te
spannen, dan was er nog de publieke kerk die, als waakhond van de Ware Leer,
religieus afwijkende opvattingen gaarne betitelde als atheïsme, socianisme,
spinozisme, deïsme. Klachten hierover van kerkelijke zijde hebben ten grondslag
gelegen aan een zeer groot deel van de boekvervolgingen door de overheid. Om de
waarheid te zeggen lagen gedurende de Verlichting schrijven en gevang niet altijd
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om ideële redenen in elkaars verlengde. Niet alle schrijvers hadden lelieblanke
zieltjes, noch waren zij altijd kampioenen van verlicht denken. Er waren er die,
zogezegd, een licht-criminele aanleg hadden. Er waren warhoofden bij,
stokebranden (onruststoker), oplichters. Het lijkt aannemelijk dat er in dit
tijdvak een veel grotere kwantum schrijvers gevangen geweest is dan in een
eerder tijdperk. De atmosfeer van de Verlichting moest er wel toe leiden dat meer
schrijvers gecriminaliseerd werden. De oude politieke en religieuze kaders
verloren hun vanzelfsprekendheid en vormden een bedreiging voor de gevestigde
belangen (regentendom, heersende kerk). De belangstelling van de schrijvers ging
bepaald niet alleen uit naar de wereldlijke beschouwelijke aspecten van
opvoeding, individualiteit, maatschappelijkheid, naar de vraag of een ‘bon
sauvage’, een onschuldig kind inderdaad kan bestaan, of hoe defecten
rechtgetrokken kunnen worden. Om zich heen zagen zij de immense ‘praktische’
criminaliteit, veroorzaakt, veelal door armoede, zich uitend in prostitutie en
diefstal. Daarvan lijkt men zich pas in die tijd echt bewust te worden. Daarnaast
is de achttiende eeuw ook de eeuw van de wittepruikencriminalitei. Denk aan
grote affaires als de windhandel en de actiehandel van de ‘chevalliers d’
industrie’, de flessentrekkers - groot - formaat (zelfs soms schrijvers, en redelijk
sympathiek), de wereld van nog altijd bekende bedriegers als Casanova, de baron
Van Syberg en Ludeman. Altijd hebben zij Nederlandse connecties, altijd
bezoeken zij ons land, soms vestigen zij zich zelfs hier. Zij weten slim gebruik te
maken van de politieke, erotische en esoterische heilsverwachtingen van vorsten,
intellectuelen en weduwen, mits die in het bezit zijn van een goedgevulde beurs.
Omdat het materiaal uit de nieuwe wereld voor het oprapen scheen te liggen en
verwerkt moest worden, ontstond een nieuw verschijnsel: de beroepsauteur, de
schrijver die probeert van zijn pen te leven. Dat bracht risico’s met zich mee. Er
moesten soms commercieel lonende maar gevaarlijke onderwerpen geëxploreerd
(onderzoeking van een nog weinig bekend gebied) worden. Dan kon de overheid
op de loer liggen en werd de cel een mogelijk voorland. Wilde de schrijver in
plaats van politieke of religieuze dogmata rechtstreeks aan te vallen, via ‘gewone’
literatuur sonderen (peilen, polsen) waar de marges lagen? Hij beschreef dan
bijvoorbeeld een imaginaire reis, zoals Hendrik Smeeks zijn ‘Beschryvinge van
het magtig koningryk Krinke Kesmes’ (1708), waar andere dan de in patria
geldende wereldbeschouwelijke en religieuze stelregels het dagelijks leven
regeren. Smeeks werd daarom door diverse Overijsselse kerkvergaderingen van
atheïsme beschuldigd en veroordeeld.
Nog een ander probleem hadden auteurs, pamflisten bijvoorbeeld wanneer het
erom ging orthodox te zijn bij politieke stellingname. Gezagsgetrouwheid
garandeerde geen gerust leven. Want juist in die tijden waarin de dienst
afwisselend werd uitgemaakt door Oranjegezinden als Staatsgezinden, en waarin
aan het einde van de eeuw de macht per stad of provincie in handen kon zijn van
steeds een andere groep (orangisten, aristocraten, patriotten) kon politieke
stellingname leiden tot veroordeling of vervolging als de voorheen niet-regerende
groep de macht in handen kreeg. De levens van schrijvers als Johan Christiaan
Hespe, Gerrit Paape, Willem Bilderdijk en anderen strekken daarvan tot een
getuigenis. Het verschijnsel van het anonieme auteurschap is daarom normaal in
deze tijden, het is een methode om de cel te ontlopen. Elisabeth (Betje) Wolff
(vrouw van een dominee in Midden-Beemster, West-Friesland) blijft, terecht,
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liever anoniem wanneer zij in het jaar 1772 in haar ‘Onveranderlyke
Santhorstsche geloofsbelijdenis’ de publieke kerk ervan beticht zich op
onchristelijke wijze meester gemaakt te hebben van alle religie. Zo konden
schrijvers op allerlei manieren toch ongestraft hun mening verkondigen. Dat zij
daar niet altijd in slaagden laten verschillende levensverhalen zien. Andere weer
laten zien dat ook zij gewone mensen waren die evengoed om gewone redenen
achter slot en grendel konden belanden. Schrijvers in de republiek moesten na
het jaar 1700 rekening houden om de cel of een andere straf te ontlopen. Het
einde van de achttiende eeuw ligt bij de overgang naar de Bataafse republiek in
het jaar 1795, toen het debat over de persvrijheid een nieuwe wending nam. Het
voorbeeld van de verboden ‘Amsterdamse Argus’ (Argus is een met ogen bezaaide
reus uit de Griekse mythologie, bewaker van Io, argusogen zijn ogen waaraan
niets ontsnapt) maakte duidelijk dat de republiek geen centrale censor kende.
Anders dan de omringende monarchieën was de republiek een statenbond met
complexe soevereiniteitsverhoudingen. Heldere afspraken tussen de verschillende
overheden over controle op de pers zijn nooit gemaakt. Censuurmaatregelen
konden dan ook afkomstig zijn van de Staten-Generaal of de Raad van Steden, de
gewestelijke staten en gerechtshoven, of de vele steden met boekverkopers,
drukkers en uitgeverijen in hun midden. Een afkeuring door de Staten-Generaal
had theoretisch gezien weliswaar betekenis voor het hele land maar bleek in de
praktijk ondersteund te moeten worden door een verbod van een gewest of stad.
En een publicatieverbod uitgevaardigd door bijvoorbeeld de Amsterdamse
magistraat betekende niet automatisch navolging in Twente. Hoewel de republiek
preventieve plakkaten tegen kwalijke geschriften kende en er soms vooraf
publicaties over bepaalde onderwerpen afgekeurd werden, waren de meeste
verboden censuur achteraf. Met eenmaal verkochte exemplaren was het kwaad
dan al geschied en hadden de autoriteiten simpelweg het nakijken. Dat
constateerden ook de Staten van Holland toen in het jaar 1730 de gezant van de
Duitse keizer zich beklaagde over een boekje dat al in het jaar 1724 was gedrukt.
De Staten waren niettemin bereid de nog onverkochte exemplaren in beslag te
nemen. Het is niet merkwaardig dat een aanzienlijk deel van de verboden
publicaties anoniem of onder pseudoniem op de markt werd gebracht. De meeste
schrijvers wisten drommels goed waarmee ze bezig waren en hoopten zo aan
vervolging te ontkomen. In het jaar 1618 hadden de Staten-Generaal weliswaar
anonieme publicaties strafbaar gesteld maar in de praktijk bleek dat menig
schrijver en uitgever zich niets hiervan aantrok. Dit valt te concluderen uit de
vele uitgeloofde premies, variërend van ongeveer honderd tot ettelijke duizenden
gulden, om achter de identiteit van de auteurs, drukkers en uitgevers te komen.
Hoe voornamer de beledigde partij was, des te hoger waren de premies inzake
anonieme publicaties. Zo konden de bevoegde instanties laten merken dat het
hun ernst was. Het moge duidelijk zijn dat het voor de autoriteiten in de
republiek geen eenvoudige zaak is geweest censuurmaatregelen te effectueren (de
beoogde uitwerking hebben). Veel uitgeloofde premies zijn nooit uitbetaald, het
merendeel van de anonymi van verboden publicaties is zelfs nooit berecht. Ook
zullen veel geschriften na een verbod alsnog onder de toonbank naar de klant
zijn gegaan.
In februari van het jaar 1763 werd hoofdofficier Willem Huyghens in Amsterdam
vervangen. Zijn opvolger, Isaac Sweers die bekend stond als een vroom en
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beginselvast christen, spande zich in om de kwalijke sodomietische (homo)
praktijken een halt toe te roepen. Hij gaf opdracht de door Voogd genoemde
ontmoetingsplaatsen te bewaken en verdachte personen uit hun tent te lokken.
De sodomievervolgingen begonnen met de arrestatie van de Amsterdamse
binnenbeul Francois Voogd. Na twee weken voorarrest vroeg de verdachte om een
onderhoud met de schepenen. Voogd verklaarde zich schuldig aan de hem ten
laste gelegde feiten en stelde de heren in kennis van het bestaan van een tweetal
homoseksuele vriendenkringen. De eerste concentreerde zich rond een
boekwinkel op de hoek van de Gapersteeg bij de Beurs, de tweede had een
andere boekhandelaar, die vroeger achter Voogd op de Prinsengracht woonde, als
middelpunt. Voogd noemde geen namen maar het betrof de boekhandelaren
Hermanus van Werven en Gerardus van Hattum. Deze vrijwillige betekenis kon
gezien worden als een teken van berouw, hetgeen de schepenen de gelegenheid
gaf om een lichtere straf op te leggen dan gebruikelijk. Zij veroordeelden Voogd
tot een detentie van tien jaar op de secrete plaats van het Rasphuis en eeuwige
verbanning uit Holland en Westfriesland. Kort na de veroordeling van Voogd dus
werd de hoofdofficier Willem Huygens vervangen. De aanpak van Sweers bleek
een groot succes want onder zijn leiding werden er in de jaren 1763 en 1764
meer dan tachtig homoseksuelen opgespoord en veroordeeld. Onder hen bevond
zich ook Johannes Hikke. Zeven van hen, onder wie Van Werven, kregen de
doodstraf. Van Hattum bleef spoorloos.
De toegang tot gevangenissen en verbeterhuizen was vrij. Men kon naar het
spinhuis of het rasphuis gaan om er gevangenen te bezichtigen en om mee te
praten. Dat maakte dat in de republiek niet alleen executies maar ook
gevangenschap het karakter van een openbaar spektakel had. Gevangenen
konden als aapjes worden bekeken. Voor de gevangenen een vernedering maar
ook een mogelijkheid om medelijden te wekken, werk te vinden en geld te
verdienen. Voor veel Nederlanders en buitenlandse toeristen was een bezoek aan
de gevangenis een uitstapje en tijdens de kermis een extra attractie. Het heeft er
alle schijn van dat de gevangenen zich op dergelijke bezoeken voorbereidden en
hun rol speelden. De gevangenissen waren in de republiek al vroeg panoptisch
(panopticum is een wassenbeeldenmuseum), transparant (doorschijnend):
gevangenen leefden in het licht van de openbaarheid, zonder privacy. Jacob
Eduard de Witte wist wat medelijden was en hij vroeg medelijden:
Ik moet, zoo wel als gy, uw’ waarden Zoon betreuren!
Hy was dikwerf myn troost, als ik my zacht verscheuren,
(Wyl elk rampspoedige, die men geketent zond,
In hem een toevlugt en een waaren Helper vond)
Door wreede wanhoop, in myn aakeligen Kerker,
Me een Vader strekte en een meedogent Heilbewerker.
Verdwenen zijn ze uit het straatbeeld, ’n jùdn-màestra. Door de week nauwelijks
als zodanig herkenbaar in zijn blauwe overall, op zijn fiets met brookszadel, aan
de stang een mes voor rituele slachtingen. De joodse slagers bij wie de rabbi met
zijn slachtmes het koosjere slachtwerk verrichte. De slagers die door de
stadsomroeper Bootn-Jan (Nijland) lieten bekend maken dat er ‘dree poond vlàesj
vuur nen gueld’n te koop was’, wanneer ze weer een vette koe hadden geslacht.
De joodse groentehandelaren die stratenver te horen waren met het langgerekte
‘appele…n, pere…n’. De joodse manufacturiers die uit hun winkel of uit een kist
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die ze met zelen op de rug droegen, hun waren aan de man brachten. De joodse
lompenhandelaren met hun schuifkarren. De joodse vrachtrijders, ‘karremannen’
of in latere tijd met vrachtauto zoals de expediteur met zijn gele wagen die
vanwege zijn slechter wordend gezichtsvermogen ‘het gele gevaar’ werd genoemd.
Advertentie van ‘De Monne van Spanjr’.
Nu de wintertijd weer aankomt geeft De Monne de HOOGSTE PRIJS voor allerlei
soorten VELLEN. Ook evenals vorige jaren weer prima schoongemaakte DARMEN
verkrijgbaar bij DE MONNE, Elsenerstraat 24 Tegenover den Pol.
Alle andere joodse ondernemers, of ze nu tabaksfabrikant, veehandelaar,
marskramer, handelaar in gevogelte of schoenmaker waren. En ook de nietondernemer, die fabrieksarbeider, grondwerker of landbouwer werd. Verdwenen
is het joodse volksdeel met zijn vaak typische humor: Sam van Ruubn, die
Bootn-Jan laat omroepen: ‘Biej Ruubn hebt ze n kalf met zes peute.’ Hij had twee
losse poten extra in het kalverhok gezet. Half Rijssen kwam kijken en de een zei
het tegen de ander dat het waar was. Ze wilden niet weten dat ze beetgenomen
waren. Verdwenen zijn ze bijna allen, de in Rijssen uitsluitend NederlandseIsraelieten, de zonen en dochters van de aartsvader Jacob. Voor zover na te gaan
allen uit de stam van Juda. Op het geslacht Cohen na die uit het priestergeslacht
van de stam van Levie afkomstig is. Van vader op zoon werd overgeleverd dat
men tot deze stam behoorde. Dat is ook het weinige dat er bekend is over de
herkomst en afstamming van de vroegere en huidige medeburgers in Rijssen.
De archieven van Rijssen informeren spaarzaam over de familiegeschiedenissen
van de Rijssense joden. De registers van de burgerlijke stand na het jaar 1810
geven meer exacte gegevens. Mochten er in het archief van de joodse
gemeenschap al gegevens zijn geweest van voor het jaar 1811, dan zijn die met
alle andere in de oorlogsjaren verloren gegaan.
In juli 1743 betaalden de toenmalige bewoners van de havezathe De Oosterhof
‘aan de Jood te Rijssen op Rek. 8-0-0‘. Vermoedelijk betrof dit een slager want in
het jaar 1744 wordt betaald ‘aan de Jood voor ½ Beest 20-0-0’. Als in het jaar
1763 en enkele keren daarna ‘aan de jode Dr. voor de jonge 5-5-0’ betaald wordt
hebben we vermoedelijk met een arts te doen. In het jaar 1766 ‘de joode Dr te
Rijssen af bet. 7-11-‘. In het jaar 1748 wordt één joods gezin in Rijssen vermeldt,
dat van Samuel Arons en vrouw met een zoon Aron die dan ouder dan tien jaar
is. In het jaar 1751 vordert de scholte Jan Dikkers de betaling van een resterend
gedeelte van de waarde van door hem aan Emanuel Salomons in leen gegeven
twee gouden ‘quadrupels’. Helena Poppers meldt dat in het jaar 1768 zich vestigt
in ‘den Hardenberg, Salomon Israël, afkomstig uit Rijssen’. Uit de
overlijdensgegevens na het jaar 1800 zijn in de jaren 1752 tot 1763 enkele leden
van de familie Samuel geboren, kennelijk een andere familie dan de eerder
genoemde Samuel Arons. In het jaar 1782 wordt in de ondertrouwboeken van de
Nederduits Gereformeerde Gemeente van Rijssen de ondertrouw ingeschreven
van Isack Salomons, geboren in Polen met Elisabeth Joseph, geboren te
Beusichem in het graafschap Buren. We komen namen tegen als ‘de Jode
Zuisman Moses’ en ‘de Jode Pool.’ Omstreeks het jaar 1780 is er een Levi
Emanuel die een restant koopprijs voor verkochte en geleverde loten in de 66e
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Generaliteitsloterij nog niet heeft voldaan. Dezelfde Levi Emanuel ontvangt op 26
augustus 1789 met zijn zoon Manuel Levi en zijn halfbroer Salomon Davids
burgerrecht van de stad Rijssen. Op de inschrijving in het burgerboek dat ‘beijde
alhier geboortig’ zijn. Levi’s naam is meermalen in de gerichtsprotocollen van
Rijssen vermeldt, zoals in het jaar 1789. Hij laat dan beslag leggen op de
goederen van schoolmeester Adam Langenberg. Dit in verband met diens schuld
van vijfenveertig gulden, zeven stuivers en acht penningen, een en ander wegens
verkoop in het jaar 1788 van ‘een vetbeest, beddetijk, 17½ pond ganseveeren, 2
½ elle paars catoen, 3 elle paars catoen, een Oranje lind en 2 elle Samoos.’
Volgens een akte uit het jaar 1792 verschijnen ‘de Joodse Cooplieden Levi
Emanuel en desselfs halfbroeder Salomon Davids’ voor de magistraat te Rijssen
met de mededeling dat zij hun handel en negotie ‘in Compagnie bedreven’, willen
beëindigen. De reden is dat Salomon Davids ‘thans staat te trouwen en tot
Almeloo zig met ter woon gedenkt neer te zetten.’ Salomon Davids verklaart voor
zijn aandeel in de ‘goederen en manufacturen Catoenen Chitzen Neteldoeken
Zijden stoffen en wijders in een woord alles wat tot voorzeide handel en negotie
behoord’, voldaan te zijn door zijn halfbroer. Er is een aantekening dat Salomon
Davids in het jaar 1791 een huis te Almelo had gekocht voor eigen rekening. Uit
een later hypotheekinschrijving blijkt dat Salomon Davids getrouwd was met
Bette Joseph. Levie Emanuel is in het jaar 1802 naar Deventer verhuisd waar hij
in het jaar 1811 de naam Goudsmit aanneemt, hij is dan zevenenzestig jaar. Zijn
vrouw heet Magdalena Abrahams. Een andere bekende naam is Jozef Salomons.
Hij vordert in het jaar 1755 van de magistraat van Rijssen teruggave van ten
onrechte bij hem in beslag genomen goederen. Hij was er namelijk van
beschuldigd in het jaar 1753 in ‘Groningerland enige vette beesten te hebben
gekocht met een besmettelijke ziekte.’ Hij zou deze zieke beesten te Rijssen
hebben geslacht. Kennelijk is hij van deze beschuldiging vrijgesproken maar was
de op voorhand gevorderde inboedel nog niet teruggegeven. Ook komen we
Hartog Abrahams regelmatig tegen. Hij verkoopt in het jaar 1774 namens een
echtpaar ‘Abrahams Isaäk en Eva Salomons Fles, egteluiden van de Joodse Natie’
een huis, vanouds genaamd Het Clooster in de Bouwstraat. Een latere akte
vermeld dat hij getrouwd was met Sebilla Salomons. In het jaar 1794 is hij door
ziekte zodanig verzwakt dat hij niet langer in staat is voor zijn huisgezin de kost
te verdienen. Hij gaat dan met zijn zoon Joël Hartog een ‘contract van
alimentatie’ aan. Als er in het jaar 1795 een volkstelling plaats vindt, zijn er
slechts dertien joodse inwoners namelijk ‘Hartog Arons, slager, Jode, 8 inwoners;
Weduwe Samuel Aronds, Jodin, lompen, 4 inwoners en David de Jode, afdoen,
één inwoner.’
Het is moeilijk op basis van de vermelde namen een verwantschap aan te geven.
Naast een aardige indruk omtrent de beroepen van de joodse inwoners (afdoen is
villen) kan geconstateerd worden dat er in de tweede helft van de achttiende
eeuw nogal wat verloop is geweest onder de joodse burgers. Dat echter een vaste
kern ontstond, met name de familie Samuel, bewijst het feit dat de magistraat
van Rijssen vaker spreekt van ‘de Joodse Natie te Rijssen’. Met name wanneer de
burgemeesters op 3 juli 1792 aan de Joodse Natie het recht verlenen ‘om haar
doden te mogen begraven en wel op deeze Stadsgrond Den Hagen genaamd en
wel op den einde tegen den Hof van Antonij Schutten.’ De begraafplaats was
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ongeveer daar waar nu De Hagen een bocht maakt naar de Oranjestraat. Van
Baalen (historicus) heeft de naam Schutten eens ten onrechte in verband
gebracht met een Sint Antonius Schuttersgilde, waar in Rijssen nooit sprake van
is geweest. Hij was blijkbaar niet van de situatie in Rijssen op de hoogte. Deze
begraafplaats werd in het jaar 1949 ontruimd en de stoffelijke resten werden
overgebracht naar de Israëlische begraafplaats aan de Arend Baanstraat op de
Brekelt, die daar in het jaar 1878 was aangelegd. De ontruiming en de
overbrenging gebeurde onder toezicht van de rabbi Hertog uit Utrecht. Ook de
twee stenen werden daar naar toe verplaatst, ze waren moeilijk te ontcijferen.
Volgens een krantenartikel in het jaar 1949 dragen ze de jaartallen 1830 en
1850. Deskundigen schatten de ouderdom op meer dan tweehonderd jaar. Dat
klopt weer niet met de aanleg van de eerste joodse begraafplaats in het jaar
1792. De grootte van de joodse gemeenschap liet pas in het jaar 1884 toe dat
een synagoge met bad en school gebouwd kon worden en dan nog samen met
Holten. In het jaar 1885 was deze ‘kerk der Nederlandse Israëlitische Gemeente
te Rijssen’ gereed. In de gevelsteen stond in Hebreeuws opschrift: ‘Hoe lieflijk zijn
mij Uw woningen, o Heere der heerscharen’ (Psalm 84 vers 2). Niets meer dan
enkel kerkramen in de zuidgevel van het winkelpand van Van Dam B.V. aan de
Elsenerstraat 47 herinneren er aan dat hier vroeger een synagoge stond.
Bij de naamsaanneming in het jaar 1811 vinden we ingeschreven: Aäron Samuel,
met één zoon: Smoel (9 jaar) en drie dochters: Lena (7 jaar), Hester (5 jaar) en
Berendina (4 jaar). Volgens de overlevering is deze familie afkomstig uit
Thüringen en via Tubbergen in Rijssen terecht gekomen. De Rijssense
stamouders zijn Samuel Abrahams en Mientje Abrahams. Mientje overleed ’11
Bloeimaand 1809.’ Ze werd zes en tachtig jaar en woonde aan de Enterstraat te
Rijssen. Er waren drie kinderen, een van deze kinderen is Aron (1752-1831), die
we ook bij de naamsaanneming aantreffen. Als in het jaar 1835 diens dochter
Leentje in het Nederlandsch Israelietisch Ziekenhuis te Amsterdam wordt
opgenomen, wordt daarvan een bericht gestuurd aan het ‘Gemeentebestuur
Riessen bij Deventer’ in verband met verplegingskosten. Er wordt bij vermeld dat
ze ‘wonende de Moeder achter de Kerk is Ventser in kanten et cetera.’ Een
kleindochter van Aron, Roosje Samuel trouwde met Ruben de Lange uit Raalte.
Zo kwam de naam De Lange in Rijssen. Arons achterkleinzoon, Samuel Samuel
(1868-1935) werd ‘Oaron’ genoemd en ook wel ‘Oaron met de muuln’. Dat kwam
omdat hij door een vergroeiing van zijn tenen geen schoenen kon dragen, alleen
muilen. Hij woonde in de Kerkstraat, later in de Steege. Een zuster van ‘Oaron’
was Esther Samuel, geboren in het jaar 1870. Zij was getrouwd met Levie
Spanjar die ook wel ’t Leewken van Lombok werd genoemd. Zij is in het jaar
1943 in het concentratiekamp Sobibor overleden. Zij was de laatste uit deze tak
Samuels in Rijssen. Ze was de schoonmoeder van de rabbijn S.M. Keizer. Een
andere zoon van de stamvader Samuel Abrahams was Abraham Samuel (17631859). Hij woont bij de naamsaanneming blijkbaar niet in Rijssen maar keert er
later wel weer terug. Zijn nakomelingen zijn de Samuels met de bijnaam ‘de
Preens’. Kleinzonen van hem waren Preens-Oabram, Preens-Leewie, PreensHàejn en Preens-Oaron. De eerste drie waren slagers aan de Beek
(Wierdensestraat), de laatste had een slagerij op de Zagekoele (hoek EnterstraatOranjestraat). Zij overleden allen voor de Tweede Wereldoorlog. Met de dood in
het jaar 1942 van Bella Samuel, dochter van de laatstgenoemde Aäron Samuel
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en Ester Nijstad was ook de naam Samuel in deze familietak in Rijssen
uitgestorven. De dochter van Abraham, Dientje, trouwde met Mozes Pagrach uit
Markelo en bracht daarmee de naam Pagrach in Rijssen.
Smoel Polak met drie zonen: Jozeph (17 jaar), Joël (14 jaar) en Levi (12 jaar) en
drie dochters: Rebecka (8 jaar), Sara (6 jaar) en Ester (3 jaar). Deze familie is
afkomstig uit Samptere in Pruisisch Polen. De vader van Smoel Polak was
kleermaker en heette Joël Polak. Van Smoel Polak is het verhaal overgeleverd dat
hij op zeventig jarige leeftijd op kosten van burgers uit Rijssen een bezoek bracht
aan zijn geboorteplaats. Daar zag hij zijn zusters Rachel en Lea terug. Lea
werkte bij een hoofdman van een groep Kozakken die in het jaar 1813 bij het
verdrijven van de Franse troepen in Rijssen gelegerd was. De zoon van Smoel,
Joël die ook wel Jorel werd genoemd overleed op 12 januari 1878 en was de
eerste die op de nieuwe joodse begraafplaats op de Brekelt werd begraven. Met
betrekking tot Jorel (die koeienhuiden opkocht) wordt uit de tijd van de komst
van de rijks-telegraafdienst een anekdote verteld. Toen de telegraafpalen en draden langs de wegen waren aangebracht hadden de Spanjars tegen Jorel
gezegd: ‘Non is n haandl kapot, viej hebt nen Baanisgoait zelf met n vel langs n
droad noar Almelo zeen goan.’ Zegt Jorel: ‘Dan hopp’ ik dat ‘e dr biej de Pietjonge
of keuklt en n nàkke brek’.
Hartog Abrahams met twee zonen: Michel (40 jaar) te Deventer, Joël (ongeveer 35
jaar) te Rijssen en vier dochters: Henriette (50 jaar) te Deventer, Magdalaine (47
jaar) te Deventer, Hanna (43 jaar) te Deventer en Matjen (41 jaar) te Oldenzaal.
Uit het gezin Abrahams overlijdt de vader op acht en tachtig jarige leeftijd in het
jaar 1814 als weduwnaar van Sebilla Salomons. Zijn zoon Joël, in Rijssen
geboren, is in het jaar 1801 ondertrouwd met Schoontje Moses. Zij is de dochter
van Moses David en Rachel Lafman. Rachel Lafman is geboren te Wijhe. In het
jaar 1829 wonen ze nog te Rijssen en daarna worden ze niet meer aangetroffen.
Mozes Pagrach werd geboren in het jaar 1809 te Markelo en trouwde in het jaar
1837 met Dientje Samuel. Bij zijn huwelijk was hij marskramer en later wordt hij
ook wel ‘karrenman’ genoemd. Wanneer hij met zijn vrachtkar van Almelo kwam
blies hij ter hoogte van de ‘Vearn-brugge’ op een hoorntje. Het deuntje was voor
zijn gezin het signaal dat vader in aantocht was en de bijbehorende tekst gaf dat
ook duidelijk te verstaan:
Mozes, Dientje, Rachel, Bram,
Benjamin, Roze, Dries en Sam,
Dientje, zet de koffie kloar,
Meusken den is doar.
De namen zijn van de ouders met de zes kinderen. De naam Benjamin was de
roepnaam van zoon Wolf. De overlevering verklaart dat de familie Pagrach
afkomstig is uit een dorpje Pagrach in Pruisisch Polen. Voor het eerst worden ze
vermeldt in Markelo, waar Wolf Pagrach met zijn vrouw Rachel Andries Muller
een huis koopt in het jaar 1805. Wolf is omstreeks het jaar 1775 in Manspach in
het keizerrijk Oostenrijk geboren. In augustus 1809 wordt te Markelo in het
nieuwe huis hun zoon Mozes geboren. Na het overlijden van zijn eerste vrouw
hertrouwd Wolf in het jaar 1820 in Markelo met Rachel Jochem Meier. Van de
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zes kinderen van Mozes Pagrach en Dientje Samuel was de oudste Rachel (18381935) ongehuwd. Zij woonde ‘in ’n Hoar-eane’ en verdiende de kost met het
wassen van mutsen voor drie cent per stuk. Ze was goed geïntegreerd in Rijssen
en droeg de Rijssense klederdracht. Een zoon vertrok naar Londen en overleed
daar kinderloos. De zoon Wolf of Benjamin (1841-1924) vertrok naar Holten en
bleef er wonen tot zijn dood. Van de zoon Andries waren de kinderen Sallie en
Abraham wel de bekendste. Sallie had een slagerij aan de Oranjestraat en
Abraham was schoenmaker aan de Haar. Vooral Bram van Dries (de
schoenmaker dus) trad op de voorgrond in het vooroorlogse sociale leven. De
zoon Samuel, ook wel Pagrachs Sam genoemd (1850-1930) was ‘vleesch-houwer’
en was getrouwd met Johanna Polak uit Goor. Uit dat huwelijk werd in het jaar
1885 Abraham Pagrach geboren, hij trouwde met Mietje de Vries. Hij was chazan
(voorzanger) en koster in de synagoge, verrichtte bij afwezigheid van een rabbijn
de rituele slachtingen en gaf bovendien les aan de joodse jongens ter
voorbereiding op hun barmitswah. Hij was een streng orthodoxe jood die bij zijn
deportatie, toen men hem aanbood onder te duiken heeft gezegd: ‘God is
evengoed in Polen als in Rijssen’. Hij is in het jaar 1943 in het kamp Sobibor
vermoord. Drie andere zonen van Pagrachs-Sam waren: Jacob, geboren in het
jaar 1887 en vermoord in het kamp Oswiecim in het jaar 1943. Hij was
schoenmaker op de Wal. De tweede zoon Isac, geboren in het jaar 1890. Hij was
slager te Wierden. Hij overleed in het jaar 1972 te Wierden. En de derde zoon
Mozes (1894 - 1942). Hij was keurmeester en woonde de laatste jaren van zijn
leven in Holten.
Ruben de Lange werd geboren in het jaar 1856 te Raalte. Hij is overleden in het
jaar 1936 te Rijssen. Hij was beter bekend als ’n òoln Ruubn’. Hij was een zoon
van Gerrit de Lange en Sara Lievendag. Het geslacht De Lange kwam in de
achttiende eeuw uit Duitsland. Ruben trouwde in het jaar 1822 te Raalte met
Roosje Samuel uit Rijssen. Men noemde haar ook wel ‘Zetjen’, de naam was
afgeleid van Rozette. Ruben verhuisde naar Rijssen en ze woonden aan de Brink,
tegenwoordig de Haarstraat, waar nu garage Baan is gevestigd. Uit dit huwelijk
werden twee zonen geboren. In het jaar 1884 zag Gerrit het licht en hij werd
groentehandelaar aan de Julianastraat en aan de Walstraat 11. De tweede zoon
was Aron, hij kwam in het jaar 1888 ter wereld en werd altijd ‘Sam van Ruubn’
genoemd. Hij trouwde met Eva Cohen, bijgenaamd De Sitze. Hij werd
veehandelaar en slager. De beide zoons van Ruben en Roosje zijn vermoord door
de nazi’s. Gerrit in het jaar 1942 in het kamp te Oswiecim en Aron in het jaar
1943 in het kamp te Sobibor. Er was ook nog een dochter: Rebekka die in het
jaar 1885 werd geboren. Ze was getrouwd met Mozes Slager uit Amsterdam.
Mozes handelde in lompen en was opkoper van hazen- en konijnenvellen. Het
echtpaar woonde een tijd in Nederlands Indië, ze repatrieerde omdat Rebekka in
de tropen niet kon aarden. In de Zuiderstraat te Rijssen hadden ze een
snoepwinkeltje. Beiden zijn vermoord in het kamp te Sobibor door de nazi’s in
het jaar 1943.
Op 17 februari 1854 verhuist Levy Anthonie Cohen naar Rijssen. Hij is geboren
in Overschie en is de zoon van Anthonie Mozes Cohen en Sara Levy van Baren.
Zijn broer trouwt in het jaar 1848 te Wierden met Kaatje Polak uit Rijssen. Ze is
de dochter van de eerder genoemde Smoel Polak. Zij woonden in Wierden. Levy
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Anthonie trouwt in het jaar 1849 te Wierden met Eva Oppenheimer uit Markelo.
Haar ouders Isaak Oppenheimer en Leentje Alleman hebben ook tijdelijk in
Rijssen gewoond, waar Isaak in het jaar 1837 overleed. De familie Cohen had in
Rijssen de bijnaam De Sitze. Dit zal vermoedelijk te maken hebben met hun
koopmanschap. Sits is namelijk gebeitst katoen (ook bij Levi Emanuel komen we
‘catoenen chitzen’ neteldoeken tegen). Levy Anthonie is naast koopman ook wever
geweest. Het geslacht Cohen is uit het priestergeslacht van de stam van Levie. De
naam is afgeleid van het Hebreeuwse couhein wat priester betekent. Zij zijn dus
niet de zogenaamde Levieten. Als teken van deze priesterlijke waardigheid vinden
we op de grafsteen van Isaak Cohen (1861-1902) twee zegenende handen
afgebeeld. Hij was koopman en woonde op de Haar. Zijn vrouw was Hanna
Zandman, geboren te Anloo. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren: Eva
(1887), zij werd de vrouw van Aron de Lange (Sam van Ruubn); Levy Anthony
(1888), hij werd groentehandelaar en bouwde het pand aan de Boomkamp, waar
later de brandweerkazerne gevestigd was; Benjamin (1890), hij werd
veehandelaar en landbouwer aan de Enterstraat 19; Sientje (1893), zij trouwde
met Herman Dormits en woonde te Zutphen, zij overleed in het jaar 1943. Eva is
vermoord in het jaar 1943 in het kamp te Sobibor, evenals Levy Anthony die
vermoord werd in het jaar 1942 in het kamp te Oswiecim. Benjamin is in het
kamp Midden-Europa vermoord in het jaar 1944. Antonie, de broer van Isaak
woonde in Markelo en ventte in Rijssen met fruit. Zijn bijnaam was ‘De RooToone’ wat aanduid dat hij rood haar had, typerend voor de Cohens uit Rijssen.
Een zuster was Sara Cohen die in het jaar 1856 te Wierden werd geboren,
ongehuwd bleef en woonde aan de Bouwstraat. Sara’s bijnaam was ‘de Soare’, ze
was koopvrouw en ging met een kruiwagen bij de boeren langs en verkocht op
woensdag eieren op de eierenmarkt. Ze had altijd een blauwe schort voor. Ze is
vermoord in kamp Sobibor in het jaar 1943. En er was nog een broer Jacob die
in Almelo woonde, in wiens huis de oude Levie Anthonie is overleden.
Spanjer, Spanjaard, Spanjar: het is niet de oudste maar wel de grootste joodse
familie in Rijssen. Ze zijn beter bekend bij hun bijnamen ‘De Eantr-Jùdn,
Leewie-dood en de Spanjrs van de Hoar’. Omstreeks het jaar 1776 wonen in Goor
Salomon Spanjaard en zijn vrouw Sebillina Billie. In dat jaar wordt hun zoon
Levij geboren. Levij werd een goede koopman die in het jaar 1812 – hij woonde
toen in Enter – zelfs een Frans paspoort kreeg waarop zijn beroep is vermeld:
Macquignon (paardenkoopman). Hij is dan vijfendertig jaar oud, één meter
tweeënzestig en half lang, heeft blond haar, is kalend, heeft blonde
wenkbrauwen, helblauwe ogen, gewone neus, grote mond, grijze baard, ronde
kin, ovaal gezicht, frisse tint en littekens van pokken. Zijn broer Israël, geboren
in het jaar 1781 te Goor woont in het jaar 1859 in de gemeente Wierden,
waarschijnlijk in Enter. Hij was getrouwd met Mina Mendels. Uit dit huwelijk
werd een dochter geboren, Elisabeth. Zij trouwde te Rijssen met haar (volle) neef
(de zoon van Levij) Jacob Spanjaard en de andere dochter trouwde met Efraim
Urbach te Rijssen. Levij vestigde zich in mei 1819 in Rijssen waar hij op 21 juni
een verzoek indient bij het gemeentebestuur ‘om het genot te mogen hebben van
heiden en wieden in de Stads gemeente’ (de Mors). Deze vergunning wordt hem
voor het lopende jaar gegeven voor twee gulden. Zijn beroep is dan koopman,
later wordt hij ook voerman genoemd. Hij trouwde met Aaltjen Davids. Zij werd
geboren omstreeks het jaar 1766 te Lengeker in Pruisen. Zij overlijdt in het jaar
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1844 te Rijssen, Levij in het jaar 1857. Van hun vier kinderen overlijdt de
oudste, Israël op zestien jarige leeftijd. De tweede zoon Salomon, geboren in het
jaar 1803 te Enter is de stamvader van het geslacht Spanjer, de zogenaamde
Eantr- Jùdn. Hun derde zoon Jacob is de stamvader van het geslacht Spanjaard
in Rijssen en de vierde zoon David van het geslacht Spanjer in Rijssen.
Salomon Spanjer trouwt te Wierden met Schone Efraim Urbach uit Eibergen. Hij
tekent zijn trouwakte met Spanjar. Hun zoon Israël is geboren in het jaar 1826 te
Wierden. Hij verhuisd in het jaar 1865 naar Rijssen en overlijdt daar in het jaar
1908. Hij is de stichter van de tabaks- en sigarenfabriek firma I. Spanjer. Hij
trouwt met Beeltje Levie uit Roden en er zijn zeven kinderen geboren die allen
ongehuwd zijn overleden. Zij woonden aanvankelijk in de Bouwstraat. Later
verhuisden zij naar het bekende pand Den Toorn met de trapgevel aan de
Grotestraat.
Tegenover
dit
huis
stond
hun
tabaksfabriek
(hoek
Schild/Grotestraat), nu modehuis Eshuis. Eén van hun sigarenmerken was
‘Mareante’. De familie was rijk en was geldschieter voor menig Rijssenaar. Zij
leidde een erg afgezonderd leven.
Jacob Spanjaard is in het jaar 1806 in Enter geboren. Hij trouwt met zijn nicht
Elisabeth Spanjaard uit Goor. Na haar overlijden trouwt hij met Gesiena Cohen
uit Losser. Ze verhuisden naar Rijssen en woonden in de Walstraat. Er werden
drie kinderen geboren: Rachel, Nathan en Levie. Rachel werd ook wel Roosaale
genoemd. Levie (1860-1938) werd slachter en opkoper van vee. Men noemde hem
‘Leewie-Dood’. Uit zijn huwelijk met Marianne Wijl werden twee kinderen
geboren: Jacob (1903) en Louise. Jacob is door de nazi’s vermoord in het jaar
1943 in kamp Sobibor. Louise Spanjaard trouwde met Benjamin (Ben) Magnus
die in het jaar 1900 te Assen was geboren. Hij werd slager aan de
Tabaksgaarden. Hij was de enige joodse slager die ook varkensvlees verkocht,
echter geen varkens slachtte. Hij wordt vermoord in kamp Hailingen in het jaar
1945. De moeder van Levie, Gesina Cohen was een streng orthodoxe jodin, zijn
vrouw in mindere mate. Dat gaf wel eens aanleiding tot onenigheid, bijvoorbeeld
toen Levie op Sabbat een ‘nuchtrn kalf’ werd aangeboden. Sina, zijn moeder:
‘Levie, ’t is Sabbath’. Jane, zijn vrouw: ‘Levie, Sabbath komt wel weer, ’t kalf niet’.
David Spanjer is in het jaar 1806 te Enter geboren. Hij is evenals zijn vader
voerman, later winkelier. Hij trouwt in het jaar 1845 te Rijssen met Sophia
Lievendag uit Ootmarsum. Zij verhuisden naar Rijssen en woonden op de Haar.
Uit dit huwelijk worden acht kinderen geboren. Een dochter verhuisd naar
Zutphen en een zoon naar Zwolle. De andere zes kinderen blijven in Rijssen. Ze
hebben beroepen als vrachtrijder, landbouwer en koopman in manufacturen,
veehandelaar. De oudste zoon Israël (1845-1916) heeft vier kinderen: Levie
(1883), Barend (1866), Saartje (1891), Salomon (1893). Levie wordt
pluimveekoopman aan de Stationsdwarsweg en hij is bekend als ’t Leeuwkn van
Lombok’. Hij wordt door de nazi’s vermoord in het jaar 1942 in het kamp te
Oswiecim. Barend werd vrachtrijder en men noemde hem ‘gele gevaar’. Hij werd
door de nazi’s vermoord in het jaar 1942 in het kamp Oswiecim. Saartje trouwt
met Bram van Dries Pagrach en wordt badmeesteres in het badhuis bij de
synagoge. Zij wordt door de nazi’s vermoord in het jaar 1942 in het kamp te
Oswiecim. Salomon wordt pluimveekoopman en klompenmaker. Hij werd bekend
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als ‘de Monne van Spanjr teegnoawr n Pol’. Hij wordt door de nazi’s vermoord in
het jaar 1945 in het kamp te Blechhammer.
De zoon Salomon Spanjer (1850-1936), veehandelaar op de Haar heeft drie
kinderen: Sophia (1898), Jacob (1899), David (1901). De drie kinderen zijn allen
getransporteerd naar naziekampen. Sophia naar Sobibor, waar ze wordt
vermoord in het jaar 1943, Jacob naar Midden Europa, waar hij wordt vermoord
in het jaar 1944 en David naar Wöbbelin, waar hij in het jaar 1945 wordt
vermoord. Sophia was getrouwt met de godsdienstonderwijzer Philip Dikker uit
Amsterdam. Hij werd in het jaar 1900 te Amsterdam geboren en overlijdt in het
jaar 1928 te Alphen aan de Rijn. Jacob was veehandelaar in de Spuitstraat en
was getrouwd met Mietje Speijer. David was slager en was getrouwd met Bela
Gonda Cohen.
De zoon Hartog (1853-1939) werd ook wel Hein genoemd. Hij was manufacturier
en ging met een kist op de rug de boer op.
De zoon Levie (1853-Sobibor 1943) is koopman en manufacturier aan de
Elsenerstraat. Zijn bijnaam was ‘de Moandagsjùrre’ omdat hij ‘stoarken nuurnde
stùrkntjes (neurend rundvee: neuren is snel moeten kalven, stoarken is sterk) op
maandag op de markt verkocht. Van zijn kinderen zijn Josua (1905) en Lea
(1911) in Rijssen blijven wonen. Josua was getrouwd met Aaltje Pels en Lea was
de eerste vrouw van Isaak de Lange. Beiden zijn vermoord door de nazi’s, Josua
in het jaar 1943 in het kamp te Oswiecim en Lea in het jaar 1943 in het kamp te
Sobibor.
De dochter Hanna trouwde met Izak Heijman.
De zoon Karel woonde aan de Nijverdalseweg 46. Hij was geboren in het jaar
1864 en overleed in het jaar 1940 te Almelo. Zijn kinderen verhuisden allen naar
andere plaatsen. Na het overlijden van zijn vrouw Sara Cohen (Aurich 1868Rijssen 1931) verhuisde hij naar zijn zoon Frits in Almelo, waar hij ook overleed.
Van hem zijn nakomelingen bekend in Goor, Haaksbergen en Amerika.
In de eerste helft van de negentiende eeuw vestigen zich enkele joodse families in
Rijssen zonder dat er sprake was van een directe verwantschap met de reeds
gevestigde joden. Het zijn de families Heijman en Urbach.
De naam Heijman komt van het joodse ‘chaim’ hetgeen leven betekent. Van de
familie Heijman zijn reeds in Borne gegevens bekend vanaf het jaar 1695. De
stamboom begint met Isaac Eilias Heijman die geboren is in het jaar 1695. Hij
trouwt ongeveer het jaar 1745 met Judith. Hun zoon Heijman Isaac trouwt
Catharina Berendsen van Weenen. De zoon Isaac Heijman uit dit huwelijk trouwt
met Rachel Jacobs Urbach. Zij is ongeveer 1752 geboren en overleden in het jaar
1831 te Rijssen. Isaac is overleden voor het jaar 1829. Hun zoon Mozes Heijman
is geboren te Borne in het jaar 1794 of 1796 en overlijdt te Rijssen in het jaar
1873. Hij is van beroep koopman en vleeshouwer. Hij trouwt met Eva Gomprig,
die geboren is in het jaar 1817 te Losser en overlijdt in het jaar 1851 te Rijssen.
Ze wonen in de Enterstraat (nu Grotestraat) en later in de Doodstraat
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(Julianastraat). Dit echtpaar had twee zonen: Simon en Izaak. Simon is geboren
in het jaar 1850 en is overleden in Amsterdam. Daar is hij met zijn vrouw Judith
Cohen en vijf kinderen omstreeks het jaar 1900 naar toe verhuisd. Izaak is
geboren te Rijssen in het jaar 1848 en in vermoord in het kamp Sobibor in het
jaar 1943. Hij was de oudste van de weggevoerden uit Rijssen. Hij was getrouwd
in het jaar 1896 met Hanna Spanjar. Izaak had een winkeltje op de Haar, waar
later zijn schoonzoon Salemon Jacobs een manufacturenzaak had. De
schoonzoon Salemon was geboren in het jaar 1907 in Blokzijl en vermoord in het
kamp te Sobibor in het jaar 1943. Van Salemon of Salli Jacobs wordt beweerd
dat hij nog wel eens wat ‘in ’n zwatn’ deed. Veelbetekenend was de tekst in zijn
advertenties: ‘Ga naar Salli en ’t komt in orde. Achter de gordijnen schijnt het
licht.’ Hoewel Salli en zijn vrouw Rachel behoorden tot de ‘flüchtige Juden’ zijn ze
niettemin opgepakt en vermoord. Hun twee nog in de oorlog geboren dochtertjes
Hanna en Naatje waren ondergebracht in Amsterdam. Ze wonen tegenwoordig in
Israël.
Urbach en Schaap waren twee families die zich in Rijssen vestigden. In de
negentiende eeuw woonden in Rijssen twee gezinnen Urbach.
Mozes Urbach, geboren in Wierden in het jaar 1813. Hij was een ‘inlands kramer’
en getrouwd met Jette Lievendag. Van hun drie kinderen: Samson, Rachel en
Ester (1848-1905) trouwt de laatste met Salomon Philips Schaap. Hij is geboren
in het jaar 1845 te Almelo en overlijdt in het jaar 1932 te Rijssen. Hij is koopman
aan de Oranjestraat. Van hun vier kinderen bleef alleen Rosa Rebekka (1886Sobibor 1943) wonen op het ouderlijk adres. Zij was getrouwd met Sallie Pagrach
uit Holten. Ze werd in het jaar 1943 vermoord in het kamp Sobibor.
Efraim Urbach was winkelier in de Grotestraat te Rijssen. Hij is geboren in het
jaar 1821 te Wierden en het jaar van overlijden is niet bekend. Hij trouwt met
Ester Spanjaard afkomstig uit Goor. Van hun negen kinderen bleven Mina en
Rachel in Rijssen wonen. Mina (1850-1923) trouwde met Levie Samuel (van de
Preens) en Rachel (1859-Almelo 1942) trouwde met Izak Vomberg. Een zoon van
Efraim is destijds geëmigreerd naar Amerika.
Izaak Vomberg is geboren te Raalte in het jaar 1853 en werd in het jaar 1943 in
het kamp te Westerbork vermoord. Door zijn huwelijk met Rachel Urbach was hij
naar Rijssen verhuisd. Rachel werd in Rijssen Ester genoemd. Izaak Vomberg
was een kenner van kunst en antiek. Hij was vaak met of voor de jutefabrikant
Van Heel op pad om diens verzameling kunstvoorwerpen uit te breiden. Deze zijn
later gelegateerd aan de Stichting Oudheidkamer Riessen. Het gezin Vomberg
woonde in het huis dat vanouds De Boshùfte’ werd genoemd, op de plaats waar
nu de Kerkstraat de verbinding vormt met de Rozengaarden en de Hagen. De
overlevering vermeldt dat daar heel vroeger een klooster stond. De voorouders
van Vomberg komen uit Oostenrijk en hebben daar aan de voet van een berg
gewoond. Daar is de naam Vomberg van afkomstig. Het echtpaar had twee
kinderen: Emma en Meijer. Emma is geboren in het jaar 1899 en overleden in
een inrichting voor geesteszieken. Meijer (1898-1936) werd lappenkoopman. Hij
was getrouwd met Frederika Levryna Salomonson uit Tubbergen. Zij is daar
geboren en vermoord in het jaar 1943 in het kamp te Sobibor. De oude Vomberg
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zei altijd: ‘Zij is niet van de rieke Salomonsons uut Nijverdal.’ Dit echtpaar had
twee kinderen: Ester Emma en Julius. Ester Emma is geboren in het jaar 1927
en is getrouwd met Augura uit Groningen. Ze woont nu in Israël. Julius werd ook
wel Juultje genoemd en is geboren in het jaar 1930. Hij was dertien jaar toen hij
in het jaar 1943 werd vermoord door de nazi’s in het kamp te Sobibor.
Omstreeks de eeuwwisseling (1800/1900) vestigde zich te Rijssen Jacob Berg uit
Holten met zijn vrouw Theresia Aleidea Cledsowij. Hij werd in het jaar 1873 te
Holten geboren en werd in het jaar 1943 in het kamp te Westerbork vermoord.
Zijn grootvader, Jacob Berg werd geboren in het jaar 1816 te Bergstein, Pruisen.
Zijn grootmoeder was Diena Alleman uit Holten. Jacob Berg was slager van
beroep en zijn laatste adres was aan de Stationsdwarsstraat/hoek Stationsplein.
Vanwege zijn bijzondere manier van lopen werd hij wel ‘Stappertjen’ genoemd en
had hij de bijnaam De Pinne (vrek). Toen hij eens met zijn vrouw er op uit was
om kalveren te kopen in Groningen had een joodse plaatsgenoot op de ramen
geschreven: ‘Meneer en mevrouw die zijn er niet in, zeg nu niet meer: Hier woont
de Pin.’ Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde hij met Lea Wijnberg
(1892) uit Leek. Ze is in kamp Sobibor vermoord in het jaar 1943. Uit zijn eerste
huwelijk waren Samuel Jacob en Betjen geboren. Samuel Jacob (1907-1944)
werd slager en werd Sam genoemd. Hij was getrouwd met Carolina Keizer
(Hasselt 1905-Auschwitz 1942), de zuster van rabbijn Soes Manus Keizer. Hun
twee kinderen waren Jacob en Simon. Betjen was getrouwd met Israel David
Rabinowitz. Zij verhuisden in het jaar 1932 naar Enschede. In het jaar 1946
vertrokken zij met hun dochter Thérèse Hilde Paulina naar Safes in Palestina. Hij
trouwde voor de tweede keer en kreeg vier kinderen: Regina Helena Theresia
Aleida (1918-1945), getrouwd met Michel Jacobs (1919-1945) uit Amsterdam;
Helena (1919-Oswiecim 1944); Ellie (1924-1924) en Eliazer (1926-Dorohusk
1943).
Omstreeks het jaar 1925 verhuisde naar Rijssen de veehandelaar Mozes Aron
van Engel uit Goor. Hij was daar in het jaar 1888 geboren en werd in het kamp
Oswiecim in het jaar 1942 vermoord. Hij was de zoon van Daniel van Engel en
Francisca Grunwald. Hij trouwde in het jaar 1925 te Maastricht met Jeanette
Wolf uit Maastricht (1902-Oswiecim 1942). Ze hadden drie kinderen Francisca
(1926), Seraphine Johanna (1927) en Daniel (1929). Ze zijn allen in het kamp
Oswiecim in het jaar 1942 vermoord. Van Engel, die niet de meest sympathieke
veehandelaar in Rijssen was had de bijnaam ‘Schreeuw-meusken’. Hij liet in het
jaar 1933 aan de Huttenwal een huis bouwen met daarachter en veestalling.
Later is deze in gebruik geweest als kazerne van de B.B. (Bescherming
Bevolking).
Enkele jaren voor het uitbreken van de oorlog kwam de familie Van Bingen naar
Rijssen. Ze waren uitgeweken voor de vervolgingen in Duitsland, ze woonden in
Ochtrup. Isaak van Bingen werd in het jaar 1866 te Doesburg geboren en
overleed in het jaar 1940 te Rijssen. Hij was getrouwd met Julia Meijerhof uit
Neheim te Duitsland waar ze in het jaar 1874 werd geboren. Ze werd in het kamp
Sobibor in het jaar 1943 vermoord. Isaak van Bingen is volgens zijn geboorte in
Doesburg en zijn Nederlandse nationaliteit afkomstig uit een langer in Nederland
wonende familie. Het is niet onmogelijk dat er verwantschap bestaat met de in
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het jaar 1698 te Ootmarsum wonende slager Hertog. Diens kinderen noemden
zich Van Bingen. Isaaks zoon Bernhard (Ochtrup 1903-Anna Paulowna 1940) uit
zijn eerste huwelijk met Bella Wolff was evenals zijn vader slager van beroep, aan
de Haarstraat. Hij was getrouwd met Berta Oppenheimer (Mörfelden Dld.1903Sobibor 1943). Zij was familie van de bekende atoomgeleerde Oppenheimer. Hun
kinderen waren Isabella Trude (Rheine 1931-Sobibor 1943) en Bernhard Walter
(Ochtrup 1932-Sobibor 1943). Berta en haar kinderen Isabella Trude en
Bernhard Walter werden weggevoerd naar het kamp te Sobibor waar ze in het
jaar 1943 werden vermoord. Bernhard van Bingen die ook in Duitsland nog de
Nederlandse nationaliteit had, moet beter dan welke joodse Rijssenaar geweten
hebben wat hem te wachten stond toen de Duitsers ook Nederland binnen
gevallen waren. Datgene namelijk waarvoor hij met zijn gezin en ouders vanuit
Duitsland gevlucht was. Zijn vroegtijdig overlijden in Noord-Holland illustreert
hoezeer hij hieronder gebukt ging.
Op 7 maart 1935 vestigde zich aan de Wierdenstraat te Rijssen in het vroegere
huis van notaris J.G. Schönfeld Wichers, de arts Rudolf de Haas (Deventer 1905kamp Mauthausen 1942). Zijn ouders Lion de Haas en Carolina Polak hadden in
de Kerkstraat te Wierden een olie- en vetfabriek De Kroon. Hij trouwde in het jaar
1936 te Assen met Bertje Catharina Boekbinder. Dokter de Haas was een alom
geachte huisarts. Hem werd echter tijdens de bezetting zijn beroep van huisarts
uit te voeren praktisch onmogelijk gemaakt. In het jaar 1942 werd hij opgepakt.
Zijn vrouw ontving later bericht van de Kommandantur Konzentrationslager
Mauthausen dat haar man ‘am 26.9.42 ist auf der Flucht erschossen worden.
Die Leiche wurde am 2.7.42 in Staatlichen Krematorium eingeäschrt.’
Het laatste joodse gezin dat zich voor de oorlog in Rijssen vestigde was dat van
Marcus Polak uit Goor. Hij was grossier in groenten en fruit. Hij werd te Goor
geboren in het jaar 1903 en vermoord in het jaar 1945 in het kamp Bergen
Belsen. Zijn vrouw was Bertha de Levie uit Mulheim, waar ze in het jaar 1904
werd geboren. Ze werd weggevoerd en in kamp Oswiecim in het jaar 1942 door
de nazi’s vermoord. Zijn stiefzoon (uit haar eerste huwelijk) Isaak Mozes werd in
het jaar 1926 te Gorssel geboren en werd vermoord in het jaar 1944 in kamp
Midden Europa. Zij woonden vanaf 9 januari 1940 aan de Tabaksgaarden 41a.
De NSB-ers grepen elke gelegenheid aan om iedereen duidelijk te maken, dat de
tijden veranderd waren en dat de beweging op een nationaal-socialistische
maatschappij uit was, waarin voor joden geen plaats meer zou zijn. De NSB
trachtte zich steeds duidelijker te manifesteren en schrok niet terug voor geweld.
Regelmatig waren er vechtpartijen tussen WA-ers enerzijds en verontwaardigde
Almeloërs anderzijds. Het gevolg was dat de gebouwen van de NSB, zoals het
kringhuis in de Adastraat en het jeugdhonk van de Jeugdstorm in de
Vrielinkstraat, regelmatig vernield werden; ruiten werden ingegooid. Vooral het
gebouwtje van de Jeugdstorm moest door de politie beschermd worden. De
uitdagende houding van de NSB ten opzichte van de rest van de Almelose
bevolking was dikwijls de voedingsbodem voor heftige rellen. Het jaar 1941 was
nog maar drie weken oud, toen de volgende anti-joodse maatregel zich
aankondigde: meldingsplicht voor alle personen die geheel of gedeeltelijk joods
waren. In een schrijven van 21 januari 1941 beval de SS-Untersturmführer van
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de SD-Aussenstelle Enschede, Warnecke, alle daarvoor in aanmerking komende
personen op verzamellijsten te plaatsen, volgens verordening nummer 6 van
rijkscommissaris Seys Inquart. De burgermeester verzocht daarop aan het Hoofd
der Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters in Den Haag om toezending van
vijfhonderd bewijzen van aanmelding. Toen de gevraagde formulieren
toegezonden waren, volgde publicatie van de verordening in de plaatselijke
dagbladen en via aanplakbiljetten. Moeiteloos konden de joden vervolgens
geregistreerd worden. De gemeenteambtenaren werkten de maatregel nauwgezet
uit, exact volgens de richtlijnen van het ministerie. De joden haalden braaf de
formulieren van het gemeentehuis en leverden die na invulling weer gedwee in bij
de betrokken ambtenaren. Op 24 maart 1941 konden in totaal
vierhonderdachtendertig ingevulde formulieren door de gemeente naar de
Sicherheitspolizei in Enschede worden verzonden. Een van de ambtenaren had
alles keurig voor de burgemeester gesorteerd. In een intern memo van de derde
afdeling deed de man verslag.
In deze gemeente zijn 438 personen van joodse bloede geregistreerd. Hiervan
behoren 404 personen tot groep J (3 of 4 joodse grootouders of 2 joodse
grootouders en gehuwd met een jood of lid van de Nederlands Israëlische
Gemeente), 19 personen tot groep G1 (2 joodse grootouders, zonder meer), 15
personen tot groep G2 (1 joodse grootouder), totaal 438 personen.
Het spreekt voor zich dat de joden ook nog eens leges moesten betalen, en wel
een gulden per persoon. Vanaf 1 juli 1941 moesten de joden zich nog een andere
vernederende maatregel laten welgevallen. Het was hen niet meer toegestaan om
naar de radio te luisteren en de apparaten moesten ingeleverd worden. De politie
moest erop toezien dat de toestellen ook daadwerkelijk ingeleverd werden en ging
met regelmatige tussenpozen de joodse woningen langs om de inleveringbewijzen
te controleren. Er werd echter op 16 augustus 1941 een nog veel ingrijpende
maatregel tegen de joodse burgers afgekondigd. De Secretaris-Generaal Van Dam
deed een schrijven uitgaan naar alle gemeentebesturen, waarin hij verzocht om
een opgave van alle joodse leerlingen. Hij stelde dat de joodse leerlingen met
ingang van 1 september van de scholen geweerd moesten worden en dat er
binnen vier weken speciale joodse scholen opgericht behoorden te zijn. De
besturen van nagenoeg alle scholen in Almelo leverden lijsten in van joodse
kinderen. Dat gold zowel voor de openbare, als voor de katholieke en een aantal
protestantse scholen. Van sommige protestantse scholen weigerden de besturen
op principiële gronden medewerking te verlenen en verschaften geen inlichtingen
over hun joodse leerlingen. Of hun houding negatieve gevolgen heeft gehad, is
niet bekend. Maar later in de bezetting komen verschillende namen van deze
bestuurders voor op de gijzelaarslijsten die door de bezetters waren aangelegd,
lijsten van ‘Deutschfeindliche personen’. Ondertussen gingen de pesterijen van
de joden in Almelo gestaag door. Kleine, maar ook heel ingrijpende maatregelen
volgden elkaar in snel tempo op. Zo was het de joden inmiddels verboden
openbare zwembaden te bezoeken. Zelfs het gebruik van badhuizen viel onder
deze verordening. Later zou de firma Palthe haar badhuis aan de Bakenstraat
openstellen voor de vervolgden. Echter pas na een zeer uitvoerige briefwisseling,
die in maart 1942 begon en pas eindigde met de uiteindelijke toestemming van
de Sicherheitspolizei uit Arnhem eind september 1942. De deportaties waren
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toen al in volle gang. Als de joden van het badhuis gebruik wilden maken, moest
de firma Palthe er echter wel op toe zien dat er een bord op de toegangsdeur was
bevestigd met het opschrift: ‘Heden alleen voor Joden’. Men kon er steevast
rekening mee houden, dat de gang van zaken streng gecontroleerd zou worden
door de gemeentelijke overheid. Het gezag was als de dood om iets fout te doen,
of een overtreding inzake joden over het hoofd te zien. Men durfde absoluut geen
verantwoording te nemen en dekte zich bij voortduring in, door alle problemen
voor te leggen aan een superieure ambtenaar. Een voorbeeld was de arrestatie
van Simon van Leeuwen (42 jaar) uit de Doelenstraat op vrijdag 10 oktober 1941.
De man fietste door de Grotestraat en groette een vriend van hem door met zijn
rechterhand een O-teken (O van oranje) te geven en daarbij tegelijkertijd drie
vingers van dezelfde hand tot een W (W van Wilhelmina) te vormen. Van Leeuwen
had pech want een wachtman (hulpagent) zag het gebeuren en spoedde zich
daarop naar het politiebureau om daar melding van te doen. Een NSB-er, Ten S.,
had de fietser herkend en kon zodoende de naam van de overtreder geven. Op
last van inspecteur Breedveld werd Van Leeuwen op het politiebureau ontboden.
Natuurlijk ontkende deze, evenals de vriend die hij gegroet had en die men
inmiddels ook naar het bureau had overgebracht. Volgens voorschrift werd de
Sicherheitspolizei in Enschede van het voorval op de hoogte gebracht. Een antiDuits teken was niet zo maar een overtreding! De Duitsers gaven de Almelose
politie het bevel Van Leeuwen in arrest te houden. Ze verwachtten bovendien een
proces-verbaal in het Duits. Van Leeuwen, de pechvogel, zat drie maanden in een
politiecel en geen van de agenten had het lef om de man naar huis te sturen.
Toen ging Van Leeuwen op transport naar de Sicherheitsdienst in Enschede.
Vandaar is de man doorgestuurd naar kamp Vught of Amersfoort, de
strafkampen. Vast staat in ieder geval dat Simon van Leeuwen op 9 september
1943, samen met zijn echtgenote, in Auschwitz vermoord is.
Naar aanleiding van het veelvuldig doorsnijden van Duitse telefoonkabels in
Twente besloot de bezetter draconische maatregelen tegen de joden te nemen,
want die kregen natuurlijk de schuld van alle verzetsdaden. Om een voorbeeld te
stellen werden in Enschede, Oldenzaal, Hengelo en Almelo honderdvijf joodse
mannen onverwachts gearresteerd in de nacht van 13 op 14 september 1941.
Het betrof voor een groot deel jonge en sterke mannen. De gevangenen werden
als ‘gijzelaars’ naar het concentratiekamp Mauthausen getransporteerd. Al na
enkele weken kwamen de eerste overlijdensberichten binnen. Toen eind oktober
nagenoeg alle gevangenen dood waren, beseften de joodse gemeenschap wat het
betekende om naar een concentratiekamp afgevoerd te worden. Het hele antijoodse apparaat werkte ondertussen op volle toeren. Een goed geoliede machine,
gevoed door diefstal en plundering. Ook in 1942 waren er talrijke pesterijen om
het leven van de vervolgden nog moeilijker te maken. De meeste joden waren
inmiddels van hun bezittingen beroofd. Geld, kunst, onroerende goederen, eigen
nering. Na de vernedering van de verplichte gele ster volgde de tweede Liroverordening van 21 mei 1942. Door middel van deze verordening konden de
Duitsers de joden nog hun laatste bezit ontfutselen. De hoofdbepaling van de
verordening had betrekking op het vrije maximum waarover ieder persoon
maandelijks mocht beschikken. Dit werd verlaagd van duizend naar
tweehonderdvijftig gulden per gezin en gold dus niet meer per persoon. Wat de
joden aan kostbaarheden mochten houden was:
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•
•
•
•

Eigen trouwringen en die van overleden echtgenoten;
Zilveren pols- of zakhorloges voor eigen gebruik;
Gebruikt tafelzilver, maar niet meer dan een vierdelig eetbestek per
persoon;
Gebitsvullingen uit edel metalen voor persoonlijk gebruik.

Lang behoefden de rovers niet op de trouwringen en horloges te wachten. Het
laatste schamele bezit viel vanzelf in Duitse handen, toen de joden massaal
gedeporteerd werden. Evenals de gouden kronen en bruggen die uit de monden
van de doden in de gaskamers gebroken werden.
Zoals we weten hebben lang niet alle joden zich gemeld voor deportatie. Van de
honderdveertigduizend
Nederlandse
joden
doken
er
in
het
begin
vijfentwintigduizend onder. Hiervan werden er achtduizend alsnog gearresteerd
en in de vernietigingskampen omgebracht. Om te kunnen onderduiken hadden
de joden hulp van andere Nederlanders nodig. Hulp was er, vooral in de begintijd
van de deportaties, niet voldoende. Er waren Nederlanders die uit eigen beweging
de vervolgde joden hun hulp aanboden, anderen werkten in groepsverband, in
illegale cellen. Ook in Almelo. Door de razzia op de honderdvijf Twentse joden in
september 1941 kwam het verzet tegen de jodenvervolging echter eerder op gang
dan in de rest van het land. Dat kwam omdat bekend werd dat de gearresteerde
joden binnen enkele weken waren vermoord in Mauthausen. Ongewild waren de
nazi’ s er de oorzaak van dat een groot deel van de Twentse joden er niet over
prakkiseerde om zich naar het ‘oosten’ te laten wegslepen. De zakenlui onder de
joodse bevolking, zoals winkeliers en fabrikanten, hadden de beste gelegenheid
om onder te duiken. Zij kenden talloze niet-joden en bezaten bovendien
voldoende geld en goederen, die nodig waren voor een geslaagde onderduik.
Bovendien bezaten veel van die middenstanders een gezonde portie argwaan,
waardoor ze extra alert waren. Een andere groep die ook relatief eenvoudig een
onderduikadres kon vinden, waren de gemengde-gehuwden, omdat die dikwijls
over voldoende relaties beschikten. In Almelo was het voor veel joden niet de
vraag of men onderdook, maar wanneer. Dolf Meibergen vertelde in een van zijn
interviews dat het voor zijn ouders zonneklaar was dat zij zich onder geen
voorwaarde zouden laten wegvoeren naar de werkkampen. Zijn neef Meijer
Meibergen, die voor de oorlog met zijn familie naar Den Haag verhuisde, was
dezelfde mening toegedaan en vertelde:
We lazen toch de kranten! We hoorden en lazen wat er in Duitsland met de joden
gebeurde. Toen wij in mei 1940 bezet werden door diezelfde Duitsers, wisten wij
genoeg. Voor ons stond van meet aan vast dat we twee keuzes hadden:
onderduiken of het land uit.
De Oud-Almeloërs verscheurden hun oproep, trokken de ster van hun kleding,
pakten de nodige spullen, doken vervolgens zelfstandig onder en alle vier
overleefden ze de holocaust. Maar zo snel besliste niet iedereen. Een onderduik
vergde veel voorbereiding. Men moest de beschikking hebben over
distributiebonnen en stamkaarten, en als het even kon moest men valse
papieren zien te krijgen. En natuurlijk nog betrouwbare mensen die de
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verzorging van de onderduikers voor hun rekening zouden nemen en een goed en
betaalbaar adres. En daar zat hem nou juist de kneep. Het zoeken van geschikte
onderduikadressen was een zeer moeizame en tijdrovende aangelegenheid.
Vooral in de begintijd. Na de april-meistaking in 1943 werd het iets eenvoudiger,
maar joden onderbrengen bleef altijd een probleem. Onderduikers voor de
Arbeidsinzet in Duitsland kon je veel gemakkelijker geplaatst krijgen. Op hulp
aan joden stond een zware straf, die schrikte veel mensen af. In het begin van de
eerste onderduikperiode moesten bonkaarten en andere papier ‘achterom’
geregeld worden via vertrouwde relaties op het gemeentehuis, het
distributiekantoor en het arbeidsbureau.
De Almelose kapper Frits Tusveld was een van de eersten die zich het lot van de
joden aantrok. Geheel zelfstandig bouwde hij samen met zijn vrouw een
indrukwekkend netwerk op van jodenhelpers. De hulp functioneerde volop tot
juli 1944 toen Tusveld ‘stukliep’. Na zijn gedwongen vlucht naar Zwolle bleef zijn
echtgenote Henny Averink met behulp van de joodse verzetsman Simon van
Spiegel het hele netwerk runnen. Maar ook de beide zoontjes van Tusveld, 10 en
13 jaar, verrichten regelmatig hand- en spandiensten. Tot aan de bevrijding in
april 1945 zou Tusveld goed zijn voor het redden van meer dan honderd joden,
waaronder een aantal kleine kinderen uit de grote steden in het westen van het
land.

TEHI NAFSJO SAROER BISROR HACHAJJIEM: Moge hun ziel gebonden zijn in
de bundel van het eeuwige leven.

Uit: De arrestatie van Salomon Hangjas van A.M. Reens
Salomon Hangjas had verdriet.
Z’n eenigste jonge, - z’n Rielie was bij de socialen gegaan.
‘Een slag’ voor een vroom man.
Dat ie ‘zooiets’ nog op z’n ouwen dag ‘most beleven’. Hij had hem toch zoo’n goed
voorbeeld gegeven.
Op de talmud-thora (bijzondere school voor lager onderwijs) had ie ‘m gedaan:
altijd zelf mee naar de sjoel (synagoge) genomen; goed opgelet of ie ’s morgens wel
z’n tefillum (gebedsriem) legde; ’s avonds z’n meirif ooren (avondgebed) en nacht
lajene (nachtgebed) zegde en ondanks dat alles was ie toch bij de socialen te recht
gekomme.
Dat kwam van de ‘diemantslijferijen’; daar worden de jongens, ‘tegenswoordig’
allemaal bedorven.
Hoe komt een jehoede (jood) er toe ‘sosijaal’ te worde…?
Wie het daar vroeger van gehoord…?
Een jehoede zal niet goochemer (verstandig) zijn…! Dat is goed voor het Gajis (nietjoden) dat zijn allemaal verstopte gemouche (stommerikken).
Z’n huishouden was er door ‘versteerd’ (verpest)… Rust kende ie niet meer.
Alles was hem te veel.

Uit: De posek (bijbelvers) van Sani van Bussum
De Seidertafel (sijder: avond voor Pesach) stond gedekt. Netjes zag het eruit. Alles,
zoals het hoorde: de matzeschotel, met de servet, de mierikswortel, die het bittere
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lijden van het volk in Egypte, de frissche veldsla, die zijn veld-arbeid moest
voorstellen; het ei, en het lekkere mengseltje, dat het leem beteekent waarvan men
steden bouwde…
Niets ontbrak. Een familie had kunnen aanzitten. En dat alles voor één persoon!
En toch was het goed dat alles in orde was. Waarom niet? Vroeger was toch ook
alles in orde geweest, toen al de kinderen nog leefden, toen vader er nog was?
Eerde men hun nagedachtenis niet, door nog even goed voor alles te zorgen? En
bovendien: men weet nooit wat er gebeuren kan. Er kan een gast komen. Op
Paaschavond kan er een gast komen.
En het oude vrouwtje zit met gevouwen handen op haar stoel en kijkt naar haar
Seidertafel. Moe is ze. ’t Is ook een heele zorg om dat alles in orde te krijgen, en het
huis schoon. Den heelen dag heeft zij gesloofd, gekookt, ingekocht, gezorgd! Geen
wonder dat ze moe is, erg moe…
Maar dat hindert niet, ze heeft geen haast. Straks zal ze den Seider geven, in haar
eentje. Ze ziet op haar gevouwen handen, haar glimmige, teere, rimpelige handjes.
En het is of de beelden daaruit opstijgen…
In Almelo wonen in 2005 nog een dertigtal joden, daarbij meegerekend die uit de
omliggende gemeenten zoals Wierden, Vriezenveen, Rijssen en Nijverdal. Toen de
bezetting voorbij was telde de ‘kille’ op 1 januari 1946 honderdachtenvijftig
zielen. Dat aantal was een jaar later al gereduceerd tot honderdvijfentwintig
leden. Kerkenraadvoorzitter Gottschalk sprak toen reeds de vrees uit dat de
Gemeenten die geen bestaansrecht meer zouden hebben, bij andere Gemeenten
gevoegd zouden moeten worden. Nu, zestig jaar later, schijnt het zover te zijn. Er
zijn besprekingen gaande om de Joodse Gemeente Almelo bij Enschede te
voegen. Zoals vaker bij fusies het geval is, kunnen dan emoties gaan meespelen.
Vooral bij hen die de bezetting aan den lijve hebben ondervonden en willen
vasthouden aan het laatste stukje traditie in Almelo
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Wat geald weerd is meark iej a’j ’t tekort komt
Hoalden is nich zo gemakkelijk as kriegen

De kinderen van huis Twickel
Er is al veel geschreven over kasteel Twickel en veel onderwerpen zijn aan de
orde gekomen. Over de jeugd van de drie kinderen Van Heeckeren van
Wassenaer is weinig vermeld. Dit is echter wel de moeite waard omdat het een en
ander van hun speelgoed bewaard is gebleven. Een groot aantal van hun
kinderboeken is er nog en in het huisarchief zijn veel brieven bewaard. Met deze
gegevens is het mogelijk na te gaan hoe deze drie kinderen hun jeugd hebben
doorgebracht.
Met de drie kinderen Van Heeckeren van Wassenaer worden bedoeld de drie
kinderen uit het tweede huwelijk van Jacob Derk Carel van Heeckeren van
Wassenaer met Isabelle Antoinette Sloet van Toutenburg. Jacob Derk was eerder
getrouwd met Marie Cornélie van Wassenaer. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen
geboren en na haar overlijden in het jaar 1850 hertrouwde Jacob Derk in het
jaar 1852 met Isabelle Sloet van Toutenburg. Hun oudste dochter, Marie
Cornelie, werd geboren in het jaar 1855 in Den Haag in het huis aan de Lange
Voorhout. Vanwege zijn werkzaamheden aan het hof en de Eerste Kamer der
Staten Generaal bezat Jacob Derk ook een huis in Den Haag. Daar verbleef de
familie een deel van het jaar. In het jaar 1856 werd George geboren en twee jaar
later, ook in Den Haag, de jongste zoon Rodolphe Frederik.
Over de naamgeving van de oudste zoon George is nog een aardig archiefstuk
bewaard gebleven. Enige tijd voor zijn geboorte hebben zijn ouders kennelijk
overleg gehad over de namen van hun zoon of dochter. De toekomstige vader
vindt dat dit officieel vastgelegd moet worden en schrijft het volgende op papier:
Carel George Unico vind mevrouw. Mijn denkbeeld was George Willem Carel. Bij
nader overleg goedgekeurd: Carel George Willem.
Op de achterzijde staat nog de naam voor een eventuele dochter vermeldt: Sarah
Caroline. Dit papier is tenslotte ondertekend met de initialen I.S. en J.D.C. van
H.v.W. Vervolgens is er een aantekening in de agenda van Jacob Derk en wel op
zaterdag 4 oktober: ‘Geboorte van Carel George Unico Willem des avonds half
acht.’ Aangenomen mag worden dat de vader heeft toegegeven aan de wens van
zijn vrouw en er toch de naam Unico bijgevoegd heeft.
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Van het speelgoed van de kinderen is een klein gedeelte nog aanwezig omdat
Huis Twickel voornamelijk in de zomermaanden bewoond werd. De kinderen
brachten regelmatig hun vrije tijd buiten door. Het is waarschijnlijk dat een groot
gedeelte van hun speelgoed in Den Haag was. Er is geen meisjesspeelgoed meer,
wat te verklaren is uit het feit dat een jong getrouwde vrouw haar speelgoed
meenam naar haar nieuwe huis. Het speelgoed dat er nog wel is bestaat
voornamelijk uit handvaardigheidspelletjes, behendigheidsspelen en bord- en
tafelspellen. De dozen waarin zich deze spelletjes bevinden zijn prachtig
uitgevoerd en veelal geplakt en versierd met verguld papier. Het merendeel zal
gekocht zijn in winkels in Den Haag die hun speelgoed vanuit Parijs en Londen
importeerden. Daarvan getuigen de stempels op verschillende dozen en twee
rekeningen uit het jaar 1868 van het ‘magazijn van kinderspeelgoed’ van firma
J.W. Delhaes te Den Haag.
Er is een spel, l’ Ecole de trassage complète, souviant Fröbel. Dit spel bestaat uit
een doos met daarin stokjes en kartonnetjes voor het maken van verschillende
mandjes. Van deze doos is ook nog een Nederlandse versie met gekleurde
kraaltjes.
De invloed van Fröbel is te merken in een aantal spelletjes en lesmateriaal van de
kinderen. Fröbel was een natuurkundige en pedagoog en leefde van de jaren
1782 tot 1852. Vanaf het midden van de negentiende eeuw werden zijn
opvoedingsideeën ook in Nederland gepropageerd. In zijn opvoedingsleer stond de
zelfwerkzaamheid van het kind centraal. Niet alleen de visuele waarneming is
belangrijk, ook het zelf doen. Daarom is tekenen volgens Fröbel erg belangrijk en
met name het natekenen van de natuur. Dit bevordert de nauwkeurige
waarneming van het kind en het wordt zich bewust van de natuur om zich heen.
Er is nog een aantal tekenvoorbeeldenboekjes van de drie kinderen. In deze
boekjes stond eveneens het nakleuren of natekenen van natuurtaferelen
centraal. Voor het bevorderen van de zelfwerkzaamheid ontwierp Fröbel zelf
allerlei spelletjes zoals mandjes om te vechten en een houten doos die gezien kan
worden als de elementaire Fröbeldoos. Deze doos heeft waarschijnlijk tot het
lesmateriaal van de kinderen behoord. In de doos zitten allerlei houten vormen
zoals een houten kubus, een cilinder en een bal. Eén van de onderdelen van
Fröbels spelpedagogiek is het kind vertrouwd te maken met vormen. Hiermee wil
hij ook het inzicht bevorderen als voorbereiding op het rekenonderwijs.
Dat dit ook in de praktijk is toegepast bij de kinderen Van Heeckeren blijkt uit
een aantekenboekje uit het jaar 1867. Daarin staan de vakken vermeldt waar de
kinderen privé-les in kregen. Naast de algemeen bekende vakken staat er ook een
aantekening over vormleer. Niet alleen deze blokkendoos werd gebruikt bij de les,
ook een schrift. Er is nog een schrift van Rodolphe uit het jaar 1866 waarin de
invloed van Fröbel duidelijk merkbaar is. Het is een ruitjesschrift waarin hij
allerlei figuren heeft ingekleurd om te leren werken met kleuren, vlakken en
lijnen en om daar systeem in aan te brengen. De behendigheidsspelletjes zoals de
diabolo, bilboquet, pluimbal, kegelen en touwtje springen werden over het
algemeen buiten gespeeld en hadden voornamelijk als doel de motoriek van het
kind te ontwikkelen.
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Van de bordspellen zoals het Nieuw Vermakelijk Ganzenbord, het Spoorwegspel
van Amsterdam naar Parijs en het populaire Steeple-chase kan gezegd worden
dat ze niet alleen vermakelijk waren, ook leerzaam. Het kind leerde zich
handhaven in groepsverband, op zijn beurt wachten en tegenslagen of verlies te
aanvaarden. In de negentiende eeuw waren ook de hazard of dobbelspelen
populair. Zo is er van de drie kinderen nog een politiek dobbelspel waarbij
gedobbeld werd om de verovering van een aantal Italiaanse steden. Dit spel komt
uit het jaar 1862, de periode van de Italiaanse burgeroorlog en is genoemd: Jeu
de Garibaldi, ou Italie dilevree. Van een aantal lottospellen is er één het noemen
waard omdat hier weer te leerzame karakter om de hoek komt kijken. Het betreft
een rekenlotto waarbij verschillende plaatjes van beroepen gevormd worden als
vermenigvuldigingen goed worden opgelost.
Het is bekend dat de kinderen thuis privé-les kregen, zowel in Den Haag als in
huis Twickel. In Twickel is er onder het souterrain, achter één van de keukens
een klein vertrek dat dienst deed als klaslokaal en wordt nog steeds het schooltje
genoemd. In het aantekenboekje uit het jaar 1867 werd een puntensysteem
bijgehouden van de resultaten van de kinderen. Marie is in dat jaar twaalf,
George elf en Rodolphe negen jaar oud. Hun onderwijzer in die periode is meester
Jansen. Op de linkerkant van de bladzijde staan de vakken die ’s middags
gegeven werden. Af en toe staat er vakantie vermeldt. Dat hield in dat er een
uitstapje gemaakt werd naar De Wiersse, een landgoed bij Vorden. De vakken
waarin werd lesgegeven waren: lezen, gedichten, hoofdrekenen, sommen,
rekenen, dictee, algemeen, vormleer, algebra, ontleden, tekenen, chronologie,
geschiedenis, natuurkunde, opstel en gedrag. Nergens staat vermeldt dat de
kinderen werden onderwezen in de Duitse, Engelse of Franse taal. Enkele
gegevens wijzen er echter op dat de kinderen een buitenlandse gouvernante
hadden. In een brief van 5 februari 1869 schrijft Berthe Muller vanuit
Zwitserland aan monsieur van Heeckeren van Wassenaer over haar goede
herinneringen aan de tijd met de kinderen op Twickel, in Den Haag en Dieren.
Uit deze brief blijkt een goede verstandhouding en kan geconcludeerd worden dat
ze als gouvernante in dienst is geweest. Waarschijnlijk is het ook deze miss
Muller geweest die wordt omschreven als gouvernante op een rekening van een
fotograaf uit het jaar 1868. Kennelijk vanwege haar verhuizing naar Zwitserland
verlaat Berthe Muller de familie Van Heeckeren van Wassenaer. Er worden in het
jaar 1868 verschillende advertenties geplaatst voor een gouvernante Anglaise in
de Galicmanic Messenger en in de Times. Daarnaast wordt er drie keer een
advertentie geplaatst voor een instituteur (houder van een kostschool) in de
Courier du Bas Rhin. Er bestaat verder geen informatie waaruit duidelijk blijkt
dat er een gouvernante Anglaise en een instituteur in dienst genomen wordt.
De kinderen leerden in ieder geval op erg jonge leeftijd de Franse en Engelse taal,
gezien de enorme hoeveelheid prachtige Engelse en Franse boekjes. Boekjes met
het alfabet en fabels en nursery rhymes. Dat een kind meertalig werd opgevoed
was in hogere kringen niet uitzonderlijk. Bijna alle kinderbrieven van de drie
kinderen zijn in de Franse taal geschreven. Marie Cornelie kreeg op haar derde
jaar al een Frans boekje: Méthode simple et amusante pour enseigneur à lire aux
enfants. Voorin staat namelijk haar naam en het jaartal 1858. Waarschijnlijk
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kreeg ze dit boekje om de Franse taal te leren en dat dit vanaf vroege leeftijd is
doorgezet bij de drie kinderen blijkt wel uit de prachtige collectie Franse
kinderboeken die is overgebleven. Toen hij elf jaar was las George al
indrukwekkende Franse uitgaven van Jules Verne. Typerend voor de negentiende
eeuwse kinderboeken is dat ze naast het vermakelijke ook altijd een leerzaam
karakter hadden. De duurdere uitgaven van kinderboeken werden mooi verzorgd
uitgegeven. Een Nederlands voorbeeld is: Het Nieuwe Huis. Dit is een beweegbaar
prentenboek met tekst, waarbij alle fasen van het bouwen van een huis worden
belicht, van het leggen van het fundament tot aan het behangen. Een ander
voorbeeld zijn twee Engelse exemplaren: The Jolly Old Man en The Merry old
Dame. Het zijn twee oorspronkelijke versies waarvan later ook Nederlandse
vertalingen op de markt kwamen. Op het achterblad zit een hoofdje geplakt en
omdat in alle andere bladzijden een rond gat zit, komt het hoofdje op elke
bladzijde tevoorschijn.
Het eerste gegeven waaruit blijkt dat er les wordt gegeven is wat George betreft
een sinterklaasgedicht uit het jaar 1862. Het staat geschreven voor in het boekje:
Gedichtjes voor kinderen door J. de Breet.

Aan Jonker George
Een boekje met prentjes
Hebt ge immers begeerd
Dit geeft U St. Niklaas
Dewijl Gij goed leert
Gij schrijft en Gij rekent
Zoo vlijtig en goed
Wees altijd oplettend
Blijf altijd zo zoet.
Uw verheugde onderwijzer

Uit het sinterklaasgeschenk van het jaar 1864 blijkt dat hij les krijgt van J.F.
Ressing. Deze schrijft een gedicht voor in het boekje: Keuken en
Kamernatuurkunde. Of Georg in de jaren 1862 en 1863 al les kreeg van deze
Ressing kan niet duidelijk worden aangetoond. In het jaar 1864 krijgt George een
boekje Fireside Amusements, een boekje met instructies voor geestverrijkende
spelletjes die gezamenlijk rond de open haard beoefend kunnen worden. Voorin
het boekje staat vermeld: Van Miss. Waarschijnlijk een gouvernante die naast de
onderwijzer Ressing in dienst was om George bezig te houden. In de jaren 1865
en 1866 is het duidelijk dat Georg les kreeg van onderwijzer Roest. Deze man
was kennelijk een fan van de toen populaire kinderschrijver P.J. Andriessen want
hij gaf verschillende boeken van deze schrijver aan Georg cadeau. George kreeg
op zijn verjaardag en op sinterklaas: De Tamboer bij Quatre Bras en Waterloo en
De Prins en Johan de Witt. Daarnaast ‘als bewijs van tevredenheid over
gemaakte vorderingen’ het boek Hein Versteeg of eb en vloed in het leven. Tot slot
geeft meester Roest bij zijn afscheid aan George: Een Engelse jongen op eene
Hollandsche school.
Uit het jaar 1867 dateert het eerdergenoemde aantekenboekje waaruit blijkt dat
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George en waarschijnlijk ook de andere twee les hebben van onderwijzer Jansen.
In het jaar 1868 hebben zowel George als Rodolphe les van onderwijzer
Golterman. Deze geeft later in dat jaar alleen nog les aan Rodolphe omdat George
vertrekt naar Neuwied om daar verder onderwijs te volgen aan het Knaben
Anstalt der Brudergemeinde. Ondanks het feit dat er voor deze tijd geen gegevens
zijn over les in de Duitse taal en er in de bibliotheek geen Duitse leer- of
leesboekjes zijn mogen we aannemen dat Georg voor hij deze school bezoekt de
Duitse taal redelijk machtig is. Alle lessen in Neuwied werden in de Duitse taal
gegeven. Hij blijft daar tot zijn vijftiende jaar.
Een brochure van de school te Neuwied verschaft informatie over de protocollen.
De leeftijd van de leerlingen op dit instituut liggen tussen de tien en vijftien jaar.
In elke klas zitten zestien leerlingen en twee onderwijzers. Het programma luidt
als volgt: opstaan om vijf uur in de zomer en om half zes in de winter. Ontbijt om
zes uur, gebedsdienst om half zeven. Diner om twaalf uur, souper om achttien
uur dertig. Tijdens de ochtenduren worden vier lessen gegeven en twee of drie in
de middag. De rest van de dag wordt besteed aan huiswerk en recreatie. Na een
korte gebedsdienst gaan de jongsten om twintig uur dertig naar bed en de
ouderen om een en twintig uur. De leerlingen slapen met hun onderwijzers in
ruime slaapvertrekken die goed gelucht zijn. Er wordt veel lichamelijke oefening
in de open lucht gedaan en wanneer de weersomstandigheden het toelaten wordt
er op woensdag en op zaterdag gewandeld in de mooie omgeving van Neuwied.
Ook worden er in het voorjaar uitstapjes van enkele dagen gemaakt. Alle
leerlingen moeten actief deelnemen aan de gymnastieklessen en de zwemlessen.
De leerlingen worden geplaatst in een klas naar hun niveau. Leerlingen die bij
hun aankomst de taal nog niet machtig zijn kunnen hiervoor een speciale cursus
volgen. De volgende lessen staan op het rooster: godsdienst, bijbelse
geschiedenis, literatuur, kalligrafie, rekenen, wiskunde, aardrijkskunde,
geschiedenis, natuurlijke wetenschappen, Duits, Latijn (keuzevak), Frans,
zingen, tekenen, gymnastiek en zwemmen. De leerlingen kunnen ook privélessen volgen waar apart voor betaald moet worden. Voorbeelden zijn: Engels per
jaar vijf en twintig francs, Grieks per jaar veertig francs, pianoles per jaar vijftig
francs, orgel, viool of fluit per jaar honderd francs, lijntekenen per jaar vijf en
twintig francs. Voor de huisvesting betaalde men achthonderd francs per jaar.
Het totaal van de kosten varieert per jaar tussen de twaalfhonderd en
vijftienhonderd francs. Verder wordt geadviseerd mee te nemen: winterkleding en
zomerkleding, zes zakdoeken, zes servetten, een kamerjas, pantoffels, eigen
bestek met duidelijke initialen.
Op het moment dat George naar Neuwied vertrekt gaat Marie voor haar verdere
opvoeding naar Parijs. Over haar onderwijs van voor die tijd is niet veel bekend.
Op erg jonge leeftijd leerde ze de Franse taal en dat ze ook les kreeg van
onderwijzer Jansen. Er is meer bekend uit haar tijd in Parijs. Hoofdzakelijk uit
de correspondentie die zij voerde met haar vader en met broer Georg in Neuwied.
Van 26 december 1868 dateert een aardige brief aan George, voornamelijk in het
Frans. George wordt tijdens zijn periode in Neuwied Wied genoemd. In deze brief
die begint met de aanhef: lieve, beste Wied. Er staat vermeldt met wie ze allemaal
in huis zit bij monsieur en madame Bersier. Het zijn de vijf kinderen van het
echtpaar Bersier en vier Amerikaanse jonge dames in de leeftijd van zestien tot
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achttien jaar en dan nog mademoiselle Frida, de lerares. Ze is erg onder de
indruk van La Rue Tait, de winkelstraat van Parijs. Ze vertelt uitvoerig over de
kerstboom en vertelt dat ze cadeautjes kreeg met kerst: een portemonnaie, een
spiegeltje en een almanaknotitieboekje. Zij heeft pianoles en les in de Duitse taal
van Frida, die uit Straatsburg komt en ook krijgt ze Engelse en Franse les.
Marie schrijft regelmatig brieven in de Franse taal aan haar vader. Ze doet daarin
verslag van bezoekjes die ze maakt, vraagt advies over eventuele aankopen die ze
wil doen. Ook blijkt uit haar brieven dat vader Van Heeckeren haar regelmatig
komt bezoeken in Parijs. In de ochtenduren volgt Marie verschillende lessen en ’s
middags gaat ze regelmatig naar de kerk Sint Etoille om een kerkdienst bij te
wonen. Van één van de kerkdiensten is een verslag bewaard gebleven dat werd
ondertekend door madame Bersier, die de verantwoordelijkheid van de opvoeding
van Marie in Parijs had. Van madame Bersier is nog een aantal brieven waarin zij
aan monsieur Van Heeckeren van Wassenaer schrijft over het wel en wee van
Marie. Het schijnt dat Marie in het begin problemen had die niet met name
worden genoemd. Marie is zich na een jaar in Parijs toch werkelijk aan het
ontwikkelen tot een jonge vrouw. Dit schrijft zij in typische negentiende eeuwse
stijl, wat tegenwoordig theatraal overkomt. Op 3 oktober 1869 is Marie kennelijk
weer even terug op huis Twickel en schrijft en vermakelijke brief met een aantal
tekeningetjes aan Georg in Neuwied. Zij tekent Rodolphe met een pen achter zijn
oor omdat hij niet weet wat te schrijven.
De kerstdagen van het jaar 1869 worden door vader Van Heeckeren met Georg
en Marie in Parijs doorgebracht. Moeder Van Heeckeren en Rodolphe blijven
achter in Den Haag. Georg komt vanuit Neuwied met de trein naar Parijs. Na de
kerstdagen neemt Van Heeckeren zijn zoon mee voor een reis van veertien dagen.
Georg maakte een reisverslag dat hoofdzakelijk geschreven werd in de
Nederlandse taal en dat verbeterd werd door zijn vader. Helaas zijn er uit deze
periode weinig brieven van Rodolphe. Er zijn weinig gegevens over zijn jeugd. We
kunnen alleen vermoeden dat hij een groot gedeelte van het jaar doorbracht in
Den Haag omdat bij de rekeningen van zijn lessen meestal Den Haag vermeldt
werd. Uit de rekeningen blijkt dat Rodolphe in de jaren 1869 en 1870 les krijgt
van meester Heykoop, de lessen zijn tot 1 juli 1870. Want op die dag geeft hij
Rodolphe een afscheidscadeau, het boek: Het leven van Willem 1. Hier staat
voorin geschreven: Tot aandenken, Rodolphe. En een foto van meester Heykoop.
Van 2 augustus 1870 dateert een gespecificeerde rekening uit Neuwied. In
verband met de Frans-Duitse oorlog wordt de school enkele maanden gesloten en
verblijft George in Dieren. Dat blijkt uit een aantekening van 20 oktober,
gemaakt door zijn vader. Waarschijnlijk vertrekt George niet lang daarna weer
naar Neuwied. Er is weer een uitvoerige briefwisseling tussen Georg en Marie.
Marie is regelmatig terug op huis Twickel en geeft in haar brieven een heel aardig
beeld van het leven op het kasteel. De laatste brief van George uit Neuwied
dateert van 11 juni 1871. Hij schrijft met Rodolphe en Bernard een reis naar
Ehrenbreitstein en Ems gemaakt te hebben. Hij vraagt of hij zijn koffer naar
Dieren of naar Twickel zal sturen en of hij de vier en twintigste weer naar huis
mag komen. ‘Mag ik hier nog een pak kleeren en een paar laarzen laten maken
voordat ik weg ga, dan hoeft men er naderhand niet meer mede te haspelen, wil
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je mij dat schrijven zoo spoedig als mogelijk, beste pa.’
In het schooljaar 1871-1872 bezoekt Georg een school in Utrecht bij de heer
Raabe. Hierover is verder niets bekend. Wel is er weer meer bekend over de
periode daarna. Isabelle Antoinette van Heeckeren van Wassenaer Sloet van
Toutenburg overlijdt op 8 juli 1872. In het nieuwe schooljaar van 1872
vertrekken zowel Georg als Rodolphe naar het Instituut Schreuders, de oude
Latijnse School te Noordwijk-Binnen. Aan het hoofd van deze school stond Otto
Johannes Schreuders. Deze reisde na een gedegen opleiding twee jaar door
Europa als mentor van de zoon van baron Van Tuyll van Serooskerke en daarna
nog ruim een jaar als begeleider van de zoon van Bolen te Haarlem door Egypte,
Palestina en Syrië. Vlak na zijn terugkomst werd hij benoemd tot instituteur te
Noordwijk waar het Instituut Schreuders in september 1861 officieel geopend
werd. In de tien jaar die daarop volgden werd een hoog lespeil bereikt op het
instituut. Dit zal zeker een rede zijn geweest voor Jacob Derk om zijn zonen daar
hun verdere opleiding te laten volgen. Er ontstond een uitvoerige correspondentie
tussen Schreuders en Jacob Derk. Er wordt regelmatig informatie verstrekt over
de vorderingen en het gedrag van Georg en Rodolphe.
Door de grote hoeveelheid vakken is het niveau van de jongens niet voldoende.
Hun kennis van de grammatica van de verschillende talen is niet toereikend.
Daarom wordt er spoedig begonnen met lessen Latijn, zodat er een basis gelegd
wordt voor de talen. Ook het niveau van wiskunde en algebra is niet hoog genoeg
vergeleken bij de rest van de klas. Over hun kennis wat betreft geschiedenis en
aardrijkskunde is Schreuders zeer te spreken. Ook is hij zeer tevreden over de
oplettendheid en het gedrag van Georg en Rodolphe. Het vakkenpakket van de
jongens ziet er als volgt uit:

Leervakken

aantal uren in de week
George
Rodolphe
grieks
6
0
latijns
6
5
hollandsch
2
4
fransch
3
3
engelsch
2
3
duitsch
2
4
wiskunde
10
10
natuurkunde
2
2
algemene geschiedenis
3
3
vaderlandse geschiedenis
1
1
aardrijkskunde
2
2
godsdienst
1
1
teekenen
2
2
correspondentie
1
1
totaal
43
42

Er werden keurige overzichten van de resultaten van proefwerken naar huis
gestuurd. Jacob Derk van Heeckeren van Wassenaer maakte aantekeningen
waaruit blijkt hoe zijn zoons, vergeleken bij de anderen uit de klas hun
proefwerken gemaakt hebben. Hij maakte de volgende aan aantekening over de
resultaten van Rodolphe in het jaar 1873:
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Hollandsch (9 leerlingen)
Rodolphe no. 8 met 22 fouten, no.1 had 0 fouten!
Rodolphe was op 1 na de minste.
Fransch: (8 leerlingen)
Rodolphe no. 6 met 26 fouten, no. 1 had 5 fouten.
Engelsch: (8 leerlingen)
Rodolphe was no. 3 en dus beter.
Latijns: Twee leerlingen en R. de laagste!
Rekenen was R. beter, Algebra en Meetkunde kan ook veel beter.
Natuurkunde, van de 19 leerlingen was R. no. 17.
Aardrijkskunde en geschiedenis, vrij goed.

Van Georg maakt hij ook dergelijke aantekeningen. Georg behoort met bijna alle
vakken tot de eerste drie van zijn klas. Van Schreuders komt regelmatig de
opmerking dat Georg veel intelligenter is dan zijn jongere broer. Hij vergeet dat
Georg drie jaar Neuwied achter de rug had. Er zijn geen gegevens over het
onderwijs dat Rodolphe gevolgd heeft tussen de jaren juli 1870 en juli 1872 en
het moment dat hij het Instituut Schreuders bezoekt. Misschien is het niet zozeer
gebrek aan intelligentie als wel gebrek aan kennis en achtergrond. Uit de periode
dat Rodolphe in Noordwijk op school is zijn er nog wel een drietal brieven uit het
jaar 1875 van hem aan zijn vader bewaard gebleven. Ze zijn geschreven in de
Franse taal, waarbij een vierde brief, waarschijnlijk uit het jaar 1873 opvalt,
doordat vader Van Heeckeren deze brief verbeterd aan zijn zoon terugstuurt met
de opmerking: ‘D. moet ook aan de meester laten zien de vele fouten. Je remercie
mon cher petit ami de m’avoir écrit, mais il fau faire un peu plus attention en
fesant moins des fautes.’ Overigens schrijft Rodolphe een vermakelijke brief
waarin hij vertelt dat hij naar de dierentuin in Rotterdam is geweest. Het blijkt
toch noodzakelijk dat Rodolphe in zijn vakantie iets extra’s doet aan schoolwerk.
Volgens Schreuders is hij dat wat hij geleerd heeft zo gauw weer vergeten.
Op 23 augustus 1875 verlaat George het instituut om naar Utrecht te gaan waar
hij rechten gaat studeren. Georg is dan achttien jaar. Rodolphe volgt hem twee
jaar later in het jaar 1877. Inmiddels is hun vader op 7 november 1875 overleden
en we mogen stellen dat de jeugd van de kinderen Van Heeckeren van Wassenaer
is afgerond. Marie Cornélie trouwt op 8 maart 1877 met Willem Carel Philip Otto
graaf Van Aldenburg Bentinck. Ook zij begint hiermee een nieuwe levensfase
waarmee het verhaal van de jeugd van de drie kinderen Van Heeckeren van
Wassenaer eindigt.
Verre reizen maken was vroeger vaak een opwindend avontuur. Sommige
reizigers legden hun belevenissen achteraf vast in reisjournaals. Zo ook de jonge
Twentse gravin Marie Cornélie van Wassenaer Obdam. Samen met de koninklijke
familie reisde ze in 1824 naar Sint Petersburg. Haar reisdagboek is onlangs in
druk verschenen. In de nalatenschap van barones Van Heeckeren van Huis
Twickel bevond zich een secretaire die na haar dood volgens haar laatste
wilsbeschikking terechtkwam op kasteel Weldam bij Goor. Het schrijfmeubel was
oud en telde vele lades, waar nooit meer iemand in had gekeken. Eenmaal
aangekomen op Huis Weldam en nader onderzocht, bleek het een curieuze schat
te bevatten. In een van de lades werden drie kleine boekjes gevonden, tien bij
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vijftien centimeter groot en dichtbeschreven. Het bevatte een in het Frans
gestelde handgeschreven tekst die onmiskenbaar een reisdagboek voorstelde. Het
betrof de reis die de tsarendochter groothertogin Anna Pavlovna Romanov,
getrouwd met de latere koning Willem 11, in de jaren 1824-1825 maakte naar
het hof van haar broer, tsaar Alexander 1 in Sint Petersburg. De schrijver van
het dagboek bleek een jonge vrouw uit Twente te zijn die in het gevolg van de
tsarendochter meereisde: de vierentwintig jarige gravin Marie Cornélie van
Wassenaer Obdam, afkomstig van Huis Twickel in Delden. Haar plaats in het
koninklijk reisgezelschap dankte ze aan haar stiefmoeder, Sophia van Heeckeren
Kell, hofdame van Anna Pavlovna, die ook meeging op reis en zich op haar beurt
liet vergezellen door haar stiefdochter. Marie Cornélie, geboren in 1799, was om
meer dan een reden een bijzondere vrouw. Ze was in de erfelijke lijn de laatst
overgeblevene van het geslacht Van Wassenaer Obdam dat vanaf 1789 het huis
Twickel in bezit had gehad. Haar moeder was in 1802 gestorven, waarna haar
vader, graaf Jacob Unico, in 1808 was hertrouwd met Sophia van Heeckeren
Kell, afkomstig uit Ruurlo. Nadat in 1812 ook haar vader was overleden, bleef ze
als weeskind achter en werd ze liefdevol opgenomen in de familie van haar
stiefmoeder. Maar die liefdevolle zorg werd niet alleen gevoed door nobelheid. Als
enig erfgenaam van het miljoenenvermogen van de Van Wassenaers was Marie
Cornélie de rijkste vrouw van Nederland, behalve over de erfdochter ontfermde de
familie van de stiefmoeder zich ook liefdevol over haar rijke erfenis. Al vroeg
ontstond het plan om Marie Cornélie te laten trouwen met een neef van de
stiefmoeder, en zo het kapitaal van de Van Wassenaers naar de bankrekening
van de Van Heeckerens over te hevelen. Pas in 1831, zes jaar na de reis naar Sint
Petersburg, kon dit plan worden uitgevoerd. Van al deze kuiperijen was Marie
Cornélie zich niet bewust. Zolang het huwelijk niet was voltrokken, waakte de
stiefmoeder Sophia als een cipier over haar. Overal nam ze haar mee naartoe, en
omdat ze hofdame was, waren er gelegenheden te over. Vaak verbleven ze aan de
hoven in Brussel of Den Haag (Nederland en België waren vanaf 1814
samengevoegd), maar ook maakten ze wekenlange reizen naar bekende Europese
kuuroorden, en bezochten ze concerten en toneeluitvoeringen. Verkerende in de
hoogste kringen werd Marie Cornélie toch geen vrouw van de wereld. Door een
lichte handicap – ze had een bocheltje – trad ze ongaarne op de voorgrond.
Eigenlijk hield ze helemaal niet van de grote wereld noch van het hofleven, maar
gaf ze de voorkeur aan het leven op het platteland. Daar legde ze zich vooral toe
op haar persoonlijke ontwikkeling en de hogere dingen des levens. Ze leerde
talen, musiceerde, tekende en schilderde. In godsdienstig opzicht ontwikkelde ze
zich tot een vrome vrouw, verdraagzaamheid jegens andersdenkenden en
medelevend met de armen. Bovenal bleef ze, ook toen ze volwassen was
geworden, als een kind gehoorzaam aan haar stiefmoeder. Toen deze haar vroeg
om mee te gaan naar Sint Petersburg, protesteerde ze dan ook niet, al was ze
vrijwel zeker liever thuis gebleven. En zo vertrok Marie Cornélie samen met haar
stiefmoeder op 10 augustus 1824 per rijtuig vanuit Delden. Na afscheid te
hebben genomen van de familie in Ruurlo reisden ze eind augustus door naar
het hof in Brussel, van waaruit ze op woensdag 8 september in een hevige
stortbui de tocht naar Sint Petersburg begonnen.
In totaal bestond het reisgezelschap, inclusief hofpersoneel, uit dertien personen.
De kroonprinses met haar hofdame hadden een eigen rijtuig, evenals Marie
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Cornélie, die werd vergezeld door een vriendin, de eenendertig jarige Brusselse
hofdame, Pauline d’Oultremont. Voor Anna Pavlovna was de reis een sentimental
journey. In 1816 was ze met de Oranjeprins in het huwelijk getreden. Eenmaal in
Nederland werd ze al gauw verteerd door heimwee, maar door de elkaar snel
opvolgende zwangerschappen – tussen 1816 en 1824 bracht ze vijf kinderen ter
wereld – waren verre reizen onmogelijk. In 1824 was het eindelijk zover en stapte
ze vol verlangen in de reiskoets naar Sint Petersburg. Hoe anders was de
gemoedstoestand van Marie Cornélie. Ze was het reizen op zichzelf wel gewend,
maar de terugkeer op het landgoed Twickel vond ze altijd het mooiste moment
van de reis. Vol weemoed liet ze Twente en de Achterhoek en haar neven en
nichten dan ook achter zich. ‘Met spijt zag ik de Rijn uit het gezicht verdwijnen’,
schrijft ze in haar dagboek, toen haar koets op zondag 12 september de rivier
overstak. ‘Ik bedacht dat zijn wateren naar mijn vaderland gingen en ik benijdde
hun lot’. Snel ging de tocht niet. Wie een beetje doorreed, kon de afstand naar
Sint Petersburg normaal gesproken binnen veertien dagen overbruggen. Maar
Anna Pavlovna met haar gezelschap deed er ruim een maand over, ook omdat ze
onderweg ruimschoots de tijd nam om te pauzeren. Geslapen werd in hotels, in
posthuizen of bij plaatselijke notabelen.
Via Keulen, Koblenz en Frankfurt ging het richting Weimar, waar men bijna een
week rust hield aan het hof van de groothertog van Saksen-Weimar. Daarna
reisde men verder via Leipzig richting Koningsbergen en vandaar langs de
Baltische Zee en de Finse Golf naar Gatsjina, en dorpje vlak voor Sint
Petersburg. Daar kon moeder Maria Fjodorocvna haar dochter Anna op 9 oktober
weer in de armen sluiten. Na een verblijf van meer van vier weken in Gatsjina
verhuisde het gezelschap op 17 november naar Sint Petersburg. Bij de aanblik
van de monumentale stad werd Marie Cornélie overvallen door melancholie. Ze
schrijft over het stadspanorama:
Dit alles vormde een prachtig schouwspel. Toch kon ik me niet verzetten tegen een
gevoel van droefheid omdat ik bedacht dat ik hier een hele winter zou moeten
blijven. De brede straten en grote pleinen hadden in hun grootheid iets treurigs. De
weinige mensen die voorbijkwamen, verloren zich in de ruimte.
Marie Cornélie en haar stiefmoeder werden ondergebracht in het Shepelevpaleis,
een gebouw dat grensde aan het Winterpaleis. De stiefmoeder kreeg daar een
prachtig appartement, bestaande uit een grote salon en een klein half
achthoekige salon met uitzicht op het grote plein, met daarachter een
slaapkamer en een kamer voor haar kamermeisje. Marie Cornélie en haar
vriendin Pauline hadden hun kamers op de verdieping daarboven. Daar, in het
Shepelevpaleis, heeft de jonge Twickelse gravin het grootste deel van het
reisdagboek geschreven. Het eerste deel (de reis zelf) achteraf op basis van
onderweg gemaakte notities, het vervolg (het verblijf aan het hof) vrijwel zeker
van dag tot dag, tot aan de dag van vertrek op 28 juli 1825. Veel over zichzelf laat
ze daarin niet los. Ze beschrijft vooral de buitenkant van het dagelijks leven aan
het Petersburgse hof, anekdotisch veelal, maar steeds levendig en gedetailleerd,
soms met een ondertoon van lichte ironie. Eindeloos is de rij van bals,
ontvangsten, concerten, toneelvoorstellingen, soirees, diners, familiebezoeken,
verjaardagen,
rijtoertjes,
spelletjesavonden,
uitstapjes,
parades,
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museumbezoeken waarmee de dagen worden gevuld. Maar de levendigheid van
beschrijving kan niet verhullen dat achter de Byzantijnse praalzucht van de
Romanovs en leegte gaapt die ook Marie Cornélie niet kan zijn ontgaan, al laat ze
dat zelden merken. De ellende van het Russische volk, waarvan een groot deel
destijds nog in lijfeigenschap leefde, is intussen nooit ver weg. Een glimp ervan
vangt Marie Cornélie op, als ze met haar vriendin Pauline een wandeling door de
paleistuinen maakt. Ze schrijft:
De gazons zijn schitterend en de paden worden perfect bijgehouden. Zodra er
iemand is gepasseerd komt er een arbeider aanhollen om de voetsporen uit te
wissen. De tsaar is erop gesteld om door zijn park te lopen als door zijn eigen
salon; dus zonder stof op zijn schoenen te krijgen. Zo zijn er wel achthonderd tot
duizend arbeiders in de tuin werkzaam. Ze moeten zoveel mogelijk uit het zicht van
de voorbijgangers blijven, zodat alles eruitziet als in een sprookje.
Het contrast tussen de luxe en veiligheid binnen de paleizen en het
onbarmhartige bestaan daarbuiten wordt wel heel schril, als Sint Petersburg op
19 november – het gezelschap uit Nederland heeft zich dan net goed en wel in de
stad geïnstalleerd – wordt getroffen door een watersnoodramp. Door de
combinatie van een snel ingevallen dooi en een straffe zuidwestenwind is het
water in de Finse Golf zo opgestuwd dat de rivier de Neva in een paar uur tijds
buiten zijn oevers treedt. Veilig schuilend achter de ramen van het paleis zien
Marie Cornélie en de rest van de hofadel de ramp zich voor hun ogen voltrekken,
maar de ernst en omvang lijken aanvankelijk nauwelijks tot hen door te dringen.
Marie Cornélie schrijft in haar dagboek:
In de eerste uren werd de ramp erg overdreven. Er werd gesproken over enkele
duizenden die verdronken waren. Na een precieze telling bleek het te gaan om
ongeveer vijfhonderd doden.
In werkelijkheid kwamen er die dag drieduizend mensen in de golven om. Het
was de zwaarste van de vijf watersnoodrampen die Sint Petersburg in de loop der
eeuwen hebben getroffen. Toch zou het onjuist zijn te beweren dat het lot van het
Russische volk de jonge Twickelse gravin onberoerd laat. Integendeel, soms
wordt ze er zelfs onpasselijk van. Zoals op weg naar Sint Petersburg, op 8
oktober, als ze in een posthuis bij de wisseling van de paarden ziet hoe de
postmeester een paardenknecht mishandelt. Ze schrijft ontdaan:
Ik kan niet zeggen hoe triest ik me voelde toen ik voor de eerste keer zag hoe een
boer gelaten een zweepslag van de postmeester onderging. Het leek hem niet meer
te doen dan iemand die een licht verwijt had gekregen. Zijn dikke schaapshuid zal
weliswaar de klap verzacht hebben, maar in mijn ogen was de vernedering er niet
minder om.
Vele maanden later, in juli 1825, gebeurt er iets soortgelijks als de jeugdige
postiljon, die haar paarden ment, tijdens een rijtoer op de grond valt. Ze noteert:
Het arme kind krijste het uit en we konden hem niet eens vragen wat hem
mankeerde. Gelukkig werden we ingehaald door prinses Maria die ons uit de
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moeilijkheden hielp door het jongetje in een rijtuig te zetten en hem naar Pavlovsk
te brengen. Hier herstelde hij binnen enkele dagen. Deze arme kleine postiljons
lijden een triest bestaan. ze staan onophoudelijk bloot aan slechte
weersomstandigheden en de ongelukken die bij hun beroep horen. En dat op tienof twaalfjarige leeftijd. Ik geloof dat velen van hen het niet overleven.
Voor de hedendaagse lezer blijft dit het grote raadsel van het dagboek van Marie
Cornélie van Wassenaer Obdam. Hoe komt het dat deze ontwikkelde jonge vrouw
de uitwassen van het Russische tsarendom wel signaleert, maar de perversiteit
van het systeem dat ze veroorzaakte, niet doorziet? Zelf afkomstig uit een land
waarin het volk al in 1787 zijn rechten had opgeëist, had ze zich toch op zijn
minst kunnen afvragen of het niet vreemd is dat in een land kinderen van tien
jaar bij nacht en ontij van paarden vallen. Maar niets daarvan. Overdonderd door
de warme ontvangst vertrok ze op 28 juli met een hoofd vol dankbare
herinneringen uit Sint Petersburg, samen met vriendin Pauline. Stiefmoeder
Sophia vertrok een week later. Ze schrijft op 25 augustus over de terugkomst in
haar dagboek:
Met grote vreugde zagen we de Rijn terug, hoewel mijn verrukking nog groter was
geweest als ik met Maman aan mijn zijde over de brug had mogen rijden.
Op 28 augustus is ze terug in Brussel, waar ze negen dagen later met haar
stiefmoeder wordt herenigd. Op 23 september 1825 keren beide vrouwen terug
bij hun familie in Ruurlo en is de reis naar Sint Petersburg een herinnering
geworden die geheel zou zijn uitgewist, als graaf Van Solms van Huis Weldam in
de secretaire van de barones de drie schriftjes niet had gevonden.
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Zeuk gen spiekers op leag water, ze bint toch verroest
De leu könt völ, geald kan meer

De dood in zijn ware gedaante
De naoberplicht: de stilzwijgende afspraak om de buren bij te staan in de
praktische zorgen rond een sterfgeval, bestond nog toen mijn ouders uit de tijd
raakten. De naaste buren schreven de adressen op de rouwkaarten toen de dood
van mijn moeder (1969) en tien jaar later die van Pa aangekondigd diende te
worden. Familie, buren, vrienden en bekenden werden uitgenodigd om de
kerkdienst en het onder de aarde bergen (onder klokgelui) bij te wonen. Tranen
tekort, ogen vol wanhoop en onbegrip. De dood was het begrijpen voorbij, wij
waren immers nog zo jong. De dagen waren vervuld van een onbeweeglijke
zwaarte, dagen van verminderde koude en van gestorven leven. Dagen die om zo
te zeggen door de natuur zelf waren geschapen voor een begrafenis. De straat
scheen door de vuil geworden sneeuw heen als door een rouwfloers en donkere,
natte sparrenbomen als zwartgeworden zilver keken over de schuttingen en leken
ook in de rouw te zijn. Ik genoot bijvoorbaat van het idee dat ik over twee dagen
verdwijnen zou uit het dorp. Ik gedacht al het toevallige dat het leven mij
toeschoof zoals de beste eigenschappen van de overledene, een beeld van een
vriendin op straat, op de terugweg van de begraafplaats. En het gewassen goed
aan de lijn, waar lang geleden eens op een nacht een sneeuwstorm gegierd had
en ik als klein meisje onder de dekens verstopt lag. Het was zo vreemd dat het
leven doorging als daarvoor, dat de aarde niet stilstond, dat ik weer aan het werk
moest. Toch was de vanzelfsprekendheid dat ze er was weg. Het leven werd
voorgoed anders.
Het was in vroeger dagen bittere noodzaak om op het platteland te overleven. De
reguliere hulpverlening was ver weg. Het vervoer was lang niet zo snel als
vandaag de dag. Het dorp en de buurtschap waren op zichzelf aangewezen.
Tegenwoordig is het meer een zaak van fatsoen, van sociaal gedrag: goede buren
helpen elkaar. Nu worden in sommige plaatsen vrijwilligers geschoold om
mensen te helpen op dezelfde manier zoals dat vroeger in een naoberschap
gebruikelijk was.
Toen omstreeks het jaar 200 voor Chr. de Germanen zich in ons land vestigden,
was het de gewoonte de doden te verbranden. Het werd als een eer beschouwd,
alleen goede stamgenoten werden na hun dood verbrand. Verraders werden
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opgehangen en hun lichamen werden als prooi voor de wilde dieren in het bos of
open veld achtergelaten. De wijze waarop men met de as van een dode omging,
verschilde nogal. In sommige streken werd er over de brandresten een heuveltje
van zand opgeworpen. Andere stammen deden de as in een urn en zetten deze
onder een bouwsel van zware stenen, een hunebed. Weer anderen bouwden over
de urn een graf van boomstammen, zand en plaggen: een grafheuvel. In Twente
zijn nog veel grafheuvels te vinden. Rond het begin van onze jaartelling werd ons
land voor een groot deel door de Romeinen veroverd en ofschoon zij op tal van
terreinen vele vormen van beschaving brachten, bleef de cultuur rond het
begraven van de doden nog lang gehandhaafd. Zo werd de as van een dode vaak
naar een afgelegen, in de ogen van de heidense volken heilige plek in een bos of
op een heideveld gebracht. Centrale begraafplaatsen kende men toen nog niet.
Er zijn slechts enkele plaatsen bekend waar meerdere urnen bij elkaar zijn
begraven: de urnenvelden.
Na de periode van de hunebedbouwers is er onder meer sprake van de
standvoetbekercultuur en de klokbekercultuur, die naar onze streken zijn
gekomen. Van de standvoetbekercultuur moet de oorsprong gezocht worden in
het zuiden van Rusland. De klokbekercultuur is na alle waarschijnlijkheid deels
afkomstig uit Spanje en voor een deel vanuit Oostenrijk en Hongarije. Hoewel er
uiteraard verschillen zijn, bestond bij beide bekerculturen de gewoonte de doden
te begraven onder heuvels. Een gebruik dat tot diep in de bronstijd zou
voortduren.
De prehistorische mens is voor een belangrijk deel voor ons tot leven gekomen
door het vinden van begraafplaatsen. Sieraden, werktuigen en aardewerk, ooit
met de doden begraven, geven vaak enige informatie over een tijd waarin de
mens het schrift nog niet beheerste. Soms zijn de begraafplaatsen na vele
eeuwen nog goed te herkennen in de vorm van grafheuvels of Hunenbedden.
Vaker is er niet veel meer over dan de schaduw van een skelet, verkleuringen in
de bodem of een handjevol scherven. Het is gebleken dat er in de manieren van
begraven geen sprake is van een geleidelijke ontwikkeling. Begraven en cremeren
bestonden naast elkaar of wisselden elkaar af. Uit de midden en de oude
Steentijd is tot dusver niets gevonden dat wijst op een menselijke begraafplaats.
Pas uit de jonge Steentijd, vanaf circa vierduizend jaar voor Chr. beschikken we
over gegevens. Aanvankelijk begroeven de Trechterbekermensen hun doden in
ondiepe kuilen. Op een gegeven moment werd de behoefte duidelijk om
monumentale begraafplaatsen te maken. Men kan slechts raden naar de
levensovertuiging van de hunebedbouwers. De oost-west ligging van de
Hunenbedden leidt tot een voor de hand liggende speculatie over de zonnecultus.
Hoe het ook zij, de Hunenbedden zijn gebouwd uit een rotsvaste overtuiging.
Want het verslepen van de keien, die een gewicht hebben dat varieert van
vijfduizend tot vijf en twintigduizend kilo moet voor mensen met beperkte
hulpmiddelen een gigantisch karwei zijn geweest. Door moderne onderzoeken
zijn we tot de conclusie gekomen dat is gewerkt met sleden en rollen, ossen en
touwen, hefbomen en ook nog flink wat mankracht. Volgens mij had men toen
ook al hijskranen! In de Middeleeuwen was het gebruikelijk dat een dode zonder
kist op een mat van stro werd begraven. Het lijk werd op een baar naar het graf
gedragen, bedekt met een baarkleed. Later werden de doden in kisten vervoerd.
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De plotselinge dood van jonge kinderen en zuigelingen was een even veelvuldig
voorkomend als niet of nauwelijks te verwerken verschijnsel, vooral wanneer het
kind stierf voordat het was gedoopt en zo (naar Middeleeuwse begrippen) voor
eeuwig verloren ging. Geen wonder dat er in sprookjes en legenden vaak sprake
was van kinderen die voor korte tijd weer tot leven kwamen om hun ouders te
troosten, te worden gedoopt of een belangrijke mededeling te doen. Dat de doden
dansen was een onuitroeibare voorchristelijke gedachte. De mensen meden ’s
nachts de kerkhoven uit vrees dat men ‘de dans niet zou ontspringen’ en door de
doden meegevoerd zou worden. Bovenal werd de dodendans gebruikt om op het
onvermijdelijk sterven voor een ieder te wijzen. Er werden dodendansen
uitgevoerd, waarbij als de dood verklede personen, geestelijken en burgers van
alle rangen meevoerden in een rondedans.
De joodse doden in Amsterdam werden in een kist gelegd, die daarna bij de
steiger voor de synagoge in een trekschuit werd geladen. De schuit werd
getrokken door een jaagpaard naar de joodse Beth Haim begraafplaats in
Ouderkerk. Joodse mensen wilden voor geen prijs in door christenen gewijde
grond liggen of het joodse voorschrift overtreden dat een kerkhof minder dan
vijftig el van het dichtstbijzijnde huis moest liggen. De Marranen hadden er
daarom meteen al op gestaan hun eigen stuk grond te kopen. De Beth Haim
begraafplaats lag aan de Amstel, ten zuidoosten van de stad. Begrafenisstoeten
konden het dijkpad volgen maar het vervoer over het water was gemakkelijk en
omdat de joodse stoeten tol moesten betalen bij het passeren van een kerk,
werden deze schuiten een gewoon verschijnsel. Een bord uit het jaar 1616 boven
de voormalige steiger van het kerkhof geeft aan dat de Amstel en niet de straat de
toegangsweg was. Er was veel ritueel geweeklaag en er werd uitbundig met grote
zijden zakdoeken gewapperd en in die tijd daarvoor zal het vertoon van rouw nog
groter zijn geweest. Dat leidde tot klachten van de Hollanders, van wie de
uitvaarten veel soberder waren. Twee keer kregen de schouten te maken met
protesterende Amsterdammers, waarop de joden werden gesommeerd wat
ingetogener op te treden. Het dode lichaam werd na aankomst het reinigingshuis
in gedragen voor het tahara-ritueel (de rituele wassing) en de rondeamentos (het
zeven keer ronddragen van de doden), en daarna begraven worden in eenzelfde
lijkwade waarin alle doden werden begraven, om de gelijkheid te tonen die God
allen in de dood liet geworden.
Ook Holwerda en zijn medewerkers hebben de grafheuvels ijverig onderzocht. Hij
verklaarde dat er onder de grafheuvels enkele zijn uit de prehistorische zeer
vroege tijd – dus lang voor Chr. – en dat het feitelijk ingevallen koepelgraven zijn.
De rest behoort met elkaar tot een urnenveld van de Germaanse bevolking
omstreeks Chr.. In de koepelgraven zijn lijken bijgezet, in het urnenveld zijn ze
verbrand en in urnen begraven. Te midden van wuivende dennen rusten hier
onze voorvaderen, levende op en van dezelfde grond, beschenen door dezelfde
zon. Er hebben urnenvelden gelegen op het hoge deel van de Borkeld, bij het
buurtschap Stokkum, in het Elsenervoorveld en even ten westen van de
Friezenberg. Dat die laatstgenoemde hoogte door de eeuwen heen een belangrijke
rol speelde in het dodenbestel van de bevolking, is duidelijk. Het verhaal dat er
Hunenbedden op de Friezenberg en de Herikerberg zou zijn is nooit onderzocht.
Als de grafheuvels ingevallen koepelgraven zijn en de boeren de stenen hebben
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weggehaald, zou het maar zo kunnen zijn dat in Twente ook heel veel
Hunenbedden waren. Onmogelijk is het niet omdat de heuvel op de Friezenberg
al is aangelegd in de jonge Steentijd. Men begroef toen reeds doden liggend op
hun zij, met opgetrokken knieën en een enkele grafgift – een beker van
aardewerk met inhoud, een stenen (strijd)bijl of een sieraad – aan het hoofdeinde
of bij de voeten. We kunnen rustig aannemen dat alleen de leiders van de kleine
gemeenschappen in zo'n graf werden bijgezet want er zijn al met al weinig
grafheuvels uit die tijd bekend. De meeste mensen zijn begraven in een veel
minder opvallend graf zonder heuvel waar we dan ook veel minder van weten.
Hoe opvallend ze ook waren, de grafheuvels zijn lange tijd door de omwonenden
met rust gelaten. De prehistorische bevolking zag er – terecht – de laatste
rustplaats van de voorouders in. En in de Middeleeuwen was men er bang voor,
althans voor de exemplaren die op de onherbergzame heide lagen. Tal van sagen
over spookverschijningen die rond de grafheuvels en urnenvelden rondwaarden
deden de ronde.
De witte wieve hebben in dat opzicht zekere faam verkregen. Sommige graven
werden op instigatie (aansporing) van de kerkelijke autoriteiten vernield, nog veel
meer werden ondergeploegd als de boeren nieuwe akkers in gebruik namen. We
moeten dan ook gissen naar het aantal heuvels dat oorspronkelijk in deze
omgeving heeft gelegen. Dat het aantal grafheuvels tot tweehonderd jaar geleden
nog tamelijk groot was, staat wel vast. Omstreeks die tijd begon de
archeologische belangstelling zich te ontwikkelen. Hoewel er heel weinig
archeologen waren in Nederland die hebben gegraven in grafheuvels en
urnenvelden, waren ze wel geïnteresseerd in de vondsten die eruit tevoorschijn
kwamen. De boeren waren hen graag ter wille en gingen zelf spitten in de
heuveltjes. Ze graaiden hele urnen uit het uitgeworpen zand. Dat waren bar oude
potten, dat konden ze wel zien. Wat zou er allemaal in kunnen zitten... misschien
wel goud! En men sloeg de zwakke omhulsels kapot. Regelmatig werden zij
teleurgesteld als hun speurwerk alleen grijze poeder, scherven of verbrande
botjes opleverde. Zulke vondsten vond men niet de moeite van het vermelden
waard, waardoor veel informatie verloren is gegaan. Mede daardoor is ook de
inhoud van de meeste grafheuvels uit de omgeving van Enter ons onbekend.
Sedert de tijd van Karel de Grote moesten de doden naar de kerk gebracht
worden en in of bij de kerk worden begraven. Het woord groove is een
verbastering van groeve. Maar met een Twentse groove wordt geen graf bedoeld,
maar een begrafenis. Men is er nog aan gehecht dat met een groove steeds de van
ouds bekende dodenweg gevolgd wordt. In de meeste van de marken zijn wegen
te vinden die Helweg of Halweg worden genoemd. Het waren wegen die altijd voor
het verkeer moesten openstaan. De aanwonende eigenaren mochten daarin geen
afsluiting of belemmeringen aanbrengen. Meestal zijn het bovendien dodenwegen
of lijkwegen, de boeren en dorpsbewoners hechten er nog sterk aan dat met een
groove geen andere weg wordt gevolgd. Voor de dodenwagen (kleedwagen,
huifkar) werden drie, vier, soms wel vijf paarden gespannen, natuurlijk
noaberpaarden. Ze moesten zwart of ten minste bruin zijn, schimmels kan men
niet gebruiken. Overal kent men toch vertelsels van voorgezichten waarin een
man, met het tweede gezicht behept, een dodenwagen ziet waar een schimmel
voor is gespannen. En dat zou dan ook altijd kort daarop zijn uitgekomen omdat
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alle andere paarden in de noaberschap ziek of kreupel waren geworden. De
noodnoabers moeten de dodenwagen besturen, daarom heten ze ook wel
dodennoabers. De wagen, het tuig en alles wat erbij hoort is tevoren goed
nagekeken. Want als men onderweg stil moet houden om iets te maken of vast te
knopen is dat voor een dode een groot ongeluk, dan ‘koomp hee nich good
terechte’. Anderen vertellen dat er dan in hetzelfde huis gauw weer een dode zal
komen. Mocht er toch iets los gaan proberen de noabers het weer vast te knopen.
De wagen waar de kist op staat is de lange zaadwagen. Naast de kist zitten op
met hooi gevulde zakken de vrouwen die de dode het naast zijn. De allernaasten
zitten achter op de wagen aan het hoofdeinde van de kist. Alle vrouwen die op de
dodenwagen zitten moeten een regenkleed over het hoofd hebben. Is er niet
genoeg familie dan moet een naober op deze wagen plaatsnemen. En als er dan
niet zo gauw een regenkleed bij de hand is dan moeten ze de zwarte scholdook
(schort) over het hoofd doen. Men mag hun gezichten niet zien. Soms, als de weg
naar het kerkhof heel lang is, komt er achter de dodenwagen nog een wagen met
vrouwen, al het andere volk gaat te voet. Men rijdt altijd de weg die van ouds als
dodenweg heeft gegolden. De dodennoabers gaan met de groove mee, een stuk of
acht andere noabers zien vooruitgegaan en op de toren van de kerk geklommen.
Als de stoet op de begraafplaats is aangekomen beginnen de noabers de klokken
te luiden, dan wordt voor de dode voor de tweede en laatste keer geluid. Later
werd het groovenbier niet meer tevoren in het sterfhuis gegeven maar na afloop
van de begrafenis in een restaurant. In de heidense tijd, toen de doden verbrand
werden en hun as in heidepotten begraven werd, moest men als offer maaltijden
geven waar veel paardenvlees bij werd gegeten. Voor veel mensen op het land
bleef de ‘groove’ een feest. Men dacht dat men tekort kwam als men er niet wat
van mee kreeg. Zelfs uit een oud kinderversje kun je horen hoe belangrijk dat
trakteren vroeger was. Als de kinderen een slak uit het huisje willen laten
komen, dan zingen ze:
Slakkenhuusken kom ees oet,
Dien vaar en moor is dood,
Now krigs doe stoet en brood.
Op een ouderwetse groove, dat moet men niet vergeten, kwam veel volk die de
dode amper gekend hadden en er niet emotioneel bij betrokken was. Voor de
mensen die er bij betrokken waren was het heel wat anders. Zelfs het huis bleef
nog weken rouwen. Er werd in de keuken geen zand gestrooid en geen bezem
gebruikt. De schoorsteenval was van zwarte katoen met een wit patroontje en de
gordijnen waren van gebroken wit of grijze neteldoek zonder ingeweven bloemen.
De dodenweg is bepaald na de invoering van het christendom. De verbranding
van de lijken en het bijzetten van de as in de grafheuvels werd verboden door
Karel V. Tegelijk werd de weg bepaald die de groove te volgen had wanneer zij
naar de kerk ging en het daarbij gelegen kerkhof. De Helweg, die Deventer met
Munster verbond, liep langs Enschede en Gronau. Een nog oudere Helweg: de
oude Heerstrasze van Munster over Altenberg naar Laer, Horstmar,
Schöppingen, Nienborg, Epe (Westfalen), Gronau, Deventer. Het stadsbestuur
van Enschede heeft al in de zestiende eeuw het belang van dit internationale
verkeer gezien. Rolof van Scheven (de schoonvader van Cerneago, later Kornegoor
genoemd) werkte er aan mee. Er werden gronden geruild en de brug over de
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Glane, die toen gemaakte werd, moest half door Stift Munster en half door
Enschede worden betaald. Enschede verplichtte zich haar deel van weg en brug,
al lagen ze buiten haar gebied, te onderhouden, daarvoor mochten zij tolgeld
vragen. Op 18 oktober 1597 werd Enschede door prins Maurits veroverd op de
Spanjaarden. Het Staatse leger is waarschijnlijk over de Helweg getrokken. We
kunnen lezen hoe het leger uit de richting van Epe (Westfalen) komende trok
voorbij ‘Grunau ende quam omtrent den middach voor Enschede.’ De weg heeft
vanwege het vervoer van het zware geschut veel geleden. In het volgend jaar blijkt
de weg in de omgeving van Enschede onbruikbaar te zijn. Op 3 mei 1598
verschijnt als getuige voor het gericht Henrich Velven ‘olt umtrent 60 jaeren’. Hij
verklaart dat hij zijn overleden vader wel heeft horen zeggen dat ‘die borger van
Enschede die halve glanerbrugge item den halven hellewech ende dat hecke
aldaer behoeren te maeken, dan si di noch bi sinen tide nicht gemaeket, sines
bewetens.’ En andere getuige weet ‘dat zalige Johan ten Lasonder dat vuurzegde
hecke uit den stadbuell gemaeket hebbe.’ Dat er tot verbetering van weg, hek en
brug is overgegaan blijkt niet. Het is niet onwaarschijnlijk dat in deze tijd de
‘stadbuell’ al te slecht gevuld was. In het volgend jaar komt de zaak weer voor en
nog in het jaar 1601 blijkt men in de nabijheid van Enschede niet de Hellweg
maar een ander wagenspoor te volgen. Op 10 november komt weer Henrich
Velven voor het gericht. Ongetwijfeld is hij de bewoner van het nu nog bekende
erve De Velve, vaker werd het destijds Veluwe genoemd. Gelegen aan de
Gronause weg nabij het punt waar het Gronause voetpad – nu een straat – op de
weg uitkomt. Mogelijk is dat de wagens toen tijdelijk dit pad volgden. Tijdens de
rechtszaak ‘secht ende tuigt getuige dat daer eenen wech hen gae dan secht dat
die wech geen hellewegeswech is ende sechts voorts, soo daer iemants doorvaert
geschiet met vergunninge van hem ende dat ter oorsake dat sy door die
helleweges stege niet vaeren konnen.’ Dat in de zeventiende eeuw het wegdeel
tussen Enschede en Deventer gevaarlijk was, wordt duidelijk door de
rechtszaken van vechtpartijen tussen burgers en soldaten. Nadat de Spanjaarden
in het jaar 1626 Oldenzaal voorgoed moesten ontruimen en daarmee hun laatste
steunpunt in Twente verloren, begonnen de handelsmogelijkheden voor Twente
gunstiger te worden en nam de welvaart toe.
Rond het jaar 700 kwamen in onze streken de geloofspredikers, die de mensen
tot het christendom trachtten te bekeren. Op tal van locaties werd doopplaatsen
ingericht en werden kerkjes gebouwd. Naar alle waarschijnlijkheid heeft er net
buiten het centrum van Ootmarsum zo’n doopplaats gelegen. Bij
graafwerkzaamheden in de jaren zestig van de twintigste eeuw bij de aanleg van
de Moerbekkenkamp werden restanten van zo’n plaats gevonden. In zo’n
doopplaats werden de mensen geheel ondergedompeld. Ter herinnering daaraan
heeft een der straten de naam Fonteinstraat gekregen. Het is vrijwel zeker dat
het eerste houten kerkje werd gebouwd in de kleine nederzetting die toen al
bestond. Die was ontstaan op de plek die nu met Bergplein wordt aangeduid,
deze naam is afgeleid van Bergfrede.
Wat de Romeinen niet lukte, daarin slaagden de predikers wel. Het veranderen
van de zogeheten dodenbezorging. Meer en meer wist men de tot het christendom
bekeerde Saksen ertoe te bewegen hun doden niet meer te verbranden maar op
één centrale plaats, en wel in de buurt van de kerk te begraven. De eerste
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missionarissen werden daarbij gesteund door de Franken. Zij verplichtten de
door hen onderworpen Saksen ertoe hun heidense manier van doden begraven
op te geven. Ging het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Ingrijpend en in
de meeste gevallen doorslaggevend waren daarbij de bepalingen die Karel de
Grote (768-814) uitvaardigde. Zo luidde een artikel dat tijdens het Concilie van
Padernborn (785) was opgesteld: ‘Indien iemand naar heidens gebruik het
lichaam van een gestorven mens verbrandt en zijn lichaam terugbrengt tot as,
wordt hij gestraft met het verlies van zijn hoofd.’ Een ander artikel van datzelfde
Concilie is voor het onderzoek naar die veranderende gewoonte van begraven net
zo belangrijk. Het luidde: ‘Wij bevelen dat de lijken van Christelijke Saksen naar
de begraafplaats van de kerk worden overgebracht en geenszins naar de
grafheuvels van de heidenen.’ Om dit te bevorderen liet Karel de grote zelfs
speciale wegen aanleggen, waarlangs een dode naar de centrale begraafplaats
gevoerd moest worden. Regelmatige controle zorgde ervoor dat men zich vrij goed
aan het voorschrift hield. Was het eerst de gewoonte om het lijk rechtstreeks in
het gedolven graf te leggen, in de achtste eeuw ging men ertoe over om een dode
in een kist ter aarde te bestellen. Die kisten waren in die tijd uitgeholde
boomstammen, een boomkist. In het jaar 1969 werd bij opgravingen aan de
zuidzijde van de rooms-katholieke kerk te Ootmarsum zo’n boomkistgraf
gevonden op een diepte van twee meter vijf en twintig. Volgens Hulshoff, die bij
deze opgravingen aanwezig was, is het zeer wel mogelijk dat dit boomkistgraf uit
de eerste eeuwen na de kerstening dateert. Toen waren de natuurstenen uit de
omgeving nog niet in gebruik genomen. Daarmee wordt bedoeld de Bentheimer
steen, die pas rond het jaar 1000 als begraaf- en bouwmateriaal werd gebruikt.
Bewijzen van de Bentheimersteen als begraafmateriaal werden in het jaar 1964
gevonden, toen er graafwerk werd verricht ten behoeve van het
verwarmingshuisje aan de zuid-oostzijde van de kerk in Ootmarsum. De graven
die daar werden aangetroffen bevatten een sarcofaag van Bentheimer zandsteen.
Op een der sarcofagen lag een fraai bewerkt deksel.
Op de meeste kerkhoven bevond zich vroeger een knekelhuis. Het werd gebruikt
wanneer er op het kerkhof geen ruimte meer was om de doden te begraven. In
zo’n geval werd een deel van het kerkhof geruimd en werden de stoffelijke resten
van de eerder begravenen verzameld en in een stenen huisje gedeponeerd. Dat
huisje was meestal tegen de toren van de kerk of tegen de kerkmuur gebouwd.
Het nam in elk geval geen opvallende plaats in. Dat de restanten van de doden
werden bewaard, hield verband met de opvatting in die tijd dat de beenderen bij
de lichamelijke opstanding weer dienst moesten doen. In en nog lang na de
Middeleeuwen was dit een algemeen gangbare opvatting. Volgens onderzoekers
heeft er in Nederland op elk kerkhof een dergelijk knekelhuisje gestaan, ook wel
beenderenhuisje genoemd. Ook op het kerkhof bij de kerk in Ootmarsum stond
er een en hiervoor zijn twee bewijzen te vinden. Op de eerste plaats is er een
tekening van Andries Schoemaker met een afbeelding van de rooms-katholieke
kerk van voor het jaar 1839, dus toen de oude stadstoren nog voor de kerk
stond. Hierop is duidelijk een klein bouwsel te zien, dat als het ware weggedrukt
is in een hoek tussen de toren en de westelijke voorgevel van de kerk. Het bewijs
dat juist op die plek dat knekelhuisje moet hebben gestaan, werd op 25 april
1991 geleverd. Bij graafwerkzaamheden vond men daar een enorme hoeveelheid
beenderen. Het was een soort opslagplaats waarvan de resterende fundering
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ongeveer vier bij twee meter was. Als we nu die vindplaats vergelijken met de
plek waar op die oude afbeelding dat kleine gebouw staat, dan komt men op
dezelfde locatie uit.
Een aantal oeroude gebruiken heeft zich tot in onze eeuw hardnekkig weten te
handhaven, hoewel voor velen de oorspronkelijke betekenis niet duidelijk meer
was. Zo werd in het verleden bijvoorbeeld iedereen in huis onmiddellijk gewekt
wanneer er iemand gestorven was. Niet alleen de mensen maar ook de dieren.
Zelfs de bijen in hun korven werden wakker geklopt. Men meende dat de
slapende ziel buiten het lichaam vertoefde en gemakkelijk door de rondwarende
ziel kon worden meegevoerd. Om dezelfde reden werden spiegels afgedekt vanuit
de overlevering dat een spiegelbeeld de ziel weergeeft die op dat moment dan ook
buiten het lichaam vertoeft. Er werden allerlei handelingen verricht om de ziel
van de dode vrije doortocht te verlenen en vooral het terugkeren te beletten. Met
name water gold daarbij als een belemmering. De gewoonte om het lichaam te
wassen zou daarop zijn terug te voeren. Vaak werd bij een lijk een schotel water
neergezet en in veel plaatsen werd vermeden een dode over water te dragen. Het
doodshemd moest met één draad worden genaaid want knopen houden de ziel
vast. Om de vertrekkende ziel bij te lichten werden kaarsen aangestoken en de
overledene hield een brandende kaars tussen de gevouwen handen. Op mond,
neus en ogen werden munten gelegd, waarschijnlijk eveneens om de terugkeer
van de ziel te voorkomen en tegelijk als herinnering aan vroegere offers. Was de
ziel eenmaal het huis uit dan werd terugkeer tegengegaan door de drempel met
water te besprenkelen en deuren en ramen te sluiten. In veel plaatsen werd de
dode trouwens naar buiten gedragen door een deur die alleen bij bijzondere
gelegenheden werd gebruikt. Bij het opbaren speelde stro een rol. Het gewassen
lichaam werd op stro gelegd en ook voor de deur van het sterfhuis lag een bos
stro. Na de begrafenis werd het stro verbrand zodat een herinnering aan de
voorchristelijke crematies voor de hand ligt. Toen het gebruik van stro werd
afgeschaft gaf men het lijk toch een strohalm in de hand of vlocht men een
kransje van stro en bloemen. Een krans diende vanouds ter bescherming en
ondanks het verbod komen we in de zeventiende eeuw regelmatig het kransje of
‘hoedjes maecken’ tegen. In warme zomers werden geurige kruiden meegedragen
en kauwde men op kruidnagels om de lijklucht te verdringen. Bij de gang naar
het kerkhof werd er ook alles aan gedaan om de ziel het terugkeren te beletten.
Men verschool zich onder rouwmantel en sloeg de hoedenrand neer om het gelaat
te verbergen. Ook maakte men omtrekkende bewegingen, zoals bij de
Hunenbedden en grafheuvels waar het lijk nog altijd drie keer omheen werd
gedragen. Ongedoopte kinderen, van wie de ziel in grote onrust zou ronddolen,
werden het liefst ’s nachts begraven op een uithoekje van het kerkhof in
ongewijde aarde. Het lichaam van een in het kraambed gestorven vrouw werd bij
voorkeur door zwangere vrouwen gedragen, die zo hoopten op een voorspoedige
bevalling. Het voorchristelijke lawaai maken om de kwade geesten te verjagen
werd door de katholieke kerk voortgezet met klokgelui onder het mom dat de
heiligen werden aangeroepen en de parochianen ter begrafenis uitgenodigd.
Sommige families staken zich vanwege de begrafenismalen diep in de schulden of
trachten de slemppartijen af te kopen met uitdelingen van geld en voedsel aan de
armen. Bij een kinderbegrafenis was er steevast voor de vriendjes rijstebrij met
suiker of er werden pannekoeken gebakken. Hoewel zelfmoord in de bijbel vaak
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voorkomt heeft het christendom het opzettelijk beëindigen van het eigen leven
sterk veroordeeld. Zelfmoordenaars werden begraven in ongewijde aarde, op
verafschuwde plaatsen, hun bezit werd verbeurd verklaard, de nabestaanden
gehoond; zelfmoord werd verdoezeld en verzwegen. Niettemin werden in sommige
perioden bepaalde vormen van zelfmoord verheerlijkt en geromantiseerd: de held
die zijn leven gaf om zijn metgezellen te redden, zoals Jan van Schaffelaar en de
middeleeuwse vromen, die een zekere dood trotseerden uit vaderlandsliefde.
Het is misschien niet algemeen bekend dat de betiteling ‘een rijke stinkerd’ uit de
kerk afkomstig is. Het was vroeger geen zeldzaamheid dat er mensen binnen het
kerkgebouw werden begraven. Hoewel die eer af en toe te beurt viel aan
hooggeplaatste geestelijken en een enkele burger, was dat voorrecht over het
algemeen voorbehouden aan de rijken. Lag zo’n lijk dan een poosje in de kerk,
weliswaar onder een fraaie grafsteen en ging het dan tot ontbinding over, dan
steeg er natuurlijk niet zo’n erg aangename geur uit het graf op; de naam een
rijke stinkerd zal duidelijk zijn. Er zijn veel voorbeelden van kerkgebouwen waar
heden ten dage de grafstenen nog zijn aan te wijzen, waaronder mensen destijds
werden begraven. In de rooms-katholieke kerk van de Heiligen Simon en Judas
te Ootmarsum is het huidige columbarium (bewaarplaats voor urnen) er het
tastbare bewijs van, dat begraven binnen in de kerk ook hier een tijdlang werd
gedaan; dit ondanks het feit dat het na het jaar 1600 officieel verboden was.
Tijdens de restauratie van de kerk van de jaren 1969 tot 1971 ontdekte men een
ruimte met daarin enkele doodkisten. Aan een van die kisten zaten handvaten
met daarop het familiewapen van Van Heiden Hompesch. De familie van het Huis
Ootmarsum had in de kerk een grafkelder laten maken. Ook op andere plaatsen
in de kerk werden tijdens restauratiewerkzaamheden beenderen gevonden.
Nergens was er echter sprake van een afgebakend graf met daarop een grafsteen.
De beenderen werden overigens alle weer in de kerk op een centrale plaats
herbegraven. Van één grafsteen is wel bekend dat deze in de kerk heeft gelegen.
Deze sierde het graf van een familielid van Van Heiden en wel Johan Diedrich
van Heiden. Deze werd in het jaar 1635 eigenaar van de Commanderie en gaf er
de bestemming havezathe aan. Hij stierf in het jaar 1669 en omdat de kerk
sedert het jaar 1632 in gebruik was door de protestanten, kon Johan Diedrich
van Heiden als calvinist zich daar laten begraven. Op zijn graf werd een prachtige
steen gelegd met het opschrift: ‘Den 29 Augustii 1669 is seer godsaligh in den
Heere ontslapen den Welgebooren Joan Diderick baron Van Heiden tot
Schoenrad, Bruchboeck en Rhade, Heere des huyse Oetmerssen.’ Toen de roomskatholieke kerk (door de hervormde kerk) aan de katholieken werd teruggeven in
opdracht van koning Lodewijk Napoleon, gaf deze toestemming aan de
gereformeerden om bepaalde voorwerpen uit de kerk mee te nemen en deze in
hun eigen, nieuw te bouwen kerk te plaatsen. Tot die voorwerpen behoorden
onder andere de preekstoel, het orgel en de grafsteen. Tenslotte werd er op 12
mei 1972 bij werkzaamheden in de kerk aan de rand van het priesterkoor nog
een graf gevonden. Van het opvallende gave skelet waren de handen gevouwen
rond de restanten van een houten kelk, waaruit werd afgeleid dat het hier om
een graf van een priester ging. Men nam aan dat dit het graf van H.J. Helter was;
deze was pastoor te Ootmarsum van de jaren 1751 tot 1803. De pastoor werd
waarschijnlijk na teruggave van de kerk hier begraven.
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Tegen het einde van de achttiende eeuw werden In Nederland, ook elders in
Europa de begraafplaatsen steeds meer buiten de woongemeenschappen
gesticht. In Frankrijk werd het zelfs met het uitbreken van de Revolutie verboden
om mensen in de stad te begraven. Toen Nederland bij Frankrijk werd ingelijfd,
gold dat verbod ook hier. Het zou weliswaar van korte duur (tot 1814) zijn maar
er was een beweging in gang gezet waarbij in vele plaatsen de katholieken niet
alleen hun eigen kerk terugkregen maar ook hun eigen begraafplaatsen gingen
stichten. Dat proces werd nog eens versneld toen in het jaar 1827 bij Koninklijk
Besluit het begraven in de kerken werd verboden. Dat verbod ging in op 1 januari
1829 en het gold eveneens voor het begraven binnen de bebouwde kom. Elke
gemeente met meer dan duizend inwoners werd toen verplicht een begraafplaats
buiten de bebouwde kom aan te leggen en het kerkhof rond de kerk te sluiten.
De Wet op de Lijkbezorging van het jaar 1869 maakte echter voorgoed een einde
aan het begraven binnen de bebouwde kom en binnen de kerk. De verplichting
om overledenen buiten de stad te begraven leverde het stadsbestuur van
Ootmarsum het probleem op, dat zowel het katholieke als het protestantse
volksdeel een eigen begraafplaats wilde hebben. Toch besloot het
gemeentebestuur tot aanleg van slechts één algemene begraafplaats. Dat besluit
werd op 29 oktober 1827 genomen, dus nog voor het Koninklijk Besluit daartoe
van kracht was geworden. De begraafplaats zou aangelegd worden op gronden
die tot het Gasthuis van Ootmarsum behoorden, een stuk ‘ter grote van ruim 53
roeden gelegen op het zogenaamde Hondelo (Nuttervoetpad) aan de Stadsstraten
op den weg naar den Hardenberg (Molenstraat-Vasserweg) op een afstand van
ongeveer 220 treden des stadspoort.’ Op 5 augustus 1828 werd in de
gemeenteraadsvergadering een globale kostenberekening gemaakt die hierop
neerkwam:
-

het gelijkmaken van de grond en het zetten van een haag, honderd
gulden;
een hek bij de ingang, vijftig gulden;
een loods voor het opbergen van de doodsbaren, honderdvijftig
gulden.

Deze kosten, totaal driehonderd gulden, dacht men te kunnen betalen van de
opbrengsten van de verkoop van ‘Graven in eigendom aan ingezetenen welke
zulks zouden mogen pretendeeren.
De nieuwe regeling leidde er echter meteen toe, dat de rooms-katholieken hun
eigen aparte deel van de nieuwe begraafplaats opeisten. Hun doden moesten
immers in gewijde aarde worden begraven. Een verzoek tot splitsing werd in het
jaar 1828 door pastoor Bernardus Joannus Joochems ingediend en op 31
januari 1829 door de gemeenteraad onder leiding van burgemeester Jan Willem
Essink behandeld. Men stemde er mee in, tot een splitsing in een protestants en
katholiek deel van de begraafplaats is het niet gekomen. De katholieken kregen
namelijk de beschikking over een stuk grond dat als eigen begraafplaats
ingericht kon worden. Het werd als zodanig op 28 december 1828, dus nog
voordat de gemeenteraad over een splitsing een besluit nam, door de
aartspriester L. Engberts (pastoor te Vasse) ingewijd. ‘Het kerkhof lag een halve
mijl te zuiden van de stad aan de weg Oldenzaal-Borne en is westwaarts voorzien
van muurwerk en in het oosten en noorden door een haag. Het kerkhof bezit een
afgesloten poort en een fraai kruisbeeld’, staat te lezen in een uit het jaar 1834
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daterende inventarisatie van kerkbezittingen. In die bezittingen is ook sprake van
enkele ‘Koopakten van de grond van het R.K. Kerkhof op 2 Juli 1829 op naam
van H. Teusse, wijnkoper.’ Uit een gemeenteraadsvergadering van 20 juli 1829
blijkt dat er rondom het kerkhof bij de kerk een stenen omheining moet zijn
geweest. In mei van dat jaar gaven Gedeputeerde Staten namelijk opdracht om
‘den Algemene Begraafplaats te omringen met een stenen muur.’ Om financiële
redenen voelde de gemeente daar echter niet zoveel voor. Men deelde
Gedeputeerde Staten mee dat de begraafplaats reeds aan drie zijden omringd was
door ‘een in het gepasseerde voorjaar gezette haag, die reeds goed aan het
wassen is.’ Wel zegde men toe een muur te bouwen aan de voorzijde, aan de
straat. ‘Deze zal een hoogte krijgen van twee Nederlandschen Ellen en gemaakt
worden van de afbraak der ouden muur om het kerkhof in de stad Ootmarsum.’
De Algemene Begraafplaats werd in het jaar 1929 aan de hervormde kerk
overgedragen. Binnen die begraafplaats aan de Molenstraat ligt echter nog een
stukje grond van een paar vierkante meter, dat als algemene begraafplaats staat
aangemerkt. Elke gemeente is immers verplicht een algemene begraafplaats te
hebben.
Was de bestemming ‘kerkhof’ voor de ruimte rond de kerk dus al geruimte tijd
gewijzigd, het zou nog lang duren voordat de gemeente besloot deze op te
knappen en tot een Kerkplein te maken, hoewel die naam al vrij snel werd
gebruikt. De eerste ingreep vond in het jaar 1937 plaats. Toen werden er in totaal
zeven en dertig iepen gekapt. Er vond een kleine opknapbeurt plaats. ‘Plannen
hiertoe liggen bij architect Mulder in bewerking’, deelde burgemeester E. von
Bönninghausen destijds mee. In augustus 1939 kwam er een meer uitgebreid
herinrichtingsplan, dat was gemaakt door de landschapscommissie van Het
Oversticht. De toenmalige gemeenteraad was van mening dat de gemeente te veel
eigen grond prijs zou geven. Zo wilde men een strook buiten het plan houden die
zo breed was, dat het gemeentelijk urinoir en de muziektent konden blijven
staan. De raad ging daarna met een gewijzigd plan akkoord, waarbij echter wel
het urinoir en de muziektent werden opgeofferd. In het jaar 1940 werd toen het
muurtje van veldkeien rond de kerk gemetseld.
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As ’n kop joa zeg en ’t lief nee, krig ’t lief geliek
t Zol al völ better goan as alman de healft döt van wat he van n
aander verwocht

Vlöggeln
Wanneer de laatste sneeuw verdwenen was en het voorjaarszonnetje aarzelend
de vochtigheid uit bos en heide trachtte te verdrijven, maakte zich vroeger een
merkwaardige koorts meester van de Enterse jeugd. De 'poasboakentied' was
weer aangebroken, iedereen was er ineens mee bezig. Gewapend met een flink
stuk sterk touw trokken de jongens na schooltijd de bossen bomen en
houtwallen in. Alle door de najaarsstormen afgerukte takken werden
meegenomen en gedeponeerd op de plek waar de poasboake moest worden
opgericht. Elke buurt in Enter die over een voldoende arsenaal aan
schoolkinderen beschikte zorgde voor zijn eigen poasboake. De onderlinge
rivaliteit was bijzonder groot. Elke buurt wilde de grootste en mooiste poasboake.
In de laatste weken voor Pasen werden de omvang en de hoogte van de andere
concurrerende boaken met argusogen bekeken. Soms werd een boake op
zaterdag al aangestoken door kwajongens. Werd er een bouwwerk gesignaleerd
dat nog groter was dan de eigen, dan werden alle krachten nog weer eens
gemobiliseerd. De bossen bomen werden opnieuw afgestroopt en er werden nog
meer autobanden gezocht. Tegenwoordig is het een groot probleem de bossen
bomen na een flinke storm te schonen. In de jaren voor en vlak na de Tweede
Wereldoorlog lagen ze er met Pasen steeds keurig opgeruimd bij. Niet zelden
ontstonden er in die tijd hooglopende ruzies tussen groepen kinderen uit
verschillende buurten als de ene groep probeerde in het gebied van de andere
binnen te dringen om takken te stelen. In de week voor Pasen bemoeiden ook de
volwassenen zich met het poasboaken 'sleppen'. Paard en wagen werden dan
ingezet om de restanten uit de bossen bomen op te halen en de opbouw van de
boake kon beginnen. Zaterdags werd nog eens gecontroleerd of de boel wel stevig
genoeg was en werden liters petroleum en strobalen klaargezet. Op de avond van
de eerste Paasdag was dan het grote moment gekomen. De kinderen kregen hun
oude kleren aan en mochten kijken hoe mooi hun boake wel wilde branden. Zo'n
veertig jaar geleden stonden er in Enter wel zo'n vijftien 'poasboakens'. Het
poasboakengebruik is door verschillende oorzaken in het ongerede geraakt. Nu
wordt er nog één boaken opgebouwd. Gemeentepersoneel zorgt voor de aanvoer
van snoeihout.
Wat

er

op

Paaszondagmorgen

gebeurde

in

Ootmarsum,

wordt

prachtig
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beschreven in het boek: 'Ons eigen volk in het feestelijk jaar', door D.J. van der
Ven. Een citaat:
Maar nimmer vergeet ik den Paaschzondagochtend 1921! Reeds vroeg is het toen
voor mij dag geweest, want ik wilde getuige zijn van het opbouwen der groote
Paaschmijt en dat geschied traditioneel in het schemergrauwe ochtendkrieken. Om
vijf uur, toen de maancircel achter een zware wolk schuil ging, stapte ik door de
Ootmarsumsche straatjes. Achter de groote gesloten niendeur hoorde ik een
boerenknecht al zingen: 'dat nu het feest van Paschen is', gevolgd door een
langgerekt 'halleluja’. Toen ik door de Paaschkampsteggen op de Paaschwei
kwam, die gelegen is op de helling van den 75 meter hoogen Kuipersberg, waren
daar reeds de Poaschkerls druk in de weer om onder voortdurend halleluja-zingen
den brandstapel op te richten. Onderwijl werd het lichter en lichter, de grauwe
nachtwolken tintten zich goudblond en uit het schuchtere rose verrees op eenmaal
boven het dakensilhouet van Ootmarsum de stralende blijde Paaschzon, die heel
het landschap gloriënd deed opengaan en in een ontroerend licht zette. Steeds
hooger werd de Paaschmijt, tot al het hout omstreeks zeven uur lag opgestapeld en
de eerste kramers al kwamen om hun stalletjes met Paaschkoek en sinaasappels
op te richten. Als nooit tevoren en nooit daarna heb ik dien Paaschzondagochtend
op de Ootmarsumse Paaschkamp het wonder meebeleefd van de
natuuropstanding, triomfeerend in het nieuwe licht.
Van der Ven heeft in het jaar 1926 in het Algemeen Handelsblad in de rubriek:
'Folkloristische Omzwervingen' het volgende geschreven over het gebruik op
Paaszaterdag: 'De Paaschcommissie heeft persoonlijk onder het Gloria van de H.
Mis de klokken geluid.’
En even verder schrijft hij over de Paaszondag:
Tegen negen uur in den ochtend kwam er meer Paaschvolk op de Paaskamp, waar
de voorzanger van de Paaschcommissie al spoedig in het 'Christus
is
opgestanden' den wijdingsvollen beurtzang inzette, die in tien coupletten de blijde
uiting is van de vrome Twentsche volksziel over de opstanding van den Christus.’
In een statigen processiegang gingen ze stadswaarts om langs de van geslacht op
geslacht overgenomen weg zingend hun 'wekkerstocht' door de plaats te maken en
in hun omwandeling van de kerk deze tevens te brengen in den magischen
bancircel uit den heidenschen zonnecultus, al zal geen enkele vlöggelaar daarover
ook iets kunnen vertellen. Tenslotte verzamelden al de zangers zich ongeveer
kwart voor tien voor het deftige gemeentehuis om nog eenmaal uit volle borst de
tien strophen met het veelmaals herhaald Halleluja te zingen, waarna allen zich
ter kerke begeven. Omstreeks halftwee wordt deze zingende ommegang langs
dezelfde straten herhaald, gevolgd door het om twee uur bijwonen van de vesper.
In de jaren twintig was de hoogmis blijkbaar om tien uur. Later werd dat halftien
en is nu sedert het jaar 1986 om halfelf. De Vesper was toen om twee uur en nu
is het Lof om drie uur.
Na het lof wordt door alle kerkbezoekers, begeleid met het orgel het 'Christus is
opgestanden' in de kerk gezongen. Vervolgens trekt oud en jong naar de
Paaschwei om zich bij kraampjes te vermaken en de kinderen overvloedig te
tracteren op lekkernijen. Tegen vijf uur weerklonk, tussen het kermisgewoel en het
geroezemoes, plotseling het opstandingslied. Eerst liepen er maar wat kleine
kinderen achter de zingende commissie die steeds als in een magischen
bancircelgang rond den hoogen stapel voortschreed, maar het duurde niet lang, of
ook oudere jongens en meisjes, manslu en vrollu trosten samen, zoodat het
Paaschgezang steeds machtiger aanzwol. Toen vrijwel alle Paaschkampganger
zich in een ongeregelden troep hadden aangesloten, trok men door den modderigen
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Paaskampsteggen met een 500 tal plechtig zingende menschen stadwaarts. Bij
den boterfabriek werd even halt gehouden: het belangrijkste moment van het
geheele jaar voor den oudsten Poaschkerl. Ernstig als in een religieuze handeling
bracht hij zijn linkerhand op den rug, welke dadelijk werd gegrepen door de
rechterhand van het commissielid, dat achter hem liep en dat met hem dat jaar
moest aftreden. Deze deed gelijk zijn voorganger, het derde, vierde, vijfde en zesde
lid volgden en dan kwamen de twee jonge mannen die in de Vasten reeds waren
aangewezen om het volgend jaar als commissieleden op te treden.
Al vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw staat er geen enkele kraam
meer bij het paasvuur. Het werd steeds moeilijker om er mensen voor te vinden
en de opbrengsten liepen steeds verder terug.
Voor de Eerste Paasdag zit het vlöggeln er weer op. Het wordt op Tweede Paasdag
op nagenoeg identieke wijze herhaald. Sinds mensenheugenis wordt op deze
wijze met Pasen in Ootmarsum het vlöggeln beoefend en er is geen enkele
aansporing van een wereldlijke of kerkelijke overheid, een stichting of organisatie
voor nodig om ieder jaar de draad weer op te pakken, nergens verschijnt een
oproep. Spontaan sluiten de inwoners zich bij de acht poaskerls aan, zingen de
twee paasliederen en beleven zo ieder jaar weer het oude gebruik. Het is voor de
meesten namelijk niet alleen het deelnemen. Wordt een Ootmarsummer gevraagd
waarom hij meedoet aan het vlöggeln, dan komt hij in de meeste gevallen met
een wat vaag antwoord. Dat varieert van 'omdat ik dat reeds van jongsaf doe' tot
'zonder vlöggeln is mijn Paasfeest niet compleet.’ Wat is nu de oorsprong van dit
voor de Ootmarsummer zo dierbare en voor de vele buitenstaanders unieke en
enigszins mysterieus aandoende gebruik? In de loop van de tijd zijn er meerdere
theorieën over verschenen, de een wat meer aannemelijk dan de ander, al die
verklaringen hebben één eigenschap en één conclusie gemeen: het blijven
veronderstellingen. In elke visie klinkt het nut door. Het zou best wel eens zo
kunnen zijn dat daar een gedeelte van de oorsprong ligt.
Er zijn vijf theorieën en ook nu zal niet de definitieve versie worden aangedragen.
Er werden door verschillende historici in totaal vijf theorieën aangedragen waarin
een verband met het huidige vlöggeln wordt gezien. Het is niet onmogelijk dat het
vlöggeln reeds van heidense oorsprong is. In elk geval kenden de oorspronkelijk
bewoners van deze streken, de Germanen, een gebruik dat er enige gelijkenis
mee vertoont en dat daarom als basis voor het vlöggeln gediend zou kunnen
hebben. Bij die Germanen werden meerdere afgoden aanbeden en om deze
gunstig te stemmen, zegeningen af te smeken of om bescherming te vragen,
werden op regelmatige tijden aan hen offers gebracht. Het was de gewoonte om
vier keer per jaar een groot offer te brengen op een gewijde plaats in het bos of in
een tempel. Bij deze vier offers werd de gehele dorpsgemeenschap betrokken. Eén
van die offerplechtigheden vond plaats in het voorjaar – bij het naderen van de
lente – dus omstreeks Pasen. Het offer werd gebracht bij een afgodsbeeld en
wanneer de plechtigheid was beëindigd werd dat beeld rondgedragen. Men ging
ermee naar de hele dorpsgemeenschap, waar het dan ook door alle huizen werd
gedragen. Hiermee bracht men het heil dat was afgesmeekt bij de mensen thuis,
zodat de bewoners, het vee en de oogst van de zegen konden profiteren. Het
ronddragen van het afgodsbeeld gebeurde in de vorm van een reidans. Daarbij
kwam het bovendien voor dat de deelnemers elkaar bij de handen pakten en zo
als een menselijke slinger achter elkaar aan liepen. Het valt niet te ontkennen
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dat hierin elementen van het vlöggeln te herkennen zijn, zoals in een slinger
achter elkaar lopen en het trekken door de huizen om de stiepel van een
niendeur. Ook het feit dat men een rondgang om het paashout maakt en daarna
gezamenlijk naar de stadsgemeenschap trekt, zou van het oude Germaanse
gebruik afgeleid kunnen zijn. Een minder aannemelijke verklaring voor het
vlöggeln is die, waarin wordt gesteld dat in de tocht die de zusters van het
klooster te Weerselo vanaf de twaalfde eeuw naar Ootmarsum maakten, de
oorsprong zou liggen. Sommige geschiedkundigen houden het voor wat de
oorsprong van het vlöggeln betreft op de vroegere paasprocessies die in meerdere
plaatsen in ons land werden gehouden. Ze werden in Twente het langst
gehandhaafd. Bekend is de Enschedese paasprocessie die nog tot in de
negentiende eeuw op Tweede Paasdag plaatsvond en die wel de Emmausgang
werd genoemd. De historici voelen zich in hun mening gesterkt door een
beschrijving die pastoor J. Geerdink van het vlöggeln gaf: 'per modum
processionis', op de manier van een processie. Ook enkele coupletten uit het
paaslied 'Christus is opgestanden' zouden volgens Geerdink wijzen op de
vroegere paasprocessies. Ook wordt wel beweerd dat het vlöggeln een overblijfsel
is van de laat Middeleeuwse geselprocessies. Tijdens de pestepidemie van het
jaar 1350 werden door geselaars of geselbroeders processies gehouden in
verschillende streken in Nederland. Men sloeg onderweg zichzelf en elkaar met
gesels om door deze zelfkastijding de pest te verdrijven. Verder riepen de
geselaars of flagellanten de mensen op tot boetedoening.
Giethoorn is in meer dan één opzicht een merkwaardige plaats. De eerste
Gietersen waren volgelingen van de uit Italië afkomstige sekte der Flagellanten of
Zelfkastijders, die zich met zweepslagen straften voor hun zonden.
Op
voorspraak van de kastelein van Vollenhove mochten ze van de bisschop van
Utrecht in het moerassige Sint Maartensland wonen, dat nu Giethoorn heet. Hij
noemde hen Sint Maartensmannen. Van de bisschop Jan van Zyrick (1288-1298)
kregen zij het recht in het rechtsgebied van de kastelein van Vollenhove te blijven
wonen. Zij mochten een eigen schout en rechtbank hebben, bestaande uit twaalf
Sint Maartensluiden, die zonderlinge privilegiën opstelden. Zo was het hun
toegestaan onder elkaar te trouwen en vrijelijk van vrouw te verwisselen. Na de
reformatie ging de gemeenschap gezamenlijk over tot het nieuwe geloof, de
nieuwe ‘karke’. In Giethoorn spreken ze van ‘karke’, evenals in de IJsselstreek. In
Enter en Wierden doen ze er nog een ‘a’ bij en wordt het ‘kaarke’. De rest van
Twente zegt ‘kèèrk’ of ‘kèèrke’, met één uitzondering: Vriezenveen. Dat is de
oorspronkelijke Friese kolonie, waar een mengelmoes van Fries en Twents
(Vjennetaal) leidde tot ‘kaajke’. De Sint Maartenmannen waren ijverige mensen.
Zij verturfden de veengronden nog voor de Franciscanenmonniken van ’t Klooster
(waar nu nog de gelijknamige buurtschap ligt) in de veertiende eeuw hun spaden
in de grond zetten. In de zeventiende en achttiende eeuw, toen de nederzetting al
Giethoorn heette en mogelijk toen nog Geythoorn (geitehoek), vanwege het grote
aantal geiten dat de arme mensen hielden, bereikte de afgraving zijn hoogtepunt.
Of eigenlijk een dieptepunt. Zo roekeloos was men aan het vervenen geslagen,
dat de stormen vat kregen op de ontstane trekgaten en ze openscheurden. In die
tijd ontstonden de grote plassen en bleven slechts riet- en zeggelanden, trilvenen
en kraggen (drijftillen) en weke stroken hooi- en weideland over. Hoe onbeschut
de bewoners tussen al dat water van de Belter- en Beulakker, van de
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Giethoornse Meer (Blokzijl) en het Boven Wijde leefden, bleek tijdens de ramp
van het jaar 1825. Tegenwoordig is in de zomer het water een goede bron van
inkomsten door duizenden vreemdelingen en watertoeristen. Het punteren met
de platgeboomde vaartuigen mag dan in het dagelijks leven van Giethoorn een
last zijn (alle vervoer is over water), in de zomervakantie is het punteren door
grachten en vaarten een goede bron van inkomsten en voor toeristen een grote
attractie.
De overeenkomst met het vlöggeln is hier, dat ook bij de geselprocessies de
deelnemers achter elkaar liepen. Verder lijken de woorden flagellanten en
vlöggeln nogal op elkaar. Dat deze Middeleeuwse processies de basis voor het
vlöggeln zouden hebben gevormd is echter zeer onwaarschijnlijk. Het
flagellantisme werd namelijk op een gegeven moment door de paus verboden. De
kerk was bang dat die opwellingen van zelfkastijding en godsdienstzin uit de
hand zouden lopen. Dat in een katholieke streek als Twente zo'n kerkelijk verbod
genegeerd zou worden ligt niet voor de hand. Tenslotte is daar nog een theorie,
een hypothese van P. Abels die de oorsprong van het vlöggeln ziet in de vreugdeuitingen van de katholieke inwoners van Ootmarsum over de herkregen
godsdienstvrijheid in het jaar 1795. 'De katholieken verkeerden in een roes door
een zeer nabij lijkende godsdienstvrijheid. Mogelijk dat zij daarom het feest van
de Opstanding hebben aangegrepen om hun vreugde hierover te uiten door
dansend en onder het zingen van oude, middeleeuwse liederen het dorp door te
trekken. Dit tafereel zou zich dan vervolgens ieder jaar herhaald kunnen
hebben', zo bouwt Abels heel voorzichtig zijn theorie op. Hij tracht hierin verder
te bewijzen dat er voordien geen sprake was van paasgebruiken en zeker niet van
vlöggeln. Hij is het daarbij eens met P.J. Meertens, die het onwaarschijnlijk vindt
dat het vlöggeln tijdens de Reformatie (1635-1795) standgehouden zou hebben.
De gereformeerden uit Ootmarsum en omgeving zouden zeker hebben geklaagd
over deze 'paapsche stoutigheden', zoals ze meerdere uitingen van katholieken
trachtten te onderdrukken. Dominee Jacob van Loo (1777-1797) maakte in zijn
bekende dagboek geen melding van het vlöggeln. 'Met Pasen 1795 was er grote
onrust in Ootmarsum. De vrijheidsboom was opgericht en Franse troepen
hadden hun intrek genomen. Het hand in hand zingen was in die weken geen
bijzonder verschijnsel. Het werd in alle Nederlandse gewesten gedaan rondom de
vrijheidsboom. Ook in Ootmarsum, waar bovendien de katholieken op de avond
vóór Pasen trachtten de sleutels van de kerk te bemachtigen.’ De gereformeerden
was immers de macht ontnomen maar hadden de sleutel van de kerk nog wel in
hun bezit. Uit deze vreugderoes zou volgens Abels' theorie het vlöggeln kunnen
zijn ontstaan. Hij gaat hierbij echter voorbij aan het feit, dat het vlöggeln van
oudsher een folkloristisch en niet een zuiver katholiek gebruik is waaraan ook
niet-katholieken deelnamen. Dat laatste wordt door oudere inwoners bevestigd.
Zij kunnen zich herinneren dat ook Joodse en protestantse inwoners aan het
vlöggeln meededen. Als zodanig wekte het niet de ergernis van bovengenoemde
dominee op. Verder lijkt het huidige vlöggeln dat toch enigszins de devotie van
een processie uitstraalt, in geen enkel opzicht op een vreugdedans bij het
herkrijgen van de godsdienstvrijheid. Bovendien zijn onderdelen als het trekken
om stiepels en door huizen en ook het optillen van kinderen niet verklaard.
Verder is er sinds mensenheugenis geen spoor over de vreugde van
godsdienstvrijheid in het vlöggeln aangetroffen. Met de vermelding dat sommigen
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het vlöggeln een min of meer gekerstende veldommegang zou zijn, moeten we
concluderen dat geen der genoemde theorieën over de oorsprong van het vlöggeln
het overtuigende bewijs levert. Men is misschien geneigd om voor de Germaanse
rondgang te kiezen en wel om meerdere redenen. De Germanen gingen ook vanaf
een gewijde plaats naar hun dorp om daar heil en zegen te brengen. De hele
gemeenschap nam eraan deel en achter elkaar lopend trok men door de huizen.
Een bewijs dat dit de oorsprong zou zijn ontbreekt, zodat deze wel voor altijd
verborgen zal blijven. Samenvattend zou het paasgebruik van Ootmarsum een
combinatie van heidense en christelijke gebruiken kunnen zijn. Paul Abels stelt:
'ongeacht de reden en de tijd van oorsprong blijft het vlöggeln een traditie die het
waard is in stand gehouden te worden.’
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Den sik uut Enter
Det 'n oalen bok mangs biester op
'n jonk blaechien is gesteld,
dat wus ik, mar det 'n sik zoo was,
hadd' miej nog nums verteld.
In Enter was der kottens een',
door was 't nog slimmer mee.
Den wol alleent mar mooi greun gros,
en aans beduun e 'nee'.
Door kon de baas neet an voldoon,
dreug heui, aans hadd' den neet.
Toew prakkezeeren e wat uut,
misschien det 't hulp, wee weet...
Hee haal'n nen grooten greunen bril,
en deed den 't sikkien veur.
Toew kreeg jandoriemiej het heui
in ees ne greune kleur!
Het sikkien dach, det 't Meitied was,
het beet der neerig in!
(A - j de verbeelinge mar hebt!)
Het sikkien gung 't noa 't zinn’.
Geleuft miej leu, zoo geet 't alleent
den sik uut Enter neet.
't Maakt ook veur oons verschil, deur wat
veur 'n bril o - w 'n dink bezeet.
As oonzen bril is van good mood,
of van nen good humeur,
dan zee - w de dinge neet zoo slim,
dan komt z' oons better veur.

Johanna van Buren
1934
Zunnebloome
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Boer’n wiesheid:
Vrouwleu goat noar de karke um wat te zeen,
manleu um wat te heur'n
De domste boer'n hebt de dikste eerapp'le

Dorpsboerderijen

De Twentse Hoeve
De zachte vensters vrij naar zon en regen open
en naar de onmeetlijkheid van ’t rustloos barend land
ligt ze, in de ommanteling der ruige roggehopen,
warm als een nest gedoken aan den akkerrand.
Zachtaardig beeld van vrede, waar een ziel in droomt,
die zich in eenvoud voegt naar ’t goddelijk bestel:
Het knoestig erf, door sleedoorn wit bezoomd;
de zwarte bussels hout, de groen bemoste wel
waarin ’t smaragden water zijn geheim bewaart,
de steile putstaak die in de appelbloesem schuilt;
de plaggenschuren, dicht om ’t moederdak geschaard,
waaronder welvoldaan de wintervoorraad puilt;
en hoog ter nok, om ’s hemels zegen af te smeken
op akkerland en vee: de kroon van ’t Twentse huis,
trouwhartig landsgebruik in zinrijk dubbelteken…:
het heidens Wodanswiel, bevleugeld door het kruis.

Uit:Laagland
Door: Truus Gerhardt

Boerderijen zijn functionele gebouwen, waarbij dikwijls woning en bedrijf zich
onder één dak bevonden. De aard van het bedrijf, akkerbouw, veelteelt of
gemengd bedrijf, de beschikbare bouwmaterialen ter plaatse en de sociale en
economische ontwikkelingen, zorgden voor een verscheidenheid aan
boerderijtypen. Op grond van overeenkomst in constructie, wijze van veestalling
en oogstberging, woonwijze en verdere ruimtelijke kenmerken worden de
boerderijen in Nederland in vier hoofdgroepen onderscheiden: de Friese
huisgroep, de Hallehuisgroep, het Dwarshuisgebied en de Zeeuws-Vlaamse
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schuurgroep. Het gebied van het Hallehuis omvat de Belgische Kempen, de
Nederlandse provincies Drenthe met het Groningse Westerwolde, Overijssel,
Gelderland, Utrecht, midden- oostelijk Zuidholland en het Gooi, Noordbrabant
met uitzondering van het uiterste westelijk deel en Noordlimburg. In Duitsland:
Sleeswijkholstein, Nedersaksen met uitzondering van Ostfriesland, Westfalen en
nog een deel van de voormalige noordelijke DDR (Mecklenburg, Pommeren).
De benaming hallehuis duidt in het huidige gebruik op het feit dat huishouding
en bedrijfsvoering plaats vindt in die grote rechthoekige ruimte tussen de
gebinten, oorspronkelijk wellicht ongedeeld van voor tot achter. Links en rechts
ervan ligt een zijbeuk, het afdak. De grote hal is echter de oude kern van het
huis – vanouds het eigenlijke huis zelf – en is in één oogopslag te overzien. Het
geheel is een echt familiehuis waar soms twee of drie generaties bijeen wonen,
vrijwel zonder enige ruimte voor privacy voor de eenling. Ook toen later – vooral
in de achttiende en negentiende eeuw – het woonvertrek door een muur of
houten wand van het bedrijfsgedeelte: de deel werd gescheiden bleef de wens
bestaan om overzicht en toezicht te houden. Naast het haardvuur, dat van de
voormuur naar de tussenmuur of stapelmuur was verlegd, bracht men ter
weerszijden op ooghoogte vensters aan. Zelfs verhuisde men voor het dagelijks
wonen en leven weer naar de deel, waar nu ook aan de andere kant van de
scheidingsmuur een vuurplaats of een haardplaats werd aangelegd.
Van noord naar zuid, enkele tientallen kilometers ten oosten van de grens met
Duitsland en vrijwel parallel ermee loopt een scheidslijn door het
hallehuisgebied. Deze scheidslijn betreft de wijze van samenvoeging van de
onderdelen van de bouwkern van het huis, het gebintwerk en daarmee dus van
de bouw van de hal. Ten westen van deze lijn ligt het gebied van de
ankerbalkbouw, waarbij de moerbalken of de zolderbalken met hun beide tot een
verticale lip versmalde uiteinden even onder de kop van de staanders of stijlen
door een verticaal gat zijn gestoken en met één of meer wiggen verankerd. Dit
gebied strekt zich zuidelijker uit dan het westelijk hallehuis-gebied maar valt
voor Nederland er wel mee samen. Het is oorspronkelijk groter geweest, verder
noordwaarts Noordholland in. Het gebied werd echter in de loop van de periode
tussen de jaren 1400 en 1800 tot zijn huidige begrenzing teruggedrongen door
nieuwere bouwmethoden. In Noordholland, ten noorden van Amsterdam zijn nog
enkele voorbeelden ervan te vinden. Ten oosten van genoemde lijn ligt het
dakbalkengebied waar de moerbalk op de staander ligt en soms een heel stuk
naar beide zijden van het huis uitsteekt. Sinds kort is een voorbeeld uit Twente
bekend. De boerderij Kraesgenberg bij Losser kent een dergelijke constructie
waarvan door dendrochronologisch onderzoek is komen vast te staan dat het
hout hiervoor in het vroege voorjaar van het jaar 1610 is gekapt. Het betreft hier
geen hergebruik van een oudere gebintsconstructie. Op de markevergadering van
januari 1610 werd voor de herbouw van de boerderij toegestaan dat een aantal
eiken werd gekapt. Op de keuze voor deze constructie heeft de eigenaar
waarschijnlijk invloed gehad. Dit was namelijk de edelman Von Kettler, Heer van
kasteel Assen in Zuid-Munsterland.
Vaak is getracht aan te tonen dat de traditionele Twentse boerderij een schakel
zou zijn in één van die lange ketens van huisvormontwikkeling, begonnen in de
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préhistorie. Des te meer is te betreuren dat in Twente préhistorische en
vroeghistorische woningen slechts in beperkte mate – vijf en twintig –
teruggevonden zijn waarvan er slechts vijf ouder zijn dan de Romeinse tijd. De
twee oudste huizen – uit Vasse – zijn bovendien zeer zeldzaam in NoordwestEuropa. In Salland is overigens een vijftigtal huisplattegronden bekend
geworden. Met de Twentse plattegronden uit het einde van de Nieuwe Steentijd
en de Vroege Bronstijd is weinig te beginnen. De gelijkenissen tussen de
plattegronden van het Vasser steentijdhuis en dat uit de Molenaarsgraaf zijn
oppervlakkig en niet erg overtuigend. Slechts een vergelijking was de aanleiding
om het huis in dezelfde periode te dateren, vondsten die het konden bevestigen
waren er niet. Door de rij middenstijlen geldt het huis als tweebeukig of
tweeschepig. De zijwanden moeten haast wel laag zijn geweest om zo de
buitenwaartse druk van het dak te kunnen opvangen. In een traditie van
hallehuizen is deze bouw niet in te passen.
Hout doorstaat geen duizenden jaar, boven noch in de grond. Behalve waar
toetreding van zuurstof onmogelijk is, in kleigrond en onder de
(grond)waterspiegel. Waar huizenbouw vanouds geheel een zaak van houtbouw
was is er vanuit de prehistorie alleen een hoeveelheid huisplattegronden bekend
geworden. De oudste boerderijbouwers – vanaf de Nieuwe Steentijd – groeven de
palen voor gebint- en wandconstructies in de grond. Langer dan ongeveer dertig
jaar zal zo'n huis het niet hebben uitgehouden. Het hout rotte net boven de
grond uiteindelijk door. De opstal verdween spoorloos en in de ondergrond bleven
de gegraven paalkuilen als grijze plekken zichtbaar, met soms de uiteindelijk
geheel vergane paalrest als donkere verkleuring er in. In Twente zijn in het jaar
1990 vijf en twintig huisplattegronden opgegraven. In één geval is er sprake van
een dorpje uit de Romeinse IJzertijd, gevonden op de Borghert, een es ten westen
van Denekamp. Het enige huis dat uit de Standvoetbekercultuur (3000-2500
voor Christus) stamt is in het jaar 1982 gevonden in Vasse, gemeente Tubbergen.
De lengte bedraagt dertig meter, de grootste breedte acht meter. De nogal
onregelmatig golvende wanden werden gevormd door een enkele rij ingegraven
palen. Ongeveer midden tussen beide wanden – op de lengteas van het huis –
bevond zich een rij palen, op onregelmatige afstand geplaatst, die misschien de
nok hebben gesteund. Vondsten van voorwerpen die een datering meer
vastigheid kunnen geven ontbreken. Hoe de opstand van het huis is geweest is
niet na te gaan. Ruim twintig meter ten westen van het steentijdhuis in Vasse
werd bij dezelfde opgraving in het jaar 1982 een plattegrond gevonden, gedateerd
in de Vroege Bronstijd. De afmetingen bedragen drieëntwintig bij zes meter. Het
is een eenschepig huis met buitenstijlen, zonder een extra steun voor de
dakconstructie en dakhellingen binnen of buiten. De datering kon worden
gedaan dankzij de vondst binnenshuis van enkele scherven van
wikkeldraadpotten. Blijft de vraag of we hier met een huis te doen hebben. Bij
het bouwrijp maken van gronden ten westen van Denekamp, die de naam De
Borgert dragen, werden in het jaar 1972 sporen van huisplattegronden
aangetroffen. Tijdens de opgraving zijn in totaal vijftien plattegronden gevonden
waarvan één stamde uit de Late IJzertijd, kort voor het begin van onze
jaartelling. De overige zijn te dateren in de Romeinse IJzertijd, ongeveer van 0 400 jaar na Chr.. Het oudste huis mat negentien bij zes meter. Het oostelijk deel
bestaat uit drie beuken: een deel en twee zijbeuken. Het huis vertoont in zijn
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plattegrond gelijkenis met de latere hallehuisbouw. Midden door het huis loopt
een dwarsdoorgang, ten westen waarvan het bedrijfsgedeelte ligt, met ten minste
een zestal stalruimten, drie aan elke kant van de middenvloer. Dit deel van het
huis is tweebeukig of tweeschepig, net als het steentijdhuis van Vasse. Op de as
loopt een rij van vijf middenstijlen, aan weerszijden hiervan loopt een rij van elk
vier palen. Tussen deze en de buitenstijlen zijn sporen van dwarsschotten, die
kennelijk veestallen (boxen) vormden. De huizen uit de Romeinse tijd waren
dertien en half tot zeven en twintig meter lang en vijf tot zes meter breed. Een
van de best reconstrueerbare plattegronden lijkt sterk op die van een Twentse
boerderij. In de jaren 1987 en 1988 werden twee plattegronden van huizen uit de
Karolingische tijd blootgelegd in het uitbreidingsplan Stroomesch bij Borne.
Beide zijn eenschepige en enigszins bootvormig, dat wil zeggen met licht gebogen
lange zijden zoals dat ook bij Vikinghuizen uit dezelfde periode voorkomt. Het
kleinste heeft gedeeltelijk daksteunen langs de buitenkant van de zijwanden. Het
grootste heeft duidelijk zulke steunen over de gehele lengte aan beide zijden.
Het type huizen uit de Romeinse tijd die in Hengelo en met velen tegelijk bij
Denekamp is aangetroffen, past geheel in de reeks plattegronden uit deze periode
in Noordwest-Europa. Opvallend is de geringe overspanning van de ruimte
tussen de stijlen: twee tot drie meter. Het bedrijfsgedeelte, van de woning
gescheiden door een dwarsgang in het huis diende alleen voor veestalling en
verzorging. De oogst van granen moet elders zijn opgeslagen, misschien op een
zolder of wat meer voor de hand ligt, in de kleine vierkante gebouwen – spiekers –
waarvan er ook in Denekamp tussen de huizen verschillende zijn gevonden. De
huisplattegronden lijken verwant aan de later algemeen voorkomende NoordwestEuropese hallehuizen: een drieschepige bouw met woongedeelte en stallen onder
één groot dak. Ze zouden een voortzetting kunnen zijn – in verkorte vorm – van
de genoemde drieschepige bronstijdhuizen met hun dikwijls geweldige lengte. De
kortere ijzertijdhuizen wijzen op een veranderde leefwijze, met een kleine
veestapel en toegenomen graanverbouw. De oogst werd waarschijnlijk
buitenshuis in afzonderlijke schuurtjes bewaard. Na de IJzertijd blijkt dan dat de
drieschepige bouwtraditie wordt afgebroken. Elders – ook in Overijssel – zijn de
huizen uit de eeuwen erna tot de twaalfde eeuw meestal eenschepig. Daarna
komen, naar het lijkt aanvankelijk aarzelend, weer meerschepige huizen voor.
Vanuit die periode moet zich dan het boerderijtype hebben ontwikkeld zoals wij
het nu nog kennen onder de benamingen Saksisch, Nedersaksisch of gewoon
Noordwest-Europees: het hallehuis. Het lösse hoes, de boerderij uit één ruimte
bestaand, blijkt dan geen armoedige primitieve oervorm van wonen en werken te
zijn, veeleer een vooruitstrevende bouwwijze waar woning en veestalling onder
één dak bleven. En wel onder het gebint (balken) terwijl de graanoogst onder
hetzelfde dak een plaats vond, op het gebint. Voor die oogstberging moest de
zolder wel verbreed worden, het gebintwerk zwaarder en het dak hoger
opgetrokken.
Op dit punt gekomen doen zich voornamelijk twee vragen voor en wel naar de
fundering en vervolgens naar de houtverbindingen, met name van het
gebintwerk. De Romeinen hadden voor de fundering van gebouwen binnen hun
forten gebruik gemaakt van grondbalken of voetplaten. Niettemin bleven meer
dan duizend jaar nadien de boeren zelf hun huispalen ingraven. Die bouwwijze

721

zal niet overal tegelijk zijn verlaten. De dateringen van gevonden
huisplattegronden overal in het land, en bestaande uit paalkuilen gaan door tot
in de dertiende eeuw. Eerst dan komen de schaarse aanduidingen van niet
ingegraven palen. Die bouwwijze laat weinig of geen bodemsporen na. Een
ontwikkeling in Twente is op boerderijbouwgebied niet aan te geven. Voor wat de
gebinten in boerderijen betreffen is Twente een volledig ankerbalken-gebied en is
dat vrijwel gebleven tot het einde van de traditionele boerderijbouw. Hoe de
balkverbindingen in de vroegste huizen zijn geweest is slechts te gissen. Dat penen gatverbindingen al lange tijd bekend waren blijkt wel uit verschillende
verspreide vondsten. Een planken voetpad door het veen bij Bargerroosterveld in
Drenthe (1500 voor Christus) en een klein cultusgebouwtje (tempel) uit diezelfde
plaats en periode. De oudste bekende echte ankerbalkverbinding is aangetroffen
in Sleeswijk en stamt uit de negende eeuw. Er is geen doorgaande ontwikkeling
aan te geven van huisvormen vanuit de Steentijd via Bronstijd, IJzertijd en
Middeleeuwen naar de nieuwere tijd. Na de Romeinse IJzertijd lijkt in Twente een
hiaat te liggen tot de Karolingische tijd. De drie Karolingische huizen uit de
Hasseler Es en Borne en het laatmiddeleeuwse huis uit Deurningen zijn een
nieuw begin. Vanaf de Romeinse IJzertijd ontbreekt visueel materiaal over
boerderijen. Hier ligt dan een tweede hiaat dat duurt totdat in de zeventiende en
achttiende eeuw de eerste prenten en schilderijen verschijnen waar boerderijen
op zijn afgebeeld.
Het boerenland van Twente kunnen we, historisch gezien algemeen in twee delen
onderscheiden:
-

-

de aloude boerenerven met hun landbouwlanden en weidelanden, zoals
deze voorkwamen in de Middeleeuwen, opgetekend in onder andere het
schattingregister van 1475 en in het verpondingsregister van 1601;
de erven, gesticht in de negentiende en twintigste eeuw op de gronden
die na de markeverdeling waren ontgonnen.

Het is met name de eerste groep die voor een groot deel de karakteristieke en de
aantrekkelijkheid van het Twentse land bepaalt. Zowel in de vlakke als in de
meer heuvelachtige delen liggen de oude bouwlanden als verhevenheden, soms
van slechts enkele meters, toch duidelijk waarneembaar in het land. Overal valt
op hoe de boerderijen lijken schuil te gaan achter die bouwlanden. Slechts de
geveltoppen of de daken steken er bovenuit. Met de rogge in volle rijpheid op het
land was die indruk nog sterker. De boerderijen liggen op de grens tussen deze
en de lager liggende weiden. Het karakter van zulke boerennederzettingen
verschilt van plaats tot plaats, van marke tot marke, soms zelfs binnen een zelfde
marke wanneer deze uit meer buurtschappen bestaat. Al naar gelang de grootte
van de stukken bouwland spreekt men van:
-

-

es: als het een groot aaneengesloten complex betreft, waar
vrijwel alle boeren in de marke een stuk van in bezit
hebben;
kamp (of eiland-es): als het gaat om een kleiner stuk, in bezit van één
boer of enkele boeren.
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In het tweede geval liggen in een marke of buurtschap de boerderijen verspreid,
één tot drie bij elke kamp of kleine eiland-es. Men spreekt dan doorgaans van
een zwerm-es nederzetting. Over de nederzettingen bij de grote aaneengesloten
essen zijn meerdere typologische aanduidingen mogelijk. Bij flank-es
nederzettingen liggen de boerderijen in een rij langs één van de zijden. Deze
aanduiding is slechts op een tiental buurtschappen van toepassing, die soms een
hele marke uitmaken, soms een deel ervan. Het zuiverste beeld vertoont Enter
waar de oudste erven in een vrijwel aaneengesloten rij aan één weg (de
tegenwoordige Dorpsstraat) langs de noordelijke helft van de oostelijke esrand
liggen. In de achttiende en negentiende eeuw is Enter door de stichting van
kleine boerderijen rond de es dichtgegroeid tot een duidelijke kransvorm. Ook de
Markelose marken tonen een vorm van de flank-es nederzetting. De erven liggen
ook daar nogal onregelmatig langs de es, in Elsen en Stokkum langs de oostkant,
in Herike met een boog om de noord-noordoostkant.
Bij een krans-es nederzetting liggen de boerderijen in een kring rondom de es.
Voor deze benaming komen alleen de Esmarke en Usselo, onder Enschede in
aanmerking. Daarbij dient te worden opgemerkt dat een deel van deze beide
marken het type van zwerm-es nederzetting vertoont en wel de Esmarker en
Usseler Broekheurne en ook de tot Usselo behorende buurtschappen Boekelo en
Rutbeek. In Albergen, Tilligte, Rossum en Bentelo liggen de erven in het
noordelijke deel in een rij of boog langs de es, het zuidelijk deel van die marken is
meer te bestempelen als een 'zwerm'. In Twekkelo geldt dit voor het oostelijk en
westelijk deel. Tenslotte vertonen Deldener Es, Lemselo, Tubbergen, Hasselo en
Twekkelo reeds bijna een gesloten kransvorm en ligt een deel van de erven in
Bekkum in twee rijen ter weerszijden langs een lange, smalle noordwest-zuidoost
lopende reeks kampen. Het verschil tussen de flank- en krans-es nederzettingen
is duidelijk alleen het al dan niet gesloten zijn van de kring van erven rond een
redelijk aaneengesloten es-complex. De gaafste essen zijn die van Usselo, de
Esmarke, Enter, Tubbergen en de kleinere van Hasselo en Lemselo. Andere essen
hebben een onregelmatiger vorm zoals die van de Markelose marken, de Deldener
Es, Albergen en andere. De daarmee samenhangende onregelmatige krans- of
flankvorm van de nederzetting komt dan al gauw in de buurt van een zwermvorm. In sommige gevallen liggen de essen op de uiterste uitlopers van een groter
heuvelgebied zoals onder Markelo en Wierden en op de grens van de gemeenten
Tubbergen en Denekamp. Men kan aannemen dat in die gebieden de essen vanaf
het ontstaan – mogelijk al in de tiende eeuw – een eenheid hebben gevormd. Dit
in tegenstelling tot andere, geïsoleerd liggende grote essen. Daarvan wordt
aangenomen dat ze in eerste instantie bij de ontginning bestonden uit een groep
kleine verhevenheden in het omringende laagland, geschikt bevonden voor
landbouw. Door de eeuwenlange ononderbroken jaarlijkse bemesting met een
mengsel van plaggen en mest werden de gronden langzamerhand opgehoogd en
groeiden door de egaliserende werking van het ploegen uiteindelijk aaneen tot
één complex. Tenslotte nog even aandacht voor de zwerm-es nederzettingen. Bij
zwerm-es nederzettingen liggen de boerderijen onregelmatig verspreid rondom of
bij een es, bijvoorbeeld wanneer deze es zelf een onregelmatige of door insnijding
(beekdalen) gelobde vorm te zien geeft. Alle overige marken en buurtschappen –
op één na – vertonen zwerm-vorm. Ze laten echter onderling een grote
verscheidenheid zien. Een volledig overzicht is dan ook ondoenlijk.
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Enter is een middelmatig dorp, volgens J.A. Oostkamp. Uiteraard ontbreken de
kippen en de ganzen niet bij de boerenerven. Begin van de zeventiende eeuw
vinden we voor het eerst iets over de verdienste die gekoppeld is aan het
verhandelen van producten. In de Romeinse tijd verbouwde de esbewoner rogge –
een product die eeuwen lang werd verbouwd – zo ook: vlas, gerst, wintertarwe,
haver, erwten en bonen. Met de opbrengsten van het land kan hij zijn hoofd net
boven water houden. Dat gold letterlijk en figuurlijk voor de bewoners van de
lage es, die de grasgronden geregeld niet konden gebruiken vanwege de grimmige
en grillige Regge. Huisvlijt is er in die tijd ook al. Elke boer had schapen, de wol
werd verwerkt en verhandeld. De dorpsboer is echter nooit een herenboer
geworden. Een boerenburger mocht – volgens hetzelfde stadsrecht – niet meer
schapen hebben als overeenkomstig zijn waartal was toegestaan. Een vol waartal
was vijftig schapen en een burgerboer mocht er vijf en twintig hebben. Sommige
boeren hadden een eigen herder om in de gaten te laten houden dat iedereen zich
strikt aan die regels hield. De schapen kwamen 's avonds naar de boerderij en
bleven 's nachts in de schaapskooi. In Enter had het erve Effinck een eigen
schaapherder. Toen had men ook al een mestprobleem, niet zoals tegenwoordig
een mestoverschot maar een mesttekort.
De boerderijen waren toen veel meer selfsupporting. Vooral op de kleinere
bedrijven, waar veel armoede werd geleden, probeerde men alles van eigen bedrijf
te doen en dat lukte een heel eind. Melk en boter van een paar koeien, spek en
vlees van het geslachte varken. Aardappels en groente, bonen en selderij voor de
soep op zondag kwamen allemaal van het eigen bedrijf. Werd het erg moeilijk,
dan werd de boter verkocht en smeerde men varkensvet op de boterham. 's
Avonds om negen uur werd er nog pap gegeten en dan naar bed. Dat scheelde in
't licht en de kachel. 's Morgens na het melken door de vrouwen, dorsten de
mannen met de vlegel vast een hoeveelheid rogge. Het stro werd gebruikt als
strooisel en voor de dakbedekking. Na deze zware arbeid had gropmoe een stapel
boekweitpannekoeken klaar en die gingen er goed in. Men at veel en vet, doordat
men veel zwaar lichamelijk werk deed, gaf dat niet zoveel problemen. Alhoewel
beroertes en ook hartaanvallen wel voorkwamen, men noemde dat laatste een
hartverlamming. Een beruchte volksziekte was tuberculose. Soms werd er een
klein houten huisje met open ramen in de tuin geplaatst, waar men dan kuurde.
Dat was veel gezonder dan in de bedompte bedsteden, waar geen ventilatie in zat,
behalve de beddedeurtjes. Ernstige TB patiënten gingen naar het sanatorium in
Hellendoorn. Het sanatorium is tegenwoordig het verpleeghuis Krönnenzommer.
In de eerste veertig jaar van de eeuw (1900-1940) veranderde er weinig, het leven
ging rustig zijn gangetje. Een opwindende gebeurtenis, waar men via de krant
van hoorde was de boerenoorlog in Afrika. Men stond allemaal aan de kant van
de boeren. De Eerste Wereldoorlog was meer merkbaar, allereerst door de
mobilisatie. Veel jonge mannen moesten onder de wapenen en brachten enige
jaren door aan de oostgrens en ook aan de Belgische grens. Nederland bleef
buiten de oorlog omdat er een gedoogzone nodig was voor de vluchtelingen. Aan
het eind van de oorlog kwam een erg bekende politieke vluchteling naar
Nederland: de Duitse keizer Wilhelm. In Twente kreeg men te maken met
Belgische vluchtelingen en vooral kinderen uit deze gebieden waar erg veel leed
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was. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog kwam de Spaanse griep, die
duizenden slachtoffers eiste. In een buurtschap bij Ommen overleed een heel
gezin.
De oude boerderijen zijn tegenwoordig bijna allemaal verdwenen. Wie wil weten
hoe zo'n lös hoes er van binnen uit heeft gezien moet gaan kijken bij het
openluchtmuseum Lös Hoes in Ootmarsum of bij het rijksmuseum Twente in
Enschede. Tot in onze eeuw is er van jaar tot jaar aan de boerderijen verbouwd
en veranderd. Vooral in de vakwerkhuizen verliep de verstening niet egaal: het
kon een deel van het huis zijn – alleen de voorgevel of de achtergevel – of het
leem bleef gehandhaafd in een hoek dan wel binnen de onderschoer.
Binnenshuis timmerde men er maar al te vaak planken over of smeerde er
eenvoudigweg cement overheen. In de achttiende en negentiende eeuw werd in
veel boerderijen een nieuw element aan het gebintwerk toegevoegd, namelijk een
tussenbalk of een tussengebint, ook wel de misbalk of leugenbalk en ook wel
noodgebint genoemd. Het diende ter verhoging van de draagkracht van de zolder
boven de deel. Hiertoe bracht men tussen de oude moerbalken een wat dunnere
balk aan. De tussenbalken werden aangebracht toen de last van het hooi te groot
werd. De zolders zakten tussen de wijd uitstaande gebinten te veel door. Dit zou
de verklaring kunnen zijn voor het feit dat veel negentiende eeuwse boerderijen
dichter opeenstaande gebinten bezitten. Een en ander zou dan samenhangen
met de toenemende rundveeteelt in de achttiende en negentiende eeuw en de
noodzaak het hooi uit de weiden te bergen op de zolder die oorspronkelijk alleen
diende voor opslag van de graanoogst. Slicher van Bath toont aan de hand van
belastingstatistieken aan dat de rundveestapel in Overijssel tussen de jaren 1740
en 1800 aanzienlijk was toegenomen. De groei zal parallel hebben gelopen met de
in diezelfde tijd op gang gekomen markeverdelingen en ontginningen en het
daardoor toenemen van het areaal grasland. De benaming die het meest in
Twente voorkomt bij deze constructie is misbalk. Men kan zich afvragen waar het
element 'mis' betrekking op heeft. De Noord-Twentse hooischuren heten
'misschöppen'. Toch moeten we niet meer achter zoeken dan wat in het Twentse
taalgebruik opgesloten ligt. Mis is een samentrekking van midden met een
genitief-s (genitief is 2e naamval). Een misbalk is een middenbalk en zo is een
misschöppe wellicht ook een later midden tussen bestaande gebouwen of midden
op het erf gezette schuur. De term leugenbalk gaat terug op het oude begrip
logen in de betekenis van balk of schoor: een steunbalk.
De toename van de rundveestapel na het jaar 1740 stelde ook zijn eisen aan de
stallingruimte. Het oudste bewijs van uitbouw zien we op een aquarel van het
jaar 1815 door Johanna Elderink-Blijdenstein (1797-1820). Bij de afgebeelde
(Enschedese) boerderij is de zijbeuk (afkubbing) verbreed en het dak erboven
opgelicht. Naast de niendeur is in deze vergrote afkubbing een brede staldeur
gezet. De bouw sluit nog aan bij die van het huis en is voor een deel in hout en
baksteen uitgevoerd. De vorm van het huis wordt er niet fraaier op, het visuele
evenwicht is er in de meeste gevallen door verstoord. Bij de grote boerderijen is
dit wat minder opvallend. Soms ook is de niendeur een eind zijwaarts
opgeschoven – meer naar het midden van de zo ontstane gevel – wat op het
uiterlijk een gunstige uitwerking heeft. In plaats van de gehele uitbreiding onder
één vergrote kap te brengen kozen anderen voor het aanbouwen van één of meer
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zijvleugels tegen het oude huis. De grootte ervan verschilt nogal: groter, even
groot, of (veel) kleiner als het huis. De kleine zijaanbouwen zijn meestal bestem
voor kleinvee, meestal varkens.
De Twentse dorpen en stadjes bestonden anno 1800 meest uit boerderijen, die
met de achterkant naar de weg stonden. Voor de grote achterdeuren lag een
grote mestvaalt. Toen Willem de Clerq (zoon van de Amsterdamse
graanhandelaar) in het jaar 1812 door Rijssen reed, vond hij dit het meest
ellendige dorp dat hij kende. Daarna vergeleek hij alle dorpen steeds met Rijssen
of Almelo: 'Ik heb Goor niet zo lelijk gevonden als Rijssen en de andere dorpen.’
Of de huizen van de bekende erven in de marken altijd op dezelfde plek hebben
gestaan is nog een open vraag. Van meerdere huizen is overgeleverd dat ze ooit
eens zijn verplaatst. De oude huisplaats, dikwijls bekend gebleven als 'olde
hoesstee' is er het bewijs van maar het zegt niets over de tijd van verplaatsing. In
de periode waarin de markebepalingen van kracht waren was de
verplaatsingsvrijheid zeer beperkt: alleen binnen de erfomheining was het
toegestaan. We spreken dan over het algemeen over de laatste vijfhonderd jaar.
Oudere markebepalingen zijn niet bewaard gebleven. Toch zullen de erven met
hun gebouwen zeker langer dan die vijf eeuwen hun vaste plaats hebben gehad.
Het voorkomen van de erfgenamen in de goederenlijst van de graafschap Dahle
van het jaar 1188, en ook de daarin voorkomende markenamen vormen hiervoor
een historisch argument. Over de ligging en de aanleg van al die erven op zich is
geen eensluidend verhaal te vertellen. Wel is te stellen dat enkele vaak
aangehaalde feiten over de ligging van de huizen met veel voorbehoud moet
worden gebruikt. Namelijk dat de boerenhuizen meestal met de grote inrijdeur op
het zuiden liggen om zodoende meer licht op de deel te krijgen en verder, dat de
huizen meestal met de achterzijde naar de weg gekeerd liggen. Dat laatste is wel
het geval geweest in de bebouwde kom van Enter. Opvallend is dat zelfs de grote
boerderijen in die tijd slechts één schuur hebben die naast het huis of voor de
grote deur liggen. Verder is er soms een bakhuis aan de voorkant van het huis.
En de schaapskooien niet te vergeten. De plaatsing van de schuren lijkt
volkomen willekeurig, geen erve is gelijk. Sommige staan zelfs erg ver van het
huis, net buiten de erfomheining. Zo'n omheining (begrenzing) kennen vrijwel alle
erven. Meestal is het een wijde ring van sloten, een enkele ligt binnen een
bredere gracht. Boomsingels worden ook aangegeven en gevlochten omheiningen
kwamen vroeger veel voor. Een dergelijke omheining zien we op de afbeeldingen
in de getijdenboeken van de jaren 1410 en 1510, we lezen erover in het register
van erven onder de hof te Enter (Oldenhof). Op de domeinkaarten is niet met
zekerheid vast te stellen of er wallen rond de erven lagen, sloten omgaven
gebouwen en de hof. De groensingels, in één geval een duidelijk genoemde
doornheg (Morsch in Zenderen) hebben met de sloten een zekere bescherming
gegeven tegen wild, net als de akkerwallen dit rond de bouwlanden deden. Niet
alleen tegen het wild, ook tegen de wildjagers. De wallen die er toch veel zijn
geweest zullen met 'defensief' groen beplant zijn geweest. Hier en daar kunnen
we nog zulke wallen aantreffen. Aan verdedigbaarheid hoeven we echter nergens
aan te denken behalve misschien bij een echte omgrachting van een huisplaats.
In Enter waren hele grote erven, met mudden land zo groot
of nog groter dan de havezathen, zoals:
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Erve Tuuick, 7 mudde land, daarvan ½ mudde woest. De erve heeft
gelegen 100 meter vanaf de Dorpsstraat bij de coöperatie.
Tudink (1475), Tuynck (1602) Tuink (1953); later BrinkWillems, thans huis van Lammertink.
Het eerder genoemde erve Roeters, 7 mudde land.
Het erve van Jan Smeddinck, Smeding (1475), Smeynck (1602), Smeink
(1953) met 9 mudde land waarvan 3 mudde woest. Gelegen op
zuidhoek Dorpsstraat/ Horstinksteeg.
Hans Schomaker, 8 mudde land.
Willems Evers erve, behorende Van der Becke, met 7 mudde land. In
1475 genoemd Hermannishus, in 1602: Hermesel met 9 mudde land,
thans de drie achterste huizen aan de Werfstraat.
Erve De Plecht, 6 mudde land; heeft gelegen tussen de Dorpsstraat en
de Schipperstraat, nabij de lagere school 'Uw koninkrijk Kome', thans
de huizen van Ter Plecht (Scholten) en Ezink (Kos).
Het erve De Borger, Borcharding (1475), Borcherinck (1602) met 8
mudde land heeft gelegen zuidelijk van perceel nr. 51 aan de
Dorpsstraat, thans de coöperatie.
Jan ter Ese, met 9 mudde land, lag ten zuiden van Plecht, erf nummer
2609; in 1475 De Eso genoemd; in 1953 Ezink; is gelegen achter de
Openbare lagere school.
Henrich Koenerinck, 9 mudde land; hij werd in 1475 Conrading
genoemd en in 1602 Coenerinck, in 1953 Koenderink. Thans de huizen
van Velten (Baks) tot en met Leemreize.
Jan Roerkinck's erf heeft gelegen aan de Dorpsstraat bij
de
jongensschool, ter hoogte van nummer 107. Hij bezat 8 mudde land en
hij werd in 1475 Roderding, in 1602 Roerkinck en in 1953 Roerink
genoemd. Thans waarschijnlijk de huizen van Burgers en Klinkhamer;
oude afsplitsing achter de Es.
Bernt Hubbelinck, 8 mudde land, aan de Stationsweg; we zijn hem
tegengekomen in het verpondingsregister.
De Beldt, 7 mudde land: Schoppenjantje op de Bëlt', tijdens de
ontginning in 1910 verdwenen; heeft gelegen bij de Rondweg.
De Frerix, 8 mudde land; waarschijnlijk bijnaam ‘Kaaks Gert'. Het erf is
afgebroken in 1945 en zou gelegen hebben bij de Freriksweg.
Groite Lambert, 6 mudde land, hij werd in 1475 Lamberting genoemd.
Lammertink werd 'versplinterd en lag ten zuiden van Klinkhamer tot en
met Van Uitert.
Het erve Weterding, 1475, in 1602 Weterinck genoemd, 7½ mudde
land, in 1953 Weterink genoemd lag ten zuiden van Van Uitert tot en
met Schipper.
Het erve Eckerinck, eigenaresse Aele Eckerinck, 6 mudde land, gelegen
tussen de Lage Dijk en erve Roeters (het Rotershus).
Erve Oldenhaver, behorende bij het klooster te Albergen, 7 mudde land.
Esskens, 8 mudde land waarvan 3 mudde woest.
twee mudden (8 schepel = ongeveer 1.2 ha)

Willen we iets te weten komen over de boerderijen en bijgebouwen op de erven en
de omvang ervan, dan moeten we afgaan op wat de vele en tegenstrijdige
uitspraken op de holtinks meedelen over huizenbouw, juridisch zowel als
technisch. En juist dat laatste is uitermate beperkt, in tegenstelling tot het eerste
juridische aspect. De oudste mededeling die inderdaad een technisch gegeven
over huizen, en wel over de grootte verschaft is de bepaling uit het jaar 1464 van
de marke De Lutte. Dat aan een boer wiens huis was verwoest of dat nodig

727

vernieuwing hoefde, zoveel hout uit het bomenbestand van de marke diende te
worden verstrekt, dat hij een huis van 'veer gebunden' (vier gebond is vijf
gebinten) kon zetten. En zeker zal men voor een volgewaard erve de boer niet
hebben willen bekorten in zijn vanouds aanwezige woon- en bedrijfsmogelijkheid.
We kunnen dus hiermee beredeneren dat die oude huizen oorspronkelijk op zijn
minst de aangeduide grootte hadden en dus bij vernieuwing volledig 'subsidiabel'
waren, in natura wel te verstaan. Opmerkelijk is dat de registers van nieuw
gebouwde huizen van de jaren 1682 en 1749 bij opgaven van grootte sprake is
van ten minste drie, ten hoogste vijf 'geb', 'gebond' of 'balken'. Deze drie
aanduidingen komen in een zelfde lijst voor en de laatste 'balken' wijst erop dat
'gebond' daar moet worden gelezen als 'gebint' en dat de opgevoerde huizen dus
twee tot vier 'gebonden' (balken) in eigenlijke betekenis hadden. Het waren dus
variaties van echte hutten tot kleine huizen. Pas in de zeventiende eeuw moeten
de erfboerderijen groter zijn geworden, misschien al na de pacificatie ten gevolge
van prins Maurits' veldtocht van vlak voor het jaar 1600. Misschien als
uitbreiding, misschien bij herbouw na verwoesting in voorgaande oorlogsjaren.
De vele nog bestaande boerderijen uit de zeventiende eeuw laten dit ook duidelijk
zien, gedateerd en wel. Dan vertoont de balk boven de niendeur een jaartal, soms
staat er een jaartal op een balk van het houtwerk (vakwerk) of op een console
(uitbouwsel). De oudste bekende deurbalk is uit het jaar 1638 van Scholten
Linde in Volthe. Van de als erven – volle en halve erven – aangeduide hadden er
vierenveertig daarbij een lijftocht (vruchtgebruik) voor de ouders, van de
catersteden vier. Het is duidelijk dat de caters en de lijftochthuizen over het
algemeen de oude grootte hadden, zoals die bij de boerderijen in oorsprong
gebruikelijk lijkt te zijn geweest. Terwijl de huizen op de gewaarde erven en zeker
op de 'volle' erven soms respectabele afmetingen hadden aangenomen.
Het streven het aantal erven in een marke niet te vermeerderen, zodat het
bouwlandgebruik hetzelfde bleef, net als het benutten van weide en markegrond
voor vee en plaggenmaaien, is alle eeuwen door een der pijlers van het markeinstituut geweest. Het was daarbij de pijler die uiteindelijk wel moet afbreken en
zo het instituut ten val brengen. Het duurde wel lang, zo ongeveer vanaf het
ontstaan van de marken via eeuwen van groeiende wantoestanden tot in het
begin van de negentiende eeuw. Het liep uit op de markeverdelingen en de
daarop grootscheepse ontginningen en een haast ongebreidelde bouw van nieuwe
boerenbedrijven. Kon in al die eeuwen, van welke we uit de markenboeken er
drie of vier kunnen meemaken, de kleine huizenbouw – clandestien en op de
gemeenschappelijke gronden – onmogelijk worden tegengehouden, wel kon men
die op de erven zelf met redelijk succes binnen de vanouds gestelde perken
houden. De oudste bepaling hierover lezen we in het jaar 1554 in het markeboek
van Albergen: 'Daer en moste ghein furstedde mher off eijn gewardt guedt sijen
dann thwe, tho wetten de rechte saelstedde und eijn lifftuichtes hues voer de
olderenn. Dus op een gewaard erve of goed alleen het eigenlijke huis, de
'saalstede' en een lijftochtshuis voor de ouders. Dat erfhuis: de grote boerderij
stond altijd buiten elke discussie. Het had zijn van oude tijden af overgeleverde,
'oldheergebrachte' rechten en plichten, stevig verankerd in de markerechten. Het
was op grond daarvan dat men – en dat zijn dan de gewaarde, stemgerechtigde
boeren – eigen en gezamenlijke onaantastbaarheid bevocht, hoewel uiteindelijk
toch tevergeefs. De bepalingen over één huis plus één lijftochtshuis komen we
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ook in andere markenboeken tegen, tot in de achttiende eeuw. Dat was een zaak
die de gemoederen altijd bezighield. Ze waren in de eerste opzet gebouwd 'voer de
olderenn.’ Deze genoten daarin hun levensonderhoud (leeftocht), die bestond uit
het negendeel: het éénnegende deel van de erfopbrengst. Waren ze te oud om dit
zelf te bewerken, dan moest de zoon of schoonzoon hiervoor zorgdragen. Soms
kon een ander familielid er wonen en dit 'pensioen' genieten. Men had daarvoor
de benaming 'negendeelsman', waarbij het overigens niet altijd duidelijk is of
hiermee toch niet ook de 'gepensioneerde' boer en boerin werd aangeduid. Waren
deze gestorven en stond het huisje leeg, dan kon ook een jonge boer – reeds
getrouwd – er zijn intrek nemen in afwachting van zijn aantreden als erfheer. Dat
echter het tussendoor leegstaan van de lijftochtshuizen niet goed viel, blijkt wel
uit het aantal keren dat over tussentijds verhuren vragen werden gesteld. In het
jaar 1643 kwam Usselo met een bepaling voor Jan Leusincks lijftochtshuis. Dat
alleen 'lijftochtswijze' mocht worden bewoond en niet door vreemde mensen 'die
de Quericheit ende nabuiren suspect sijn', dat wil zeggen onbekend zijn of
verdacht voorkomen, deze moesten binnen zes weken vertrekken op straffe van
verbeurd verklaren van het huis. Deze lijftochtshuizen kregen naar Twents
gebruik de naam van de eerste bewoner, de 'olde' boer van het erve. Dit verklaart
de vele Twentse familienamen die met 'Olde' beginnen en die dus geen enkele
bloedband met de familie van het grote erve aanduiden. Een verdere aanduiding
was 'wönner': opwoner. Het verpachten van de 'olde' woningen en het verliezen
daardoor van de status van huis voor de 'gepensioneerde' boer moet ertoe hebben
geleid dat werd uitgezien naar een nieuwe voorziening. Het resultaat zal de
'lijftochtskamer' ofwel de alom bekende bovenkamer zijn geweest. Deze stammen,
voor zover bekend en na te gaan alle uit de achttiende eeuw en later. De oudst
gedateerde heeft een gevelsteen met het jaartal 1736. Veelvuldig komen
bovenkamers voor bij boerderijen in het wolfsdakgebied, met name in de
gemeente Markelo. Een ander voorbeeld is de omstreeks het jaar 1925
verdwenen boerderij Witvoet ten zuidwesten van Almelo. De vroegere bewoners
van De Witvoet wisten te vertellen dat de bovenkamer oorspronkelijk gewoon
vooraan uitgebouwd was en dat men later de voorgevel van het huis in één lijn
met die van de bovenkamer had gebracht. Soms hebben huis en kamer een
houten geveltop, zoals de boerderij De Kötter te Ypelo.
De combinatie wolfsdak-strobedekking maakten zulke huizen tot buitengewoon
schilderachtige bouwsels. Een type, waarbij we echt van 'kamers' kunnen
spreken zijn die welke opzij dwars tegen het huis zijn aangebouwd, met de
zijgevel in één vlak met de voorgevel van het huis. Bij de boerderijen Het
Meestershuis te Hoge Hexel en Het Mensink in Elsen zijn het duidelijk
negentiende eeuwse gebouwtjes. Veel minder dan de bovenkamers, toch overal te
vinden zijn huisjes of kamers naast de niendeur, soms aan elke kant één.
Tegenwoordig dienen ze als berghok. In veel gevallen hadden ze een functie als
extra ruimte, zelfs stalruimte voor de boerderij en het bedrijf. Twee gevallen zijn
bekend als kloppenkamer. In sommige gevallen is bekend dat er ambacht of
bedrijf werd uitgeoefend. De kloppenkamer in Reutum heeft in later jaren
gediend als klompenmakerij. Het linkse en grootste van de beide huisjes aan de
Koppelbrink in Borne werd in het jaar 1786 gebouwd als weefkamer.
Een volgend punt waarin de markebepalingen een norm gaven die men trachtte
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te handhaven, was die van de plaats van de boerderijen en lijftochtshuizen. De
oudste uiting in dezen is de uitspraak van De Lutte van het jaar 1464, en wel dat
herbouw van een verwoeste of bouwvallig geworden boerderij moest plaats
hebben 'op die rechte saelsteede'. Die term komt in het jaar 1554 als 'de rechte
saelstedde' ook voor in het markeboek van Albergen. In engere zin zou men
kunnen stellen dat een huis in voorkomende gevallen steeds weer op precies
dezelfde plek moest worden herbouwd. In ruimere zin, dat herbouw niet buiten
de toegewezen erfplaats mocht gebeuren, dus niet op die van een ander, ook niet
op aangrenzende gemeenschappelijke markegrond. Binnen die 'ruimere zin' viel
dan ook de bouw van een lijftochtshuis. Zo bepaalde de marke Lonneker in het
jaar 1613: 'Dat die Lijftuchtes huijse niet op der Marcken dan op de Erfgrunt
binnen walles: als van oldes gebruyclyck is: gasatt sollen werden.’ Echter is in de
loop van de tijd ook hiervan steeds meer afgeweken. Al met al zien we dat het
tenslotte uitliep op een toestand waarbij de aanleg van de erven, met name de
bouw en de plaats van een lijftochtshuis, vrijer werd opgevat. Het stond en staat
wel altijd in de buurt van het erfhuis, lang niet altijd 'binnen walles, als van olde
gebruyclyck.’ Ook meer dan één lijftochtshuis ofwel wönner komt voor. Niet
alleen liep uiteindelijk de huizenbouw geheel uit de hand, ook economisch deden
zich verschuivingen voor. Had men van meet af de caters aan banden willen
leggen voor wat betreft hun bedrijfsgrootte, het van tijd tot tijd herhalen van
bepalingen hierover – over aantallen stuks vee en dergelijke – duidt er wel op dat
ook dit punt succes niet vanzelfsprekend was. Vooral in de loop van de
achttiende eeuw waren er pachter van 'olde' huizen – dus wönner – die hun
pachtheer voorbijstreefden. Soms komt dit nog tot uiting in het huis: de grote
boerderij bleef in grootte achter bij de wönner. Er was een ontwikkeling op gang
gebracht, een weg naar vrijheid gevonden waarin men starre middeleeuwse
structuren niet meer kon gebruiken. Niet alleen de adel, ook de grote
markeboeren zouden uiteindelijk hun monopoliepositie verliezen. Het is
opvallend dat de grondslag van de problematiek 'meer huizen op één erf' tot
vandaag toe is blijven bestaan. Dat is niet zo merkwaardig als het lijkt. Juist bij
de boer die nog, anders de 'stadsen' en zelfs 'dorpsen', uitermate sterk aan zijn
woonstee is verbonden, geldt dat men oude bomen niet moet verpoten, in elk
geval niet zonder strikte noodzaak. Ook heeft hij, met zijn vrouw of alleen, op
leeftijd gekomen het bedrijf aan zijn opvolger (zoon, schoonzoon) overgedragen,
dan hoeft hij nog niet te zijn uitgediend en helpt hij nog graag naar vermogen.
Overgeplaatst naar een intensievere gemeenschap als een bejaardencentrum of
zelfs een dorpsstraat voelt hij zich geheel ontheemd, en zijn vrouw met hem.
Het materiaal voor de boerderijen geleverd door producten van eigen bodem. Het
eikenhout van de vroeger zo uitgestrekte Twentse wouden neemt daarbij de
voornaamste plaats in. De muren van gevlochten twijg met leem gedicht die in
oude tijden het eikenhouten vakwerk vulden, waren honderd jaar geleden reeds
overal vervangen door metselwerk uit baksteen en kalk. Het houten vakwerk was
normaal gesproken nog aanwezig. Op kottersplaatsjes trof men hier en daar nog
een lemen woning aan. In Markelo weet men nog te vertellen dat in het onderste
deel van deze muren, in plaats van rijs of twijgen, takken van kwakelenbossen
(jeneverbes) of andere stekelige houtsoorten gebruikt werden tot wering van de
muizen. Soms moet deze lemen muren wel erg weinig solide zijn geweest want
men hoort nog vertellen van een steeds weer herhaalde pesterij. Men porde de
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mensen, die rustig in de bedsteden lagen te slapen, wakker met een door de
muur gestoken piek of stok. In het bijzonder vond de vrijwillige nachtwacht die
voor de veiligheid moest zorgen, dit een geweldig tijdverdrijf. Echter alleen bij
catersteden of hutten zal dit mogelijk zijn geweest.
We laten de boerderijen voor wat ze zijn en kijken even naar de tekens en teksten
op de boerderijen. De voorkant van het lös hoes wordt beheerst door de
niendeur: een dubbele deur waarvan de stiepel (middenstijl) verwijderd kan
worden wanneer men met de wagen, beladen met hooi of schoven, de deel wil
oprijden. Bij de voorkant dienen we erop te letten dat het de achtergevel is want
de boerderijen staan immers met de achterzijde naar de straat. Op de stiepel
staat het stiepelteken tegen de boze geesten. Vermaningen om vroom te leven
vinden we in Buurse bij de weduwe J. Deetgerink, J.W. Deetgerink, G.T. van
Mast, (1868) 'God ziet alles', Oldenzaal (1678) en Rijssen (1656). De Dunne
Meijer in Gammelke zette in het jaar 1667 boven zijn deur: 'O, Godt Hilp uns'.
Over het algemeen zijn de spreuken, teksten en jaartallen uitgebeiteld zonder dat
verder sier werd toegepast, behalve soms een wapenschildje of huismerken. Er
zijn acht gevallen bekend waarbij de onderrand van de boog is voorzien. Gelukkig
zijn veel opschriften op hun oude plaats bewaard gebleven. Velen echter gingen
verloren. Sommige werden opgekocht en weer aangebracht in andere huizen,
waar ze, ongedocumenteerd, kans lopen een stukje geschiedvervalsing te plegen.
Eén exemplaar vond zelfs binnenshuis een plaats als bovenlijst van een schouw.
Een vrij groot aantal bleef bewaard in museumverzamelingen in het museum
Palthe-huis te Oldenzaal, de Oudheidkamer Twente te Enschede en de
Oudheidkamer te Hengelo.
Het dorp heeft eeuwenlang de boeren geherbergd. Pas in de twintigste eeuw zijn
ze verdwenen. Dat is enerzijds verwonderlijk, anderzijds begrijpelijk. Het is
verwonderlijk dat de boeren toch bleven wonen binnen de toen aangebrachte
bestrating, die de plaats van wal en gracht ging innemen. Aan de andere kant is
het begrijpelijk. Niemand mocht zich vestigen buiten de stad want dat was grond
van de marke. Trouwens, waarom zou de boer 'buiten' wonen? De meest
elementaire levensbehoeften worden ter plaatse voortgebracht en vervaardigd.
Bouwstenen en dakpannen worden geleverd door de steenbakkers, de brandstof
werd betrokken van de turfstekers, kleding en schoeisel leveren de kleermakers,
wevers en schoenmakers, de landbouwwerktuigen werden door de smeden
gemaakt, hout haalde men dichtbij uit het bos, voor het bier zorgden de
Rijssense bierbrouwerij, de molenaar leverde het meel waarvan 'moeder de
vrouw' brood en pannekoeken maakte. Al met al kan gezegd worden dat het voor
de boeren (en voor de burgers) voldoende was. Meer eisen stelde de
levensstandaard toen niet. Niet alleen de boeren hebben vee gehouden. Vrijwel
elke ingezetene had wel een koestalletje achter het huis. Elke burger mocht
tenslotte op de stadsweide een koebeest laten grazen. Aan de boer kon men niets
verdienen, hij deed alles zelf. Hij was zijn wagenmaker, timmerman en
mandenvlechter, wat de stoete betrof ook zijn eigen bakker. Het roggebrood werd
thuis gekneed en gevormd en dan naar de bakker gebracht en in de bakkersoven
gebakken. Een schilder kwam aan het boerenhuis niet te pas. De planken gevels,
voor en achter, en het houtwerk in het keukengedeelte van het huis werd door de
boer met rode bonis, boons of bonje aangestreken, op de deel en aan de schuren
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werd geen verf gebruikt. Deze bonis is een delfstof die men hier en daar in de
Twentse bodem vindt en die ook in voorchristelijke tijd werd gebruikt. Het
zelfgesponnen en geweven linnen kon men voor vrouwenschorten en
mansbroeken en buizen niet in de natuurkleur gebruiken. Men verfde het in het
voorjaar zelf. Voor dit verven (modden) legde men het begin van een stuk linnen
over een plank, besmeerde dit met modder uit een beek, waaraan veel elshout
stond, men sloeg het volgend eind linnen erover, ‘modde’ opnieuw en zo
vervolgens tot het stuk laag om laag van linnen en modder geheel op de plank
gelegd was. Zo bleef het ongeveer een week liggen. Het behield daarna zijn
zwartgrauwe kleur ook in de was. In Markelo pakte men de zaak eenvoudiger
aan. Daar legde men het hele stuk linnen in het Flier, een moerassig stuk land
onder het elshout, bedekte het met zoden en liet het een tijd daar liggen.
In oude markenboeken zijn gegevens gevonden over ganzenhouderij. Want net
als het houden van schapen, was in de tijd van de marken ook het houden van
ganzen op de gemeenschappelijke woeste gronden aan regels gebonden. De
markegenoten mochten slechts een beperkt aantal ganzen de drassige
broekgronden opdrijven. Daarbij werd verschil gemaakt tussen de eigenerfde
boeren en de caters. In de marke van Groot- en Klein Agelo werd op 11 november
1686 bepaald dat de eigengeërfde boeren voortaan niet meer dan één gent en drie
ganzen mochten houden. De caters mochten slechts twee ganzen houden, zodat
fokken niet mogelijk was. De dieren die voor de slacht bestemd waren, liepen het
hele jaar in het vrije veld, levend van groenvoer, vaak onder de hoede van
schoolkinderen. Enorme aantallen graasden het broek beter kaal dan de pinken
en de melkkoeien van tegenwoordig. Moeder gans kreeg een touw om de poot, dat
aan een paaltje werd bevestigd. De kuikens scharrelden dan om haar heen. Al
vrij vlug werden de donskuikens verhandeld, later de verenkuikens, ze brachten
de eerste decennia van de twintigste eeuw één gulden vijf en twintig tot éénvijftig
per stuk op. In het najaar werden ze in hokken gestopt en extra gevoerd.
De meeste boeren hadden ganzen, vooral Enter was een bekend centrum van
ganzenfokkers en ganzenhandelaren. In het voorjaar werden hele troepen jonge
ganzen over de weg gedreven door Enterse kooplui. Ze sukkelden er zachtjes mee
voort, al weidende langs de bermen in een dagenlange tocht naar Arnhem. Daar
gingen de ganzen op de trein om naar het buitenland te worden vervoerd. In het
jaar 1886 werden vanuit Enter dertigduizend ganzen verhandeld. In Enter
woonden vijftig zogenaamde 'ganzekerls', die de ganzen opkochten. In koppels
van vijfduizend tot zesduizend stuks werden de dieren naar het dichtstbijzijnde
station gedreven. Twente kreeg in het jaar 1865 een stoomtreinverbinding met
het westen. Vandaar gingen ze naar Rotterdam en tenslotte per boot naar
Engeland, waar de gemeste ganzen vooral tijdens de kerst op de tafel verschenen.
In maart en april werden ook veel jonge gansjes van hoogstens zes weken oud
aangevoerd op de markten van Enschede en Goor, ganzenboeren kochten die op
om ze vet te mesten. Met de verbetering van de Regge en de herschepping van de
drassige weiden in milder grasland zal ook de ganzenteelt langzaam verminderen.
De grazende huisvogels zullen wijken voor meer en groter vee. Toen zoveel boeren
(ganzentuten) ganzen hielden, lieten ze de sterkste genten tegen elkaar in het
strijdperk treden. Hele buurtschappen liepen uit om dat spektakel te
aanschouwen. 's Winters, bij het open vuur vertelde men elkaar over dergelijke
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evenementen uit het soms verre verleden.
De bouwkunst voor en door het eenvoudige volk. Een eeuwenoude volkscultuur
die zich uitdrukte op alle levensgebieden: in zeden en gewoonten,
klederdrachten, gereedschappen en gebruikskunst, drukte haar stempel op huis
en schuur, op watermolen en windmolen. De bouwkunst verleende al deze
elementen de primitieve adeldom, die alle levende volkscultuur kenmerkt. Op de
meest verborgen plaatsen vindt men nu nog de resten van deze cultuur. Over het
algemeen wordt aangenomen, dat het wolfsdak, de welvende kap, ouder is dan de
loodrecht oprijzende gevel. Misschien is deze laatste een erfenis van de
middeleeuwse stedelijke bouw. De indringing ervan in het oude wolfsdakgebied
kan geleidelijk maar evengoed vrij snel zijn gegaan. Het is in Twente niet verder
doorgedrongen dan het Reggedal, waarbij de grens tussen beide niet in een
scherpe lijn is vast te leggen. Bovendien lijkt in het houten-gevelgebied een
herinnering te zijn achtergebleven aan de oorspronkelijke wolfsdaken en wel in
de vorm van de 'Fusswalm', waarbij zich onder de houten topgevel naast de
niendeur uitbouwtjes onder-een-afdak bevinden. Na de Middeleeuwen bleef de
toestand ook in Twente lange tijd gelijk, tot in de achttiende eeuw. In het jaar
1760 deed een bepaling van de Heer de wolfsdaken een soort 'terugvordering'
plegen op de loodrechte gevel. Het was Unico Willem graaf van Wassenaar, Heer
van Twickel die toen aan zijn rentmeester de instructie gaf: 'De huysen die
vertimmert moeten worden sullen voortaan geen planken gevels, voor nog agter
mogen hebben, maar met afvallend stroo dak, off zogenaamde wolfskappen
gemaakt worden.’ Een enkele keer komt bij een wolfsdakhuis een
bouwconstructie voor die we eerder bij een houten gevel zouden verwachten: een
door gevelconsoles gesteund wolfsdak. Van wolfseind wordt gesproken als de
voor en/of achtergevel een kleiner, afgeknot, terugwijkend of aanvallend
bovenstuk bezit(ten). Dit daalt dus niet af tot op zijmuurhoogte (achtergevel) of
tot de moerbalk (voorgevel). De grens voor de benaming in niet consequent te
trekken. Daalt het wolfseind neer tot op de hoogte van de gevel van de gevelgebintplaat, dan kan men spreken van wolfseind als van wolfsdak als het de
achterzijde van het huis betreft. Bij de voorgevel geven we echter dan de voorkeur
aan de term wolfseind, te onderscheiden van het veel verder overstekende en
dieper afhangende wolfsdak. Het is toch meer een visueel dan een constructief
onderscheid. Ook bij het wolfseind kan men verschillende wijzen van
gevelopbouw tegenkomen, met name in de afdichting van de ruimte tussen de
moerbalk en de gevelplaat. Deze ruimte kan met horizontale of verticale planken
zijn dichtgetimmerd. Vaak helt dat voorschot voorover ingeval de plaat verder
naar buiten ligt dan de moerbalk. In andere gevallen is deze ruimte
dichtgemetseld met baksteen of voorzien van een vulling van vlechtwerk, al dan
niet met leem bestreken. De bakstenen gevels van de boerderijen Zendman in
Elsen en Plasman in Herike, bekend van oude prentbriefkaarten, waren
opgemetseld tot dwarsplaat, waarboven meteen het dakschild begon. Van een
overstek was niet of nauwelijks sprake, bij een bakstenen gevel ook niet
noodzakelijk.
Zoals Twente is, zo zijn de echte bewoners. Ze zijn in het algemeen vriendelijk,
als men hen tenminste open en vriendelijk tegemoet treedt. Toch is het moeilijk
te raden wat er in hen omgaat. Ze zijn meesters in het geven van ontwijkende
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antwoorden, karig in het spreken van woorden van lof of van blaam. Zoals de
Twent is, zo is zijn woning. Van buiten gezien is ze gesloten en bijna somber. De
zijgevels zijn laag, het is alsof het dak liefst op de grond zou beginnen. De
voorgevels en de achtergevels zijn rijziger, een stuk bedwongen boerentrots leeft
erin. Men heeft weinig behoefte de weg te zien of vanaf de weg gezien te worden.
Men legde uit zeer praktische overwegingen het bedrijfsgedeelte tegenover de weg
in verband met de inrijdmogelijkheden. In de van de weg afgekeerde gevel zijn de
ramen van het woongedeelte geplaatst. Kleine ramen met kleine ruiten, alsof men
bang was door grote openingen de geslotenheid van het geheel te verstoren. Door
deze ramen ziet men uit op de hof en boomgaard.
Het Twentse boerenhuis is zo boeiend omdat het ook in deze zin zo'n
buitengewoon goed huis is. Want hoe gesloten en gedempt het op het eerste
gezicht mag schijnen, toch leeft in alle onderdelen een innerlijke spanning. Het
triomfeert in de bekroning van de geveltop, paardenkop of kruis. Vanuit deze
innerlijke spanning uit worden huis en schuur als het ware even uitgetild boven
het materiële en het nuttige. En dat nu is volkscultuur in de beste zin.
Volkscultuur adelt in alle levensdagen, brengt ook het geringste op een hoger
plan. Wie het Twentse boerenhuis op zijn juiste waarde wil schatten, moet juist
deze innerlijke eigenaardigheden kunnen ervaren.
In Enter is nog één lös hoes overgebleven, het staat aan de Dorpsstraat. Een lös
hoes met vakwerkmuren, hoge houten topgevels en zijschotten of hoekschotten
aan weerszijden van de dubbele inrijdeuren. Waarin een hoendergat herinnerde
aan de vrije doortocht die het pluimvee genoot, als het op stok wilde of naar
buiten. De kippen sliepen – lekker warm – op een boven de koeien aangebrachte
rek van stokken en zochten hun kostje, loslopend op en rond het boerenerf.
Helemaal voorin – waar de lemen deel overgaat in een plaveisel van kleine
veldkeitjes – daar waren links in de zijbeuk de bedsteden. De één afgesloten met
een schuifdeurtje, de andere met donkergroene gordijntjes. Rechts – in de zijbeuk
– waren het washok, de melkkamer en de dorsvloer. In de stal waren de koeien
aangebonden tussen de reppels (stalpalen) en daar tegenover waren een paar
varkens en de paarden gehuisvest.
De open haard in het lös hoes: het gat in de grond is de 'raokkoele'. Er lag een
gietijzeren plaat op de grond met een rooster boven het gat en een vuurkorf.
Daarop brandde het open vuur, daarin draaide de wendezoel die met scharnieren
aan de wand vastzat. Waarmee men de grote kookketel, ‘de sopp'nkettel’ waarin
het voer voor de beesten werd gekookt, tot boven het vuur kon brengen. De
schadden die nog niet direct gebruikt hoefden te worden werden rondom het
vuur gestapeld om nog eens extra gedroogd te worden. Omstreeks het jaar 1890
begon men grote schoorsteenmantels te bouwen: een bozem. Die waren aan het
dak bevestigd en vingen de rook een beetje weg. De rook verdween door de reten
en gaten. De binten zaten vingerdik onder het roet, bij nat weer vielen gedeelten
naar beneden. Zo'n lös hoes had per winter drie schuitjes turf nodig. Dit waren
koopschuitjes van zo'n tweeduizend harde turven. Koopschuit wil zeggen, dat de
lading verkocht werd zoals hij erbij lag. Men zei ook wel 'in de roeze', toch was dit
een vrij constante hoeveelheid. Zo'n koopschuit kostte acht gulden en vijftig cent.
Er waren drie boerenkarren nodig om de lading over te nemen.
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In Enter waren in de eerste decennia van de twintigste eeuw nog talrijke lösse
hoesen bewoond. Zelfs in de oorspronkelijke vorm, waarvan de bewoners
herkenbaar waren aan hen door de rook van het open vuur roodomrande ogen,
een schoorsteen ontbrak namelijk. Het lös hoes was een driebeukig hallenhuis
waarvan het voorste deel – soms met veldkeitjes geplaveid – het woongedeelte
vormde. Daar was ook het open vuur te vinden, waarvan de rook door de hele
ruimte kringelde. De Duitsers noemen dit soort boerderij dan ook een Rachhaus.
Het hooi en het stro lagen op de uit smalle stammetjes (slieten) bestaande zolder
te drogen. Hooi en stro bleven vanwege de rook insectenvrij, terwijl bovendien het
houtwerk werd geconserveerd. De eigenschappen van het rokende open vuur zou
mede hebben geleid tot de bouw van het lös hoes, dat in de late Middeleeuwen in
zwang kwam. In de schoorsteenloze boerderij waren in dak en wanden genoeg
kieren en spleten te vinden, om de rook tenslotte de buitenlucht te doen
bereiken. Het woongedeelte werd slechts door een denkbeeldige grens van het
verblijf van het vee op de deel gescheiden. De hoendernesten op de linnenkast en
in de winter eenden en jonge biggetjes onder de stoelen van het gezin. Zo'n
woning is doorgaans zestig tot zeventig voet (18 tot 21 meter) lang en dertig tot
veertig voet (9 tot 12 meter) breed.
Na het jaar 1800 is dit soort boerderijen niet meer gebouwd. Van de vele
bestaande werd later het woongedeelte door een muur van het stalgedeelte
gescheiden, of er werd een woongedeelte bij aangebouwd.
Vroeger zou de boer zich volstrekt niet op zijn gemak voelen, als hij vanaf de tafel
bij de haard en zelfs uit zijn bed zijn vee niet kon zien en horen. Men stelt zich
daarom bij deze inrichting geen bekrompen, armelijke of vuile gebouwen voor.
Integendeel, alles was zeer net, groot en ruim, waar slechts enigmate welstand
heerst.
Aldus schreef in het jaar 1817 Freiherr Von Bönninghausen auf Darup. Wat de
stallen betreft, zij zijn of waren zeer primitief. Het waren volgens Jan en Everhard
Jans min of meer diepe kuilen en het vee had tot taak deze kuilen met mest te
vullen voor het gebruik op de zandgronden.
Aan het einde van de lange winter waren de kuilen vol, de beesten broodmager.
Volgens een oude zegsman vaak zo verslapt dat ze naar buiten moesten worden
gesleept. Daarbij verkeerden ze in een toestand van verregaande vervuiling.
Gelukkig is in deze toestanden sinds lang wijziging gekomen. De melkfabriek
voerde stalcontrole in en elke boer weet nu wel, dat vuil vee en vuile melk schade
voor hem betekenen.
Twente is een betrekkelijk klein gebied met een doorsnede van veertig kilometer.
Toch is een zeer grote variatie in het landschap en in het boerenhuis vindt men
de echo's van deze variatie. Er zijn hoger gelegen, droge gebieden en lage vochtige
veenstreken, er zijn heidevelden en loofbossen, er zijn beken, die nog aan de
kanaliserende werkverschaffing zijn ontsnapt, er zijn heideplassen die men niet
droog heeft laten lopen. Er is landschappelijk een sterk verschil tussen Oost- en
West-Twente, tussen Noord- en Zuid-Twente en het midden is nog weer anders.
Oost-Twente bijvoorbeeld is bosrijker dan West-Twente. Gevolg: bij het OostTwentse huis overheerst het hout – zwaar eikenhout – in de constructie: de
zogenaamde vakwerkconstructie. Dit betekent dat het hele huis bestaat uit een
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zwaar eiken geraamte en dat de muren vulling zijn. Het geheel staat op een voet
van Bentheimer steen. De grote voorgevels en de achtertopgevels zijn van hout,
van zware recht opstaande planken. Het dak is gedekt met stro, gewonnen uit de
korenverbouw, met stro en pannen, later met pannen alleen. De vullingmuren
zijn meestal van baksteen, oorspronkelijk waren ze van leem, op een vlechtwerk
van takken gesmeerd. De vloer in het bedrijfsgedeelte was van leem, van
Bentheimer steen of kleine veldkeitjes in het woongedeelte. Op de balken boven
het woongedeelte lagen zware planken, op die boven het bedrijfsgedeelte dunne
stammetjes. Hier werd dan de wintervoorraad hooi opgetast, een warme, dichte
zoldering in de winter.
Het West-Twentse huis is anders. Het mist de hoge, houten topgevel, het
vakwerk en de overmaat aan hout van het Oost-Twentse huis. De voorkant en de
achterkant vertonen een schuin aanvallend dak. Het hele huis is als het ware
gestroomlijnd, ingesteld op ruimte en de krachten die er in heersen. Het doet ook
horizontaler aan dan het Oost-Twenste huis. In Midden-Twente vindt men
overgangstypes met steil opgaande houten gevels aan de woonzijde en schuin
dak aan de bedrijfszijde. Aangezien alle regels uitzonderingen hebben zal men
vanzelf de uitzonderingen bespeuren. Bij het rijksmuseum Twente in Enschede is
een volledig ingericht laat achttiende eeuws lös hoes te zien dat antwoord geeft
op alle vragen die nog mochten rijzen over de constructie, architectuur en
inrichting. Het gaat hier om het volgewaarde erve Groot Boavel uit De Lutte,
gebouwd in de tweede helft van de achttiende eeuw.
Een lös hoes is trouwens niet typisch Twente, in Oost Duitsland waren in het
begin van de twintigste eeuw ook nog bewoonde 'lösse huuze'. Over het algemeen
wordt aangenomen dat lös moet worden gezien als het Twentse woord voor open
en dat met lös hoes wordt bedoeld: een huis met één open ruimte. Ook wordt wel
verondersteld dat het woord lös moet worden beschouwd als het Twentse
synoniem voor los (de tegel zit los). Het los zou dan slaan op de uitneembaarheid
van de vroegere boerderijen. Men kon ze gemakkelijk verplaatsen, temeer omdat
voor de bevestiging houten pennen in plaats van spijkers werden gebruikt. Men
kan zo'n oud vakwerkhuis afbreken, de poeren en vloerstenen weghalen en men
heeft weer een maagdelijke bodem. Uit de archiefgegevens blijkt dat een boerderij
tot in de achttiende eeuw als een roerend goed werd beschouwd. Een erve was
echter een onroerend goed en daarmee werd de grond bedoeld waarop de
boerderij was gebouwd. Uiteraard had dit betrekking op de houtskeletbouw. De
betekenisverschuiving is wellicht te verklaren uit het feit dat zulke ongedeelde
huizen per definitie in vakwerk waren opgetrokken en dus lös waren, dat wil
zeggen: demonteerbaar en verplaatsbaar. Bij de vervanging van houtbouw door
baksteen bleef het aanvankelijk toch dikwijls ongedeeld. Het was in het jaar 1942
dat de vermaarde architect Jan Jans het erve Brummelhuis met
monnikengeduld opmat en schetste. In het in het jaar 1967 verschenen boek
'Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland' zijn niet minder dan zes bladzijden
gewijd aan de boerderij. Het huis bestaat uit zeven gebinten en is ruim
tweeëntwintig meter lang. De breedte bedraagt bijna veertien meter. Met deze
afmetingen behoorde dit lös hoes tot de grootste boerderijen in Twente. De
indeling van het interieur is uitgebreider dan het boven omschreven lös hoes. Er
is een kelder met een tongewelf en een karnhok waarin twee honden in het
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karnrad liepen. Er was een zijkamer die een woonkamerkast en twee bedsteden
bevatte.
Er is nog veel meer te vertellen over oude boerderijen. Over gevelstenen met
teksten, gevelteken en stiepel met stiepelteken (tegen boze geesten) en zandloper.
De boerderijen met de negentiende en vroege twintigste eeuwse luiken, het
langgerekte, bijna elegante vakbouwwerk met geprofileerde stekbaende (consoles)
aan het nien-ende. En over de zogenaamde biervenstertjes. Als er vroeger tijdens
de bouw van een boerderij weer een bepaald gedeelte af was, werd dat gevierd
met bier. Was de boerderij wanddicht dan werd soms in één van de kozijnen een
klein gebrandschilderd raam aangebracht: een zogenaamd biervenster. Van de
Twentse boerderij – behorend tot de groep van hallenhuizen – rust het dak op de
gebinten. Een gebint bestaat uit twee staanders en een dwarsbalk. Deze is
meestal een halve meter onder de kop van de staanders bevestigd waardoor veel
zolderruimte ontstaat. De gevel is in de top versierd met christelijke of
Germaanse symbolen. Soms is rond de dubbele deeldeur een sierrand in de
muur gemetseld. Een enkele keer zijn in de deurboog spreuken aangebracht of is
erboven een gevelsteen: een sluitsteen met de initialen van de bouwers en het
bouwjaar ingemetseld. Aan weerskanten van de inrijdeuren liggen twee ronde
stenen. Dat zijn schampstenen, gemaakt van Bentheimer zandsteen. Via de
niendeuren reden paard en wagen naar binnen. De kans dat een wagenwiel met
uitstekende as en ijzeren wielband dan een hap uit de muur meenam of de
deurstijl beschadigde was zeker niet denkbeeldig. De halfrond afgeslepen stenen
van zandsteen, aan gebracht op de grond bij de zijstijlen, zorgden ervoor dat de
wagen als vanzelf naar binnen schampte of werd gedwongen, zodat de deurstijl of
de muur onbeschadigd bleef. In het raamwerk van de buitenwanden van de oude
vakwerkhuizen staan tussen de horizontale staken of spijlen doorvlochten met
twijgen, en vervolgens dichtgesmeerd met een mengsel van leem en koemest. Bij
de zo ontstane vakwerkwand moeten we bij het woord vakwerk verband zien met
het oude Twentse woord 'vekk'n voor gevlochten omheining (vak, vek is
vlechtwerk), terwijl de wand verband houdt met winden, net als band met
binden. Voor het doorvlechten met twijgen of teen, het 'sprenkelen' (als
zelfstandig naamwoord en als werkwoord) kon allerlei soorten hout dienen. Het
best waren de dunne twijgen van de vuilboom die bestand waren tegen
houtworm. Het vlechtwerk werd vrij dicht aangebracht, het leem hield daardoor
beter. Bovendien werd het er niet direct opgesmeerd maar in de eerste instantie
tegenaan gesmeten, zodat het goed in het vlechtwerk doordrong. Het
spreekwoord 'nich te völ leem an de waand smiet'n' voor 'niet teveel ineens willen'
herinnert hieraan. Niet altijd mengde men koemest door het leem. Het vormde
dan bij het opdrogen een hardere laag die bovendien de eigen leemkleur behield:
een flets geelgroen. Met koemest gemengd leem had een geelbruine kleur.
Heidegevels kwamen vroeger veel voor, sporadisch kan men ze hier en daar nog
aantreffen, zij het uitsluitend aan schuren of schaapskooien. Hetzelfde geldt voor
gevels met stro-afdichting, die – voor zover het loodrechte gevels betreft –
zeldzamer zijn. In een enkel geval was daarbij sprake van siervlechtwerk.
Strowanden aan huizen zijn in Twente nergens bekend, behalve in Vriezenveen.
In Salland en Drenthe worden ze vrij veel aangetroffen. Zandsteen en baksteen
waren reeds eeuwen bekend eer ze toepassing vonden bij de bouw van
boerderijen. Het gebruik van deze materialen – duur in aanschaf – was
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voorbehouden aan de adel en de geestelijkheid. Toen het in de zeventiende eeuw
ingang vond in de kleine Twentse steden werd het alleen gebruikt voor de
herbouw van de naar de straat gekeerde woon- of bedrijfsgevel. Voor het overige
bleef het vakwerk soms tot vandaag toe behouden. Pas in de achttiende eeuw
drong het gebruik van steen als bouwmateriaal door op het platteland. In de
toenemende welvaart gingen langzamerhand ook de grote, gewaarde boeren
delen. Het lijkt trouwens, als werd het voortouw hierin genomen door de
grootgrondbezitters. De bepaling van het jaar 1725 van graaf Unico Wilhelm van
Wassenaer (1692-1766), in een agenda voor zijn houtvester Frederick Tuschede
betreffende aankoop van 'tweedehands' huizen in Munsterland en de vervanging
van 'grontholt' door Bentheimer steen is hiervan een voorbeeld. De bouw van
baksteen, hetzij van één gevel hetzij van een huis als geheel – dus waarbij het
vakwerkgeraamte verdween – kwam pas in de tweede helft van de achttiende
eeuw goed op gang, voor zover dit is na te gaan aan de hand van gevelstenen en
jaartalankers. Onmiskenbaar is de zandstenen deurkalf uit het jaar 1695 van De
Oude Sluis aan de Regge bij Diepenheim. Dit is geen boerderij maar een
voormalige schippersherberg. Ook in Enter zijn de steenbakkerijen van invloed
geweest. Zo is in de loop van de negentiende en twintigste eeuw in het voormalig
Gericht Kedingen (gemeenten Goor, Diepenheim, Markelo, Rijssen, Wierden en
Enter) de vervanging van leemwanden door bakstenen wel zo volledig geweest,
dat het vakwerk, ook vakwerk met baksteenvulling, hier vrijwel nergens meer
voorkomt.
De boerderijen hebben (hadden) alle een houten geveltop aan de voorzijde. De
achterkant vertoont uiterlijk allerlei variaties binnen twee hoofdgroepen.
Namelijk de schoenvormige gevel en het wolfsdak, beide met inspringende
deeldeuren. Opmerkelijk is dat deze deeldeuren dikwijls ver naar links of rechts
verschoven zijn. Zo verschillen de beide hoekschotten sterk in grootte en in feite
kan men de grootste nog nauwelijks die benaming geven. Over het algemeen
biedt het gebint wel ruimte voor zo'n verschuiving, het komt ook voor dat het
gebintwerk geheel afwijkend is opgezet en de gebintportalen naar de deeldeuren
toe steeds smaller worden. Het laatste gebint kan dan de breedte hebben van de
deuropening zodat de stijlen bovendien deurposten zijn. Soms verloopt de
onderrand van het dakschild boven het onderschoer niet alleen schuin naar
achter maar ook enigszins opwaarts, om zowel het verschil in grootte als in
hoogte op te vangen. Op het laatst van de negentiende eeuw en in de eerste jaren
na het jaar 1900 ging men, om de houten geveltop nog meer te laten oversteken,
over tot het aanbrengen van 'muizetandjes'. Dat was een rij overhoeks geplaatste
baksteen, soms meerdere rijen boven elkaar, soms afgewisseld met strekse op
kopse lagen of staand-overhoekse bakstenen, per laag steeds iets verder naar
voren komend. Hoe verder in de tijd, hoe meer fantasie en vakmanschap de
metselaars ten toon spreidden. In de middeleeuwse baksteenbouw van veel
Noord-Nederlandse kerken vinden we dit soort metselwerk als daklijst.
Wijd verspreid, zonder bepaalde concentratie, komt in Noord-Twente en MiddenTwente een huisvorm voor waarbij zich aan weerszijden of aan één zijde naast de
niendeur een aanbouw onder afdak bevindt. Soms zijn die beide aanbouwen
boven de niendeur verbonden door een doorlopend afdak, zodat een soort
onderschoer ontstaat. In dat geval zijn er altijd twee aanbouwen. Zonder dat
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verbindende afdak kan er sprake zijn van een enkele aanbouw, links dan wel
rechts van de niendeur. Een Nederlandse term voor dergelijke achtergevels is nog
niet gevonden. De Duitsers spreken van Fusswalm: voetwolfsdak, misschien
zouden we het een 'schoenvormige' gevel kunnen noemen. Op het eerste gezicht
heeft het iets van een ontwikkeling: één aanbouw, twee aanbouwen,
doorverbinding met het afdak tot een volgroeid onderschoer. Dit wordt nog
versterkt door het feit dat de oudste ogende aanbouwen, 'zomaar' tegen de
achtergevel aangezet, een nogal provisorische indruk maken. Soms zijn ze
aangebouwd van plankenwanden of strowanden zonder veel bouwkundige
structuur. Ze boden plaats aan kleinere wagens, wat grotere landbouwgerei of
opslag van brandplaggen en hout. Schepers beschouwt de Fusswalm als een
aangepast overblijfsel van het oorspronkelijk wolfsdak. In het Artland, Emsland
en Munsterland behoren zulke huizen alleen tot de Kötterhäuser. Dat is in
Twente zeker niet het geval: ook grote boerderijen op vanouds gewaarde erven
zijn in deze bouwtrant bekend. Men kan niet zonder meer stellen, dat beide
typen: met en zonder afdak en onderschoer, een variatie zijn op één bouwthema.
Er zijn duidelijk verschillen. Ten eerste bezitten de huizen waarbij het hoekschot
tegen de gevel is gebouwd, een gebintwerk dat geen verschillen vertoont met dat
van de houten gevelhuizen. Bij de huizen met een schoenvormige gevel en
onderschoer steekt de gebintplaat ver door naar achteren over het eindgebint
waarin zich de niendeur bevindt en wordt in veel gevallen gesteund door een
volledige spreiband. Hier ligt dus een duidelijke overeenkomst met het
gebintwerk in het wolfsdakgebied. En daarmee wordt Schepers' mening
bevestigd, voor zover het de volledige Fusswalm met onderschoer betreft. In het
lösse hoes lag het haardvuur bijna tegen de voormuur. Men kon er in een halve
cirkel omheen gaan zitten, tussen de muur of wand en het vuur was geen ruimte
genoeg. Er is een naar verhouding gering aantal huizen bekend, waar men
hieraan iets lijkt te hebben gedaan, namelijk een uitbouw aanbrengen tegen de
voorgevel. Zo kon men – gezien vanuit de woning – nog enigszins achteruit gaan
zitten en wel achter het haardvuur. Groot is het aantal erkers nooit geweest en ze
zijn intussen allen verdwenen. In Vasse zou er één hebben gestaan aan het
wönnershoes op het erve Teussink. Het is in het jaar 1916 overgebracht naar het
Openluchtmuseum te Arnhem en is daar in het jaar 1918 afgebrand. Het
verschijnsel 'achteroet' beperkte zich op Nederlands gebied tot oostelijk Twente
en viel dus geheel binnen het houten-gevelgebied.
Het lösse hoes heeft echter reeds jaren op verdwijnen gestaan, om plaats te
maken voor de moderne woning. Het begin van de verandering was de scheiding
van de grote hal door een tussenmuur. Daardoor werd het verblijf van het gezin
aan de zogenaamde 'boavendeur' verbonden, dat van het hoornvee en het
pluimvee en paarden aan de niendeur. Het aardige en oorspronkelijke ging
daarmede gedeeltelijk verloren. Zoals eerder vermeld is het machtige lös hoes het
erve Groot Boavel in De Lutte door jeugdige werklozen onder leiding van de
architect (en schrijver) Jan Jans zorgvuldig afgebroken, getransporteerd en in het
geheel weer opgebouwd. Binnenshuis is ondergebracht al datgene wat in
vroegere tijd tot een Saksische boerenerve behoorde, waaronder primitieve
landbouwwerktuigen. Het spinnewiel en de handweefstoel, waarop het sterke
linnendoek ineen werd geslagen, ontbreken niet. Het erve Groot Boavel stamt uit
de tijd van de Frankische keizer Karel de Grote. Deze had in een reeks
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veldtochten de Saksische volksstammen onderworpen en gewelddadig tot het
Christendom gebracht. Hij wees een deel van het oude Saksische grondbezit toe
aan zijn volgelingen, andere zeer grote delen aan kerken, kloosters en abdijen.
Als type van huis gaat dat van Groot Boavel veel verder terug. De onderzoekingen
van Van Giffen hebben aangetoond dat dit type reeds voor de aanvang onzer
jaartelling bestond. De dieper liggende kleilagen die voor de rijzing van de
zeespiegel, of wellicht beter gezegd: daling van de bodem tot bouwniveau konden
dienen, hebben de bouwresten in de vorm van stijlen en vlechtwerk bewaard. De
lang verkondigde en heersende mening dat de Romeinen in onze streken een volk
van barbaren aantroffen is met het onderzoek van Van Giffen weerlegd.
Behalve de eik en de linde waren er ook kleinere bomen en struiken, die men
vereerde. De vlier heette nog in de christelijke dagen: heilig hout, hij botte uit in
de kerstnacht. Merkwaardig is verder dat de taxis of lebenboom, zoals men hier
zegt, op iedere hofstede in de nabijheid van het huis werd aangetroffen. Het is
een boom die langzaam groeit en zich niet gemakkelijk laat kweken en zijn
naalden zijn zwaar vergif. Ook van deze boom wordt gezegd dat hij heilig was en
dat men een heidense god daarbij had aanbeden. Met Palmpasen haalden
honderden mensen daarvan een twijgje dat in de katholieke kerk werd gezegend
en het hele jaar in de schoorsteen bewaard bleef. Van taxishout werd in de
Middeleeuwen de bogen voor de boogschutters gemaakt. De jeneverbes in het
kwakelenbos, ook wel wagelenbos genoemd, is voor het Twentse heidelandschap
een typische struik. Een der mooiste sprookjes van de broers Grimm, door hen
aan het ons verwante Westfaalse dialect weergegeven, is het sprookje van de
Machandelboom. In de aantekeningen bij hun sprookjes zeggen de gebroeders
Grimm dat Machandel Wacholder ofwel jeneverbes betekent. Wach betekent
queck: vlug, levendig. Hetzelfde woord kwek vinden we in de Twentse benaming
voor lijsterbes, die kwekkemeie heet, wat men zou kunnen verklaren door haar
eigenschap in de maand mei zo snel en kwik haar zilvergroene blaadjes te
ontplooien. Waarschijnlijk dankte zij haar naam aan een oud volksgebruik dat
men kwekken noemde. Honderd jaar geleden kwam het nog voor in Rusland,
Scandinavië en Nedersaksen. Op de eerste mei sneed de herder een twijg, waarop
reeds een zonnestraal was gevallen, uit de lijsterbesboom. De bewoners van het
erve kwamen voor het eerste veeuitdrijven allen op de hof samen en de herder gaf
in hun bijzijn met de tak uit de kwekkemeie op bepaalde wijze ieder beest drie
slagen terwijl hij sprak:
Quieck, quieck, quieck
Breng melke in den striek,
De sap is in de berken,
Nen namen krieget de sterken
Quieck, quieck, quieck,
Breng melke in den striek!
Quieck, quieck, quieck,
De sap koomp in de beuken,
Et loof koomp op de eeken,
Quieck, quieck, quieck, enz.
Men schijnt bij deze handeling aan ieder jong stuk vee ook een eigen naam te
hebben gegeven.

740

Aan de oostzijde van de hervormde kerk hebben de oudste boerderijen van Enter
gestaan. Pal achter de kerk stond het hofhorig erve Borgerink. De boerderij is
verkocht aan Gerrit Hendrik Morsink (Plas-Hendrik), die naast de boerderij een
bakkerijtje begon: de latere coöperatie. Plas-Hendrik werd zo genoemd omdat hij
geboren was op de boerderij De Plas, het bouwhuis van de havezathe Het
Catteler. Naast de bakkerij van Morsink stond de smederij van Rutenfrans. De
grootvader van Rutenfrans uit mijn jeugd: Christopher Rutenfrans – in Enter al
gauw Stoffer genoemd – was geboren in het jaar 1811 in Hasewinkel in het
koninkrijk Hannover. In het jaar 1850 kwam Rutenfrans naar Enter vanwege de
miserabele economische omstandigheden in de Pruus. In die tijd trokken veel
Duitsers naar Nederland en ze verhuurden zich als grasmaaier of boerenknecht.
Christopher Rutenfrans werd knecht bij smid Bisschop en nam later de zaak van
zijn baas over. Naast de smederij stond het oude Wooltershoes van de familie Ter
Denge. Op de plaats van het Wooltershoes staat nu de supermarkt van de Coöp.
Tegenover de bakkerij van Plas-Hendrik, pal naast de hervormde kerk, stond de
boerderij van Weijssink (Bosdamen-Gaait), later woonde Voortman er. Een
dochter van de familie Weijssink was vroeger in betrekking bij burgemeester
Putman Cramer, die op het hof Leyerweerd woonde. Bij haar dagelijkse gang hier
naartoe moest ze door een bos. Omdat de dienstbetrekking bij de burgemeester
haar toch enige status verschafte, werd ze al gauw de Bosdame genoemd. Die
naam bleef later aan de familie hangen. Omstreeks de eeuwwisseling breidde
Plas-Hendrik zijn bakkerij uit met een winkeltje en een maalderij. Zijn zoon Frits
kwam ook in de zaak, toen die trouwde werd de zaak nog verder uitgebreid.
Naast de kerk kwam het woongedeelte (Carpe Diem) voor Frits en zijn vrouw en
een kantoor. In het jaar 1926 werd de coöperatieve landbouwvereniging
opgericht, die nam in het jaar 1928 de maalderij van Frits Morsink over. In het
jaar 1930 werd ook de rest van de zaak overgenomen en werd Frits Morsink
directeur van de nieuwe coöperatie. De plek rond de hervormde kerk had al
eeuwen geleden tot beschermd dorpsgezicht verklaard moeten worden. Helaas is
deze kans gemist. De politieke wil was er niet voor aanwezig geweest, je kunt niet
alles bewaren dacht men toen. Voor de stichting van de huidige hervormde kerk
in het jaar 1709 moet er op dezelfde plek een kapel – gewijd aan de Heilige
Antonius Abt – gestaan hebben. Deze is in de Tachtigjarige oorlog vernield.
Boeren zitten vast aan hun land, en dat simpele feit heeft ze door de eeuwen
heen altijd extra kwetsbaar gemaakt. Boeren golden in de ogen van stedelingen
als onnozel of naïef. Wat konden ze daaraan doen als ze nauwelijks weg konden
om zelf informatie in te winnen? Ze golden als lijdzaam maar organiseer maar
eens verzet als je door je werk gedwongen bent in kleine eenheden te wonen,
verspreid over het land. Ze golden als een makkelijke prooi maar hoe kun je vee
en akkers verbergen voor roofridders, belastinginspecteurs en EG-bureaucraten?
De boer was bijna overal ter wereld min of meer gegijzeld door delen van de
samenleving, die hem zowel vreemd als bekend waren. Hij hield zijn tradities in
ere door compromissen te sluiten, door zijn graan in de stad te verkopen, zijn
belasting te betalen, door bisschoppen en politieke leiders te respecteren, door
achter ecokeurmerken aan te lopen, door te erkennen dat er buiten zijn
gezichtsveld mensen waren die de dingen beter wisten dan de mensen in het
dorp. Er bestaat een buitengewoon interessant onderzoek naar de invloeden van
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het stadsleven op boerenculturen. Tussen de jaren 1918 en 1920 publiceerden
de Amerikaanse sociologen William Thomas en Florian Znaniecki een analyse
van honderd brieven van Poolse boeren die naar Amerika waren gemigreerd. Zij
zagen in die correspondentie tussen de vertrekkers en de thuisblijvers langzaam
een paar verschijnselen sluipen die typisch stads waren en die de traditionele
leefregels van het platteland ondermijnden. In de eerste plaats signaleerden ze in
die briefwisselingen een langzaam groeiend individualisme. Ze beschreven het
geval van een tweetal zoons die ondanks hun emigratie naar Amerika nog steeds
onder de plak zaten van hun vader thuis. De ene broer was de ‘goede’ zoon. Hij
onderwierp zich, gaf toe aan de nukken van de vader en daarmee handhaafde hij
de oude normen van de familiesolidariteit, ook in de stad. De andere broer ‘wilde
niet deugen’. Bij hem leidde de tirannie van de vader tot rebellie, hij brak uit, hij
individualiseerde. De tweede fundamentele verandering die de onderzoekers in de
brieven van gemigreerde boeren waarnamen was een toename van het
hedonisme. Het idee dat het niet slecht is om geld voor je plezier uit te geven.
Daaraan gekoppeld signaleerden ze een opvallend streven naar succes, een
ambitie die soms kon ontaarden in slaafsheid of streberigheid. En de derde factor
die de plattelandsnormen en waarden van ‘kwalitatieve’ naar ‘kwantitatieve’. Niet
de aard van het voorwerp maar de prijs werd steeds belangrijker. Niet de waarde
van de handeling telde, niet de vreugde van een activiteit maar het nut en de
opbrengst. Nu was het Nederlandse platteland een speciaal geval. Er waren
natuurlijk wel muren en poorten en wallen die de steden in juridische zin
afscheidden van het omliggende land. In sociaal opzicht was er eerder sprake van
een geleidelijke overgang van grote steden, via kleine steden en middelgrote
dorpen, naar de kleine gehuchten. Beide werelden trokken als het ware
gezamenlijk op, zonder al te veel van elkaar te willen weten. De gevoelens van de
meeste Entersen over de stad waren dan ook ambivalent (tegelijkertijd het ene en
het andere). Aan de ene kant was de stad dichtbij, aan de andere kant veraf. De
helft van de mensen leggen zelden bezoeken af buiten het eigen dorp. Slecht een
paar procent ging wel eens op bezoek in de stad. Toch bleek dat meer dan de
helft van de beroepsbevolking buiten het dorp werkte, de overgrote meerderheid
verdiende zijn geld in de stad. Rond het jaar 1600 waarschuwde de volksdichter
Brederode de ‘Heeren en Burgers’ al: ‘Mijdt der Boeren Feesten: sy zijn selden soo
soet’. Hij beschreef de verschillende fasen van zo’n kermis: ‘Daar wordt zo
eschrangst, gedroncken, gedreumelt en gedangst, gedobbelt en gekangst. Men
riep om wijn, het most soo sijn. Elck Boerman was en Langst’. Vierhonderd jaar
later was daar nog altijd weinig in veranderd. Op de kermis werd om een uur of
acht ’s ochtends met innemen begonnen, om een uur of twaalf begon het
schreeuwen, om een uur of één het vechten en rond twee uur lagen de jongens
lam tegen de gevels en stoepen, anderen zigzagden over de weg, rekkend en
duwend, soms stompend en slaand, zonder hun krachten te kennen. Op
dergelijke kermissen kwam ook iets naar voren dat weinig meer met het oude
leven van doen had en dat ook niet te maken had met de modegrillen van de
stad. Terwijl de stedelingen zich min of meer conformeerden aan de trends die de
televisiewereld dicteerde, gingen veel dorpsjongeren dar op een eigen manier mee
om. Sommige elementen werden eruit gepikt, veel van de heersende modes liet
men ook lopen, behalve de snor, die is nog steeds in. Voor een belangrijk deel
had dit non-conformisme te maken met het eenvoudige feit dat vrijwel alle modes
en trends uit de stad kwamen en ook weer bedoeld voor stedelingen. Naarmate
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de steden in de problemen kwamen werd men zich op het platteland bewuster
van de eigen waarden. De Achterhoekse boerenpopgroep Normaal had
waanzinnige successen met zijn liedjes over höken, brekken, angoan, zoepen en
daldee’jen. Vrij vertaald kwam dat op hetzelfde neer als het ‘drincken en
dreumelen’ van Brederode. Zij gaven de dwarse, eigenzinnige cultuur van de
dorpsjongeren opnieuw een gezicht en daarmee een eigen bestaan, een eigen
zelfbewustzijn, los van de opgelegde wereld van de stad en de televisie. De
jongens gingen meestal uit in ploegen, groepjes die al jarenlang samenbleven.
Niet zelden ontstond zo’n ploeg al op de dorpsschool, ze fietsten samen in lange
colonnes naar de middelbare school in de stad, ze gingen samen naar feesten en
pas als de eersten trouwden begon het gezelschap uit elkaar te vallen.
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Um te wetten hoe wied a-j könt goan, mo’j te wied goan
Wel deur’n dokter is opegeev’n, blif smangs nog vieftig joar in ’t
leev’n

De Erven

Meertje in de zon
Twee beuken werpen hun schaduw
achter zich; het licht dwingt
hun silhouet zich te strekken
over het riet tot in het water.
Half verscholen ligt de spiegel
achter de kraag vol berk en rijs;
de weide, zich uitstrekkend achter
de beuken, baadt in glinsterlicht.
Aan de overkant, in de witte zon,
vernevelt en verdwijnt voorgoed
coulissenland in tinten grijs
en stiller dan de waterspiegel.
Alphons B. ter Brake

De betekenis, het eventuele gebruik van de kleine bijgebouwen bij de boerderijen,
met name in de Merovingische, Karolingische en latere tijd krijgt een historische
verklaring in de Saksische wetgeving: de Lex Saxonum, zoals die in het jaar 797
op de Rijksdag te Aken is vastgesteld. Zoals de titel al aangeeft zijn deze en
andere Germaanse wetten in het Latijn gesteld. Inheemse benamingen van
gebouwen vinden we in een boek als De Heliand, een in het Saksisch verteld
evangelieverhaal uit het jaar 830 en ook in een inkomstenregister van het
klooster Freckenhorst uit de elfde eeuw. Het huis, hus of seli, ook wel halla
genoemd, vormde het middelpunt van een curtis of villa, in De Heliand hof of
burch genoemd. De burch duidt op een versterkte of omgrachte plaats,
waarbinnen dan weer een hof kon liggen. Bij of om het huis lagen de
bijgebouwen, zoals een alvearum of bijenstal en een stabulum: de veestal,
misschien voor schapen, zeker voor rundvee. Inheemse benamingen hiervoor
worden niet gegeven. Verder was er de screona waarvan ook geen inheemse
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naam bekend is. Het woord screona wordt wel vertaald met aarden hut of hut in
de grond. Over het algemeen wordt zo'n screona als een kleine werkhut, zelfs wel
alleen als een weefhut opgevat, die deels in de grond was gegraven. Zulke
hutkommen zijn vrij veel aangetroffen. In enkele gevallen werden inderdaad
weefgewichten gevonden op de bodem van de kom of kuil. De hutkommen
kunnen dus (deels) als afkomstig van zulke weefhutten worden beschouwd, zeker
als ze met gelijktijdige huisplattegronden voorkomen, zoals te Dalfsen uit de
vijfde eeuw. Dat zulke hutten deels in de grond lagen zal verband houden met
het feit, dat zo de garens vochtig en dus sterk bleven.
Is het bij Lievelde gevonden veertiende eeuwse lösse hoes met schuur misschien
het toonbeeld van de ontwikkeling sinds de elfde tot twaalfde eeuw, dan zou in
die drie eeuwen een even geleidelijke als algehele verandering in bedrijfsvoering
moeten hebben plaatsgevonden. Berging van het geoogste, ongedorste graan op
de zolder van het huis maakte het spieker voor dat doel overbodig. De
uiteindelijke verdwijning van de weefhut kan toe te schrijven zijn aan een nieuwe
weeftechniek in de dertiende eeuw, waarvoor in de kleine hut te weinig ruimte
was. Het nieuwe getouw kreeg binnenshuis, in één van de afkubbingen (zijbeuk)
een eigen vertrek. Van een dergelijk weefgetouw, nog in primitieve vorm, reeds
met treden en een vlakliggende ketting, is een afbeelding bekend uit het jaar
1310. Hoe snel de verbreiding ervan is geweest is niet bekend. Een Nederlands
getijdenboek uit de vijftiende eeuw laat nog een staand getouw zien. Zo was
uiteindelijk het meeste onder één dak gekomen: mens, vee en graanoogst. Alleen
schapen behielden een eigen huis en begrijpelijkerwijs bleven ook de bijen buiten
de deur.
Bij alles wat er over boerenbouwkunst is geschreven, hebben de schuren tot
dusver slechts zijdelings aandacht gekregen. Meestal bleef het dan bij
opmerkingen als 'schilderachtig' of 'vergroeid met het landschap'. Slechts enkele
ook konden voldoende aandacht van monumentenzorg krijgen. Stond er een gave
Twentse boerderij op het punt te worden afgebroken of geheel te worden
gemoderniseerd, dan kon men rekenen op veel protest en een reeks
krantenberichten. Schuren konden meestal ongemerkt verdwijnen, de een na de
ander. Toch blijkt, dat evenzeer als bij boerderijen, ook bij schuren sprake is van
soorten – groepen, typen – met een bepaalde ontwikkeling in vormgeving, met een
eigen verspreidingsgebied. De grote schuren zijn in twee vormgroepen te
onderscheiden en wel in een huisvormig type en de schuren met een al of niet
gesloten doorrit. Het lijkt wel voor de hand te liggen, dat men in eerste instantie
schuren bouwde, in dezelfde bouworde als de boerderijen. In die vorm komen ze
dan ook in geheel Twente voor. In de streken waar de boerderijen houten
topgevels hebben is dit bij de schuren ook het geval. In de gemeente Delden en
zuidelijk Hengelo (de buurtschappen Oele, Woolde en Beckum) valt op, dat de
boerderijen – althans de oudste onveranderde huizen – houten geveltoppen
hebben, terwijl de schuren afgeschuinde boveneinden bezitten: de wolfseinden.
Dit omvat het gehele gebied waar monumentenzorg bezittingen had, met inbegrip
van Breklenkamp dat sinds het jaar 1901 bij dit landgoed behoort. Dit moet
teruggaan op een bepaling die Unico Willem van Wassenaer van Twickel in het
jaar 1760 stelde in een instructie voor zijn rentmeester. Namelijk dat de te
verbouwen huizen 'voortaan geen planke gevels voor nog agter mogen hebben,
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maar met afvallend stroo dak, off zoogenaamde wolfskappen gemaakt worden’.
De vele boerderijen met wolfseinden zijn hiermee verklaard. De bepaling is echter
duidelijk ook in de (her)bouw van schuren toegepast. Hetzelfde vinden we ook bij
de Weldammer erven. Het landgoed Weldam is van de jaren 1751 tot 1877
eigendom van Unico Willem van Wassenaer geweest. Onder Markelo hebben de
boerderijen en schuren vanouds wolfsdaken. Liggen de grote huisvormige
schuren door geheel Twente verspreid, in de gemeenten Losser (uitgezonderd de
buurtschap Beuningen), Enschede, Hengelo, Weerselo en Haaksbergen vormen
ze het overwegende of zelfs enige schuurtype. In de gemeenten van Noord- en
West-Twente komen ze voor naast de schuren met doorrit, dikwijls op een zelfde
erve. In de gemeente Tubbergen heten ze ' 't oale hoes', zijn dan misschien
inderdaad het oude, tot schuur afgezakte woonhuis. Voor zover bekend zijn het
alle toch van elders overgebrachte, afgebroken en als schuur herbouwde huizen.
Onder Tubbergen en Denekamp zijn ze geheel of gedeeltelijk in vakwerk
uitgevoerd. Onder Losser komen daarnaast veel, onder Enschede vrijwel
uitsluitend houten schuren voor. De zeer lange schuren: hooischuren, soms
misschuren genoemd, komen uitsluitend voor in de Losserse buurtschap
Beuningen en in Denekamp en Tubbergen. Soms lijkt zo'n schuur te zijn
gebouwd als een soort poort naar het erf, de doorrit haast recht voor de inrijdeur
van de boerderij. In de meeste gevallen echter staan ze langs de oprit naar het
huis, in ongeveer dezelfde richting gesitueerd. De lengte verschilt onderling zeer
veel. De langste zijn of waren te vinden in Agelo. Langere schuren komen ook
elders wel voor, over het algemeen zijn het bouwsels van vijf of zes gebinten met
de doorrit in het midden. In hun eenvoudigste vorm bestaan ze uit deze gebinten,
het vierkante werk zonder afkubbingen, de hoge wanden dichtgemaakt met
planken, strovlechtwerk, vakwerk met leem en/of baksteenvulling. Meestal zijn
later, dan wel bij later gebouwde schuren, allerlei aanbouwsels toegevoegd zoals
afkubbingen tegen de wanden of afdaken tegen de korte gevels. Soms steekt een
geveltop ver over, zodat een wagen een gemakkelijk bereikbaar onderkomen
vindt. Een dergelijk overstek kan worden gevormd door de verlengde boven- of
gebintplaten of door ver naar buiten doorlopende, op de moerbalken van het
gebint liggende kinderbalken. Dit laatste is het geval bij de grote schuur op het
erve Effink in Geesteren. Het is duidelijk een latere uitbouw, wellicht in de
negentiende eeuw aangebracht aan de veel oudere schuur. Deze had
oorspronkelijk een houten geveltop waarvan de – nu loze – consoles (balkjes) nog
aanwezig zijn. Soms zijn de overstekken ongesteund, meestal echter gesteund
door korbelen of karbelen (uitspringende steen waarop een balk rust) of zelfs één
of twee staanders. Uitbouw van zo'n overstek heeft misschien geleid tot verdere
verlenging van de schuur met dan een tweede doorrit. Wellicht is zelfs de eerste
ook op die manier ontstaan. Het is namelijk opmerkelijk dat de hier genoemde
schuurtypen ook voorkomen in Nieder-Bentheim en de oostelijke in Duitsland.
Hier en daar waar ook een vorm van de lange doorrijdschuur bekend is, komen
hoge, korte schuren voor, van een vier- of vijftal gebinten zonder doorrit. Hoe
noordelijker men komt hoe meer dit laatste type gaat overheersen. Komen we
zuidelijker in de gemeente Wierden, namelijk bij Enter dan treffen we een heel
ander soort schuren aan. Het lijkt een mengvorm, aan alle vier zijden hangt het
dak zeer laag op de wanden. Een soort huisvorm terwijl in plaats van een
(afgesloten) doorrit er nu een hoge dakkapel is met een inrijdeur, liggend in één
lijn met de zijwand. Deze schuren komen ook voor in Markelo en de
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buurtschappen Elsen en Herike. Een afwijkend type schuur is te vinden in de
streek rond de Ageler- en Reutumer Es. Naast de lange doorrijdschuren van
Groot- en Klein Agelo zien we hier (en ook in Reutum) lange, lage schuren met
aan één korte zijde een houten geveltop, dan wel een dakschild. Aan de andere
zijde een groot overstek, al dan niet gesteund en weer met of een geveltop of een
dakschild. Ze vormen naar het lijkt een variant op de huisvormige schuren en
vertonen overeenkomst met die in Markelo, doordat in een der lange zijden een
grote inrijdeur is aangebracht onder een hoge dakkapel. In hetzelfde gebied
komen enkele hooischuren voor in een andere vorm. Ze zijn zeer kort, niet meer
dan twee gebond, zonder afkubbingen (zijbeuken), met aan de achterzijde een
houten geveltop en aan de voorzijde een diep, geschoord overstek waar een
oogstwagen of een hooiwagen geheel onder kan staan. De twee bekende schuren
van dit type bereikten de status van beschermd monument, namelijk die op het
erve Deperink in Reutum en die op het erve Snoeiink in Haarle. Laatst genoemde
schuur is wel bijzonder van vorm want hij bezit een dubbele kap. Hij is jaren
geleden overgeplaatst naar het erve De Hamersboer in Geesteren. Weliswaar in
dezelfde gemeente (Tubbergen) maar toch op een plaats waar hij niet vanouds
thuishoort. Tot ongeveer het jaar 1970 heeft in de gemeente Enschede een
zogenaamde 'moezenschöppe' gestaan en wel op het erve Spiele in de Esmarke
aan de Hoge Boekelerweg. Hij was in het jaar 1910 gebouwd door timmerman
Nijland, die in de buurt van genoemd erve woonde. Het bouwsel bestond uit drie
gebinten, was zes meter en vijf en dertig centimeter breed en zes meter en tachtig
centimeter lang. De poeren waarop de schuur was opgetrokken waren van
baksteen gemetseld en gepleisterd. Op deze poeren lag een zinken plaat die naar
alle vier kanten een eind uitstak. Daarop stonden de posten of stijlen van het
gebintwerk. De schuur moest plaats maken voor de bebouwing in de nieuwe
stadswijk Stokhorst.
In bouwkundige zin blijven er vragen, met name over de fundering: in of op de
grond. Was het huis in de veertiende eeuw nog opgebouwd uit in de grond
gegraven palen. Het is de vraag of dat in diezelfde tijd overal nog zo was of dat dit
slechts een klein huis was en dat grotere huizen al op de grond stonden, met
staanders op veldkeien en de wanden op de grondbalken. Een tweede vraag is,
hoe lang dit nog is doorgegaan en of het wel allemaal in een zelfde, misschien wat
ruim te nemen periode is gebeurd. Of dat inderdaad boerenhuizen voor volledige
bedrijfsvoering gebouwd werden volgens de nieuwe manier en dat kleine huizen
gebouwd bleven worden met gebruik van ingegraven palen. Er zijn aanwijzingen
voor het laatste, zelfs nog helemaal uit de achttiende eeuw. Het is zelfs mogelijk
en ook nog beredeneerbaar, dat het met opzet werd gedaan. In de marke Buurse
werd op een holtink op 11 mei 1770 duidelijk gemaakt dat Arend Morsink tegen
uitdrukkelijke bepaling van 2 juni 1764 een huis met een afdak op de hem
aangewezen plek had gebouwd in plaats van een hutte. ‘Uit toegeeflykheid en
enkel consideratie mocht hij het vierkante werk (…) houden staan mits dat hij de
posten zo verre in de grond zal laten zakken, dat zeven voet plaatze onder de
balken blijft.’ Bovendien moest hij het afdak binnen twee dagen verwijderen. Zo'n
hut moest direct na de dood van de bewoner worden afgebroken, ingegraven
palen gaven de hut bovendien geen lang leven.
De huizen zullen vanouds niet die grootte hebben gehad die wij nu kennen. Een
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markebepaling van De Lutte uit het jaar 1464 luidt tenminste: 'Item wanner een
Buer zijn huijs veroldert ofte verongelucket is, soe is ons recht dat men die Buer
moet wijsen vuijter marcke ende toe timmeren op die rechte salstede toe vier
gebunten.’ Dat gold dan in de grootste marke van Twente, waarover in de
besluiten van de andere marken gezegd wordt 'dat men dat halden soelde als in
andere marcken, insunderheit in der Lutte.’ Verder geven markenboeken weinig
of geen mededelingen over de bouwwijze van boerderijen. Mochten u meer willen
weten, dan moet u op zoek naar afbeeldingen, weergaven van boerenhuizen door
kunstenaars uit liefst zo vroeg mogelijke tijd. In de zestiende eeuw beginnen
meer afbeeldingen van echte halle-achtige huizen te komen. Een zuiver type, met
vierkant werk en vakwerk in de voorgevel komt nog voor op een schilderij van de
Nederlandse schilder Cornelis van Dalem, gedateerd 1564. Latere kunstenaars –
uit de zeventiende eeuw – tonen ons in hun tekeningen en schilderijen
boerenhuizen die heel goed in Twente kunnen passen. Ook in Twente kennen we
het verschijnsel van de verbrede voorgevel en de verhoogde zijmuren. Hierbij is
echter steeds sprake van zuivere baksteenbouw terwijl het overige van het huis
in veel gevallen zijn vakwerk behield. Zelfs werd niet eens altijd het lös
hoeskarakter prijsgegeven! En de bouw is, voor zover na te gaan, altijd
negentiende of zelfs twintigste eeuws. De indruk bestaat dat deze bouwwijze een
geheel eigen ontwikkeling is. In Nederland beperkt gebleven tot Twente en de
(oostelijke) Gelderse Achterhoek. In elk geval lijkt het niets van doen te hebben
met L- of T- huis (dwarshuis, krukhuis) zoals dat vanuit het gebied van de grote
rivieren in de achttiende en negentiende eeuw noordwaarts en oostwaarts is
opgedrongen. Voor het merendeel zijn het statige huizen geworden, al komt hier
en daar een zelfs piepklein huisje voor met breed dwarshuis. Dwarshuizen zijn
door heel Twente te vinden, hoewel er van een concentratie kan worden
gesproken in de gemeente Markelo en aangrenzende delen. Ook komt het T- of Lhuis vooral voor in het gebied van de gemeente Markelo. Het heeft zich verder
verbreid in de gemeenten Wierden, Diepenheim en Ambt-Delden. Hoe verder naar
het oosten, hoe geringer in aantal, groter in spreiding en later in tijd. Op de
kadastrale minuutplans (oorspronkelijk stuk) van Twente zijn alleen
dwarshuizen te zien in Markelo (17) en Enter (1). Onder Wierden, waarin het jaar
1825 nog geen dwarshuizen voorkwamen, kennen we nu onder andere Aaltink
(gevelsteen 1886), nu gemoderniseerd, Staman, van het jaar 1914 en De Droffel,
een nieuwbouw uit het jaar 1916, in traditionele stijl.
Het is een betrekkelijk kleine groep niet- agrarische Twentenaren geweest, die in
de loop van de negentiende eeuw een woning zocht op het platteland, namelijk
die van de textielindustriëlen. Doorgaans kwam het bij hen neer op villabouw,
slechts een enkele keer werd een huis tegen de voorkant van een boerderij
gebouwd als een groter of kleiner dwarshuis. Zo bouwde de fabrikant
Salomonson in het jaar 1840 aan de weg van Almelo naar Borne een boerderij
met dwars ervoor een herenkamer van één verdieping. De bleker Van der Aa zette
in diezelfde tijd een voorhuis dat leek op en havezathe tegen zijn boerderij aan de
Krommendijk ten oosten van Almelo. Ook in deze en dergelijke gevallen is van
een Twentse boerenbouwtraditie geen sprake.
Zo ziet het ernaar uit dat onze Twentse boerderijen naar hun uiterlijk
eeuwenlang in beginsel weinig of geen veranderingen hebben ondergaan.
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Wijzigingen die in de loop der eeuwen overal in het hallehuisgebied aan de
boerderijen plaatsvonden zijn in Twente – indien al – over het algemeen pas laat
doorgedrongen. Veranderingen in de bedrijfsvoering, zoals toename van de
rundveeteelt, ook de vraag naar meer woongemak beginnen in de achttiende
eeuw aarzelend in te grijpen in de vormgeving van de huizen. Die vormvastheid
lijkt een verdere bevestiging te gaan krijgen door de methode van onderzoek die
het mogelijk maakt het jaar van het hakken en toepassen van hout vast te
stellen: het dendrochronologische (dendrografie is boomomschrijving) onderzoek,
ofwel het jaarringenonderzoek, doorgaans van eikenhout. Droge en natte jaren
bepalen de geringere of grotere dikte van de jaarringen in de bomen. Aan de hand
van een groot aantal monsters, genomen uit nog levende oude bomen en uit oude
gebouwen, kon eeuwen overspannende vaste reeks van jaarringdikten worden
opgezet. Monsters uit bouwwerken kunnen nu met behulp van de computer
gepast worden op die reeks en zo is – soms wel met enig voorbehoud – het jaar
van kappen van de betreffende boom of bomen vast te stellen. Op deze wijze werd
het houtwerk van een boerderij bij Neede gedateerd in het jaar 1518, van een
voormalige boerderij te Overdinkel in het jaar 1502, dat van een stadhuis in
Burgsteinfurt in het jaar 1399 en in Asbeck voor het jaar 1340. In Twente werd
in het jaar 1986 een groot aantal huizen op deze wijze onderzocht. Hierbij waren
slechts twee boerderijen waar een datering kon worden gegeven. De overige
waren stadse (vakwerk)huizen en ook de vicarie bij het Stift te Weerselo. Bij de
boerderij Elferink in Usselo konden balken uit het jaar 1646 en het jaar 1648
worden gedateerd. Vier monsters, genomen in de boerderij Groot Boavel bij het
rijksmuseum Twente te Enschede, maakten een datering in het jaar 1532, met
een speling van min of plus acht jaar mogelijk. Een gevelbalk van deze boerderij
bleek uit het jaar 1734 te dateren en een op de kop liggende (en dus
hergebruikte) ankerbalk uit omstreeks het jaar 1636. Het aspect hergebruik dat
bij boerderijen een voorkomend gegeven is, bepaalt overigens de mate van
voorzichtigheid waarmee we dateringen als bovengenoemd dienen te gebruiken
voor het bouwwerk zelf. Een en ander zal daartoe gepaard moeten gaan met een
onderzoek naar het mogelijke hergebruik van de balken.
Het woord halle-huis is een pleonasme (woordovertolligheid) want halle is op
zichzelf al een woord dat huis of woning betekent. Het komt als healle voor in de
Angelsaksische wetgeving van de negende tot de elfde eeuw en in de Saksische
‘Heliand’ als halla. Bij de Angelsaksen is het woonhuis op een erve, in De Heliand
eveneens een woonhuis, duidelijk gezien als één ongedeelde ruimte, zowel
horizontaal als verticaal, terwijl het ook een grote zaal of hal kan zijn in
bijvoorbeeld een burcht of paleis. Nadat in de late Middeleeuwen verschillende
boerenbedrijfgedeelten die aanvankelijk een eigen gebouw hadden onder één dak
waren gekomen, ontstond een eenheidshuis. Waarbinnen het aloude halle bleef
wat ze steeds geweest was, met rondom en erboven gegroepeerd de ruimte voor
de binnengebrachte bedrijfsdelen, zoals stallen en oogstberging. De benaming
halle is in het dagelijks spraakgebruik tegenwoordig geheel verloren gegaan.
Historische bronnen als de markenboeken die teruggaan tot de vijftiende eeuw
noemen dit begrip nooit. Een benaming die langer – zelfs tot in onze eeuw – bleef
voortleven, is saal. In bovengenoemde geschriften komt het voor als seli, in de
Lex Salica, de Lex Chamavorum en Francorum en enkele Zuidduitse wetboeken
als salina (verkleinwoord van sala) en als sala met de betekenis woonhuis. In
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later eeuwen vinden we het terug in de Twentse markenboeken als zaalstede. Dat
is dan het erf waarop het huis staat en waarbuiten het niet mag worden
verplaatst of na verwoesting herbouwd. Zo geldt in De Lutte in het jaar 1464:
'Item wanner een Buer zijn huijs veroldert ofte verongelucket is, soe js onze
recht, dat men die Buer moet wijsen vuijter marcke ende toe timmeren op die
rechte salstede toe vier gebunden.’ In het jaar 1554 deelde op een
markevergadering van Albergen Johan ten Hulshof mee, dat er 'gheine furstede
mher off (op) sijn gewardt guedt sijen, dann thwe, tho wetten de rechte salstedde
vnd eijn liftuiches hues, voer de olderenn.’ De marke Losser bepaalde in het jaar
1565 dat 'eyn ijder uth sijner gewontlijke salstede nicht mehr als aijne uthdrifft
hebbe.’ Duidelijk is wel dat de woning zelf met huis wordt aangeduid, terwijl
daarnaast in zestiende eeuwse markenotulen het woord erve regelmatig voorkomt
en de eigenaren. Dan wel bewoners of markegerechtigden te boek staan als
‘buer’, meestal en uiteindelijk alleen nog als erfgenaam. Mede daardoor zal het
toch al spaarzame gebruik van saal in de betekenis van huis na de zestiende
eeuw geheel zijn verdwenen. Wel bleef het bestaan in een engere betekenis,
namelijk van knechtenslaapvertrek, gelegen boven de zijbeuken of afkubbingen,
in het lös hoes Groot Baovel boven de paardestal naast de niendeur. Zo is het
enige woord dat in zijn volle betekenis in dialectvorm in Noordwest-Europa
onveranderd bewaard bleef, het woord: hoes, in de oude Germaanse teksten
geschreven als hus met dezelfde uitspraak. De cultuurtalen in hetzelfde gebied
behielden dit woord eveneens, in tot een verheven vorm: huis, haus, house.
In de markenboeken leest men:
Jeder sal gehouden wesen langes of tendes sijn akker een goeden wal te maken
dar de beesten niet over kunt en alle jar te onderholden totdat et ut gesayt is en
als et uitgesayt is een jeder de wal ook weer sligten of toelycken (…) en die herde
(r) worde sal geholden wesen borge te stellen voor alle schade die an de weyte
komt door beeste of ander vee.
Later voegde men hieraan toe: Om boekweite te zaayen den tijd van 12 jaaren.
Elders leest men bij dergelijke overeenkomsten: De zaaijaren zullen zijn 15 jaaren.
In het contract van het jaar 1770 wordt daarbij nog bepaald:
Verders mag ook niemand belet worden om met de weite te schoeven of varen van
den eersten tot den laatsten akkers als de weyte gemaaid is dwars over den
akkers heen naar de Haar op.
Tussen deze deelakkers bestonden geen wegen, men kon er met paard en wagen
niet komen. Men moest met de kruiwagen iedere keer weer lange afstanden
afleggen. Wat de houtwallen betreft: die leverden met eikenhakhoutbosjes en
elzensingels de boer een aardige bijverdienste op. Niet alleen de winning van
takkenbossen voor de ovens van de broodbakkers, ook die van eikenschors voor
de looierij en elzenhout voor de houtskoolbranderij brachten wat geld in het
laatje. Het markenbestuur bepaalde echter hoeveel hout iedereen voor eigen
gebruik uit de houtwallen mocht halen.
Men treft in Twente langs de beken vaak markante aarden wallen aan. Ze zijn
ontstaan bij het beekonderhoud dat boeren en molenaars eeuwenlang op
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dezelfde manier deden. De beken werden elk jaar met een schop op diepte
gehouden waarbij zand en modder op de oever werden gegooid. Op de wallen
werden bomen en struiken gepland. De beplanting had meerdere doelen: ze
moesten de ligging van de beken vastleggen en vormden vaak de grens met de
gronden van de buren. Verder fungeerden ze als afscheiding voor het vee en
leverden ze het benodigde hout voor kachels en gebruiksvoorwerpen. De zo
ontstane houtwallen kunnen honderden jaren oud zijn. Als de bomen en
struiken eenmaal zo zwaar zijn uitgegroeid dat zij de beek omarmen, ontstaat er
in de schaduw een vochtig microklimaat met gedempte temperatuurswisselingen.
Daar ontwikkelde zich karakteristieke beekbegeleidende vegetatie op de oever,
met bijzondere planten als Slanke primula (Primula elatior).
In het begin stonden die nieuwe houtwallen vol met allerlei planten en was er
nog een grote verwantschap met de flora van het land eromheen. Zo vond men er
diverse grassen, boterbloemen, paardebloemen, klaver en distels, waarbij soms
één soort in enorme massa's verscheen. In de loop van de tijden – waarbij het
houtgewas begon op te schieten – traden er verschuivingen op. Langzaam maar
zeker begon de houtwal een eigen karakter te krijgen. Het merkwaardige is dat
zo'n houtwal wat zijn flora en fauna betreft, een grote gelijkenis ging vertonen
met die van de bosranden uit de omgeving en dat dit zo bleef. Welk soort kunnen
we nu in een houtwal aantreffen? Als bomen en struiken vinden we er
bijvoorbeeld: acacia, berk, beuk, grove den, els, eik, es, diverse soorten
populieren en wilgen. Braam, brem, bosbes, gagel (heester met gele katjes),
gelderse roos, hazelaar, hondsroos, hulst, kardinaalsmuts, zoete kers, kornoelje,
krent, lijsterbes, meidoorn, vlier, vogelkers, vuilboom en wegedoorn. Voorts
diverse klimplanten als: bitterzoet, heggenduizendknoop, hop, kamperfoelie,
klimop. Zo ook een tal van kruidachtige planten als: bosanemoon,
bosklaverzuring, dalkruid en diverse havikskruiden, hengel, grootbloem en
drienersmuur, robertskruid, salomonszegel en diverse grassen en kruiden. Het
argument dat houtwallen broedplaatsen zouden zijn van onkruiden die op de
akkers en weilanden groeien is hiermee reeds voldoende weerlegt. Want in een
goede staat verkerende houtwal willen deze onkruiden beslist niet gedijen. Hoe
die planten er gekomen zijn? Zoogdieren en vogels nemen via hun mest en ook
aan hun haren en veren tal van zaden mee, terwijl ook de wind een belangrijke
rol vervult. Naarmate meer soortgelijke terreinen in de buurt liggen zal ook een
nieuwe houtwal eerder tot eigen leven komen, een gemeenschap gaan vormen.
Onze tijd is voor de eeuwenoude bomen erg noodlottig geweest. De beroemde
Oelerboom, de statigste eik van Nederland, werd door de bliksem zwaar
beschadigd en later door de orkaan van Borculo gedood. Die na ons komen
zullen de oude reuzeneiken niet meer kennen want waar is een plekje te vinden
dat acht eeuwen met rust gelaten wordt en aan de eik gelegenheid biedt tot volle
wasdom te ontwikkelen? Gelukkig staat in Fleringen nog de oude eik, die om zijn
mooie vorm en dicht bladerdak de kroezenboom wordt genoemd. Ruim drie
eeuwen geleden reeds strekte hij beschermend zijn takken uit over de vele
vromen die er in het geheim de mis kwamen bijwonen. Dat was in de jaren toen
de staatskerk (gereformeerde) aan andersdenkenden het houden van
godsdienstige bijeenkomsten verbood. Ook in het Twickelerbos vindt men
prachtige eiken en beuken.
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De mooiste beken met de oudste houtwallen erlangs worden door de provincie
Overijssel en waterschap Regge en Dinkel aangeduid als waterparels. Deze
vergelijking is nog niet zo gek bedacht voor het stromende beekwater, dat zich
flonkerend een weg baant in de dalen tussen de bosjes, houtwallen, grasland en
akkers. Die beken zijn het visitekaartje voor het Twentse landschap. Voorbeelden
van die waterparels zijn de Dinkel, de Springendalsebeek bij Ootmarsum, de
Bloemenbeek in De Lutte, de Betlehemsbeek, de Elsbeek en de Snoeyinksbeek
bij Losser en de Geesterse Molenbeek.
Het water in het landschap is niet zo statisch als het lijkt, het is continu in
beweging. Zo stroomt eenmaal gevallen regenwater over het aardoppervlak naar
lagere plekken, in de ondergrond stroomt het grondwater net zo goed, naar
diepere lagen of naar opzij. Het gehele gebied waarvan het oppervlakte- en het
ondiepe grondwater zich tot één systeem verzamelt, wordt het intrek- of
stroomgebied genoemd. De ruimtelijke grens van een stroomgebied is de
waterscheiding. In het landschap is de waterscheiding vaak herkenbaar als de
top van een stuwwal of een verhoging tussen twee beekdalen. Vaak liggen de
wegen precies op waterscheidingen, dit zijn natuurlijk altijd al de hoogste en
droogste plekken in het landschap geweest. Wanneer we het gehele stroomgebied
inclusief het ondergrondse deel driedimensionaal bekijken, spreken we over de
watersysteembenadering. Deze benadering is erg belangrijk omdat we anders
geen zicht krijgen op de hydrologische samenhang in een gebied. Hydrodynamica
is de leer van de beweging van de vloeistoffen, hydrografie is de leer van het
water op aarde. Alles wat bovenstrooms gebeurt, heeft immers effect op de
situatie benedenstrooms. Dit geldt zowel bovengronds als ondergronds en het
heeft niet alleen betrekking op de hoeveelheid water, ook op de kwaliteit van dat
water.
Het grondwater dat elders in het stroomgebied, op een lagere plek weer aan de
oppervlakte komt, wordt kwelwater of bronwater genoemd. Bij kwelgebieden gaat
het om gebieden van meerdere hectares groot op de flanken of aan de voet van de
stuwwallen. Vaak zijn het moerassen of broekbossen, zoals het Voltherbroek en
Agelerbroek bij Weerselo. Bij bronnen gaat het om plekken van enkele tientallen
vierkante meters, waar het water aan de oppervlakte komt en daar een
bronbeekje begint. Deze zogenaamde helocrene bronnen liggen in Twente alleen
op de flanken van de stuwwallen van Oldenzaal en Ootmarsum.
Voor zover bekend hebben mensen al sinds de Middeleeuwen intensief gebruik
gemaakt van de vele mogelijkheden van de beeksystemen. Beken boden
natuurlijk drinkwater en waswater. Molenaars konden met de beken hun
watermolens aandrijven om hout te zagen, olie te persen of graan te malen. Ten
behoeve van die molenactiviteiten werd vaak ingegrepen in de natuurlijke
processen in de beken. Zo werd in droge perioden het waterpeil bovenstrooms
van de molen flink opgezet om voldoende aanvoer op een molendag te
garanderen. Bovendien werd de ligging van de beken vaak een beetje verlegd,
zodanig dat het water ook andere gebieden kon bereiken. Veel boeren deden dit
om te kunnen profiteren van het vruchtbare laagje slib dat het beekwater na een
periode van overstroming op het land achterliet. Voor de cultuurgewassen op
voedselarme zandgronden was dat zeer welkom.

752

Door het voortdurende proces van uitschuring van zand uit de buitenbochten en
afzetting van het meegevoerde zand in binnenbochten verplaatst de middenloop
zich geleidelijk. Meanderen heet dat proces. De beek verlegt haar loop vooral in
perioden van hoge afvoer, het kan dan gaan om enkele decimeters, tot plaatselijk
zelfs enkele meters per winter. Op plekken waar kleilagen of oude banken met
ijzeroer in de bodem zitten gebeurt er weinig. In Bentelo werd de veldnaam
auerstraank genoteerd. Het bleek dat daarmee een langgerekte laag ijzeroer werd
bedoeld. Die heeft daar langs de Hagmolenbeek gelegen en is gedurende lange
tijd geëxploiteerd. Er was de Hagmölle, een watermolen op de beek. Vermoedelijk
heeft de molen als ‘iesermölle dienst gedaan. Er zitten eiken balken in de grond
op de plaats waar de molen heeft gestaan. De mensen weten er nog wel van het
‘auwer’ dat hier gewonnen werd. Waarschijnlijk eeuwenlang, in elk geval nog in
de twintigste eeuw toen het via Boekelo per spoor naar de gieterijen langs de
IJssel werd vervoerd. Nog na het jaar 1945 hebben sjacheraars er aan verdiend
door de oerbrokken op te rapen die boeren langs de kant van de weg hadden
gegooid. Doordat de boeren dieper gingen ploegen in de naoorlogse jaren kwamen
die brokken uit de akkers naar boven. Als de oerlaag maar gebroken is wil er op
zulke grond best wat groeien: ’n auerstraank is gloepens had, meer ie kunt d’r
all’ns op verbouwen.’ In Hengevelde zijn meer dan tachtig jaar geleden bij het
‘terecht maken’ (ontginnen) van een stuk land ‘koaren (karren) vol iezerpröttel’ in
een oud gat gestort.
In het verleden hebben boeren en molenaars de meandering enigszins ingeperkt
door het planten van bomen op de oevers. De zwarte els, een algemene boom uit
de brongebieden leende zich daar goed voor. De wortels van deze boom hebben
de bijzondere eigenschap dat ze onder water door groeien. Door een natuurlijk
vlechtwerk leggen ze de oevers van de beek op beperkte wijze vast. Dergelijke
houtwallen zijn vaak al erg oud. Ze hebben een bijzondere ondergroei met
plantengemeenschappen die men alleen hier vindt. Een voorbeeld is het ElzenVogelkersverbond, met planten als de wettelijke beschermde slanke sleutelbloem,
bosanemoon (anemone nemorosa) en muskuskruid (adoxa moschatellina).
Opvallend aan deze planten is dat zij al in april bloeien, ruim voordat de bomen
in blad komen. Zo kunnen zij in hun bloeitijd optimaal gebruik maken van
zonlicht en het bijbehorende insectenbezoek.
Grijze rookslierten waaien over de weg die even voorbij het Aardhuis door de
bossen bomen van het kroondomein naar Uddel (Veluwe) gaat. Het is een
scherpe, prikkelende rook die de passerende automobilist haastig het
portierraam omhoog doet draaien. De rook is van een brand uit tientallen ronde
zandheuvels op de grote vlakte bij een bos, op het terrein oefenen de
houtskoolbranders hun beroep uit. Het is een beroep dat normaal gesproken van
vader op zoon overgaat. Overal waar een flink stuk bos geveld was kon men ze
vinden. Het kromme tophout en de stompen, alles wat voor de handel geen
waarde had werd gebrand. Men was gewoonlijk weken achtereen van huis en
woonde in zelfgebouwde hutten van boomstammen en heideplaggen. De grote,
ronde heuvels: meilers, waarin het houtverkolingsproces plaats vond werden
opgebouwd uit zo'n honderd kubieke meter hout. Opgestapeld volgens een
eeuwenoud, vast patroon tot een koepelvormig gevaarte. Er werd gezorgd dat in
het midden – van de grond tot de top – een schoorsteen openbleef. Wanneer de
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meiler verkeerd gebouwd was, stortte de boel in. Meilers die afgebouwd zijn
worden afgedekt met een flinke laag plaggen en zand. Daarna kan de brander
zijn gang gaan. Het bouwen van meilers gaat ongeveer het hele jaar door. Het
branden begint meestal niet voor april. Dan gaat de vlam in de takkenbos die van
tevoren in de schoorsteen van de meilers was gedeponeerd. Brandde dat zaakje
binnen naar behoren, dan werd het vuur geregeld. In de afdeklaag van de meilers
waren rondom op regelmatige afstanden openingen gestoken: de trekgaten. Er
moest genoeg luchttoevoer zijn. Niet teveel want dan zou de hele houtstapel tot
as verteren, echter ook niet te weinig. In het hart van de heuvel moet een zacht
vuurtje smeulen, de rest van het hout verkoolt dan door de hitteontwikkeling. De
waakzaamheid van de branders verslapte geen ogenblik want er stond heel wat
op het spel zoals het kapitaal dat de baas in al dat hout gestoken had en hun
naam. Draaide de wind op een gegeven ogenblik of veranderde hij van kracht,
dan veranderde ook de trek in de meilers. Dan moet de brander er als de kippen
bij zijn om de zaak onder controle te houden. Het kon nodig zijn aan de ene kant
de trekgaten dicht te maken en aan de andere kant wat meer lucht te geven. Een
uur later moest het soms precies anders om want de wind was nogal een
wispelturig. En 's nachts moest er ook toezicht en controle zijn, dan werd er om
beurten wacht gelopen. Het zijn tenslotte de geur en de kleur van de rook die
verraden dat het verkolingsproces zijn beslag heeft gekregen. 'De meiler is gaar',
zeiden de vaklui. Onmiddellijk werden de trekgaten gedicht en daarna blijven de
van binnen gloeiendhete bergen rustig een paar weken liggen om af te koelen.
Daarna kan pas de afdeklaag verwijderd en de houtskool getransporteerd
worden. De houtskool passeert daar de brekerij en wordt nauwkeurig gesorteerd
naar de gewenste afmeting voor verzending gereed gemaakt. De Veluwse
houtskoolbranderijen zijn uniek voor Nederland. Er zijn in Europa nog enkele
van deze ondernemingen. Als u houtskool gebruikt bij het aanmaken van de
haard of barbecue, tien tegen één, dat op de zak waarin het brosse spul zich
bevindt, het fabrieksmerk GéBé staat. Dan hebt u houtskool, gebrand in de
meilers bij het Aardhuis.
Twente is het land van de kamperfoelie. Deze klimplant glorieert in het
onderhout van grote bossen bomen. En in hogere regionen van het broekbos en
hangt de houtwallen al vroeg in het voorjaar vol groene guirlandes. Wie in de
zomer of herfst door de marke wandelt, merkt opeens hoe een zoete geurwolk om
hem heen hangt. Dat is het aroma dat de avondbloeier kamperfoelie verspreidt
om de in de nacht vliegende insecten te lokken. Die komen om de nectar uit de
trossen trompetvormige bloeisels te zuigen en zorgen meteen voor bestuiving.
Nachtvlinders kunnen een bloeiende kamperfoelie op ruim twee kilometer
afstand ruiken. Men onderscheidt drie bloeiperioden: in juni of juli, augustus en
nog een keer in oktober. Wanneer de bloemen zich altijd tegen de avond openen
zijn de buisjes lichtrood. Spoedig nadat de kruisbestuiving heeft plaatsgehad
worden ze bleekgeel tot wit. Wordt de bloei minder vult de zoete geur niet meer
de zomeravond.
Tal van zoogdieren vinden in de houtwallen een goede dekking en voldoende
voedsel. Typische houtwaldieren zijn: egels en spitsmuizen (insecteneters),
bosmuizen en rosse wolmuizen (planteneters), hermelijnen, wezels en bunzings,
terwijl ook hazen hier graag hun leger maken. Van de vogels zijn het vooral de
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kleine zangertjes die hier hun nestjes bouwen: winterkoning, braamsluiper,
heggenmus, tjiftjaf, fitis, nachtegaal, spotvogel, kneu, vliegenvanger, mees, ook
de grauwe klauwier en de steenuil. Fazanten en patrijzen vinden hier in de
winter een prachtige schuilplaats voor hun nest. Vanwege de vele bessen wordt
de houtwal veel bezocht door spreeuwen en lijsterachtigen, ook tal van andere
soorten zien hier hun foerageergebied. Ringslang, gladde slang, hazelworm,
diverse padden en kikkers, met name de boomkikker zijn in onze streken min of
meer gebonden aan de houtwallen, al is het in sommige gevallen slechts als
schuilplaats en overwinteringplaats. Door de rijke variatie aan planten en het
gunstige microklimaat is een houtwal uitermate gunstig voor tal van insecten,
spinnen en slakken. Toch is ook hier weer duidelijk sprake van een sterke
binding met de hier voorkomende planten. Zodat er, behalve dan de
bloembezoekende soorten, toch weer weinig zijn die ook op de planten in het
cultuurgebied voorkomen. Horzels en dazen houden zich bij voorkeur op bij
weilanden die door houtsingels omgeven zijn. Zij rusten graag in de schaduw en
steken juist in de zon. Belangrijk is dat het vee de schaduw kan opzoeken.
Opvallend in bovenstaande opsomming is het hoge percentage carnivoren – dus
dieren die van andere dieren leven – die in de houtwallen huizen, wij zien dit bij
zoogdieren en vogels. De enkele zaadeters voeren hun jongen in het begin steeds
met insecten. Carnivoren zijn ook alle reptielen en amfibieën, spinnen en tal van
insecten als mieren, sluipwespen, gaasvliegen en verschillende kevers. Geen
wonder dat onderzoekingen hebben uitgewezen dat het aantal schadelijke
insecten in de omgeving van houtwallen lager ligt dan in het midden van
cultuurgebieden. Wel heeft men vastgesteld, dat tal van insecten – waaronder
ook schadelijke – houtwallen gebruiken als overwinterplaats.
Het nadeel niet zo groot als het lijkt. Diezelfde schadelijke dieren zochten bij het
ontbreken van een houtsingel toch de randen van het cultuurgebied op. Toch
hebben ook wel gevallen aangetoond dat er duidelijke verwantschap is van een
parasiet met een houtwal. Zo laat de zwarte bonenluis zijn eieren graag
overwinteren op kardinaalsmuts en gelderse roos. Parasieten van meidoorn
willen nogal eens graag overstappen op vruchtbomen. Luizen van de Italiaanse
populier en wegedoorn schijnen ook schade op te leveren aan diverse gewassen.
In voorkomende gevallen zou men kunnen volstaan met die speciale gewassen uit
de houtwal te verwijderen. Houtwallen waarin een goed biologisch evenwicht
heerst hebben een grote ecologische betekenis. Ter verduidelijking: ecologie is de
wetenschap die zich bezighoudt met de verhoudingen van planten en dieren tot
hun omgeving en hun verhouding onderling.
Voor diverse planten en diersoorten kunnen houtwallen een waardevolle rol
spelen. Zo kunnen we in Twente nog de rapunzel, geelster, muskuskruid,
zevenster en mispel in houtwallen aantreffen. Ditzelfde geldt ook voor diverse,
vooral lagere dieren zoals de kleine slakkensoorten. In het voorgaande is steeds
gewezen op de grote waarden van in goede staat zijnde houtwallen. Dit houdt in
dat zo'n wal ook een zeker onderhoud vergt. In het verleden was een wal een deel
van het boerenbedrijf en het gebruik dat men daarvan maakte was tegelijkertijd
het onderhoud. Voorheen teelde men het hakhout voor brandhout. Het
geriefhout werd gebruikt voor de stelen van gereedschappen, berkerijs voor
bezems, wilgenhout voor klompen, dat men om de zeven jaar kapte, enkele
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spaartelgen – meest eiken – liet men staan. Zo'n kaalslag vond op betrekkelijk
kleine schaal plaats zodat men in een aantal jaren het hele bedrijf rond was en er
dus een regelmatige aanvoer van gebruikshout bleef. Voorheen vond er ook
regelmatig een zekere bemesting plaats doordat men de greppels van tijd tot tijd
uitdiepte en de modder op de wal wierp. De houtwal vervult een belangrijke rol in
het Twentse landschap. Van Weelderen gaf in zijn 'Heggen, houtwallen en
windschermen' een uitstekend overzicht.
Er zijn fietsroutes en wandelroutes in Twente, door het volgen van deze routes
kan men nog tientallen mooie, oude huizen en schuren zien, kennismaken met
echte Twentenaren bij het erve Brooks. Het erve Brooks huisvest een restaurant
en museum in een heel groot lös hoes tussen Markelo en Lochem. En vooral ook
met de schoonheid van het verborgen Twente, met zijn labyrint van wegen met de
eigenaardige sprookjessfeer die vooral in de avond en in heldere maannachten zo
sterk is. Want deze raad zou ik willen meegeven, als u Twente overdag hebt
gezien, ga dan alleen of met z'n tweeën wandelen in de nacht. In een heldere
zomernacht wanneer het nog lang licht is of in een heldere winternacht als de
sneeuw op de velden, de essen en de heuvels ligt. Wandel door de bossen bomen
en vergeet niet naar de oude boerderijen te kijken, zij liggen verzonken tussen de
bomen te dromen. Voor een enkel raam brandt een lampje. Oud leven dreigt
heen te gaan of een nieuw leven overschrijdt de drempel.

Aangebrand
Aagt Morsebel nam kleine Piet
in kost, en als het kind, te middag aangezeten,
haar soms zijn walging merken liet,
de vieze bijsmaak van heur knoeisels werd geweten
aan kaarsvet, roet, noch snuif; ’t was altoos: ‘Lekkertand,
wat zou het zijn, als aangebrand?’
Nu kwam er eens een schotelvol groen eten
te voorschijn, die kok Aagt spinazie had geheten.
Hiervan kreeg kleine Piet zijn deel op ’t bord gesmakt;
hij roert erin; hij vindt twee achterpoten
van de arme kikvors, onder ’t warmoes kort gehakt,
en legt met de ogen half gesloten
zijn eetvork neer terwijl hij vraagt:
‘Heeft aangebrand ook voetjes, moeder Aagt?’

A.C.W. Staring
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A’j niks wilt hemn, ko’j genog kriegn
t Middelste is baas oaver de beade eanden

De Nijverheid
Het is verbazingwekkend dat er altijd zo gemakkelijk wordt gesproken over
Enschede als centrum van de Twentse textielindustrie. Men kan zestien
jaargangen (1962-1977) van het Jaarboek Twente doorlezen zonder dat er ook
maar een keer wordt verwezen naar de vraag waarom Enschede dit werd.
De basis waarom er een textielindustrie in Twente is gekomen is het
vakmanschap dat zich bij de boerenbevolking ontwikkelde door de
noodgedwongen huisindustrie en voldoende arbeidskrachten. Omdat deze
situatie in geheel Twente gelijk was kwamen verschillende centra voor
textielindustrie in aanmerking. Denk aan Vriezenveen, Rijssen, Goor,
Haaksbergen, Borne en Almelo die over water te bereiken waren en Ootmarsum,
Hengelo, Oldenzaal en Enschede die dit voorrecht misten. Het belang van
waterwegen ligt voor de hand, de transportkosten van grondstoffen en
eindproducten liggen veel lager. Rond het jaar 1800 is de prijs per ton per
kilometer over land ongeveer vijf en dertig cent en over water ongeveer tien cent.
De Twentse waterwegen zijn nooit denderend geweest, al doet de eerste regel van
het Twentse volkslied: ‘Er ligt tussen Regge en Dinkel een land’ denken aan veel
water. De scheepjes waarmee in het jaar 1820 werd gevaren geven een goede
indicatie van de grootte van de sloten. Over de Schipbeek, de Twickelervaart en
de Bornse Aa voeren de potten, scheepjes met een inhoud van maximaal twee
ton, op de Almelose Aa kon men met zompen tot acht ton vervoeren. Deze potten
en zompen waren platte ondiepe schuiten waarmee men ook met lage waterstand
ging varen. Over de Regge en de Vecht was Zwolle bereikbaar. Deventer was al
sinds het jaar 1425 over water bereikbaar. Op het initiatief van Deventer was
toen de oude bovenloop van de Regge door een gegraven waterleiding verbonden
met de bevaarbaar gemaakte Markelose Beek. Op de kaart bekeken moet
geconcludeerd worden dat het dichtstbijzijnde verschepingspunt in het jaar
1820 minstens twintig kilometer van Enschede lag.
Het spoor kan geen beslissende rol hebben gespeeld bij de groei van Enschede.
Op de eerste plaats had Enschede niet als eerste een spoorweg. Deze spoorlijn
(Enschede-Zutphen) was bovendien niet eens nuttig want bij de IJssel werd op
schepen overgegaan. De lijn Almelo-Salzbergen was belangrijker, zo konden
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steenkolen uit Ibbenburen worden aangevoerd. Met waterwegen die tijdens een
mooie zomer niet eens bestonden en een spoorwegennet dat lang op zich liet
wachten, zou de economische betekenis van landwegen vrij groot moeten zijn
geweest. In de vroege Middeleeuwen, de glorietijd van de Hanzesteden was er
over land een behoorlijke handelsstroom. De belangrijkste Twentse plaats in deze
tijd was Oldenzaal. Dit blijkt uit de kerkelijke rol, het aartsdiaconaat Oldenzaal
en uit een verdrag dat Coesfeld in het jaar 1261 met Oldenzaal sloot. De route
van de Coesfeldse kooplui naar Deventer werd zoveel mogelijk beschermd terwijl
Enschede geografisch veel gunstiger ligt om deze taak te vervullen. Feitelijk was
ook in de zestiende en zeventiende eeuw het grootste belang dat men bij Twente
had er zo snel mogelijk door te reizen. Uiteindelijk was de economische betekenis
van de landwegen dus toch niet zo groot.
De gedeeltelijke oplossing van de vraag is te vinden in de Dertigjarige oorlog en
de eerste decennia erna. Uit Burgsteinfurt in Westfalen vluchtten veel
doopsgezinden de grens over. Ze kozen het dichtstbijzijnde stadje dat bovendien
grotendeels hervormd was: Enschede. Dat ze hier goed zaten bleek wel in de
jaren 1665/1666 en 1672/1673/1674. Bernhard von Galen, de bisschop van
Munster (Bommen Berend) heerste over Twente en de doopsgezinden doken
onder. In Munster was men nog steeds het Sodom en Gomorra (1534/1535) van
de wederdopers onder leiding van Jan van Leyden niet vergeten. De fanatieke
groepering was niet geliefd bij andere protestanten en al helemaal niet bij de
katholieken. Daarom nam Oldenzaal deze vluchtelingen niet op. Cato Elderink
schreef in: ‘De familie Van Lochem en het bezoek van twee Uytlandche der
Anabaptisten leeraars op Pinkstermaandag 1642’:
Onder hen zullen er zijn geweest, die het reidersvak uitoefenden, die kennis van
zaken en eenig kapitaal bezaten. Burgsteinfurt was om zijn bloeiende linnenmarkt
bekend.
Voor haar staat vast dat er een zeer grote band is geweest tussen de komst van
doopsgezinde families uit Burgsteinfurt en de groei van Enschede tot
textielcentrum:
De Van Lochems hebben tot de eerste doopsgezinde families behoord. Het was dit
geslacht dat in Jan en Herman van Lochem de mannen voortbracht, die den
grondslag legden voor den bloei van Enschede’s industrie. Ze waren vlijtig,
ondernemend en zuinig.
Men moet hierbij bedenken dat de Twentse doopsgezinden geïsoleerd leefden.
Deventer was de dichtstbijzijnde stad waar geloofsgenoten woonden. Gevolg was
dat ze niet alleen geloofsgenoten maar ook haast allen bloedverwanten waren. In
het jaar 1842 waren er op de vierduizend inwoners honderdzes en twintig
doopsgezinden. Enschede is dus een textielstadje geworden onder aanvoering
van haar doopsgezinde inwoners. Maar was hun aanwezigheid de belangrijkste
duw naar de bovenste sport van de Twentse textielladder?
In de loop van de zeventiende eeuw werd de rol van de katoen steeds
belangrijker. Amersfoort had de bombazijnweverij (linnen schering/katoenen
inslag) naar zich toegetrokken. De bestuurders van deze stad stonden echter
geen vrijhandel toe. De broers Van Lochem wisten daarop deze nijverheid en

758

handel langzaam maar zeker naar Enschede over te brengen. Enschede werd
derhalve het belangrijkste bombazijncentrum maar nog niet de belangrijkste
textielstad. Zo had de linnennijverheid op het eind van de achttiende eeuw haar
hoofdcentrum te Almelo. Rond het jaar 1850 komt de industrialisatie Twente
binnendruppelen. Enschede liep hierin niet voorop. De eerste stoomspinnerij van
Twente werd door de firma Hofkes in het jaar 1830 in Almelo gesticht, terwijl
Enschede pas in het jaar 1833 volgde. De weefschool werd door Thomas
Ainsworth niet in Enschede maar in Goor gesticht (1833). Thomas Ainsworth is
reeds lang geleden gestorven (13 februari 1841). Zijn stoomweverij is
overgenomen door de broers Salomonson uit Almelo. Het is uitgegroeid tot een
groot bedrijf en in de tweede helft van de twintigste eeuw opgegaan in het
textielconcern Nijverdal-Ten Cate. De arbeiders in de omgeving spreken nog als
vanouds van de Stoombleek, zoals in Nijverdal van de eerste dag af de gewoonte
was. Dat klinkt vertrouwt en houdt de band vast met het verleden. Zo is Twente
vergroeid geraakt met de textiel. Voor meer dan de helft van de werkende
bevolking zijn de spin- en weverijen een tweede huis geweest. Daarom is het zo
hard aangekomen toen verschillende bedrijven met vertrouwd klinkende namen
de poorten moesten sluiten. Eind 1967 stonden tien textielfabrieken leeg; in
Enschede werden er drie afgebroken. Veertig procent van de beroepsbevolking
werkte op dat moment nog in de textielbedrijven.
Belangrijk voor de ontwikkeling van Enschede is geweest dat in de loop van de
negentiende eeuw als gevolg van technische ontwikkelingen, het verkrijgen van
katoen als grondstof steeds goedkoper werd. Ook werd het vervoer over de
Atlantische Oceaan goedkoper. Aldus werd dat deel van de textielproductie het
belangrijkste, waar Enschede boven de andere Twentse steden het meest
bedreven in was. Een ander voordeel voor Enschede was dat de stad nauwelijks
te lijden had van de stagnatie in de katoentoevoer tijdens de Amerikaanse
burgeroorlog (1861-1865). Men kon na de alles verwoestende brand van het jaar
1862 toch niet meer produceren.
Een andere beslissende factor voor Enschede’s groei is de brand op zeven mei
1862 geweest. Beukers schreef in het jaar 1896 in de ‘Vereniging voor Populaire
Voordrachten’: Op dat oogenblik eene schier onoverkomelijke ramp, nu voor ons
in vele opzichten en zegen voor deze stad.’ In zes uur tijd maaide de brand het
kleine stadje praktisch volledig tegen de vlakte. Het was een brand die in de
Nederlandse geschiedenis zijn gelijke niet kent. De voordelen zijn gemakkelijk te
herkennen. Men kon de stad herbouwen zoals de industriëlen die het liefste
zagen. Veertien mei verscheen reeds een verordening waarin stond dat ‘alle
timmer- en metselwerk tot wederopbouw van eenig gebouw ten strengste werd
verboden.’ Enschede werd een stad waarin de nauwe straatjes verdwenen en
waar moderne fabrieken verrezen waarin de modernste machines geplaatst
werden. Deze productiemiddelen kwamen natuurlijk niet van een geldboom. De
schuld van de gemeente Enschede was in het jaar 1914 groter dan drie miljoen
gulden. De rol van de Twentsche Bank is niet onbelangrijk geweest. Deze was in
het jaar 1836 gesticht en vele vooraanstaande Twentse industriëlen sloten zich
als commanditaire vennoten aan waardoor er een krachtig werkkapitaal was.
Deze bank heeft na het jaar 1862 veel kredieten verstrekt.
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Als antwoord op de vraag waarom juist Enschede het centrum werd van de
Twentse textiel moeten drie factoren worden genoemd:
De komst van de doopsgezinde families uit Westfalen naar Enschede, die een
grote kennis van het textielvak en het onontbeerlijke kapitaal met zich
meebrachten om zo stichters te worden van vele textielbedrijven.De komst van de
bombazijnweverij naar Enschede in samenhang met de stijgende belangrijkheid
van katoen, als gevolg van verschillende kostenverlagingen in de loop van de
negentiende eeuw.De ontwikkeling van Enschedese textielbedrijven na de brand
van het jaar 1862. Zelden ging ‘in de brand, uit de brand’ beter op.
In oktober 1753 overnachtte in Almelo de Engelsman Jonas Hanway. Hij was op
zakenreis en kwam per postkoets uit Perzië (Iran), Rusland en Duitsland. In zijn
reisverhaal beschrijft hij deze reis, ‘hoe de weg van Nordhorn zoo slecht soude
zijn dat er werden zes paarden aangespannen.’ Hoe hij voor die postrit tot
‘Almello’ van te voren achttien gulden moest betalen, hoe hij opmerkte dat de
vrouwen hier half blind en ogenziek zijn door de turfrook in hun huizen, hoe
echter de stadjes in de Verenigde Provincies er netjes en verzorgd uitzien,
omringd door tuinen en bouwlanden. ‘Almello’ is een keurige stad, waar fijn goed
gefabriceerd wordt, dat wij gewoonlijk ‘Holland’ noemen en dat ook gemaakt
wordt is Selezia en slechts gebleekt wordt in de Verenigde Provincies. Dit
‘Holland’ was inderdaad fijn effen linnen goed en wordt ook wel met dobben
(trillen, schudden) geweven. De volgende dag reist hij verder langs eindeloze
heidevelden en moerassen naar ‘Daventer.’
De stedelijke besturen drongen de industrie in het keurslijf van de gilden. Dat
werkte erg belemmerend vanwege de bepalingen omtrent het aantal werklieden,
kwaliteit en prijs van de goederen. En terwijl de nijverheid in Holland tengevolge
van verschillende omstandigheden begon te vervallen, daagde voor Twente een
nieuw tijdperk. Van oudsher hadden de boeren en vooral de boerinnen
gesponnen en geweven en ze waren er mee aan de gang gebleven, toen hun
standgenoten in Holland het al lang vergeten waren. Spinhuezen of spinnerijen
waar verschillende vrouwen samen kwamen beuken (braken), op houten
kammen hekelen en spinnen, vond men in Twente dan ook betrekkelijk vroeg.
Zelfs reeds voor het jaar 1530, toen door de steenhouwer en beeldsnijder Johann
Jürgen te Wartenbüttel bij Brunswijk, het voetspinnewiel met vlocht en spinrad
werd uitgevonden. Al in de twaalfde eeuw had men hier de vrouwenverenigingen
van de Begijnen zien ontstaan, van wie de leden met spinnen en weven in haar
levensonderhoud voorzagen.
Naast de linnenindustrie ontstond in het jaar 1728 een tweede tak van
nijverheid, toen een paar ondernemende burgers van Enschede, Harmen en Jan
van Lochem, de linneninslag (schering en inslag) door katoen vervingen. Ze
legden daardoor de grond voor de half linnenindustrie, half katoenindustrie die
langzamerhand de linnennijverheid opzij drong en tot het jaar 1836 stand hield.
Toen moest zij op haar beurt wijken voor de katoennijverheid. In het jaar 1806
kondigde Napoleon het Continentale Stelsel af dat de invoer van Engelse garens
en stoffen in heel Europa verbood en daardoor aan de nationale fabrieken
bescherming verleende. De katoenen garens werden voordien voor een groot deel
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uit Engeland aangevoerd en men legde er zich voortaan meer op toe, de ruwe
katoen zelf te spinnen. In Enschede verrees de eerste machinale katoenspinnerij.
In het begin zag de nieuwe spinnerij er erg primitief uit. Gaandeweg kwamen er
echter verbeteringen tot stand en werden de geweven stoffen degelijker afgewerkt.
Er verrezen afzonderlijke kalandermolens, om het goed te glanzen en te stijven,
die eruit zagen als de ouderwetse huismangels en door paarden in beweging
gebracht. Men begon volgens een verbeterde methode te ruwen (wol op katoen
brengen, waardoor dit veel ooglijker wordt) door het goed over een ijzeren plaat te
spannen waaronder gestookt werd. Voorts werd het vijfschacht bombazijn zwart
en olijfbruin geverfd, waardoor het meer geschikt werd voor bovenkleding.
Andere halflinnen stoffen: de marseille (opgewerkt wit katoen) en het diemit
(gekeperde katoen), vooral het zeer sterke en zware tentendimiet, dat voor
officierstenten diende, werden voortaan gefabriceerd. Ook ging men zich
toeleggen op de vervaardiging van geheel katoenen stoffen zoals calamink (een
soort pilow, voor binnenlands gebruik) en molton (dekens, vooral voor
Nederlands Indië).
Krachtig werd de Twentse industrie aangemoedigd door koning Lodewijk
Napoleon, die persoonlijk de streek bezocht. Hij reikte een gratificatie van
driehonderd gulden uit aan baas Jan Maasland, die zich door een vernuftige
uitvinding verdienstelijk had gemaakt. Onder zijn bestuur beleefden de
katoenfabrieken een ongekende bloei, terwijl de linnenfabrieken daarentegen
meer en meer vervielen. De open zee en een onbelemmerde binnenlandse handel
kwamen onze nijverheid ten goede, en deze bereikte dan ook in het jaar 1816 een
tamelijke hoogte. Helaas! Dit zou niet lang duren. In dat zelfde jaar begonnen de
Europese volkeren onder de schijn van vrede elkaar te bedreigen, door het
protectiestelsel in te voeren. Sommige goederen werden bij de invoer belast,
andere zelfs geheel verboden. Ook onze regering werd daarin meegesleept en op 3
oktober 1816 werden de buitenlandse fabrikaten zwaarder belast en daardoor –
noemde men het – de inlandse beschermd. Toen vooral is zonneklaar bewezen
dat het beschermd stelsel niet in ons kader paste. De welvaart van de fabrieken
nam dag op dag gestadig af. Daarbij kwam in het volgend jaar een geweldige
crisis, die de koophandel van de vier werelddelen trof en gedurende verscheidene
maanden de nijverheid lam sloeg. Ondanks een merkbare daling van de goederen
bleven veel geweven stoffen onverkocht, hetgeen de Twentse fabrieken deed
wegkwijnen. Er waren toen veel fabrieken want in de vette jaren zocht ieder zijn
heil in het fabrikant zijn. Smid, bakker en winkelier, ieder die een klein vertrekje
kon beschikbaar stellen, plaatste er een paar handtouwen of spinstoelen in en
noemde zich fabrikant omdat het vertrekje, dat de naam werkplaats nauwelijks
verdiende, als weverij of spinnerij geboekt stond. En intussen toonde de regering
weinig animo om de industrie in het oosten uit haar diep verval op te heffen.
Deze tak scheen meer voor Zuid-Nederland geschikt te zijn. Daar waren de
steenkolen voor het grijpen en de nijverheid was in vele streken blijven leven. In
het oosten moesten handel, landbouw, veeteelt en visserij maar flink worden
aangepakt, die beloofden daar een rijke toekomst. Zo scheen Twente tot de
ondergang gedoemd. Doch er zou redding opdagen! Na de sluiting van het
Traktaat van Londen in het jaar 1824 werd in het zelfde jaar nog te ’s
Gravenhage de Nederlandse Handelsmaatschappij opgericht. Deze had tot doel
onze groothandel tegen Engelse invloeden te beschermen en die ook belast werd
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met het vervoer van verschillende goederen, onder andere calicots (Calicoet in
Voor-Indië). Deze calicots betrok de maatschappij uitsluitend uit de Zuidelijke
Nederlanden. Doch daar kwam de Belgische Opstand in het jaar 1830 en nu
zocht de Handelsmaatschappij naar middelen om die stoffen voortaan in OostNederland te doen vervaardigen. Door een onvoorzien toeval werd Twente
aangewezen om die calicots te leveren en zou een Engelsman, Thomas
Ainsworth, de tweede grondvester worden van de Twentse industrie. Wegens de
grote verplichtingen die Twente aan de geniale man heeft, deel ik enkele
bijzonderheden uit zijn leven mee. Thomas Ainsworth was de zoon van één der
grootste industriëlen uit Lancashire in Engeland. Hij werd in het jaar 1794
geboren en ging in het jaar 1815 naar Frankrijk om zich verder te bekwamen. Na
enige jaren keerde hij naar zijn moederland terug, waarna hij zich – door de
beroemde John Cockerill daartoe aangezocht – in het jaar 1827 in België
vestigde, eerst te Gent, later te Brussel.
Bij het uitbarsten van het oproer in het jaar 1830 week hij uit naar Rotterdam
waar hij kennis maakte met de heren Van Gelder en Schouten, papierfabrikanten
te Wormerveer. Hij stond hen gedurende een paar jaar ter zijde met zijn
veelzijdige kennis van industrie- en handelszaken. In het jaar 1832 ondernam
Ainsworth, ten einde de Duitse industrie te leren kennen, een studiereis naar de
Rijnprovincie en reisde daarbij door Twente. In Hengelo verbleef hij enige tijd met
als doel de omliggende fabrieksplaatsen te bezoeken. Hier werd hij toevallig
opgemerkt door Willem de Clercq, de secretaris van de Nederlandse
Handelsmaatschappij, die met zijn familie een reisje deed door Twente. Willem de
Clercq, ook een zeer begaafd dichter en improvisator (1795-1844), is geboren en
gestorven in Amsterdam. Het eerste gesprek tussen de beide mannen ging over
de oprichting van een stoomweverij voor calicots in Twente, om in de behoeften
voor het vervoer naar de Oost te voorzien. Daarvoor vroeg een Belgische firma
een som van drie ton goud. De Clercq verzocht Ainsworth om zijn mening
omtrent de meest geschikte plaats, welke zich tot de invoering van deze tak zou
lenen en omtrent de beste wijze om tot het doel te komen. Ainsworth antwoordde
direct dat er voor de invoering geen geschikter landstreek gevonden kon worden
dan Twente. Nergens toch waren de arbeidslonen lager en de inwoners die tevens
aan landbouw deden, waren er sedert onheuglijke tijden gemeenzaam bekend
met het weven van stoffen, zoals linnen, servetgoed, bombazijn. Wat de middelen
betrof welke vereist waren voor de oprichting van de zaak, zoals de
Handelsmaatschappij die voor het vervoer naar Oost-Indië nodig had, kon met
weinig volstaan. De historisch geworden woorden van Ainsworth waren: ‘Geef mij
een snelspoel en een arme Twentse jongen en ik zal u in korte tijd calicot
leveren!’ Het gesprek tussen deze beide grote mannen had grote gevolgen. Het
werd de aanleiding tot de oprichting van de bekende weefschool te Goor. Deze
weefschool werd nog in het jaar 1833 geopend door de Handelsmaatschappij,
Ainsworth werd directeur. Het was een eenvoudig gebouw, met enige licht
geconstrueerde Engelse weefgetouwen en voorzien van het nieuwste model
snelspoelen. Er was tevens een snelspoelmakerij aan verbonden. De snelspoel is
een spoel die op een paar raadjes tussen de draden van de schering doorloopt. Ze
was reeds in het jaar 1800 in Engeland uitgevonden, doch later aanzienlijk
verbeterd door het zogenaamde zweepje, een handvat met twee touwen, die
rechts en links aan een leren hulsje bevestigd zijn. Deze hulsjes werpen bij een
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ruk aan het handvat de spoel beurtelings naar links en naar rechts door de
schering heen. Zodat de wever nu maar één hand meer nodig heeft waar hij er
vroeger twee moest gebruiken. In de weefschool werden eerst enige volwassen
mannen aangenomen die al snel de nieuwe werktuigen leerden kennen. En deze
moesten nu de handelingen leren aan kinderen, die van heinde en ver kwamen
opdagen. De school was zeer praktisch ingericht, voordelig voor alle partijen. De
leerlingen betaalden niets maar kregen integendeel na korte tijd geld voor het
goed dat ze afleverden. De leermeesters verdienden een ruim loon en de
Handelsmaatschappij maakte winst op de goederen. Het was dus een fabriek en
school tegelijk. Had een kind dertig gulden oververdiend, dan kon het daarvoor
een weefgetouw mee naar huis nemen om het werk bij vader en moeder verder
voort te zetten. Op school kwam dan weer een plaats voor een ander. Zo werd
deze nuttige instelling volgens de bloemrijke beschrijving van Halbertsma: ‘een
bijenkorf, waar de jongeren uitzwermden, terwijl een nieuw broed dadelijk hun
verlaten plaatsen weer innam!’ Men leerde er hoofdzakelijk losse calicots weven,
daarnaast werd er toch ook werk gemaakt van marseille, pilow (dik katoen, met
caout-choue geverfd), percal (fijn katoenen weefsel), cambries (gebleekt katoen
voor Indisch gebruik), drillings (gekeperd katoen) en bont (voor Indische
sharongs, beddentijken). Weldra werden nog drie andere weefscholen opgericht
te Diepenheim, Enter en Holten welke op dezelfde wijze werkten. In het jaar 1836
waren in de vier scholen samen vierhonderdvijftig Engelse getouwen en in de
dertien fabrieken, die er door ontstaan waren, samen zeshonderd. Door deze
inrichting heeft de Handelsmaatschappij aan Twente een dienst bewezen, die niet
hoog genoeg te waarderen is. Ze leerde de beste wijze van werken kennen en
verschafte gratis onderwijs. Ook subsidieerde ze grote ondernemingen op het
gebied van de textielnijverheid. Toen de Enschedese fabrikanten in het jaar 1833
een spinnerij van twaalfduizendvijfhonderd spillen wilden oprichten en daarvoor
geen geld genoeg bijeen konden brengen, nam de Handelsmaatschappij de nog
overige aandelen voor zijn rekening. Nog in hetzelfde jaar begon de spinnerij, de
tweede stoomfabriek in Twente, te werken, tot grote verbazing van alle inwoners
en die ze de naam ‘de grote stoom’ gaven. Ook in andere plaatsen steunde de
Handelsmaatschappij dergelijke grote ondernemingen en zij ging nog verder. Te
Nijverdal aan de Regge richtte ze een factorij voor Twente op met Ainsworth als
directeur. Daar konden de fabrikanten Engelse garens halen, daar moesten ze
hun geweven calicots terugbrengen. De Maatschappij werd de grote ‘reider’ voor
geheel Twente. De fabrikanten daalden af tot de rang van loonwevers. Hun
zelfstandigheid verdween, de vrije concurrentie was onmogelijk. Dit had dus een
schaduwzijde. De grote calicotvreugde duurde evenwel niet lang. De
Handelsmaatschappij moest rekening houden met de toenemende concurrentie
van de Engelsen en de Zwitsers. Deze deden meer moeite om naar de smaak van
de eigen bevolking te werken. Zo kwam het, dat reeds in het jaar 1841 de
bestellingen in Twente op zestig procent en in het jaar 1842 op tweeënveertig
procent van de gewone hoeveelheid van de vorige jaren moesten worden
gebracht. Dit had voor de calicotsfabrikanten treurige gevolgen: velen verloren
zelfs hun evenwicht. Na die tijd begon de Handelsmaatschappij geregeld goed
aan te besteden, waardoor de levering enigszins een zaak van de vrije
concurrentie werd. Haar macht en invloed in Twente werden er daarom minder
door. Ze was niets meer dan een gewone afnemer, al was het dan ook een grote.
Toen na het jaar 1860 weer een nieuw tijdperk van nieuw leven voor Twente
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aanbrak, verdween de Maatschappij waaraan het land van de Tubanten zijn
opkomst te danken had, voorgoed van het toneel. Ainsworth stierf te Nijverdal en
ligt begraven te Goor, waar op het kerkhof een prachtig monument te zijner eer is
opgericht. Het draagt het opschrift:
Aan een nuttig man, Thomas Ainsworth.
Het dankbare Overijssel.
Een eigenaardige instelling van de Middeleeuwen was het recht van medekoop.
Dat had tot doel te beletten dat de ene gildenbroeder met uitsluiting van
anderen, profiteerde van een voordelig kansje tot inkopen in het groot van
artikelen die hij voor zijn detailbedrijf nodig had. In zo een geval kon ieder lid die
het wenste een deel tegen inkoopspijs overnemen. Ook was het verboden twee
winkels te hebben. Men achtte het onbillijk dat het ene lid van het gilde door het
houden van meer verkoophuizen een betere gelegenheid zou hebben om klanten
te lokken. Zelfs de wijze van uitstalling van de waren werd nauwkeurig geregeld
om gelijk recht te bevorderen. Op de weekmarkten konden de buitenlui die op
andere dagen streng geweerd werden, hun waren in het klein aan de stedelingen
verkopen. Er werd bepaald hoeveel knechten men mocht houden en hoeveel
leerlingen. Een linnenwever mocht slechts drie weefgetouwen hebben en een
tapper maar twee vaten wijn in één dag aanslaan. Bovendien waren de werkuren
nauwkeurig aangegeven opdat geen gildenbroeder een ander de loef zou kunnen
afsteken. Smeden en wolververs werkten van ’s morgens vier tot ’s avonds acht
uur, de bijlhouwers van ’s morgen negen tot ’s avonds zeven uur. In de winter
begon men een uur later. De keurmeester ging rond om te zien of iemand langer
werkte dan bepaald was. Eveneens werd de zondagsrust streng gehandhaafd,
soms hield men zaterdag of de dag voor de feestdag eerder op met werken. Toen
het bisdom in bezit kwam van Karel V in het jaar 1528 werden alle politieke
rechten van de gilden afgeschaft. Zij werden weer wat zij oorspronkelijk en in de
meeste steden steeds geweest waren: eenvoudige bedrijfscorporaties, hun overige
inrichting bleef wel dezelfde. Willem de Zwijger, zoon van Juliana van Stolberg
doorliep de machiavellische school aan het hof van Karel V. Ondanks zijn
staatkundige en politieke opleiding aan het hof had Willem heldere inzichten in
de vaak troebele en onzuivere drijfveren en overwegingen van dit hof. Zodat hij
eens en voor altijd deze verwierp en afzwoer, om alleen de stem van zijn geweten
te volgen bij alle beslissingen die hij nam. Zich niet te laten leiden door mensen
en hun overwegingen maar door God alleen. Juliana van Stolberg heeft haar
gehele leven die lijn doorgetrokken en deze is haar kinderen ingeprent, diep in
hun hart. Willem 1 (de Zwijger) was in het jaar 1544 door de Habsburgers als
gouverneur aangesteld in de Nederlanden. Omwille van de Nederlanders was hij
in opstand gekomen en had de oorspronkelijke rol van stadhouder als dienaar
weer inhoud gegeven. De krijgsheer van Oranje was de verlosser geweest,
militair bevrijder, godsdienstig hervormer en ofschoon hij en zijn zoon Maurits
van Nassau als militaire leiders het bestuur in handen hadden, wilde geen van
beiden als koning heersen. Willem had al vaak de kroon geweigerd die de
dankbare Noordnederlanders hem aanboden en Maurits weigerde de erfelijke titel
prins van Oranje. Willem de Zwijger had in het jaar 1587 de stad Leiden een
universiteit geschonken uit dank voor het geboden verzet tegen de Spanjaarden,
slechts weinigen konden daar gebruik van maken. De universiteit die als eerste
in Nederland in het jaar 1575 werd opgericht. In de meeste Nederlandse
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huishoudens waren de Statenbijbel en de didactische (onderrichtend) maar
humoristische werken van Jacob Cats die voor een onderklasse schreef, waar
niemand naar luisterde, de enige boeken.
Een belangrijke teelt was de verbouw van vlas. Vlas werd steeds op een ander
stuk grond verbouwd. Men gebruikte hiervoor de hoogste gedeelten van de
groengronden. Het vlas werd in juli getrokken, aan bossen bomen gebonden en
acht à tien dagen onder water gehouden in een sloot om het te weken ('t vlas in
de rötte'). In juli was de stank hiervan nauwelijks te harden. Daarna haalde men
de bastvezels er in de lengte af, deze vezel werd in water afgespoeld. Het werd
vervolgens
uitgespreid,
gedroogd,
gerepeld,
gebraakt,
gehekeld
en
schoongemaakt. Daarna werd het gesorteerd op soort: vlas, hede, middelhede en
stathakke. Op de boerderij sponnen de vrouwen de garens. Er was ook meestal
een knecht die niets anders deed dan het eigen verbouwde vlas bewerken en
weven tot linnen. De beste soort was voor de verkoop, de tweede soort voor eigen
gebruik. Belangrijke linnencentra omstreeks het jaar 1800 waren Almelo en
Ootmarsum. Ootmarsum had een markt voor linnen garens waar de linnenreders
of fabriqueurs (linnen en damastopkopers) uit andere plaatsen, met een aantal
van hun wevers, garens inkochten. Ook werden van hieruit garens uitgevoerd
naar Bentheim. Almelo voerde veel linnen garens in, die door de plaatselijke
wevers thuis werden geweven tot lijnwaad dat op de plaatselijke bleekvelden
werd gebleekt.
Almelo had – op Haarlem na – het grootste bleekveld van ons land. In de zomer
werden de Almelose watermolens stilgelegd. Reden was om er voor te zorgen dat
geen water verloren ging voor het roten van het vlas en het bleken van het
linnen. Grote bleekvelden vond men in het Sluitersveld en aan de Krommendijk,
daar woonden ook de blekers. Het bleken gebeurde op grote weidevelden en wel
door de inwerking van zon, lucht en water. Het hele proces duurde twee à drie
maanden. Bij dit bleken werd gebruik gemaakt van schuiten. Het Twente van het
jaar 1800 kende ongeveer negenhonderd linnenwevers, voornamelijk in Almelo
en omstreken. Elke wever produceerde ongeveer duizend el per jaar. De wevers
werkten voor een linnenreder of fabriqueur die het linnen in ontvangst nam,
betaalde en de wever van nieuwe garens voorzag. In Enschede en omgeving
weefde men veel bombazijn: een katoenen inslag op een linnen ketting. Mannen
en vrouwen, kinderen en dienstboden kunnen, voornamelijk gedurende de winter
en bij tussenpozen gedurende het overige deel van het jaar daarvan gebruik
maken.
Ter Horst & Co is een overheersende positie in Rijssen gaan innemen. Het bedrijf
is uitgegroeid tot een grootindustrie waarmee zich geen enkel bedrijf in Rijssen
kan meten en waaraan een school met tweehonderd kinderen, een ziekenfonds
en een ondersteuningsfonds verbonden is. Ongeveer duizend Rijssenaren
verdienen hun dagelijks brood in de fabrieken aan de Beek en aan de
Boomkamp. Er wordt in het jaar 1888 ongeveer vier miljoen kilo garen
gesponnen, waarvan zakken en pakdoek worden geweven. De firma is voor een
deel overgenomen door Van Heek & Co en levert aan het Nederlandse ministerie
van justitie en heeft goederen in consignatie (toezending van goederen voor de
verkoop voor rekening van de toezender) in plaatsen als Baltimore, Philadelphia,
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Valparaiso, Havanna en Odessa. Nog in hetzelfde jaar krijgt de familie een flinke
tegenslag te verwerken. Op 20 oktober overlijdt de oudste firmant, Gerrit
Hendrik, hij is dan eenenveertig jaar oud. De zaken worden voortgezet door Auke
Hayo die nu wordt bijgestaan door zijn veel jongere broer Jan, hoewel die nog
niet in de firma wordt opgenomen. De twee moeten in de negentiger jaren veel
moeite doen de firma op het oude niveau te houden. Hoewel Ter Horst & Co de
enig overgebleven juteproducent van betekenis is, wordt toch steeds meer
concurrentie ondervonden, voornamelijk van de jutefabrieken is Brits-Indië. Er
moeten maatregelen genomen worden om de strijd vol te houden. In het begin
van de jaren negentig worden meerdere spin- en weefmachines besteld en de
Rijssense arbeiders moeten harder werken om hetzelfde loon te houden. Er
ontstaat hierdoor nogal wat weerstand tegen de leiding van de firma. Een slecht
jaar voor de jute-industrie is bijvoorbeeld het jaar 1891, het is het gevolg van het
mislukken van de juteoogst. Hierdoor stijgen de prijzen van de grondstof zonder
dat dit kan worden doorberekend in de prijzen en de producten. Ook het jaar
1893 is een ongunstig jaar voor de jute-industrie. Er heerst een financiële
wereldcrisis en de grondstoffen stijgen in prijs. Toch bieden de fabrieken nog
regelmatig werk aan ruim duizend arbeiders. Het aantal spillen in het bedrijf is
uitgebreid tot ruim vijfduizend. De productie van garen is niet gestegen, ongeveer
vier miljoen kilo. De crisis zet door in het jaar 1894 en treft vooral de juteindustrie. De productie is minder dan de voorgaande jaren. De prijs van ruwe
jute is hoog terwijl de vraag naar garen en doek verminderd. Eén van de
oorzaken van de geringe vraag is onzekerheid over nieuwe tariefwetten die de
Verenigde Staten gaan hanteren. Hogere tarieven zouden een ongunstige invloed
kunnen hebben op de afzetmogelijkheden in dit land. De fabrieken van Ter Horst
& Co staan een gedeelte van het jaar stil. De arbeiders zijn ontevreden, in de
zomer vindt een staking plaats. In de tweede helft van het jaar komt er een
opleving. Er komt vraag uit Brazilië en Argentinië waardoor de prijzen niet verder
zakken, in september stijgen de prijzen zelfs. In de Verenigde Staten worden
nieuwe tarieven aangenomen, jutegoederen kunnen in het vervolg vrij worden
ingevoerd. Het kolenverbruik in dit jaar is ongeveer driehonderdduizend kilo. Het
aantal arbeiders is gestegen tot ongeveer elfhonderd. Vanaf het jaar 1895 gaat
het weer beter met de jute-industrie. Vooral het jaar 1897 is, door lage
grondstofprijzen, een gunstig jaar. Een nadeel is dat de vraag naar juteartikelen
niet levendig is. De Verenigde Staten die de markt beheersen bieden opnieuw
onzekerheid over verandering van de tariefwet. De Europese jute-industrie moet
bovendien opboksen tegen, inferieur geachte, producten uit Brits-Indië. De
fabrikanten zijn gedwongen zich meer op fijnere weefsels, fancy-goods, toe te
leggen. Ter Horst & Co is de enige jutespinnerij in Nederland met ruim
vijfduizend spillen. In het jaar 1898 neem ter Horst & Co deel aan de
Wereldtentoonstelling in Parijs. De inzending wordt met goud bekroond. Wat
betreft de jutebranche zijn er dit jaar en het volgende vooral klachten over de
prijzen en kwaliteit van de ruwe jute die als grondstof wordt gebruikt. Over het
algemeen is de kwaliteit van de jute slecht doordat ze te nat en te frauduleus
wordt ingepakt. Bovendien wordt nog steeds concurrentie ondervonden van de
Brits-Indische producten. De handel met de Verenigde Staten ligt stil door de
oorlog met Spanje om Cuba en de Filippijnen. In de Rijssense jutefabrieken
hebben elfhonderd arbeiders geregeld werk. Er wordt voor zowel het binnenland
als het buitenland gefabriceerd. In de volgende jaren zijn de moeilijkheden in de
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jute-industrie van dezelfde aard als de jaren daarvoor. Toch blijft de productie
van de firma Ter Horst & Co gestadig vooruitgaan. Een jaar later komt er een
weefgetouw bij en komt de productie van garen zelfs op vijf miljoen kilo. Ondanks
moeilijkheden van diverse aard in de volgende jaren (hoge prijzen en slechte
kwaliteit van de ruwe jute, moeilijkheden met de koleninvoer en lage prijzen voor
juteproducten), slaagt Ter Horst er toch steeds in de productie te verhogen. In
het jaar 1904 wordt begonnen met een uitbreiding en verbouwing van de fabriek
aan de Boomkamp, die in het jaar 1905 gereedkomt. Er komt een nieuwe
stoommachine van zevenhonderdvijftig pk. Het aantal spillen in deze fabriek
wordt uitgebreid tot vierduizendzeshonderdvierenveertig en het aantal
weefgetouwen tot honderdenveertig. In de beide fabrieken staan nu zevenduizend
vierhonderdzestig spillen en driehonderdtien weefgetouwen. De nieuwe fabriek
heeft gedurende de verbouwing niet lang hoeven stoppen. De garenproductie
bedraagt in het jaar 1905 ruim vijf miljoen kilo. Het kolenverbruik is vierhonderd
ton. Naast het ziekenfonds en een fabrieksschool is aan de firma Ter Horst & Co
nu ook een pensioenfonds en een ondersteuningfonds, een naaischool en een
muziekvereniging verbonden. Een zeer goed jaar voor de jute-industrie is het jaar
1906. De firma Ter Horst & Co heeft echter het nadeel dat door de
stakingsgeruchten die vanaf augustus opduiken, veel klanten aarzelen hun order
te plaatsen. Ook het jaar 1907 zet gunstig in voor de industrie. Inmiddels is
echter de werkstaking uitgebroken en is Ter Horst & Co van mededinging
uitgesloten.
De omstandigheden in het bedrijf van de firma Ter Horst & Co komen aan de
orde in de Staatsenquete van het jaar 1890. In Rijssen wordt de arts Gerhardus
Hendrik Immink ondervraagd, evenals de directeur van de nieuw fabriek
(Boomkamp), Joost Koenderink en de directeur van de oude fabriek (Beek),
Hendrik Aalders. Uit de arbeiders worden de wevers Mannus Nijkamp en
Hermannus Bruins, dagloner Jan van den Berg Gz. en Jan Kreykes, die
werkzaam is in de kalenderij, uitgekozen. Directeur Koenderink vertelt dat de
arbeiders elke dag elf uur in de fabriek werken en een schafttijd van een uur
hebben, een tijd die volgens hem lang genoeg is. De meeste arbeiders gaan in dat
uur naar huis om te eten. Enkelen wonen buiten Rijssen en blijven over maar er
is geen schaftlokaal. Nachtwerk wordt in de fabriek alleen verricht om reparaties
uit te voeren en zondagswerk alleen om de ketel schoon te maken. Protestantse
arbeiders hebben op biddagen en dankdagen een paar uur vrij. De fabrieken
stoppen dan van half negen tot ’s middags één uur zodat de arbeiders naar de
kerk kunnen gaan. De arbeiders die absoluut niet gemist kunnen worden moeten
terugkomen, anderen mogen de hele dag wegblijven. De lonen worden berekend
per stuk of per kilo, vaste werklieden zijn in daghuur. Ook de bazen worden
betaald naar het aantal stukken dat geweven of het aantal kilo’s dat gesponnen
wordt. Voor de meesten is hierbij een minimumloon van zes gulden per week
gewaarborgd. In de weverij werken bijna uitsluitend mannen, er zijn twee
vrouwen. De andere arbeiders en de arbeidsters verdienen minder dan de wevers,
de spinsters bijvoorbeeld verdienen vier gulden per week. Het loon wordt
uitbetaald in Nederlands geld, op maandagavond voor de weverij, op
dinsdagavond voor de spinnerij. Er bestaat geen fabrieksreglement maar het
komt wel voor dat boetes aan de arbeiders worden opgelegd, bijvoorbeeld
wanneer ze te laat komen of fouten maken. Vloeken in de fabriek, ook door de
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bazen, is verboden. De boetes worden opgelegd door de bazen en aan de
directeur ter uitvoering voorgelegd. De gelden hiervan komen in het ziekenfonds
terecht. De arbeiders kunnen zich bij de directeuren of bij de firmanten beklagen
wanneer ze menen onrechtvaardig behandeld te zijn. Dit komt echter zelden voor.
Om op de fabriek toegelaten te worden moeten de kinderen een examen afleggen
dat door de hoofdonderwijzer van de openbare school wordt afgenomen. De eisen
die hiervoor gesteld werden zijn: goed lezen en schrijven en vier rekenkundige
hoofdbewerkingen kunnen toepassen, zodat op de fabrieksschool het
herhalingsonderwijs gevolgd kan worden. In het jaar 1890 gaan de jongens en
meisjes van school af als de onderwijzer hun ontwikkeling voldoende acht. Aan
het bedrijf is een ziekenfonds verbonden. Het is een initiatief van de arbeiders en
het beheer is bij de directeuren van de beide fabrieken en de bazen. Van het loon
van de arbeiders wordt wekelijks twee procent afgehouden tot een maximum van
twaalf cent. Ze ontvangen bij ziekte geneeskundige hulp, geneesmiddelen en het
halve weekgeld. De arbeiders kunnen bij ongelukken geen beroep doen op het
ziekenfonds. Ook bestaat er een afzonderlijk fonds voor gehandicapten en oude
vrouwen waarin door de arbeiders twee cent per week wordt gestort. Wie daartoe
door de bazen wordt aangewezen ontvangt éénvijftig of twee gulden
ondersteuning. Aan sommige oude werklieden wordt pensioen uitbetaald hetgeen
geheel buiten enig fonds om gebeurt, het is de ‘vrijgevigheid van de bazen’.
De leden van de enquêtecommissie constateren dat in de fabrieken van Ter Horst
& Co in het algemeen goed is gezorgd voor de omheining van gevaarlijke
machinedelen. Spoelvangers aan de weefgetouwen zijn er echter niet. Het gebeurt
volgens de directeur zelden dat er spoelen uitschieten. Het smeren van de
stoommachine wordt alleen gedaan als de machine stilstaat. De
enquêtecommissie heeft aanmerkingen op de arbeidsomstandigheden in de
kraskamer, waar veel stof ontwikkeld wordt. Er zijn alleen luchtkokers aanwezig
en geen stofzuigers. Men is van plan een krasserij in de open lucht binnen de
omheining aan te leggen. De fabriek wordt met gas verlicht, hetgeen in het begin
van de herfst, wanneer ’s avonds de verlichting wordt aangestoken, tot gevolg
heeft dat de temperatuur in het gebouw nogal oploopt. In de winter is daarvan
niets te merken. Drinkwater is in de fabriek niet aanwezig, het wordt gehaald uit
de stadspomp. In de fabriek staat het drinkwater in overdekte vaten met een
kraan erin. Het wordt verschillende malen per dag ververst.
De Rijssense arts Gerhardus Immink is niet gelukkig met het feit dat de kinderen
al op hun twaalfde naar de fabriek gaan. Hij vindt dat te jong en zou liever zien
dat de kinderen met veertien jaar beginnen te werken. Toch is hij van mening dat
de jongens en meisjes die bij Ter Horst & Co werken er over het algemeen
tamelijk goed uitzien en dat hun lichamelijke toestand de eerste jaren niet
achteruit gaat. De kinderen worden niet geneeskundig gekeurd wanneer zij
beginnen te werken. De kindersterfte is in gezinnen waarvan de vrouw werkt
groter dan in andere gezinnen. Vrouwen die spoedig na de bevalling weer aan het
werk gaan hebben een oppasoma en geven het kind borstvoeding in de ochtend
voor het werk, tussen de middag en in de avond. Het kind heeft hier echter niet
genoeg aan. De arts vindt dat een getrouwde vrouw thuis hoort om het
huishouden te doen. Hij is echter niet van mening dat de huisgenoten, behalve

768

de baby, lijden onder het werk van de werkende moeder. Het is hem niet
opgevallen dat het misbruik van sterke drank groter is in gezinnen waarvan de
vrouw in de fabriek werkt, dan in andere gezinnen. Immink stelt dat de
fabrikanten de laatste tijd strengere maatregelen hebben genomen door de
vrouwen gedurende een tijd voor en na de bevalling uit de fabriek te weren. Men
is zelfs van plan langzamerhand de getrouwde vrouwen helemaal uit de fabriek
weg te houden.
Op 10 april 1893 deelt de firma mee, naar het voorbeeld van Van Heek & Co te
Enschede, een volkspark te willen stichten. Zij heeft daarvoor een gedeelte van de
gemeenteweide, de Mors op het oog, de Mors is eigendom van de gemeente
Rijssen. Bij dit volkspark zal een gebouw voor ontspanning van de arbeiders
komen waar geen sterke drank geschonken mag worden. Juist bij dit initiatief
blijkt dat het niet helemaal pais en vrede is tussen de firma en de Rijssenaren.
Het plan valt helemaal verkeerd bij een deel van de bevolking. Sommigen zijn
bang dat het volkspark onzedelijkheid in de hand zal werken en verstoring van
de zondagsrust. Anderen vrezen dat de ‘revolutiegeest’ aangewakkerd zal worden.
In de gemeente circuleren al snel twee verzoekschriften, één voor en één tegen de
komst van het park. Ter Horst voelt zich martelaar en doet verslag aan de
financiers uit Enschede. De Rijssense gemeenteraad verwerpt het plan en Ter
Horst ziet voorlopig af van het plan. Ook hierna zien we de tegenstellingen tussen
de bevolking en de fabrikant. Het jaar 1894 was een ongunstig jaar voor de juteindustrie en de beide fabrieken liggen noodgedwongen een aantal maanden stil.
Dit leidt tot confrontaties tussen arbeiders en fabrikant. Op 11 juli vormt zich
een grote volksoploop die met hulp van de politie uit elkaar wordt gedreven en
pas in de avond is de orde hersteld. Om nieuwe rellen te voorkomen worden
militairen in Rijssen ingezet. Er komt uit Deventer een acht en twintig man sterk
detachement huzaren. Een paar maanden later heerst er opnieuw onrust. Er
breekt een werkstaking uit onder de fabrieksarbeiders. De Rijssense veldwachter
krijgen assistentie van marechausseebrigades uit Almelo en Markelo, daardoor
worden ongeregeldheden voorkomen. Overleg tussen fabrieksarbeiders en
fabrikant leidt tot een oplossing. Vanaf het jaar 1895 ontstaan nieuwe
moeilijkheden. In de weverijen zijn de arbeiders gewend één weefgetouw per
persoon te bedienen. In veel fabrieken in Twente is het de gewoonte dat de
wevers aan twee of meer touwen werken. Ter Horst probeert ook in haar
fabrieken dit meergetouwenstelsel in te voeren. Volgens de arbeiders is die
manier van werken niet mogelijk. Ze vinden dat het wel mogelijk is in de
katoenweverij maar niet in de jute omdat de stof te zwaar is. In de jaren die
volgen leidt dit meningsverschil steeds weer tot nieuwe conflicten. Het hogere
loon dat de wevers bij de invoering van het tweegetouwenstelsel zouden
verdienen, kan hen niet van hun overtuiging afbrengen. In het jaar 1900 staan
daarom zelfs een aantal looms (stoomweefgetouwen) onbemand. In dat zelfde jaar
wordt voor het eerst door sociaal-democratische textielarbeiderbond De
Eendracht begonnen met het werven van leden. Resultaat levert dat voorlopig
niet op. De christelijke vakbond Unitas verliest daardoor haar interesse in
Rijssen.
Och, het geschiedt soms zoo dikwerf, dat onzen bondsvoorzitter alle medewerking
wordt ontzegd, en eerst dan met kracht en klem wordt aangedrongen om toch eens
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te komen propaganda maken, wanneer de socialisten er vasten voet beginnen te
krijgen, gelijk ook in Rijssen het geval is geweest.
We zien dat de verhoudingen in Rijssen verschuiven. Van een patriarchale relatie
tussen de fabrikanten en de werknemers, waarbij gezamenlijk wordt geijverd voor
betere levensomstandigheden, ontstaat een meer moderne verhouding. De
arbeiders moeten voor verbetering van hun lot vechten tegen hun patroons. Het
is de klassieke tegenstelling tussen de proletariërs en kapitalisten. Hierbij hoort
onvermijdelijk de opkomst van de vakverenigingen. Ze vechten voor betere
arbeidsomstandigheden die in de overige fabrieken in Twente wel zijn verbeterd,
echter niet in Rijssen. Er is al in jaren geen loonsverhoging geweest. De
loonbeweging krijgt steun van de Almelose jurist mr. G.J. Sybrandi, lid van de
Antirevolutionaire Partij. In het Twents Volksblad publiceert hij een aantal
artikelen over de misstanden in Rijssen. Hij stelt dat de lonen die in Rijssen
verdiend worden in vergelijking met de omliggende plaatsen, veel te laag zijn. Hij
geeft een loonstaat waaruit blijkt dat de lonen in Rijssen variëren van een gulden
tachtig per week voor een twaalfjarig meisje tot negen gulden per week voor een
wever die zonder hulp twee getouwen bediend. Volgens Sybrandy zijn na de
enquête van het jaar 1890 in verschillende Twentse fabrieken verbeteringen
aangebracht, maar niet in Rijssen. Hij keert zich scherp tegen de huisarbeid die
in Rijssen verricht wordt. Het naaien van jutezakken door vrouwen en kinderen
thuis gaat ten koste van de gezondheid en van het gezinsleven. Er moet wel wat
bijverdiend worden want van het hongerloon kan men niet leven. De fabrikant
schrikt van de loonbeweging die de rust in hun ‘juteparadijs’ verstoort. Ze doen
opnieuw een concessie. Ze komen terug op hun aanvankelijke weigering het loon
van de laagstbetaalde vaste arbeiders aan te passen. In juni worden de lonen van
vijf gulden en een en dertig cent verhoogd naar zes gulden en dertien cent.
Bedenk dat er zesenzestig uur per week werd gewerkt! Bovendien wordt tot
verbazing van de Rijssenaren wanneer de fabriek enige uren stilstaat,
schadevergoeding gegeven voor gederfd loon, iets dat nooit eerder was gebeurd.
De woon- en leefomstandigheden zijn slecht, pleinen en straten zijn vervuild, de
kwaliteit van het drinkwater laat te wensen over. De werktijd is lang en
bovendien zijn de lonen onvoldoende om in het levensonderhoud te voorzien. Het
werk in de jutefabrieken is ongezond. Het sterftecijfer ligt in Rijssen ver boven
het landelijke gemiddelde. Bovendien zijn er veel gevallen van tbc, jutestof wordt
genoemd als één van de oorzaken. In de zomer van het jaar 1906 wordt duidelijk
dat de Rijssenaren verbetering van hun omstandigheden willen. Ze melden zich
massaal aan bij de vakbonden en gaan over tot het stellen van looneisen. Op 3
december 1906 is het zover, de jutefabrieken in Rijssen staan stil. In Rijssen
ontstaat een felle strijd, niet alleen tussen de arbeiders en fabrikanten, ook
tussen de arbeiders onderling. Het conflict zal bijna vijf maanden in beslag
nemen. Er volgt een bemiddelingspoging van burgemeester Teunis Lodder. Een
commissie uit de burgerij probeert een gesprek tussen de firma en het
stakingscomité tot stand te brengen. Dit lukt maar het gesprek levert niets op.
Dan worden twee nieuwe bemiddelingspogingen ondernomen, ditmaal door
landelijk bekende politici onder wie het tweede kamerlid voor de Anti
Revolutionaire Partij: P. van Vliet en de voorzitter van de Diamantbewerkerbond:
Henri Polak. Zij doen een bod waarbij de stakers ongeveer vijf en twintig procent
van hun oorspronkelijk eis zullen krijgen. Ter Horst heeft overleg met Van Heek
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te Enschede en ze wijzen ook dit bod af. Vanaf het begin van de staking komt er
financiële steun uit het hele land, ook uit de Twentse gemeenten als Nijverdal,
Almelo en Enschede. In het begin komen de socialistische organisaties over de
brug, later ook de christelijke en rooms-katholieke. Opvallend is dat zelfs de
grote antirevolutionaire voorman en ex-minister president Abraham Kuyper zich
voor de Rijssense staking inzet. Met ingang van 1 februari 1907 ontslaat Ter
Horst ongeveer honderdveertig arbeiders die vanaf het begin van de staking
steeds hebben doorgewerkt. Zij zijn met te weinig om het werk te kunnen
voortzetten en moeten zelf voor meer arbeiders zorgen. Daarop wordt een actie
gestart om zoveel mogelijk arbeiders de fabriek in te krijgen. Honderdzeventig
mensen gaan weer aan het werk. Al spoedig worden zij gevolgd door anderen.
Stakers en werkwillenden komen daardoor steeds scherper en gewelddadiger
tegenover elkaar te staan. Tal van incidenten vinden plaats. De fabrikant speelt
een actieve rol in de bescherming van de werkwilligen. Op woensdag 27 februari
is het aantal arbeiders aangegroeid tot driehonderd en tien. Sommige stakers
verlaten Rijssen en zoeken elders werk. Op 9 maart meldt de firma opnieuw dat
het meergetouwenstelsel wordt ingevoerd en dat voor een aantal stakers geen
plaats meer zal zijn in de fabriek. Burgemeester Lodder verzoekt de Rijssense
arts baron Van Utenhove een nieuwe bemiddelingspoging uit te voeren. Ook deze
poging loopt op niets uit. Uiteindelijk moeten de bonden erkennen dat de strijd
verloren is. Op 26 april 1907 geven de stakers zich over en melden zich weer bij
de fabriek. Honderdvijftig mensen worden geweigerd, het betreffen vooral de
leiders van het stakingscomité. Ook een aantal zieke werknemers en ouderen
worden niet meer toegelaten. Een groep ex-stakers vertrekt naar Duitsland, waar
zij werk vinden in de jutefabriek te Ahaus.
Sommige Rijssenaren verrichten werk aan huis voor de fabriek, het naaien van
zakken wordt in ongeveer tweehonderd huisgezinnen beoefend. Het is stukwerk,
een ‘vlijtige’ vrouw kan er vijftig tot zestig cent per dag mee verdienen en het
huishouden er nog bij doen, vindt directeur Koenderink van Ter Horst & Co. Ook
worden er jonge kinderen gebruikt voor het naaien van de zakken. Koenderink
denkt niet dat dit een ongunstige invloed op het schoolbezoek heeft omdat de
mensen hun kinderen niet thuis durven houden. De kinderen zijn bestemd voor
de fabriek maar worden bij onvoldoende leerprestaties niet toegelaten. Volgens
Slicher van Bath is dit bijverdienstensysteem ontstaan toen Overijssel zich in de
zeventiende en achttiende eeuw herstelde van de grote verwoestingen van de
Tachtigjarige oorlog. Het economisch leven was erop gericht om zelf in de eigen
behoeften te kunnen voorzien. Dit gold zowel voor de boerenhoeven als voor de
stadjes. De boer verbouwde haver voor zijn eigen paarden en vlas allereerst voor
eigen gebruik. De landbouw zelf kon geen bevolking meer opnemen omdat
uitbreiding van de bouwgronden door de marken zoveel mogelijk werd
tegengegaan. Vandaar dat behalve met weven ook geld verdiend werd met
spinnen, klompenmaken, schoenmaken, schipperij, vervoer van goederen met
paard en wagen. Zo looiden rond het jaar 1800 de schoenmakers hun eigen leer
en er werden al in het jaar 1809 vanuit Twente veel klompen uitgevoerd naar
Friesland en Holland.
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School- en volksfeest Goor
In 1874 was het kinderwetje van Van Houten aangenomen, welke fabrieksarbeid
van kinderen beneden veertien jaar verbood. Dit was een eerste poging om een
einde te maken aan de mensonterende kinderarbeid. De levensomstandigheden
van verreweg het grootste deel van de bevolking waren diep treurig. Men
beschouwde kinderarbeid in die dagen alleen als een zeer welkome aanvulling op
het povere gezinsinkomen. Het doet uiteraard niets af aan de onvoorstelbare
triestheid waarin men toen leefde. Toch begonnen de inzichten langzamerhand te
veranderen. Kinderen werkten onder andere in de Twentse Stoomblekerij te
Goor. De directeur W.H. Nieuwenhuis trachtte de kinderarbeid te rechtvaardigen
met: 'Ik laat de kinderen in de fabriek toe omdat ik weet hoe bitter nodig het
huisgezin de kleine verdiensten van den jongen of meisje heeft en mijn warm
hart komt er tegen op zo'n kind de toegang tot de fabriek te weigeren.’
Burgemeester Groskamp antwoordde: 'Ik apprecieer uw warme hart ten zeerste,
maar wijs u op de noodlottige gevolgen van zulk misplaatst medelijden en acht
ieder ouder verplicht hunnen kinderen het noodige onderwijs te geven.’
Ondertussen liet de leerplichtwet nog op zich wachten. Het college van
burgemeester en wethouders probeerde de negatieve invloed die dit had op de
ontwikkeling van de jeugd op haar manier te beperken. Er werd een commissie
benoemd van zeven personen die tot taak had het schoolverzuim zoveel mogelijk
te ontmoedigen. De 'Commissie tot wering van het schoolverzuim', naderhand
'Vereniging van Volksonderwijs' ging als volgt te werk. In Goor werd in het jaar
1875 een schoolfeest georganiseerd. Dat feest was er niet voor alle kinderen.
Slechts de zogenaamde nulverzuimers, dat waren kinderen die in het afgelopen
schooljaar niet vaker dan dertig keer onnodig hadden verzuimd, waren welkom,
de anderen niet. De oorsprong van het Goorse Schoolfeest, later School- en
Volksfeest, moet dus worden gezocht in het streven van burgemeester en
wethouders de kinderen te stimuleren zoveel mogelijk de school te bezoeken. De
gehele negentiende eeuw kan als een worsteling worden beschouwd om tot
verantwoord onderwijs te komen en pas met de invoering van de leerplichtwet
van het jaar 1900 zou van een werkelijke vernieuwing van onderwijs sprake zijn.
De maatschappelijke positie en de levensverhoudingen van de fabriekarbeiders
en hun gezinnen was omstreeks het jaar 1870 nog uitermate zwak en onzeker,
zwaar en beneden alle redelijke levenspeil. Hoe de bewustwording van hun
wantoestanden de arbeiders tot de eerste uitbarsting had gebracht komt om
aandacht vragen. Relletjes, ruiten ingooien bij autoriteiten en fabrikanten, wilde
stakingen, inkwartieringen van de gewapende macht waren de vaste symptomen.
Dan steekt de storm op in Almelo, voorafgegaan door een onstuimige wilde
staking te Vriezenveen in het voorjaar van het jaar 1872 bij de firma Jansen en
Tilanus. Als midden in de winter van 1887/1888 een staking uitbreekt, de eerste
op grote schaal in Almelo bij de firma gebroeders Scholten en Co. en bij H. en B.
Scholten, waar ongeveer zevenhonderd fabriekarbeiders het werk neerlegden. In
november van het vorige jaar was hun loon met bijna tien procent verlaagd en op
hun reclame (klacht) hadden ze geen respons kunnen krijgen. Weldra brengt de
socialistische en de links vooruitstrevende pers eerst in Twente, dan spoedig in
heel het land, de zaak voor de publieke tribune. Een ontzaglijke deining ging door
het land en van alle kanten stroomde financiële steun naar de stakers. ‘Een
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armoedige arbeiderswoning, het zogenaamde Leeshuis in de Zoetesteeg, bewoond
door de sociaal democratische leider Exoo, wiens voordeur onmiddellijk toegang
geeft tot het enige vertrek, laag van verdieping, met bedompte bedsteden en
versleten potkacheltje, een kleine tafel, zie daar het schamel meubilair van de
conferentiezaal’, aldus beschrijft de destijds bekende Delftse werkgever Van
Marken na eigen herhaalde aanschouwing van dit hoofdkwartier van de stakers.
Hij en de volksleider G. Bennink uit Hengelo mengden zich in talrijke
conferenties met de stakers en met de fabrikanten in de strijd, die meer en meer
een fel karakter aannam. Wel waren de arbeiders rebels. Een foto in het
weekblad ‘De Amsterdammer’ van 19 februari 1888 vertoont Almelo als in volle
staat van beleg. In het midden het oude stadhuis, waarvoor de soldaten heen en
weer lopen, de geweren aan rotten (vier geweren in piramidevorm tegen elkaar)
gezet. Verder het marktplein met tal van druk gesticulerende mannen, het
woonhuis van de fabrikant J. Scholten Gzn. aan het Nieuwe Eind geheel en al
met planken geblindeerd, het kantoor en de magazijnen aan het Kanaal bij de
fabriek ten dele met planken bespijkerd. Alle moeite, door Van Marken in
persoon steeds weer aangewend, had geen succes. Ook niet door de tussenkomst
van predikanten en andere gezaghebbenden, zelfs niet de persoonlijke
bemoeienis van de Commissaris van de Koning mr. J.C. Geertsema. Na eindeloze
strubbelingen, verzwaard nog door ongebreidelde (breidel: toom, breidelen:
beheersen) uitingen van de vrijwel geheel ongeorganiseerde arbeiders, nam eind
maart 1888 een vijftigtal arbeiders op de oude voorwaarden het werk weer op. In
het najaar gingen de meeste arbeiders weer de fabrieken in, na slechts een kleine
tegemoetkoming van de zijde van de fabrikanten te hebben bereikt. Zeker was
het een harde les geweest voor allen, velen waren erg gedupeerd en niet het
minst de kleine winkelstand en de Almelose middenstand. Deze les bracht
organisatie mee, zowel tussen de arbeiders onderling, als meer geregeld overleg
tussen werkgevers en werknemers ter voorkoming van dergelijke rampen.
Als in de zomers van de jaren 1812 en 1813 Willem de Clercq voor het eerst via
Uelzen per diligence naar Almelo is gereisd en hier weken aaneen logeert, dan
vertelt hij in zijn ‘Dagboek’ over het karakteristieke, gebonden familieleven van de
zittende Almelose burgerij. Hij vertelt van hun beschaving, familietradities, van
hun huiselijke hebbelijkheden. Hij wijdt uit over hun sociëteitsconversatie, de
landelijke uitstapjes, hun zakengesprekken bovenal.
Wanneer men hier spreekt van fabrieken, dan moet men zich niet voorstellen grote
gebouwen, waar de arbeiders samenwerken. Nee, iedere fabriqueur heeft zijn
eigen loonwevers. Hij is het die hun het garen verschaft, zij verweven het in hun
huis en worden daarvoor zeer matig betaald. Het fijnere linnen laten zij door hun
wevers fabriceren; het grovere goed kopen zij bij de boeren, bleken het op de
bleken bij de stad en verkopen het gebleekte goed. Op deze bevolking (2500
personen), onder wie zo vele huisgezinnen die hun eigen brood bakken, treft men
achttien bakkers, die alle goede zaken doen. Het brood is in het algemeen slecht.
De Fransen bakken een beter soort brood.
Willem de Clercq is geboren in Amsterdam in het jaar 1795 en tot het jaar 1824
nog zonder werk maar toen werd hij benoemd tot secretaris van de dat jaar
opgerichte Nederlandse Handelsmaatschappij.
Ook naar Vriezenveen is De Clercq op een mooie zomerdag van het jaar 1812
uitgereden met zijn gastheren:
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Vjenne, het zonderlingste dorp dat ik ooit gezien heb. Het is in rechte lijn minstens
een uur gaans, in het genre van Loosdrecht, maar de hollandse netheid vindt men
er niet. De huizen zijn voor het grootste deel armzalig, maar men vindt er enkele
schilderachtige ook bij. Sommige hebben geen schoorsteen, zoodat de rook onder
de deur een uitweg moet zoeken, terwijl overal een groot aantal varkens en honden
losloopen. De inwoners verschillen van die der naburige gemeenten, niet alleen
door hun taal maar ook door hun zeden.
Na de Eerste Wereldoorlog stonden verschillende banken zwak. En op een
bestuursvergadering van de coöperatie had een reizigervertegenwoordiger zelfs
voorspeld dat binnenkort ook het papieren geld van de Nederlandse Bank geen
waarde meer zou hebben. Daardoor werden veel mensen in Rijssen ongerust en
op zekere avond kwamen een paar arbeiders van de firma ter Horst bij de
boekhouder Roelofs om voor een bankbiljet van tien gulden zeven harde gulden
te vragen. Roelofs, die tot op dat moment nog niets wist van de lopende
geruchten, vroeg verwonderd: ‘Mär jongs, woo heb iej dat ‘r toch met?’ Nu werd
hem het sensationele verhaal verteld van de vertegenwoordiger. En hoezeer hij
probeerde hen gerust te stellen bleven de arbeiders wantrouwend. Binnen een
paar weken zat het geldelijk verkeer in Rijssen volkomen vast. Iedereen had
zoveel mogelijk zijn papieren geld ingewisseld voor zilver en dat werd angstvallig
vastgehouden. Men kon er met papieren geld nergens meer terecht en zelfs de
bakker wilde zijn brood alleen nog leveren tegen munten. Zo liep ook de firma Ter
Horst vast met de gewone manier van loon uitbetalen en moest er op korte
termijn een oplossing worden gevonden.
Op voorstel van Roelofs werd er toen een algemene vergadering van winkeliers in
Rijssen belegd. Hij hield een korte inleiding, waarna A.H. (Auke) Ter Horst op het
podium verscheen. Hij stelde zijn gehele vermogen garant voor de soliditeit van
de Nederlandse Bank. Dat ging als een lopend vuurtje door de stad en de
volgende dag kwamen er verschillende mensen op het kantoor van de firma om
hun bankbiljetten in te leveren. Daarvoor ontvingen ze dan een gewoon briefje
door Ter Horst ondertekend. Wanneer er vijf en twintig gulden werd ingeleverd
stonden er de woorden: ‘Goed voor f 25’. Met zo’n briefje konden dan de mensen
bij de plaatselijke winkeliers hun inkopen betalen tegen de volle waarde van het
erop vermelde bedrag. Het liep de eerste dagen storm op het kantoor van de
firma dat Ter Horst het alleen niet meer aankon. Roelofs moest hem assisteren
en mocht de briefjes ondertekenen. Al spoedig kwam het geld weer los en ging
het zakenleven in Rijssen weer zijn gewone gang. Zo heeft een fabrikant uit
Rijssen door zijn persoonlijk optreden het vertrouwen in de Nederlandse Bank
kunnen herstellen. Zijn naam was solider gebleken dan de Nederlandse Bank.
Het bedrijf lag aan het kanaal Zwolle-Almelo, dat een verbinding had met de
zeehaven in Amsterdam. De stoomboot De Graaf van Bijlandt meerde aan de
steiger voor de fabriek af. Met een steekwagen werden de exportbalen uit de
fabriek gereden en op de kade gezet. Smoesjan en Staikers Hendrik draaiden aan
de grote kranen om de balen in het ruim van de stoomboot te laden. Langzaam
verdween het schip in de richting Vroomshoop, een rookpluim op de kade
achterlatend. Sinterklaas kwam ook een keer met die stoomboot aan bij de
steiger voor Jansen en Tilanus.
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Koningin Wilhelmina droeg het en Louis Davids zong er over. Vermeldt worden de
duurzame en deugdelijke onderbroeken en borstrokken van de Vriezenveense
firma Jansen en Tilanus. Deze natuurwollen onderkleding volgens het
gezondheidsrecept van professor G. Jaeger werd zelfs bekroond op de
wereldtentoonstelling van Parijs in het jaar 1889. De bedrijfsleiding adviseerde de
gebruikers ‘de kleedingstukken minstens éénmaal per week te verwisselen.’ Het
ondergoed was wereldberoemd. Een Japanse kampbewaarder die het merkje in
het hemd van een Nederlandse krijgsgevange ontdekte – een zakenrelatie van
Jansen en Tilanus – bood er gretig een flinke hoeveelheid schaarse sigaretten
voor aan. Alleen het merk Jansen en Tilanus bestaat nog. Koala
Tricotagefabrieken in Aalten, onderdeel van de Textielgroep Twenthe in Almelo,
vervaardigt met succes dames en herenondergoed met de beroemde merk.
Koaladirecteur Ter Balkt: ‘Uit marktonderzoek blijkt dat zeventig procent van de
ondervraagden het merk Jansen en Tilanus kent en verbindt met kwaliteit.’ De
klassieke advertenties in kranten zijn vervangen door sterspotjes, het tricot
wollen ondergoed door strakke slipjes.
De productieactiviteiten van Jansen en Tilanus zijn beëindigd. Ze begonnen in
het jaar 1870 op initiatief van een van de vele Vriezenveense kooplieden die
handel dreven met Rusland: de Rusluie. De fabrieksgebouwen in Vriezenveen
zijn in het jaar 1984 eigendom van de Enschedese exploitatiemaatschappij
Orgoma. Beheerder Ben Coes werkte vanaf het jaar 1936 bij Jansen en Tilanus.
Eerst, net als zijn vader als machinist, later als hoofd van de technische dienst.
Zijn ouderlijk huis grensde aan de fabriek en werd gesloopt om de fabriek te
kunnen uitbreiden. De helft van het onroerend goed is verkocht aan het
meubelbedrijf Löwik en het metaalwarenbedrijf Van Moort. Het overige deel is
verhuurt onder meer aan een textielbedrijfje. Ben Coes was verantwoordelijk voor
beheer en onderhoud en op die manier nog steeds te vinden op zijn
geboortegrond. Wat hij nog weet is dat de meeste arbeiders in de beginperiode
een klein boerenbedrijfje met een paar koeien erbij hadden. Anders was er niet
genoeg inkomen voor levensonderhoud. Met het werken op de boerderij werd
rekening gehouden. De werktijden werden aangepast en ook de lonen, die lager
waren dan bij andere textielbedrijven. En bijna elke Vriezenvener had een eigen
huis. Een deel van het huis werd vaak verhuurd en van die huur betaalde men
de hypotheek.
Na de Tweede Wereldoorlog werd alles anders. Er ontstonden twijfels over de
capaciteiten van de leiding van het bedrijf; de familie Tilanus had de leiding in de
twintigste eeuw. C.B. Tilanus was huiverig voor een open NV hetgeen de uitgifte
van aandelen inhield en de invloed van vreemde geldschieters. Hij was bang dat
net als bij Spanjaard in Borne de vuile was buiten kwam te hangen. De
geldschaarste kon wel anders opgelost worden, meende hij. De afzet liep terug.
Andere textielfabrieken in Twente worstelden immers met dezelfde problemen!
Wat viel er te verwijten? Uiteindelijk moesten Jansen en Tilanus buitenstaanders
opnemen in de directie. In het jaar 1956 werd Scherrer hoofddirecteur. Hij vond
dat er teveel directeuren waren die bovendien te jong in functie waren gekomen.
De directie zou ook te veel technisch en te weinig economisch geschoold zijn. De
financiële knelpunten bleven. In het jaar 1959 fuseerde Jansen en Tilanus met
Rigtersbleek in Enschede. In het jaar 1961 kwam een scheiding tussen breierij
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en weverij. Vier jaar later werd de tricotageafdeling samengevoegd met Ten
Hoopen in Neede, een onderdeel van Van Heek & Co in Enschede. Van Heek ging
echter failliet in het jaar 1967. In het jaar 1968 kwamen Nijverdal-Ten Cate in
Almelo en Kerkhoven in Rotterdam in beeld. Zij brachten Jansen en Tilanus
onder in Spontor NV. Dat kwam weer in bezit van de Almelose Textielgroep
Twenthe. Die bracht de merknamen Jansen en Tilanus en Koala op de markt. In
de weverij in Vriezenveen werd voor Nico ter Kuile in Neede, een onderdeel van
Van Heek en Co, nog lange tijd technisch doek gemaakt. Na de overname door
Nijverdal-Ten Cate werd de naam Nicolon BV.
In het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd die laatste
productieactiviteit overgeheveld van Vriezenveen naar Nicolon in Almelo. Wat
precies is er fout gegaan bij Jansen en Tilanus in Vriezenveen? Was de
ondergang van de Twentse textiel onafwendbaar? Een vraag waarop de meeste
failliete of overgenomen Twentse textielondernemingen geen passend antwoord
weten. Ben Coes vertelde:
Na de fusie met Rigtersbleek zei ik al dat de blinde de lamme ging leiden. Op een
bepaald moment had je tien directeuren. Nieuwe figuren die het allemaal zo goed
wisten. Wat de oorzaak is van het verdwijnen van Jansen en Tilanus weet ik niet.
Ze beweerden dat we niet genoeg moderniseerden, maar ik kan zeggen dat we
technisch niet achter liepen. Misschien hadden de mensen direct na de oorlog het
geld niet om het kwaliteitsondergoed van ons te kopen. Misschien is de oorzaak de
grote concurrentie uit Afrika en Azië. Onze producten waren goed. Iedereen kende
de reclamecampagne over Jansen en Tilanus Tricot Wollen Ondergoed. Op elk
station waar een WC was stonden onze reclameborden, in het hele land. De
textielindustrie in Twente is door de overheid in de steek gelaten. Net als toen er
gas werd gevonden. Toen moesten de mijnen ook sluiten.
Eigenlijk had de fabriek Tilanus & Co moeten heten want de laatste Jansen
verdween al in het jaar 1897 uit de onderneming. Maar ja, in het begin ontbrak
Tilanus. Het waren de Rusluie die in Vriezenveen de textielnijverheid
ontwikkelden. Deze reizende kooplieden, eigenaars van handelshuizen in Sint
Petersburg, maakten net als de fabriqueurs elders in Twente gebruik van de
thuiswevers. Bij hun definitieve terugkeer naar Vriezenveen wilde de Rusluie
meer dan uitsluitend rentenieren. Een van hen was Wicher Jansen die in het
jaar 1857 met wisselende compagnons en wisselende resultaten het
calicotsfabriekje leidde. Zijn zonen zetten het bedrijfje voort en vonden in J.L.L.
Tilanus, de zoon van een professor in de chirurgie in Amsterdam, een nieuwe
geldschieter. Allen waren opgeleid voor het textielvak. In het jaar 1870 ontstond
Jansen en Tilanus. Het bedrijf kende aanloopmoeilijkheden. Afnemers klaagden
over de kwaliteit van de afgeleverde goederen en vonden die te duur. De
eigenzinnige directieleden moesten zich moesten zich klantgericht opstellen. Dat
leverde profijt op.
En dan was er in de naaierij de oude nakijkster Hospers, beter bekend als
Slotdiene. Die werd gevreesd door haar stevige aanpak. Ben Coes: ‘Als er eens
een olievlekje op het naaigoed was gekomen, schold ze de naaister uit voor
Jólliekolle. En als dan een van de meisjes een traan liet bij zo’n reprimande riep
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Slotdiene: ‘Oh, de troan dej liept, hauf ie niet te pissen’.
In het jaar 1872 werd de sterkerij van de door brand verwoeste Nederlandsche
Katoenspinnerij in Hengelo overgenomen. En in het jaar 1874 werd van de
failliete firma Thooft te Goor de machine voor fabricage van tricotondergoed
gekocht. Het aantal werklieden steeg van honderd in het jaar 1870 tot
vierhonderd in het jaar 1900. Het aanliep liep op tot duizend en Ben Coes zegt
dat de top twaalfhonderd is geweest. Er werd voortdurend uitgebreid. Er kwamen
nevenvestigingen in Vroomshoop en Kampen. Jansen en Tilanus beschikte niet
over een eigen spinnerij en eindafdeling, er werd alleen geweven en
geconfectioneerd. De directeuren van Jansen en Tilanus hadden in het dorp
minder macht dan de textielbaronnen in Enschede, Almelo en Borne. Ze hadden
concurrentie van de Rusluie die in Vriezenveen in hoog aanzien stonden. De
arbeiders van Jansen en Tilanus kregen een middagje vrij als ze wilden
schaatsen en ontvingen soms een financieel extraatje. Dat was dan wel een gunst
en geen recht. Ben Coes: ‘Het was gemoedelijk in de fabriek. Onder elkaar
spraken we Vriezenveens en dat is een apart taaltje in Twente. De Tilanussen
spraken dit niet, ze verstonden het wel. De Tilanussen waren gewone mensen die
hard werkten.’
Bij Jansen en Tilanus werkten altijd veel vrouwen en het kwam zelden tot
knellende arbeidsconflicten. Misschien kwam dat omdat er in slappe tijden een
redelijke wachtgeldregeling bestond of door het extraatje met kerst, het extra
weekloon, de spaarkas, het steunfonds of ziekenfonds. Bovendien kon er naast
de fabriek wat verdiend worden op het land of in het veen. De protestantse
vakorganisatie Unitas kwam in elk geval moeizaam van de grond in het
christelijke dorp. De grote Twentse textielstakingen in de jaren twintig en dertig
gingen voorbij aan Vriezenveen. Al heerste er in de fabriek onrust nadat de
textielfabrikanten bekend maakten de lonen te zullen te zullen verlagen, de
werktijd verlengen en de productie economischer in te richten. Wellicht kwam de
Vriezenveense arbeidsrust mede voort uit de beslissing van het bedrijf zich niet
aan te sluiten bij de Twents-Gelderse fabrikantenvereniging. Die maakte gebruik
van de beruchte uitsluitingtactiek. De Tilanussen hielden niet zo van
samenwerking met andere fabrikanten.
Toch kende Jansen en Tilanus één heftig arbeidsconflict. In het jaar 1872 brak
er een felle staking uit. De textielarbeiders vonden dat het goed ging met de
fabriek. Er kwam een nieuwe stoomketel en er werden meer arbeiders
aangesteld. De arbeiders eisten een hoger loon, uit te betalen in Nederlands geld
en niet in Pruisische thalers die minder waard waren dan het Nederlandse geld.
De woede van de arbeiders richtte zich vooral op burgemeester Nilant, Poepiedik,
die te veel de kant zou kiezen van de fabrikanten. Met rieken en hooivorken
trokken de verbolgen Vriezenveners door hun dorp en gooiden de ramen in bij de
directeuren. Burgemeester Poepiedik vluchtte in paniek naar Almelo en riep de
overheid te hulp. In het opstandige dorp werden huzaren ingekwartierd. Die
hadden twee maanden nodig om het volksoproer te onderdrukken. Burgemeester
Nilant moest vertrekken. Want wie in het dorp van Bonendieke, Boksendiene,
Jöbkeshanne, Hoornjaap, Slotdiene, Stiegngait en Butergraats niet in de smaak
valt kan beter opkrassen. Directeur W.C. Jansen verklaarde tegenover de
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staatscommissie in Den Haag die de arbeidsomstandigheden in de fabrieken
onderzocht: ‘Wij hebben een bijzonder slag volk.’ Dezelfde Jansen vond dat de
werkstaking van het jaar 1872 de schuld was van de vreemde werklieden die uit
andere onrustige plaatsen kwamen.
En dan Jaap Weijers, Hoornjaap, die huisnaaisters voorzag van werk met de
ezelswagen. De ezel had vaak geen zin om de zwaar beladen wagen te trekken en
dan stond Hoornjaap voor het dier en riep: ‘Mör ie de wage noe trek’n of ikke,
laai’n iezel!’
In het jaar 1935 brak er een korte staking uit onder de meisjes van de spoelerij.
Oudere arbeiders maanden de meisjes weer aan het werk te gaan. Verder meldt
Sijes nog enkele werkonderbrekingen bij Jansen en Tilanus. Hij analyseerde het
overleg en de strijd tussen arbeiders, fabrikanten en vakverenigingen in de
Twentse textielindustrie (1922-1955). Dat was vlak na de Tweede Wereldoorlog
en het waren met name vrouwen die in actie kwamen. In oktober 1949 staakten
twaalf zijdeweefsters, zij wilden meer loon. In oktober 1950 staakten acht en
twintig spoelsters uit sympathie met meisjes die geen andere werkzaamheden
wensten te verrichten. Daartoe werden zij gedwongen vanwege de slapte in het
bedrijf. Drie van hen werden op staande voet ontslagen. In april 1951 staakten
veertig meisjes omdat zij niet onder een nieuwe baas wilden werken. Kort daarna
legden een en dertig vrouwen en meisjes het werk neer uit protest tegen
tariefsverlaging. Zestien meisjes en een jongen werden ontslagen. Dat was in een
periode waarin er een schrijnend tekort was aan vakmensen in de textiel. De
Twentse textielarbeiders voelden zich sterk en stelden eisen aan de ondernemers.
Daar zou echter snel een eind aan komen.
Men hoorde vroeger in Oldenzaal nogal eens de verzuchting: ‘Wat jammer dat
Stork hier niet gebleven is want dan zou Oldenzaal geweest zijn wat Hengelo nu
is.’ Stelde men dan de vraag waarom Stork uit Oldenzaal is weggegaan dan was
het antwoord: ‘Ze hebben hem weggejaagd’. Waarom en op welke wijze? Daarop
bleef een antwoord uit. Leden van de familie Stork lachten om deze bewering en
verwijzen naar het feit dat C.T. Stork tot aan zijn dood in Oldenzaal is blijven
wonen. Daarmee komt feitelijk het hele verhaal op losse schroeven te staan.
Dat de broers Stork hun machinefabriek niet in Oldenzaal bouwden komt, zo
wordt altijd gezegd omdat Hengelo voor wat de spoorwegverbinding betreft
gunstiger lag. Dat C.T. Stork & Co. hun bontweverij in het jaar 1854 in Hengelo
vestigden vindt ongetwijfeld zijn oorzaak in het gebrek aan geschoold personeel
in Oldenzaal. Ook Zehender Traus & Co verplaatsen hun bontweverij in het jaar
1867 naar Hengelo. Daar had men reeds geruime tijd bont goed geweven, in
tegenstelling met Oldenzaal waar dit onderdeel van de textielindustrie nog zo
goed als onbekend was. Alleszins aannemelijk redenen die echter niet uitsluiten
dat bij het door Stork en anderen ter zijde stellen van Oldenzaal bij
industrievestiging ook andere motieven kunnen hebben gegolden. Vast staat dat
C.T. Stork aan Oldenzaal geen prettige herinneringen heeft gehad voor wat
betreft de medewerking van de kant van het gemeentebestuur op industrieel
gebied. En Stork niet alleen want ook E.A. Tegel ondervond weinig waardering
van de Oldenzaalse vroedschap bij zijn pogingen Oldenzaal de primeur te geven
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van een voor Twente geheel nieuwe industrie. Tegel begon in het jaar 1837 met
overheidssubsidie een fabriek van zijden en halfzijden stoffen. De zijdefabriek lag
aan de straatweg naar Hengelo, op ruim vijftig meter van de windmolen van de
Armenstraat. Toen Tegel in het jaar 1840 de gemeente toestemming vroeg voor
het uitbreiden van zijn fabriek door het bouwen van een twee meter veertig hoge
verdieping op het bestaande gebouw, werd afwijzend op zijn verzoek beschikt. Er
zou teveel wind aan de molen worden onttrokken. Het was een weinig
steekhoudend argument omdat de molen en de fabriek in een verder geheel
onbebouwd gebied stonden. Daarbij kwam nog dat het hier niet alleen ging om
een nieuwe industrie maar ook om een bedrijf van betekenis dat in het jaar 1841
aan bijna honderd mensen werk verschafte.
Stork verging het zeker niet beter met de spinnerij, die samen met H.P.
Gelderman en C.W. Eekhout junior in de jaren 1860-1861 aan de
Bentheimerstraat te Oldenzaal was gebouwd. Het is de plaats waar in het jaar
1963 de BLO-school (tegenwoordige LOM-school) stond. De fabriek werd
aangedreven door twee stoommachines van veertig en vijf pk. Het voor de ketels
benodigde water werd betrokken uit twee vijvers die men naast het
fabrieksgebouw gegraven had. Dit waterreservoir was voor bijvulling aangewezen
op regenwater, zodat het vooral in de zomer nogal eens voorkwam dat er gebrek
aan water was waardoor de fabriek stopgezet kon worden. In het begin leverde de
spinnerij verlies of geen winst op. Maar vanaf het jaar 1866 waren alle
twintigduizend spindels in werking waarvoor honderdnegentig personeelsleden
nodig waren. Meer dan te voren was het toen nodig de watervoorziening veilig te
stellen nu betere tijden aangebroken waren. Dit probleem was gemakkelijk op te
lossen wanneer men gebruik kon maken van het water uit de beek. De beek
stroomde door de zuidelijke bermsloot van de Bentheimerstraat, dus langs het
fabrieksterrein naar de stedelijke grachten. Deze waren toen nog voor wat de
buitengracht betrof voor een groot deel bewaard. De directie van de spinnerij
richtte zich dus in januari 1865 tot de gemeenteraad met het verzoek haar toe te
staan zo nodig water uit de zogenaamde Fontein te mogen betrekken voor haar
koelvijvers. Over dit verzoek werd langdurig en heftig gediscussieerd. C.T. Stork,
die ook lid van de raad was, hield zich niet stil en dreigde met stilleggen van de
fabriek als geen water beschikbaar werd gesteld. Veel indruk maakte het
dreigement van Stork blijkbaar niet want de raad besloot met vijf tegen vier
stemmen de afdoening van deze aangelegenheid over te laten aan burgemeester
en wethouders. Deze beslisten dat de spinnerij van het beekwater gebruik mocht
maken zolang zij het goedvonden. De voor- en tegenstanders meenden, de een
meer dan de ander, te moeten opkomen voor het algemeen belang. De
watervoorziening van de grachten diende veilig gesteld te worden voor het
gebruik van het grachtwater bij het blussen van geregeld voorkomende branden.
Daartoe werden ook drie brandputten op de Markt door middel van een houten
riolering door de Bisschopsstraat vanuit de grachten van water voorzien. De
vroede vaderen (bestuur) vergaten daarbij echter dat ook met het verlenen van
alle mogelijke medewerking aan de bestaande en het bevorderen van de vestiging
van nieuwe industrieën het algemeen belang gediend werd.
De strijd om het beekwater werd voortgezet toen Stork in de raadsvergadering
van 30 juli 1866 vroeg de spinnerij toe te staan enige dagen over het water te
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beschikken omdat er in ruime mate water aanwezig was. Dit verzoek had tot
resultaat dat de raad na enige discussie meende dat op grond van de bepalingen
van het stedelijk politiereglement burgemeester en wethouders hierover dienden
te beslissen. Een voorstel van de directie van de spinnerij dat aan de orde was
gesteld in de raadsvergadering van 29 november 1866, bracht al evenmin een
oplossing. Het voorstel was om de directie op nader vast te stellen tijden en
voorwaarden toe te staan water uit de beek te betrekken, als op haar kosten de
bron die de Fontein van water voorzag verbeterd werd. Integendeel, in de
vergadering van 17 december 1866 benoemde de raad een commissie van drie
leden die een rapport moest uitbrengen over een voorstel om het politiereglement
zo te wijzigen dat voortaan de raad in plaats van burgemeester en wethouders
toestemming zou moeten geven voor het onttrekken van water aan de
stadsgrachten (binnen en buiten) of aan de waterleidingen. Werd de beslissing
over de kwestie van de watervoorziening aanvankelijk door de raad afgeschoven
op burgemeester en wethouders, nu zullen de rollen dus worden omgekeerd en
zou de raad beslissen. Een verzoek van drieëntwintig vooraanstaande burgers
kon niet voorkomen dat de raad op advies van de commissie tot de voorgestelde
wijziging besloot. De drieëntwintig burgers waren van mening dat indien wijziging
tot stand kwam het nemen van beslissingen nodeloos zou worden vertraagd. ‘Niet
voor enkele burgers die zich het privilegie van vloeijen uit de stadsgrachten
schijnen te hebben toegeëigend, maar wel voor één der belangrijkste
nijverheidsinrichtingen die de stad heeft’. Er hoeft niet aan te worden getwijfeld
dat het verzoekschrift, getuige ook het handschrift, de door anderen
ondersteunde mening weergaf van de eigenaren van de spinnerij. Ze waren
verbitterd door een steeds voortdurend gebrek aan medewerking van de kant van
het gemeentebestuur in een voor hen zo uiterst belangrijke zaak. En meenden in
vrij scherpe bewoordingen te moeten opkomen tegen de plannen die de
bestaande moeilijkheden nog zouden vergroten.
Mannen als Stork en Gelderman – Eekhout was op 29 september 1864 overleden
– bleven echter niet bij de pakken neerzitten. De in die dagen zeer moderne
spinnerij moest, kost wat kost, in bedrijf blijven. Daarom besloot men gebruik te
maken van een ander middel om de gemeente toeschietelijk te maken in de
verstrekking van water. Namelijk een aanbod om voor iedere week dat gebruik
werd gemaakt van de Fontein twintig gulden in de meestal lege gemeentekas te
storten. Burgemeester en wethouders stelden de raad voor vijf weken lang water
af te staan, onder voorwaarde dat de commissie voor openbare werken er op zou
toezien dat de stad het water zelf niet nodig had. In zijn vergadering van 3 juni
1867 besloot de raad echter de vergunning tot 11 juni, dus één week, te
verlenen. De directie van de spinnerij moest op laatstgenoemde datum opnieuw
om beekwater vragen. Door het warme weer zou het water in de vijvers snel een
te hoge temperatuur bereiken met als gevolg dat de fabriek opnieuw haar poorten
zou moeten sluiten. In mei had ze wegens reparatie aan de stoommachines ook
al drie weken stilgestaan. Op dat tijdstip hadden de grachten volop water en de
tijd van het bevloeien van de weilanden was voorbij. Er bestond niet het minste
bezwaar tegen het aftappen van het water. Verzoekers boden bovendien nog aan
voor het ontvangen koude water eenzelfde hoeveelheid warm water terug te
geven. Pas een jaar later, op 30 mei 1868 besloot de raad bij wijze van proef op
dit aanbod in te gaan. De commissie voor openbare werken werd weer
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ingeschakeld en moest tevens de tijd van de proefneming bepalen. Een oplossing
heeft men er echter niet mee verkregen want op 10 november van hetzelfde jaar
werd wegens de lage waterstand in de vijvers nogmaals de medewerking van de
gemeente gevraagd. Deze werd door burgemeester en wethouders op de volgende
dag spontaan verleend onder voorwaarden die de gemeenteraad spoedig nader
zou vaststellen. In de vergadering van 20 november 1868 besloot de raad dat
men ten behoeve van de spinnerij gebruik mocht maken van het water van de
Fontein tegen een vergoeding van vier gulden per vier en twintig uur tegen een
door de commissie in overleg met burgemeester en wethouders te bepalen tijd.
De ontvangen gelden zouden gereserveerd worden voor het te zijner tijd
verbeteren van de waterleiding. Bij brief van 10 december 1868 vroeg het
gemeentebestuur betaling van het in de periode 13 november tot 12 december
geleverde water. Aan de eis toevoegende dat op de bestaande voorwaarden ook
verder water kon worden betrokken. Burgemeester en wethouders hadden echter
met leedwezen gehoord, aldus de brief, dat de door de gemeente gevorderde
vergoeding door de firma ingehouden werd op de lonen van de arbeiders,
ondanks haar aanbod om een vast bedrag voor het water te betalen. Inderdaad
een zeer vreemde handelswijze. Het is jammer dat het op deze brief inkomende
antwoord niet is bewaard gebleven, als het tenminste ontvangen werd. Want het
is ook mogelijk dat de firma de brief eenvoudig naast zich heeft neergelegd. Of
dat de loonsverlaging niets te maken had met de waterkwestie. Na het sluiten
van de overeenkomst omtrent het betalen van een niet onbelangrijke vergoeding
voor geleverd water, bleef het enige tijd rustig. Totdat de spinnerij –
waarschijnlijk met ingang van het jaar 1870 – eigendom werd van de firma H.P.
Gelderman & Zoon. Haar vroegen burgemeester en wethouders bij brief van 19
juli 1871 een bedrag van driehonderdzeven en dertig gulden en negenenzestig
cent te voldoen wegens de kosten van het in het jaar 1870 verbeteren van de
waterleiding. Met de opmerking dat de vergoeding verschuldigd voor het aantal
dagen dat water beschikbaar werd gesteld, veel hoger was dan het zojuist
genoemde bedrag. Het verdere verloop van deze onverkwikkelijke zaak kan
buiten beschouwing gelaten worden. Stork was er niet meer in geïnteresseerd.
Slechts zij nog vermeld dat het jaar 1883 een definitieve oplossing bracht voor de
moeilijkheden. Op 9 december van dat jaar brandde de spinnerij tot de grond toe
af. Deze werd vanzelfsprekend niet meer op de oude plaats herbouwd maar op
het fabrieksterrein van de firma Gelderman aan de spoorlijn naar Hengelo.
C.T. Stork, die een vooruitstrevend man was zal na de tegenwerking die hij van
de kant van het gemeentebestuur van Oldenzaal ondervonden had bij de
exploitatie van de stoomspinnerij, er zeker weinig voor gevoeld hebben om in
Oldenzaal als industrieel werkzaam te blijven. Het is niet onmogelijk dat hij om
deze redenen de calicotweverij in het jaar 1865 verkocht aan de Oldenzaalse
Weverijmaatschappij in plaats van er een stoomweverij van te maken. De
calicotweverij had hij samen met zijn broer J.E. Stork opgericht aan de
Steenstraat, nu (1963) Koninklijke Oldenzaalsche Stoomweverij. Was hij ook hier
bang voor moeilijkheden omdat het fabrieksterrein aan een stadsgracht lag die
water voor de stoomketel moest leveren? Onmogelijk is dit zeker niet want Stork
wist zich zonder twijfel maar al te goed te herinneren dat A. Kerstiens aan de
Steenstraat, daar waar het badhuis staat, in het jaar 1840 een katoen- en
linnenweverij met ververij en drukkerij liet bouwen. En dat Kerstiens al in het
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jaar 1844 te kampen kreeg met watergebrek omdat de naast de handweverij van
Stork gelegen gracht niet voldoende water meer bevatte. Vanuit de gracht werd
door een riool water naar de fabriek van Kersteins gevoerd. Stork wist ook dat op
een verzoek aan het gemeentebestuur om de gracht te verbreden en het aftappen
van water door de Steenpoortbleek en de papiermolen van Nieuwenhuis tegen te
gaan, door de gemeenteraad afwijzend werd beschikt. En dat Kerstiens daarop
Oldenzaal de rug toekeerde. Hij verkocht de fabriek aan Zehender Traus die niet
dan met veel moeite en kosten zijn bedrijf van voldoende water kon voorzien. Met
dit voorbeeld voor ogen zou zich niemand gewaagd hebben aan een onderneming
die vrijwel zeker grote moeilijkheden met zich mee zou brengen. Als vaststaand
aan te nemen is dat Stork later bij het oprichten van nieuwe industrieën van alle
mogelijke medewerking van overheidswege verzekerd wilde zijn. En dat hij zich
daarom na de in Oldenzaal opgedane ervaringen, uit zijn geboorteplaats
terugtrok. Temeer nog omdat het zonder twijfel gunstiger gelegen Hengelo hem de
gelegenheid bood zijn energie en handelsgeest onbelemmerd te ontplooien. Is het
daarom zo vreemd dat de Oldenzalers later tot de conclusie kwamen dat zij Stork
als industrieel uit hun stad verdreven hadden? Zeker niet!
Dan moet men zich toch afvragen waarom het Oldenzaalse stedelijke bestuur
zo’n eigenaardige, moeilijk te doorgronden houding aannam tegenover een in
opkomst zijnde industrie. En waarom na het vertrek van Stork en anderen
industrievestiging van buiten Oldenzaal daar achterwege bleef. Het was in
Oldenzaal in de tweede helft van de negentiende eeuw voor het grootste deel van
de inwoners zeker nog geen vetpot. Integendeel, er werd nog altijd veel armoede
geleden door het ontbreken van voldoende middelen van bestaan. Ieder
weldenkend mens zou dan ook elke hem geboden gelegenheid om de
bestaansmogelijkheden van de bevolking te kunnen verbeteren dankbaar hebben
aanvaard. Had de gemeente in het jaar 1832 niet zelf een armenfabriek opgericht
om het bedelende en stelende volk van de straat te krijgen en te steunen in de
strijd om het bestaan? Zonder twijfel! Waarom verleenden zij dan later zo weinig
medewerking aan degenen die haar taak wilden overnemen? Ontbrak bij de
vroede vaderen een vooruitziende blik? Dat is toch moeilijk aan te nemen. Wel is
het mogelijk dat, wat dieper op de zaak ingaande, de oorzaak van het in het oog
lopende optreden van het stedelijk bestuur tegenover Stork en anderen in een
geheel andere richting moeten zoeken. En wel in de minder goede verhouding die
sinds lange tijd in Oldenzaal bestond tussen het roomse en het niet-roomse deel
van de bevolking. Als vaststaand is aan te nemen dat de herinnering aan de
tijdens de Hervorming tegen de roomsen genomen maatregelen daarbij een
belangrijke rol heeft gespeeld.
Toen in ons land in het jaar 1872 de feestelijke herdenking plaats vond van de
inname van Den Briel door de Watergeuzen, driehonderd jaar geleden, kwam het
in Oldenzaal tot ongeregeldheden van de kant van het roomse deel van de
bevolking. Ook later, wanneer de uitslag van de stemming voor de verkiezing van
de leden van de tweede kamer der Staten Generaal een zege betekende voor
links, organiseerde rechts rellen, en dat was zeker negentig procent van de
bevolking in Oldenzaal. Daarbij liep een menigte meestal jonge personen joelend
en scheldend door de straten. Ze vernielden ’s avonds en ’s nachts de ramen met
veldkeien bij bepaalde niet-roomsen, vooral joden. In het jaar 1897 moet zelfs in
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verband met dergelijke rellen een samenscholingsverbod worden afgekondigd.
Verschillende, nu nog in leven zijnde Oldenzalers zullen zich dergelijke voorvallen
uit het begin van de twintigste eeuw nog kunnen herinneren. Ook het besmeuren
van de gevels van de huizen van de op de voorgrond tredende socialisten met
bepaalde leuzen of met reclamebiljetten voor de rechtse partijen. De landelijk
protestantse pers maakte van zulke voorvallen wel eens gebruik om in de
uitgebreide kring, niet zonder overdrijving, bekend te maken wat er in het
oproerige antiliberale Oldenzaal was voorgevallen. In de houding van het
stedelijke bestuur, in het bijzonder een bepaalde meerderheid in de
gemeenteraad van Oldenzaal, aannam tegenover niet-roomsen kwam dit
kleinsteedse gedoe want dat was het toch in wezen, ook tot uiting. Niet zo
openlijk als bij de ramen vernielende en gevels besmeurende relschoppers maar
toch op een zodanige wijze dat men bij het weigeren of niet voldoende verlenen
van medewerking in bepaalde aangelegenheden, het addertje onder het gras kon
aanvoelen. Het niet-roomse deel van de bevolking liet zijn ontstemming daarover
blijken, onder andere na de rellen in het jaar 1897, door de toen enige jaren in
functie zijnde roomse burgemeester – misschien ten onrechte – te beschuldigen
van partijdig optreden bij het onderdrukken van de onlusten. Men meende
daarin een reden te kunnen vinden om er op te wijzen dat hij van het toneel
diende te verdwijnen. Een aanmaning die de burgervader echter met veel
verontwaardiging naast zich neerlegde. Dat dit alles kwaad bloed zette bij de nietroomsen, ook bij de fabrikanten staat vast. En dat Oldenzaal daardoor een
slechte naam kreeg in de fabrikantenkringen in Twente, ook daarvan kunnen we
overtuigd zijn. Voor hen was Oldenzaal toen zeker niet de aangewezen plaats voor
vestiging van industrieën en wie eenmaal een slechte naam heeft raakt die niet
gemakkelijk weer kwijt. Daarbij kwam ook nog dat Oldenzaal bekend stond als
plaats waar een chronisch gebrek aan water voor de industrie heerste en dat
daaraan van gemeentewege, hoewel dit mogelijk was, niets gedaan werd. De nog
geruime tijd bestaande delen van de buitengracht waren toch de aangewezen
plaatsen voor het – door middel van enkele stuwen – vormen van goede
waterreservoirs, die men ook kon laten doorstromen. Die echter onderhouden
moesten worden om ze op een bepaalde breedte en diepte te houden. Daarmee
had Oldenzaal destijds als vroegere vesting zelfs een voorsprong op andere
gemeenten. Door dit gebrek aan water ging Stork met de bontweverij naar de
Dinkel bij Denekamp. Echter voor een korte tijd omdat daar geen geschikt
personeel te krijgen was. Daarna werd de bontweverij overgebracht naar Hengelo.
Ook de broers Van Wulfften Palthe ontweken in het jaar 1873 hun waterarme
woonplaats. Ze begonnen in Almelo een ververij en wasserij. Dat was jammer
voor Oldenzaal omdat het daardoor twee bedrijven waar brood in zat moest
missen.
Toen de roomse gemoederen in Oldenzaal nog niet geheel tot kalmte waren
gekomen, werden in het jaar 1906 de moeilijkheden met de watervoorziening
voor een groot deel opgelost door het in werking stellen van de gemeentelijke
drinkwaterleiding. Spoedig daarna, in het jaar 1914, begon de Eerste
Wereldoorlog, die gevolgd werd door een tijd van hoogconjunctuur (gunstige
toestand in handel en bedrijf). De textielfabrieken konden zich derhalve
belangrijk uitbreiden. De Tweede Wereldoorlog, de ernstige economische
depressie die daaraan voorafging en het feit dat Oldenzaal, ondanks een gedane
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toezegging, geen kanaalverbinding kreeg, ook dit waren factoren waarin we met
de reeds genoemde een verklaring kunnen vinden van het feit dat naast de al vele
jaren bestaande ondernemingen tot nu toe geen enkel ander bedrijf, hetzij op het
gebied van de textiel, hetzij op ander terrein, Oldenzaal voor de vestiging van een
fabriek in aanmerking liet komen. Wat er in Oldenzaal in de laatste honderd jaar
aan industrie bij kwam, heeft de stad voor een belangrijk deel te danken aan het
initiatief van de eigen bevolking en slechts in enkele gevallen aan mensen buiten
Oldenzaal. In verscheidene grote en kleine gemeenten in Twente werden nieuwe
industrieën gevestigd door niet-inwoners, in Oldenzaal echter zo goed als niet.
Waarom niet? Getracht is in voorgaande op deze vraag een antwoord te geven.
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‘n Boksenreem anhalen geet nog, em inleaveren wördt slimmer
In n schrikkeljoar zit de bonen aansum in de döp

De Twentse taal
Dag lieve Oma Jaling,
Met snoepjes in je tas!
Als jij er toch niet was
Ik zeg het bij herhaling,
Dan had de zon geen straling,
Dan had de wei geen gras.
Dag, lieve Oma Jaling
Met snoepjes in je tas.
Willem Wilmink

De vereenvoudiging van het Merovingische schrift, in de vorm van de veel betere
leesbare Karolingische minuskel (kleine letter) legde de basis voor het schrift van
de Germaanse en Romaanse talen. Een mooi resultaat hiervan is de Codex
Aureus, een godsdienstig boek dat Karel de Grote in een abdij liet vervaardigen
Heeft u wel eens nagedacht over de noodzaak en functie van de Nederlandse
taal? Het antwoord ligt voor de hand: communicatie. Zonder die Nederlandse taal
zijn wij niet in staat met elkaar te communiceren... of toch wel? Leer kinderen
Engels en ze verstaan Engels. Toch leren wij onze kinderen de Nederlandse taal,
alhoewel de radius van de taal uit het ministaatje Nederland zeer beperkt is. En
de laatste decennia worden in de Nederlandse taal heel veel Engelse woorden
gebruikt, zelfs voor woorden waar het Nederlands in voorziet. Taal houdt ons
bezig, we kunnen niet zonder en we slaan elkaar ermee om de oren. Taal is erbij
horen, functioneren, begrijpen, misverstaan, oorlog, liefde, kortom: het leven. Al
het boven genoemde geldt ook voor de Enterse taal.
Al in de twaalfde eeuw wordt er geschreven over Enter. Dit betekent dat de
marke eeuwen heeft bestaan. Dat is waarschijnlijk de verklaring waarom de
streek zo rijk is aan volksverhalen. Sommige verhalen gaan zelfs terug naar de
voorchristelijke tijd. Middeleeuwse christenen geloofden dat het Hebreeuws van
het Oude Testament de taal was van het paradijs (Eden, lustoord) en de
Babylonische spraakverwarring een vergelding van God. Het paradijs bleek niets
meer dan een mooi verhaal en de spraakverwarring is met Pinksteren
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tenietgedaan. Is er een oertaal geweest? De Britse oriëntalist Sir William Jones
probeerde in de achttiende eeuw aan te tonen, dat de talen in Europa een zelfde
oorsprong hebben. Na vele onderzoeken heeft men inderdaad aan kunnen tonen,
dat er een oertaal heeft bestaan waar alle Indo-europese talen van afstammen.
Waar die Indo-europese oertaal is ontstaan is niet met zekerheid te zeggen. Wel
kan gezegd worden dat uit de benamingen van plantenwereld en dierenwereld
blijkt dat dit volk in de koudere landstreken leefde. Hun woordenschat bevat
woorden voor sneeuw en vrieskou en voor bomen, planten en dieren die alleen in
de noordelijke streken voorkomen. Taalwetenschappers plaatsen de sprekers van
de Indo-europese taal ergens tussen de bergketens van de Karpaten en de Oeral.
En dan komt er een moment waarop de sprekers van deze oertaal zich gaan
verspreiden. Het moment waarop dit gebeurde is niet te bepalen, waarschijnlijk
zo'n vijfduizend jaar geleden. Eén van de groepen trekt weg om de Zwarte Zee en
vestigt zich in Klein-Azië. Een tweede groep trok naar Chinees-Toerkestan. De
groepen die richting westen trokken splitsten zich al snel op in allerlei
subgroepen zoals: de Italianen, de Kelten (Galliërs), de Slaven, de Balten en de
Germanen. De Kelten waren Galliërs die in het noorden en westen van Gallië
woonden. Ze noemden zich in hun eigen taal Kelten. Deze laatste groep trok in
noordelijke richting en sprak wat wij nu het Oergermaans noemen. Van deze taal
is nagenoeg niets bekend. De Oergermanen kenden geen schrift en stonden bij
hun tijdgenoten, de Grieken en Romeinen bekend als primitieve barbaren.
Als al gesproken kan worden van een geboorteplaats van een taal, dan is die van
het Germaans waarschijnlijk Zuid-Scandinavië. Vanuit dit gebied trokken ze
naar het noorden, waar ze in aanraking kwamen met de Lappen. En naar het
zuiden waar ze stuitten op de Kelten (Galliers) langs de Rijn en Romeinse
garnizoenen, die gelegen waren aan de Donau. Van een gemeenschappelijke
Germaanse taal was toen al geen sprake meer. De regionale varianten groeiden
uit naar drie afzonderlijke taaltakken: het Oostgermaans of Gotisch, het
Oudnoors (Scandinavië) en het Westgermaans (gebied tussen Elbe en Noordzee).
Belangrijke afstammelingen van dat Westgermaans zijn: Fries, Nederlands, Duits
en Nedersaksisch. De talen van het noorden: Oudsaksisch, Oudfries,
Nederfrankisch en Engels bleven veel op elkaar lijken. De taal van de volken die
naar het zuiden trokken onderging een fundamentele verandering. In de
hooggelegen streken in het zuiden ontstond het Hoogduits, terwijl in de
noordelijke vlakten Nederduits (platduits) werd gesproken. Het Nederduits is de
taal van de Saksen, de Friezen en de Franken. Ze leefden in het gebied van de
benedenloop van de Rijn en in Vlaanderen. Uit het Nederfrankisch is het
Nederlands ontstaan. De Enterse taal is één van de vele Nedersaksische talen.
Het is een afzonderlijke en oorspronkelijke Nedersaksische taal. Niet een
verbasterde Nederlandse of Duitse taal.
Al meer dan dertig jaar worden er kerkdiensten in de Twentse taal gehouden,
zoals in de Samen op Weg gemeente in Borne. En nog altijd blijkt daar grote
belangstelling voor te bestaan. Het Twents blijkt te werken als een arm om je
schouder. Het biedt openingen voor een gesprek, het openingszinnetje 'good te
pas?' geeft enkel en alleen al basis van vertrouwen. Voor mensen die hun hele
leven Twents hebben gesproken is dat vertrouwt, afstanden worden weggenomen.
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De Nederlandse taal wordt meer gezien als de taal van het gezag.
Niet al te lang wil ik stilstaan bij nog een functie, het behoud van het
cultuurhistorisch erfgoed. Het is evident dat een taal basis is voor de cultuur van
een bepaalde streek of een land. In de taal drukt men zich uit. En het Enters
heeft prachtige uitdrukkingen, is rijk aan woorden en klanken. Naast de klanken
in het Nederlands kent het Enters de oa, öa, ö en de es klanken. Als het Enters
verloren zou gaan onthouden wij onze kinderen een taal rijk van woorden,
klanken en gezegden. En dat is zonde, in de letterlijke betekenis van het woord.
De Twentenaren menen zelf dat zij een Saksische streektaal spreken, verwant
aan het Duits van Munster en Bentheim. Ze zeggen ‘nich’ tegen het woord ‘niet’,
dat in het overige Overijssel als ‘neet’ wordt uitgesproken. Ze spreken over een
‘pötjen’ bier, dat langs het stroomgebied van de Vecht altijd een pöttien’ zal zijn.
Over een ‘köpke’ koffie, dat boven de Vecht altijd in een ‘köppien’ wordt
geschonken. Wie nu het beste Saksisch spreekt en het meest Saks is? In een
provincie, waar Zwolle een Sassenpoort heeft en Deventer een Sassenstraatje,
durf ik het niet te zeggen. Er is in Twente slechts één Saksenlegende. En mocht
het u dan toch Saksisch aandoen, dan denkt u maar: ‘zo is ’t gebroek’. Voor mij
is het hier allemaal Saksisch en mag het zo blijven.
Tijdens de derde en vierde eeuw na Chr. – toen het Romeinse imperium steeds
meer verzwakte – stroomde in het oosten van Nederland het Germaanse
Saksenvolk binnen. Vooral uit het Munsterland zullen zij gekomen zijn, vrij zeker
ook uit meer noordelijke gebieden. Hoe dat precies ging met die binnenstromende
Saksen en met de mensen die door hen overweldigd werden, daarvan weten wij
niets. Van de Saksen – uit die eerste tijden dat ze zich in Twente vestigden – zijn
ook geen grafvelden gevonden. Wij tasten hier volkomen in het duister. Aan de
Saksen heeft Twente zijn streektalen te danken. Deze streektalen zijn de laatste
tijd grondig bestudeerd en dat is gelukkig omdat de oude volkstaal steeds meer
verdrongen wordt door het algemeen beschaafd Nederlands. Tot in het midden
van de twintigste eeuw werd er net als elders in het Duitse graafschap in de
kerken in de Nederlandse taal gepreekt. Tijdens mijn vakantie in het jaar 1969 in
Albringhausen – zondags naar de kerk in Wanne Eikel – werd er in de
Nederlandse taal gesproken.
In de jaren vijftig is men begonnen regels op te stellen voor de spelling van de
Oost-Nederlandse streektalen. Eerst heel groot aangepakt, zoeken naar een
algemene spelling welke overal in Oost-Nederland gebruikt zou worden. Dat was
te groot aangepakt en is er niet van gekomen. Het heeft daarna nog een hele tijd
geduurd tot er in de taalkundig samenhangende kwartieren goed overleg van de
grond kwam. Doel was om met elkaar eens te worden over een hanteerbare
schrijfwijze voor zulke kleine streektaalgebieden als Salland of Twente. Voor
Twente is het werk van het Van Deinse instituut in Enschede van groot belang
geweest. Van Deinse, de man van: 'er ligt tussen Dinkel en Regge een land',
waarvan hij de tekst gemaakt heeft. Daarbij bediende hij zich van een bestaande
melodie, namelijk die van het Duitse studenten- en drinklied Ergo bibamus. De
tekst van dit lied is van niemand anders dan van Goethe. De melodie is
gecomponeerd door Max Eberwein, in het jaar 1775 geboren in Weimar, de plaats
waar Goethe het grootste gedeelte van zijn leven heeft doorgebracht. Onder de
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liederen die hij toonzette is Ergo bibamus als studentenlied bekend geworden.
Dat deze compositie ooit nog een andere functie zou krijgen, kon Eberwein
vanzelfsprekend niet vermoeden.

Twents Volksleed
Doar ligt tusschen Deenkel en Regge n laand
Oons mooie en nerige Twente,
t Laand van t weark en t laand van natuur,
Wie priest doarum steurig oons Twente.
Doar zee'j op de esschen de rowwe nog stoan,
Döt stearkstromend bekske t möllenrad goan,
Doar lig nog t heed in t pearsrode kleed,
Dat is oons zoo leeflike Twente
Woar zien' teurn oet t eekenloof stek,
Woar De Lutte zien' bearge löt bleenken,
Waar'w boakens zeet braanden in boerschop en stad,
Den hoorn um mirweenter loat kleenken.
Doar kroonkelt de Deenkel nog aait duur t laand,
Duur bussche en veald langs t Losserse zaand,
Doar röst der oons oog vanof boavn op den beerg,
Op t vreadige laandschop oons Twente.
Den rook an t fabriek köj van wiedten azeen
Den wis oons t ievrige leaven,
Met leu, dee wilt wearken en degelik zint,
Dee pielers, dee steun oons hebt geaven.
Mear boeten in boerschop op heed en in t veald,
Doar wördt nog van vroger en speuke verteald.
Doar röst de Tubanter in t eeuwige graf,
t Oalde nöast nieje van Twente.
En brech oons t lot ok oet Twente mangs vot,
Wie bliewt der toch aaltied an deanken,
Gen aandere laandstrek, hoo mooi ze ok is,
Kan t zölfde as Twente oons scheanken.
Wie doot aanderwegns mekaander de haand,
Gedeankt dan oons klean, mear zo leeflike laand,
En zal der oons hoes in den vrömden ok stoan,
Oons herte blif aaltied in Twente.

Oorspronkelijke versie: J.J. van Deinse
Owwer zet duur n Kreenk vuur de Twentse Sproak.

De wereld is zo rijk aan vormen en klanken dat elke streek zijn eigen gezicht en
geluid kan bewaren en ontwikkelen. Helaas zagen we dat – vooral in de tweede
helft van de twintigste eeuw – een kleinburgerlijk conformisme alle oneffenheden
uit het culturele landschap wegvaagt. De Twentse taal heeft kwantitatief en
kwalitatief een enorme klap gehad. 'Netjes praatn hoor' werd gepropageerd. Door
het onderwijs geïndoctrineerde generatie ouders, die het Enters niet meer correct
en het Nederlands nog steeds niet correct kan spreken, verkondigden deze
mening. En dit alles gebeurde met een hardnekkigheid die slechts geëvenaard
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werd door de domheid van de gegeven argumenten.
Er zijn mensen die uitgaande van de culturele eigenwaarden van de streek, de
toekomst in willen. Regionalisten noemen we die. Schrijvers die de koelanden, de
Regge, de belten, de boerderijen in al hun verhalen laten terugkomen. Ze
verzamelen fragmenten uit de werkelijkheid en houden zich niet bezig met de
vraag of de schrijverij in de streektaal literatuur of kunst is. Het cultiveren van
de aan een streek eigen taal, zeden, gewoonten en gebruiken, heet regionalisme.
De eersten die ik leerde kennen waren Lex Meuris (Graads van 'n Wegwiezer),
Harm Agteresch (Harm oet Riessen) en Herman Schönfeld Wichers (Belcampo).
Later las ik de verhalen en gedichten van J.W.M. Gigengack, Cato Elderink, G.B.
Vloedbeld, Johanna van Buren, André Hottenhuis, Herman Finkers, Jannes Slot,
Karel Olthuis en G.J. Kraa, om er een paar te noemen. De streektaalbeweging, in
de jaren zestig in slaap gedommeld, bleek na het jaar 1970 in staat opnieuw van
zich te laten horen. De belangstelling voor de oude streektaal was toch nog
blijven bestaan. In het jaar 1970 verscheen het proefschrift van H. Entjes in
druk. Het had de titel: Die Mundart des Dorfes Vriezenveen in der
niederländischen Provinz Overijssel. In ‘Twentse woorden en gezegden’ uit de
jaren zeventig van de twintigste eeuw sprak Johan Gigengack uit Hengelo zich
uit voor overheidssteun aan de streektaal. Tweetaligheid zal hij als middel tegen
vervlakking en vervreemding
Tweetaligheid als modern wapen tegen vervlakking en vervreemding. Maar dan
zal de overheid daadwerkelijk steun moeten verlenen. Het basisonderwijs zal de
helpende hand moeten bieden bij het onderscheiden van de twee taalsystemen. De
streektaalliteratuur zal moeten worden bevorderd. Streektaaluitgaven dienen
waarnodig te worden gesteund. Kortom: naast een met gunsten omgeven
bovengewestelijke taal dient er ook plaats te zijn voor geprivileerde streektalen,
gekoesterd in cultuurbeleid, taalpolitiek en moedertaalonderwijs.
Herman Schönfeld Wichers (1902-1990), alias Belcampo, bracht zijn jeugd door
in Rijssen, dat menigkeer het decor vormt voor zijn verhalen. Hij studeerde
rechten en medicijnen, was huisarts in Bathmen en vanaf het jaar 1953 tot aan
zijn pensionering studentenarts in Groningen. Hij debuteerde als schrijver in het
jaar 1923.
Een paar aardige stukjes uit ‘Het Grote Gebeuren’ wil ik u niet onthouden:
Een brede gordel van heide en veen hield elk wereldberoerends buiten, nooit plofte
een bom, nooit stak een bajonet binnen Rijssens grenzen, nooit had een tijdelijke
en dus valse leuze op Rijssenaren vat. Wel waren er wallen, maar voor de
Tachtigjarige oorlog begon, had men die al weer gesloopt. ‘Tachenteg joar, dat
doert oons vuls te lange’, zal wel één van de raadsleden gezegd hebben, ‘doar
doore vie neer an met, allo jongs, dale met ’t spil. De stadsreggen ku’w der nich
mèèr met verspölln.’ Stadsrechten hadden ze, maar de stallen bleven in de huizen,
de mesthopen bleven aan de voordeur, koeien en varkens bleven zich in de straten
bewegen en droegen op hun wijze tot het plaveisel bij, ook al kwam er in ’t laatst
een grote fabriek. En met zulke dingen kan zo’n stadje in de wereld nooit wat
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worden, evenmin als een mens, die geen afstand wil doen van zijn plaatselijk
accent. Maar voor zichzelf was Rijssen alles, Rijssen was bijna een autarkie
(stelsel dat invoer vanuit het buitenland overbodig maakt). Er was hout en leem
voor huizen, er werd gesponnen en geweven, er waren akkers en weiden, er was
turf. Alleen moest er eenmaal in de dertig jaar een molensteen uit Bentheim
komen. En wat er woonde was een streng besloten kring. Nakomelingen van hen,
die zich elders hadden gevestigd werden nog in vele generaties aangewezen.
Rijssenaren, die naar elders waren vertrokken, werden nog geslachtenlang
bepraat. De Regge was vanouds een bevaarbare rivier maar geen Rijssenaar
bevoer haar ooit, de scheepvaart was uitsluitend in handen van de Entersen. Aan
de Engelse oorlogen, die oorspronkelijk op zee uitgevochten werden, nam dan ook
nooit een Rijssenaar deel.
In de straat zag ik Skoapnjanwilm. Hij werd weggeleid door een wezen, geheel
gekleed met schubben en baarden, onder elke schub kwam een baard uit. Zijn
ogen zaten boven op de schubben, heel gek. Ik liep een eindje met hem mee en
hoorde hoe Skoapnjanwilm het gedrocht aan ’t bekeren was. Eens terwijl hij turf
groef in ’t Markelose veen, sloeg vlak naast hem de bliksem op een rikpaaltje en
van die dag dateerde zijn onafgebroken bekerings- en vermaningswerk. Overal om
zich heen ontdekte hij zonde en onverschilligheid jegens God. Zijn huisgenoten
maakte hij daarmee het leven tot een hel. ‘Doar is mèèr éne liefde, hoorde ik hem
zeggen in zijn met kanseltaal doorregen Rijssens, een vinger tot het monster, dat
hem aan een touw hield, opgeheven, dat is de liefde Gods, die ons beskarmt in alle
eeuwigheid. Die liefde te verkriegen, doar motten wie op oet wèzen!’ Zijn geleider
reageerde met een zonderling beweeg, alsof hij onder de schubben op al zijn
baarden kauwde.
Op weg naar ’t Volkspark, bij de laatste huizen van ’t Hangerad, hoorde ik tot mijn
grote verrassing geweeklaag. Voorzichtig sloop ik nader, het waren engelen. Drie
zaten schijnbaar dodelijk vermoeid op een boerenwagen uit te rusten, twee andere
kwamen juist uit een huis dat ze doorzocht schenen te hebben. ‘Weer niets?’ vroeg
een van de drie. Een troosteloos gebaar was het enige antwoord. Ik kreeg sterk de
indruk dat zij bezig waren de huizen systematisch af te zoeken en besloot er
argeloos langs te wandelen, van engelen had ik geen enkel kwaad te duchten.
Zodra ze mij in ’t oog kregen begonnen ze hevig met elkaar te confereren. Enkele
heftige uitroepen kon ik verstaan. Doe ’t niet! ’t Mag niet! ‘k Doe ’t toch! Opeen
maakte de oudste zich van het troepje los, kwam regelrecht op mij af en vroeg
beleefd: ‘Mag ik u eens vragen, hebt u hier misschien ook nog ergens een mens
ontmoet?
Vanwege het absurde, grillige karakter van zijn verhalen rekent men hem tot het
surrealisme, wat bijzonder mag heten want die stroming is vrijwel zonder
weerklank gebleven in de Nederlandse literatuur, althans wat het proza betreft.
Ook al kreeg Belcampo niet de hoogste literaire eer, critici vergeleken zijn
verhalen wel met de belangrijkste auteurs uit de wereldgeschiedenis zoals Franz
Kafka, Gustav Meyrink en E.T.A. Hoffmann. Belcampo is in zijn verhalen de
erfgenaam van die vertellers, die ooit in van de wereld afgesloten dorpen de
winteravonden bekortten door elkaar verhalen op te dissen over raadselachtige
gebeurtenissen, die zich in een ver verleden in hun streken hadden afgespeeld.
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Hij leidt u argeloos langs heg en steg, tot u ineens merkt dat u in een vreemd
gebied bent terecht gekomen en u niet zeker weet of u droomt. De beste van
Belcampo’s verhalen zinspelen op oeroude angsten die in ons liggen te slapen
maar die hun kop opsteken wanneer we het leven niet meer in de hand hebben,
wanneer iets onze plannen dwarsboomt en de dag ongewis is.
Uit Salland wil ik Broos Seemann en H.J. Grooote Schaarsberg gedenken. Broos
Seemann is niet meer onder ons, hij is uit de tijd en hij rust in vrede. Vanaf het
jaar 1964 schreef Broos Seemann week na week in het Sallands dagblad zijn
stukje Broenvenne. Het is een doorlopend verhaal over het gewone, alledaagse
leven in een denkbeeldig gehucht ergens in Salland. Broos Seemann heeft
ongelooflijk veel voor de streektaal betekend. De Drentse schrijfster en
taalactiviste Marga Kool vindt Broos Seemann een der beste schrijvers uit Noorden Oost-Nederland. De wijze waarop Broos met de taal en streektaal omging, was
zo authentiek, zo eigen, dat hij een heel nieuwe wereld schiep. En Broos schreef
eens: 'Marga Kool heeft mij weten te overtuigen van het gelijkwaardige
bestaansrecht van streektalen naast de landstaal. In het verhaal 'De keizerin van
Salland' zal menige vrouw zich kunnen herkennen. Broos Seemann werd op 2
februari 1934 aan de Veenweg in Deventer geboren. Zijn jeugd lag in Deventer
maar zijn hart in de buurtschap Junne bij Ommen. ‘Elke vakantie maakte ik dat
ik wegkwam naar Junne’, zo liet hij zich in een interview ontvallen. Een totaal
andere wereld. Dat verdroomde dwalen door het boerenland, in die jeugdige
onbekommerdheid, is wellicht ook Broos’ kostbaarste tijd. Zonderlinge
overeenkomst is dat ook Aar van de Werfhorst, hoewel hij in het Duitse
Ruhrgebied woonde, de vakanties in zijn jeugd doorbracht in deze omgeving. In
Junne schreef Aar van de Werfhorst zijn bekendste werk: ‘De Groote Stille
Knecht’. De streek van de Overijsselse Vecht bleef het land van zijn heimwee dat
ook de stof van zijn romans werd. Broos Seemann heeft Aar van de Werfhorst
altijd als zijn leermeester gezien. In het jaar 1980 had Seemann persoonlijk
contact met Van de Werfhorst. Wat Seemann deed was het verzamelen van
fragmenten uit de werkelijkheid: hier een schommelend wijf, wier man
weggelopen is, daar een fier op de fiets gezeten postbode, wiens dochter een nagel
aan zijn doodskist is, de volgende keer een uit de gevangenis teruggekeerde
vrouw, waarvan je weet dat ze er weer in terechtkomt, eigenlijk allemaal mensen
gemangeld in de bankschroef van het leven. Broos had een speciale antenne voor
abnormale details. Al die fragmenten werden opgeslagen en wanneer hij in zijn
werkhut ging zitten, met het uitzicht op het veld en de bossen bomen, selecteerde
hij een aantal fragmenten uit zijn verzameling. Door het aanbrengen van een
verhaalstructuur, door zorgvuldig rangschikken, door hier iets aan te dikken en
daar iets weg te laten maakte hij na veel schrapwerk een van zijn talloze stukjes
– het zijn er duizenden geweest – Broenvenne, Harm en Eultien, Bladharken, af
en toe een langer verhaal. Allemaal miniatuurtjes, opgebouwd uit her en der
vergaarde en nog meer verzonnen details. Het is de kleine wereld van Broos,
bezien door een bril van melancholisch mededogen. Die beschreven wereld komt
zo bedrieglijk echt over dat het moeilijk is voor te stellen dat Salland in
werkelijkheid anders is. Broos had plezier in het Sallandse woord. ‘Op de
poesterige weiden maken de stormen gang.’ Hij paste beelden toe van een haast
fotografische juistheid. Als Bats Kleinhoonderveld – alleen de naam al – zijn
zojuist ontvangen lapjes van duizend achter de boezeroen vosselt, zie je hem het
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doen, net zoals het u helder voor ogen staat als iemand ‘blauw van bleekheid
ziet.’ In een zin kon hij feilloos een situatie tekenen: ‘Niet gearmd. Veronderstel!’
Of meer schrijnend: ‘Al zwoegden zij wel veertien uren op hun gierige lapjes
grond.’ Broos Seemann heeft duizenden van die stukjes geschreven, elke week
weer, onafgebroken soms in drie, vier bladen tegelijk. Ook schreef hij de novelle
‘De keizerin van Salland’ en dat ging hem ook goed af en zij beslaat jammer
genoeg veertig bladzijden. Broos voelde zich sterk verbonden met de grond
waarop hij woonde. Medelijden met het lot van de mensen, wier leven hij
dagelijks om zich heen waarnam, was een karaktertrek van hem. Arno
Guldemond in een Broos Seemann-herdenking voor Radio Oost in het jaar 1998,
sprekend over het eerste boekje ‘Broenvenne’ in het jaar 1982: ‘Ik haalde hem
toen letterlijk van de straat, hij liep bij ons voor de winkel langs.’ En het toen
volgend gesprek verliep een beetje op z’n Haags-Sallands:
Bent u Broos Seemann?
Ja, nou ja.
Kijk, we willen Salland-serie starten en u bent voor het eerste nummer de
aangewezen man.
Hm, moet dat nou?
Ja, dat moet, want het is goed.
Ja, ja. Nou ja. ’t Ziet er niet zo netjes uit. Dan moe’j maar zien.
Arno: En twee weken later komt ie met een grote schoenendoos vol kladjes,
doorslagen, van die velletjes, blauw van het carbon, doorhalingen en krassen.
In de Salland-serie volgden nog vier nummers van Broos, allemaal lieve boekjes
voor billijke prijzen. Broos is ‘as schriever neet vanzelfsprekkend ’n platschriever’ zo lezen we in een voordracht in het jaar 1997. ‘Maar de streektalen
bint zo boeiend en beeldend da’k t’r völle an edaon hebbe miej dee eigen te
maken.’ Daarin is hij meer dan geslaagd.

Uit: De keizerin van Salland
Hendra zwom in de beek. Al in maart. Tot aan november. Ze kleedde zich om in
een schuilhut voor het vee op de dijk. Rende schuins omlaag. Ze kloofde het water.
Haar lijf leek in losse ribbels voort te schieten op de fermdrukkende ledematen.
Werk al het water achter je, werk het weg. Zo zwom zij. Zij zong onder water. De
luchtbellen rappelden dof in haar hoofd. Voor wie er op de kant zou staan moest
dat een koddig gorgelen betekenen. Wie zou daar staan? De pinken en kwenen
gooiden van pret de achterpoten knullig op en lachten diep in de hals. Het haar
van de zwemster werd tot een plankje achter het hoofd, omdat ze zo vlug vorderde.
Ze schrikte de eenden op. Dat gaf driftig snateren. Daar kon een boer van opkijken,
van zijn veldarbeid. Maar als hij geen buizerd of havik zag, vreesde hij niet voor
zijn kippen en liet het kwaken voor wat het was.

Uit: Noenog’s wat:
Hoeneer ’t secuur ewes hef zo-k nie meer weten da-k op weg ware naor ’n
dialectaovend hoge in de Kop van Aoveriessel. ’t Was zuk husterig weer dat de
witte wieve achter de kachel bleven. Ik maken de reize niet allinig, want in Ommen
ha’k Dieks Makkinga op-epikt. Niet umme in de benzine te reuren ha-k ‘m metenömmen maar umme met puntjes an de oren naor ‘m te luusteren. Hiej mengen
aid zukke beeldende uutdrukkings deur zienen weurdenstroom. Onbedach gaaf e
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zo weerdevolle dialectlessen an miej den ’t plat nie met de slief was in-egötten.
Nee, ’t dialect van miene geboortestad Dèventer leren ik van de straote, van ’t
schoelplein en nie van miene aolen.
H.J. Groote Schaarsberg schrijft in het ‘plat’ van Luttenberg en naaste omgeving.
De manier van vertellen is van groter belang dan wij tot ons laten doordringen.
Taal is van oudsher een spreektaal en vertellen is daar een bijzondere vorm van.
Voor 'platpraters' is vertellen van huis uit een oude traditie die nog steeds in heel
hoog aanzien staat en in ere wordt gehouden. De streektaalschrijver heeft
allereerst te maken met zijn taal, die traditionele manier van spreken, en die niet
of soms geschreven wordt. Hij dient de taal naar zijn hand te zetten, om op
papier te kunnen werken naar zijn wil en mogelijkheden. Hij zal afstand moeten
nemen van zijn als omgangstaal vertrouwde streektaal. Vertellen is de kunst en
de verhalen van Groote Schaarsberg voldoen daaraan.
Het verleden van Wilmink staat in vele gedichten en liedjes centraal. Er komen
veel herinneringen voor aan zijn jeugd in Enschede. Belangrijke aspecten van die
jeugd zijn: de schooltijd, de straat waar hij woonde, het landschap van toen en de
oorlog. Deze gedichten hebben een weemoedig, licht melancholisch karakter.
Vanuit dit verleden schrijft hij zijn gedichten. Meerdere malen onderwerpt hij het
heden met een kritische blik omdat hij het verleden, de tijd en het landschap,
veel mooier en beter vindt. In zijn gedichten probeert hij het verleden vast te
houden. Heel vaak blijkt echter dat zijn herinneringen te sterk zijn vervaagd of
dat landschappen te sterk zijn veranderd.

Njetski Prospekt
Wat dachten de kooplui uit Vriezenveen
'Hoe verder weg, hoe beter.’
Naar Petersburg, daar wilden ze heen.
Drieduizend kilometer.
De kar vol klokken en textiel
om ginder te verkopen
en ook nog een reservewiel
en laat het paard maar lopen.
De een na de ander kwam er daar
zo doodleuk aangewandeld,
er hebben er zelfs met de vrouw van de tsaar
over hemden onderhandeld.
Ze zijn op de grote Njefski Prospekt
hun eigen winkels gaan bouwen,
zodra de Russen hadden ontdekt
dat je ze wel kon vertrouwen.
Tot negentienhonderd is dit zo gegaan,
toen stopten ze ermee.
En in geen schoolboek tref je ze aan:
je vindt er slechts handel op zee.

Willem Wilmink
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Uit: Verzamelde liedjes en gedichten

En niet te vergeten Aar van de Werfhorst (1907-1993). Hij werd net al even
genoemd. Het is een pseudoniem van de in Gronau geboren Pieter Gerhardus
Jansen. In het jaar 1923 vestigde de familie zich in Vriezenveen, zijn vader werd
portier bij Jansen & Tilanus. Hijzelf volgde de kweekschool maar werd liever
journalist. Hij vestigde zich steeds in een andere omgeving. Zo kwam 'De
Winterkraaien' tot stand na onderduikperiodes in Mariënberg en Sibculo.
Winterkraaien zijn zeven turfstekers. Ze werden zo genoemd omdat ze elk jaar
terugkwamen in de herfst, als de turf al uit het veld was gehaald. Ze staken dan
van het veen de bovenste, onbruikbare laag af, zo de bruine brand vrijmakend
die eronder zat. Ze trokken de zware, vochtige bonken uit het veld. Ze komen
allen om het leven als ze bij slecht weer de vaart oversteken in een bootje. De
roman is gaat vervolgens verder over hun vrouwen en nabestaanden en is
streekgebonden, de roman werd voltooid d.d. 23 juni 1942. In iedere roman van
Van de Werfhorst kan men zich helemaal verliezen, vergeet men de wereld
rondom en het totale wereldbeeld wordt herzien. Er staan beschrijvingen van het
Overijssels kanaal, IJssel, Vecht en Regge, de molens, de dijken, de essen en de
marke. Hij schreef zijn eerste roman 'Jennechien' toen hij achttien jaar was. Het
werd als feuilleton in de Overijsselse Courant gepubliceerd. In het jaar 1932
werden de afleveringen door Kluwer in Deventer uitgegeven als roman. De natuur
wordt door Van de Werfhorst met een groot beeldend vermogen beschreven.

Een citaat uit 'Jennechien':
In den nacht werd de wind wakker. Soms zuchtte hij over de rogge en drukte tegen
de molen, dat deze steunde. Hij waarde door tegen de bloesems en liet het
sneeuwen. De nacht werd bang en donker. Ach, de Meiwind, die in den nacht
wakker werd, maakte de aarde bang van vreugde. Ach, de losse Meiwind minde
de aarde en zij minde hem. 's Morgens blies overal de wind. De zilverpeppels
vingen hem, de kastanjes voelden hem, de beuken wiegden op z'n maat en door de
donkere eiken ging hij vrij en ongehinderd. En alle geuren mengde hij. Den reuk
der muurbloemen met den amandelreuk der kersen. De sterke seringengeur met
den zoeten appelreuk. In het gras, de bloemen bewoog hij en liet hun meel stuiven.
In de rogge blies hij lang en diep. De berken ruischten, de wind boog ze, en woelde
in hun losse haren. Langs alle lage ruiten van de huizen zong hij en maakte de
jonge menschen wakker en vele ouden herdachten en voelden spijt om voorbije
vreugde. Ach, de losse Meiwind!
De Groote Stille Knecht uit de gelijknamige roman heeft echt bestaan. Het
verhaal is in prachtige stijl geschreven, de inhoud is meeslepend, het einde
maakt je een beetje melancholiek. Men raakt spelenderwijs op de hoogte van een
volkomen onbekend stuk regionale markegeschiedenis.
Er zijn vele grootheden uit de wereld van muziek, tv, literatuur, toneel, cabaret
en film in Twente geboren en opgegroeid; niemand van hen kan zijn
geboortestreek vergeten. Ik wil u kennis laten maken met de blueszanger Hans
Theessink uit Enschede. Hij woont tegenwoordig in Wenen, evenals Gertie, de
zangeres van ‘Teach In’ uit Enschedé. Hij is een grote in de wereld van de blues
en is in het buitenland meer bekend dan in Nederland. Meer dan tweehonderd
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optredens per jaar, van Amerika tot Australië, van Canada tot Nieuw-Zeeland.
Een blanke Tukker, die volledig is geaccepteerd in de zwarte Amerikaanse
bluesgemeenschap. Zijn moeder zei altijd: 'Zing 's wa'k verstoan kan’. Zo kwam
hij op het nummer: 'Antoon met 'n bok’. Zestien coupletten op de melodie van het
Twentse volkslied; succes verzekert op verjaardagen en bruiloften. Hans heeft het
nummer ooit opgenomen omdat zijn moeder niet veel ophad met de Engelstalige
liedjes die hij zong.
Antoon met 'n bok, den wol 'ns riejen leer'n.
Toen had e nog geen helm, toen kon e dat nich leren.
Toen nam zien mo 'n pispot, dee dat Antoon op 'n kop.
Pispot op 'n kop, is dat geen mooie riejerieje… is dat dan geen mooie riejerieje?
Het lied wordt steeds doller want Antoon heeft steeds meer attributen nodig om
te kunnen rijden. 'Hans Theessink: de grote in de wereld van de bluesmuziek.
Hans Theessink is met zekerheid één van de grote hedendaagse bluesmensen.
Voor een Europeaan heeft zijn muziek een unieke status bereikt.’ Het citaat is uit
de Encyclopedie van de Blues. Zijn band bestaat uit drie Oostenrijkers,
momenteel (2006) aangevuld met drie zangers uit Zimbabwe. Theessink heeft het
bluesvak in Amerika van een aantal oude rotten geleerd en hij toert tegenwoordig
met succes over de hele wereld.
Regionalisme postuleert (vooropstellen) het bestaan van een streek – een
natuurlijk gegroeid leefgebied – waarin de inwoners een zekere saamhorigheid
ervaren. Het streven van de regionalisten tussen Dinkel en Regge heeft
betrekking op Twente, niet op Overijssel. Twente is al heel lang een
administratieve eenheid geweest. Al in de vroege Middeleeuwen, toen Twente
werd opgenomen in het rijk van Karel de Grote – waarschijnlijk na de vrede van
Selz in het jaar 804 – werd het een graafschap. De landsheerlijkheid ging in later
tijden over op de bisschop van Utrecht, die er tot zijn vervanger een drost
benoemde. Beide kanten van schriftelijk streektaalgebruik, de taaltechnische van
de spelling en de literaire als drager van gedichten en verhalen, lijden onder een
tekort aan regels en tradities. De streektaalliteratuur moet het doen met een
goede honderd jaar van bestaan. Streektaalliteratuur wordt dan al gauw en al te
gemakkelijk alles genoemd wat er in de streektaal geschreven is. Literaire
normen en literaire kritiek komen dan haast niet aan bod, als het om
streektaalschrijverij gaat. Daar is in de laatste decennia langzaam verbetering
ingekomen. Van streektaalliteratuur mag trouwens niet verwacht worden, dat ze
in zo korte tijd opeens alle beweging in de grote landelijke literaturen volgen kan.
Zij komt voort uit regionale gemeenschappen. Daar heeft ze in de eerste plaats
mee van doen: spiegel te zijn van het leven in zulke gemeenschappen, waar ze
problemen van aanpassing, van ontwikkeling tot ontsluiting, door dag en tijd
meedelen moet. Dan wil ze soms niet verder kijken dan naar eigen huis en hof.
Streektaalliteratuur in verzet tegen de wereld daarbuiten, die alles eigene van
vroeger idealiseert. De strakke binding aan regionale leefgemeenschappen geeft
streektaalliteratuur bij ons ook een beetje korte adem. Zij bestaat vooral uit
gedichten en korte verhalen.
Wij zijn een volk van niet zo heel veel woorden, van niet al te uitgesponnen
vertelsels. Vertellen in de kring van aandachtige toehoorders zit ons van ouds wel
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in het bloed. Het ene zowel als het andere kun je in de streektaalliteratuur van
Twente aantreffen. De verhalen blijven in de buurt van wat hier kenmerkend voor
deze literatuur is. Ze beschrijven het dorp van vroeger dagen met het leven dat de
schrijvers zelf geleefd of mee beleefd hebben. Het is hen niet te doen om dat dorp
of dat leven van vroeger te idealiseren. Ze verzetten zich ook niet tegen de nieuwe
tijd, sommigen daargelaten. De verhalen leunen tegen de roman aan, zonder te
verdwalen in met elkaar strijdige vertellagen. De lezer zou in verwarring kunnen
raken en zodoende hun eigen oplossingen af te dwingen. De stromingen in de
moderne romankunst sluit niet meer aan bij de kunst van het vertellen. De
Nederlandse literatuur dient nou juist zulke sterke voorbeelden aan te wijzen.
Geen kortademigheid, daarmee wil nog niet gezegd zijn, dat een overdaad aan
feiten de voortgang van de verhalen ophouden. Er worden keuzes gemaakt die de
schrijvers niet allemaal gemakkelijk moeten zijn gevallen.
Jan Jans stelde (oktober 1952) in een rede voor de volkshogeschool Diependaal
bij Markelo: 'Regionalisme is de naam voor het streven der gewesten naar meer
culturele zelfstandigheid in het totale raam der Nederlandse cultuur.’ Hij ging er
daarbij wel vanuit dat die zelfstandigheid gebruikt zou worden om de
toekomstige ontwikkelingen langs de lijnen van de eigen regionale tradities te
leiden. Daar lag een probleem en een opgave want voor Jans stond vast dat de
eigen volkscultuur in het oosten van het land, door de industrialisatie en het
West-Nederlandse cultuurimperialisme, al sedert het midden van de negentiende
eeuw op de terugtocht was. Hij verzette zich al tientallen jaren tegen de culturele
confectionairsering van Nederland (confectionair: confectiefabrikant, confectie: in
massa gemaakt).
Daarbij hield hij zijn ogen niet alleen op Twente gericht: 'Regionalisten willen en
hopen, dat alle gewesten van ons moederland het maximum aan kans krijgen,
hun diepste wezen tot die boeiende gestalte te brengen, die wij cultuur noemen',
aldus Jans. De basis nu van het regionalisme ligt in de regio, gebieden waarvan
de bevolking door taal, zeden en gewoonten tot een eenheid is verweven en dat
deze een harmonisch geheel vormt. Nederland kent grote regio's als Drenthe,
Friesland en Zeeland, kleinere als Twente en Westfriesland en kleine kernen als
Volendam, Marken en Staphorst.
In het jaar 1950 waren er vragen genoeg voor het bestuur van het Centrum voor
Staatkundige Vorming om een commissie in te stellen. De opdracht was
rapporteren over de aard en wezen van het regionalisme, de culturele
doelstellingen en de middelen welke ten dienste staan om die doelstellingen te
bereiken. En de wijze waarop het regionalisme dienstbaar kan worden gemaakt
aan een vernieuwing van het staatkundig leven. Het voorzitterschap was steeds
in handen van dr. Winand Roukens, bedoeld rapport verscheen in het jaar 1955.
Roukens was een der eersten in ons land die het thema op wetenschappelijk
niveau behandelde. Hij zag het regionalisme als een stuwende kracht voor de
vernieuwing van de Europese cultuur. De basis was volgens hem zoals boven
omschreven.
Waar nu de nationale staat te veel zeggenschap aan het centrale machtsapparaat
had toegewezen, de culturele concentratie te veel in een dominerend kerngebied
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lag, kon het regionalisme dat decentralisatie eiste, sanerend optreden. Roukens
was dus een der eersten die het thema regionalisme op een wetenschappelijk
niveau behandelde. Nederland liep daarmee achter in de vergelijking met
bijvoorbeeld Frankrijk, waar dit isme populair is geworden. Roukens verwees
naar J. Charles Brun, die hij de promotor van het regionalisme noemde. Hij
meende met hem dat de oorsprong van het regionalisme lag in de tijd van de
eerste primitieve statenvorming.
De Twentse taal is tot ver over de Duitse grens te gebruiken. In Vreden heet de
eigenaar van de schoenenzaak Wessels en hij spreekt naast de Duitse taal, de
Nederlandse en de Twentse taal. De Turkse middenstanders in Gronau spreken
buiten hun eigen taal de Duitse en de Nederlandse taal. Ook in Ahaus sprak men
vroeger de Twentse taal, gezien het volgende gedichtje. In kreis Ahaus (vlak over
de grens bij Buurse) is in de Middeleeuwen een kasteel gesticht door een zekere
Heer Otto. Deze Heer die afkomstig was uit het geslacht der heren Ahaus, op hun
beurt weer verwant aan de heren van Diepenheim. Het slot heette Ottenstein. Er
was een rijmpje omdat het in tijden van economische malaise (toestand van zorg
of moeilijkheden) armoe troef was.
Ottensteen
Steet op één been
En as dat been brek
Lig Ottensteen in ’n drek
Van het slot is niets meer terug te vinden, het lag op de grens van drie marken.
Er is nog wel een dorpje Ottenstein, een schilderachtig plaatsje. Ook hier deed de
nieuwe tijd zijn intrede, oude gebouwen werden niet meer onderhouden en na
verloop van tijd opgeruimd. Niets nieuws onder de zon, zelfs in Enter verdwijnt
(en is verdwenen) veel moois met historische waarde. Laten we nog even stilstaan
bij de regionale beweging. Voor de Twentse regionale beweging gold dat het
regionalisme toch vooral een gevoelskwestie bleek. Dit volgens een onderzoek van
Willem Diemer, die er een lezing over hield voor de volkshogeschool Diependaal
bij Markelo. Schrijvers en dichters, geschiedkundigen, organisatoren,
kunstenaars, leden van regionale verenigingen tot behoud en versteviging van de
eigen traditionele cultuur beleden door hun woorden, werk of lidmaatschap – de
één meer, de ander minder – hun liefde voor hun geboortestreek. Daarmee
probeerden ze een dam op te werpen tegen een egaliserende confectiecultuur die
op alle fronten aan de winnende hand bleek.
Men kan het regionalisme, zoals dat in Twente vooral werd aangehangen, een
vrucht van de romantiek noemen. In plaats van aan het algemene, gaf het
aandacht aan het bijzondere, het specifieke. Dr. Arnold Rakers uit Hesepe bij
Nordhorn werd de prominentste verwoorder van dit romantische regionalisme in
de Nedersaksiche genoemde gebieden aan deze en gene zijde van de grens. In het
kort komt het erop neer dat het regionalisme een zaak is van het hoofd èn van
het hart. Men moest de regio niet slechts zien als een studieobject, echter in – en
als het ware – vanuit die streek leven. De streektaal nam voor hem bij dit alles de
belangrijkste plaats in.
Adriaan Buter had in het jaar 1950 het begrip ruimer geïnterpreteerd. Een
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verwijzing naar de van oudsher typerende cultuur van een streek vinden we in
zijn brochure 'Twente in beweging' van het jaar 1959, waar hij stelt:
Wanneer wij de eigen aard der gewesten willen beschermen, beschermen wij de
moederlandse cultuur die geen eenheidsworst is, die is opgebouwd uit de
gewestelijke eigenwaarden. Het zijn deze waarden, die diep in onze volksziel
verankerd liggen. Taal, volkskarakter, landschap, architectuur, zeden en
gewoonten! Het zijn zaken die in verschillende gewestelijke aspecten het begrip
'moederland' levend maken.
Het liedje 'Stille meer' van Herman Roosink is zo’n lief liedje, ook omdat het in
taal van mijn dorp is geschreven. Het liedje wordt gezongen door Harm Agteresch
(Harm oet Riessen) op de langspeelplaat ‘Loat mie méér joekelul'n’.
Refrein van 'Stille meer':
Stille meer min tuutje, was ter toch gebuurd
Treuntjes oaver 't snuutje, kleedje kets eskuurd
Komt méér ééwn bie moo op 'n skoot
De treuntjes vot! Kiek zo woj groot.
In het jaar 1959 kwam het Woordenboek van het Rijssens dialect uit, geschreven
door Karel Diederik Schönfeld Wichers. Het werk bevatte, naast een groot aantal
woorden, ook schetsen in het 'Riessens.’ In het jaar 1979 kwam het grote
Woordendenboek Nederlands-Twents uit, gevolgd door Twents-Nederlands in het
jaar 1983. In het jaar 2001 volgde een aanvulling: Wat (nog) niet in Dijkhuis
staat van A.L. Hottenhuis. Met deze drie werken kreeg Twente eindelijk
volwaardige woordenboeken, waar ook diegenen die niet bekend waren met de
Twentse taal mee uit de voeten kunnen. In de woordenboeken staan naast een
uitgebreide grammatica, verhalen, reisverslagen, gedichten en vertalingen.
Schönfeld Wichers hield er een merkwaardige theorie op na. Hij beweerde dat het
'Riessens' het echte, oude Twents was en dat in de rest van Twente de streektaal
was verbasterd. De excentrieke schrijver vond dat de 'schriefwieze' van het
Twents zo dicht mogelijk de uitspraak moest benaderen. Hij gebruikte daartoe
een stringent fonetische (nauwkeurig volgens de spraakklanken) spelwijze. Dit
om mensen die de streektaal – 'ne Sproake van Skeppensweage' – tot hulp te zijn.
Tijdens de voorbereiding van zijn woordenboek begon hij over spellingsproblemen
na te denken. Hij meende de sleutel daartoe gevonden te hebben door het
weglaten van de stomme 'e' overal waar die in het 'Riessens' niet gesproken werd.
Overal waar tussen medeklinkers niet meer lucht gegeven werd, dan nodig was
voor de uitspraak, werd er geen 'e' geschreven. De woorden werden daardoor
korter en overzichtelijker en de uitspraak bleek ondubbelzinnig 'Riessens'.
Van groot belang voor de speurders naar en liefhebbers van het regionaal eigene
was de oprichting van de Overijsselse Almanak voor Oudheid en Letteren. Het
eerste nummer verscheen in het jaar 1835. Eén van de drijvende krachten achter
het jaarboekje was Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869), geboren in Grou. Hij
nam in het jaar 1821 een beroep aan als menistendominee te Deventer.
Halbertsma had – mede via zijn broer Eelko Hiddes Halbertsma (1797-1858) –
kennis gemaakt met de nieuwe denkbeelden over talen. Broer Eelko had zich in
het jaar 1818 ingeschreven aan de beroemde universiteit van Heidelberg. Het
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was in de tijd dat er een sfeer van geestelijke vernieuwing heerste. De volken van
Europa hadden zich van de Napoleontische dwang bevrijd. Sommigen – vooral de
jongeren – wilden zich nu ook bevrijden van het Franse en classicistische
cultuurimperialisme. Voor de Duitsers – eeuwenlang verdeeld – werd het streven
naar een eigen plaats welhaast een obsessie. Het leek of de grondslagen van de
staat opnieuw gedefinieerd moesten worden. De staten waren eeuwenlang
veroverd door vorstelijke dynastieën en dus min of meer door het toeval gevormd.
De staten dienden gegrondvest op basis van nationale eenheid en een diep
gevoelde verbondenheid die zich onder meer uitdrukte in het nationaal-eigene.
Dat nationaal-eigene moest dan wel gekend worden.
De broers Grimm: Jakob (1785-1863) en Wilhelm (1786-1859). Ze waren de
stichters van de moderne wetenschap van de vergelijkende taalstudies en
speurden heel het Duitse gebied af naar volkstalen en volksverhalen. Op deze
manier hoopten ze de oude, inheemse, echt Duitse geest – diep en onbedorven
bewaard in de boezem van het Duitse volk – op te sporen. De gebroeders
Halbertsma zijn door de nieuwe romantische geest diepgaand beïnvloed. Broer
E.H. Halbertsma schreef onder andere de 'Boalseter merke', een Nachdichtung
van 'Hans und Verene' uit de Alemannische Gedichte van Johann Peter Hebel.
J.H. Halbertsma had kontakten met bekende taalgeleerden in binnenland en
buitenland.
Halbertsma stelde een ‘Woordenboekje van het Overijsselsch’ samen dat integraal
(een geheel zijnde) in de eerste uitgave van de almanak werd opgenomen.
Halbertsma wist dat zijn woordenboekje niet compleet was. Hij wilde het geven zo
hij het op dat moment had, er op vertrouwende dat hij de weg had geëffend voor
een vervolg. De publicatie van de Overijsselsche Almanak stond niet op zichzelf.
De door en door romantische almanakken kwamen in het ene gewest na het
andere uit. In het jaar 1879 zag de Twentsche Almanak het licht, bij de drukker
J.T. Sommer in Almelo. In dit jaarlijks terugkerende boekje stond, naast allerlei
wetenswaardigheden over het weer, standaard mededelingen van weekdagen,
zonsopgangen en zonsondergangen, maansverwisselingen, planetenstanden,
kerkelijke en wereldlijke feestdagen, namen van overheidspersonen en de
geestelijkheid en dergelijke, steeds een verhaal in het Twents. Het werd als het
ware een vast podium waarop men de regiotaal ook als geschreven taal
presenteerde. De Twentse almanak stelde niet zulke hoge eisen aan zijn lezers.
Hij sloot niet aan bij de voor elite bestemde volksalmanak, die dus eigenlijk geen
volksalmanak was. De Twentse almanak sloot wel aan bij de oudere (sinds de
zeventiende eeuw) en kleine plaatselijke en regionale almanakken. Misschien
daarom werd deze almanak zo populair en was hem een lang leven beschoren, hij
komt nog steeds uit.
Gerrit Waanders, je hebt niet vergeefs geleefd. Je hebt veel voor Enter betekend. Je
was altijd zo'n stille in den lande!
Dat zei de oude dorpsdokter Veldhuizen van Zanten tot de Enterse dichter Gerrit
Waanders op diens sterfbed. In het jaar 1936 stierf Gerrit Waanders – 53 jaar
oud – juist toen hij erkenning kreeg (die hij trouwens nooit had gezocht) als een
dichter van formaat. Een natuurtalent waarvan in het jaar 1934 een bundel
verscheen bij Callenbach in Nijkerk. Deze was getiteld: 'Mijn belijden', genoemd
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naar één van de gedichten uit die bundel. Dat gedicht uit zijn eigen boekje werd
hem door zijn nichtje Gerridina Waanders voorgelezen toen hij stierf. De Enterse
dichter was timmerman. Hij was lichamelijk niet sterk. Zijn vader was aannemer
en, zoals dat vroeger ging, namen de zoons het bedrijf over. Gerrit Waanders is
nooit getrouwd geweest. Hij was erg bescheiden, drong zich nooit op. Had ook
nooit behoefte aan adverteren. Zijn vriend, de Deventer leraar J.A. Rispens, heeft
hem pas na veel moeite zover gekregen dat hij een bundel gedichten naar
Callenbach stuurde. In 'Onze Overijsselse religieuze poëzie' wordt opgemerkt,
'merkwaardig onbekend bleef tot dusver de faam sluimeren van een toch wel bij
uitstek begenadigd, need'rig geloovig dichter, namelijk Gerrit Waanders geboren
te Enter in het jaar 1884, daar overleden in het jaar 1936.’ Hij was van beroep
een simpel boerentimmerman, later boekhandelaar.
Een 'In Memoriam' tekende hem als een uiterst bescheiden christen van weinig
woorden met een welgefundeerd geloof, iemand die een bijzonder aantrekkelijke
sfeer omgaf. In het jaar 1934 wisten enige vrienden van hem een keur van zijn
gedichten te verzorgen. In de uitgegeven jubileumopstellen voor professor De
Vooys in het jaar 1940 wordt waarderend geschreven over het leven van
Waanders in: 'Een dichter uit Twente', door de eerdergenoemde Deventer leraar
Rispens. Gerrit Waanders hield van eenvoud en droeg graag klompen. Lange tijd
was hij organist van de hervormde kerk in Enter. Hij was een zeer gelovig mens
en had er geen moeite mee om afscheid te nemen van dit leven. Want in het jaar
1936 maakte een longontsteking van zijn ziekbed een sterfbed. Hij leefde meer
voor een andere wereld. Waanders las veel, ook in die tijd – de langste van zijn
leven – toen hij timmerman was. Hij las allerlei boeken en dat was zijn leven, hij
had een boekenkast vol. Als zijn vriend Rispens uit Deventer kwam werd
Waanders van zijn werk gehaald. Soms uit Elsen waar hij bezig was met een huis
of een boerenschuur. Ze zaten dan beiden de hele dag in de boeken of spraken
met elkaar. Hij bestelde in die tijd ook de boeken voor de zondagsschool en zo is
zijn boekhandel ontstaan, aan de Dorpsstraat in Enter waar nu (in elk geval in
mijn tijd) zijn naam nog staat. De dichter hield zo van die zaak of nog meer van
de boeken, dat hij 's nachts soms opstond omdat hij dacht dat de winkelbel ging.
Geregeld lag hij op bed, de handen achter zijn hoofd en staarde voor zich uit. Hij
voelde dan de drang om te schrijven en zo ontstond ook een gedicht over de twee
linden voor de hervormde kerk in Enter:

'k Heb u lief, eerwaarde linden,
trouwe wachters, hechte vrienden
voor den dorpel van Gods huis
gij trotseert het stormgebruis!
en uw groet van liefd' en vrede
geeft gij aan den wand'laar mede
in der avond windgesuis...
De historie veler jaren
vreugde, blijdschap, droef ervaren,
leven, sterven, komen, gaan,
mag ik uit uw stem verstaan,
memorandum van 't verleden,
vademecum van het heden,
profetie... ik hoor u aan...
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O, hoe vele vele keeren,
zaagt gij op den dag des Heeren
de gemeente saam vergaart
om des Heeren woord geschaard
loven, prijzen, bidden, zingen,
dankend voor de zegeningen
in Gods Zoon geopenbaard.
'k Heb u lief als oude vrinden
spelend met de najaarswinden
of in 't winterkleed gehuld
dat haar taak getrouw vervult,
'k heb u lief, als knop en blaren,
tak en twijg ons openbaren
dat gij blij herleven zult.
'k Heb u lief, eerwaarde linden,
trouwe wachters, oude vrinden,
spreidt uw schaduw overal;
en sta vast, sta hecht, sta pal.
Beeld van die ons heeft geschapen,
Die niet sluim'ren zal noch slapen,
Ons getrouw behoeden zal.

Hij zat soms de hele dag voor zich uit te staren, te filosoferen. Dan kwam er zo'n
mooi gedicht uit zijn pen als:

Zoals een lichte zomerdag
Op eenmaal soms beneveld wordt,
En midden in den rijken oogst
Zijn droeve tranen stort,
Zoo kan de blij' herdenkingsvreugd
Zich vaak verliezen in de smart
Die met de vreugde samenwoont
In 't jub'lend, klagend mensenhart.

Gerrit Waanders schreef niet alleen religieuze gedichten. De natuur en het
boerenland om Enter inspireerden hem ook tot menig prachtvers. Ook bezong hij
leeuwerik en nachtegaal:

Plots - daar hupp'len
d'eerste drupp'len
van den zoeten zangenval,
als een rijke meienregen
langs de wegen
van de breede, bleeke bergen tot het
diepe, donk're dal.
Dan, de zachte
weemoedsklachte
teer beëchood en herhaald
zwellend tot een liederluister
die het duister
van de lauwe, blauwe nachten
als met hemelglans omstraalt.
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Toen Gerrit Waanders ziek werd, wist hij van zichzelf dat hij zou sterven. Ook al
zeiden dokters en verpleegster dat hij weer beter zou worden. Men dacht dat hij
zwaarmoedig was en geen lust meer in het leven had. Dat was niet zo, hij wist
eenvoudig dat het afgelopen was. Hij wilde geen bloemen op zijn graf, wel een
treurwilg. Dat heeft men echter niet gedaan omdat de wortels de grafsteen kapot
zouden maken.
Almelo is van Herman Finkers. Herman Finkers brengt Twente dichter bij de
Randstad. Zijn humor is om van te houden. De teksten variëren van vrolijke
gedichten tot ernstige verhalen.
De leukste grappen zijn de grappen die niet bedacht zijn. Maar ja, bedenk die
maar eens. Als u mij op de man af zou vragen: ‘Wat vind jij nu de allerleukste grap
die er ooit is bedacht?’ dan zeg ik: ‘Die van tienduizend padvinders in de blote
kont’. Waarom? Tja, dat moet je zien….

Hoogleed 7, 4-6/12-13
Breeuwman:
Diene beide börskes
zeent as twee kleane knienkes.
Dien haals is as nen getelink
den oetlik noar de zun.
Eugkes as twee viewers.
Twee viewers
umraand deur ’t Mosbekdal.
As ‘t stärtke van nen kateker
zo zuwer is dien nös.
Dröa van purper
hest vlöchen in ’t hoar.
En vlöchen
hes doe moe der bie.
Broed:
Kom mien leef
en loa’w noar boeten goan
oons te boeten goan an wil.
Dan trek wie mornvrog de essen langs
um te kieken of ’t greun a greuit
of de knöppe a spreengt
en de karsen a bleuit.
Dan loat ik die
van leefde
gleuien.

Gebed
Almachtige vader, pappie
wilt geven dat wij vaker slachtoffer worden van een onweerstaanbaar plezier en
daarbij niet weten te vermijden anderen aan te steken.
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Er is altijd
wat te doen
in mijn
geboortestad.
Het is nu
zelfs zo
dat Almelo
zijn stoplichten
gaat bedienen
vanuit de ruimte.
Een goed idee
vind ik dat.
want Almelo
heeft ruimte zat.

Mijn naam is Herman Finkers en dat kan toch dacht ik lang niet van iedereen hier
in de zaal gezegd worden. Ik kom uit Almelo en voor ik ook maar één woord zeg,
wil ik er graag op wijzen dat het vooral van mij erg knap is dat ik een compleet
half uur in elkaar heb weten te draaien, want omdat ik de neiging heb de helft van
de woorden in te slikken, moet ik twee keer zoveel tekst schrijven als iemand die
die neiging niet heeft. Er wordt wel beweerd dat mijn programma’s geen diepte
hebben. Ikzelf heb opmerkingen als zouden mijn programma’s geen diepte hebben
nooit begrepen. Ik kan zo een hele serie dieptepunten opnoemen. Ik ben een
bekende Nederlander. Jazeker wel! Niet alleen bij u in de buurt, nee, tot in Almelo
aan toe. En in de Randstad… Om u een indruk te geven: ik was een keer in Den
Haag en ’s middags liep ik zo’n beetje door het centrum te dwalen. Opeens begon
er een wildvreemde vrouw enorm naar mij te zwaaien. Echt, ik had geen idee wie
het was. Ze zat in zo’n gouden koets.
Taal is onvolledig. Als conferencier leef je zelfs van de onvolkomenheid van taal.
Slaan we het Evangelie open bij Marcus dan zien we in hoofdstuk 1 vers 6 dat van
Johannes de Doper wordt beweerd: hij at sprinkhaan en wilde honing. Marcus
zegt dus van Johannes: hij wilde honing maar at sprinkhanen. Of bedoelt Marcus
wellicht dat Johannes twee soorten honing at: sprinkhanenhoning en wilde
honing? En geven sprinkhanen wel honing? Nee, en dat is maar goed ook want
Johannes was aan het vasten. En waarom heet een bidsprinkhaan een
bidsprinkhaan, omdat hij een mannetje is, anders zou hij bidsprinkkip heten.
Maria is de moeder van God. Christus is de zoon van God. Conclusie: Maria is de
oma van Christus.
Bij opgravingen in Turkije heeft men de Ark van Noach gevonden en in de Ark een
kookboek aangetroffen. Dat kookboek van Noach bleek vol te staan met recepten
van dieren die ons heden ten dage volstrekt onbekend zijn. De archeologen hebben
hieruit de conclusie getrokken dat de dieren die de mensheid tegenwoordig nuttigt,
eigenlijk nergens naar smaken.
En: de zon gaat zinloos onder, morgen moet ze toch weer op.
‘Natuurlijk wonen er ook fatsoenlijke lieden, maar niet genoeg om het Twentse
stadje Almelo bestaansrecht te verlenen’, sprak ooit Hans Dorrestein. Uitgedaagd
door de VARA-radio gaf Herman Finkers met zijn rede ‘Ich bin ein Almeloër!’ een
weerwoord op Dorrestijns aanval op Finkers’ geliefde geboortestad.
Dorresteijn gaat nog even door.
Natuurlijk wonen er ook fatsoenlijke lieden, maar niet genoeg om het Twentse
stadje Almelo bestaansrecht te verlenen. Ik ben er onlangs geweest en ik kan u
melden: in Almelo lopen alleen domme, dikke, verschrikkelijk lelijke mensen rond.
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Volbloed lelijkerds, honderd procent lelijk. Voor de slanke knappe vrouwen maak
ik geen uitzondering, want zelfs die zijn lelijk in Almelo. Waar je ook kijkt zie je
varkenskoppen en varkensnekken, waardoor Almelo je het gevoel heeft dat een
onoplettende boer de staldeuren open heeft laten staan. De Almeloër heeft een
domme wrede gelaatsuitdrukking die hem wel heel erg op een Duitser doet lijken.
Er is maar een oplossing voor ’t probleem: annexatie door Duitsland. In elk
provinciestadje is wel iemand te vinden die iets organiseert, zelfs in Almelo. Laatst
kreeg ik iemand aan de telefoon die mij met mijn show naar Almelo wilde halen.
Dit raadde ik hem af. Ten eerste ben ik nogal duur en ten tweede heb ik behalve
een goede piano ook een geluids- en lichtinstallatie nodig. De organisator dacht dat
hij dat allemaal best voor elkaar kreeg. Een zaal met een heus podium leek hem
ook geen probleem. Er stond in Almelo nog een verenigingsgebouw uit de twintigste
eeuw dat als zodanig dienst kon doen. Het heette zoiets als de Olde Dukke. Dat
beloofde niet veel goeds. Inderdaad bleek de Olde Dukke een aan een café
aangebouwde kazerne voor gesneuvelde lilliputters. Het zaaltje zelf met zijn
zwarte plastic stoeltjes en zijn zwart geverfde keukentafels waarover men voor de
gezelligheid groene neteldoeken uit grootmoeders tijd had gelegd, zal ik niet
beschrijven. Het gaat om het podium. Dit had mede door de geringe afmetingen het
meeste weg van een oudemensenhuiskamer. Men had op de achtergrond een
reuzenposter uit het jaar 1950 geplakt, voorstellende een bergmeertje met een
berg. Bedoeld om ruimte te scheppen, maar verkleurd en bestoft en al met al zo erg
dat het met terugwerkende kracht mijn hele jeugd verpestte. Op het podium was
net genoeg plaats voor een vlooientheater.

Herman Finkers neemt de moeite om een antwoord te formuleren.
Als geboren, getogen en ingeschreven Almeloër voel ik mij verplicht het beeld dat
Hans Dorrestijn van onze stad heeft gegeven enigszins te nuanceren. Ik geef u nu
mijn visie op Almelo:

Ich bin ein Almeloër!
Als ‘s morgensvroeg de zon opkomt en de leeuwerik begroet die hoog in de lucht
het landvolk bezingt dat vrolijk lachend aan het werk slaat, terwijl de ruisende
waterval het dal voedt waarin herderinnetjes in hun kleurige klederdrachten de
geurigste kruiden zoeken voor het avondmaal, dan ligt 1200 kilometer verderop de
stad Almelo. Een stad die ik u van harte bij u kan aanbevelen. Want je kunt
zeggen van Almelo wat je wilt, maar het is wel de stad geweest die het toch maar
mooi voor elkaar kreeg dat een concert van Juliette Greco moest worden afgelast
omdat er geen belangstelling voor was. Ik ben altijd bijzonder trots geweest op
deze karaktervastheid van onze stad. Een Almeloër volgt geen trends, hij zet ze. Zo
was Almelo de eerste gemeente in ons land die haar schouwburg verkocht aan
Van der Valk. Maar denkt u niet dat Almelo daarom geen geld over heeft voor
cultuur. De schouwburg werd namelijk aan Van der Valk verkocht voor één gulden
per stuk. Dus: waar je in Amsterdam vijftig gulden moet neertellen voor drie
uurtjes huren van een stoel in de Stopera, door koop je in Almelo vijftig
schouwburgen voor. Nergens wordt er derhalve zoveel geld bij de cultuur gedaan
als in Almelo. Ook de historie van onze stad wordt zorgvuldig gekoesterd en aan
de hand van een bij de VVV verkrijgbare route kunt u een één uur durende
monumentenwandeling door de stad maken. U loopt daarbij precies zestig rondjes
rond de Grote Kerk. Men zegt wel eens dat Almelo zo provinciaal is. Het ligt
namelijk in de provincie. Maar Amsterdam ligt ook in de provincie. In de provincie
Noord-Holland. De randstad als geheel ligt zelfs in twee provincies. Je zou dus
kunnen zeggen dat de randstad tweemaal zo provinciaal is als Almelo. Dorrestijn
stelt voor om Almelo weer door Duitsland te laten annexeren. Maar ja, als je de
situatie van eeuwen terug wil, dan moet je de randstad weer in de zee laten
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zakken. En ik kan de randstad niet missen. Want door de randstad besef ik weer
zo goed het bijzondere van Almelo. Zo zit ik wel eens in een modern Amsterdams
café – voor de Almelose lezers onder u: een café is een knusse openbare ruimte
waar mensen gezellig samenkomen voor een onderhoudend gesprek en een
drankje – en het valt me dan op dat in zo’n modern café de ene persoon zijn zin
begint voor de andere geheel fatsoenlijk is uitgesproken. ‘Waarom zeg jij nooit eens
wat?’ vraagt er dan plots iemand aan mij. Voordat ik kan antwoorden zegt deze
persoon al weer iets tegen zijn buurman die op dat moment juist weer iets tegen
hem zegt. De zinnen die uitgewisseld worden zijn in de trant van: ‘Ik heb niks met
je ideeën, al vind ik copulerend (geslachtsgemeenschap hebbend) uit een vliegtuig
vallen wel een erg mooi beeld.’ Het duizelt mij en ik kan het allemaal niet volgen.
De volgende ochtend loop ik weer door Almelo, waar ik bij het oude busstation het
bord passeer met: ‘Voor een knaak bij Jan Patat, ben je zat.’ Dan ben ik zo blij dat
ik terug in Almelo ben en met een warm hart loop ik langs de graffitispreuk die ooit
door een enthousiaste onbekende mede-Almeloër op ons viaduct is gespoten:
‘Almelo, daar blijf je voor thuis’. Want zo is dat, trots zijn op je stad is niet iets
waar je je voor hoeft te schamen. En ik weet zeker, dat als u onze mooie gemeente
in het rustieke westen van Duitsland bezoekt, u zult zeggen: ‘Almelo, dat is mijn
thuis’. Of misschien zegt u het zelfs wel op zijn onvervalst Almeloos: ‘Ich bin ein
Almeloër!’
Metro, vrijdag 2 februari 2007-02-01
Dorrestijn staakt show na kwartier
Haaksbergen Hans Dorrestijn is woensdagavond na een kwartier weggelopen uit
zijn eigen voorstelling. Het publiek lachte niet genoeg, zo meende de cabaretier.
Dorrestijn had een try-out in theater De Bouwmeester in Haaksbergen. In de zaal
zaten ongeveer tweehonderdveertig mensen, zij willen nu allemaal hun geld
terug. Het impresariaat van Dorrestijn kon gisterochtend nog niet reageren.

Meneer Finkers, ik kan dat taaltje van u moeilijk verstaan. U spreekt geen
Nederlands? Niet dát Nederlands. U spreekt alleen dialect…? Nee hoor, ik spreek
Hooghaarlems. Ja, oké, als een Twentenaar zich in het Algemeen Beschaafd
uitdrukt, heeft hij nog wel eens de neiging om de n in te slikken. Zo zeggen wij niet
tweezitsbank, maar tweezitsbak en stak voor dak. Wij spreken in Twente ook niet
van een glansbak of een dankgoot, nee, wij zeggen glasbak en dakgoot. Maar dat
noem ik geen dialect, dat is een kwestie van een accentje. Ik ben er al voor bij een
logopediste geweest. Ik zei: ‘mevrouw, de mensen kunnen mij soms wat moeilijk
verstaan.’ ‘Welnee’, zei ze, ‘het is juist heerlijk weer, dus spreek ik met u geen
dialect.’ As ’t mut dan ku’j onmeunig plat met mie henkuieren, mer an flantuten,
mevrouw, he’k weinig wil en a’k wier zon skoer deur de been hen krieg umdat de
leu verdan goat te mosteren en te prötteln oawer mien Algemeen Beschaafd
Nederlands, kijk dán mevrouw, spreek ik dialect.
’Joa, mer zo kaan ‘k oe ok wa verstoan’.

Rusland: Pavlov
Ik maak het veel te bont
ik lijk welhaast behekst
zoals ik te gezond
het vrouwelijk schoon bekijk
Verre van relaxed
loer ik naar elke kont
ik ben knap oversekst
een heet konijn gelijk
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Omdat ik mezelf een beetje rust wel gun
denk ik: het vrouwelijk schoon
is slechts één millimeter dun
en onder al dat begeerlijks
zit iets duidelijk minder overheerlijks
elke welgevormde derrière
is verpakking voor het meest vulgaire
het herbergt niets dan troep
ik maak me druk om een doos vol poep
In elke minnares
zit een poep- en piescircuit
Ik lees mezelf die harde les
als ik weer naar lonken neig
en die therapie
heeft in zover succes
dat ik als nu een giertank zie
ik spontaan een stijve krijg

Vinger in de bips
De canyonkreekjes tintelen, de zon komt prachtig op.
Stiekem zit een bloempje te gluren uit zijn knop.
De ochtend wekt de prairie, een cowboy is al op,
vertroetelt met zijn merrie dat bloempje in galop.
De cowboy, hij heet John, stopt bij Mary-Lou
en bedelt Mary-Lou: ‘Zeg Mary-Lou, wordt jij mijn vrouw?’
Zij raakt geprikkeld warm daarvan, want John als man dat is niet niks,
en stopt uit pure geestdrift dan een vinger in haar bips.
Geschrokken stottert John: ‘Wat onbeschaafd gedouw!
Je bent een grote viesterd, ik zoek een andere vrouw.’
Beschaamd stamelt zij: ‘Ik heb alreeds berouw.
Vergeef m’n rappe vinger en trouw je Mary-Lou.’
De liefde vat weer vlam en lekker warm wordt John.
Zij zucht dan tegen John: ‘Mijn hart hijgt naar jou, o John.’
John schenk haar voor de eerste keer, een kus die knapt als verse chips,
dan stopt ze, gatverdakke, weer een vinger in haar bips!
De druppel die de emmer! Hij stapt weer op zijn paard.
Ziet af van zo’n vies meisje, verdwijnt in volle vaart,
En Mary-Lou, ’t is droevig, zij weent er onbedaard
en wordt door alle roddel, als bruidje niets meer waard.
Puisten en de pest, o elke nare kwaal,
ze kreeg het allemaal, dus luistert meisjes allemaal:
zoekt u een levenscompagnon, voeg bij uw lijst van huwelijkstips
de raad van dit chanson: stop nooit uw vinger in uw bips.
Waren er vroeger al ijstijden?
Gelooft u in dood na het leven?
Is er ook flora en fauna in het dierenrijk?
‘Mag ik een boterham?’
Nee.
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Ik weet natuurlijk niet hoever uw kennis omtrent de gynaecologie reikt, daarom
voor alle zekerheid dit inleidend praatje.
Vrouwen kun je verdelen in twee groepen.
Maar ik zou het niet doen.
Het is ongelooflijk veel werk.
Maar wel mooi werk.

In Almelo zijn twee treinen op elkaar gebotst. Twee mensen overleden onmiddellijk.
Drie na enig aandringen.

Als je heel diep over iets nadenkt, dan kom je altijd op een tegenstrijdigheid uit. En
de wetenschap kan die tegenstrijdigheid van het bestaan ook niet verklaren hoor.
Neem natuurkunde, ook zoiets fraais: ijzer zet uit bij warmte en krimpt bij kou.
Nou, treinrails zijn van ijzer. Dus ’s zomers zijn de treinrails langer dan ’s winters.
Dus ’s zomers duurt een ritje Almelo-Amsterdam langer dan ’s winters en toch
klopt dat van geen kant. Dat komt doordat ik er te diep over nadenk, he? Want als
je te diep over iets nadenkt, dan kom je altijd uit op iets dat niet klopt. Je moet
gewoon niet te diep nadenken en dan klopt alles.
De zon kwam op en de aarde draaide zich nog eens lekker om. Het was ochtend in
Het Grote Spreukjesbos. Een spreukjesbos is een bos dat vol zit met spreukjes.
Zoals: bomen, waardoor men het bos niet meer ziet, onkruid dat maar niet vergaat,
vogeltjes die zingen zoals ze gebekt zijn… en één zwaluw. U begrijpt wel dat in een
spreukjesbos de ochtendstond goud in de mond heeft. En Hans en Grietje waren
dan ook al vroeg uit de veren. Hans zei: ‘Grietje, zal ik met dit mooie weer mijn
korte rokje aantrekken?’ Sorry… ‘Hans’, zei Grietje, ‘zal ik met dit mooie weer mijn
korte rokje aantrekken?’ ‘Doe niet zo gek, Grietje,’ zei Hans, ‘een rokje… Je bent
toch mijn broertje en niet mijn zusje?’ Ja, dat was waar, Hans en Grietje waren
broertjes van elkaar: Hans en Grietje Titulaer. ‘En bovendien, Grietje,’ zei Hans,
‘houdt dat mooie weer geen stand. Alle weeranalyses wijzen op onweer in de
namiddag.’
Herman Finkers krijgt Gouden Harp. Op een van de revers van zijn colbertje zat
al een goudkleurige speld. Die had Herman Finkers zondag 4 februari 2007
gekregen, toen hij tot Ere-knunneke werd verklaard door de carnavalsvereniging
De Knunnekes uit Groenlo. Maar maandagavond (5 febr.) in ’t Spant in Bussum
speldde Daniël Lohues er live op Radio2 een nieuwe trofee bij: een Gouden Harp.
Herman Finkers is verrast door deze onderscheiding en vooral verbaasd. Een
grappenmaker die een prijs krijgt voor zijn verdiensten voor de lichte muziek. In
de bijna vijfentwintig jaar dat hij optrad heeft hij nagenoeg geen prijzen gekregen.
Maar sinds hij niet meer optreed krijgt hij de ene onderscheiding na de andere.
Het mooist van de prijs vindt hij dat hij bij de uitreiking twee stukken mag
zingen met het Metropole Orkest. Finkers vindt zijn nieuwe prijs de op een na
mooiste onderscheiding. Want als er iets is waar hij werkelijk trots op is, is dat er
een fuchsia naar hem is vernoemd. En dat zong hij vervolgens met het Metropole
Orkest onder leiding van oud-Enschedeër Maurice Luttikhuis. ‘Al sta je in Carré
en kom je op tv, al won je in je leven een Gouden Harp of twee, je bent pas
werkelijk en wereldwijd beroemd, als men een fuchsia naar jou vernoemt’.
De taal kan de mensen een identiteit bieden. De Nederlandse taal zou die functie
kunnen vervullen, ware het niet dat het geen 'eigen' taal is. Dit gat kan goed
gedicht worden door de streektalen. De streektaal vergroot de identiteit, geeft een
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gevoel van meerwaarde. Nogal eens doen mensen de Enterse taal af als een
'achterhaald boerentaaltje’. 'Een beetje dom' want in elke taal kan in principe
alles uitgedrukt worden en elke taal heeft haar emotionele waarde als
moedertaal. Ieder volk waarbinnen een minderwaardigheidscomplex is ontstaan
omdat de eigen locale cultuur ten onder is gegaan, vindt zich geplaatst tegenover
de taal van het civiliserende land. De Enternaar bijvoorbeeld staat ver af van de
bossen bomen en de heide, naarmate hij zich de culturele waarden van Holland
heeft eigen gemaakt. En de ouders en op school leerde men de kinderen het
dialect te minachten. Toch zijn er gelukkig feiten die wijzen op verandering.
Historisch gezien is het te begrijpen dat de Enternaar Nederlands wil spreken
want het is de sleutel waarmee hij deuren kan openen die honderd jaar geleden
nog voor hem gesloten waren. In Nederland en ook de rest van Europa is het
gezin een deel van de natie geworden. Men vindt buitenshuis dezelfde wetten,
principes en normen als binnenshuis. Er is sprake van projectie vanuit het gezin
op het sociale milieu. Staatsgezag is voor het individu een afspiegeling van het
gezag in het gezin, waardoor hij in zijn jeugd gevormd is. Men neemt het heden
waar in termen van het verleden. Freud verklaart dat trauma’s die mensen uit
hun bewustzijn en uit hun herinnering verjaagd hebben de mensen schijnbaar
een heleboel leed bespaard hebben. Een verdrongen verlangen leeft in het
onderbewustzijn voort. Het loert op een gunstig moment om zich te manifesteren
en is dan door een andere vervangen die als substituut dienst doet.
Tegenwoordig identificeren jongeren zich met de Hunen en andere oude
stammen. Er heeft een identificatie plaats, dat betekent dat de jongeren de
houding van de sterke en agressieve Hunen aannemen. Hunen en ook de nazi’s
zijn ‘hot’ en informatie erover is op het internet te lezen. De collectieve schuld
wordt gedragen door wat wij gewoonlijk de zondebok noemen. De zondebok zal
voor de maatschappij – die berust op mythen, vooruitgang, beschaving,
verdraagzaamheid, opvoeding, intelligentie – juist die kracht zijn die zich opstelt
tegenover de uitbreiding, de overwinning van die mythen. En de jongeren zijn
degenen die de tegendruk leveren. Als men merkt dat de jongeren het symbool
van de zonde zijn, gaat men de jongeren haten. Laten we hen geen zondebok
maken! Om aan de neurotische toestand een eind te maken is er uiteindelijk één
mogelijkheid: uitstijgen boven die dwaze tragedie en streven naar het universele
(het geheel betreffende).

Luister nog eens naar Césaire:

O, o
Hun macht is goed verankerd
verworven
opgeëist
Mijn handen baden in de stralende hei,
mijn hoofd is zwaar van sterren.
Maar ik ben zwak, ik ben zo zwak.
Help mij.
En daar ben ik aan de draad van de metamorfose
verdronken, verblind,
bang voor mezelf, verschrikt voor mezelf.
Voor de goden… jullie zijn geen goden. Ik ben vrij.
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Donkere harfsdaege
Wiej zint weer in de daege
Van 't vallen van de blae,
Dee zeukt noew op de grond mar
Gezelschop an mekae...
't Is in den hof zoo huist'rig,
Het meeste is vergoan,
De nachtvos hef de dinge
De dood al an edoan.
De dage zint zoo duuster,
De mis hank umme too,
't Is al zoo kil en vochtig,
de zunne zee - w mar noo.
In mennig mèènschenhàtte
Is 't lich noew ook beteun,
Den weemood kwam der binnen,
Door kump verlet ab steun...
En tusschen allen onroad
Van welken en vergoan,
Zee - w hier en door nog fleurig
Nen winteraster stoan.
Den löt de kop neet hangen,
Den lee neet an de vos,
Of den biej allen weemood
Eets blieschop brengen mos?
Door zint ook mèènschenhàtten
Woer 't nooit arg duuster is,
Dee aander'n biej wilt luchten
Ook in den dikken mis.
Dee leu hoalt 't heuf umhooge,
Nemt aander'n biej de haand,
En wiest de moodeloozen
De weg noa bliejschopslaand.

Johanna van Buren
1955
Wee'j nog?
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Iej maakt regels vuur aanderen en oetzoonderingen vuur oezölf
Rechtoet is aait n körtsten weg

De Heerlijkheid
De legende van de Heilige Graal is ongetwijfeld de meest mystieke en geestelijke
van alle ridderromans. In de mythologie van alle volken vinden we het geloof in
een land van vrede en geluk. Een soort aards paradijs dat ooit in bezit van de
mens is geweest maar verloren is gegaan en alleen met deugdzaamheid is terug
te krijgen. Toen Lucifer uit de hemel was geworpen raakte een zeldzaam mooie
steen los uit de schitterende kroon die zestigduizend engelen hem hadden
aangeboden. De steen kwam op de aarde terecht en er werd een mooie schaal
van gemaakt die op een dag in handen kwam van Jozef van Arimathea. Hij bood
hem aan Jezus aan die hem gebruikte bij het Laatste Avondmaal. Toen de
volgende dag het bloed uit de zij van Jezus vloeide – toen hij aan het kruis hing –
ving Jozef enkele druppels op in deze schaal. Daardoor meende men dat de
schaal wonderkracht bezat. Waar de schaal was, was er een overvloed van goede
dingen. Wie ernaar keek, al was hij doodziek, kon die week niet sterven. Wie er
constant naar staarde, kreeg nooit bleke wangen of grijs haar. Eén keer per jaar,
op Goede Vrijdag, bracht een witte duif een verse hostie uit de hemel en legde
hem op de schaal die werd gedragen door een groot aantal engelen of zuivere
maagden. Vaak werd de zorg voor de schaal toevertrouwd aan mensen die deze
hoge eer waardig moesten tonen door een zeer deugdzaam en zuiver leven te
leiden. Deze schaal, de Heilige Graal, bleef na de kruisdood van Jezus in handen
van Jozef van Arimathea. Omdat Jozef had geholpen Jezus te begraven, straften
de joden hem door hem gevangen te nemen. In de gevangenis zat hij een jaar
lang zonder eten of drinken. Ze wilden hem op die manier laten sterven, zoals ze
ook met Nicodemus hadden gedaan. Als de Romeinen ooit om het lichaam van
Jezus zouden vragen, zouden ze zeggen dat Jozef van Arimathea het had
gestolen. Ze wisten echter niet dat Jozef niets kon overkomen omdat hij de
Heilige Graal bij zich had. Vespasianus, de Romeinse keizer, kreeg op een dag
het verhaal te horen van Jezus en diens lijdensweg. Het werd hem verteld door
een ridder die uit het Heilige Land naar Rome terugkeerde. De keizer vond het
erg interessant en stuurde enkele mannen naar Jeruzalem om de zaak te
onderzoeken en een relikwie mee te nemen die de melaatsheid van zijn zoon
Titus kon genezen. De mannen keerden na een tijdje terug en vertelden
Vespasianus wat ze te weten waren gekomen. Ook brachten ze een oude vrouw
mee, die na haar dood bekend werd als de Heilige Veronica. Zij haalde heel
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eerbiedig een doek tevoorschijn waarmee ze het gezicht van Jezus tijdens zijn
lijden had afgewist. De tekening van zijn gezicht was duidelijk zichtbaar in de
doek. De keizer bracht de doek snel naar zijn zieke zoon, die bij de aanblik van
de doek meteen genas. Titus en Vespasianus trokken toen samen naar
Jeruzalem. Daar probeerden ze vergeefs de joden over te halen om het lichaam
van Jezus aan hen af te staan. Eén van hen sloeg onder de kwelling op de
pijnbank door en wees de plaats aan waar Jozef van Arimathea gevangen zat.
Vespasianus ging zelf naar de gevangenis toe en trof daar tot zijn grote verbazing
een gezonde, krachtige man aan. Vespasianus was zo diep onder de indruk dat
hij Jozef vrij liet. Jozef was bang dat de joden hem opnieuw zouden vervolgen en
vertrok met zijn zuster Enigée, haar man Brons en de vrouw van Jezus, Maria
Magdalena naar Frankrijk. Ze vestigden zich met de heilige Graal in Marseille,
waar al gauw de pelgrims naartoe begonnen te komen. De Graal vervulde al hun
behoeften, totdat iemand een zonde beging. Toen strafte God de hele stad met
een vreselijke hongersnood. Omdat niemand wist wie gezondigd had, kreeg Jozef
in een visioen de opdracht de schuldige aan te wijzen. Jozef maakte toen een
tafel en liet Brons vis vangen. Ze zetten de Graal op de tafel op de plaats waar
Jozef aanzat. Iedereen die onvoorwaardelijk geloofde moest aan tafel gaan zitten.
Elf plaatsen waren al snel bezet maar de plaats van Judas bleef leeg. Toen wilde
Mozes, die vaak huichelde en zondigde op de lege plaats gaan zitten. De aarde
echter spleet onder hem open en hij werd verzwolgen. Nu kreeg Jozef een ander
visioen waarin de lege plaats alleen op de dag des oordeels bezet zou worden.
Ook vernam hij dat een zekere Merlijn net zo’n tafel zou maken. De kleinzoon van
Brons wilde daaraan eervol de lege plaats bezetten. Deze wordt de ‘Gevaarlijke
Zetel’ genoemd omdat hij fataal bleek te zijn voor iedereen voor wie hij niet
bestemd was. In de ‘Heilige Graal’, één van de langste gedichten over dit
onderwerp, staan vele avonturen en reizen, mooie vrouwen veranderen in lelijke
duivels, heidenen bekeren zich tot het christelijk geloof, er zijn allegorische
visioenen, wonderen en voortekens. Oosterse pracht en Noorse tovenarij, engelen
en duivels en gevechten vormen een vreemd mengsel van Keltische, heidense en
christelijke legenden die elkaar op een grillige manier afwisselen. Er zijn
verschillende versies van wat er later met de Heilige Graal is gebeurd. Over het
algemeen denkt men dat Jozef van Arimathea hem naar Glastonbury heeft
gebracht. Daar bleef de Graal een lange tijd onzichtbaar en op een dag verdween
hij omdat de mensen er zo’n zondig leven gingen leiden dat hij er niet langer kon
blijven.
Wanneer men de horigheid in Overijssel bestudeert merkt men al spoedig dat de
meeste gegevens betrekking hebben op Twente. Het feit dat daar de oude
hofverbanden nog tot het jaar 1811 waren blijven voortbestaan, droeg ertoe bij
dat de opheffing van het hofstelsel de verwikkelingen tenslotte alleen maar groter
maakte. Over de oorsprong van het grootgrondbezit is weinig bekend. De
concentratie van grondbezit dat al in de Frankische periode was begonnen toen
de vorsten grote stukken gebied bij hun rijk hadden ingelijfd, kwam in Twente
later op gang dan elders door de langdurige moeilijkheden bij de onderwerping
van de Saksen. Nadat omstreeks het jaar 800 de christelijke godsdienst was gaan
overheersen vonden veel schenkingen plaats van landerijen aan kloosters, door
Frankische vorsten opgericht. Toen de bisschop van Utrecht gaandeweg meer
invloed in onze gebieden ontwikkeld had kreeg deze de gelegenheid zijn
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bezittingen uit te breiden. Bij gebrek aan bronnen is de wijze waarop de bisschop
de goederen verkreeg niet helemaal duidelijk, volgens sommigen moet een
aanzienlijk deel van de landerijen afkomstig zijn geweest uit het koninklijk
domein. De vraag naar het ontstaan van de horigheid is niet gemakkelijk te
beantwoorden omdat de bronnen over de vroegste periode ons niet dan wel heel
fragmentarisch inlichten. Bovendien had de horigheid reeds veel van haar
oorspronkelijke vorm verloren op het moment waarop de bronnen wel aanwezig
zijn. De mening over haar oorsprong is dan ook zeer verdeeld. Zo stelt Fustel de
Coulanges dat de grondeigenaar van het oogpunt van goed beheer de bevolking
tot horigen had gemaakt om voor wat betreft zijn domein tot een ‘unité de
properieté’ te komen. Von Maurer daarentegen neemt aan dat de horigheid een
instelling is die al uit de pre-Germaanse tijd dateert. Dopsch voert de horigheid
terug tot het begin van de jaartelling, toen in Gallië en in het tegenwoordige
Duitsland reeds uitgestrekte landgoederen aanwezig waren. De landgoederen
behoorden aan één persoon of één familie en die door horigen, Dopsch noemt
hen coloni, bewoond en bebouwd werden. Waarbij volgens Dopsch de Heer niet
alleen eigenaar van de grond was maar ook van de horigen. Goffart ziet verband
tussen de opkomst van de horigheid en het ontbreken van slavenaanvoer
gedurende de vroege Middeleeuwen. Het gemis aan voldoende arbeidskrachten
deed de grondeigenaar uitzien naar een andere vorm van grondexploitatie. Wat
Twente betreft zijn weer anderen van mening dat de Saksen de door hen
onderworpen bevolking hadden gemaakt tot horigen, door Heeringa liten of laten
genoemd. Nog weer anderen menen dat de Frankische veroveraars een deel van
de bevolking horig had gemaakt. Het sterk uiteenlopen van al deze theorieën
geeft wel aan hoeveel onzekerheid er wel is over het ontstaan van de horigheid in
Twente. Het ontbreken van bronnen heeft mede tot gevolg dat wij niet weten of de
horigheid voortkomt uit Frankische invloeden dan wel of zij in deze gebieden
reeds vóór de onderwerping door de Franken voorkwam. In alle theorieën vinden
we evenwel de opvatting terug dat het oorspronkelijke karakter van de horigheid
onvrijheid was, zowel een persoonlijke onvrijheid als onvrijheid in materieel
opzicht. De horigen waren gebonden aan het goed en mochten dit niet
vervreemden of bezwaren. Voorts was er een vorm van grondexploitatie in de
vroege Middeleeuwen, het hofstelsel, dat, hoewel vaak in één adem genoemd met
de horigheid, toch hiervan onderscheiden moet worden. Gaat het er bij de
horigheid voornamelijk om dat binnen het grootgrondeigendom een groep
onvrijen gebonden is aan de grond, bij het hofstelsel denken we voornamelijk aan
een bepaalde vorm van een zo optimaal mogelijk beheer van het complex
goederen dat het domein van de grootgrondeigenaar uitmaakt. Tijdens de
Karolingische periode kwam, ten gevolge van grote schaarste aan geldmiddelen,
in het toenmalige economische verkeer sterk de nadruk te liggen op de
zogenaamde naturalwirtschaft. De grote vraag naar natuurlijke ruilmiddelen en
de uitgestrektheid van de landerijen riepen agrarische centra in het leven die het
bovendien mogelijk maakten een betere controle uit te oefenen op de verplichte
leveringen
van
landbouwproducten
door
de
horigen
en
op
hun
dienstverrichtingen.
Het opdringen van deze hoven, in de bronnen ook wel curtes of curia genoemd
maakte de onder de hoven ressorterende horigen tot hofhorigen en deed een
groepering van onvrijen ontstaan bij de lieden die de curtes bebouwden. Het was
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echter ook weer niet zo dat voortaan alle horigen binnen hofverband leefden. Het
aantal horigen buiten hofverband bleef, met name in de negende en tiende eeuw
bijzonder groot. De hoven die hierboven zijn beschreven als agrarische centra ter
regulering van de verplichte leveringen en de prestaties der hofhorigen,
bestonden gewoonlijk uit twee delen. Ten eerste was er de casa indominicata of
mansus indominicatus, het huis van de eigenaar. Of, wat vaker het geval was,
van diens vertegenwoordiger, de zogeheten maior of villicus, in later tijden meier
of scholte geheten met de daarbij behorende landerijen: de saalwere. Ten tweede
waren er de verschillende hoeven, casae of mansi geheten, bewoond door de
horigen. Een beschrijving van de structuur van een hof geeft Van Schevichaven:
‘Het bevatte verschillende gebouwen en getimmerten, schuren en stallen, bergen,
spijker (spicarium: korenschuur), varkenskotten en dergelijke. Daar de hof in alle
opzichten in eigen behoeften moest voorzien en dus de gehele concentratie van
het economisch leven op het landgoed lag, konden bakhuis en het brouwhuis
niet ontbreken en op de grote hoven evenmin de werkplaatsen voor timmerlieden,
grofsmeden en hoefsmeden. Vaak vond men er ook een molen, door de wind,
water, dier of mens gedreven. Meestal onderscheidde de hof – met name de
kleinere hof – zich in niets van de overige boerderijen. Soms kon een hof een
defensief karakter dragen en was dan versterkt met een wal en een gracht.
Resten daarvan kan men nog heden zien bij de scholtengoederen Roerdink en het
Scholtenhuis onder Winterswijk. De verdere ontwikkeling van het hofstelsel is
niet helemaal duidelijk, slechts uit de dertiende en veertiende eeuw zijn gegevens
bekend. Het hofstelsel verkeerde toen al op de meeste plaatsen in staat van
ontbinding. Wel weten we dat het oorspronkelijke onvrije karakter langzaamaan
verdween. Ook ontstonden er verschillende klassen van horigen. Zij leefden naast
elkaar en konden tot dezelfde hof behoren maar ze hadden een verschillende
rechtspositie.
In de geschiedenis van de oude Twentse boerenerven nemen de hofhorige erven
een bijzondere plaats in. Niet alleen vanwege hun bijzondere juridische status,
ook omdat er zoveel juridische gegevens van bewaard zijn gebleven. Over de
oorsprong van de horigheid in onze streek zijn verschillende meningen. De één
schrijft de invoering ervan toe aan de Saksische veroveraars en de ander aan de
Franken, terwijl weer anderen de oorsprong nog verder terug plaatsen. Over één
ding is men het wel eens, de horigen zijn een groep onvrije mensen die gebonden
waren aan hun grond en woning. Bij verkoop werden de horigen gewoon mee
verkocht. De term hofhorigen ontstaat als in de vroege Middeleeuwen de
grootgrondbezitters hun bezittingen met daarop de horigen steeds meer
organiseren in hofverbanden. De bezittingen liggen meestal ver van de eigenaren.
Van die afstand is het moeilijk de pachten te innen en andere zaken te regelen.
In een bepaalde streek wordt dan één van de boerderijen als hof aangewezen en
fungeert als inzamelcentrum voor pachten, die dan nog in natura geïnd worden.
Op de hof zetelt de hofmeyer die toezicht uitoefent op de onder de hof vallende
horige erven. In de loop der eeuwen worden de pachten omgezet in geldbedragen.
Tegen het einde van de eerste eeuw was de vorming van het wereldlijk gebied van
de bisschop in Twente afgerond. Zo verkreeg de bisschop tussen de jaren 1027
en 1054 de hof te Goor met de daarbij behorende horigen, toen een zekere
Adolphus aan bisschop Bernold de curtis Goor schonk ‘cum omnibus ad eundem
locum pertinentibus curtilibus, edificiis, mancipiis, goederen die waarschijnlijk
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oorspronkelijk allodiaal bezit van de graven van Goor waren geweest. Het betreft
hier boeren die erven bewoonden, gelegen in het noord-oostelijk deel van de
graafschap Zutphen, doch van oudsher voor een belangrijk deel behoorden tot de
hof Kagelink bij Diepenheim. In Overijssel bezat de bisschop in totaal
negenentachtig goederen die aangeduid worden als hof. Ook onder de
Habsburgers en in de republiek bleef deze oude toestand voortbestaan. In het
jaar 1331 werd het hovenbezit van de bisschop in Twente nog uitgebreid met
eenentwintig hoven. In dat jaar werden de goederen van de graaf Van Dahle,
waartoe de eenentwintig hoven behoorden, voornamelijk in de omgeving van
Enter, Goor, Diepenheim, Borculo, Neede en Eibergen aan de bisschop
overgedragen. Slechts aan enkele hiervan was de hoffunctie gehecht. In de
rekeningen van de bisschop over de jaren 1381-1383 treffen we slechts zes hoven
aan die de volledige hoffunctie uitoefenden, te weten de inning van de naturalia
en de verschuldigde gelden. Het zijn de hoven te Ootmarsum, Oldenzaal, Delden,
Borne, Weddehoen en Goor die zouden uitgroeien tot de zes voornaamste hoven
van Twente.
Naast deze omvangrijke bisschoppelijke hoven waren er veel hoven in het bezit
van geestelijke instellingen. Het Stift te Vreden bezat de hof Bruninc te Usselo en
veel goederen waren in het bezit van de Proosdij van Oldenzaal en het Kapittel
aldaar. Tot het Kapittel van Oldenzaal behoorden in het jaar 1744 nog
drieëntwintig erven die daaraan hofhorig waren. Het Kapittel van Sint Pieter te
Utrecht bezat de hof te Espelo, waartoe her en der in Twente verspreid liggende
goederen behoorden. Waarschijnlijk vormden al deze verspreid liggende goederen
oorspronkelijk één complex. Bij enkele hoven is nog iets van het oude
conglomeraat (opeenhoping) bewaard gebleven, met name te Ootmarsum,
Oldenzaal en Borne, waar de erven vrij dicht aaneen gegroepeerd liggen.
Tenslotte waren er in Twente nog enkele horige goederen, onder andere
toebehorend aan de Abdij van Prüm, die voor zover bekend onder geen enkel hof
ressorteerden. Anderzijds waren er enkele hoven waartoe geen enkel hof
behoorde zoals de hof te Hengelo, de hof te Lonneker en de hof te Mander. Van
veel belang waren voorts de horige goederen van de Commanderij van de Duitse
orde (Tempeliers) te Ootmarsum. Later gingen deze horige goederen over in het
bezit van het Huis Ootmarsum.
Tegen het einde van de veertiende eeuw was de aard van deze goederen
veranderd en waren zij deels in erfpacht uitgegeven, deels in tijns. Slechts
achtentwintig erven van de hof te Archem hadden toen nog hun oorspronkelijke
karakter van hofhorig goed behouden. Een aantal horige goederen behoorde
voorts toe aan de Twentse landadel. Slechts van een tweetal adellijke huizen
weten we wat meer over hun horige goederen, te weten Huis Ootmarsum en Huis
Singraven te Denekamp. Het beheer van de bisschoppelijke goederen ging in de
late Middeleeuwen met veel moeilijkheden gepaard. Twente had veel te lijden
onder de invallen van de Geldersen aan het einde van de vijftiende en het begin
van de zestiende eeuw. De steden die het zwaar te verduren kregen zochten
steun bij hun landsheer: de bisschop. Deze was echter niet bij machte hun te
steunen. Daarom keken deze steden uit naar een andere landsheer en vonden
die in Karel V. Op 7 januari 1528 kwamen de gezanten van de keizer met de
Staten en Ridderschap van Overijssel overeen dat deze hem als Heer zouden
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huldigen, mits de bisschop daarvoor toestemming gaf. Op 12 februari 1528
ontsloeg de toenmalige bisschop Hendrik van Beieren de inwoners van Overijssel
van hun eed en stond hun toe dat zij zich aan de keizer onderwierpen. Hiermee
was het wereldlijk gezag van de Utrechtse bisschoppen in Overijssel beëindigd.
Als vaste lasten kennen we de dienstgelden, de pachten en uitgangen, de
bedegelden, de tinsen en de koppels. Als variabele lasten zijn er het versterf, de
erfwinning, de opvaart en de vrijkoop. Een horige boer had niet de vrije
beschikking over zijn erve en grond. Een horig erve kon nooit gesplitst worden bij
erfopvolging. Kinderen van een horige boer mogen niet zomaar van het erve
vertrekken, men moet zich vrijkopen uit de horigheid. De normale financiële
verplichtingen weken niet zoveel af van een gewone pachtboer, ze moesten pacht
en belastingen betalen. Alleen het dienstgeld en enkele andere kleine
verplichtingen waren specifiek voor een horige.
Omstreeks het jaar 1000 vinden we in Twente naast de edelen een stand van
onafhankelijke, vrije landbewoners. Ten gevolge van de iedere keer weerkerende
oorlogen wordt de betekenis van deze groep echter snel minder. Menige vrije
landbouwer moet zijn heil zoeken bij een Heer die machtiger is dan hij, bij een
edele die immers altijd beschermder woont dan hijzelf. De edelman zegt hem die
bescherming toe uiteraard niet voor niets. De landbewoner treedt bij het
aanvaarden van die bescherming in dienst van de edelman.
In de volgende eeuwen zien we dat de wereldlijke macht van de bisschoppen van
de omstreeks het jaar 700 gestichte Utrechtse bisschopsstoel zich over onze
streken die tot het zogenaamde Oversticht behoorden, voortdurend meer en
verder uitbreidt. Dit betekent niet dat hier rust en welvaart heerste, integendeel,
voortdurend was er onrust en krijgsrumoer. De afgunstige graven van Holland en
Gelre maakten het de Utrechtse bisschoppen steeds weer geducht lastig. De
bisschoppen hadden ook te kampen met verschillende kasteelheren, die tot
vrijwel oppermachtige plaatselijke heersers waren uitgegroeid. Ook Goor werd
ingenomen 'daer sij overgrote moetwille bedreven, gelick oock in die gehele
Twente.’ Oldenzaal werd in het jaar 1492 door de Geldersen voor het grootste
gedeelte in de as gelegd.
In de marke Uelsen trok in achtste eeuw Ludgerus of Ludger rond om de
bevolking te kerstenen, hij werd de eerste bisschop te Munster. Daarvoor was het
Nederlandse Utrecht het centrum van waaruit richtlijnen voor de gelovigen
werden gegeven, de bevolking volgde het geloof van de graven. In Bentheim werd
het graafschap protestant omdat graaf Arnold 1 zich tot de Lutherse
geloofsbelijdenis bekeerde. Later werd de bevolking Evangelisch-Reformiert toen
de opvolger van de graaf de Heidelbergse catechismus als richtsnoer voor zijn
leven nam.
Het volk van Oldenzaal – rond het jaar 1500 – tot de tanden gewapend met
pieken, hellebaarden en musketten, veroorlooft zich in roekeloze overmoed het
slot Ahaus en dat van Ottenstein stormenderhand in te nemen. Het besef dat een
vrijwilligerslegioen van amper vierhonderd goedwillende, uiterst kwetsbare
amateurs niets betekent tegenover een goed getrainde vijand. De waarheid over

815

die vijand, die oorlog als ambacht beoefent, is blijkbaar nog niet doorgedrongen
binnen de Oldenzaalse wallen. En nog minder dat ze hun kruit beter droog
kunnen houden, ze werden in de pan gehakt.
Het zou te ver voeren de historische achtergronden van een en ander, zo ook al
de gebeurtenissen in deze ellendige tijden, breeduit te schetsen. Genoeg gezegd,
dat de moeilijkheden met Gelre begonnen toen deze streken – omstreeks het jaar
1200 – door Otto van Gelre overmeesterd werden. De moeilijkheden duurden
voort tot het jaar 1528. Een geschil tussen Kampen en Zwolle over een kwestie,
de tolheffing op de IJssel betreffende was uitgegroeid tot een oorlog. Daarbij
hertog Karel van Gelre geheel Overijssel onder zijn macht had gebracht en de
Geldersen slechts met behulp van keizer Karel V verdreven konden worden. Het
gebied van Gelre strekte zich uit tot de Belgische grens. Het bewind van Karel V
betekende voor Overijssel een periode van rust. Waarschijnlijk gingen met het
wereldlijk gezag ook de domeingoederen over naar de keizer. Masink noemt in dit
verband de declaratie van bisschop Hendrik van Beieren, waarbij aan de keizer
werden overgedragen ‘alle steden, sloten, vesten van dat ganse landt mit haer
toebehoor, alle gerechtigheden, opkomsten, landen, kampen, bergen, bosschen,
stroomen.’ Massink veronderstelt dat hierbij ongetwijfeld ook aan de horige
goederen is gedacht.
Ook de bisschop te Munster, Bernhard von Galen (Bommen Berend) vocht om de
macht tegen de republiek. De bisschop zetelde in de stad Munster en bemoeide
zich niet alleen met geestelijk, vooral ook met wereldlijke zaken. Toen de koning
van Engeland op zeker ogenblik bondgenoten zocht in zijn strijd tegen de
republiek, was de bisschop er als de kippen bij om zijn hulp aan te bieden. Von
Galen had nog een appeltje te schillen met de republiek. Het gevolg was dat Von
Galen op 20 september 1665 de Republiek de oorlog verklaarde en twee dagen
later de grens overschreed. Het waren dus de Twentenaren die als één van de
eersten de oorlogshandelingen van de bisschop en de Munsterse troepen en de
Keulse troepen ondervonden. In het kerkenraadboek van Ootmarsum staat te
lezen:
1665 den 21 September is den bisschop van Munster seer onverwaght met een
grote krijgsmacht gevallen in Twente, heeft Enschede geplondert en Losser in de
brant gestoken, waerdoor grote verslagenheid alomme int ronde is ontstaan. Den
Drost en andere officieren en leden der Regeringhe en Predicanten hebben moeten
vluchten nae de vaste steden en heeft alsoo den Godsdienst hier en op andere
plaetsen in de Twent en Sallant stil gestaan tot den 19e April 1666 de vrede tot
Cleef wiert gesloten.
Dominee Putman uit Goor voelde zich als protestant niet erg gelukkig oog in oog
komen te staan met de voorvechter van het rooms-katholieke geloof. Dat blijkt
uit zijn aantekening in zijn kerkenboek waar hij schrijft:
Dom. XV1 Trin. (20 september) hebbe ick voor dit mael gedaen mijne laetste
predicatie ex. Luc. 7. hyrmede is het volck van den bisschop van Munster gevallen
in 't Twente ende heeft den volgenden Maendach hem gepraepareert ende de
nacht tusschen Maendach ende Dincxdach sijnde 7 br. (september) 11 en 12 (oude
stijl, d.i. 21 en 22 september) in Enschede gevallen ende uitgeplundert. Hyrop was
't gansche lant op die vlucht, ende ben ick mede als de anderen op Woensdach tot
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Deventer gecoemen, daer een huis voor een half jaer gehuert ende gebleven tot
Saterdach na Paeschen.
Op 16 april 1666 werd Goor door de Staatse troepen onder leiding van kapitein
Doys bevrijd en in zijn kielzog komt dan ook dominee Putman weer opdagen.
Ick ben gebleven (in Deventer) tot Saterdach na Paeschen op welcken ick wederom
te huis gecoemen ben, en hebbe den volgenden dach sijnde Dom. quasimodo geniti
die kercke wederom ingenoemen, ende hebbe mij intre gedaen met een text ex.
Gal. 4.19 ende den volgenden Sondach Misericord (is) vermaent tot wederkeeren
tot heilicheit.
Berends ‘Blitskrieg’ had vooral kans van slagen door de hand- en spandiensten,
die de aan hem verknochte jonker Gebhard Adolf Bentinck van Brecklenkamp
had verleend. Later, in het rampjaar 1672 is vorst-bisschop Von Galen een
andermaal moordend en plunderend de oostgrens overgestoken, tot hij op het
eind van dat jaar door de Groningers onder aanvoering van Raubenhaupt voor
goed verdreven en in de pan gehakt werd. In noordoost Twente werden Losser,
Oldenzaal. Ootmarsum en omgeving door Bommen Berend tijdelijk gezuiverd van
de aanhangers van de reformatie.
De periode rond het jaar 1600 vormt een onduidelijke tijd waar het gaat om het
feitelijk bezit van de erven. De macht in Twente wisselde in die tijd nogal eens
tussen Staatse- dan wel een Spaanse overheid. Nadat echter Frederik Hendrik in
het jaar 1626 Oldenzaal definitief op de Spaanse troepen had veroverd konden de
inmiddels soeverein geworden Staten van Overijssel zich veroorloven het beheer
over deze erven uit te voeren en dus ook de niet geringe inkomsten daarvan
genieten. Dit beheer onder provinciaal bestuur heeft geduurd tot het jaar 1810.
Intussen was de toestand van Twente in het laatste deel van de zestiende eeuw
meer dan treurig, men zat immers midden in de Tachtigjarige oorlog. Het
platteland werd leeg geplunderd en platgebrand, niet alleen door de Spaanse, ook
door de Staatse troepen. De boerenbevolking nam zelf de wapens op, zoals
Reinico Fresinga vertelde in zijn Memoriën:
Die Overijsselsche boeren van Twenthe, Zalant ende Mastebroeck waren noch in
seer grooten getaele vreeselick in de waepen, hebbende oversten, hopluyden ende
andere bevelhebberen, met ook vanen ende trommen. Sij noemden heure factie dei
Desperate: ende hadden in heuren vendelen een Sweirt met eenen halve dop van
een eij, daer den doder neven uytgelopen lach. Want sij seiden, sij en hadden tot
noch toe om het eij niet gewilt, nu moesten sij wel om de schale vechten.
De arme boeren werden echter bij Raalte verslagen en moesten zich verder alles
laten welgevallen. De meeste Overijsselse ridders – die toch voorbestemd waren
om deel te nemen aan de oorlog – waren er in die tijd vandoor gegaan. Hun
havezaten stonden leeg, de heren waren met hun familie gevlucht naar Deventer
of naar Duitsland.
Niet altijd heeft de Ridderschap zich zo laf gedragen. Vele van haar
vertegenwoordigers hebben met eer in het leger of op de vloot gediend. Op
ergerlijke wijze zijn de edelen echter tekort geschoten in het beruchte jaar 1672.
In mei van dat jaar had de bisschop van Munster heel Twente veroverd en het
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platteland gebrandschat. In die grote benauwdheid kwamen de afgevaardigden
van Ridderschap en Steden bijeen in de kerk van Mastenbroek. In plaats van
gezamenlijk één lijn te trekken en te redden wat nog te redden viel, maakten de
heren onderling ruzie en gingen uiteen zonder iets geregeld te hebben. Niet lang
daarna werd Deventer ingenomen en spoedig volgden ook Zwolle en Kampen. In
de volgende maand tekende het College van de Ridderschap de beruchte
capitulatie. Ze erkenden de bisschop van Munster als 'onze Land-Vorstlicke
Hooge Overheijt' en beloofden zich te zullen afscheiden van de Unie van Utrecht.
Professor Blok schreef daarover: ‘Omkoperij en verraad speelden in Overijssel een
grote rol.’ Vele leden van de adel en vele regenten bleken een complot gesmeed te
hebben en schandelijk hebben zij de provincie aan de vijand overgegeven. Bij het
beleg van Groningen kreeg Von Galen de naam Bommen Berend. De Munsterse
troepen werden ingekwartierd en Twente werd bezet. De dominee Putman had
opnieuw het zekere voor het onzekere genomen en was andermaal naar Deventer
gevlucht. Deze keer duurde zijn evacuatie echter slechts drie maanden, nu
zouden de kerkdeuren voor hem gesloten blijven.
In Augusto wederkeerende tot mijn gemeente wort mij het predigen niet
toegestaen, eindelijk door de autoriteit van den Heer overste Westerhagen is ons
toegestaan te predigen in een huis, hebbende daertoe verkooren het huis van Jan
Cuiper bij de kerkcke.
Ook Enter kreeg de vijand over de vloer. Het dorp werd door de Munsterse
soldaten leeggeplunderd, ze namen alles mee wat niet spijkervast zit, paarden,
koeien, wagens, linnen, spek. De Munsterse bisschop Von Galen kreeg al gauw
de tweede bijnaam: Berendjen de Koodeef (koeiendief). Zodra de Munstersen in
de gaten krijgen wat er allemaal met de Enterse zompen kan worden vervoerd
krijgen de schippers veel werk. Op de talrijke tochten naar Zwolle moeten
manschappen, kanonnen en proviand worden vervoerd. Soms werden de zompen
zo zwaar beladen dat ze zonken. Betalen doen de Munstersen niet, de schippers
mogen dan volop werk hebben, inkomsten hebben ze niet. Wanneer in het jaar
1674 de vijand zich terugtrekt worden alle Enterse schippers gedwongen
manschappen en goederen te vervoeren. Omdat in het late voorjaar de zompen
niet verder kunnen varen dan Het Katteler, worden ook ruim honderd Enterse
boeren met hun paarden en wagens ingeschakeld. Veel boeren raakten eenmaal
op de plaats van bestemming aangekomen ook nog hun paard en wagen kwijt
aan de vijand.
De Staten van Overijssel hadden soevereiniteit in Overijssel. Ze hadden de
hoogste zeggenschap over alle zaken die de provincie Overijssel en haar
ingezetenen aangingen voor wetgeving, bestuur en rechtspraak. In de achttiende
eeuw vormde de Heerlijkheid Almelo hierop een belangrijke uitzondering. De
Heer van Almelo had in de zeventiende eeuw een positie weten te verwerven die
hem op de genoemde gebieden soevereine macht gaf. De Staten van Overijssel
hadden een dagelijks bestuur in de vorm van Gedeputeerde Staten. Sinds het
jaar 1593 had dit College een duidelijke structuur met zes vertegenwoordigers,
drie afkomstig uit elk van de drie steden en drie uit elk van de drie
ridderschappen van de kwartieren Salland, Twente en Vollenhove. In de
achttiende eeuw hadden Gedeputeerde Staten taken en bevoegdheden voor onder
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meer financiën (belastingen), orde, veiligheid en rechtspraak. Naast de hen
opgedragen taken en bevoegdheden creëerden ze ook nieuwe taken en
bevoegdheden. Zij stelden de drosten, rentmeesters en hoge provinciale
functionarissen aan en controleerden hun rekeningen.
Ook de provinciale ontvangers van belastingen werden door Gedeputeerde Staten
gecontroleerd en zij namen richters de eed af. Op lokaal niveau was er in de
steden een stadsbestuur met meerdere burgemeesters, schepenen en een aantal
raadslieden. Er waren ambtenaren die orde en veiligheid moesten waarborgen,
dit was in de eerste plaats de stedelijke richter, elders ook wel aangeduid als
schout. Er waren ook anderen die in dit verband een rol speelden, bijvoorbeeld
de marktmeester. De markt trok veel mensen van buiten de stad aan, wat niet
zelden voor problemen in de stad zorgde. In een aantal gevallen kwam ook in de
stad de drost van Twente in beeld. Op het platteland werden orde en veiligheid
zoveel mogelijk gewaarborgd door de drost en richters. Het belang van de sociale
controle kan daarbij niet licht worden onderschat.
In de achttiende eeuw werd Overijssel op juridisch terrein gevormd door diverse
schoutambten en drostambten. De stad Oldenzaal, de woonplaats van richter
Hendrik Jan Bos, was gelegen in het landgericht Oldenzaal in het drostambt
Twente. De stad kende een eigen stadsgericht. Op het platteland werd recht
gesproken aan de hand van het landrecht van Overijssel. Stadsrecht en
landrecht waren in de achttiende eeuw op schrift gesteld en golden als regels van
overheidswege. Geschilbeslechting vond echter ook plaats via privaatrechterlijke
organisaties. Op het platteland waren de marken daarbij van groot belang. In de
marken hadden de eigenaren van de oudste boerderijen de zeggenschap van het
gebruik van de bossen bomen, weilanden en heidevelden binnen de marke. Het
recht van Twente tijdens richter Bos en ook tijdens de Republiek van de Zeven
Verenigde Nederlanden, was gevormd uit diverse bronnen. Naast lokaal recht in
verschillende verschijningsvormen, waarbij Frankische en Saksische invloeden te
bespeuren zijn, waren er belangrijke invloeden vanuit het Romeinse recht. Sedert
ongeveer het jaar 450 voor Chr. had zich in het Romeinse rijk een rechtssysteem
ontwikkeld dat een zeer grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van het
recht in Europa en daarbuiten. Vanaf de zeventiende eeuw zijn de
Romeinsrechterlijke invloeden merkbaar in het oud Overijsselse en daarmee het
Twentse rechts. De gewoonte – en later zelfs het voorschrift – vonnissen te laten
ontwerpen door (Romeinsrechterlijke) geschoolde juristen heeft een sterke
vormende werking gehad voor het recht in genoemde gebieden. In grote delen van
Europa was sedert de Middeleeuwen een situatie ontstaan waarbij lokaal recht –
doorgaans gewoonterecht – voor de beantwoording van veel juridische
vraagstukken op de eerste plaats kwam en waarbij het Romeins recht
aanvullende werking had gekregen. Dit zal in Twente niet anders zijn geweest.
Vanaf de vijftiende eeuw wordt het beeld van de diverse rechtsgebieden in Twente
in toenemende mate duidelijker. In het navolgende zal kort bij een aantal
rechtsgebieden worden stilgestaan, te weten stadsrecht en landrecht. Het
hofhorig recht wordt in dit hoofdstuk besproken en het markerecht komt aan de
orde in een volgend hoofdstuk. Naast de bedoelde rechtsvormen met eigen
gerechten vond ook geschilbeslechting plaats door bemiddeling, scheidslieden en
arbitrage. Het voeren van procedures bleek ook in het verleden een vaak
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langdurige en kostbare aangelegenheid te zijn.
Stadsrecht is van toepassing op alle bewoners en bezoekers van een zekere kern.
De kern die uiteindelijk tot een stad was geworden met vanwege de landsheer
verkregen stadsrechten. Men mag aannemen dat de bewoners van een kern altijd
de behoefte hebben aan regels die golden voor degene die in de kern wilde wonen
of zelfs verblijven. Het bijzondere hier is dat met ondersteuning van de bisschop
van Utrecht als toenmalige landsheer, gekomen is tot de status van stad. Het
stadsrecht van bijvoorbeeld Oldenzaal is voortgekomen uit wigboldsrecht: recht
dat ter plekke is ontstaan. Aangenomen wordt dat Oldenzaal, ook Ootmarsum en
de overige steden in Twente het stadsrecht via Deventer hebben verkregen. De
burgers waren voor een deel autonoom. Slechts over een deel van het
overheidsrecht en een deel van het strafrecht waren de burgers onderworpen aan
de jurisdictie van de drost en de landsheer. De lagere rechtspraak wordt evenwel
overgelaten aan plaatselijke richters, die zowel recht spraken in strafzaken als in
civiele zaken. De stad kon boetes of lijfstraffen opleggen, de orde en netheid
moesten immers gewaarborgd kunnen worden. Tegen de opgelegde sanctie van
het stadsgerecht bestond de mogelijkheid van hoger beroep bij de stad Deventer.
Het instellen van hoger beroep werd ontmoedigd door de hoge drempel die door
het stadsrecht werd opgeworpen. Zo moest de boete doorgaans, ondanks het
hoger beroep worden betaald. Kon men alleen in hoger beroep als het belang
groot genoeg was, werd er een hoog griffierecht gevraagd en waren ook de
proceskosten hoog. Het stadsrecht voorkwam niet dat een man of vrouw ook op
een andere wijze kon worden gestraft. Op doodslag bijvoorbeeld stond in de
meeste stadsrechten 'de hoogste breuk', de zwaarste boete die het stadsrecht
kende. Daarnaast werd doodslag bestraft door de drost, terwijl de nabestaanden
van het slachtoffer mogelijkheden hadden om hun schade op de dader te
verhalen.
Het landrecht – ook zoals dat eertijds gold in Twente – was een verzameling van
rechtsregels die hebben gegolden voor het platteland en ook in die dorpen en
kernen die geen stadsrecht of markerecht hadden. Er werd wel verdedigd dat het
landrecht altijd gold tenzij er bijzondere regels van toepassing waren, zodat
bepalingen van landrecht ook in de stad zouden kunnen gelden. Het landrecht
was een bonte verzameling van regels die aanvankelijke mondeling waren
overgeleverd en schriftelijk broksgewijs in landbrieven zijn neergelegd. Het zijn
onder meer bepalingen over overheidsrecht, procesrecht, burgerlijk recht en
strafrecht. Veel gegevens over het Overijsselse landrecht zijn te vinden in Jan
Willem Racer's bekende 'Overysselsche Gedenkstukken' (8 delen), gedrukt tussen
de jaren 1781 en 1793.
De twee meest beroemde boeken over het regionale landrecht zijn van de hand
van de Ootmarsumse advocaat Melchior Winhoff. Het regionale landrecht is
echter van oorsprong zesde eeuws. De landsheer van Overijssel heeft uiteindelijk
een eigen codificatie van het landrecht doen verschijnen. In het jaar 1630 kwam
het bekende 'Landrecht voor Overijssel' tot stand. Het landrecht zou blijven
voortbestaan tot in de negentiende eeuw.
De twee ambten die richter Bos in het jaar 1739 wist te verwerven, hielden
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rechtstreeks verband met het plaatsvervangende landrentmeesterschap. In dat
jaar maakte de toenmalige bezitter van die ambten, landmeester Van Patkull tot
Posendorf met Bos afspraken over twee zozeer verweven ambten die ook wel als
één ambt werden beschouwd: de landpanderplaats en de onderpanderplaats. De
pander was de provinciale ambtenaar die belast was met de uitvoering van de
gerechtelijke
vonnissen,
zoals
tegenwoordig
de
deurwaarder.
De
landpanderplaats duidt op de functie van deze provinciale pander, de term
onderpanderplaats op de plaatsvervanger van de landpander.
Na het jaar 1600 werden door veel edellieden huizen gebouwd en de bezitters
hiervan dus bestuursbevoegdheid kregen. Daarom werden de eisen om een huis
als havezate aangemerkt te krijgen aanzienlijk verscherpt. Zo moest een huis al
langere tijd een adellijk goed zijn en het moest omgracht zijn, de bezitter moest
van adel zijn en men moest het gereformeerde geloof hebben. Aan deze
voorwaarde voldeden niet alle havezatenbezitters. De katholieke edelen hadden
minder rechten hadden dan de gereformeerde edellieden, men sprak dan van
slapende havezaten.
In de loop van de achttiende eeuw begon de adellijke macht te tanen. Huizen
raakten in verval, families stierven uit of vertrokken uit de streek. De Franse
Revolutie in het jaar 1795 betekende het eind van de adellijke bestuursmacht en
een tijdelijk eind van de andere rechten. Met de wet van het jaar 1814 werden
verschillende rechten, zoals het benoemingsrecht en het jachtrecht en visrechten
weer hersteld. Interessant is dat sommige van deze rechten tot op de dag van
vandaag in stand zijn gebleven. Zo hebben de bewoners van de havezaten nog
steeds een eigen kerkbank en zijn tot het jaar 1968 de dominee, de koster en de
organist van de kerk in het Duitse plaatsje Lage benoemd door de barones van
Twickel.
In de achttiende eeuw maakte Twente met Salland en Vollenhove deel uit van het
territorium van de soevereine Staten van Overijssel. Na het jaar 1578 had de
strijd tussen de Staatsgezinden en de Spaansgezinden tot een toestand geleid,
waarbij Twente nog decennia verdeeld was gebleven. Het oostelijk deel van
Twente, het gebied van de landgerichten Oldenzaal en Ootmarsum bleef Spaans
tot de verovering van Oldenzaal door Frederik Hendrik in het jaar 1626. Achteraf
zou blijken dat het grote gevolgen had voor de reformatie die elders in Twente
nadrukkelijk ingang kreeg. In de achttiende eeuw bestond er staatkundige
eenheid in Overijssel en maakten de gereformeerden de dienst uit. Boven aan de
organisatie van de achttiende eeuw stonden de Staten van Overijssel, bestaande
uit Ridderschap en Steden. Zij werden gevormd door vertegenwoordigers van de
Ridderschap, de Overijsselse adel en de afgevaardigden of gedeputeerden van de
magistraten van de drie steden Deventer, Kampen en Zwolle. De Staten van
Overijssel bestuurden Overijssel en maakten deel uit van het bondgenootschap
van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Door de Staten-Generaal te Den
Haag werden namens de republiek zaken besloten die het algemeen belang van
het bondgenootschap aangingen.
Enter had – zoals eerder vermeld – ook hofhorige erven zoals: erve Effinck, erve
Borgerink en erve Ekkering. De erven waren eigendom van de proosdij van St.
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Lebuinus in Deventer. En er waren havezaten zoals het landgoed Het Leyerweerd,
waar het Enterse hof resideerde. In het jaar 1475 was in Rectum de havezathe
Effing, later Zendman aan de Seinenweg 12. Elk landgoed heeft zo z'n eigen
identiteit, bijzondere bewoners en vooral zijn eigen geschiedenis. Er waren in
Enter nog erven die niet aan de bewoners toebehoorden. Het erve Roeters
behoorde niet aan de bewoners maar aan Scheel van Welvelde. Het erve lag op de
lege plek ten zuiden van de vrachtrijder Ezendam. Willem Evers erve behoorde
Van der Becke. Willem Evers gebruikte zes scheppel land van erve Eckerinck.
Het erve Eckerinck behoorde Aele Eckerinck to Deventer. Het erve Oldenhaver
behoorde tot het klooster in Albergen. Het erve Van Juynck behoorde tot het
klooster 't Almeloe. Van Smeddinck erve behoorde Bentinck. Van de Borgers erve
behoorde Ter Walle. De Heer Itterssum tot Oosterhof was de eigenaar van
Koeverinck's erve. Van Hubbelinck erve 'tobehoerende Herman van Voerst'.
Pal achter de hervormde kerk in Enter stond het erve Borgerink. Hiervan zijn
gegevens bekent die terugvoeren tot de late Middeleeuwen. Al in 1382 komt het
voor in de registers en rekeningen van het Bisdom Utrecht: 'De tienden over dat
goed to Bargardinc.’ Rond het jaar 1870 kocht Gerrit Hendrik Morsink (PlasHendrik) het erve Borgerink en begon naast de boerderij een bakkerijtje. De
naam Plas komt van de naam van het bouwhuis van Het Catteler. De naam
Borgerink vinden we ook terug, toen de tol bij het Hobelinck werd verpacht aan
Borgerinck en Hendrik Geele, de tol was gelegen aan de weg naar Delden.
Borgerinck was de eigenaar van Het Catteler en van beroep secretaris van de
gemeente Deventer. Op de plek waar de rooms-katholieke kerk staat, stond acht
eeuwen lang een van de oudste erven van Enter: de hofhorige erve Effinck. De
erve is voor katholiek Enter van bijzonder historische betekenis geweest. De
bewoners zijn door de eeuwen heen prominente katholieken in Enter. In het
begin van de achttiende eeuw is één van de dochter Effinck de (waarschijnlijk)
enige 'kloppe' ter plaatse.
Deze kloppen zijn in heel Twente en daarbuiten te vinden en leven vrijwillig als
een soort hafreligieuzen buiten kloosterverband. Na de verovering van het oosten
van Nederland door de Staatse troepen onder leiding van prins Maurits kwamen
voor de Twentse katholieken tijden van onderdrukking. In deze tijd ontstaat het
katholieke instituut van het klopjeswezen. Het waren ongehuwde katholieke
vrouwen, die zich in sterke mate voor de katholieke godsdienst inzetten. Zij
zouden de naam 'klopje' ontlenen aan het feit dat zij de gelovigen waarschuwden
wanneer deze ergens in het geheim de godsdienstoefeningen konden bijwonen.
Om zo'n dienst aan te kondigen, trokken de kloppen door de marke om de
katholiek gebleven boeren uit te nodigen voor de kerkdienst. De ongetrouwde
vrouwen vonden bij verschillende boeren onderdak. Tijdens een plechtige
kerkdienst werden zij als zodanig aangesteld, de pastoor zette hun daarbij een
kroontje op het hoofd. Dit bewaarden ze zorgvuldig als teken van uitverkiezing en
namen de kroon mee in hun graf. Na een plechtige aanneming in de kerk werden
vrienden en verwanten uitgenodigd op een feestmaaltijd, de zogenaamde
kloppenbruiloft. De kloppen bereidden de kinderen op de eerste Heilige
Communie voor. Ze gaven verder naailessen en breilessen, ook baden zij voor
zieken en stervenden.
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Voor het eerst vinden we erve Effinck genoemd in het jaar 1188 onder de
bezittingen van de graaf van Dahle uit Westfalen. In de veertiende eeuw wordt
Effinck bewoond door Willem van Laer. In Enter bezit de graaf van Dahle ook de
hof te Enter (Oldehof) en enige bijbehorende boerderijen, waaronder het Effinck.
Tot het jaar 1331 bleef het erve in bezit van deze graven. In het laatstgenoemde
jaar werd het Twentse bezit van deze graven door de bisschop van Utrecht
aangekocht. Vanaf dat moment viel het erve Effinck onder het hof te Goor, één
van de bisschoppelijke hoven in Twente. Het waterstaatskerkje uit het jaar 1820
van de rooms-katholieke parochie is in het jaar 1927 vervangen door het huidige
kerkgebouw. Rechts naast de voormalige kerk stond het erve Effink. Onder het
hof te Goor vielen later tweeëntwintig horige erven. In het jaar 1475 komen we
het erve Effinck tegen in het schattingregister van de bisschop van Utrecht als
een bodegoed. De horigen op de bodegoederen moeten bodediensten verrichten
tussen de andere bodegoederen, zo vaak als de Heer dat belieft. Tot het jaar 1528
is de bisschop van Utrecht de landsheer van het erve Effinck. In dat jaar draagt
de bisschop zijn Overijsselse bezittingen over aan keizer Karel V. De bisschop
kan de veiligheid niet meer garanderen. De Staten van Overijssel worden dan de
feitelijke beheerders van de horige goederen die ook overgedragen zijn.
Van het erve Effinck lezen we in het jaar 1684 voor de eerste keer dat er voor
versterf en erfwinning honderdvijfentwintig gulden betaald moet worden. De zoon
Hennik neemt bij die gelegenheid de 'bouwerij' over. In de loop van de achttiende
eeuw komt het Effinck tot grote welvaart. Bij de volkstelling van het jaar 1748
zien we dat het erve Effinck als enige in Enter een scheper in dienst heeft voor
een kudde schapen, die voedsel vindt op de dan nog ruim voorhanden zijnde
heidevelden rondom Enter. Het verbod om het erve te splitsen betekende dat het
alleen groter kon worden. In Enter is het Effinck één van de grootste boerderijen
ter plaatse. In het jaar 1770 is het grondbezit vijftien komma zeven hectare,
verspreid over zevenentwintig percelen. Veldnamen die we in het grondbezit
tegenkomen zijn: de Veene Akker, het Hamberg Stuk, de Sandakker, de Kromme
Akker (die trouwens op de kaart recht is), het Verboomstuk, het Stokstuk, de
Kleine Aanwende, de Baanakker, het Lootstuk, het Oosterrot, het Leemstuk, het
Eerste Raykersstuk, het Tuinstuk, het Hellewit, de Veltbrake en het
Leemkoelenstuk. Allemaal namen die uit de ontginningsperiode van de Enter Es
stammen. Aan het einde van de achttiende eeuw kwam het erve Effinck in
moeilijkheden. Er waren schulden aan pacht en nog te betalen versterf en
erfwinning. Men nam leningen op bij de provincie maar de situatie werd niet
beter. De Franse tijd van de jaren 1795 tot 1813 gaf enig uitstel want vanwege de
dan officieel afgeschafte horigheid werd de juridische status onduidelijk. Veel
financiële verplichtingen werden niet meer nagekomen en door de provincie niet
meer opgeëist. Na de Franse tijd eiste de provincie weer betaling van schulden,
die ondertussen waren opgelopen tot ruim twaalfhonderd gulden, voor die tijd
een gigantisch bedrag. In het jaar 1818 werd het erve Effinck door de provincie
publiek verkocht. Voor drieduizend vierhonderdvijfenzeventig gulden (f 3475)
werd het erve eigendom van de hervormde kerk van Enter, met name dominee
G.H. Immink. Na diens dood kwam het in het jaar 1848 in handen van L. ten
Bruggencate, die er een tabaksfabriekje begon. In het jaar 1895 werd het pand
met bijbehorende grond voor tweeënvijftighonderd gulden verkocht aan de
katholieke kerk van Enter. Sinds het jaar 1820 stond naast het erve Effinck het
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waterstaatskerkje, dat na de Franse tijd door het rijk aan de katholieken was
geschonken. In de jaren twintig van de twintigste eeuw werd de boerderij
definitief afgebroken en verrijst er de nieuwe katholieke kerk met school en
zusterhuis.
In het jaar 1248 werd de graaf van Goor door de bisschop van Utrecht verdreven.
Het jaar 1263 was het jaar van de stadsrechtverlening aan Goor. Het laatste
kwart van de dertiende eeuw met de ophoging van en grachtaanleg om het
Schild. En het begin van de veertiende eeuw met de oudste gedateerde
ingravingen van bewoning op de ophogingslagen staan in een logisch verband.
De archeologische gegevens wijzen – in samenhang met historische gegevens –
onmiskenbaar op een gestichte stad, op een abrupte aanvang van de stad Goor
(volgens plan van de bisschop?). De stad kan niet min of meer geleidelijk zijn
ontstaan uit een oude nederzetting ter plaatse. De aanwezigheid van de oudere
borcht of kasteel moet uiteraard wel van grote invloed zijn geweest.
Na de Franse overheersing vervielen in het jaar 1813 de Twentse domeinerven
ten gevolge van het oorlogsrecht aan de Nederlandse overheid. Gedurende de
jaren 1825-1850 zijn de boerderijen in publieke veilingen verkocht, de meeste in
het jaar 1829. De opbrengst diende om de staatsschuld af te lossen die
Nederland had opgelopen bij de Franse bezetting.
Meestal is een havezate van oorsprong een grote boerderij geweest. Later gaat die
boerderij – voorzien van de nodige versterkingen – zó domineren in de omgeving,
dat de omliggende boeren op de veel kleinere keuter - of catersteden hofhorig
worden of onder bescherming komen van die boerderij. Weer later zien we dat
deze relatie een louter financiële keerzijde krijgt, de boeren van de catersteden
betalen pacht of huur. Daarmee is de edelman verzekerd van vaste inkomsten.
Daarnaast weet hij andere vormen van inkomsten te verwerven van zijn pachters:
pachtkoren, pachtgerst, pachtboter en nog een aantal andere natuurproducten.
Nog later worden deze producten niet meer geleverd en worden de waarde ervan
in geld aan de edelman overhandigd. Naast de opbrengsten uit pacht heeft de
edelman ook een aandeel in de inning van de vele soorten tienden. En typische
dienst die de verhouding hereboer-caterboer lange tijd overduidelijk heeft
gekenmerkt is de herendienst geweest. Een pachter is verplicht jaarlijks voor zijn
pachtheer bepaalde diensten te verrichten. Deze diensten kunnen zijn: het
schoonmaken van de gracht, het uitmesten van de stallen of andere
werkzaamheden waaraan een persoonlijke inzet van de pachter verbonden is.
Deze diensten zijn in de achttiende eeuw en later geleidelijk aan afgekocht. Men
voelde zich door deze diensten geknecht. Daarnaast zijn er ook drostendiensten
geweest die mensonterend werden gevonden. Ook deze drostendiensten konden
afgekocht worden. De drost kwam uit een adellijke familie en werd benoemd door
de bisschop. De functie leverde niet alleen status op maar ook inkomsten. De
drost mocht tweederde deel behouden van de door hem aan de bewoners van de
marke opgelegde boetes. Hij kreeg ook zijn deel van de boetes die door de richters
van de steden werden uitgedeeld. In Rijssen werden de drostendiensten
afgekocht, aan een nieuwe drost en zijn familie werd bij diens ambtsaanvaarding
een stuk veengrond buiten de stad 'ten eeuwige dage' geschonken. Al met al
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wordt het wel duidelijk dat burgers en ingezetenen jaarlijks veel geld op tafel
moeten leggen om aan hun 'verplichtingen' te kunnen voldoen. Bedragen,
bestemd voor deze diensten, kwamen boven op het geld dat nodig was voor de
landschatting, de gelden die voor het gewest nodig waren.
Halbertsma schreef over de ‘Heerendiensten’, welke de landlieden hun drosten
moesten bewijzen. De herendiensten gaven de drosten een dagelijkse gelegenheid
tot allerlei knevelarijen. De klachten van de boeren werd dikwijls met slagen
beantwoord. Er zijn voorbeelden uit die tijd, dat de drosten met geweld vrouw en
kinderen ontvoerden. Ze werden in de kelders van de kastelen opgesloten en
werden zo mishandeld, totdat zij aan de schreeuwende eis van hun meester
voldaan hadden. Recht tegen deze mishandelingen bestond er niet. Wat daarvan
de naam droeg, was zo partijdig ten voordele van de drosten ingericht dat het de
wonden van de verdrukten grievender maakte in plaats van te genezen. Verder
verklaard Halbertsma, dat omkoperij en afkoperij die elke rechtsgrond misten,
eveneens voorkwamen.
Het woord havezaat of havezate betekent ridderhofstede. Dit is een oostelijke
vorm, naast het Middelnederlandse hovesathe (hofstede) en is samengesteld uit
hof en sate (woning). Vergelijk ook het Middelnederlandse sate en het
Middelnederduitse sât (e). Het woord havezate heeft ook een agrarisch tintje,
denk aan Het Everloo in Volthe, gemeente Weerselo, waar het bouwhuis nog tot
het jaar 1950 als stal in gebruik was.
Kasteel Wadestein in Gelderland werd in het jaar 1402 al omschreven als een
‘alde hofstat’. Hoe oud Wadestein precies is, is onbekend. Dat het om een groot
complex ging, geeft de beschrijving van het jaar 1415 weer: ‘dat huys van
Herwinen met synen voorborcht’. De huidige naam kreeg het kastell voor het jaar
1558. In dat jaar werd het Huis in leen gegeven aan Maarten van Rossem, een
neef van de bekende Gelderse maarschalk. Het langgerekte, rechthoekige kasteel
dateerde grotendeels omstreeks het jaar 1600. In de zeventiende eeuw was het
kasteel in handen van het geslacht Van Bije. Deze eigenaren werden in het jaar
1714 opgevolgd door de familie Van den Steen. In de achttiende eeuw was het
kasteel nog in goede staat. Beschrijvingen uit die tijd maken melding van het vele
beeldhouwwerk waarmee Wadestein was gedecoreerd. Rond het midden van de
negentiende eeuw was de eerste verdieping van het kasteel nog bewoond. In het
jaar 1865 echter volgde de sloop. Tijdens de sloop werd de kelderverdieping nog
opgemeten. Deze waren voorzien van kruisgewelven en tongewelven en waren
aanzienlijk ouder dan het bovengrondse kasteel. Mogelijk werd de
kelderverdieping als rond het jaar 1300 gebouwd. Alleen de ronde toren (mot) en
de aanzet van het aangrenzende stalgebouw op de voorburcht bleven bestaan tot
in de Tweede Wereldoorlog. Deze toren uit de veertiende of vijftiende eeuw werd
in de negentiende eeuw hersteld en van kantelen voorzien. In het jaar 1909
werden deze kantelen nog met cement afgewerkt. De ronde toren had een
doorsnede van ruim zes meter. Dit laatste bovengrondse restant Wadestein ging
in de jaren 1940-1945 verloren. Het kasteelterrein, dat in het jaar 1947 door de
Gelderse Archeologische Commissie aan Geldersche Kasteelen werd
overgedragen, wordt nu als een archeologisch monument in stand gehouden.
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Gelderland telt nog veel kastelen en buitenhuizen. Als middelpunt van een
landgoed of parkaanleg vormen ze vaak opvallende elementen in het landschap.
Menig kasteel heeft in de loop van de jaren te lijden gehad onder de tand des
tijds. Al zestig jaar fungeert de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen als
vangnet wanneer deze monumenten in hun voortbestaan worden bedreigd. De
meeste zijn inmiddels gerestaureerd; de belangrijkste zijn ingericht en
opengesteld voor publiek. De maarschalk Marten van Rossem kocht in het jaar
1543 de Cannenburch; hij werd eigenaar van een ruïne. Als gevolg van
krijgshandelingen en de daarop volgende verwaarlozing, was er nauwelijks iets
over van het middeleeuwse kasteel Cannenburgch. Van Rossem schafte zich deze
bouwval echter doelbewust aan. Hij kon de ruïne goed gebruiken om op de oude
resten een nieuw huis te bouwen naar de heersende mode. Kasteel Rosendael is
gebouwd op de overgang van de hoger gelegen Veluwe en het lagere rivierenland
van Rijn en IJssel te Rozendaal. Kasteel Rosendael kent een grote zaal, namelijk
de torenzaal die in de achttiende eeuw drie brede raamnissen kreeg. Hier werd
gedanst en gedekt voor grote diners. In het jaar 1766 vond hier misschien wel de
grootste ontvangst plaatst die ooit op Rosendael is gehouden: de ontvangst van
stadhouder Willem V. Honderd genodigden waren te gast, zij genoten van de met
kaarslicht verlichte tuin, een diner in de torenzaal en een groots vuurwerk ter
afsluiting. Daarnaast zullen zij de fraaie marmeren hoekfontein en het hoekbuffet
hebben bewonderd, die nog steeds in deze zaal te zien zijn. Van de inrichting van
Rosendael in de achttiende eeuw zijn gegevens bekend uit een inventaris en
beschrijvingen. De antichambre op de zuidoosthoek van het huis, nu de eerste
salon, fungeerde voor het jaar 1722 als eetzaal. Dagelijks werd hier de eettafel
opgesteld. Daartoe werden in de bottelarij ‘ 2 bladere van eetenstafels met pooten
daarbij’ bewaard. Volgens een beschrijving op rijm uit het jaar 1716 werden daar
de maaltijden vanuit de keuken gebracht: ‘Van hier komt al ’t gezoon, gebakken
en gebraden,/ waarmee de tafel, dag bij dag, word overladen, /Tot drie gerechten
op den middag; ’s avonds twee’. Naast dit vertrek bevond zich een dienkamer:
‘Het komt uit in ’t buffet, waarin, terwijl men eet, het glaswerk word geset, en wat
er meer behoort, van lepels, vorken, borden’, zo werd over deze vertrekken
geschreven. In tegenstelling tot de periode daarvoor werd het in de achttiende
eeuw alom gangbaar een vertrek speciaal voor de maaltijden te reserveren. Het
huis Wisch te Terborg, gemeente Wisch is in het jaar 1957 gerestaureerd en
wordt nog bewoond door de familie Vegelin van Claerbergen. Het is een van de
weinige kastelen waarbij de relatie tussen kasteel en de oorspronkelijke
bewoners in stand is gebleven. U weet wel, de heren Van Wisch, die kwamen
plunderen in Twente. Wilhelm Nagge schreef in 1678:
Op 20 september 1490 sijn sij (vader en zoon Van Wisch) mit ruteren ende knegten
in 't land van Over IJssel gevallen, aldaer gemoort, gebrant, gebrandschat, ende
dat gantse land verwoest ende geplondert, beesten ende alles wat sij bekomen
konden dat hebben sij mitgevoert.
Wilhelm Nagge was een predikant wonende te Twello. Hij voltooide in het jaar
1678 in handschrift de ‘Historie van Over IJssel’ in twee delen. Hoewel
Ridderschap en Steden reeds in de achttiende eeuw tot uitgave besloten duurde
het meer dan twee eeuwen voordat ze in boekvorm verscheen. Dit gebeurde in
het jaar 1908 door de Vereeniging tot beoefening van Overijssels Regt en
Geschiedenis bij de erven J.J. Tijl te Zwolle. Het tweede deel is waarschijnlijk niet
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van Nagge maar van Arend toe Boecop (Boskoop).
Kasteel Wisch omvat een geschiedenis van acht eeuwen. De eerste vermelding
van de heren Van Wisch dateert al van het jaar 1207 en van het huis zelf uit het
jaar 1285. Een eeuw later werd Wisch gedeeld tussen twee neven. Iedere tak
beschikte over een eigen huis, deze stonden vlak naast elkaar op het terrein van
het huidige huis. Door vererving en verkoop aan de graven Van den Bergh en
Van Limburg Stirum was er sprake van het ‘Berghse’ huis en het ‘Stirumse’ huis,
die pas in het jaar 1644 weer in één hand werden verenigd. In het jaar 1849
werd de familie Van Schuylenburg eigenaar, zij slaagden erin ook de gronden
weer samen te voegen. Huis Wisch bestaat uit een L-vormig complex, met een
hoofdgebouw uit de zestiende en zeventiende eeuw, een langgerekte dienstvleugel
uit de zeventiende eeuw met op de buitenhoek een grote ronde toren uit de
vijftiende eeuw, die in de zeventiende eeuw is verhoogd. Daar tegenaan bevindt
zich een zeskantige, in oorsprong zesde eeuwse traptoren, die bij de restauratie is
herbouwd. Toren en trap waren reeds in de zesde eeuw aan de buitenzijde
gepleisterd, voorzien van geschilderde voegen die natuursteenblokken imiteren.
De ruim negentig meter lange dienstvleugel wordt aan de oostzijde beëindigd
door een vierkante toren uit het jaar 1700. In de negentiende eeuw is het gehele
gebouw wit gesausd. Twee bombardementen richtten in het jaar 1944 zware
oorlogsschade aan. De huidige bewoners, de familie Vegelin van Claerbergen
begon na de oorlog met het herstel. In het jaar 1957 werd een oplossing
gevonden voor het herstel van het hoofdgebouw. Dit deel werd met de ronde
toren en het aangrenzend deel van de vleugel in erfpacht aan Geldersche
Kasteelen overgedragen, waarna het kon worden gerestaureerd. Het betrof een
ingrijpende restauratie, met wijzigingen aan de buitenzijde en de binnenzijde van
het hoofdgebouw. De rest van het complex en het omringende landgoed is in
eigendom van de familie Vegelin gebleven.
De legendarische dr. Faust die zijn ziel aan de duivel verkocht, zou op het kasteel
Waardenburg zijn laatste jaren hebben doorgebracht. De ‘Faustkamer’ houdt de
herinnering aan deze illustere bewoner levend. ‘Men maakt malkanderen diets,
dat de berugte Dolter Faustus lang op dit slot gewoond en er vele toveryen
aangeregt heeft.’ In de Geldersche Volksalmanak van het jaar 1842 is het verhaal
van Faust op Waardenburg te vinden, geheel op rijm en voorzien van
afbeeldingen. De duivel diende Faust zeven jaar lang. Daarna werd de
wonderdokter door de duivel gehaald en aan zijn haren naar buiten gesleurd. Op
de plaats waar dit zou zijn voorgevallen, worden nog steeds onuitwisbare
bloedsporen waargenomen.
Een deftig buitenhuis duidde men ook wel aan met spijker. Onder een 'spieker'
(Twents woord voor spijker) verstond men destijds korenopslagplaatsen. Ze
werden gebouwd in de voorname bisschoppelijke burchten, bij kloosters, kerken
en op kerkhoven. Het doel was om er het door de pachtboeren af te dragen
tiendenkoren (pacht in natura) te bewaren. Er werd geregeld door soldaten
geplunderd en gebrandschat tijdens vele gewapende conflicten, de boeren waren
meestal slachtoffer. Vrouw en kind, oogst en vee waren een dankbare prooi voor
niets ontziende gewapende moordenaarsbenden. De boer moest zich
noodgedwongen wel verdedigen. De korenspiekers kregen een verdedigbaar
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karakter op de curtes (bisschoppelijke hoven) in Oost-Nederland en Westfalen.
Geen wonder dat we schietgaten zien in de muren van de spiekers. Zo kon de
grotere boer op zijn gewaarde erve in de marke 'have en goed' bij gevaar in
veiligheid brengen.
‘Men kan in Twente onderscheid maken tussen boerenspiekers, kloosterspiekers,
adellijke spiekers en bisschoppelijke of landsheerlijke spiekers,’ aldus Herman
Hagens, een kenner van de zakelijke volkscultuur van Twente. Het is bewezen
dat omgrachte spiekers weerbaar zijn geweest. Zo kon de boer volgens adellijk
voorbeeld oorlogs- en vuurvaste spiekertorens bouwen om de zijnen en de
waardevolste kleine have en goederen in veiligheid kon brengen. Aan de
Goorseweg, net buiten Enter is nog een boerenspieker, prachtig in oude stijl
gerestaureerd. Ook werden spiekers rondom een kerk gebouwd als verdediging
en opslag van goederen. Tussen de jaren 1750 en 1800 zijn zes oud-Markveldse
boerenerven aan de pachters verkocht. In de koopakten staat vermeld: huis, met
schuur, schuur en bakhuis. Adriaan Buter wijdde in zijn rubriek 'Van eigen erf'
(Twentse Courant 1969) ook aandacht aan het spiekervraagstuk. Hij stelt vast:
'De eerste van deze twee schuren – in een adem met het woonhuis genoemd – zou
een graanspieker geweest kunnen zijn.
Keren wij nog even terug naar de Tachtigjarige oorlog, die vooral in het begin een
godsdienstkrijg was. De aansluiting van Overijssel bij de opstandige gewesten
betekende meteen de invoering van het gereformeerde geloof. In Noordwest
Overijssel, dat reeds in het jaar 1578 bij de Staten werd aangesloten, is in
verschillende plaatsen een beeldenstorm gehouden. De geestelijken moesten of
gereformeerd worden of werden afgezet. De pastoors van enkele plaatsen boden
weerstand, daardoor vooral zijn Raalte, Heino, Oldenzaal en Ootmarsum
overwegend katholiek gebleven. In de zeventiende en achttiende eeuw werd de
financiële positie van de ridders voortdurend slechter. Een omstandigheid die op
het lot van verscheidene van hen afhankelijke boeren geen gunstige invloed zal
hebben uitgeoefend! Bovendien dateren vooral uit de achttiende eeuw de
klachten over het machtsmisbruik van de drosten. De toestanden bestonden in
het zogenaamd vrije Nederland evenzo goed als in de naburige landen. De
drostendiensten werden in het jaar 1782 min of meer formeel afgeschaft. Naast
al deze 'Heerlijke inkomsten' bezat de edelman een aantal andere rechten
genaamd 'Heerlijke rechten'. Het jachtrecht en het visrecht zijn de twee
belangrijkste Heerlijke rechten voor de edelen geweest. Daarnaast uiteraard ook
andere, plezierige of invloedrijke Heerlijke rechten als: het recht van duiventil,
recht van water of het recht van collatie. Het recht van collatie is het recht de
predikant en functionarissen als de koster, de organist en de schoolmeester te
benoemen. De Heerlijke rechten waren vele en veelsoortig.
Eén recht springt er vrijwel steeds uit, het jachtrecht. Men heeft dit recht
geregeld moeten verdedigen want men is zeer gehecht aan dit recht, dat door
anderen weer bestreden wordt. Heel Twente is het domein van de jager, de
burger en de edelman. Door de laatste wordt regelmatig het jachtrecht van de
burger betwist. De edelman heeft een bevoorrechte positie, hij stoort zich niet
aan het gekrakeel. Zijn jachtpartijen vinden ten alle tijde doorgang. De steden
daarentegen moeten steeds weer kunnen aantonen dat zij mogen jagen. Bij
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plakkaat van het jaar 1612 d.d. 15 maart wordt het de kleine steden verboden te
jagen of te vissen:
Die kleine steden averst en derserver borgeren sullen sich des vorscreven
weidewercs als oick des visschens gantzelick enetholden, tenware genochsam
bewijsen konden als van oldes daer to geprivilegiert.
Hiermee heeft men de basis gelegd voor een exclusief recht van jachtbevoegdheid
rondom en buiten de eigen goederen voor de bewoners van de havezaten. Het is
begrijpelijk dat de kleine steden uiteindelijk in actie zijn gekomen tegen deze
eenzijdige bevoorrechting.
Voor het jaar 1795 bestond Overijssel uit drie drostambten of kwartieren:
Salland, Twente en Vollenhove. De kwartieren werden geregeerd door de Staten
van dat gewest, die uit twee leden bestonden met name de Ridderschap van
Overijssel en de Steden. 'De riddermatige Edelen omtrent Goor ende Diepenheim
woonende' beklaagden zich er bij de drost van Twente, Adolph Hendrik van
Reasfelt, over dat de burgers en ingezetenen van Goor zich het recht toeeigenden
'int vangen ende schieten van haesen ende patrijzen strijdende tegens het
placaat die bij de Ed. Mogh. Heeren dezer provincie Anno 1658.’ De drost werd
verzocht hieraan paal en perk te stellen en probeerde dat dan ook. Hij verbood de
inwoners van Goor nog langer op het wild te schieten, tenzij zij binnen veertien
dagen konden bewijzen daartoe gerechtigd te zijn. Dat recht hadden zij zeer
zeker, aldus de beklaagden en zij beriepen zich erop dat zij 'van outsheer ende
voor ondenckelicke jaeren daervan in possessie sijn geweest.’ En daarmee
begonnen de moeilijkheden.
Er bestond in die dagen nog geen grondwet, noch een provinciale- of
gemeentewet zoals wij die nu kennen en waarin praktisch alles is vastgelegd.
Men beriep zich in die dagen noodgedwongen op het gewoonterecht met alle
gevolgen van dien. Het gezag moest zich bij gebrek aan beter steeds beroepen op
vroegere
jurisprudentie
(beslissingen
van
rechtscolleges
waaruit
de
rechtsopvatting blijkt). Dat maakte de rechtspleging er niet eenvoudiger op. Zoals
ook in dit geval. De zes burgemeesters van Goor gingen zich met de zaak
bemoeien en schreven een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van
Overijssel, waarin zij verzochten de drost van Twente in deze kwestie 'die handen
to sluten.’ Dat wil zeggen de zaak uit handen te nemen, aangezien 'diewelcke
immers een ongetwijfelt lidt der Edelen is' en Ridderschap en Steden met de zaak
te belasten. Waarschijnlijk is het niet tot een bevredigende oplossing gekomen
want zo'n veertig jaar later was er weer een soortgelijke kwestie aan de orde. Nu
ging het tussen de drost en de kleine steden van Twente. Blijkbaar kon men niet
op de jurisprudentie terugvallen en waren de Ridderschap en de Steden niet in
staat geweest wetgeving te maken.
Het allergrootste verschil met een vrije boer kwam naar voren bij het overlijden
van een horige boer. Oorspronkelijk verviel bij het overlijden van een horige de
helft van alle roerende goederen aan de Heer. Later werd deze verplichting
omgezet in een groot geldbedrag. Men moest zeer fors betalen voor het versterf,
zoals deze verplichting heette. Waar nog bij kwam dat de jonge erfopvolger moest
betalen voor de erfwinning: de aanvaarding van het erve. Trouwde de erfopvolger
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ook nog vlak daarna, dan was de ramp compleet. Voor de 'opvaart' van de jonge
boerin moest ook nog eens betaald worden. Bij sterfgevallen vlak na elkaar was
zo'n erve vaak geruïneerd. Men deed er jaren over om de schuld af te lossen. De
enige zekerheid van een horige was dat zolang hij zijn verplichtingen nakwam, hij
nooit van het erve verdreven kon worden. Waren vrijwel alle Twentse boeren eens
horigen of pachters, ook enkele vrije boeren ontkwamen niet aan allerlei
heffingen. Meestal in natura en soms voor een jaarlijks te voldoen bedrag voor
afgekochte diensten, die de drost hen oplegde. Tal van boeren betaalden de drost
jaarlijks ‘voergelt’, zodat ze gevrijwaard bleven van verplicht vervoer van goederen
voor deze gezagsdrager. Anderen moesten met paard en wagen komen opdraven
als de drost hen nodig had. De boeren moesten de weg naar de havezate
aanleggen en werken aan de bouw van het kasteel. Men sprak toen wel van de
gehate drostendiensten, waaraan pas op 1 november 1782 een definitief einde
kwam. Eeuwenlang is rogge niet alleen een belangrijke grondstof voor het
dagelijks voedsel geweest, ook was het graan een belangrijk betaalmiddel. De
pacht werd voldaan met een gedeelte van de geoogste garven, soms eenderde.
Ook de kerkbelasting werd in natura geïnd en bestond uit een deel van de
roggeoogst.
Om het te zelfstandig optreden van de slotbewaarder te voorkomen, droeg de
landsheer vanaf de dertiende eeuw het beheer op aan een kastelein: een militair,
meestal een adellijk ambtenaar die naar believen kon worden aangesteld en
ontslagen. De kastelein werd bijgestaan door borchmannen. Dat waren
ministerialen die in ruil voor één of meer tot het kasteel behorende leengoederen,
werden verplicht in of nabij de borgt of burcht te wonen. Ze waren leden van het
garnizoen, vandaar de naam 'borchmannen of borgmannen'. De borchmannen
waarmee omstreeks het jaar 1200 graaf Hendrik van Dahle – de Westfaalse
edelman, die Heer van Diepenheim was geworden – zich naar de gewoonte van
zijn geboorteland omringde, hadden aanvankelijk een militaire taak. Zij waren
ook de steunpilaren van de kerk en de beschermers van de burgers van het
latere stedeke dat zich vormde voor de poorten van het huis te Diepenheim.
Dit beschermheerschap institutionaliseerde zich veel later via de reformatie tot
het College van Borchmannen en Burgemeesteren die gelden en goederen
beheerden, de zogenaamde provisorie. Uit de gelden werden de hervormde kerk
en de burgerij gesteund in behoeftige omstandigheden. Tot in de Franse tijd
bestond het college uit de eigenaren van de huizen Diepenheim, Nijenhuis,
Weldam en Peckedam. Zo ook borchmannen en de zes burgemeesters, van wie er
twee in hun ambt benoemd werden door de burgerij, twee door de drost van
Twente en twee door de borchmannen. De havezate Westerflier ontstond veel
later dan de eerst genoemde huizen. De havezate was gedurende lange tijd na de
reformatie in het bezit van een katholieke familie. Waarschijnlijk verklaart dit
waarom het Westerflier geen borchman leverde en nog steeds niet levert. Behalve
twee van de zes burgemeesters benoemden de borchmannen ook de predikant.
Tot beheerder van de provisorie werd een provisor aangesteld. Nog altijd kennen
wij in Diepenheim de term 'provisorie' en nog steeds is er een 'provisor'. Het
huidige College van Borchmannen en Burgemeester (na de Franse tijd werd de
burgemeester een solist) beheert de provisorie aan de hand van een in prachtige
oudhollandse letters gedrukt reglement. Artikel 1 van het reglement zegt dat het
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College wordt gevormd door natuurlijke personen van het mannelijk geslacht.
Sinds het jaar 1768 leggen de provisoren de notulen vast en schrijven ze hun
financiële verslagen onder de titel 'Resolutiën van Heeren Borchmannen en
Burgemeesters van Diepenheim.’ De binding van de provisorie aan de kerk was
en is nog steeds zeer groot. De steun is immers ook bij voorkeur 'ad pios usus'
(voor de behoeftigen). Het reglement schrijft een keurige en overzichtelijke
boekhouding voor. De provisor moet het boek inrichten 'om te dienen voor een
vast ligger waaruit hij syne driejarigen rekeninge kan formeren: voor so verre den
ontfangst belangt; want indien hij dat soude gebruyken tot een kladdeboek, so
oude het selve meermalen moeten vernieuwd worden.’
Voor hun arbeid ontvangen de kerkmeester zowel als de provisor een jaarwedde
van vijf gulden. Het is een voor die tijd waarschijnlijk redelijk, echter niet al te
ruime vergoeding. Borchmannen en burgemeesters hebben in die tijd een goed
vertrouwen in de provisor. Hij mag uit eigen hoofde uitgaven doen tot de somma
van twintig gulden. Een flink bedrag want het is viermaal zijn jaarsalaris. Op 22
oktober 1745 echter is 'den 9 den artikel veranderd dat de kerkmeester en
provisor absoluut geen penningen zullen uittellen, geene rekeningen voldoen nog
niet zullen laaten maaken, als met voorkennis van de Overkerkmeester en
Overprovisor, en van niemand anders.’
Hoewel men nergens in de resolutiën leest dat de provisor niet goed op de
guldens, stuivers en penningen heeft gepast, krijgt men uit het voorgaande toch
de indruk dat vroeger ook niet alle mensen eerlijk waren. En dat er tweehonderd
jaar geleden ook wel eens onbevoegd in de lade werd gegrepen. In het verslag
over het jaar 1808 lezen we dat een broek en kousen werden verstrekt aan een
man die lang ziek was geweest, geld werd verstrekt aan een man wiens huis
verbrand was en aan een passagier met vrouw en twee zieke kinderen werd elf
stuivers gegeven. Een soldatenvrouw kreeg vijftien stuivers en acht penningen en
ook werden een oude vrouw en nogmaals een soldatenvrouw – nu met drie
kinderen – financieel geholpen. Uit het jaar 1809 citeer ik het volgende: 'Op 24
april uit odder (order) van A. Huskes (één van de burgemeesters) aan J. Wolbers
voor het varen van arme joden na Markel gegeven - :10: -. Ook toen al waren er
dakloze, zwervende mensen die je zo snel mogelijk weer kwijt moet raken! Ook
het onderwijs kon rekenen op steun uit de provisorie. Op 30 april 1810 wordt
aangetekend: 'Aan de meester voor schoolgeld voor arme kinderen 3:11.’
Zo mag blijken dat de provisorie in de tijd een gewaardeerd instituut was en dat
zij zeker in een behoefte voorzag. Herhaalde malen werd op de provisorie een
beroep gedaan voor reparaties aan de kerk, de pastorie, de school en het
meestershuis. In het jaar 1814 kostte een werkvrouw een halve gulden per dag
en een opknapbeurt van de kerk vijftien gulden. We lezen in dat jaar: 'voor witten
en schoonhouden der kerk betaald: vijf vrouwen, 6 dagen ad 10 stuivers daags f
15.’ De kas werd gevuld uit de opbrengsten van verpachting en uit de renten van
de uitgezette leningen. Bijzonder goed was de kerkelijke kas voorzien na een
geslaagde handel in de gronden van de vicarij van Stokkum. (Vicaris is een
plaatsvervangend geestelijke van de nederlands hervormde kerk, vicarie is de
jaarlijkse opbrengst van vicariegoederen). Men had omstreeks het jaar 1780 de
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gronden van deze vicarie goedkoop gekocht. Men had de ene helft ervan zo duur
verkocht dat er behalve de andere helft van de grond ook nog een aanzienlijke
som was overgebleven.
Men kon dus eens royaal in de buidel tasten en deed dat ook per besluit van 11
oktober 1782. Met dat besluit werd de gemeenschap van de zware last bevrijd de
school te moeten herstellen, waartoe de armoedige gemeente feitelijk niet langer
in staat was. De provisorie beschikt in het jaar 2006 niet meer over die ruime
middelen. Tegenwoordig heeft zij naast wat grond nog enig effectenbezit. Er wordt
echter ook niet meer zo geregeld beroep gedaan op de middelen. De armen
worden in onze tijd op andere manieren geholpen. De behoeftige kon vroeger met
gebogen hoofd en met de pet in de hand wel eens minder eenzaam zijn geweest
dan veel cliënten van de huidige sociale dienst, die met opgeheven hoofd en de
vuist op de balie aan het loket staan.
Nadat de woonplicht enigszins was versoepeld, mochten de borchmannen zich
ook elders gaan vestigen, mits 'under der clocken van Ghoir, op gehoorsafstand
van de kasteelklok. Het merkwaardig instituut van borchmannen kwam – waar
het deze streek betreft – behalve in Goor, alleen nog in het naburige Diepenheim
voor. Vroeger – en nog steeds – lag er rondom Goor en Diepenheim een gordel
van adellijke huizen. Zoals gezegd, voor Nederland was het instituut van
borchmannen een vrij uniek verschijnsel. Het was komen overwaaien vanuit
Westfalen en Bentheim, daar kende men ook dergelijke borchlieden. De
borchmannen werden beloond voor hun diensten met landerijen in de omgeving
van het kasteel. De opbrengst hiervan voorzag hen in hun levensbehoeften.
Borchmannen van Goor vinden wij voor het eerst genoemd in 1263. Vermoedelijk
was het instituut veel ouder en dateerde het uit de tijd van het ontstaan van het
graafschap Goor, zo omstreeks het midden van de elfde eeuw. Oorspronkelijk
was het aantal borchmannen groot, een bisschoppelijke goederenlijst van het
jaar 1310 noemt er twintig. Het werd echter geleidelijk kleiner en in de
achttiende eeuw was het gereduceerd tot de bezitters van alleen de huizen
Heeckeren, Wegdam, Stoevelaar, Nijenhuis en Weldam. Was de functie van
borchman oorspronkelijk alleen van militaire aard, na de definitieve verwoesting
van het kasteel in 1365 veranderde dit en concentreerde zich de macht in het
bijzonder op het bestuur van de stad Goor en de kerk aldaar. De borchmannen
hadden het recht van collatie, ze benoemden de predikant en functionarissen als
de koster, de organist en de schoolmeester. De borchmannen van Goor maakten
voor het laatst gebruik van dit recht bij de benoeming van dominee W.G. Planten
in het jaar 1922. Daarna hielden hun bemoeienissen met kerkelijke
aangelegenheden op. Voor het opslaan van voorraden van de borchman
aangewezen op een spieker (voorraadschuur). Het woord spieker is afkomstig van
het Latijnse spicarium, een plaats waar spicae (korenaren) worden opgeslagen.
Vaak waren de spiekers omgeven door een gracht, vervaardigd van onbrandbaar
materiaal en soms enigszins weerbaar gemaakt, zodat zij als versterking dienst
konden doen. Het kenmerkende was verder dat zij gewoonlijk toebehoorden aan
stedelingen. Omdat zij binnen de stad weinig ruimte en gelegenheid hadden om
hun voorraden op te slaan, deden zij dat op de plaats van hun bezittingen: op het
platteland. Het is dan niet onlogisch te veronderstellen dat de borchmannen die
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met zeer weinig ruimte op de borcht (burcht) of het borchtterrein woonden,
spiekers voor hun graanvoorraden hadden laten bouwen. Het lijkt niet onlogisch
dat toen zij op een gegeven moment toestemming kregen zich elders te vestigen,
zij daarvoor de plaats van hun spieker kozen. De graanopslagplaats zal zijn
uitgebreid met een woongedeelte.
Oorspronkelijk was van elke havezate één persoon gerechtigd te worden
'verschreven', dit is toegelaten tot de landdag. Nu waren destijds de toenmalige
afgevaardigden – zonder uitzondering – leenmannen van de bisschop van Utrecht
als landsheer. De leenmannen hadden eens hun goed aan de bisschop
geschonken om het gelijktijdig van hem in leen terug te ontvangen. Aan het
leenstelsel waren voordelen en nadelen voor de leenman verbonden. Tot de
nadelen behoorde onder andere het feit dat hij steeds op militair gebied klaar
moest staan voor zijn Heer. Tot de voordelen kan worden genoemd dat de
inkomsten van het leen geheel aan hem ten goede kwamen. Bovendien werd hij
door de bisschop 'gevrijd', dat wil zeggen dat hij geen belasting aan hem hoefde af
te dragen. In het jaar 1528 moest de bisschop zijn landsheerlijke rechten afstaan
aan de vorsten uit het Habsburgse Huis: eerst aan Karel V en later opgevolgd
door Philips ll.
Na de Tachtigjarige oorlog, in het jaar 1648, kwam de soevereiniteit aan de
Staten van Overijssel. Al deze soevereinen traden op als leenheer. In de
leenkamer vond de administratie (bestuur) plaats van de overgang van het bezit
van de lenen. Het betreft hier dus leengoederen die reeds van ouds als zodanig
werden aangemerkt. Ook nieuwe aankopen konden in leen worden opgedragen
aan de provincie Overijssel. Dan, na de Franse tijd, breekt een langdurige periode
aan welke voor ons land wordt gekenmerkt door vrede en ook door economische
vooruitgang, door sociale en culturele opbloei.
En... maakte de Tukker in vroeger eeuwen kennis met de macht der feodale
heren, in de tijd van de industriële ontwikkeling leerde hij de macht en de invloed
kennen van hen die geweldige fabriekscomplexen in eigendom hadden. Macht en
invloed die zich niet alleen tot de steden van Twente beperkten maar die ook op
het platteland onmiskenbaar aanwezig waren en nog zijn. En zo kan men de
Twent nog in onze tijd horen verklaren dat men tegen grote heren zwijgen moet of
ja moet zeggen, dat men wel moet huilen met de honden waarmee men in het bos
is, dat vet immers toch altijd boven drijven wil en dat een cent het nog nooit van
een dubbeltje heeft gewonnen. Dat meerderen niet willen overtroffen worden. Wie
uitblinkt boven zijn meerdere een noodlottige fout maakt. Superioriteit is in het
verleden altijd verfoeid, vooral door hogergeplaatsten. En een verstandig mens
verhult de voordelen die hij van de natuur heeft meegekregen. Men vindt wel
mensen die voor anderen willen onderdoen in geluk en talent maar nooit in
verstand, vooral niet als zij de hoogste macht bekleden. Dezen willen graag hulp
ontvangen maar niet overvleugeld worden. De raad die men hen geeft moet de
schijn hebben hen te herinneren aan iets wat zij vergeten waren, en zich niet
voordoen als een onmisbare verheldering. ‘Wees een vriend voor uzelf en u zult
helemaal alleen kunnen leven. Waaraan zou het u kunnen ontbreken, als er geen
beter inzicht en verfijnder smaak dan de uwe bestonden? U bent dan alleen van
uzelf afhankelijk, en bezit het opperste geluk op het opperwezen te lijken. Wie op
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deze wijze alleen kan bestaan, heeft niets van een dier, veel van de wijze, en alles
van God.’ Wat hebben de Entersen goed geluisterd naar de wijze woorden van
Batasar Gracián, de Spaanse jezuïet die de handleiding voor de omgang met
mensen publiceerde in het jaar 1647. Tegenwoordig brengen de vakbonden, de
ombudsman, de rechters en de advocaten arbeidsrecht de verhoudingen en het
verschil van inzichten tussen werkgever en werknemer redelijk op één lijn. En
ook nu bestaat de arrogantie van ambtenaren die de bureaucratie uitvoeren.
Spinoza: ‘Diegene heeft een ander in zijn macht (...) die hem vrees heeft
ingeboezemd of die hem zodanig door weldaden aan zich gebonden heeft dat hij
liever hem dan zichzelf ter wille is (…).’
De hofhorigen, onder de horigen de grootste groep, hadden allerlei rechten en
verplichtingen, zoals het recht tot verkoop van het zogeheten bouw- en erfrecht,
het erfelijk gebruiksrecht van het horige goed waarbij hun naaste
bloedverwanten het recht van voorkoop hadden. De hofhorige mocht zich ook vrij
kopen uit het horigheidsverband mits hij bij uittreding voor een plaatsvervanger
zorgde (wederwissel). Hij bleef echter verplicht diensten voor zijn Heer verrichten.
Voorts moest hij jaarlijks op de hofdag verschijnen om zijn horigheid te
erkennen. Verzuimde hij dit gedurende drie achtereenvolgende jaren dan werd
hij belmundig verklaard. Voor zijn huwelijk had hij toestemming nodig van zijn
Heer. Bij zijn overlijden had de hofheer recht op de helft van het zogeheten
versterf, een schatting die de erfgenamen moesten betalen uit de nalatenschap.
Dit versterf bestond meestal uit de helft van alle op zijn hoeve aanwezige
viervoeters vee of uit de helft van ‘ale veltvlieghende ende veltgaende bestial’.
Verder had de Heer recht op het ongemunte goud en zilver, van het spek dat in
de wime (schoorsteen) hing, van de opbrengst van het land dat de hofhorige van
vrije lieden had gepacht en van de opbrengst van het geld dat hij aan anderen
tegen rente had geleend. De meier of scholte kreeg het beste kleed en
landbouwgereedschap en ‘wat tot de rechterhand behoort’. Bij opvaart, de
vergoeding verschuldigd als men in horigheidsverband opgenomen wilde worden,
bij voorbeeld bij huwelijk ontving de meier van de hofhorige een paar laarzen.
Zijn erfgenamen waren verplicht erfwinning te voldoen, dat wil zeggen dat zij een
vergoeding moesten betalen voor het aanvaarden van het gebruik van het horige
goed.
De groep hofvrijen verkeerde in de gunstigste positie. Zij waren vrij in hun
huwelijkskeuze. Zij mochten hun goederen doen vererven aan de naaste
bloedverwanten binnen de kring van hofvrijen. Voorts waren zij vrijgesteld van
versterf en erfwinning. Daar zij echter tot de echte of hofkring behoorden,
moesten zij vrijkoop en opvaart voldoen en zorgen voor wederwissel bij uittreding.
De keurmedigen, in Twente ook wel kamerlingen (kamerheren) genoemd, waren
vrij in hun huwelijkskeuze, behalve met een eigen horige. Bij huwelijk behoefden
zij geen opvaart te voldoen en bij het aanvaarden van het gebruiksrecht van het
goed geen erfwinning. Bij overlijden van de kamerling moest het beste roerende
goed dat op het erve aanwezig was ’t sy peert ofte koe, scaep, ketel, pot ofte cleet,
so wel van vrouwen als van mannen’ aan de hofheer worden afgestaan. Bij
vrijkoop moesten ook zij voor wederwissel zorgen. Op grond van hun geringe
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verplichtingen wordt aangenomen dat de kamerlingen tot de arbeidersklasse
behoorden. Het was een groep horigen van wie na hun dood weinig te halen viel.
De meeste kamerlingen in Twente behoorden tot de hof te Ootmarsum (Duitse
orde, Tempeliers). In het Twentse hofrecht van het jaar 1546 was een speciaal
aanhangsel aan hen gewijd.
De eigenhorigen waren geen beperkingen opgelegd in hun huwelijkskeuze. Bij
overlijden vervielen alle roerende en onroerende goederen aan de hofheer. In dit
opzicht verkeerden zij in dezelfde positie als belmundigen. In Twente werden –
volgens artikel 22 van het hofrecht van het jaar 1546 – de navolgende goederen
door eigenhorigen bezeten: De hof te Lage, Ontsteding te Hardingen, De Maat te
Breckelenkamp, Hesling te Grastorp, Burcht te Azelo en Wilming te Delden. In de
Heerlijkheid Bredevoort werden een tweetal goederen door eigenhorigen bezeten,
Geelink en Mensink te Kotten. Bij deze goederen verviel slechts de helft van het
gerede goed bij versterf aan de hofheer en wel ‘tot den lepel toe’.
Alle horigen, ongeacht hun klasse vormden binnen de curtis een speciale
rechtskring, de ‘echte’ geheten. De rechtskring impliceerde (omvatten, inhouden)
een toestand van gebondenheid, die de Heer noch de horige eenzijdig kon
verbreken. Waarschijnlijk was het aanvankelijk zo dat de rechtspositie van de
horigen niet of slecht gebrekkig was geregeld. Langzamerhand ontstonden er tal
van rechtskracht bezittende gebruiken en gewoonten. De hofrechten die in de
loop van de tijden in rechtshistorische literatuur bijzondere aandacht kregen en
die daar hebben bijgedragen tot de opvatting dat hofstelsel en horigheid steeds
onverbrekelijk zouden samengaan. Deze aanvankelijk ongeschreven hofrechten
werden in latere tijden opgeschreven, al is het moeilijk na te gaan wanneer dit
heeft plaats gehad. Massink beweert dat zulk een optekening plaats vond zodra
de Heer aanmerkelijk meer horigen kreeg en de behoefte voelde om de
verhouding met hen op schrift te stellen. Slicher van Bath dateert de geschreven
hofrechten evenwel in een vrij laat stadium van het hofstelsel. Hierin sluit hij aan
bij Lohmeyer, die opmerkt dat in Westfalen het bekende Lohnse hofrecht pas is
opgetekent toen men al niet niet meer op de hoogte was van de eigenlijke inhoud
van de betreffende rechtsregels. In Twente zijn de rechten van de bisschoppelijke
hoven pas in het jaar 1546 opgetekend.
Het hofrecht van het jaar 1546 heeft in Twente tot het einde van de horigheid
onveranderd gegolden. Na de afzwering van Philips ll door de Verenigde
Provinciën vielen de domeingoederen in Twente toe aan de provincie Overijssel,
die deze goederen tot het einde van de achttiende eeuw (1798) in eigendom bezat.
De omvang van het goederencomplex was inmiddels sterk achteruit gegaan, een
gevolg van het ‘verduisteren’ van diverse goederen. De onroerende goederen van
de provincie waren in de zeventiende en achttiende eeuw samengesteld uit:
- het oude domein van de landsheer, dat wil zeggen de tafel- of
kamergoederen;
- een deel van de tijdens de Opstand in beslag genomen
geestelijke goederen.
Daarnaast bevond zich een aantal goederen, welke geheel bestonden uit
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voormalige geestelijke goederen, in handen van de Ridderschap van Overijssel.
Op 19 november 1663 werden tussen de Staten van Overijssel en de Ridderschap
de in beslaggenomen geestelijke goederen verdeeld. Aan de Ridderschap werd
toegewezen ‘erfelyk voor zig en hunne nakomelingen’ de adelicke goederen,
alsmede de ‘Stiften van der Hunnepe, Werseloe ende Swartwater, beneffens de
uytgifte ofte redemptie (redemtorist: een lid van de congregatie van de Heilige
Verlosser) penningen uyt de goederen behoort hebbende tot de Commandeurye
van Oetmarsen, voorts de cloesteren van Oldenseel en Almelo, item de Proobsdye
van Oldenseel, gelyck ook het Capittel van Oldenseel, ende eyndelyck alle de
Vicaryen van Oldenseel, ende tot de voorschreven andere Corpora (altaardoek
onder de miskelk) gehorende, met alle de goederen, regten en geregtigheden daar
toe betrekkelyk.’ Deze overeenkomst van 1663 betekende een beslechting van de
jarenlang gevoerde strijd tussen de Ridderschap en de drie hoofdsteden
Deventer, Zwolle en Kampen met als inzet het bezit van de geestelijke goederen.
De provincie Overijssel kwam als eigenares van de horige goederen op den duur
voor zware financiële lasten te staan. En wel om de reeds bekende redenen, te
weten de daling van de geldwaarde en de onveranderderlijkheid van de op te
brengen lasten. De financiële wanorde waarin de provincie verkeerde aan het
eind van de Tachtigjarige oorlog, deed haar uitzien naar een goede verzekering
van haar inkomsten in de toekomst. Er werden plannen opgesteld de inkomsten
uit de domeinen te verhogen. Tegelijkertijd werd gestreefd naar een redelijke
behandeling van de horigen. Dit resulteerde in de opstelling van een ‘Ordre en
Redres over ’s Landts Domainen van Twente’ op 9 augustus 1662. Op 26 februari
1667 vergaderden de Twentse hofmeiers te Borne om hun bezwaren naar voren
te brengen tegen de verschillende taxaties van de Ordre, die zij te hoog vonden.
Op 26 april van dat jaar volgde te Deventer de algehele goedkeuring door
Ridderschap en Steden. Alle verplichtingen werden getaxeerd op een bepaald vast
bedrag. Versterf, erfwinning, opvaart, vrijkoop en wederwissel werden in 1662
‘nae billicheyt en natuire des goedes’ op een vast bedrag gewaardeerd. Ook voor
de diensten werd een vast jaarlijks bedrag vastgesteld. De pachten die tot
dusverre alle in natura werden geleverd, moesten voortaan in geld worden
voldaan, terwijl ook de granen op een vast bedrag gesteld werden. Gedeputeerde
Staten van Overijssel wilden zodoende zowel uit de horigheid voortvloeiende
verplichtingen en ook de pachten en de diensten in geld omzetten. Voor de
diensten is dit gelukt, voor de pachtbetaling in natura echter niet omdat de
horigen zich verzetten tegen de naar hun idee te hoge taxaties. Vanaf het jaar
1668 hadden de Staten van Overijssel de inning van deze inkomsten onder
bepaalde voorwaarden verpacht. Tot het jaar 1806 bleef deze verpachting
bestaan. Slicher van Bath heeft aangetoond dat deze verpachting op de lange
duur voor de horigen veel gunstiger uitviel dan een betaling van vaste bedragen
in natura volgens de regeling van het jaar 1662. De Ordre en Redres bleek in de
praktijk niet helemaal aan de verwachtingen te beantwoorden. Telkens weer
werden er adviezen ingewonnen over de vraag of het niet beter was de horige
goederen om te zetten in pachtgoederen, dan wel de horigheid af te kopen. Zo
stelden de resoluties van de Ridderschap en de Steden van Overijssel van 16
april 1714 en 13 juni 1726 de mogelijkheid open tot afkoop van de horigheid.
Hiervoor bestond van de zijde der horigen niet veel belangstelling. Ze lieten liever
alles in de oude toestand. Op 18 april 1764 werd opnieuw een afkoop van de
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horigheid voorgesteld. Dit voorstel hield waarschijnlijk verband met het feit dat
de provincie in die tijd in grote financiële moeilijkheden verkeerde en
geldleningen had moeten afsluiten. Daarom had men bepaald dat de horigen die
tot afkoop van de horigheid over zouden willen gaan, voor het koopbedrag
obligaties dienden te kopen van de provincie. Op 10 april 1767 werd nogmaals de
mogelijkheid gegeven om de horigheid af te kopen. Naar aanleiding van deze
resolutie gaven op 13 april daaraanvolgende de drost van Salland en de
Gedeputeerden het volgende advies. Voor Salland stelden zij het afkoopbedrag
vast op drieduizend gulden voor een vol erve, tweehonderd gulden voor een half
erve en honderd gulden voor een kleiner erve. Deze afkoopregeling leverde echter
moeilijkheden op bij die Twentse horige goederen die in hofverband verenigd
waren en waarvan de horigen zich in de echte bevonden.
Afkoop van de horigheid zou in Twente gemakkelijk kunnen leiden tot een
ontwrichting van de diverse hofverbanden, wat talrijke administratieve en
juridische verwikkelingen met zich mee zou brengen. Dat men hiervoor terecht
bang was mag blijken uit de oeverloze discussies over deze kwestie die
naderhand gevoerd werden toen de ontbinding van de hofverbanden en horigheid
in het jaar 1811 eenmaal een feit was geworden. Uit de navolgende passage van
het advies van 13 april 1767 blijkt dat men dit probleem duidelijk onder ogen
zag.
Dog dat belangende de Hofhoorige goederen onder het Land Rent Ampt van
Twenthe, welk van een andere natura zyn, zoals de Hofregten van Twenthe
genoegsaem uytwysen en de in echte bezeeten worden en waarvan de
Hofhorigheid niet wel kan worden afgekocht, immers voor zoveel niet belmundig
geworden, of het hofregt daarvan geexecuteert en kweyt geworden zyn, dezelve
daarby behoorden te worden gelaaten.
Uit het bovenstaande volgt dat de Gedeputeerde Staten afwijzend stonden
tegenover een afkoop van de hofhorigheid in Twente. Hoewel de resoluties van de
Ridderschap en Steden van de jaren 1714, 1726 en 1764 de mogelijkheid daartoe
hadden geopend. De moeilijkheden die men voorzag bij het verbreken van het
hofverband waren blijkbaar zo groot dat de provincie zulks met de grootst
mogelijke ijver trachtte tegen te gaan. Tot het jaar 1770 werd in Twente
hofhorigheid dan ook nagenoeg niet afgekocht.
De bekende verwikkelingen rondom de drostendiensten die de gemoederen in
Overijssel in het laatste kwart van de achttiende eeuw zo in beroering wisten te
brengen, lieten de horigheid nagenoeg ongemoeid. Ogenschijnlijk is dit vreemd en
inconsequent. Waar men immers zo gekant was tegen deze diensten, moest men
ook ten strijde trekken tegen de horigheid; de horigheid, die evenmin met de toen
‘Burgerlijk vrijheid’ overeen viel te brengen. Vechten was meestal veel
bezwaarlijker. Tenslotte waren de drostendiensten de afkoopbare prestaties van
vrije mensen. Hoe was het mogelijk dat Van der Capellen ten strijde trok tegen
deze drostendiensten en toch geenszins de horigheid aantastte? Hetzelfde zien we
bij Racer die in het vierde deel van zijn ‘Overysselsche Gedenkstukken’
achtereenvolgens de dienstbaarheid der vrije en horige ingezetenen van Overijssel
behandelt, de eerste categorie fel bestrijdend, de tweede slechts beschrijvend.
Deze zo in het oog springende ongerijmdheid valt historisch wel te verklaren. De
drostendiensten waren een last van twijfelachtige herkomst. In het jaar 1631
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hadden de Ridderschap en Steden van Overijssel deze diensten afgeschaft. In de
loop van de zeventiende eeuw waren ze echter weer ingevoerd ondanks het
groeiende verzet van de bevolking. In de tweede helft van de achttiende eeuw
vormde dit verzet echter een onderdeel van de regionale tegenstellingen tussen
patriotten en prinsgezinden. Daarbij stond het overgrote deel van de Ridderschap
aan de zijde van de stadhouder, terwijl een groot gedeelte van de
plattelandsbevolking patriotsgezind was. De rol die de drosten speelden in het
verzet van de Ridderschap tegen deze afschaffing was hierbij van groot belang en
droeg in hoge mate bij tot de tegenstellingen van dat moment. De patriotten
zagen de horigheid echter als een zuiver privaatrechtelijke aangelegenheid en
daarom een zaak die hen niet aanging. Hun uitgangspunt met betrekking tot de
horigheid was dat dit gebeuren een contractueel karakter had. Naar hun idee
steunde de horigheid op een wederzijdse overeenkomst tussen hofheer en horige,
tot welke opvatting zij waarschijnlijk waren geïnspireerd door artikel 1 van het
hofrecht van het jaar 1546. De patriotten wensten deze burgerlijke verhoudingen
geenszins aan te tasten daar zij met name burgerlijke vrijheid en politieke
democratie voorstonden. Bovendien bestond er onder de verlichte achttiende
eeuwers een toenemend respect voor het recht op eigendom. Dit is zeker ook één
van de redenen waarom de patriotten het horigheidsstelsel niet hebben willen
aantasten, ofschoon zij de feodale middeleeuwse structuur van dit stelsel zeker
zullen hebben verafschuwd. Tegenstanders lieten dan ook niet na de patriotten
op hun inconsequentie te wijzen. Overigens was de voorzichtigheid van de
patriotten, van hun kant beschouwd niet geheel onrechtvaardig. Zij bezaten nog
niet de middelen om de uit de opheffing van de horigheid voortkomende
rechtsvragen op te lossen. Wel werden bij besluit van 23 oktober 1773 de
hofmeiers vrijgesteld van drostendiensten, terwijl reeds eerder de mogelijkheid
tot afkoop was opengesteld. Wanneer wij de toestand van de horigen in Twente in
de achttiende eeuw nader bezien, dan valt ons op dat van hun oorspronkelijke
onvrijheid weinig was overgebleven, terwijl hun rechten en verplichtingen
nauwkeurig vastlagen.
Hunne rechten hadden gewonnen in omvang en kracht, het genot daarvan was
hun op afdoende wijze gewaarborgd. Hunne plichten waren vastleggend en tot de
kleinste afmetingen ingekrompen. Van hunne afhankelijkheid waren niet veel meer
dan enkele, uit vrij onbeduidende vormen sprekende herinneringen overgebleven.
Toch zij hadden een heer, zij waren niet vrij en er bestond geen gelijkheid voor de
wet te hunnen aanzien.
Vooralsnog (voorlopig) zag de Commissie tot de Administratie der Financiën de
meest aangewezen oplossing in een geleidelijke afkoop van de diverse bouw- en
erfrechten, teneinde de provincie vrij en allodiaal goed in handen te geven. Deze
allodiale goederen kon de provincie nadien in het openbaar doen verkopen.
Hetgeen ongetwijfeld hogere opbrengsten beloofde te garanderen zodra er geen
twijfel en onzekerheid meer zouden bestaan over de hoedanigheid van de te
verkopen goederen. Een zodanig afkoopproces werd inmiddels in zoverre door de
horigen zelf in de hand gewerkt. Dat kwam omdat velen, gedwongen door de
armoede gedurende de Franse overheersing, op hun goederen reeds een
hypotheek hadden afgesloten waarbij de provincie als geldschieter was
opgetreden. Nu vele horigen noodgedwongen hun goederen zouden moeten
prijsgeven was het voor de provincie een geringe moeite om deze goederen als vrij
en allodiaal in handen te krijgen. Gesteund door het advies van de Commissie tot
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de Administratie der Financiën organiseerde de provincie Overijssel in het jaar
1802 en de navolgende jaren een aantal publieke verkopingen van
domeingoederen. In de eerste instantie werden de horige goederen nog buiten
beschouwing gelaten. De provincie wilde moeilijkheden vermijden bij de afkoop
van de diverse bouw- en erfrechten waarvan de taxatie in de praktijk te veel
bezwaren zou geven. Om dit risico uit te sluiten beperkte de provincie zich bij de
verkopingen tot enkel de tienden en lossen percelen landerijen. In het jaar 1813
werden alle vroegere Franse staatsdomeinen, voor zover binnen Nederland
gelegen ten gevolge van het oorlogsrecht eigendom van de Nederlandse overheid.
De domeinen zouden voortaan worden bestuurd door het College van Raden en
Rekenmeesters over de domeinen, terwijl de verdere ambtenaren zouden bestaan
uit een hoofdadministrateur van de domeinen en inspecteurs en rentmeesters.
Bij besluit van 26 april 1814 werd bepaald dat de hoofdadministrateur der
domeinen en de president van het College van Raden en Rekenmeesters over de
Domeinen hun beheer zouden starten op 1 mei 1814, op welke datum het
Bestuur der Registratie van het domeinbeheer ontheven zou zijn. De nieuwe taak
van het College van Raden en Rekenmeesters werd omschreven als ‘het bezorgen
en surveilleren der comptabiliteit (verantwoording) en om cognitie (cognitief:
betreffende het kennen) te nemen en uitspraak te doen in alle contentieuze
(contenteren: tevreden stellen) zaken tot dat belangrijk vak behorende.’ De
president werd belast met het algemeen beleid van de werkzaamheden van de
raad en met de zorg voor de belangen van de Soevereine Vorst en van de staat en
bovendien met de vervolging van alle overtredingen. Als zodanig werd aangesteld
C.A. Fannius Scholten.
De komst van de Russen, Kozakken en Pruisen in Overijssel in het jaar 1813
maakte een einde aan de Franse overheersing. Hoewel men met name de
gebeurtenissen in de winter van het jaar 1813 op 1814 voor Twente vrij
desastreus (rampspoedig) waren, was over het geheel genomen de Franse
overheersing voor het toen nog vrijwel geheel agrarische Twente vrij voorspoedig
geweest. Door het Continentale Stelsel konden de Twentse boeren goede prijzen
maken voor hun landbouwproducten. De Twentse nijverheid had in vroeger
eeuwen juist in oorlogstijden haar grootste bloei beleefd toen de concurrenten
van de markt waren verdwenen. De prijzen van de agrarische producten stegen
in de periode 1795 tot 1817 tot ongekende hoogten. De landbouw kreeg voor het
eerst aandacht en aanmoediging van de Haagse autoriteiten. Door de stijging van
de graanprijzen gedurende de Franse overheersing kwamen er meer
geldmiddelen onder de boeren. Daardoor konden betalingen, vooral als ze niet te
groot waren gemakkelijk worden voldaan. De verhoging van de belastingdruk
werd als een zware last beschouwt. De geleidelijke verbetering van de financiële
positie van de boeren zal in de loop van de negentiende eeuw een rol gaan spelen
bij de afkoop van hun financiële verplichtingen, waaraan zij gemakkelijk konden
voldoen. Waren de domeinverkopingen gedurende de Franse overheersing geen
groot succes geweest, tijdens de negentiende eeuw zou hiervoor meer
belangstelling bestaan.
De toenemende neiging van het domeinbestuur om de horigen eigenaar te maken
van de goederen, door hen bewoond en bebouwd, zonder vooraf eerst de
wederzijdse rechten en verplichtingen te hoeven taxeren, bracht het
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domeinbestuur er toe om bij wijze van proef enkele domeingoederen in Twente te
veilen. Op 28 juli 1819 volgde een Koninklijk Besluit tot verkoop van tien
domeingoederen. Deze goederen die voor openbare verkoop in aanmerking
kwamen waren:
-

erve
erve
erve
erve
erve
erve
erve
erve

Hademarink of Harberink te Tubbergen;
Ter Keurst of Boerhof te Enter en Wierden;
Averakker te Goor;
Bode te Goor;
Hofman te Rijssen;
Aarnink te Oldenzaal;
Breuking te Holten;
Geerdink te Twekkelo.

Het voorgenomen voorstel werd aan Twentse zijde slecht ontvangen, met name
bij Pagenstecher uit Almelo. Hij was bang dat enerzijds het rijk grote schade zou
lijden door de voorgenomen verkoop en dat anderzijds de band tussen het
Domein en de horigen die eeuwenlang had voortbestaan, teniet zou worden
gedaan doordat bij de verkoop domeingoederen in wildvreemde handen zou
komen. In een rapport van Pagenstecher, gericht aan de directeur van de
registratie en domeinen in Overijssel en aan de gouverneur vinden wij de
voornaamste bezwaren beschreven. Met name richt hij zich tegen het feit dat de
wederzijdse rechten en verplichtingen nog geenszins zijn getaxeerd. Iets wat
volgens hem strikt noodzakelijk is om het rijk bij verkoop geen schade te doen
lijden doordat de goederen ver beneden de prijs zouden worden verkocht. Groot
zou de kans zijn dat de horigen, wanneer zij niet voldeden aan hun
verplichtingen weldra door de nieuwe eigenaar van hun goederen zouden worden
verdreven.
Wanneer wij de loop van de gebeurtenissen achteraf overzien, blijkt dat
Pagenstecher op heel wat punten blijk gaf van een vooruitziende blik. Enkele
jaren later zou dit blijken uit het proces Von Bönninghausen tegen Aarnink in De
Lutte, dat een direct gevolg is geweest van enerzijds de min of meer overhaaste
veiling en anderzijds het feit dat nog steeds geen duidelijke en afdoende regeling
was getroffen inzake de afkoop van de horigheid. Nagenoeg bewaarheid werd de
uitspraak van Pagenstecher in zijn rapport. ‘De oude en ouderwetsche
verbintenissen zouden blijven voortbestaan. Het zou niet kunnen uitblijven, of
zouden na die grote veranderingen van tijden en omstandigheden en door het
wederzijdsch vasthouden aan differente opinien inzonderheid mede omtrent de
quaestie of de Hofregten al dan niet afgeschaft zijn, na verloop van tijden
allerhande soorten van strubbelingen en geschillen te wegen brengen.’ In het
advies aan de koning, uitgebracht op 10 maart 1820 door de Staatsraad
directeur Generaal der In- en Uitgaande Regten en Indirecte Belastingen wordt
nogmaals het belang van de openbare verkoop beklemtoond.
Uit het bovenstaande blijkt dat aan publieke verkoop de voorkeur gegeven dient
te worden boven de onderhandelingsprocedure met de horige. Over de
vaststelling van de rechten en verplichtingen van beide partijen wordt in
overweging gegeven de erven met de lusten en lasten te verkopen. In zekere zin
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valt uit het voorgaande slechts een voorlopig uitstel van moeilijkheden af te
lezen. Immers, zo lang er geen duidelijke regeling of voorziening over de horigen
was getroffen konden verwikkelingen optreden. De koning werd in overweging
gegeven het verzoek van de rekwestranten af te wijzen, waaraan deze bij besluit
van 18 maart 1820, no. 15 voldeed. Tegen de voorgenomen verkoop van de tien
Twentse domeinerven kwam ook de Staatsraad-President van Raden en
Rekenmeesters der Domeinen, Fannius Scholten in het geweer. Bij brief van 29
maart 1820, gericht aan de Directeur-Generaal der In- en Uitgaande Regten en
Indirecte Belastingen zette hij zijn bezwaren uiteen. Allereerst verzet hij zich
tegen de opvatting van velen dat verkoop der goederen in het belang van de
horigen zou zijn, daar meer het belang van sommigen dan het algemeen belang
gediend zou zijn. Voorts trok hij in twijfel of het domeinbestuur wel inziet welke
de eigenlijke inhoud is van de openbare verkoping, te meer daar bezwaarlijk is
vast te stellen welke rechten nu eigenlijk voor deze verkoping in aanmerking
komen. De werkelijke waarde van de domeingoederen zal veel onzekerheid te
weeg brengen daar deze, volgens Fannius Scholten niet in zijn geheel in
aanmerking kan worden genomen. Waarbij enkel en alleen gelet moet worden op
wat het Domein aan jaarlijkse vaste bedragen en casuele (casualisme: leer dat
alles van het toeval afhangt) prestaties (opvaart, versterf, opvaart, vrijkoop)
ontvangt. Terwijl de horige al het overige geniet en zal blijven genieten zolang als
hij zijn verplichtingen nakomt. De opmerkingen van Fannius Scholten werden
niet ter harte genomen. Bij brief van 5 mei 1820 werd hem meegedeeld ‘dat het
Koninklijk Besluit van 26 Julij een volkomen uitvoering behoorde te worden
gegeven; en wij ons minder over eene mislukking van de voorgenomen proef
behoorden te bekommeren, als te zorgen dat men ons niet ten laste legde, het
een en ander te hebben nagelaten, dan tot de volkomen uitvoering van Zijne
Majesteits last zou kunnen hebben bijgedragen.’ Fannius Scholten nam geen
genoegen met dit besluit en tekende nogmaals protest aan tegen de voorgenomen
verkoop. Zonder resultaat, op grond van het Koninklijk Besluit van 28 juli 1819,
no. 8 vond op 24 juli 1820 de openbare verkoop plaats van de tien Domeinerven,
welke de verkoop de eerste zou zijn in een vrij lange reeks. Door deze verkoop
veranderden de erven van eigenaar:
-

erve Hademarink te Tubbergen, aangekocht door M. Salomonson te
Almelo;
erve Keurst te Enter, aangekocht door W. ter Keurst, ‘bouwman op ’t
erve’;
erve Nijsink te Wierden, aangekocht door J. Dubbink, ‘bouwman op ’t
erve’;
erve Averakkers te Goor, aangekocht door J.E. von Bönninghausen tot
Herinckhave;
erve Bode te Goor, aangekocht door J. Bode, ‘bouwman op ’t erve’;
erve Hofman te Rijssen, aangekocht door J.E. von Bönninghausen tot
Herinckhave;
erve Aarnink te Oldenzaal, aangekocht door J.E. von Bönninghausen
tot Herinckhave;
erve Bruinink te Weerselo, aangekocht door J.H. Bruinink, ‘bouwman
op ’t erve’;
erve Breukink te Holten, aangekocht door J. Breukink, ‘bouwman op ’t

841

-

erve’;
erve Geerdink te Twekkelo, aangekocht door G. Geerdink, ‘bouwman op
’t erve’.

Kenmerkend voor deze eerste grote openbare verkoop van domeingoederen is het
feit dat het merendeel van de verkochte goederen in handen kwam van de
bewoners zelf. Waarschijnlijk was de financiële positie van de boeren in Twente
gedurende het eerste kwart van de negentiende eeuw vrij gunstig, nu zij in staat
waren om de door hen bewoonde en bebouwde erven te kopen. De opbrengst van
deze verkoop ‘aangelegt ter beproeving of die Publieke verkoop derzelver meerder
voordeel aan het Domein zoude te wegen brengen dan de geprojecteerde afkoop
derzelve regten aan de Hofhoorige Meijers zelve’ was boven ieders verwachting, al
was de opbrengst uiteraard geen maatstaf van wezenlijke waarde van de horige
goederen. Rond 25 augustus 1829 werd de verkoopacte gepasseerd tussen de
bewoners van de navolgende erven in de buurt van Enter en tweehonderd
anderen:
-

Bornerbroek: erven Arkink, Bolscher, Broil, Workeler;
Deldenerbroek: erven Aaltink, Ter Horst, Immink, Rottink, Semminkrot,
Welberg;
Goor: erven Doeschate, Groot Hengel, Groot Weersink, Hellecate, Lutke
Hengel, Suckhorst;
Rijssen: erven Hofman of Scherphof, Weernink.

Het erve Entelaar te Wierden is destijds verkocht aan H. Wilmink voor vijfduizend
gulden.
Dank zij de gunstige afkoopregeling kon het merendeel van de voormalige horige
bezitters de volle eigendom van de door hen bewoonde en bebouwde goederen
verwerven. Een aantal was evenwel niet in staat de bedongen termijnen op tijd te
betalen. Door deze boeren werd een schikking met het domeinbestuur getroffen.
Volgens de schikking werd het rijk vrij-eigenaar (allodiaal) en de vroegere
gebruiker pachter. Dat gebeurde vaak nadat het domeinbestuur de goederen in
het openbaar had doen verkopen. Aldus zien wij dat een deel van de vroegere
horige eigenaar, een ander deel pachter werd van de bedrijven waarop
eeuwenlang hun voorouders en voorgangers als horigen gevestigd waren geweest.
Deze differentiatie, in overeenstemming met de verschillen in welstand onder de
horigen betekende een continuering (voortgang) van de welstandsverschillen,
waarvoor reeds in de achttiende eeuw de basis was gelegd.
In het jaar 1324 werd door Van Thije De Oosterhof (Rijssen) verkocht aan Van
Ockenbroeck. Het blijft verder wat ondoorzichtig wie tussen de jaren 1324 en
1475 de echte bezitter is. De gebroeders Derk en Seijno van Thije verkopen in het
jaar 1475 erve De Grimberg, waaronder De Oosterhof aan Van den Rutenberg. In
dat jaar verkoopt Van den Rutenberg het hof aan Ten Bussche. Waarschijnlijk
heeft het echtpaar Ten Bussche-Van Langen de huidige Oosterhof laten bouwen.
Zoon Barthold, getrouwd met Fije van Langen droeg de havezate in het jaar 1521
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over aan Bruin van Langen. Tot het jaar 1630 blijft het huis bezit van het
geslacht Van Langen. Dochter Bernardina van Langen trouwt in dat jaar met
Ernst van Ittersum tot Nijenhuis en zo komt De Oosterhof in het bezit van de
familie Van Ittersum. Het verhaal gaat dat prins Maurits meerdere keren op De
Oosterhof is geweest om te jagen.
Mevrouw Rabbers-Wegereef uit Enschede bezat onder de oude familiepapieren
een notitieboekje, dat van de jaren 1780 tot 1850 door de hofrichters van
Weddehoen, tussen Delden en Goor, gebruikt is. Hierin worden de lonen in
centen berekend:
1846
Gerrit Jan een dag dorschen
30
cent
Gerrit Jan ½ dag stoelen winden
12 ½ cent
Gerrit Jan ½ dag kolholten
12 ½ cent
Gerrit Jan ½ dag kuipen
12 ½ cent
Gerrit Jan 1 dag tossen
25 cent
Gerrit Jan 1 dag dakschudden
30
cent
Hermiene 1 dag hemden wasschen 20
cent
Hermiene 1½ dag motstraayen
20
cent
Hermiene 1 dag tinschoeren
20
cent
Hermiene 1 dag schoone maken
20
cent

Dit boekje uit Weddehoen is vooral daarom interessant omdat er uit blijkt,
hoelang hier de hofhorigheid nog bestaan heeft.
Uit een boekje, afkomstig van een Buurser boerderij waarin tussen de jaren 1714
en 1834 verschillende generaties van huisbewoners hun aantekeningen en
opmerkingen hadden geschreven. Het jaar 1714:
Doe kon ick twintigh gulden verdienen en ick most bij mijn vader en moeder te huis
blijven, an mij niets gegeven. Mijn andere broers die verdienden haar loon. Daar
ben ick evenwel niet met vergenuget, dat ick mijn beste kleederen most vor myn
eigen gelt kopen en ick krijgh geen loon. Dije stuivers, die ick met myn ymen
overgewonnen hebbe, dye most ik an kleederen leggen, als ick kwam te trouwen,
die kleer heeft my gekost 38 gl 17 st’. Wat hij gekocht had noteert hij later: ‘In
1719 hebbe ick kleer gekoft, laaken voor 30 gl noch een saayen hemdrock voor mij
gekoft 3 gl nog een paar kousen voor 34 st, betalt, nog een hood voor 36 st, ick
betalt, ick an die snijders betalt 2 gl 12 st van meyn eygen gelt dat my Godt heft
gegeven an myne ymen.
Wat het loon van een daghuurder of van een werkvrouw was, blijkt uit hetzelfde
boekje.
1733 Hendryck twee dagen helpen bracken (vlasbraken)
6 stuivers; Hendryck een dag helpen mest varen 4
stuivers;
1735 Op Jacoby een dag helpen rogge mayen 6 stuivers;
1808 ½ dag dorschen 2 st. 4 penn;
3 dagen torf steken en afdragen 1 gl 4 st;
½ dag wieden 1 st 4 penn;
2 dagen helpen rogge maayen 12 stuivers;
1 dag helpen binden 4 stuivers;
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1 dag geholpen in den balken (opladen rogge)
5 stuivers;
1 dag plaggen mayen 5 stuivers;
1810 3 dagen spinnen 5 stuivers;
½ dag kolen (kolenbranden) 2 st 4 penn;
1815 ½ dag vlas trekken 4 st 4 penn;
3 dagen aardappelen steken 15 stuivers;
2 dagen hekelen 6 stuivers;
14 dagen spinnen 1 gulden;
1820 1 paar hosen (kousen) breiden 10 stuivers;
1834 1 dag eekschellen 6 stuivers;

De overige werkzaamheden die een dagloner volgens dit boekje diende te
verrichten waren: vlas spreiden, mest uitsmijten, eggen, kuipen, koelen
(aardappelen of wortelen in juli en augustus inkuilen en tegen de vorst
afdekken), dekken (dakdekken met riet), bouwen (ploegen), vormen (turf
baggeren), haksel snijden en drek inslaan.
In de zestiende eeuw trouwde prins Willem van Oranje met Anna van Saksen. Er
kwamen vijftienduizend personen met elfduizend paarden over. Er werden bij die
gelegenheid geslacht:
-

2626 ossen;
4000 schapen;
6400 ganzen;
6000 hazen;
14400 kippen.

En nog een grote hoeveelheid ander wildbraad. Er werd voor zestienduizend
rijksdaalders wijn gedronken.
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A-j op tied komt, deankt de leu da-j niks aans te doon hebt
As ne tied is ofsprökken, verschilt nogal es de klokken

De ridders van de Duitse orde
Ik stond op de dijk bij het Huis Ootmarsum, niet ver van de sluis, met mijn rug
naar de Dinkel, die vredig tussen zijn groene oevers stroomde. Voor mij daalde de
weg naar dichte bossages. De boomkronen ruisten in de wind, bolle wolken voeren
als reusachtige zeilschepen door de lucht. Het land rook naar gras en mest en over
de rivier woei een vage slijkgeur aan. Het weidse landschap baadde in
middaglicht. Het was zondag, en stilte – de stilte van de rustdag – heerste alom.
Tussen twee hardstenen hekposten door liep ik de groene schemering van de laan
in. Het geboomte links bood doorkijk op velden en daken in de verte, rechts
doemde achter het loof een huis op, door water van de weg gescheiden. Ik kende
het Huis Ootmarsum van afbeeldingen uit de achttiende eeuw: een ridderwoning,
statige afmetingen, met een rank torentje. Een gravure uit het jaar 1740 toont het
kasteel, met een gedeelte van de door een hoge heg omgeven tuin. Op een andere
plaat, een tekening, zijn de bomen van de oprijlaan nog jong en het voorplein is
beplant met sierlijk geschoren heestertjes die zich spiegelen in het water van de
ringgracht. De gracht (Molenbeek) die ik naderde leek niet veranderd. Van het
kasteel rest niets dan die vierkante ‘eenvoudige behuizing’, destijds aan
aanbouwsel, het zogenaamde washuis, waar de dienstvertrekken waren. In het
jaar 1884 liet de toenmalige eigenaar, Godert graaf Van Rechteren het
hoofdgebouw met de grond gelijk maken. Naar men zegt werden de lasten van het
onderhoud te hoog. Zo vervallen kan het Huis Ootmarsum niet zijn geweest. Op
een foto, korte tijd voor de sloop gemaakt, ziet het er nog zeer bewoonbaar uit; de
freules zitten buiten thee te drinken onder een zonnetent. Mijn zintuigen die het
hier en nu in zich opnamen: de bomen, het water, het Molenhuisje waar nu het
museum is, ze konden mij niet helpen vroeger leven te doorgronden. Ik moest in
documenten – het geheugen van de tijd – en in de droom zoeken naar wat niet
meer aanwezig is.
Vrij uit: Het geheim van Appeltern, Hella Haasse

Voor het ontstaan van de Duitse orde en de stichting van de Commanderij te
Ootmarsum gaan we naar Palestina (voorheen Judea), terug naar de roerige jaren
van de eerste eeuwen na het jaar 1000. Palestina was toen al het strijdtoneel van
bloedige oorlogen. Christenen en Mohammedanen vochten om het bezit van de
heilige plaatsen, waaronder Jeruzalem. De kruistochten brachten veel Duitsers,
Vlamingen en Hollanders naar dit gebied, waar een felle strijd gevoerd werd met
erg veel doden en gewonden. Gewonden waren veelal gedoemd op het slagveld te
verkommeren en daar te sterven. Omstreeks het jaar 1189 werd door de
kruisvaarders geprobeerd de havenstad Akkon of Akko vanuit de kant van de zee
op sultan Saladin van Egypte te veroveren. Deze stad had namelijk een
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sleutelpositie in de toegang tot het ‘heilige land’. Na een lange belegering van 9
augustus 1189 tot 12 juli 1191 moesten de verdedigers de strijd staken en werd
de stad overgegeven. De gevechten kostten veel doden en nog veel meer
gewonden. Door de burgers uit Bremen en Lübeck was daar toen een soort
tentveldhospitaal ingericht van zeildoek, afkomstig van hun koggeschepen om de
slachtoffers te helpen en te verzorgen. In het jaar 1190 werd de zorg voor deze
verpleegplaats door hertog Frederik van Schwaben op zich genomen. Binnen de
stadsmuren van Akkon werden vlak bij de Nicolaastoren een hospitaal en een
kerk ingericht. Er ontstond een hospitaalbroederschap, voornamelijk bestaande
uit burgers die idealistisch betrokken waren bij Jeruzalem. Deze stad moest
echter nog veroverd worden. Hierop vooruitlopend werd de naam van hun
broederschap ‘Hospitale Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem’, Hospitaal
der Alemannen toegewijd aan de Maagd Maria. De datum waarop deze naam is
ingevoerd is onduidelijk en wordt in de geschiedenis verschillend aangegeven. Op
wens van Frederik van Schwaben had Kaplan Konrad de leiding van de
wereldlijke ziekenverzorgingsbroederschap op zich genomen. Hij gaf deze
broederschap de gestalte van een religieuze orde. Dit was min of meer het
moment waarop de Duitse orde ontstond. Vermeld moet worden dat volgens de
laatste bronnen er geen verbinding is geweest met de reeds eerdere stichting van
het Duitse Huis of hospitaal in Jeruzalem! Door paus Clemens 111 werden
kerkelijke bevestiging en bescherming bij bul van 6 februari 1191 toegezegd.
Paus Celestinus 111 gaf aan de broederschap bij bul van 21 december 1196 de
algemene privilegiën (voorrechten) behorende bij een orde (o.a. pauselijke
bescherming). In het voorjaar van het jaar 1198 kwam er in het huis van de
Tempeliers te Akkon een vergadering van Duitse prelaten bijeen, vorsten en
enkele grootmeesters van de Orde der Tempeliers en Johannnieter Orde. Bepaald
werd dat de Duitse orde een ridderorde werd, waarbij gedeeltelijk de regels van
de Johannieter orde en de orde der Tempeliers werden overgenomen. De eerste
Duitse orderidder, Heinrich von Kirchein werd bekleed met de witte mantel, van
nu af aan de mantel van de ridders van de Duitse orde. Aan de bestaande
religieuze orde werd nu ook een militair aspect toegevoegd.
De nieuwe ridderorde werd pauselijk bevestigd met de bul van paus Innocentius
111 op 19 februari 1199. Op grond van een pauselijke gunstbrief (paus
Innocentius lV) werden omstreeks het jaar 1244 alle herziene regels van de orde
samengevat en beschreven in: ‘De Regels van de Broeders van het Duitse Huis
St. Marie in Jeruzalem.’ De regels stelden hoge eisen aan de broeders. Zo
moesten zij dagelijks vijf uur in religieuze samenkomsten doorbrengen. Vertoeven
buiten hun Commanderij (of Commanderie), evenals deelname aan jacht of
toernooien was verboden. Op honderdtwintig dagen van het jaar waren slechts
vastenspijzen geoorloofd met uitzondering van meel- en eigerechten. Er stonden
straffen op bepaalde overtredingen en vergrijpen tegen de regels. Over het kleed
en de ridderonderscheidingen bij het begin van de Orde kunnen slechts enkele
aanduidingen gegeven worden. Bij opname dienden zij zich te kleden in de
kloosterdracht. De kleuren van de Orde waren wit, zwart, bruin of grijs. De
ridderbroeders droegen witte mantels met het zwarte kruis. De Duitse orde had
en heeft verschillende klassen van leden: ridderbroeders, priesterbroeders,
andere broeders, halfbroeders, naderhand ook ordezusters, halfzusters en
zogenaamde familiaren. Alle leden van de Orde dienden de onderscheiding van de
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Orde te dragen: het zwarte kruis. De ridder- en priesterbroeders moesten het
volledig dragen en de overige leden het halve teken. Het wapen of de
onderscheiding bestond oorspronkelijk uit een zwart kruis op een zilveren veld
met aanvankelijk vier smalle, gelijke lange balken zonder witte omlijsting. De
toevoeging met het gouden kruis van Jeruzalem en het gouden hartschild met de
zwarte rijksadelaar zijn verleend in de jaren 1219 en 1229 respectievelijk door de
koning van Jeruzalem en keizer Frederik 11 uit erkentelijkheid voor de hulp van
de ridders der Duitse orde bij de verovering van Damiathe en Jeruzalem. De
ridderbroeders hadden de witte mantel met kap, terwijl voor de winter een
overkleed van pelzen gemaakt was toegestaan. De kleding mocht vooral niet
‘wereldlijk’ zijn, geen versieringen met goud- of zilverdraad. Tot de uitrusting van
de ridderbroeders behoorde ook de voor die tijd normale wapenuitrusting van een
ridder, zoals schild, zwaard, dolk en lans. Verder helm, borstpantser,
beenschijven (beschermers), naderhand ook de kruisboog en schietwapens. Elke
ridder bezat drie paarden, waarvan één de zogenaamde strijdhengst was, een
zwaar, groot paard dat de ridder met volledige wapenuitrusting moest kunnen
dragen. Over het harnas werd tijdens veldtochten een wapenrok of korte witte
mantel gedragen met het zwart kruis aan de linker zijde.
De doelstelling van de Orde bestond dus vooral uit het verplegen van zieken en
de bestrijding van de vijanden van de christenheid. Hieronder werd ook de strijd
met de nog niet tot het christendom bekeerde volkeren verstaan. De eredienst
nam een grote plaats in. Uiteraard ging de intrede in de Duitse orde op
ceremoniële wijze. De kandidaat ridderbroeder diende van riddermatig of
schildboortig geslacht te zijn. Dat wil zeggen dat de kandidaat een wapenschild
diende te hebben. Deze regel gold echter niet voor de priesterbroeders. Veelal
kwam de kandidaat uit de regio waarin de Commanderij of het Huis gelegen was.
In tegenwoordigheid van de landcommandeur werd dan de gelofte van kuisheid,
afstand van eigendom en gehoorzaamheid aan zijn overste, de commandeur
afgelegd. De bevestiging had plaats in de kapel van de Commanderij waarbij de
kandidaat na een goudstuk op het altaar te hebben geofferd in volle
wapenuitrusting moest neerknielen. Hierna werd hem het gewijde zwaard en het
schild omgehangen. Had men eenmaal de gelofte afgelegd en was men
toegetreden tot de Orde, dan kon deze niet meer verlaten worden. De Orde was
hiërarchisch opgebouwd. De hoogste rang was de hoogmeester, daarna de
landmeester (duitsmeester), de landcommandeur, de commandeur en de ridderpriesterbroeders. Zo werd onderscheiden: een Commanderij, een Balije, de
landprovincie en de gehele Orde. Een Balije bestond dus uit meerdere
Commanderijen. De Balije van Utrecht telde in haar bloeitijd zestien
Commanderijen en ook zusterhuizen, de Balije te Munster zes. De Balije van
Altenbiesen, twaalf kilometer westelijk van Maastricht telde twaalf Huizen of
Commanderijen. Een Commanderij behoorde te bestaan uit een convent, dat wil
zeggen: een commandeur en twaalf broeders. Dit konden ridderbroeders zijn en
of priesterbroeders. Daarnaast was er personeel voor allerlei huishoudelijke
diensten en werk op het land. Dit werd ook wel verricht door andere personen, de
zogenaamde halfbroeders. Deze mensen waren veelal afkomstig uit andere
klassen van de bevolking dan waar de ridders uit kwamen. Later werden er ook
zusterhuizen opgericht en was er dus ook sprake van vrouwen in de Orde (Bern
en Frankfurt). Ook werden in de Commanderijen soms priesters opgeleid en
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waren er priester-leerlingen (scholaren). In de dertiende en veertiende eeuw
onderging de Duitse orde een stormachtige uitbreiding. Het aantal gestichte
Commanderijen nam zeer snel toe met daarnaast ook een grote groei van de
bezittingen, vooral bestaande uit allerlei schenkingen, landerijen en inkomsten
uit landerijen in natura en soms ook in geld. In Oost-Europa heeft de Duitse orde
een groot aandeel gehad in de kerstening van Pruisen en de Baltische landen. De
Mariënburg aan de Nogat, een rivierarm bij de monding van de Weichsel in de
buurt van het vroegere Koningsbergen was een belangrijke Ordeburcht en
residentie van de hoogmeester. Daarnaast had de Duitse orde een zielszorgende
taak tot de reformatie voor veel gebieden, ook in Nederland.
In Palestina was voor de christenen een militair hachelijke toestand ontstaan.
Een aantal plaatsen was verloren gegaan, zodat in de jaren 1217-1218 paus
Innocentius een oproep deed voor een nieuwe kruistocht. Vele duizenden gaven
hieraan gehoor. Het was in het jaar 1218 dat in Dartmouth aan de Engelse
zuidkust zich een groot aantal schepen verzamelde, eenvoudige, veelal primitieve
zeilscheepjes, nauwelijks zeewaardig. Willem l, graaf van Holland nam ook deel
met een aantal koggeschepen. Gekoerst werd niet naar Palestina maar regelrecht
naar Egypte om direct sultan Kemal aan te vallen. Bij Damiathe ging men aan
land waarna een hevige strijd om het bezit van deze stad volgde. Bij deze strijd
speelden de ridders van de Duitse orde een belangrijke rol onder leiding van de
eerste grootmeester Herman van Salza. Een aantal edelen waaronder de Duitse
graaf Adolf van den Berg (broer van de bisschop van Keulen) en Sweder van
Dingede, Heer van Ringelberg was onder de indruk van de ridders van de Duitse
orde. Nog tijdens het beleg van Damiathe schonken Adolf van den Berg en
Sweder van Dingede goederen aan de Duitse orde, de goederen lagen bij Dieren
in Gelderland. Deze goederen moesten echter beheerd worden, hiervoor werd de
in het jaar 1216 gestichte Commanderij in Koblenz aangewezen. Verdere
schenkingen volgden al spoedig. Zo schonk bovengenoemde Sweder van Dingede
junior samen met zijn echtgenote Beatrix in het jaar 1231 een huis en hofstede –
vlak buiten de stad Utrecht – aan de Duitse orde. Deze schenking werd het begin
van de op zich zelf staande Commanderij Utrecht in noordelijk Nederland.
Zuidelijk, in Limburg lag de Commanderij van Biesen (Altenbiesen). De
Commanderijen van de Balije van Utrecht in de dertiende en veertiende eeuw
waren: Bunne, Nesse, Oudeschoot (in het noorden) Ootmarsum, Dieren,
Doesburg (in het oosten) Rhenen, Tiel Utrecht, Schelluinen, Schoonhoven,
Leiden, Katwijk aan Zee, Maasland (in het midden) en Middelburg en Zandvoord
(met een d, in het zuiden).
Het meegaan met een kruistocht of het schenken van goederen aan religieuze
orden of kerken had vaak een bepaalde oorzaak en betekenis. De deelname aan
de kruistochten was vaak een boetedoening als schulddelging voor begane
zonden. Soms kon men een zogenaamde aflaat krijgen, dat wil zeggen een afkoop
voor boetedoening in het hiernamaals of men deed een godwelgevallige daad, die
zeker ook beloond zou worden met heil (voorspoed, geluk, welzijn) voor de ziel
van degene die boete deed. Een andere belangrijke achtergrond van deze
levenshouding had ook te maken met het leven in deze eeuwen. Het was zeker
geen pretje om in die tijd te leven. De samenleving werd voortdurend bedreigd
door allerlei onheil, vooral de pest en andere zeer besmettelijke ziekten. Er waren
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voortdurend oorlogen gepaard gaande met plunderingen, brandstichtingen en
moorden. Het leven voor de mensen op het platteland was zeer onveilig, ook
stedelingen waren vaak het slachtoffer. De bewoners van de kastelen (kasteleins
en ridders) betwistten elkaar veelal de zeggenschap en het economisch voordeel
van bepaalde gebieden. Bisschoppen, graven en hertogen trokken tegen elkaar op
en de onder hun bescherming staande bevolking was verplicht deel te nemen aan
de strijd en de rooftochten. Als afdracht in natura moest men een gedeelte van
door landbouw en veeteelt verkregen producten geleverd worden zoals: rogge,
haver, gerst, bonen, bessen, honing, mout, boter, kaas, schapen, varkens en
runderen. Van deze leveringen onderhielden zich de kasteelheren, kerkheren
(prelaten) en de kloosterbevolking.
Twente was omstreeks begin 1200 een dun bevolkt gebied, het aantal bewoners
wordt wel geschat op achtduizend. De boerderijen waren veelal eigendom van de
bisschop van Utrecht, kloosters en adellijke families. Zo bezat het klooster
Werden (Dld.) omstreeks het jaar 867 in Twente vijfenveertig boerderijen waarvan
de bewoners horig waren. Op het land woonde men in eenvoudige van hout,
vlechtwerk en klei opgetrokken onderkomens die het beste vergeleken kunnen
worden met de oude ‘losse huze’ en plaggenhutten. Bouwmateriaal werd
gevonden in de onmiddellijke omgeving. Pas later in de dertiende en veertiende
eeuw werd ook wel gebruik gemaakt van gebakken stenen. Deze waren erg duur
zodat het gebruik hiervan zich lange tijd beperkte tot kastelen, kerken en
kloosters (kloostermoppen). Uiteraard gold dit ook voor de aanvoer per wagen en
schip van natuursteen, zoals Bentheimer steen en andere steensoorten uit
Duitsland en het gebruik ervan. In Ootmarsum werd in de jaren 1196-1197 voor
het eerst Bentheimer zandsteen gebruikt voor de bouw van de nieuwe kerk. De
Drenten verwoestten omstreeks het jaar 1196 Ootmarsum, in die tijd ook wel
Otmarsheim genoemd. Ootmarsum moeten we ons in de twaalfde eeuw
voorstellen als een kleine nederzetting met een aantal boerenhuizen van hout,
leem en stro, veldstenen en ijzeroerbrokken. Zij lagen in de nabijheid van de
eenvoudige parochiekerk, die voor de verwoesting ook van hout en leem gebouwd
was. In deze omgeving lag ook de bisschoppelijke hof. Waarschijnlijk is deze
voortgekomen uit een zogenaamde wehrhof, gelegen in de buurt van het begin
van de huidige Grotestraat, de vroegere Schildstraat. De nederzetting lag aan de
oostzijde van de Kuiperberg, hoger dus dan de rest van de omgeving. De
zuidoostzijde was waterrijk en moerassig maar ook vruchtbaar door de
verschillende beken die hun water van de Kuiperberg afvoerden. Hier werd
ijzeroer aangetroffen dat als bouwmateriaal gebruikt werd.
Volgens een oude oorkonde was het op 29 april 1262 dat de bisschop van
Utrecht, Henricus van Vianen in Ommen kennis gaf van zijn besluit enkele
goederen over te dragen aan de Commanderij van de Duitse orde te Utrecht. Deze
goederen waren in leen uitgegeven aan Fredericus, ridder Van Arreth en aan
Liffardus Pape, schildboortig burger van Oldenzaal. De goederen werden echter
door de twee aan de bisschop teruggegeven met de bedoeling dat de bisschop
deze goederen overdroeg aan de Duitse orde te Utrecht. Ook ridder Henricus van
Almelo stond een huis af aan de Commanderij in Utrecht. In verschillende
eerdere oorkonden wordt als schout van Tventa (Twente) Frethericus de Arnethe
genoemd. Hoewel de namen op verschillende wijzen werden geschreven, mag
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verondersteld worden dat de ridder van Arreth en de schout dezelfde persoon is
ofwel dat de schout een zoon is van de ridder. De schout werd door de bisschop
van Utrecht benoemd. Liffardus was een schildboortig burger, wat inhield dat hij
vanwege zijn geboorte gerechtigd was een wapenschild (familiewapen) te dragen.
Zowel Frethericus de Arneth als Liffardus zijn omstreeks het jaar 1262 in de
Duitse orde opgenomen. In het jaar 1262 waren er, zoals reeds vermeld, enige
goederen in Twente aan het Duitse Huis te Utrecht geschonken. Bij de stichting
van de Commanderij te Ootmarsum zijn deze naar alle waarschijnlijkheid als een
soort basis of begin aan haar overgedragen. Wat nu de reden is geweest om nu
juist in Ootmarsum de Commanderij te vestigen, blijft onduidelijk. Waarschijnlijk
zal het bestuurlijk gemakkelijker geweest zijn de geschonken Twentse goederen
vanuit Twente te besturen. Ook het streven van Utrecht het aantal
Commanderijen uit te breiden kan als reden verondersteld worden voor de bouw
van de Commanderij te Ootmarsum. Het gebied ten zuidoosten van de kerk te
Ootmarsum was door de lage aflopende ligging waterrijk; er liepen beken en
aangenomen mag worden dat het vruchtbaar geweest zal zijn. Dit is nog te zien
op de oude kaart van Jacobus van Deventer uit het jaar 1560. Mogelijkheden om
grachten te graven waren dus zeker aanwezig. Een oorkonde van 15 april 1273
vermeldt dat er sprake is van het ‘Duitse Huis te Otmershem’ (Ootmarsum), dat
er een commandeur Eckbertus is en dat er broeders zijn onder andere de reeds
eerder genoemde Frethericus de Arneth en Henricus de Espelo. In het jaar 1282
is er ook sprake van broeder Egbert, landcommandeur der Nederlanden die dan
een volmacht krijgt van de hoogmeester. Deze Egbert zou Ecbert van Bentheim
kunnen zijn, deze werd in het jaar 1319 genoemd als Frater domus Theutonica.
Daarnaast worden er twee priesterbroeders genoemd met name Johannis en
Thimos. Ook Liffardus zou broeder zijn geweest in het Duitse Huis te
Ootmarsum, echter zou hij de Orde weer verlaten hebben en zijn ingetreden in
het klooster van Aduart. Zoals boven vermeldt wordt als eerste commandeur
Eckbertus (1273) genoemd, verder is over deze commandeur niet veel bekend.
Twijfelachtig is of hij Eckbertus van Bentheim was, op de oorkonden wordt dat
feitelijk niet vermeldt.
Het bouwen van de Commanderij zal in dit waterrijke gebied zeker geen
gemakkelijke zaak geweest zijn. Bronbemaling was er niet en alles moest met de
schop en kruiwagen gebeuren. Het gebouw zal daarom eenvoudig van karakter
geweest zijn en zeker nog niet de vorm gehad hebben, zoals eeuwen later het
geval was. Waarschijnlijk is er eerst een vierhoekig gebouw geweest met een
huiskapel. Er omheen schuren en huisvesting voor het personeel. Door wie het
initiatief tot de bouw is genomen is helaas niet meer op te sporen. Het meest
waarschijnlijk is toch wel dat de Commanderij in Utrecht hiertoe een aanzet heeft
gegeven. Als gevolg van de vele schenkingen was Utrecht uitgegroeid tot
hoofdhuis en omstreeks het jaar 1300 (evenals Biesen in Limburg) tot Balije. Wel
is het zo dat er later veel conflicten zijn geweest tussen de landcommandeuren
van Utrecht en Munster over het bezit van de Commanderij in Ootmarsum.
In Enter waren ook erven die bij kloosters behoorden zoals erve Oldehaver, ‘7
mudde landes’, ligt woeste, gehoerich in ’t kloister to Alberge, aldus vermeldt het
verpondingsregister van Twente van het jaar 1601. En ook erve Van Juynck,
‘halve mudde landes woeste, gehoerende in ’t kloister t’ Almeloe’. De Heer Scheel
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van Welvelde, de Heer Bentinck, de Heer Van der Becke, de Heer Ter Walle, de
Heer Itterssum, de Heer Herman van Voerst bezaten in Enter tezamen vijftien
‘mudde landes woeste.’ Van de Belts erve, ‘2 mudde woeste’ was ‘ein
probstesguedt, dat wil zeggen dat het erve bezit van de proosdij (woning van een
proost, proost: voorzitter van een kapittel, kapittel: gezamenlijke geestelijken van
een dom, ook: vergadering van kloosterlingen in één klooster). Ook sprak men in
Enter over ‘Het Duutse Hoes’, een erve aan de Ypeloweg. Dat had meer met de
bouwstijl te maken dan met de Duitse orde. De bovengenoemde heren waren
eigenaren van landgoederen in de omgeving van Enter.
Het aantal bewoners, ridderbroeders en priesterbroeders zal, nadat het Huis
(Commanderij) voltooid was, in het begin klein zijn geweest. Maar langzamerhand
gegroeid totdat er min of meer sprake was van een convent (klooster). Volgens de
regels van de Orde kon een convent bestaan uit ridderbroeders en/of
priesterbroeders en telde met de commandeur dertien leden. Een convent is dus
elk huis waarin twaalf Ordebroeders onder leiding van een Commandeur
samenleven. Het leven van elke dag op de Commanderij kan slechts onder
voorbehoud beschreven worden op grond van beschikbare informatie over andere
Duitse Huizen, waaronder de Commanderij in Dieren. Het hoofd van een
Commanderij heette in Nederland en Frankrijk ‘commandeur’ en in de Duitse
gebieden ‘Komtur’. De commandeur had twee functies te vervullen, hij had de
verantwoordelijkheid als overste ten aanzien van de religieuze orde-aspecten,
zoals het gebed (het kerkelijk officium). Daarnaast was hij verantwoordelijk voor
het beheer van de goederen, de regeling van allerlei taken en zaken zoals bouwen onderhoudsactiviteiten, overleg en sluiten van akten bijvoorbeeld met het
burgerlijk bestuur (schepenen) van Ootmarsum. Verder het bijwonen van
vergaderingen met de landcommandeur te Utrecht en naderhand met de
landcommandeur van Westfalen in Munster. Ook kwam het dikwijls voor dat de
commandeur gasten op de Commanderij ontving. Soms vond overleg plaats met
de grootmeester in Pruisen of de duitsmeester in Duitsland, zoals bekend is van
de commandeur Herman van Keppel. Meestal reisde men gewapend en met
meerdere ridders samen omdat het gevaarlijke reizen waren vanwege overvallers
en dieven. Voor het handhaven van de strenge discipline en tucht met betrekking
tot de regels van de Orde was de commandeur ook verantwoordelijk. Af en toe
kwam er visitatoren (onderzoekers) van de landcommandeur op bezoek voor
controle. Overtredingen werden met boetes bestraft. Het was zeker geen
gemakkelijk leven dat de ordebroeders leidden. Veel activiteiten van ridders zoals
feesten, toernooien, vrouwen en jacht waren de Duitse ridders niet toegestaan.
Ook het eten was eenvoudig met honderdtwintig dagen per jaar vasten. Op de
eerste plaats kwam het gemeenschappelijk gebed waarbij op vaste tijden, vele
malen per dag de broeders zich verzamelden in de kapel. De commandeur
verdeelde het werk en sommige broeders hadden hun eigen vaste taken. Zo was
het financiële beheer een aparte taak. Andere taken waren het opzicht en
toezicht op de landerijen en de gronden die in het bezit waren van de
Commanderij. Bij afwezigheid van de commandeur werd deze vervangen door een
ridderbroeder die dan optrad als beheerder. De bewoners van de boerderijen van
de Commanderij hadden de plicht pacht in natura te leveren. Daarnaast moesten
zij diensten verrichten als de commandeur dit nodig achtte. Er bestond een
stelsel van dienstbaarheid, dat volgens vaste regels verliep. Ook kende de
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Commanderij een vorm van horigheid. Het was echter mogelijk om uit de
horigheid ontslagen te worden. In het jaar 1566 werden Grete Bruninck in het
kerspel Wullen (Dld.) en haar twee kinderen uit de horigheid ontslagen door
commandeur Bernhardt de Bever. Diezelfde commandeur ontsloeg ook Johan
Hubbeldinck, de zoon van Hermen en Grete Hubbeldinck te Velt uit de horigheid
van het Huis te Ootmarsum.
Omdat vanaf de oprichting van de Commanderij te Ootmarsum het bezit door
aankopen en schenkingen enorm toenam werd het beheer steeds omvangrijker.
De eerste aankopen hadden plaats op 28 april 1277. Protocollen uit de
zeventiende eeuw laten zien hoe groot het bezit van de Commanderij was. Tot
uren ver gaans in de omtrek lagen de goederen van het Duitse Huis te
Ootmarsum. De bewoners van de geschonken of gekochte goederen gingen met
hun bestaande verplichtingen over naar de Commanderij. De economische
structuur was geheel gericht op zelfvoorziening, zoveel mogelijk werd alles in
eigen beheer gedaan. Het gevolg hiervan was dat de Commanderij steeds verder
uitgebouwd moest worden. Zo zal er een eigen boerderij op het terrein zijn
ontstaan met de daarbij behorende voorraadschuren, bewoond door de meijer
van de commandeur. Ook had de Commanderij een eigen veestapel, paarden,
varkens en eigen landbouwgronden. De Commanderij in Dieren had in de
veertiende eeuw een veestapel van eenenzeventig stuks vee. Bekend is van de
Commanderij te Ootmarsum dat de knechten ‘gedost gingen in rode tabberden
en kovels’ (tabberd: lang statiekleed, kovel of keuvel: een kap met een kraag). De
kok verdiende in het jaar 1405 veertien gulden per jaar, de boer twaalf gulden en
de bouwknecht zes gulden. Bij de zelfvoorziening paste uiteraard ook dat het
graan in eigen beheer gemalen werd. In de jaren 1438 en 1450 is er sprake van
een watermolen bij de Commanderij, die wellicht al eerder gebouwd was. Bij de
Commanderij te Ootmarsum lagen twee watermolens, de voorste molen of mola,
waarvan het muldershuis (Molenhuisje) nu nog bestaat en de achterste molen of
St. Joannesmola in de buurt van de huidige Alleeweg. In de oude stukken van de
Commanderij is evenwel ook nog sprak van een ‘gruettemolle’, gelegen in de
onmiddellijke nabijheid van het Huis. De boeren die bij de Commanderij hoorden
moesten hun graan op deze molens laten malen. De houten raderen werden door
waterkracht aangedreven; dit betekende dat er behoorlijk verval moest zijn met
een goed gevulde wateropslag boven of voor de plaats waar de molen lag. Deze is
voor de voorste molen nog goed te zien op de kaart van Jacobus van Deventer
van het jaar 1560. Het was voor de commandeur belangrijk dat er een goede
aanvoer was vanuit de beken die vanaf de Kuiperberg in oostelijk richting
stroomden. Omdat ook de stadsgrachten van Ootmarsum uit die beken gevoed
moesten worden was dit vaak een bron van conflicten tussen de commandeurs
en het stadsbestuur van Ootmarsum. Hierover werden processen gevoerd en
afspraken gemaakt die vastgelegd werden in akten. Het was een onrustige tijd
met plunderende krijgsbenden en de steeds terugkerende builenpest, die ook wel
de zwarte dood genoemd werd. In zeer korte tijd werden boerderijen en dorpen
geheel onbewoond (wuest of belmundig). Er was sprake van wisselende goede en
slechte jaren. In de goede jaren moest van de inkomsten verplicht een geldelijk
deel afgedragen worden aan de Balije van Utrecht en later aan de Balije van
Westfalen te Munster. Ook moest geldelijk worden bijgedragen aan de
oorlogskosten van de strijd die gevoerd werd in het oostelijk deel van Europa. Het
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was een strijd tegen de Poolse koningen, de vorsten van de Baltische landen en
tegen de opdringende Turks-Mohammedaanse legers in zuidoost Europa.
Aangenomen mag worden dat aan deze gevechten ook ridders uit de
Commanderijen hier te lande, van de Balije van Utrecht, Biesen en Westfalen
deelnamen.
In de loop van de veertiende en vijftiende eeuw nam het grond- en goederenbezit
sterk toe. Behalve de goederen die door schenking werden verkregen, werd ook
door aankoop veel aan het bezit toegevoegd. Tot ver in de graafschap Bentheim
strekte zich het goederenbezit uit. De Commanderij van Ootmarsum ontwikkelde
zich tot één van de meest welvarende en rijkste huizen van de Duitse orde in
Nederland. Naarmate het bezit toenam werd er ook verder aan het Huis gebouwd
en verbouwd. Bekend is dat Goswin van Ghernaer (Gosen van den Garnaer),
waarschijnlijk van de jaren 1336-1340 commandeur in Ootmarsum en negende
landscommandeur van de Balije van Utrecht, veel aan de Commanderij
verbeterde. Het is waarschijnlijk dat hij de kapel heeft gebouwd. Op 2 juni 1452
deed de hoogmeester van de Duitse orde, Ludwig von Erlichshausen de uitspraak
dat de Commanderij Ootmarsum weer werd toegewezen aan de Balije van
Westfalen. Er waren van allerlei belangen verstrengeld tussen beide Balijes. Dit
was het einde van deze episode van strijd om het bezit van het Duitse Huis te
Ootmarsum. De Commanderij bleef tot aan het moment van opheffing (omstreeks
het jaar 1635) bij de Balije van Westfalen, waarvan het hoofdhuis in Munster lag.
Door de geografische ligging in een grensgebied van de landsheer, de bisschop
van Utrecht, blijft de Commanderij niet gespaard voor de strijd. Bij deze strijd, in
feite een strijd om de macht in Overijssel waren de bisschop van Utrecht, de
hertog van Gelre en de Habsburgse vorst Philips de Schone betrokken. Ook
luidde deze strijd het einde in van de wereldlijke macht van de bisschop van
Utrecht. In het jaar 1528 werd als nieuwe landsheer van Overijssel de
Habsburger Karel V erkend. De Commanderij Ootmarsum heeft veel te lijden
gehad van de invallen van de Gelderse troepen en legerbenden. Deze trokken
brandschattend, plunderend en moordend door Twente. Een dergelijke inval
vond plaats in het jaar 1510; op maandag 14 februari, daags voor Sint Valentijn
wordt Oldenzaal veroverd en geplunderd. Een dag later is Ootmarsum aan de
beurt. Onder bedreiging dat de stad en de omgeving in brand gestoken zullen
worden is de stad bereid brandschatting te betalen. Dit bedrag is zo groot dat er
geld geleend moet worden van de landcommandeur van Westfalen, Henrich von
Bodelschwingh. Deze heeft op de Ootmarsumse Commanderij zijn zetel en leent
de stad zeshonderd Philips gulden.
Inmiddels was het voorspel van de Tachtigjarige oorlog reeds aan de gang. Het
calvinisme won steeds verder aan invloed. Op 20 mei 1567 wordt er in Borne
door de Ridderschap van Twente met de kleine steden van Twente vergaderd. Zij
stellen vast geen vergadering van de rooms-katholieke godsdienst te zullen
toelaten en geen predikanten te zullen accepteren. Aan dit soort vergaderingen
werd ook altijd deelgenomen door de commandeur van het Duitse Huis
Ootmarsum of zijn vertegenwoordiger. De Tachtigjarige oorlog begon feitelijk met
het binnenvallen in de Nederlanden op vier plaatsen door de huurlegers van
Willem van Oranje. De opstand in Holland tegen het Spaanse gezag vond in
Overijssel weinig weerklank. Het merendeel van de Twentse landjonkers was
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anti-oranje gezind. Staatse legers onder leiding van graaf Willem van den Berg,
zwager van Willem van Oranje stroopten het Twentse platteland af en bezetten de
stadjes. Ook de Commanderij bleef niet verschoond van het bezoek van de
Staatse of Spaanse troepen. Van beide partijen had men te lijden en kreeg de
Commanderij schattingen opgelegd. Vrij kort al nadat de strijd met Spanje was
begonnen, klaagde de commandeur Bernhard de Bever dat zijn huis als gevolg
van de oorlog bijna helemaal verwoest was. Bovendien hadden de pachters voor
een deel hun hoeven verlaten omdat zij door beide partijen geplunderd en
afgeperst werden. Op 2 april 1571 komt de landdag te Borne weer bijeen en
besloten wordt op te treden tegen ‘boesennlueden’ (rondzwervende bendes,
boesch is struikgewas) waarbij de adel paarden zal leveren. De commandeur van
Ootmarsum werd aangeslagen voor één paard. Bovendien werd de commandeur
door de verschillende legers, zowel door de Staatse troepen als door de Spaanse
troepen verplicht allerlei leveranties te doen. De doortrekkende legers en de
legers die in winterkwartier lagen werden gevoed met verplichte leveringen,
terwijl officieren zich inkwartierden bij de adel of welgestelde burgers. Zo waren
in de Commanderij officieren en manschappen van het leger van hertog Erich
ingekwartierd en Spaanse ruiters van de graaf van Megen (1572-1573). Een kort
verslag uit het archief te Munster vermeldt dat ‘hertog Adolf von Holstein, zu
behueff der königlichen Majestät in Hispanien mit Reutern und Knechten uff den
Hoff und darumb gelegen und das Haus einer Schaden gelitten vor 1000 Thaler.’
In diezelfde periode kreeg de Commanderij bezoek van de hertog Von Lauenburg
en graaf Otto von Schauenburg met hun ruitertroepen, die de gehele
keukenuitrusting meenamen. Enkele jaren later, in het jaar 1579 bleven Staatse
troepen onder leiding van overste Steinbach ruim tweeëntwintig weken
ingekwartierd in de Commanderij. Een jaar daarop, in het voorjaar van het jaar
1580 werden de troepen van graaf Willem van Nassau in de Commanderij
ingekwartierd voor de duur van een maand. Nauwelijks zijn deze troepen
vertrokken of graaf Philip von Hohenlohe kwartiert zich in op de Commanderij.
Hij bleef er enkele dagen, waarna Spaanse ruiters het Huis bezetten. Het jaar
1585 bracht opnieuw bezetting door de komst van de blauwe en groene ruiters
van de prins van Parma. In het jaar 1591 wordt Ootmarsum ingenomen door
graaf Frederik van den Bergh, waarbij ook weer inkwartiering op de
Commanderij volgt.
Inmiddels is de Commanderij reeds een aantal jaren door de commandeur
Bernhard de Bever verlaten. Hij had hiertoe besloten omdat het steeds onveiliger
werd en het aantal gewapende overvallen op de Commanderij toegenomen was.
In het jaar 1579 trok Bernhard weg uit Ootmarsum en begaf zich naar de
Commanderij Munster. Teneinde toch zo goed mogelijk beheer van de
Commanderij in stand te houden had hij een voogd aangesteld. Op deze wijze
probeerde hij vanuit Munster en later, toen hij zijn intrek had genomen bij zijn
broer op diens kasteel Langen in de graafschap Bentheim, toch nog de touwtjes
in handen te houden. Behalve de beheerder-voogd blijven op de Commanderij
achter: een schrijver, een jager, een opzichter, een varkenshoeder, een molenaar,
een keukenknecht, twee meiden en een jongen. Omdat de graafschap Bentheim
neutraal was dacht Bernhard de Bever veilig te zijn. Dit was echter een
vergissing. Op 14 augustus 1584 drong een Staatse ruiterpatrouille de neutrale
graafschap Bentheim binnen en nam de bijna zeventig jarige commandeur in
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gijzeling en voerde hem gevangen mee naar het Nederlandse gebied. De Balije
van Westfalen kreeg daarna de boodschap dat de gevangen genomen
commandeur tegen betaling van zeshonderd rijksdaalders zou worden losgelaten.
Voor de Balije zat er niets anders op om toch op deze afpersing in te gaan.
Andere middelen om tot vrijlating te komen hadden geen succes gehad. De toch
al arme Balije te Munster moest her en der geld lenen en steun proberen te
krijgen van andere landcommandeurs. Dit lukte maar gedeeltelijk. Na
onderhandeling met de ontvoerders was het de Balije te Munster gelukt het
losgeld terug te brengen met honderd rijksdaalders. Daar kwamen toen echter
wel twintig Carolingische gulden bij voor de dagverzorging van de gevangen
genomen commandeur. Drie maanden later komt commandeur Bernhard de
Bever vrij. Hij staat dan aan de rand van een financiële ruïne omdat hij het
betaalde losgeld dient terug te betalen uit de opbrengsten van de Commanderij
Ootmarsum. Hij keert terug naar de Commanderij. Deze bijna onmogelijke
opgave werd nog moeilijker doordat de Commanderij steeds weer opnieuw
geplunderd werd. Berichten uit die tijd over de Commanderij vermelden dat
schapen gestolen of geslacht werden, voorraden voedsel meegenomen werden en
dat er zeven ‘Meijerhofe’ (pachtboerderijen) waren afgebrand. Ook veel andere
boerderijen die bij de Commanderij hoorden waren gedeeltelijk vernield. Veel
bewoners van de hoeven waren met de resten van hun vee gevlucht naar de
Commanderij Mülheim in Duitsland. In het jaar 1590 overlijdt Bernhard de
Bever op vijfenzeventig jarige leeftijd. Eén van zijn laatste officiële handelingen
verricht hij door op 10 maart 1589 een akte te zegelen, waarbij hij ‘aan Jenne
thor Kinhaus Jacobsweduwe toestemming geeft een stuk gaardenland bij de
Kopler te verkopen aan Berthold thon Langenkampe.’ Op de totaal verarmde,
deels verwoeste en verwaarloosde Commanderij Ootmarsum wordt in het jaar
1592 als commandeur Georg von Hanxleden aangesteld. De tijd die hij in
Ootmarsum doorbrengt is heel kort. In het jaar 1591 was in Munster overleden
de landcommandeur van Westfalen, Neveling von der Recke. In het jaar 1592
wordt Von Hanxleden teruggeroepen en wordt hij benoemd als stadhouder van
de Balije van Westfalen, terwijl hij de Commanderij Mülheim (Dld.) als zetel kiest.
De staat waarin de Commanderij Ootmarsum omstreeks het jaar 1592 verkeerde
was erg slecht. Hoewel het Duitse Huis van prins Maurits een vrijwarings-brief
kreeg, was de Commanderij geheel leeggeplunderd en was er ook van de
inventaris van het Huis en de bijgebouwen niets meer over. Een belangrijke rol
speelde het feit dat de Commanderij Ootmarsum een ordenshuis was dat aan de
zijde van Spanje was gebleven toen de opstand in het jaar 1568 uitbrak. Al
spoedig hierna werd de commandeur van Ootmarsum door de Staatsen op de
zwarte lijst geplaatst vanwege heulen met de Spanjaarden. Op 16 november 1582
werden de goederen van het Duitse Huis te Ootmarsum verbeurd verklaard en
werd de Commanderij een contributie opgelegd. Deze contributie was nauwelijks
op te brengen. Ongeveer tien jaar later, op 6 augustus 1593, besloten de
Ridderschap en de Steden van Overijssel, die lange tijd geaarzeld hadden welke
partij zij zouden kiezen, de Commanderij met toebehoren aan te bieden aan prins
Maurits. Hoewel het antwoord van Maurits niet precies bekend is, heeft hij voor
de eer bedankt. Wel moest de achterstallige contributie betaald worden maar
werd van daadwerkelijke onteigening afgezien.
In het jaar 1593 stuurt de landcommandeur van Westfalen, Georg von
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Hanxleden als beheerder Gijsbert up dem Berge naar de Commanderij
Ootmarsum. Hiertegen werd niet geprotesteerd door de Staten van Overijssel.
Spoedig hierna werd hij officieel tot commandeur aangesteld. Uit een bericht van
hem blijkt dat de Commanderij weliswaar schuldenvrij is en dat er zelfs nog
dertien armen in het Huis verzorgd worden, maar dat de meeste pachters van
honger gestorven waren of gevlucht om zich veilig te stellen tegen de plunderende
en moordende troepen. Het bouwland lag er overwoekerd bij en aan zaaigoed
ontbrak het ten enenmale. Opbrengsten waren dus in de directe toekomst niet te
verwachten. Het jaar 1605 dreigde nieuwe rampen en ellende voor de
Commanderij te brengen. De Spaanse veldheer Spinola veroverde in de jaren
1605-1606 in een groot opgezet offensief Oldenzaal. Ootmarsum en omstreken
waar de pest was uitgebroken bleven echter gespaard. De Commanderij moet
dan wel dubbele contributie betalen. De wisselende bezettingen van de
Commanderij en de stad Ootmarsum brachten ook in de kerkelijke situatie
steeds veranderingen. Waren de Spanjaarden de baas dan werden de
reformatorische kerkdiensten verboden. Waren de Staatsen heer en meester dan
waren katholieke vieringen verboden en moest de commandeur mee betalen in
het onderhoud van de gereformeerde predikant voor een bedrag van tweehonderd
gulden. Over het schutten van vee en paarden van de Commanderij in andere
marken waren ook vaak conflicten. In die tijd liepen de paarden los te grazen op
uitgestrekte, niet bebouwde gronden. Als vee over de markegrens kwam, hadden
de bewoners van de betrokken marke het recht het vee op te vangen en te stallen
in de schutstal. Eerst nadat de eigenaar van het vee een boete had betaald kon
hij zijn vee weer terug krijgen. Ook had dit geschil te maken met het
‘paelbuerrecht’. Dit hield in dat aan elkaar grenzende marken wederkerig recht
bezaten op een stuk grond op de scheiding van de marken, waarop paarden en
koeien van de belendende marken zonder te worden geschut mochten grazen.
Een neutraal gebied dus, ook wel het twistveld genoemd. Een ander conflict ging
over de diensten die de boeren van Lutke Agelo of Klein Agelo, behorende bij de
Commanderij Ootmarsum voor de stad Ootmarsum dienden te verrichten. Het
compromis dat hierover werd gesloten luidde als volgt:
Dat de boeren van Lutke Agelo, het corpus van der Stadt Oetmarssen in gemeinen
stadtsacken den wagendienst henforder doen unde lijsten sullen, soe wijt als dat
Landt van Twenthe wendet unde nicht wyder doch beth an den Holter Boem in
Sallant und nae die Graefschap Benthem drie mylen weeges wytt van
Oetmarssen.
De onevenwichtige, labiele toestand als gevolg van de oorlog beïnvloedde ook de
betrekkingen tussen Commanderij enerzijds en de bewoners van Ootmarsum
anderzijds. Zo was het al lange tijd traditie geweest dat de bewoners van
Ootmarsum op maandag voor de vasten naar de Commanderij gingen om daar
een maaltijd te nuttigen. Deze gewoonte was lang gehandhaafd maar op
maandag van de vastenavond in het jaar 1616 loop het mis. De commandeur
Gijsbert up dem Berge is niet op het Huis aanwezig, de deur was afgesloten en de
poort zat dicht. Toch trokken de bewoners van Ootmarsum naar de
Commanderij. In opgewonden toestand werd de poort van de Commanderij
geforceerd en men stormde het voorplein op. Deuren van het Huis werden
opengebroken en vernielingen werden aangericht. Hoewel de Duitse orde
probeerde de daders te laten berechten en genoegdoening te krijgen, gelukte dit
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niet. Wel maakte de richter van Ootmarsum protocol op maar daar bleef het bij.
De episode, die omstreeks het jaar 1500 begonnen was en veel onrust, strijd en
ellende met zich bracht, betekende ook dat het gezag van de duitsmeester en
hoogmeester zich steeds minder kon doen gelden in Ootmarsum.
Het was de gewoonte dat ordenshuizen regelmatig bezoek kregen van visitatoren,
waaraan verantwoording afgelegd moest worden en die tevens toezicht namens
de hoogmeester hielden op de voorschriften van de Orde. Hieronder viel ook de
celibaatplicht. De leden van de Orde moesten ongehuwd zijn en blijven. Visitaties
hadden als gevolg van de oorlog bijna niet plaats en werden soms alleen bij
wisseling of dood van een commandeur verricht. Zo bleek uit een bewaard
gebleven protocol bij de dood van de landscommandeur en vroegere commandeur
in Ootmarsum, Georg von Hanxleden, dat hij meerdere ‘onechte’ kinderen achter
liet. Na zijn dood in het jaar 1624 uitgebrachte visitatieprotocol betreffende
Gijsbert up dem Berg, vermeldt dat hij een concubine en een zoon had. Haar
naam was Anna Schungel en de zoon was genaamd Balthasar up dem Berge. De
commandeur gaf hen een ‘uitzet’ mee, die bestond uit een aanzienlijke som geld,
afkomstig uit de commanderijopbrengsten. Bovendien had hij hen ook een erve
geschonken dat aan de Commanderij toebehoorde. Hierover werd, zonder
resultaat, jarenlang door de Duitse orde geprocedeerd.
In het jaar 1627 hadden de Staatse troepen de Commanderij, vanwege hun strijd
in Twente, weer bezet. De kans dat de Commanderij door de Staten als
oorlogsbuit zou worden opgeëist werd steeds groter en omstreeks het jaar 1634
werkelijkheid. Dit werd gevolgd door het optreden van commandeur Johann
Dietrich, die zich nu wendde tot de landscommandeur van Westfalen, Rab Luther
Schilder. Hij stelde voor hem toestemming te geven om te trouwen en hem tevens
uit de Duitse orde te ontslaan. Johann Dietrich zou dan, in ruil voor de
Commanderij Ootmarsum zijn kasteel Waldenburg in Sauerland (Dld.) met
omliggende
gronden aan de Duitse orde geven. Dit plan werd met de
duitsmeester besproken, die hier wel oren naar had. Deze rekende niet meer op
een herovering van de Nederlanden door Spanje en vond dit een goede oplossing.
Op 25 april 1635 komt dan het ruilverdrag tot stand tussen Johann Dietrich von
Heiden enerzijds en de duitsmeester en landcommandeur van Westfalen
anderzijds. Met dit verdrag, dat echter nog wel een staartje kreeg werd feitelijk de
periode van het Huis te Ootmarsum als Commanderij van de Duitse orde
afgesloten. De nieuwe episode van het Huis, nu als havezathe van de familie Von
Heiden, was begonnen.
De Balije van Utrecht bleef na de reformatie bestaan. Het proces van afscheiding
van de rest van de Orde in Europa had plaats in het jaar 1637. Door vrijheid te
verlenen tot het aangaan van huwelijken werd een hoofdbeginsel van de Orde
losgelaten en dit veroorzaakte een volledige verwijdering tussen de Orde en de
Balije van Utrecht. De Balije is tegenwoordig in Utrecht in de Hofpoort 4
gevestigd.
Hoewel de ruilafspraak na 25 april 1635, gemaakt tussen de Balije van Westfalen
en Johann Dietrich von Heiden, pas van kracht zou worden wanneer Von
Heiden definitief uit het ordeverband was getreden, zou het nog tot 16 september
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1656 duren voordat de akte werd getekend en de ruil een feit werd. Toch kan het
jaar 1635 worden gezien als het jaar waarin de Commanderij van de Duitse orde
ophield te bestaan. Daarna was er sprake van de havezate die de naam ‘Het Huis
Ootmarsum’ kreeg. Voordat Von Heiden echter onbeperkt over zijn Huis
Ootmarsum kon beschikken, moesten tal van hindernissen worden overwonnen.
Toen de Ridderschap en Steden van Overijssel van de overeenkomst hoorden
waren ze woedend. Ze beschouwden het Ootmarsumse goed als hun eigendom,
het was immers oorlogsbuit. De overeenkomst tussen Von Heiden en de Duitse
orde werd nietig verklaard op 19 maart 1638. Eén van hun argumenten was: hoe
kon iemand die niet tot de Duitse orde behoorde zich eigenaar van de
Commanderij deze orde noemen. En dan ook nog een ruil aangaan? De Staten
van Overijssel gingen dan ook gewoon door met het innen van een groot deel van
de inkomsten van de Commanderij. Zo moest deze jaarlijks duizend
Carolingische gulden opbrengen voor het levensonderhoud van drie adellijke
jongeren, met name Robbert van Ittersum, Wennemar van Raesfelt en Peter van
Voorst. Dat dit tegen de zin van Von Heiden was spreekt vanzelf. En ofschoon hij
volgens het ruilcontract met de Duitse orde eigenaar van de Commanderij was,
wilde hij dat ook zijn voor de Staten van Overijssel. Hij trad met de Ridderschap
in onderhandeling. Deze beschouwde zich namelijk eigenaar van de geestelijke
goederen buiten de steden en achtte het derhalve niet nodig de steden Kampen,
Deventer en Zwolle bij de onderhandelingen te betrekken. Het resultaat van de
onderhandelingen was dat Johann Dietrich von Heiden de Commanderij kreeg
toegewezen tegen een rente van eenentwintighonderd gulden per jaar. De
Ridderschap gebruikte dat bedrag als bijdrage in de kosten van levensonderhoud
van acht jonge adellijke personen. Het contract tussen de Ridderschap en Von
Heiden kon tot het jaar 1643 geheim worden gehouden. Toen kregen de drie
Steden er lucht van en deden er alles aan om het ongedaan te maken: ‘er is nae
deliberatie goed gevonden niet te consenteren (toestaan), maar ’t selve met alle
moegelichet aff tho weren’. Dit besluit werd op 23 mei 1643 genomen, op 2 april
1647 nog eens herhaald, zonder resultaat. De Commanderij van de Duitse orde
was definitief havezate geworden en Johann Dietrich von Heiden beschouwde
zich als de eigenaar. In het jaar 1640 trad hij in het huwelijk met Godanna,
gravin van Bronckhorst tot Batenburg. Johann Dietrich was ook Heer van
Schoenrath, Bruchboeck en Rhede, dit waren voorvaderlijke bezittingen in het
land van Kleef. Von Heiden kon echter niet voorkomen dat er opnieuw problemen
ontstonden met Ridderschap en Steden van Overijssel. Ridderschap en de drie
Steden waren in het jaar 1657 met elkaar in conflict geraakt over de geestelijke
goederen en Von Heiden maakte daar gebruik van om de in het jaar 1639
opgelegde verplichting (jaarlijks eenentwintighonderd gulden) te betalen aan te
vechten en onwettig te verklaren. Over deze kwestie werd lang gesproken en pas
in het jaar 1662 werd er overeenstemming bereikt. Johann Dietrich zou aan de
Staten van Overijssel vierendertigduizend gulden betalen in jaarlijkse termijnen
van zeventienhonderd gulden, dus twintig jaar lang. Vanaf het jaar 1665 had hij,
evenals Ootmarsum te lijden van de invallen van de Munsterse troepen van
bisschop Bernhard von Galen. Tot aan het eind van het jaar 1666 waren die
troepen ingekwartierd in Ootmarsum. J.D. Von Heiden overleed op 29 augustus
1669 en werd begraven in de Oude Kerk. De grote zerk met het familiewapen, die
zijn graf bedekte werd in het jaar 1810 overgebracht naar de nieuwe Nederlands
hervormde kerk en draagt als opschrift: ‘Den 29 Augustii is seer godtsaligh in
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den Heere ontslapen den Welgeboornen Joan Diderick baron Van Heyden tot
Schoenradt, Bruchboeck en Rhade, Heere des Huyse Oetmarssen.’
Johann Dietrich von Heiden had vier kinderen, waarvan de oudste, Georg
Maximiliaan hem als Heer van het Huis Ootmarsum opvolgde. Georg
Maximiliaan kwam er al vrij spoedig achter dat de afspraken die zijn vader met
de Duitse orde had gemaakt niet sterk waren. Zijn vader had weliswaar het
landgoed Waldenburg aan de Orde afgestaan in ruil voor de Commanderij
Ootmarsum, daar ging de familie van Von Heiden in Duitsland echter niet
zomaar mee akkoord. De familie vocht de overeenkomst aan. Daarop maakte de
Duitse orde weer aanspraak op het Huis Ootmarsum. Men vroeg de bisschop te
Munster hen in hun pogingen het Ootmarsumse bezit terug te krijgen, te willen
helpen. Nederland was in het jaar 1672 in oorlog met Frankrijk en Engeland en
daarvan maakte de bisschop te Munster, Bernhard von Galen (Bommen Beernd)
gebruik om evenals in het jaar 1665 Twente binnen te vallen. Op 21 mei 1672
werd Ootmarsum door de Munsterse troepen onder aanvoering van generaal Von
Nagel veroverd. Deze gaf de rooms-katholieken de grote kerk terug, die de
gereformeerden op staatsgezag in het jaar 1626 hadden betrokken na verjaging
van de Spaanse troepen. Op 16 juni moesten de gereformeerden ook de kapel
van het Huis Ootmarsum verlaten en werden de godsdienstoefeningen voortaan
gehouden in de zaal van het Huis Ootmarsum onder leiding van dominee
Franken. Op 22 april 1674 werd de Vrede van Keulen gesloten en op 27 mei
moesten de soldaten van Bernard von Galen zich uit Ootmarsum terugtrekken.
Deze had de havezate teruggegeven aan de Duitse orde, zoals deze gevraagd had.
Op het Huis Ootmarsum woonde toen nog de weduwe van Johann Dietrich von
Heiden. Ze stemde erin toe om het Huis met onmiddellijke ingang te verlaten. Zij
kreeg toestemming om vooralsnog in het poorthuis te gaan wonen en moest
daarbij beloven zich niet met de gang van zaken te bemoeien. Ten teken dat het
Huis Ootmarsum weer volledig in het bezit van de Duitse orde was gekomen,
werd het wapen van de Orde weer op de poort aangebracht. Ook werd vanaf de
preekstoel een oproep gedaan aan alle pachters die tot het Huis behoorden. Zij
moesten op een bepaalde dag bijeenkomen en zouden dan de nieuwe
pachtovereenkomsten horen. Hierop werd de rentmeester van de Duitse orde,
Herman Schultes, naar Ootmarsum gestuurd om met behulp van het personeel
een inventarisatie te maken van alle bezittingen die tot het Huis Ootmarsum
behoorden. Men had vijf dagen nodig om alles te inventariseren. Men had er
echter niet lang plezier van. Toen in het jaar 1674 de Vrede van Keulen werd
gesloten, moest men het Huis weer ontruimen. Er werd nog getracht het langs
diplomatieke weg terug te krijgen maar de Staten van Overijssel beschouwden
het Huis Ootmarsum als definitief verworven en stonden het niet meer af. Georg
Maximiliaan von Heiden kon opnieuw zijn intrek in het Huis nemen.
De nazaten van de familie Von Heiden ondernamen pogingen om het bezit in
Ootmarsum te verkopen. Het bleek echter al spoedig dat het onmogelijk was om
het Huis in zijn geheel van de hand te doen, daarvoor meldde zich geen koper.
Toen trachtte men het in delen te verkopen, zoals blijkt uit een advertentie in de
Zwolsche Courant van vrijdag 24 maart 1809. ‘Men is voornemens om op
Dingsdag den 28 maart aanstaande, ten huize van den Castelein A. Kip te
Ootmarsum, by Percelen te doen verkoopen: 750 Fyne Denne Boomen. Staande
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in het Bosch van den Huize Ootmarsum, waarvan een gedeelte geschikt is, om
Planken van te zagen, en de meesten tot Masten op Pramen, of Schuiten,
Zullende de aanwyzing daarvan geschieden door den Bouwknegt van den Huize
Ootmarsum.’ In een latere koopakte zijn enkele afzonderlijke verkopen na te
gaan. Zo kochten op 30 januari 1811 dominee Johannes Palthe uit Oldenzaal en
procureur Andreas Goosen te Ootmarsum de twee watermolens, het muldershuis
met tuin, de kolken, het Sterrenbos (stervormig aangelegd plantsoen) en de
Vinkenmaat (vangplaats van vinken). Op diezelfde datum kocht Willem Menger te
Ootmarsum de Lage Hof. Hierna volgde op 15 oktober 1818 ten overstaan van
notaris meester George Bernard ten Pol te Ootmarsum een belangrijke koop.
Verkoper was toen Felix Saucerotte, majoor der cavallerie, ridder van de
Lodewijker Orde en woonachtig te Luneville in het Departement de la Meuse in
het Koninkrijk Frankrijk. Hij was de schoonzoon van Sigismund von Heiden
Hompesch en Anna Sophia Dorothea van Riedesel tot Eisenbach. Deze Felix de
Saucerotte was speciaal voor de verkoop naar Ootmarsum gekomen en verbleef
in het logement De Keizerskroon, nu Grotestraat 13. Volgens de omschrijving
betrof het hier de verkoop van het Huis Ootmarsum met direct aangrenzende
gronden en enkele op het terrein staande gebouwen. De koper werd daarbij
verplicht om enkele van die gebouwen af te breken binnen twee jaar na aankoop.
De Saucerotte verkocht voor drieduizend gulden alles aan Friedrich Anton Weber
uit Nordhorn (Dld.). In het jaar 1828 overleed Weber, waarna zijn weduwe alles
weer te koop aanbood. Er kwamen toen kennelijk geen kopers voor het Huis
opdagen. Wel werden enkele percelen verkocht. Tussen de jaren 1821 en 1825
vonden nog enkele verkopen plaats zoals aan Jan Everat Stork, textielfabrikant
te Weerselo. Toen was er van het Huis al niets meer over. Het Huis was ten prooi
gevallen aan de slopershamer. Een reeds eerder verkocht perceel wisselde op 10
juni 1833 nog eens van eigenaar. Toen verkocht A. Goosen het deel dat hij samen
met dominee Palthe had gekocht aan de dominee voor vijfendertighonderd
gulden. In de jaren 1866 en 1867 lieten de erfgenamen van dominee Palthe de
achterste watermolen afbreken. De voorste watermolen verdween in het jaar
1869, slechts het muldershuis bleef staan, dat is het huidige Molenhuisje. In het
jaar 1928 legateerde de familie Palthe alles aan de hervormde kerk, in de jaren
zestig van de twintigste eeuw werd het Molenhuisje door de gemeente
Ootmarsum aangekocht.
Van het trotse bouwwerk bleef niets bewaard. Het vaste goed, zoals het kasteel
en de bijgebouwen werd direct na aankoop afgebroken. Toch is de afbraak niet
ineens verlopen. Dit heeft jaren geduurd en de laatste resten verdwenen
omstreeks het jaar 1825. Waarschijnlijk waren toen ook de grachten al gedempt,
wellicht met het puin van de bijgebouwen, de kapel en het kasteel. Hoe de
Commanderij er uit heeft gezien is bekend geworden door het schilderij en de
tekening van Meyndert Hobbema (1638-1709). Dit schilderij dat dankzij de
volhardende inspanning van wijlen Klaas te Ootmarsum werd opgespoord in
Engeland. Het was te zien op de tentoonstelling ‘Oost-Nederland model’ in het
rijksmuseum Twente te Enschede in het jaar 1980. Het grote plein van het Huis
was begroeid met bomen. Ook waren er waterwerken aangelegd met fonteinen.
Eén van deze fonteinen werd gevormd door een beeld van Arion en zou bijzonder
mooi geweest zijn. Om ons een voorstelling te maken van de omgeving van het
Huis is het interessant een ooggetuige aan het woord te laten. Omstreeks het jaar
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1823 maakte Jacob van Lennep met zijn vriend Dirk van Hogendorp een reis
door de Noord-Nederlandse provincies en ze bezochten ook Ootmarsum. In zijn
dagboek tekende hij het volgende over de omgeving van het vroegere Huis
Ootmarsum op: ‘Wat verder vond ik eene groote plaats en eene vervallene
diergaarde waar drie groote vischkommen in elkander liepen door duikers of
waterleiders.’ De bij het Huis liggende tuin had vijvers met springbronnen en
fonteinen. In het jaar 1952 werd er bij de aanleg van straten ten westen van het
Oldenzaalsevoetpad aan de Bommelstegge (buurt Commanderiestraat) restanten
van houten buisleidingen gevonden. Zij sloten zuiver taps in elkaar, terwijl
ijzeren banden om de dikke einden bij de verbindingen voor goede sluiting
zorgden. De huidige Alleeweg werd vroeger wel de Grote Allee genoemd en was
aan weerszijden begroeid met zware eiken. De door Van Lennep genoemde
diergaarde is ongetwijfeld de wildbaan geweest. De ligging van de baan was links
van de weg naar Rossum en de baan was ongeveer vijfentwintig hectare groot. De
wildbaan kunnen we ons voorstellen als een hertenkamp. Op 14 januari 1767
schreef Baerent Blijdenstein een brief aan de rentmeester van het Huis waarin
hij deze informeert over de mogelijkheid in de buurt van Rheda (Dld.) herten te
kopen voor de wildbaan van de drost.
Het juiste antwoord op de vraag naar de ligging van het Huis kan feitelijk alleen
gegeven worden door middel van een deskundig opgravingonderzoek naar
mogelijke funderingsresten en de ligging van de grachten. Een voorlopige
situering is mogelijk indien uitgegaan wordt van de Hottingerkaart van het jaar
1780 en het kadasterplan van het jaar 1832. De Hottingerkaart geeft een
opvallende gedetailleerde plattegrond van het Huis en de omgeving. Uit het
kadasterplan van het jaar 1832 blijkt dat de perceling na opsplitsing van de
omgeving van de Commanderij is afgeleid van de indeling, zoals die ten tijde van
de Hottingerkaart bestond en vrijwel exact dezelfde indeling volgde. De brug van
de toegangsweg moet dan gelegen hebben vlak achter het nieuwe gebouwde huis
van de familie Wientjes. Bij de bouw van hun nieuwe huis is een aantal vondsten
gedaan die mogelijk de ligging van de grachten bevestigen. De houten palen die
hier tevoorschijn kwamen zouden wellicht een functie gehad kunnen hebben als
beschoeiing van de grachten. Zij bevinden zich ongeveer op dezelfde plek waar de
buitenkant van de gracht moet zijn geweest. Van markantere betekenis kan het
metselwerk zijn dat met enig houtwerk aan de westzijde van het nieuwe huis
gevonden werd. Dit is globaal de plaats waar de brug over de gracht moet zijn
geweest en derhalve mogelijk de fundering van een brugconstructie is geweest.
Verdere aanwijzingen omtrent de ligging van de gracht komt van één van de
bewoners in de directe omgeving. Die kan zich herinneren dat bij de bouw van
zijn huis de grond uit de funderingssleuven zeer zwart en nat was. Het bevatte
een groot component organisch materiaal, alsmede puin. Het kan betekenen dat
het hier gaat om een gedempte gracht waarvan alleen nog de Molenbeek resteert.
Mogelijk is het dit deel van de gracht waarop men op het schilderij van Hobbema
zo’n goed zicht heeft. Het hoofdgebouw van het complex zou ongeveer ter hoogte
van de achter het Molenhuisje gelegen voormalig boerderij gestaan hebben. Op
grond van een mededeling zou er bij het graven een doodskist zijn aangetroffen
die niet verwijderd werd. Deze vondst kan erop duiden dat ongeveer op die plaats
de kapel heeft gestaan. Eerst een gedegen onderzoek zou uiteindelijk antwoord
kunnen geven op de vraag waar de Commanderij Ootmarsum heeft gelegen.
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Rogge
O, riepende rogge,
O, golvende zee,
Iej bragchen zon wonder Mooi leedtien oons mee.
Waan 't weure van weemood,
Dee - j zuchtende zèèn?
Waan 't leedties van leefde,
Dee - j lispeln tevrèèn?
Oew stroo steet te weegen
Al hen en de weer,
Nog eene paar daege,
Dan zie - j der neet meer.
Oew' ooren, zee bungelt
Van wèèlde, zoo zwoor,
Sunt Joapik, hee kwam, en...
Den zich hef e kloor.
Den zich van Sunt Joapik,
Den kui - j neet weerstoan,
Mar röstig kui - j hengoan,
Oew wark is edoan.
Oew koorens zint riepe,
Noew starft oew geluud,
O, zingende rogge,
Oew leedtien is uut...
O, goldgelle golven,
O, flusterend stroo,
O, ruusgende rogge,
Wiej mist oew zoo noo...

Johanna van Buren
Augustus 1932
Zunnebloome
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Ze hebt de melk optrokkn (gedane beloften niet nakomen)
Tied genog komt aait te laat

Elsen en Elsenerbroek
Het gebeurt nog al eens dat men Elzen schrijft in plaats van Elsen. Dat ligt ook
wel een beetje voor de hand vanwege die elzen en dat elshout. Ze groeiden in de
singels en de houtwallen die de weilanden markeerden. De naam van de
buurtschap is Elsen.
Hoewel er inderdaad een theorie bestaat dat de naam Elsen te maken heeft met
het elshout, zijn er geschiedkundigen die beweren dat de naam Elsen te maken
heeft met het elshout. Er zijn er andere geschiedkundigen die beweren dat de
naam Elsen is afgeleid van het Germaanse woord Ealzian, wat heiligdom
betekent. Alleen al uit die naam valt af te leiden dat Elsen heel oud is. Het is niet
alleen die naam, het zijn bovenal de oudheidkundige vondsten en de grafheuvels
rond de Friezenberg waaruit kon worden vastgesteld dat daar tweeduizend jaar
geleden al nederzettingen waren. De voormalige marke was groot en bestond
onder meer uit de buurtschappen Elsen en Elsenerbroek. De bevolking is daar
meer dan negentig procent protestant. Toch is er tussen die beide
buurtschappen, zowel op godsdienstig als op cultureel gebied een wezenlijk
verschil. De bewoners van de buurtschap Elsen zijn overwegend hervormd en
horen bij de hervormde kerk in Rijssen. Evenals in Rijssen is men er vrij streng
in de geloofsleer. De buurtschap Elsen heeft een eigen kerkgebouw aan de
Plasdijk. Daar komen op zondag honderdvijfenzeventig kerkgangers bijeen.
Wanneer we vanuit de buurtschap Elsen naar het oosten gaan over de Plasdijk of
de Scholendijk en de laatste boerderijen gepasseerd, dan valt het op dat er over
een lange afstand geen enkele bebouwing wordt aangetroffen. Daar was vroeger
veengebied, waar tot in de jaren twintig van de twintigste eeuw turf werd
gestoken. De meeste oude boerderijen in Elsen hebben een rieten dak. Dat was
destijds de goedkoopste dakbedekking want in het veengebied groeide veel riet,
dat jaarlijks werd gemaaid. Tot in de twintiger jaren van de twintigste eeuw werd
daar de roerdomp aangetroffen wiens geschreeuw tot op grote afstand te horen
was. In deze streek werd de roerdomp ook wel ibron genoemd. Na het passeren
van het voormalig veengebied komen we in de buurtschap Elsenerbroek. De
naam zegt het al, hier bevinden zich de broekgronden, de lage beekdalgronden
van leemhoudende zandgrond. Daarmee werd de grond overspoeld als de Regge
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buiten de oevers trad. De boerderijen liggen hier meer verspreid dan in Elsen en
in het algemeen hebben de boeren de grond dicht bij huis. De bewoners van
Elsenerbroek zijn ook overwegend hervormd maar ze zijn niet zo streng in de leer
dan de gereformeerden uit Elsen. Elsenerbroek behoort kerkelijk tot de
hervormde gemeente van Goor, die vroeger tot de vrijzinnige modaliteit werd
gerekend.
De zondagavond was voor de jongelui uit Elsenerbroek de uitgaansavond. Dan
gingen ze dansen in Goor bij De Zon. De jongelui uit Elsen waren meer gericht op
Rijssen. In het algemeen ging men uit op zaterdagavond en niet op zondag. Dat is
waarschijnlijk ook de oorzaak dat de jongelui uit de beide buurtschappen slechts
zelden door elkaar trouwden. Zelfs het dialect van de beide buurtschappen
verschilde. Vroeger was er één school voor de marke Elsen, daar gingen zowel de
kinderen uit Elsen als Elsenerbroek naar toe. Omdat ook nog een groot deel van
de Borkeld tot de marke Elsen behoorde, gingen er ook nog kinderen uit de
Borkeld in Elsen naar school. In het jaar 1904 kreeg Elsenerbroek een eigen
school. Die werd echter vanwege het lage aantal leerlingen in het jaar 1985
gesloten. De voormalige school dient nu als ontmoetingscentrum en wordt Het
Brookhoes genoemd. De kinderen uit Elsenerbroek gaan weer naar Elsen naar
school.
Elsen is een flank-es dorp, dat wil zeggen dat in het verleden de bebouwing
plaats vond rondom de uitgestrekte essen. De buurtschap kende drie essen zoals
de Groninger es, de Loker es en de Leetink es. Op deze essen werd al meer dan
duizend jaar geleden graan verbouwd. Overal door die essen liepen kleine
weggetjes om alle percelen, zowel de grote als de kleine te kunnen bereiken. Na
de ruilverkaveling in het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn
vrijwel al die weggetjes verdwenen. Elsen behoort tot een van de grotere
buurtschappen in de omgeving en heeft een echte brink. Elsen is onderverdeeld
in verschillende wijken of zoals men in Elsen zegt: hoeken. Zo is er de Brink, de
Molenhoek, de Plashoek, de Ganshoek, de Rothoek en de Bovenberg. Eigenlijk
had deze buurtschap alles in zich om uit te groeien tot een dorp. Er was een
molen, een bakker, een herberg en een wagenmaker. Om uit te groeien tot een
dorp was er meer nodig. Wat er in deze protestantse buurtschap ontbrak was de
kerk. Men moest naar Rijssen, Goor of Markelo lopen of het paard aanspannen.
In de jaren vijftig van de negentiende eeuw was er een duidelijk streven om een
eigen kerkgemeente te vormen. De mensen uit Elsen werden gesteund door drie
dominees: Jannink uit Goor, Budde uit Markelo en Hattink uit Rijssen. De
hervormde kerkenraad van Rijssen was echter tegen dit streven van de Elsenaren
en verbood dominee Hattink zitting te nemen in de commissie, die de vorming
van een zelfstandige kerkgemeente in Elsen voorbereidde. De commissie bestond
naast genoemde predikanten uit Götte, burgemeester van Goor en Markelo en
Sprokkereef, Bakker, Rotman en Klumpers, boeren uit Elsen. Op 8 november
1860 komt deze commissie voor het eerst bijeen. De kosten van de kerk met
pastorie worden geraamd op vijftienduizend gulden. De commissie is van oordeel
dat dit bedrag naast de eigen bijdrage van de mensen uit Elsen, bijeengebracht
kan worden door een subsidie aan het rijk te vragen bij de minister voor de
hervormde eredienst en door een bijdrage van de synode van de hervormde kerk
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uit het fonds voor noodlijdende kerken. Voor een geldinzameling voor de kerk in
Elsen is de tijd echter niet gunstig. Overstroming van het land van Maas en Waal
en de grote stadsbrand in Enschede brengen de collecte voor de kerkbouw op het
tweede plan. En dan komt daar nog bij dat dominee Jannink ernstig ziek wordt.
Pas op 22 januari 1863 komt de commissie opnieuw officieel bijeen. De
commissie heeft echter niet stil gezeten want er is inmiddels wel de goedkeuring
verkregen voor de bouw van de classis Deventer. In Rijssen echter blijft de
kerkenraad zich verzetten tegen de bouw in Elsen. Men wilde een oplossing
zoeken voor de afstand naar de kerk in Rijssen zonder dat Elsen zich zou
afscheidden van Rijssen. De kosten voor de instandhouding van een eigen
kerkgebouw zouden dermate hoog zijn dat het op den duur wel eens niet op te
brengen zou zijn. De bouwmeester Bosch uit Lochem werd door de commissie
benaderd om een ontwerp voor een kerk en pastorie te maken. Zijn ontwerp
krijgt de algemene instemming en hij krijgt opdracht de tekening verder uit te
werken en een bestek te maken. Dan komen de problemen om de hoek kijken.
De commissie kan het onderling niet eens worden over de plaats waar de kerk
moet komen. Men heeft enkele percelen grond op het oog waarop de kerk
gebouwd kan worden. De eigenaar wil het ene perceel niet verkopen, het andere
is te duur en weer een ander wil de grond wel voor een redelijke prijs afstaan
maar vraagt daarvoor naast de koopprijs eigen zitplaatsen in de kerk. In de
commissie heerst onderlinge verdeeldheid en op voorstel van dominee Jannink
wordt besloten met de verdere voorbereidingen te wachten totdat de mensen in
Elsen het eens zijn geworden over een geschikte bouwplaats en totdat de
toegezegde bijdragen zijn betaald. Bouwmeester Bosch neemt genoegen met
honderd gulden. Dit bedrag wordt verkregen door vijf procent van de toegezegde
bijdragen van de hervormde gemeenteleden in Elsen op te halen. Ondanks het
feit dat niet iedereen die bijdrage betaald, komt er toch genoeg geld binnen om de
bouwmeester te kunnen betalen.
Ontbrak er een kerk in de buurtschap Elsen, in het verleden lag er aan de
Seinenweg in Elsen wel een havezathe, het Huis te Elsen, ook wel Huis Effink
genoemd. Huis Effink wordt voor het eerst genoemd in het jaar 1188, dan
inventariseert graaf Hendrik van Dale, Heer van Diepenheim zijn bezittingen.
Naast de parochie ‘Risnen en het hof to Enthere’ staat ook het Huis Effink op de
lijst van zijn bezittingen vermeld. Het huis Effink kwam in het jaar 1638 in
handen van Willem van Haersholte. De familie Haersholte bekleedde toen
verschillende belangrijke politieke functies. Van de in het jaar 1752 in Elsen
geregistreerde erven, in totaal vierenveertig waren er toen nog tien in het bezit
van Coenraad Willem van Haersholte. In het jaar 1755 werd Huis Effink met de
daarbij behorende erven verkocht aan Arend van Raesfeld voor de prijs van
achtentwintigduizendvierhonderdvier gulden. Van Raesfeld behoorde tot de
zogenaamde stadsadel. In het jaar 1821 is Huis Effink afgebrand, de laatste
eigenaar was Derk Joachim Willem Jan van Raesfelt tot Elsen. Gelet op het
aantal vuursteden die het Huis telde en waarover belasting moest worden
betaald, mag verondersteld worden dat het huis Effink een bescheiden havezathe
is geweest. Het was niet alleen de Heer van Huis Effink die bezittingen had in
Elsen, ook het voormalig klooster van Sibculo had er bezittingen, evenals de Heer
van Huis Wegdam, de Heer Van Ampsen en de burgemeester Dikkers van
Rijssen. En dan was er nog het ‘weeshuisgoet’, dat aan het weeshuis in Deventer
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toebehoorde.
In de tweede helft van de negentiende eeuw is de weg van Rijssen naar Markelo
verhard. Oude mensen spraken vroeger over de ‘grinte’ als ze het over de
Rijssenseweg hadden. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat er eerst nog
sprake is geweest van een grintweg. In de vijftiger jaren van de twintigste eeuw is
de Rijssenseweg vernieuwd en hier en daar verlegd. Komende uit de richting van
Markelo maakte de Rijssenseweg vroeger bij Scholten Meengs, ook wel genoemd
Meengs op ’n Dreij, een scherpe bocht naar links. De weg liep dan langs het erve
Koelert over wat tegenwoordig de Koelertsweg heet. Ter hoogte van de vijfsprong
(’n handpoal) maakt de weg opnieuw een scherpe bocht naar links en liep dan
langs de herberg De Kemper, over dat gedeelte dat tegenwoordig de Kemperweg
heet. Vanaf de plaats waar de Kemperweg nu op de Rijssenweg uitkomt liep de
oude weg over het gedeelte van de Rijssenseweg dat nu bestemd is voor langzaam
verkeer. Als we verder gaan over de Brink van Elsen passeren we diverse
boerderijen met een eigen karakter. In feite heeft ieder boerenerf in Elsen zijn
eigen verhaal en geschiedenis.
Het oude erve De Bakker staat aan de noordkant van de Elsener Brink. Hoewel
De Bakker niet tot de oudste boerenerven behoort had het wel een opmerkelijke
functie. Naast het boerenbedrijf was daar vroeger ook een herberg en was het een
pleisterplaats voor de postkoets. Tegen de boerderij aangebouwd en vlak naast de
weg stond een grote schuur met aan weerszijden twee grote deuren. Als die
deuren openstonden kon men er vanaf de weg met paard en wagen doorheen
rijden. Men kon er zodoende gemakkelijk goederen overladen of opslaan. Ook de
veekooplui op doorreis deden De Bakker veelvuldig aan. Daarnaast hadden ze bij
De Bakker ook nog een kleine tichelwerk. De weg van Rijssen naar Goor liep
vroeger over Enter en Elsenerbroek. Die weg was eerder verhard dan de weg
Rijssen-Markelo. Het verloop van de weg Enter-Goor is in de jaren vijftig van de
twintigste eeuw ook gewijzigd. De erven ’n Krommendam, Nöttebaarg en Logjan
hadden toen een bepaalde uitstraling in het landschap, ze lagen dicht aan de
Enterweg. Door die wijziging in het verloop van de Enterweg zijn ze nu als het
ware verstopt voor de verkeersdeelnemers. Inmiddels zijn in Elsen vrijwel alle
wegen verhard en is veel van het oorspronkelijk landschap van Elsen verloren
gegaan. Elsen heeft evenals Elsenerbroek nog veel te bieden aan natuurschoon.
Er is het glooiende landschap rond de essen en zijn er de bergen de Kelberg en
de Langenberg. Vanaf de Friezenberg kijken we uit over het uitgestrekte
Elsenerveld of zoals men het in Elsen noemt, het Achterbergse veen. Ook op de
Apenberg kan men genieten van een prachtig vergezicht. Er zijn de mooie
houtwallen aan de Kolhoopsdijk in Elsenerbroek. Veldnamen zijn van geslacht
op geslacht gebruikt voor de cultuurgronden. Zo vinden we in Elsen de Vlaak’n
aan de Oomsdijk, de Pöllen tussen de Oomsdijk en de Scholendijk, de Hamgoors
bij de Slagboomsdijk, de Keenvennen en de Keenbelten in de omgeving van de
Scholendijk/Plasdijk en de Reetgoors. Veel gronden hadden ook namen als ’t
Slag, ’n Goorden, Schaddevenne, de Bredden en de Moaten. Op de essen zijn
namen als ’n Steenbaarg, ’n Kelbaarg, de Broake, ’n Broambeelt, ’n Deependal en
de Velve. Vroeger was Elsen en met name de omgeving van de Friezenberg een
paradijs voor de wildstropers uit Rijssen want daar zat veel wild.
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Heel geleidelijk is het centrum van Elsen verschoven van de Brink naar de
Schoolbuurt. Tegenwoordig wordt de buurtschap Elsen vaak in één adem
genoemd met de buurtschap Herike, aan de overkant van de Holtdijksbeek.
Herike behoorde vroeger tot de marke Stokkum. De kinderen uit Herike gaan,
evenals de kinderen uit Elsen en Elsenerbroek in Elsen naar school. De openbare
basisschool draagt de naam ‘Elserike’, in welke naam een deel van de beide
buurtschappen
voorkomt.
Tegenover
de
Schoolbuurt
was
het
asielzoekerscentrum Klompjan, waar voor de daar verblijvende kinderen een
dependance van de basisschool van Elsen was gevestigd. Van de watermolen is
niets meer terug te vinden, alleen de naam ’n Mölnkolk herinnert nog aan de
plaats waar vroeger de watermolen was gevestigd. De windmolen aan de Plasdijk,
die gebouwd werd omstreeks het jaar 1842 is in het jaar 1932 van zijn wieken
ontdaan. De ronde opzet van deze windmolen is nog duidelijk terug te vinden in
het bedrijfsgebouw van het veevoederbedrijf dat er gevestigd is.
Er zijn in Elsen nog een aantal boerderijen bewaard gebleven. De boerderijen
waren degelijk van bouw. Bij de bouw begon men met het ‘veerkante waark’. Dat
was het samenstel van zware balken waarop het dak moest rusten. Voor de bouw
werden de benodigde kaprijke eiken gekapt. Dat moesten rechte eiken zijn die
naar de bouwplaats werden vervoerd. Daar werden ze gekantrecht, dat wil zeggen
dat ze met behulp van een bijl en een dissel vierkant werden gemaakt. Zo’n
gebint bestond uit twee zware eiken stijlen waartussen door middel van een pen
en gatverbinding een zware dwarsbalk was gemaakt. Om te zorgen voor de
stevigheid werd het gebint geschoord door de steekbanden. In vrijwel alle oude
boerderijen is die constructie terug te vinden. Hoe groter de boerderij, hoe meer
gebinten er geplaatst moesten worden. Zodra de gebinten gereed waren moesten
ze overeind gehesen worden. Dat was een heel karwei, waar behalve de werklui
vrijwel alle noabers aan te pas kwamen. Met man en macht werden de gebinten
overeind gehesen en als dat karwei geklaard was werd de plaat waarop de
dakspanten ofwel de sporen rusten aangebracht. Ook over die zijde moest het
gebintwerk worden geschoord. Zodra het ‘veerkante waark’ eenmaal overeind
stond volgde het ‘richtemoal’, waar doorgaans een stevige borrel werd gedronken.
De stijlen van de gebinten werden ook wel de ‘pöste’ genoemd. Daar komt het
spreekwoord ‘binn de pöste blieuwn’ vandaan. Als het gebintwerk overeind stond
begon men met het metselwerk. Gewoonte was de boerderij met de achterzijde
naar de weg te bouwen. Bij de eeuwwisseling 1800/1900 waren er in Elsen en
Elsenerbroek nog een aantal ‘lösse huze’.
Het dorsen begon in januari en moest voor het melken gebeuren. De schoven
werden dan op de deelvloer uitgelegd en in het ritme van een vierslag kwamen de
vlegels op de korenaren terecht. In het voorjaar moesten ook de hakhoutwallen
ofwel singels worden uitgedund. Ze leverden niet alleen brandhout op maar
zorgden ook voor de erfafscheiding. Als regel werden in de maand maart de essen
geploegd. De winterrogge die in oktober was gezaaid stond dan al redelijk boven
de grond. In maart moest het knollenveld er aan geloven. Daar moest de
zomerrogge en de haver op gezaaid worden. En ook het land voor de aardappelen
moest om. Het ploegen ofwel ‘het laand bouwen’ was een eentonig werk maar het
moest wel nauwkeurig gebeuren. Met de ploegstaart in de linkerhand en de
leidsels over de schouder ging het heen en weer over de akker. Soms met één
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paard, vaak met twee paarden. Het ploegijzer wentelde de vruchtbare esgrond
gelijkmatig om en het kwam er op aan om rechte voren te houden. Dan volgde
het zaaien of het aardappels poten. Dat aardappels poten gebeurde vroeger
achter de ploeg of met een pootstok. In het voorjaar was men eigenlijk overal
druk mee. Men moest achter de kippen aan. De kippen liepen los op het erf en op
de deel en in de ‘schöppe’ was wel een hoek waar ze in de nacht verbleven. De
ganzen moesten op gezette tijden geplukt worden voor het dons en de
eendeneieren moest men opzoeken langs de slootkant. Het kwam vaak voor dat
kippen en kuikens geroofd werden door roofdieren zoals vossen, bunzings,
hermelijnen en wezels. Dan moesten er stappen of vallen worden geplaatst. Veel
boeren waren zeer bedreven in het vangen van het roofwild. Ook werd er wel eens
een haas, patrijs of fazant gevangen. Als het voorjaarswerk achter de rug was
kwam de hooitijd. Het maaien, keren, harken en tenslotte het laden en lossen
moest allemaal met de hand gebeuren. Vooral omdat men van het weer
afhankelijk was vielen er in de hooitijd heel wat zweetdruppels. Ook met het
roggemaaien, zo rond Sint Joapik (25 juli) was het bij de boer een drukte van
belang. Dan was men met al het beschikbaar volk op het land om het graan te
oogsten. Als men rond die tijd door de essen kwam was het een feestelijk gezicht
om de ‘rogge-gäste op het land te zien, rogge-gäste waren vier tegenover elkaar
geplaatste schoven. Met de roggeoogst achter de rug ging men naar het veen om
turf te steken of schadden voor de potstal. Rond 10 augustus moesten de knollen
gezaaid en dan was het de tijd van het aardappels rooien. ‘Earpele stekken en
earpele gaddern’. Het aardappel steken was mannenwerk, het rapen deden de
vrouwen en ook de jeugd werd daarvoor ingeschakeld. Daarvoor werden de
kinderen uit de hoogste klassen dikwijls thuis gehouden. In het jaar 1894 begon
Stokkenreef uit Markelo met een melkfabriek. Tot die tijd moest men met de
boter en de eieren naar de boter- of eiermarkt in Rijssen of naar een van de
winkels in Markelo, Goor of Rijssen.
November is de slachtmaand. Dat slachten kan beter verwoord worden in een
gedichtje.
De vaa leup duur de schöppe,
en keek terloops in ’t schot.
Morn mö’j het opzegn hosman,
morgnvrog zin ie an bod.
Nog vuur dat e geet melken,
maakte ’n fornuispot an.
Um acht uur kump de slachter,
dan geet ‘r der efkes van.
’n Eanken van de nienduur,
doar wödt wat stroo e leg.
As vaarken op e haald is
wödt e op de zied e leg.
’n Slachter stek, het vaarken schreeuwt,
het blood wödt op e vöngn.
En as d’r hoar is of e krabt,
wödt e op de ledder e höngn
Doar hänk e dan, n slechter nemp
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meteen het schaarpe mes.
En snit van boawn noar unteren
het zwoare vaarken lös.
De wanne den ’t der onder steet,
vängk het geslunste op.
De vrouwleu maakt de daarme kloar,
det is een naa gesop.
Den zelfden oawnd, of daagns doarnoa,
wordt ’t vaarken of e snien.
Dan zee’j de schinkn, de ribbn en ’t spek,
zoo in de pekkel glien.
En is een slachter kloar met ’t waark,
vuur dat e wodt betaald.
Wödt ees, want det is het gebroek
de fleske op e haald.
Een börrelken dat geet d’r in,
op één been kö’j neet stoan.
Het volgend joar kom ik geerne wier.
dat ’t oeleu good mag goan.

Er waren veel oude gewoonten en gebruiken in Elsen en Elsenerbroek. Met
Palmpasen kregen de kinderen een palmpaashaantje van brood. Dat droegen ze
rond met een zak met ‘kuuleier’. Daarmee gingen ze naar de Friezenberg voor het
‘eier-kuuln’. Ze zongen het versje:

Palm, palm Poasken,
loat den koekoek roasken,
loat den Palm springen
loat de veugel zingen.
Ei – koerei, ei – koerei,
nog eene zundag
dan kriege wie’j n ei.
En net als in de omliggende buurtschappen kleurden in Elsen en Elsenerbroek
ook de paasvuren de hemel.
Er waait een koude oostenwind door de kale houtwallen. Het heeft al weken hard
gevroren en de gure wind die overal doorheen blaast maakt het nog kouder. De
meester op school kan het merken. Van de laagste klassen is bijna de helft van
de kinderen thuis gebleven vanwege de kou. Voornamelijk de kinderen uit
Elsenerbroek lieten verstek gaan. Het kost de boeren in Elsen veel moeite om de
boel dooi te houden en ze zoeken zoveel mogelijk werk binnenshuis. Ondanks de
kou en op een door de weekse dag, op donderdagmiddag 29 januari 1872 is er
een aantal boeren uit Elsen en Elsenerbroek onderweg naar de school in Elsen.
Over de hardbevroren zandwegen kun je ze horen aankomen op hun klompen. Ze
hebben de kraag van hun duffelse jekker omhoog en de pet diep over de oren
getrokken. Vroeger stond de school bij de erven Schreurs en Reef aan de
Scholendijk. De oude school van Elsen werd in de jaren dertig van de
negentiende eeuw gebouwd op het Zuidveld, als vervanger van de scholen in
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Elsen en Herike. Veertig jaar later werd er een nieuwe grotere school naast
gebouwd. Sinds het jaar 1902 is de oude school als kerkzaal in gebruik. In het
begin voor de helft, de andere helft was de schuur van de schoolmeester. Vanaf
het jaar 1889 is het hele gebouw eigendom van de hervormde gemeente
Rijssen/Elsen. Na een grondige verbouwing is de school als kerk in gebruik. Bij
die school was vroeger het hart van Elsen. Ook vanuit Elsenerbroek was de
school bereikbaar over de Scholendijk. Of die school daar toch niet centraal
genoeg lag of dat er andere motieven een rol speelden is niet bekend. In het jaar
1835 verzoekt het gemeentebestuur van Markelo aan het markebestuur van
Elsen om een stuk grond af te staan tussen Wolters en Huiskes op het Zuidveld.
De bedoeling is om een nieuwe school te bouwen voor de buurtschappen Elsen
en Herike. In het jaar 1830 rapporteerde de burgemeester nog dat de school in
Elsen vrij goed was. Het was een school met een strodak, rondom opgetrokken
van steen. Volgens die rapportage is ook het meubilair in goede staat. Wel blijkt
dat de onderwijzer in Elsen het laagste inkomen heeft van de onderwijzers in de
gemeente Markelo, namelijk tweehonderdtweeënzestig gulden en twintig cent.
Enkele jaren later kwam de nieuwe school gereed en in die school werden de
mannen uit Elsen en Elsenerbroek verwacht. Daar zal iets bijzonders besproken
worden dat hun allemaal aangaat.
Nee, het zal niet gaan over Abraham Kuyper die zijn gehoor tijdens de viering van
het driehonderd jarig bestaan van de hervormde kerk had toegesproken. Er was
veel vrijzinnigheid en verdeeldheid over het belijden binnen die kerk. Daarom
had Kuyper zich gemeld als de leider van een grote groep christenen. Ze zullen
zich ook niet buigen over de visie van Domela Nieuwenhuis. Die had zich gemeld
als woordvoerder voor de arbeiders en stelde de uitbuiting van de arbeiders aan
de kaak. Natuurlijk was dat in die dagen groot nieuws. Dat was ook nieuws dat
aan de Elsenaar snel voorbij ging. Wat de mensen in Elsen aansprak was het
nieuws uit de buurtschap. Wanneer er een paard is doodgegaan of er een vrouw
in het kraambed was overleden, dat waren onderwerpen waar in de buurt over
gepraat werd. Zelfs al het nieuws dat zich in Rijssen in de kerk afspeelde had
maar weinig vat op de Elsenaar. Voor hem was Rijssen nog ver weg. Wat kan er
de oorzaak van zijn dat de Elsenaren die middag de felle kou trotseren om samen
te komen in de school?
En dat was het volgende. De dominee uit Rijssen had de diaconie van de
gemeente Elsen benaderd met het verzoek of de armenstaat van Elsen kon
fuseren met die van Rijssen. Zo staat het in de eerste notulen en zo werd ‘Den
Elsener Aarmen’ in die dagen genoemd: armenstaat. Armoede was in de
negentiende eeuw een vaak voorkomend verschijnsel op het platteland van
Twente en met name Rijssen leed daar erg onder. Wanneer de magistraat van
Rijssen krap bij kas was en de kerkelijke armenzorg ontoereikend, moest men
wel naar wegen zoeken om de armlastigen te kunnen helpen. Vandaar dat die
dominee een beroep deed op zijn geestverwanten in Elsen. Volgens de mensen in
Rijssen woonden in Elsen immers de rijke boeren en daar mocht best een beroep
op worden gedaan.
In Elsen redeneerde men daar anders over. Daar vroeg men zich af hoe een
dominee uit Rijssen het in zijn hoofd haalde om de eerlijke, hardwerkende boeren
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uit Elsen te benaderen met het verzoek of de armenstaat van Elsen verenigd kon
worden met die van Rijssen. De dominee moest toch weten dat er in Elsen ook
mensen woonden met een armoedig en sober bestaan. Had hij nog nooit een
markeplaatsje bezocht in Elsen waar mensen woonden die het ook armoedig
hadden. De Elsenaren waren goed op de hoogte met de toestanden in Rijssen. Zo
rond het midden van de negentiende eeuw waren twee broers Ter Horst een
textielbedrijf gestart in Rijssen. Enkele jaren later schakelden ze over op een
jutefabriek. Heel veel Rijssenaren werkten nog steeds op het tichelwerk, als
leemgraver, stoker of arbeider. Het was zwaar werk op zo’n tichelwerk. Men
moest er hard werken en er werden lange dagen gemaakt. In Elsen wist men
maar al te goed dat juist in die kringen veel foezel gebruikt werd. En ze wisten in
Elsen ook dat de sterke drank er de oorzaak van was dat voornamelijk vrouwen
de weg zochten naar de diaconie of naar het armbestuur. Als er in Elsen iemand
was die het niet breed had, dan was er in de eerste plaats de noaberschap. Niet
dat die zomaar met geld over de brug kwam, wel met natura. In de slachttijd
bijvoorbeeld of met het aardappelrooien werd een behoeftig gezin wel bedacht.
Maar om nu die mensen uit Rijssen die hun zuur verdiende geld in drank
omzetten geldelijk te ondersteunen, dat ging de boeren uit Elsen te ver. Om
daarover van gedachten te wisselen was dan ook die vergadering uitgeschreven.
Men had ondanks de kou trouw aan de uitnodiging gehoor gegeven.
De hulponderwijzer uit Elsen was er ook. Hij had de grote kolomkachel
vroegtijdig met hout aangemaakt en gooide er telkens een paar turven op want
men keek niet op een turf in Elsen. Er was een bovenmeester en een
hulponderwijzer op de school in Elsen. Het aantal leerlingen was inmiddels van
dien aard dat een hulponderwijzer door het gemeentebestuur van Markelo was
aangesteld. Af en toe kwam het ook wel voor dat iemand die na de lagere school
het vervolgonderwijs had doorlopen, bij een gerenommeerd onderwijzer in de leer
kwam om tot een bekwaam onderwijzer te worden opgeleid. De naam van die
hulponderwijzer is niet bekend. Wat wel bekend is dat hij een bijzonder mooi
handschrift had. Geloof maar dat er die middag veel is gezegd, dat de aanwezigen
hun mond hebben geroerd. De hulponderwijzer blijkt een praktisch man te zijn
want hij notuleert niet meer dan het strikt noodzakelijke.

Notulen van
Elsenerbroek

de

diaconie

der

gemeente

Elsen

en

Vergadering januari 1872
Nadat de voorzitter J.H. Mensink de vergadering geopend heeft, brengt hij op
verzoek van den predikant van Rijssen het voorstel in om vraag of de armenstaat
van Elsen met die van Rijssen verenigd zal worden.
De hulponderwijzer, daar mede tegenwoordig schrijft op verzoek de namen van de
leden met hun voor of tegen op.
Er tegen waren: G.J. Sprokkereef, J. Jansen, J.H. Sprokkereef, H. Wormgoor, H.
Eeftink. G.J. Senkeldam, D. Rotman, J. Vinkert, G.M. Hegeman, E. Leetink, T.
Leeftink, J.H. Dannenberg, J. Nijhuis, A.J. Schut, M. Zeendam, M. Tijlink, J.W.
Klein Leetink, D. Buursink, G.H. Bakker, J. Bloemendal, M. Kolhoop, G. Groot
Aaftink, G. Wessels, H. Tijink, A.J. Hoevink, A.J. Assink, M. Zeendam, J.H.
Mensink, J. Bloemendal, J.H. Klumpers, E. Heetland, F.J. Hakkert, J.H. Mensink,
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G.J. Hegeman, H. Gerritsen, J. Assink, G.J. Klumpers, J.H. Mensink, J.W.
Mensink, G.W. Odink, B.J. Schreurs en J.H. Gerritsen.
Het voorstel wordt met algemene stemmen verworpen. Hierna wekt de voorzitter
met een kort en krachtig woord vooral de leden op tot milder geven voor
behoeftigen en brengt ter hunner kennis dat G.J. Hegeman of hijzelf, in het volgend
jaar zal aftreden.
Hij stelt dus voor terstond tot de benoeming van een nieuw bestuurslid over te
gaan. Dit goed gekeurd zijnde, gaat men tot stemmen over. De uitslag hiervan is
dat J.W. Klein Leetink 33 en D. Rotman 4 stemmen verkrijgt. De eerste was dus
verkozen, maar bedankt. Er moest dus een nieuwe stemming plaats hebben, doch
alvorens werd besloten dat hij, die de meeste stemmen op zich verenigde de
benoemde zou zijn en ingeval van weigering om de benoeming te aanvaarden
vijftien gulden aan de armen zal geven.
Nu wordt er opnieuw gestemd. De uitslag is, dat J.W. Klein Leetink 19, M.
Zeendam 14, D. Rotman 2, J.H. Dannenberg 2 en J. Bloemendal 2 stemmen
verkrijgen.
Eerstgenoemde dus verkozen zijnde neemt na enige tegenkanting de benoeming
aan.
Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.
De namen van de aanwezigen kunnen de namen zijn van de mensen die
tegenwoordig in Elsen wonen. Het heeft er iets van weg dat het onze generatie
geweest zou kunnen zijn die de vergadering bezocht. De namen van de
aanwezigen in verband gebracht met hun huisnaam: Plas Lammert, n Krommn
dam, n Iemker, n Teemker, de Koopman, om er zo enkele te noemen. Enkele
namen van toen komen niet meer voor in Elsen, zoals de naam Odink. Dit
geslacht woonde vroeger op het erve Wolters. Omdat er geen erfopvolging was
werd de boerderij geveild en door Sprokkereef van n Krommn dam gekocht. Er
waren ook gezinnen waar een mannelijke erfopvolger ontbrak. Zo kon het
voorkomen dat een boerenerf dat geslachten lang dezelfde naam had gedragen,
ineens van naam veranderde.
En nu zijn de mannen weer onderweg naar huis. Ze lopen zoveel mogelijk met
elkaar op en ze praten er nog over na. Men was het unaniem met elkaar eens
geweest. Er was geen enkele voor-stemmer gehoord. In de buurtschap Elsen
waren er enkelen die nog al nauw betrokken waren bij de hervormde kerk van
Rijssen. Die waren het er ook wel over eens dat Elsen niet financieel kon
opdraaien voor de armoede in Rijssen. Het deed hun pijn dat ze hun dominee in
dat geval moesten afvallen. Die uit Elsenerbroek die kerkelijk onder Goor
behoorden, hadden aangevoerd dat als de dominee uit Goor nu ook eens een
beroep op hen deed, dat dan de diaconie van Elsen en Elsenerbroek geheel uit
elkaar zou vallen. En dat moest maar niet gebeuren. Klein Leetink was
waarschijnlijk de enige die met gemengde gevoelens naar huis terugkeerde. Hij
had zich flink verzet tegen zijn benoeming als bestuurslid. Ondanks zijn verzet
werd hij gedwongen om die bestuursfunctie te aanvaarden. Bij weigering zou hij
immers vijftien gulden moeten betalen, dat was in die dagen een rib uit het lijf.
Onderweg naar huis kon hij er zich nog kwaad over maken.
Boven de notulen staat: ‘Notulen van de Diaconie der gemeente Elsen en
Elsenerbroek’. De diaconie is het armbestuur van een kerkelijke gemeente maar
de vroegere marke Elsen had een eigen armenzorg. Elsen was tot de Franse tijd
een welvarende marke met een eigen bestuur. De marke maakte samen met de
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marken Goor, Kerspel Goor, Stokkum/Herike, Rijssen, Enter, Ypelo, Rectum,
Notter/Zuna, Wierden en Hoge Hexel deel uit van het richtersambt Kedingen. In
de Franse tijd werd er op bestuurlijk gebied heel wat gewijzigd. Het eeuwenoude
markenstelsel werd opgeheven. In het begin kwamen de marke Elsen en de
marke Enter bij Rijssen en was Elsen met drie raadsleden in de raad van Rijssen
vertegenwoordigd. In het jaar 1818 had er opnieuw een herindeling plaats en
toen werd Elsen toegevoegd bij de gemeente Markelo en Enter tot de gemeente
Wierden.
Elke marke had zijn eigen bestuur en het markebestuur had de bevoegdheid om
verordeningen te maken. Zo’n verordening werd een keur, ook wel willekeur
genoemd. De keur regelde die zaken die door de hogere overheden niet geregeld
werden. Zoals onder andere het gebruik en onderhoud van wegen en
waterleidingen, de hoeveelheid schapen die men mocht houden en de
hoeveelheid turf die men mocht steken waren zaken voor het markebestuur. Het
grondbezit was de basis voor de onderlinge verhoudingen. Er was sprake van een
klassenindeling. De eigenaren van de gewaarde erven stonden boven aan de
ladder. Ze hadden een volle waar en soms wel meer. Het kwam ook voor dat
eigenaren van kleine bedrijven een halve waar hadden of soms een kwart. Een
waar wil zeggen dat men een stem had in de marke. De pachters hadden een
adviserende stem. De caters (keuters, kotters) waren degenen die een bedrijfje
hadden gehuurd van een boer. Ze waren verplicht om de eigenaar in de hooi- en
oogsttijd te helpen met het werk. De Heer van Elsen had de meeste waren in de
marke, dus de meeste zeggenschap. De marken waren in het jaar 1798
opgehouden te bestaan als publiek rechterlijk lichaam. Ze bleven als
privaatrechtelijk lichaam nog heel lang bestaan. Heel geleidelijk werden de
marken vanzelf opgeheven, dat door de hogere overheden werd gestimuleerd en
later zelfs verplicht gesteld. In verband met de verdeling van de markegronden
werd een plan opgesteld. Bij Markenresolutie van 18 januari 1843 en 15
november 1843 werd dat plan van de verdeling van de marke Elsen aangenomen
en goedgekeurd door de commissie voor de verdeling van de markegronden te
Elsen.
Op de holtink van 9 april 1844 wordt met algemene stemmen besloten om de vijf
markeplaatsjes gratis af te staan aan het hervormde armbestuur van Elsen. Ze
werden bewoond door B. en B.H. Harbers, de weduwe Filipsborg, Berend Verdriet
en B. Smit. Het woord markeplaatsje werd in de volksmond al snel armenplaatsje
genoemd. De armenzorg behoorde tot een van de taken van het markebestuur en
stond los van het werk van de diaconie. De markeplaatsjes De Stolle, ’t Slempken
en Jonas lagen aan of in de directe nabijheid van de Holtdijk. De armenplaats
van Schuurtone (B. en B.H. Harbers) stond aan de Oude Rijssenseweg, een heel
eind voorbij de Diependaalseweg. Dan was er nog het armenplaatsje dat later
bewoond werd door Tossenbeerndjen aan de Plasdijk. Tossenbeerndjen was de
bijnaam voor B.J. Smit en hij maakte tijdens zijn leven nog mee dat zijn oude
huis werd afgebroken. In het jaar 1938 werd op die plaats een nieuwe boerderij
gebouwd waarvan hij de huurder werd. De genoemde armenplaatsjes waren heel
sober van opzet. Ze hadden lemen wanden waarvoor een raster van teenhout
werd gemaakt. Daardoor werd stro gevlochten om vervolgens, zowel aan de
buitenkant als aan de binnenkant te worden aangesmeerd met leem.
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De vraag zou gesteld kunnen worden of er in Elsen werkelijk nog armoede was.
Een ding is wel zeker: met armoede loop je niet te koop. Ongetwijfeld zullen er in
die tijd in Elsen gezinnen zijn geweest die met grote tegenslagen en ziekten te
kampen hadden. Het archief van ‘Den Elsener Aarmen’ vermeldt dat de
uitkeringen beperkt blijven tot diegenen die in een van die armenplaatsjes
woonden. Ook worden leningen verstrekt aan eigenaren van boerenbedrijfjes die
bijvoorbeeld met tegenslag te maken hadden. In de armenzorg van Elsen komt de
zelfstandigheid van de voormalige marke Elsen nog steeds tot uitdrukking. Die
zelfstandigheid wil men niet uit handen geven. Toch leeft nog steeds de stille
vrees dat de armenzorg in Elsen ooit zal worden samengevoegd met Rijssen en
wat betreft Elsenerbroek met Goor. Men heeft zich daarover gebogen en besloten
zich daartegen te wapenen. G.J. Hegeman (secretaris) en J.H. Mensink
(voorzitter) van de diaconie van de gemeente Elsen hebben deze zaak met de
meester uit Elsen besproken. Na lang wikken en wegen hebben ze besloten de
zelfstandigheid van de armenzorg voort te zetten onder een andere naam. Met
behulp van de meester worden er statuten gemaakt en de twee bestuursleden
dienen een verzoek in tot erkenning van ‘De vereniging tot ondersteuning van
protestantse behoeftigen te Elsen, gemeente Markelo’. Als hier over Elsen
geschreven wordt dan wordt daarmee de marke Elsen bedoeld, waartoe ook
Elsenerbroek behoort. Bij beschikking van 17 april 1871 wordt de vereniging
door zijne majesteit koning Willem 111 als rechtspersoon erkend.
Het is bijna vanzelfsprekend dat deze statuten door de onderwijzer van Elsen zijn
opgesteld en geschreven. De onderwijzer die men in de buurtschap de meester
noemde, was tevens de raadsman voor de bewoners. Zijn hulp en goede raad was
doorgaans vrijwillig. Daar stond dan wel tegenover dat de meester met Pasen
geen eieren hoefde te kopen. In Elsen was het gebruikelijk dat iedere leerling de
meester met Pasen vijf eieren meebracht. In de slachtmaand werd de meester ook
goed bedacht en wanneer hij mest nodig had dan betaalde hij die met gesloten
portemonnee. Een goede meester was in een buurtschap niet alleen voor de
kinderen maar voor alle bewoners van wezenlijk belang.
Met betrekking tot de armoede waren er bepaalde zegswijzen zoals:
Klagers hebt gen nood
en pochers hebt gen brood.
Wee’t van aarmood sprink,
sprink neet wied.
Het werd echter het meest gewaardeerd dat men zelf de eigen boterham
verdiende want:
Ne verdeende brugge met spekvet besmeerd,
is meer as nen gekreegnen met schinknplakn weerd.
‘Ne brugge’ was een boterham met een plak ham
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ONTVANGSTEN
Januarij
Maart
April
Augustus
Oktober
November

December

Van 73 in kas

f 24,93

Collecte Elsenerbroek
- 6,10
Collecte Elsen
- 15,31
Collecte Elsen
- 12,54½
Collecte Elsenerbroek
- 5,99
H.J. Ulfman, aan rente
- 16,00
Uit de spaarbank te Goor
- 4,09
G.J. Klein Nagelvoort
- 31,00
Agio, voor Hollands geld
- 0,37½
G. ter Weel, rente
- 4,50
Van zeventig gulden Pruis voor Hollands - 2,38
Riet van het Armenveen
- 13,00
L.B. Rotman, rente
- 9,57
Buitengewoon
- 4,25
Nalatenschap
- 16,25
W. Brinkman, rente
- 13,50

Totaal

f 179,79 ½

Uit het overzicht van de inkomsten over het boekjaar 1874 blijkt dat de
vereniging haar inkomsten onder meer verkrijgt uit collectes, die twee maal per
jaar worden gehouden. De vereniging heeft niet alleen onroerende bezittingen, er
staat ook geld uit; dat blijkt uit de ontvangen rente. Het verkochte riet van het
Armenveen komt ieder jaar als post bij de ontvangsten terug. Van wie de
nalatenschap was vermeldt het kasboek niet. Het is niet onwaarschijnlijk dat de
omwisseling van het Duitse geld (Pruis) daar ook mee te maken heeft. Agio is de
waarde boven de nominale waarde. Wie er in Elsen en Elsenerbroek collecteerden
is niet in de stukken te achterhalen, dat rouleerde. Omdat alles te voet moest
gebeuren moet daar niet geringschattend over worden gedacht, daar ging heel
wat tijd in zitten.

UITGAAF
19 Januarij
20 Januarij
21 Januarij
28 Januarij
2 Maart
1 April
7 April
20 April
1 Mei
9 September

een pakje kruiden
H.J. Jansen, broodbakker
Wed. Dk. Ter Harmsel te Rijssen,
Kleedingsgoed
Wijn op kruiden
één paar klompen N.N.
Grondbelasting
Wed. B.H. Harbers, aardapp.
J.H. Krommendam, aardapp.
H. Vasters, kamerhuur
de erven Hegeman, voor peppels

f 0,60
- 1,12
- 28,00
- 1,00
- 0,45
- 3,76
- 2,80
- 7,20
- 19,00
- 4,75

Het pakje kruiden is bestemd voor een zieke bejaarde, soms voorgeschreven door
de dokter. De arbeiders op de fabrieken en op het tichelwerk in Rijssen hadden
een vast inkomen. Er waren boerenzonen in Elsen die geen uitzicht hadden om
een boerderij over te nemen. Ze waren naar Hengelo gegaan om er te werken in
een van de metaalfabrieken. Omstreeks de jaren 1870-1875 verdiende een
arbeider in een middelgrote stad ongeveer zes gulden per week. Dat was toen een
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redelijk loon. De weekuitgaven van een gezin met drie kinderen waren als volgt:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brood
f 1,57
Hoofdspijs voor middagmaal
- 1,40
(5 kop aardappelen, of 2 kop erwten of 2 pond meel)
Zout
- 0,07½
Boter ½ ons daags
- 0,35
Vet ½ ons daags
- 0,35
Peper, azijn, mosterd en meel voor saus
- 0,15
Koffie, 2 ons in de week
- 0,26
Gebrande stroop
- 0,03
Melk, halve kan per dag
- 0,21
Karnemelk
- 0,20½
Olie voor licht
- 0,09
Zeep, stijfsel en blauwsel
- 0,20
Garen, band en sajet
- 0,20
Contributie begrafenisfonds
- 0,18
Schoolgeld voor een kind
- 0,10
Kerk en tabak, scheren en soms een glas jenever
- 0,40

Totaal

f 5,77½

Het boodschappenlijstje geeft een beeld van de soberheid in die dagen. Vlees of
spek kwam blijkbaar niet iedere dag op tafel. Op het lijstje is geen post voor
brandstof en de huur wordt ook niet vermeldt. De halve cent was een vaak
voorkomend betaalmiddel en men rekende meestal met stuivers. Dat komt tot
uitdrukking in het versje dat sommige huisvaders op zondagmiddag wel eens
zongen als zij paardje reden met een van hun peuters op de knie.

Jaan oet ’t Brook, den ’t van eenen knokkn,
de heele wekke soep kon kokkn.
Ein, twei, drei.
Jaan oet ’t Brook den har’n oold peerd,
dat was nog gen viefnzuuwntig stuuvers weerd.
Ein, twei, drei.
Jaan oet’t Brook wol kloaver halen,
en toen völle met den oolen schimmel in den graven.
Ein, twei, drei.
Jaan oet ’t Brook den köm in ’t hoes,
zonder peerd mér met nen poes.
Ein, twei, drei.
In het versje komt niet alleen tot uitdrukking dat men vroeger rekende met
stuivers maar het heeft er ook alle schijn van dat de mensen uit Elsen zich een
beetje verheven voelden boven die van ’t Brook. Net alsof ze er mee wilden
verwoorden dat Elsen de oudste nederzetting was. Dat Elsen er al was toen als
het ware Elsenerbroek nog geboren moest worden.
De jaren verstrijken. In de notulen van de vereniging komen geen spectaculaire
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zaken aan de orde. Gewoontegetrouw wordt er in vermeld aan wie het riet van
het Armenveen is verkocht en wie er is verkozen in een ontstane vacature. In het
kasboek is duidelijk merkbaar dat naarmate de jaren verstrijken de kosten
stijgen. In het jaar 1880 is het bedrag van de wekelijkse ondersteuning al een
gulden. Wat daarbij opvalt dat het bedrag van de ondersteuning in de oogsttijd
aanmerkelijk lager is dan in de winter en het voorjaar.
In het jaar 1877 sterft de begaafde en kunstzinnige koningin Sophia, echtgenote
van koning Willem 111. Het echtpaar had drie zonen die op jonge leeftijd zijn
overleden. Op zestig jarige leeftijd trouwt koning Willem 111 met de jonge prinses
Emma van Waldeck Pyrmondt. Uit dit huwelijk wordt op 31 augustus 1880 een
prinses geboren, de latere koningin Wilhelmina. Op 23 november 1890 overlijdt
koning Willem 111 aan een chronische nierziekte. Acht jaar lang zal koningin
Emma, daartoe aangewezen door de Staten generaal, ons land regeren. Een
teruggang in de economie leidt in die jaren tot werkeloosheid en heeft dalende
lonen tot gevolg. De mondigheid van de vakbeweging wordt hier en daar
merkbaar en er wordt betoogd tegen uitbuiting en kinderarbeid.
En de boer, hij ploegde voort. Ook in Elsen en Elsenerbroek, waar dit nieuws niet
aan de bewoners voorbijgaat. ‘Den Elsener Aarmen’ is in het bezit van een
zogenaamd doodslaken. Eeuwenlang is het de gewoonte geweest dat een lijk
thuis opgebaard wordt. Het doodslaken dient er voor om over de kist te worden
gespreid. Omdat een doodslaken erg duur was, werd het aangeschaft door de
vereniging voor gemeenschappelijk gebruik, één voor Elsen, één voor
Elsenerbroek. Bij een sterfgeval in Elsen kon men van dat doodslaken gebruik
maken, daar hoefde niets voor betaald te worden. Het was gebruikelijk dat er een
vrije bijdrage voor gegeven werd ten behoeve van de vereniging, omstreeks het
jaar 1880 gaf men daar in het algemeen vijftig cent voor. In het jaar 1881 werd
door de vereniging een nieuw doodslaken aangeschaft, de prijs was twaalf gulden
en vijfenzeventig cent. In het jaar 1882 werd dat nieuwe doodslaken in Elsen
negen keer uitgeleend, dat was in vergelijking met voorgaande jaren erg vaak. De
begrafeniskosten waren niet zo hoog, de prijs van een lijkkist lag tussen de vier
en vijf gulden, de grafrechten waren laag. Het grafmonument was heel sober en
was van hout, pas later kwamen de grafstenen.
Een buurtschap in Twente is niet denkbaar zonder haar noaberschap. Iedereen
in de buurtschap had zijn eigen noodnoabers en noabers, zo ook in Elsen. In die
noaberschap was een duidelijke hiërarchie aanwezig. Het zou voor de hand liggen
dat de dichtstbijzijnde buurman ook de eerste noodnoaber was. Dat ging niet
altijd op want de eerste noodnoaber moest over twee paarden beschikken en zo
mogelijk over een kleedwagen. Bij een begrafenis nam de naaste familie plaats op
de wagen waarmee ook de overledene werd vervoerd naar het kerkhof. De
vrouwen namen plaats op de aansluitende wagen en de mannen liepen er achter.
Vanuit Elsen werd men begraven in Rijssen en vanuit Elsenerbroek in Goor. Een
van de taken van de noodnoabers was ook dat ze kwamen waken bij een
stervende. Soms moest er wel eens gewaakt worden bij het lijk. Dat gebeurde
wanneer men veel overlast had van ratten en muizen. Indien iemand was
overleden zorgden de noodnoabers voor het afleggen van de overledene, ‘vuur
henne kleen’ werd dat genoemd. De noodnoabers zorgden er ook voor dat de
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naaste familie op de hoogte werd gesteld van de dood. Dat was het zogenaamde
‘dood bekend maakn’. De taak van de noabers was ‘het grove neugn’. Aan het
eind van de negentiende eeuw werd er hier en daar een fiets gesignaleerd, in
Elsen was de fiets nog heel zeldzaam. Dikwijls moest men grote afstanden te voet
afleggen om de familie en ‘kunnigheid’ van de overledene uit te nodigen. Wanneer
iemand was overleden werden meteen de vensters gesloten en de klok stil gezet.
In de keuken mochten de vensters op een kiertje. Ook de noabervrouwleu
hebben hun taak bij de begrafenis. Zij zorgden dat er koffie werd gezet en dat de
koffie met brood werd geserveerd. De noaberschap hield ook in dat men elkaar
hielp wanneer er een dikke bui regen aan kwam en het laatste voer hooi bijna bij
elkaar was.
Er waren omstreeks 1888 vijftig adressen die wekelijks ondersteuning
ontvangen. Die ondersteuning bestaat niet altijd uit een geldbedrag, ook in
natura vindt die ondersteuning plaats. Zo worden aardappelen, kleding en
klompen verstrekt maar ook geneeskrachtige kruiden en lijnzaad. Van lijnzaad
werd een hete brij gemaakt. Die brij werd in een zakje gedaan en zo heet mogelijk
op de ontstoken of pijnlijke plaats gebonden. ‘Pappen en nathouden’ luidde het
spreekwoord in die tijd. Rekende men nog met stuivers en halve stuivers
(weerduiten), met betrekking tot de inhoudsmaten sprak men van een mud, een
schepel en een vijfkop. Ook werd in Elsen wel gesproken van een spind als
inhoudsmaat, een spind was vijf vijfkop. Het valt op dat van de jaren 1881 tot
1889 door Jannink uit Goor jaarlijks honderd gulden wordt betaald aan de
vereniging voor het jachtrecht. Het is vanzelfsprekend dat hij het recht krijgt in
heel Elsen te jagen. Soms ontvangt de vereniging een extra gift en soms wordt er
een bedrag gelegateerd. Vrijwel ieder jaar is het bedrag van de inkomsten hoger
dan dat van de uitgaven, het vermogen neemt toe. Heel geleidelijk aan komt ook
de vereniging in een nieuwe eeuw. De techniek is hard vooruit gegaan, de eerste
auto heeft ons land bereikt. In het jaar 1899 is de boerenoorlog in Zuid-Afrika
uitgebroken. In heel Nederland leeft men met de daar wonende Nederlandse
boeren mee en ook in Elsen wordt het verloop van deze oorlog gevolgd.
De vereniging maakt tegen het einde van de eeuw de balans op. De onroerende
goederen en het vermogen worden in een overzicht vermeldt.
-

heide bezaaid met dennen, liggende op de Borkeld, groot 47 are;
het Armenveen, rietland en veengrond liggende in Noordelijk Elsen. Het
riet wordt jaarlijks ten voordele der armen verpacht, 1 ha, 11 are;
Slempken, Zuid Elsenerbroek, weiland 3 are, bouwland 24 are en weiland
89 are. Deze drie percelen zijn verhuurd aan H.J. ter Balkt voor f 25;
Brilman, Groninger Esch, heide, bouw- en weiland 76 are. Verhuurd aan
J. Klein Ligtenberg voor tien gulden;
Schuur Egbert Jan, Groninger Esch bewoond door Egbert Jan Harbers,
huisnummer 30, (brengt niets op), huiserf, bouwland, heide 1 ha, 27 are;
Schuur Teune, Elsenerveld. Bewoond door wed. B.H. Harbers (brengt
niets op), huiserf en bouwland 2 ha;
Jonas, Zuid Elsenerbroek, bewoond door J.H. Verdriet (brengt niets op),
huiserf, bouw- en weiland, 2 ha, 30 are;
Jannes Smit, Elsenerbroek. Verhuurd voor de tijd van 6 jaar aan J. Smit.
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-

Voor de som van 22 gulden, of 25 gulden met turf, huiserf en bouwland 2
ha en 4 are;
Bril, Elsenerveen. Verhuurd aan J. Klein Ligtenberg voor de som van 10
gulden, bouwland 50 are, heide-veen (niet verhuurd) 81 are, heide 19 are,
wei- en bouwland 21 are.

Naast de onroerende goederen heeft de vereniging ook uitstaande gelden in de
vorm van leningen en hypotheken. Op de Spaarbank te Goor is een bedrag van
zeshonderd gulden ingelegd en het totaal bedrag van de overige uitstaande
gelden bedraagt negentienhonderd en vijftig gulden.
In het jaar 1898 werd de jonge prinses Wilhelmina ingehuldigd als koningin. Op
7 februari 1901 trouwde de vorstin met de hertog Hendrik van Mecklenburg
Schwerin. Zowel de inhuldiging als het huwelijk werd met een groots feest
gevierd ondanks het feit dat overal in de wereld onrust heerste. De
arbeidersbeweging is in opkomst en Pieter Jelle Troelstra roept op tot stakingen.
Ook in Twente is de vraag in de fabrieken om meer loon en betere werktijden.
Ook daar breken aan het begin van de nieuwe eeuw stakingen uit. Zelfs in
Rijssen is het onrustig onder het fabrieksvolk en was er een langdurige staking
bij de jutefabriek van Ter Horst. De onrust gaat aan Elsen voorbij. Bij de mensen
uit Elsen is er nog steeds het streven naar een eigen kerk. Tegen het eind van de
negentiende eeuw is er een mogelijkheid. De oude school is in de jaren zeventig
vervangen door een nieuwe school die naast de oude school is gebouwd. Bij de
hervormde gemeente van Rijssen wordt een verzoek ingediend om voorlopig een
keer per veertien dagen een kerkdienst in die oude school te houden. De
kerkenraad van Rijssen staat daar welwellend tegenover en de gemeente Markelo
heeft ook geen problemen om de oude school in bruikleen af te staan aan de
hervormde kerk uit Elsen. Dan moet men het wel zelf onderhouden. Zo kreeg
Elsen toch een plaats van samenkomst. De inrichting van de kerk was erg sober,
eenvoudige houten banken, een vloer van veldkeien en een grote kachel
bepaalden het beeld van het interieur. De kansel was een lessenaar en op een
ouderwets harmonium werd de gemeentezang begeleid. In het jaar 1900 werd de
eerste dienst gehouden. De voorganger was ook godsdienstonderwijzer of zoals
men die ook wel noemde leermeester of catechiseermeester. Namen als meester
Bruggink, meester Dijkman en meester Renger zullen bij velen nog bekend in de
oren klinken. Bij de overstap naar de nieuwe eeuw zijn er in Elsen vier armen die
aanvulling op hun levensonderhoud nodig hebben, ze ontvangen wekelijks een
ondersteuning. Een van degenen die een ondersteuning ontving was B. Verdriet,
bijnaam Jonas. In het jaar 1879 is B. Verdriet overleden en de vereniging
betaalde de lijkkist voor een bedrag van vier gulden en vijftig cent, alsmede de
begrafeniskosten ad zes gulden en zeventig cent. Na het overlijden van B.
Verdriet ontving zijn zoon J.H. Verdriet een wekelijkse uitkering. Het schijnt niet
zo goed te boteren tussen de vereniging en J.H. Verdriet. Ook diens zoon woont
in het genoemde huis. Om met de familie Verdriet tot een oplossing te komen
wordt er door de secretaris van de vereniging een speciale vergadering
uitgeschreven. In de notulen wordt het besluit vermeldt.
Tot op heden gehouden vergadering waren bijeen geroepen alle hoofden van
gezinnen van Elsen en Elsenerbroek, om te spreken over de verkoop van het erfje
Verdriet, bijgenaamd ‘Jonas’.
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Het bestuur wenst het gevoelen der aanwezigen te vernemen wat het best zal zijn
met het plaatsje te doen.
Na besprekingen en gedane voorstellen besluit het bestuur te trachten het plaatsje
aan den tegenwoordigen bewoner H.J. Verdriet te verhuren op die voorwaarden,
dat hij zijn vader en zijn moeder bij zich inneemt en behoorlijk verzorgt, en dat, zoo
H.J. Verdriet hiertoe niet genegen is, het gehele plaatsje, met huis en schuur te
verkopen.
Niet meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering hierna gesloten.
Het resultaat van de bemoeienissen van het bestuur met Verdriet is niet
vastgelegd. De familie Verdriet duikt telkens op in de stukken zoals die van 31
december 1908.
Bij het bestuur waren twee doktersrekeningen ingekomen van dokter Wanrooy uit
Markelo. De rekening, die over 1908 liep (behandeling van E.J. Harbers) wordt
(ofschoon erg hoog) onbesproken gelaten. De andere rekening van 1903, ten
bedrage van f 15,60 over geneeskundige behandeling van J.H. Verdriet, tijdens
deze bij Hoekman (of Bello) in kost was, wordt verworpen, omdat het bestuur geen
machtiging aan dokter Wanrooy gegeven had, en het doktershulp inroepen op
eigen hand, door verpleegden gedaan, niet kan of wil gedogen. J.H. Verdriet lag,
toen de diakenen hem bezochten en hij erg ziek heette te zijn, tabakspruimend in
bed. Besloten wordt deze rekening niet te voldoen.
Of het nu komt omdat de tijden veranderen of omdat de notulen uitvoeriger zijn
dan voorheen, is niet duidelijk. De vereniging krijgt wel met meer problemen te
maken. Zo staat in de notulen van het jaar 1909:
Dan komt de zaak N.N. in behandeling, die meende dat hem wegens kostgeld nog
drie gulden toekwam. Bij het nazien der rekening, bleek dat echter niet het geval te
zijn, en bekende de vrouw van N.N., dat ze zich wel vergist zou hebben.
Een van de agendapunten voor de vergadering was het al of niet verzekeren van
enkele oude behuizingen. Het probleem voor het bestuur was dat het zo duur
was. Het betreft hier de verzekering tegen brandschade. De boerderijen met
rieten daken en open vuren waren erg brandgevaarlijk. Voor het bestrijden van
brand was men aangewezen op het water uit de put, dat emmer voor emmer naar
boven moest worden getrokken. Alleen bij een vroegtijdige ontdekking kon een
brand soms bestreden worden. Ook blikseminslag was de oorzaak van een
brand, de mensen waren erg bang voor onweer. Tegen onweer of ander noodweer
kon men zich niet wapenen. Dat kwam immers uit de hand van God. Staat het
niet in de psalmen te lezen: ‘Zijn bliksemen verlichten de wereld, het aardrijk ziet
het en het beeft’. Daarom werd in Elsen bij hevig noodweer het ‘Grote Book’
gepakt en een gedeelte uit de bijbel gelezen en gebeden. Aan het begin van de
twintigste eeuw is de boerderij De Koopman door blikseminslag verbrand en ook
in het jaar 1952 ging deze boerderij door blikseminslag in vlammen op. Een
andere grote brand in Elsen vond plaats in het jaar 1908. Toen werden drie
boerderijen aan de Scholendijk door brand verwoest, het waren de boerderijen
van Schreurs, Assink en Reef. Aan het eind van de negentiende eeuw hadden de
buurtschappen, die bij Markelo behoorden, elk de beschikking gekregen over een
brandspuit. De brandspuit van Elsen was gestationeerd bij de school en die van
Elsenerbroek op het erve Nöttebaarg. Over het gebruik van deze brandspuiten is
niet zoveel bekend. De brandspuit van Elsenerbroek is voor het laatst gebruikt
toen de boerderij ‘n Teemker van Buursink aan de Kolhoopsdijk is verbrand. Bij
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die brandbestrijding hadden de broers Neutebarg de leiding. Met betrekking tot
deze brand doet nog een kleine anekdote de ronde. Bij het uitbreken van een
brand tracht men van alles te redden wat er maar te redden valt. Dat was bij ’n
Teemker ook gebeurd maar de kafmolen die op de deel stond was door de brand
verloren gegaan. Toen een van de buren na de brand bij Buursink kwam vertelt
deze hoe de brand is ontstaan en wat er zo verloren is gegaan door de brand.
‘Joa’, zei de oude Buursink, ‘en de kafmölle is oons ok nog verbraand, en dat spit
miej ook nog wal’. ‘Mér die kafmölle he’j toch al gen joar of vieve gebroekt’,
merkte de buurman op. Waarop de oude Buursink antwoordde: ‘Nee, wiej
gebroekn de kafmölle nich meer, mér het spit meij wal, want wiej harn dr aaltied
de olliekanne op stoan’.
Er is één van de pachter die de pacht niet betaald en het huis, eigendom van de
vereniging, verwaarloost.
Deze pachter, die zijn land en huis verwaarloost, zal worden aangemaand alsnog
zijne verschuldigde huur te betalen. Mocht hij daaraan geen gevolg geven, dan zal
het bestuur pogingen ondernemen om de plaats te doen verkopen. Met de notaris
zal deze zaak worden besproken.
In de tijd dat deze notulen werden opgemaakt was het op het platteland normaal
dat de kinderen hun ouders, zodra die hulpbehoevend waren, bij zich in huis
namen en verzorgden. De ouders hadden de kinderen grootgebracht en opgevoed
en dan heel geleidelijk wisselde het patroon en kregen de kinderen de taak hun
ouders te verzorgen. In veel gevallen was er wel een jong stel bij de ouders
ingetrouwd en dan lost dat probleem zich vanzelf op. In andere gevallen leidde
het wel eens tot problemen. Ook dit onderwerp komt in een van de vergaderingen
ter sprake. In de notulen van de vergadering staat vermeld:
Over de weduwe N.N. wordt in het midden gebracht, dat hare kinderen haar kost
en inwoning hebben aangeboden, maar dat zij maar liever hier, ten koste van het
armbestuur wil blijven leven. Met de heer burgemeester, die niet langer de
ondersteuning van de gemeente verstrekt, zal over deze zaak gesproken worden.
In dezelfde notulen staat ook een korte opmerking over de financiële situatie van
de laatste jaren.
De rekening over het jaar 1911 wordt ter visie gelegd, nagezien en goedgekeurd.
Zij sluit met een batig saldo, wat in de laatste jaren niet is gebeurd.
Zo blijk dat er nog al wat sociale problemen bestonden. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat iemand die wordt verkozen tot bestuurslid dikwijls
bedenkingen heeft. Er gaat niet alleen veel tijd in zitten, soms is het ook nog een
ondankbare taak
Voor de mensen uit Elsenerbroek was het al lang een doorn in het oog dat hun
kinderen elke dag opnieuw door weer en wind, te voet in Elsen naar school
moesten. Sommige kinderen waren bijna een uur onderweg. Er moest wat aan
gebeuren en er werd actie ondernomen. Er werd een verzoekschrift ingediend bij
het gemeentebestuur. Er werden de nodige raadsleden benaderd en uiteindelijk
sprong het licht op groen. In het jaar 1904 was de school en de
onderwijzerswoning gereed, een kleine, maar mooie school. Voor de bewoners
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van Elsenerbroek was een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. En het
feest in Elsenerbroek kon niet op. Door de aanleg van de spoorlijn NeedeHellendoorn kwam Elsenerbroek uit haar isolement. De spoorlijn liep door
Elsenerbroek en stopte bij het kleine stationnetje. Daar was met grote letters de
naam van de buurtschap op geschilderd, zodat iedereen die er langs kwam kon
zien dat men Elsenerbroek passeerde. Het was een hele ingreep geweest in het
landschap. Veel eigenaren hadden hun grond graag verkocht aan de Locaal
Spoorweg Mij. Neede-Hellendoorn voor een goede prijs. Op 29 april 1910 werd de
eerste rit op dit traject gemaakt. Er was dan wel een spoorweghalte in
Elsenerbroek maar door de mensen uit Elsenerbroek werd heel weinig gebruik
gemaakt van de trein. Naar Goor ging men met paard en wagen, dan werd er voer
meegebracht voor het vee en werden de boodschappen gedaan. Alleen voor de
vrouwen die een keer naar de Rijssense markt wilden was de trein een prettig
vervoermiddel. Omdat er in het traject Neede-Hellendoorn heel wat onbewaakte
overwegen waren was de locomotief voorzien van een bel, die de machinist
gebruikte bij de nadering van een onbewaakte overweg. Omdat er zoveel
onbewaakte overwegen waren in dat traject werd er vaak onophoudelijk gebeld.
Zo kreeg de trein de naam Bello.
Veel buurtschappen hadden hun eigen buurtrijm, zo ook Elsenerbroek.
Peddemos, ’n kikvoss,
Schuttevaar, den pröt zo raar,
De Kiefte et zich geerne zat,
Janteboer den weet neet wat.
Dalendam, den griezen,
Koor-jaan is nen wiezen,
’n Koekoek hef nen briejboek
Looch-jaan zoch ’t op ‘vos van ’t hoes.
’n Krommndan is nen tapper,
Barlo’s Jenne nen snapper,
en Miene van ’n Beeld,
hef nen buul vol geeld.
Nottebaarg den tred zo kroes,
Tol Gaidiene ’n koffietand,
Emers Dieke hef ’t gat verbraand,
an nen koolen stoavenraand.
tusken hier en Engelaand.

Ook in Elsen kende men zo’n buurtrijm, echter gericht op de mensen uit de
Rothoek. Volgens de overlevering was er een scheper van het erve Rotman die het
rijmen onder de knie had.

Baargman en Biesterman,
een ènken achter ’t venne,
baargman den har ne koo,
den heet’n: de gelle Jenne.
Slags Diene met de foezelkanne,
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Biester-Jan dèn slop biej Hanne,
Biester-Jan Willem, dèn dunnen pier,
det männeken geet van hèn en wier.
Baargsmans geije, den dubbelen keerl
den gung zo geerne noar ’n Kaatnheer,
Kaantn-Lammert, met ’t allozie op zak
zoch biej Henderts Hendrine zien grötste gemak
biej Vinkert bakt ze neagelbrood,
doar voort ze Rotmans Gait met groot,
Sneiders wief, den hekkelroos,
Forten Jannoa vret in ’n moos,
Eums wief met nen groten pot,
Jan Baas met den zwatten kop,
Assink met et roewe hoar,
biej de Bakker zi’j an ’t geeldkantoor.
De Rothoek komt nogal eens voor in de beschrijving over Elsen. Vroeger komt het
voor dat de ligging van een bepaald pand kortweg wordt omschreven als rot. Het
woord ‘rot’ kennen we als veldnaam in de betekenis van een stuk land, vaak in
de buurt van een beek of kolk, waar vlas gereut werd. Door reuten werden de
harde delen zachter en braken, waardoor ze naderhand makkelijk van de
spinbare vezels verwijderd konden worden. Houtachtige delen moesten
‘verrotten’. Het vlas werd op een wei gespreid en begoten tot de omhulsels
loslieten en het gebraakt kon worden. De reute is de plaats waar men het vlas te
weken: te roten legt. De vlasstengels werden in bundels gebonden en in een sloot
of poel (reutkoelen) gereut (geroot). Daarnaast werd het woord gebruikt voor een
bestuurlijke eenheid binnen een marke of een stad. Binnen een rot was beter na
te gaan wie er kwam wonen of vertrokken was. De verdeling in rotten kwam
echter vooral tot uiting bij de bewaking en de verdediging van een stad. Veel
kleine steden waren aanvankelijk verdeeld in twaalf rotten. Dit aantal wordt
aangetroffen in Ootmarsum, Schüttorf, Bentheim en Nordhorn. Twaalf vormde
blijkbaar het optimale aantal rotten in de relatie tussen het aantal weerbare
mannen in een rot en de lengte van de te verdedigen wal. Aan het hoofd van een
rot stond als een ‘kleine’ burgemeester een rotmeester. Hij ontving zijn
opdrachten van het stadsbestuur en was belast met de uitvoering van het
vastgestelde beleid. Hij kende de mensen in zijn rot en wist wie er geschikt waren
voor het verrichten van hand- en spandiensten en het verlenen van hulp bij het
blussen van brand. Een rotmeester kon aangeven welke mannen uit zijn rot
dienst konden doen bij de verdediging en de bewaking van de stad. Binnen het
eerste verdedigingsstelsel zal de centraal gelegen hof gezocht moeten worden, als
de kern waaruit uiteindelijk de stad is ontstaan. Reeds eerder is vastgesteld dat
een rot een onderverdeling was van een vierendeel en dat een rot niet in twee
verschillende vierendelen kon liggen. Bekend is geworden hoe de rotten over het
stadsgebied verspreid lagen. Aangezien bekend is welke rotten deel uitmaakten
van een bepaald vierendeel ligt daarmee tevens de verdeling van de stad in
vierendelen vast. Ook is rotten bekend als: de geweren aan rotten (vier geweren
in piramidevorm tegen elkaar) gezet.
‘We zijn veel te ontwikkeld, er komt geen oorlog’, was de mening van de doorsnee
Nederlander aan het begin van de twintigste eeuw. In de jaren voorafgaande aan
de Eerste Wereldoorlog is de bewapeningswedloop van de grote mogendheden in
volle gang. Overal in de wereld zijn spionnen bezig om militaire geheimen van
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rivaliserende mogendheden aan de departementen of de krijgsmacht te
ontfutselen. En dan ineens gebeurt het. In de zomer van het jaar 1914 trekt een
Bosnische student zijn revolver en schiet de Oostenrijkse troonopvolger Frans
Ferdinand neer. Het gevolg is dat Oostenrijk de oorlog aan Servië verklaart. Dat
was het moment waarop de vlam in de pan sprong.
Nederland stelt zich neutraal op. Op 30 juli 1914 wordt in Nederland de algehele
mobilisatie afgekondigd. Alle militairen moeten zich bij hun onderdeel melden en
dat zijn er ongeveer tweehonderdduizend. Overal in het land heerst grote
verwarring en angst. Gespannen wachten de achterblijvers op hetgeen Nederland
te wachten staat. Een jaar voor het uitbreken van deze wrede wereldoorlog waren
er in Elsen en omgeving nog grote manoeuvres gehouden, waar de Friezenberg
het middelpunt van was. Deze manoeuvres waren zo groot dat koningin
Wilhelmina op inspectie is geweest. Een jaar later zal de oorlog uitbreken. Op 1
augustus 1914 verklaart Duitsland de oorlog aan Rusland en enkele dagen later
aan België en Frankrijk. Engeland verklaart de oorlog aan Duitsland. De hel is in
Europa losgebroken. De neutraliteit van Nederland wordt vooralsnog
gerespecteerd. Er was immers een land nodig die de vluchtelingen kon opvangen.
Mannen die niet in dienst waren geweest worden opgeroepen zich te melden voor
de vrijwillige landstorm. Het aantal aanmeldingen is gering. Ook jongemannen
uit Elsen en Elsenerbroek moeten zich melden bij hun onderdeel. Al snel krijgt
een deel van hen vrijstelling, ze zijn onmisbaar in de landbouw. Minister Cort
van der Linden maakt de Levensmiddelenwet om prijsopdrijving en illegale
handel te voorkomen. In de jaren die volgen wordt een distributiesysteem
ingesteld en zijn de meeste artikelen op een bon verkrijgbaar. Nederland kan de
neutraliteit handhaven. Dat is maar goed ook want de legerleiding was niet
berekend op een oorlog. Zelfs al zou er niet veel gevochten worden dan nog zou
de munitievoorraad binnen een maand op zijn geweest. Het uitbreken van de
oorlog had wel tot gevolg dat vrijwel alle politieke partijen hun
meningsverschillen aan de kant zetten en de regering steunen. Hun doel was de
neutraliteit te handhaven.
Heel langzaam herneemt het leven in Elsen weer zijn gewone gang. Men begint te
wennen aan de situatie waarin het land verkeert. De zorg om de mensen die
tekort komen in Elsen gaat weer gewoon door. Het kasboek van de vereniging
vermeld dat er armen waren die jarenlang ondersteund werden die ineens niet
meer voorkomen in de administratie. Misschien waren het wel van die stille,
teruggetrokken mensen die niet eens gemist worden. Er komen anderen voor in
de plaats en de uitgaven van de vereniging stijgen geleidelijk aan. Voor een van
de bewoners uit Elsen werd een speciale collecte gehouden. Dat was in het jaar
1913 en de collecte bracht vijfenzeventig gulden op. In het kasboek van het jaar
1910 staat vermeld dat door H.J. Rotman (de Kemper) in dat jaar voor
tweeënvijftig aan winkelwaar was geleverd. In die tijd had de Kemper naast de
herberg ook een kruidenierswinkel. Het was niet de gewoonte dat men de
gekochte boodschappen contant betaalde. Men liet de boodschappen opschrijven
en éénmaal per week of per veertien dagen werd er afgerekend. Dat gold ook voor
andere goederen en diensten. Het kwam wel eens voor dat een ambachtsman al
enkele dagen na een levering met de rekening kwam. Dan voelde men zich bijna
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beledigd en vroeg men zich af of de leverancier soms bang was dat hij zijn geld
niet zou krijgen. ‘Den Elsener Aarmen’ heeft blijkbaar bij de winkeliers het nodige
krediet. Want die rekent maar één keer per jaar af, en niet alleen bij de Kemper,
ook bij de bakker. Nu moet wel opgemerkt worden dat iedere winkelier zijn
klanten kende, hij had alleen vaste klanten. Men liep niet van de ene naar de
andere winkel. Er waren echter wel klanten die contant moesten betalen, dat
waren de wanbetalers die men aantrof onder de hele bevolking. In de eerste helft
van de twintigste eeuw had ook de kleermaker nog een goed bestaan. De
confectiekleding was dan wel in opmars maar op het platteland had de
kleermaker nog voldoende werk. Dat treffen we ook weer aan in het kasboek. Op
kosten van de vereniging heeft de kleermaker voor N.N. een nieuw manchester
pak gemaakt. De prijs is negentien gulden en twee centen en de kosten zijn als
volgt gespecialiseerd:
-

8½ el manchester
5
el voering
2
el voering
1
el kanefas
1
boezeroen
kleermakersloon

f 12,37
- 2,50
- 0,70
- 0,50
- 1,60
- 1,35

Kanefas is een niet meer gebruikte vorm van canvas. In diezelfde periode werd
voor een vrouwelijke hulpbehoevende de volgende rekening betaald. Het was
destijds een heel bedrag maar zo’n kledingstuk ging ook jaren mee.
-

1 jak en rok met voering f 16,03½
maakloon
- 1,63

Bij het nalezen van de oude kasboeken passeren verschillende doktoren de
revue. De naam van dokter Wanrooy wordt het meest vermeld. Hij is ook de
gemeentearts van Markelo. Ook wordt er wel eens een beroep gedaan op een
dokter uit Rijssen, zoals op dokter Utenhove, en ook op de doktoren Bosch en
Ten Doesschate uit Goor. Een enkele keer komt er een dokter uit Enter. Elsen
behoort dan tot de gemeente Markelo en veel bewoners zijn dan ook georiënteerd
op Markelo. Maar er zijn er ook die hun boodschappen doen in Rijssen. De
mensen uit Elsenerbroek gaan naar Goor. Het aantal hulpbehoevenden in Elsen
blijft constant. Vier personen ontvangen een gehele of gedeelte ondersteuning.
Onder hen komen namen voor die in het algemeen niet voorkomen in Elsen of
omgeving, waarschijnlijk vluchtelingen uit andere streken. Als er in Elsen over de
Eerste Wereldoorlog werd gesproken dan sprak men van de Grote Oorlog. In de
jaren 1915 en 1916 werden al kleine vredespogingen ondernomen. De wil om tot
een compromis te komen was toen nog in geen van beide kampen aanwezig.
Ondanks het feit dat aan het westelijk front de moordende offensieven elkaar
opvolgden, werden er aan beide zijden geen noemenswaardige terreinwinsten
geboekt. Bij de gevechten, vaak man tegen man, vielen talloze slachtoffers. Ook
aan die oorlog kwam een eind, op 11 november 1918 tekenden de Duitsers als
laatste natie een wapenstilstand in het bos van Compeagne. Daarvoor hadden
Bulgarije, Turkije en Oostenrijk/Hongarije de wapens neergelegd. Om
gevangenneming door de geallieerden te ontlopen komt keizer Wilhelm 11 naar
het neutrale Nederland. De schaarste aan voedsel in de grote steden op het laatst
van de oorlog heeft tot gevolg gehad dat een grote ontevredenheid heerst onder de
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bevolking. Die wordt ook duidelijk in de politiek want er is een kloof ontstaan
tussen de S.D.A.P. en de confessionele partijen. Op economisch gebied komt er
vlak na de Eerste Wereldoorlog een opleving die merkbaar is in de prijzen van
graan, vee en melk.
Misschien is die economische opleving er ook wel de oorzaak van dat het bestuur
van de vereniging op de vergadering van 31 december 1920 heeft besloten om de
administratie op te dragen aan G.W. Hegeman (Plas-Lammert). Hij ontvangt
hiervoor een vergoeding van tien gulden per jaar. In de vergadering van 30
december 1929 wordt op voorstel van J.W. Reilink besloten de vergoeding voor de
boekhouder te verhogen naar vijfentwintig gulden per jaar. Wanneer Hegeman
wordt belast met de administratie maakt hij geen deel meer uit van het bestuur.
Het toezicht op de onroerende goederen en de contacten met derden zoals met
het gemeentebestuur, de doktoren of de cliënten blijft de taak van de
bestuursleden.
In het jaar 1921 heeft het bestuur de dennen op de Borkeld laten kappen. Die
brachten maar liefst negenhonderdzeventig gulden en tweeënvijftig cent op. Voor
het ‘slaan’ van de dennen werd aan A.J. Ulfman aan arbeidsloon vijfenveertig
gulden betaald en voor het binden van de dennentakken nog dertig gulden. De
takken werden in bossen gebonden voor eigen gebruik onder de fornuispot maar
ze werden ook verkocht aan de bakkers die er de oven mee stookten. Bij iedere
bakker stond wel ‘ne riezermiete’ (mijt: berg) op het erf, soms stonden er wel
meer.
In de twintiger jaren (twintigste eeuw) werden heel wat fietspaden aangelegd
langs de zandwegen. In de buitengebieden waren er bijna geen verharde wegen.
De fietspaden werden gemarkeerd door witte betonnen paaltjes om te voorkomen
dat de paden kapot werden gereden door paard en wagen. De Plasdijk was ter
hoogte van het Armenveen bij opdooi en bij langdurige regenval echter zo slecht
begaanbaar, dat geleiders van paard en wagen wel genoodzaakt waren om over
het fietspad uit te wijken.
Ieder jaar werd het riet van het Armenveen bij inschrijving verkocht. Men kon
briefjes inleveren bij de administrateur en de hoogste inschrijver werd doorgaans
de koper. Al naar gelang de vraag en de kwaliteit van het riet, was de opbrengst
jaarlijks tussen vijftig en vijfenzeventig gulden. In het jaar 1923 heeft het riet
niets opgeleverd. In de notulen van dat jaar is vermeld dat het riet door hagel is
vernield.
Eind van de twintiger jaren werd Elsen aangesloten op het elektriciteitsnet.
Overal langs de wegen werden lantaarnpalen geplaatst voor een bovengronds net
en later ook de telefoonpalen. Wessels (Baargman) kan zich nog goed herinneren
dat Dollekamp uit Markelo bij hen thuis elektra heeft aangelegd. Dollekamp had
in Markelo als een van eersten een auto. Toen Dollekamp met de auto bij Wessels
kwam mocht deze (negen jaar) een eindje mee rijden in de auto. Dat was zijn
eerste rit in een auto. De petroleumlampen werden vervangen en voor de boeren
is het een uitkomst, er komt ook licht op de deel.
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De crisis veroorzaakte in de landbouw dat de prijzen van biggen en varkens een
dieptepunt bereikten. Er is een overschot aan graan en aardappelen. Het gevolg
is dat er een regeling komt om aardappelen te laten prikken om ze voor
menselijke consumptie onbruikbaar te maken en om het graan te laten kleuren.
Ook is er een overschot aan komkommers en tomaten in het Westland, de
producten worden met karrenvrachten doorgedraaid. Voor een grote
bevolkingsgroep zijn die maatregelen heel moeilijk te bevatten. Op veel plaatsen
in de wereld wordt honger geleden. Zeer velen in Nederland moeten een grote
soberheid betrachten om wekelijks rond te komen. Bezuinigen is de stoere
uitspraak van minister-president H. Colijn. De dertiger jaren zijn in Nederland
ook de jaren van de groeiende mechanisatie. Het gras hoeft niet meer met de
hand gemaaid, gekeerd en bijeen geharkt te worden. Het paard wordt voor de
maaimachine gespannen en daarna voor de schudder en de hooiark. Dat is een
hele werkbesparing. Men hoeft niet meer met de vlegel te dorsen want de
dorsmolen heeft zijn intrede gedaan, evenals de broedmachine. Hier begint de
grootschaligheid. Er worden hele grote kippenhokken gebouwd voor meer
leghennen, er moeten meer varkens worden gemest. Bij Zwem-Jan (Hartgerink)
hadden ze als een van de eersten een elektrische broedmachine. Het verhaal gaat
dat op zekere dag iemand uit Rijssen van de Rijssense Pluimveevereniging bij
Zwem-Jan met een doos eieren kwam met de vraag of ze die wel voor hem uit
wilden broeden. Harterink nam de zaak eens op en zei dat dat wel ging. Waarop
de man vroeg: ‘Ik komme hier moarn wier langs, zo’k ze dan wal wier met könn
nemn?’ Ook de Locaal Spoorweg Maatschappij Neede-Hellendoorn kampt met
problemen. Doordat het vrachtvervoer is teruggelopen is de maatschappij in de
rode cijfers gekomen. Het gevolg is dat het treinverkeer op dat baanvak wordt
opgeheven. Op 14 januari 1935 passeert de laatste trein in Elsenerbroek. Het is
er stil van geworden.
Of men in Elsenerbroek de trein zo mist is nog maar de vraag. Misschien Jan
Broeze, de man die het boerenbestaan met zijn artistieke begaafdheid
combineerde. De man die ooit boer was maar bovenal kunstschilder, Egbert Jan,
was één van de stillen in den lande. Maar hij was ook één van de grootste
kunstenaars van deze streek. Hoewel hij enkele jaren les had, eerst van Jan
Kruijsen in Brabant en later van Jos Beeling in Almelo, is hij ook als autodidact
te beschouwen. In elk geval is zijn versie van het kubisme op eigen kracht
verworven en daardoor hoogst origineel. Om zich te bekwamen heeft hij veel
gereisd, niet alleen binnen Nederland. Hij reisde naar Duitsland, Polen, TsjechoSlowakije, Frankrijk, Spanje, België met name Vlaanderen. En voor al die reizen
kon hij vrijwel bij huis instappen.
In het jaar 1933 haalt Marinus van der Lubbe de voorpagina’s van de kranten
wanneer hij brand sticht in het Rijksdaggebouw in Berlijn. Voor deze daad wordt
hij ter dood veroordeeld en op 10 januari 1934 werd het vonnis over hem
voltrokken. Aan het begin van de dertiger jaren komt Mussert in beeld met de
Nationaal Socialistische Beweging. Zijn leuzen spreken de mensen aan in de
moeilijke crisisjaren. Ontevreden middenstanders, onzekere boeren, zakenlui,
ambtenaren zonder uitzicht,onder alle lagen van de bevolking vind Mussert
aanhang, ook in Elsen. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in het jaar 1935
behaalt de N.S.B. acht procent van de uitgebrachte stemmen. Daarna loopt de
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sympathie voor de beweging sterk terug, van alle kanten wordt er gewaarschuwd
tegen die partij. In die tijd van grote nationale onzekerheid melden de notulen
van 13 januari 1937:
Hierna wordt besproken den bouw van een nieuw huis op het plaatsje, bewoond
door B.J. Smit. Besloten wordt opdracht te verlenen aan de heer Aarsen te
Markelo, om als architect op te treden, dan kan zoo spoedig mogelijk de
aanbesteding plaats hebben.
En dan in de notulen en bijna in tegenstelling tot het vorige.
Naar aanleiding van de opmerking van een bestuurslid, dat de weduwe N.N.
gebrek zou lijden, werd besloten een afwachtende houding aan te nemen.
Aarsen heeft het bestek en de tekening gemaakt en op 26 februari 1937 vond de
aanbesteding plaats bij café Brinckate aan de Enterweg in Elsenerbroek. Het
werd een boerderij van elf meter breed en veertien meter lang. In het
woongedeelte is een woonkamer met drie slaapkamers, een keuken en een
waskamer. In het achterhuis is een ruime deel met een stal voor koeien, varkens
en paarden en bergruimte. In de notulen van de volgende vergadering wordt
vermeld dat de huur van de nieuwe boer B. Smit is verhoogd tot honderdvijftig
gulden per jaar. Ondanks die huurverhoging is Smit (Tossenbeernd) blij met zijn
nieuwe onderkomen. Hij was als broodventer in dienst bij bakker Tharner in
Rijssen.
In de jaren dertig van de twintigste eeuw is er meer gebouwd in Elsen. Zo liet
Klein Nagelvoort uit Enter op de plaats waar nu het constructiebedrijf van Ten
Brinke is gevestigd, in die jaren een woning met winkel en werkplaats bouwen.
Klein Nagelvoort was elektricien en fietsenmaker. Hij kon het in Elsen met zijn
bedrijf blijkbaar niet rooien want nog voor de oorlog vertrok hij naar Wierden.
Voordat de hoefsmid Ten Brinke zich daar vestigde hebben er anderen gewoond,
onder andere de joodse familie Heijman en de biggenhandelaar Breukink. Ook de
volkshogeschool Diependaal werd in die jaren gebouwd. Degenen die aan en
rondom de Brink in Elsen woonden waren de noabers en werden ieder jaar een
avond op visite uitgenodigd bij de volkshogeschool. ‘Dat waren gezellige avonden’,
weet Bakker zich te herinneren. Ook na de oorlog werd dat gebruik in ere
gehouden. Met het vertrek van de directeur Eshuis kwam daar een eind aan.
Koningin Wilhelmina was veel later dan ze zelf gewild had in het bevrijde ZuidNederland. Overal in het land werd gerouwd om al die mensen die tengevolge van
bombardementen of die zonder enige vorm van proces waren vermoord. Gerouwd
om al diegenen die belangeloos hun leven hadden gegeven voor een vrij en
onafhankelijk Nederland. Nog een andere categorie kon niet in de feestvreugde
delen. Dat waren degenen die in de bezettingstijd fout geweest waren., of zoals
men ook wel zei, die op het verkeerde paard hadden gewed. Meteen na de
bevrijding werden ze opgepakt en door de P.O.D. (Politieke Opsporingsdienst)
verhoord. Sommigen kwamen al snel weer vrij maar anderen moesten lange
straffen uitzitten. Al snel begon de wederopbouw van alles wat er was vernield.
Achterstallig onderhoud van wegen, spoorwegen, waterwegen en vliegvelden.
Dankzij de steun van Amerika kwam Nederland de ontstane economische
achterstand snel te boven. Met het Marshall Plan kwam een nieuwe economische
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visie en Amerikaanse bedrijven. Het is het zestig jaar geleden dat de eerste bikini
werd gesignaleerd. De bikini kwam in de mode dankzij de film Doktor No van
James Bond. Ursula Andres provoceerde in de film met haar bikini en de
mannen vonden het prachtig; het was in het jaar 1962. Het winkel- en cafébedrijf
van de Joodse familie Heyman werd na hun deportatie bewoond door Breukink
(Bennad van de Bee), hij was biggenhandelaar en begon er opnieuw een café. In
het jaar 1948 werd jonkheer A.J. De Beaufort geïnstalleerd als burgemeester van
Markelo. Veel jongemannen kopen een motor, een JAWA of een BSA. Hier en
daar wordt de eerste bromfiets (Solex en Mosquito) gezien. En op de boerderij
schaft men een tractor aan die men voordien alleen maar kende van plaatjes en
die werd gebruikt op de grootschalige bedrijven in Amerika. In het jaar 1965
heeft iedere boer zijn paard ingeruild voor een tractor. Het tempo van de
wederopbouw versnelt. De woningbouw heeft de grootste prioriteit en ook in
Elsen aan de Kemperweg wordt een dubbele woning gebouwd. De rijkspolitie is
van mening dat politiemensen goed en snel bereikbaar moeten zijn. Derhalve
wordt overgegaan tot decentralisatie van het politiepersoneel. Dat had tot gevolg
dat er ook in Elsen, evenals in Stokkum en kerspel Goor een politiepost kwam.
De mensen in Elsen vroegen zich af waar dat nu goed voor was want in Elsen
gebeurde immers nooit wat; in het jaar 1964 is de politiepost dan ook opgeheven.
Staatsbosbeheer zette zich in om de particuliere gronden in en rondom het
Elsenerveen en de Friezenberg in haar bezit te krijgen. Dat riep verzet op bij de
mensen uit Elsen en daarom werd er een commissie in het leven geroepen. Deze
moest zich inzetten voor het behoud van de cultuurgronden in het Achterbergse
veen en op de Borkeld. Er komt een oproep om niet tot verkoop van de gronden
aan Staatsbosbeheer over te gaan, Staatsbosbeheer had echter de langste adem.
In de landbouwkringen komt men tot de conclusie dat wil men een goed
rendement, men de zaken grootschaliger aan moet pakken. Overal worden
kuikenmesterijen en grote schuren voor varkens gebouwd. De jaren verstrijken,
de secretarisboekhouder G.W. Hegeman heeft inmiddels zijn taak al veertig jaar
uitgeoefend. Het bestuur was maar al te blij met zo’n secretaris die nauwkeurig
was en betrouwbaar, die overal verstand van had en overal aan dacht en die als
het nodig was het bestuur bijeen riep voor overleg. Hegeman was vergroeid met
de vereniging, die een deel van zijn leven was geworden; en onder zijn wakend
oog groeide jaarlijks het tegoed bij de bank.
De zestiger jaren waren roerige jaren waarin de welvaart toenam. De boerderijen
werden te klein en overal verrezen er loopstallen. Ook de tractoren die men op
het land gebruikte kregen een steeds grotere capaciteit. Het boerenbedrijf wierp
zich op als een agrarische industrie. In verband met de invoering van de
Bijstandswet werd op de vergadering van 22 januari 1968 besloten om met het
collecteren op te houden. Sommige mensen in Elsen en Elsenerbroek vragen zich
af of door de invoering van de Bijstandswet het voortbestaan van de vereniging
geen achterhaalde zaak is. Het begrip armoede heeft inmiddels een totaal andere
uitleg gekregen. Armoede is geen kwestie meer van gebrek aan de eerste
levensbehoeften maar blijkt veel meer een kwestie van een achterstandssituatie
te zijn. Het voortbestaan van de vereniging lijkt dus een achterhaalde zaak en als
het een vereniging betrof zonder geldelijke middelen of met een klein tegoed, zou
het niet ondenkbaar zijn geweest dat de vereniging was opgeheven. De vereniging
had bezittingen en banktegoeden, dus moest wel verder. De plattelanders gingen
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op vakantie, voor de boeren was dat nog niet weggelegd. Zowel Elsen als
Elsenerbroek boden gelegenheden om er vakanties door te brengen. In
Elsenerbroek was een camping de Parel van Twente aan de Kolhoopsdijk en in
Elsen de campings De Hoch en Klompjan. In Elsen was de kampeerboerderij De
Langenberg aan de Enterbroekweg en die van Scholten aan de Bovenbergweg.
Later kwam daar de kampeerboerderij ’n Zwemkolk aan de Oude Rijssenseweg
nog bij, evenals de minicamping aan de Bovenbergweg.
Volgens de notulen van 4 februari 1960 heeft de vereniging de laatste uitkering
verstrekt op 14 oktober 1968. Er is toen een bedrag van honderd gulden
geschonken aan de eigenaar van een slecht florerend bedrijf. Niet alle
bestuursleden waren het eens met die schenking, er was nog al wat weerstand.
In het jaar 1970 gaat het niet goed met de vereniging. De notulen van de
bestuursvergadering zijn nietszeggend. Als voorbeeld de notulen van de
vergadering van 4 maart 1971.
Vergadering op 4 maart 1971.
Aanwezig enige leden.
Na het inzien van de boeken en er verder niets aan de orde was, is de vergadering
met goedvinden gesloten.
De notulen van de vergaderingen in de jaren daarop zijn bijna woordelijk het
zelfde. In de jaren 1974 tot 1978 zijn er zelfs geen notulen meer gemaakt. In het
jaar 1978 komt er echter en kentering. Er waait een frisse wind door het bestuur.
Van iedere bestuursvergadering worden weer notulen gemaakt en die zijn
uitvoerig en duidelijk van inhoud.
De aanleg van de S-15 in samenhang met de huidige A-1 was weliswaar
noodzakelijk om de enorme groei van het verkeer te verwerken, het was ook een
enorme inbreuk op het landschap in Elsen en Elsenerbroek. De aanleg van die
wegen kostte veel grond en met name cultuurgrond. En zonder grond kan men
nu eenmaal niet boeren. Omdat veel boerenbedrijven de grond betrekkelijk ver
uit elkaar hadden liggen (verdeeld over kleine percelen), keek men in Elsen al
lang uit naar een ruilverkaveling. Na de stemming op 18 november 1968 was het
dan zo ver en kon men met de werkzaamheden beginnen. Voor de bewoners van
Elsen was deze ruilverkaveling een grote ingreep in het dagelijks bestaan, de
invloed was duidelijk merkbaar in de hele samenleving. Eigenaren van oude
boerenerven verhuisden binnen de buurtschap naar een plaats waar nog ruimte
was voor een rationele bedrijfsvoering. Op de boerenerven hadden van geslacht
op geslacht dezelfde families gewoond en gewerkt. Daar werd dan een nieuwe,
moderne boerderij gebouwd. Op de bedrijven die de boeren achterlieten kwamen
soms collega’s boeren om hun bedrijf daar voort te zetten of uit te bouwen.
Sommige bedrijven stopten en meerdere boerderijen werden omgebouwd tot
woonboerderij. Door die ruilverkaveling was er hier en daar ook afgunst onder
elkaar ontstaan omdat de één meende er slechter af te zijn gekomen bij de
toedeling van de gronden, dan de ander. In Elsenerbroek was de invloed van de
ruilverkaveling minder goed merkbaar, de meeste boeren hadden daar hun
gronden al dicht bij huis en dus veranderde er maar weinig. Vooral in het gebied
rond de Kolhoopsdijk bleef bijna alles bij het oude, vanwege het waardevolle
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landschap. Langs de Kolhoopsdijk lagen de oudste nederzettingen en
vermoedelijk heeft de naam Kolhoop of Colhoop nog te maken met het beroep
van de kolenbrander dat daar ooit werd uitgeoefend. Ook de vereniging had te
maken met de ruilverkaveling. Er was door de jaren heen reeds wat grond
verkocht aan Staatsbosbeheer. Met de ruilverkaveling kreeg de vereniging alle
cultuurgrond toegewezen bij de boerderij van Horstink aan de Plasdijk, de andere
gronden moesten ingeleverd worden. De verkavelingskosten voor de vereniging
bedroegen twaalfhonderd en dertien gulden. Tevens moet er over een periode van
dertig
jaar
van
driehonderdtwintig
gulden
worden
betaald.
De
ruilverkavelingskosten worden op de pachter verhaald.
In Elsenerbroek zag men met lede ogen aan hoe het leerlingenaantal verder terug
liep. Men kon het niet langer tegenhouden, de school zou op termijn moeten
sluiten en dat gebeurde in het jaar 1983. De hoop dat er nog een toeloop van
kinderen uit Enter zou komen omdat daar de openbare school was opgeheven,
was niet in vervulling gegaan. De riante onderwijzerswoning werd verkocht en
het schoolgebouw werd bestemd voor gemeenschappelijke doeleinden voor de
bewoners. Zo werd de school omgedoopt tot buurthuis dat de naam ’t
Broookhoes kreeg. Intussen werd in Elsen in het jaar 1981 een nieuwe school in
gebruik genomen en de oude ‘nieuwe’ school is afgebroken. De kerk werd in het
jaar 1983 uitgebreid en vernieuwd. En nadat het gebouw in het jaar 1989
eigendom van de hervormde gemeente was geworden, nogmaals uitgebreid en
verfraaid.
In het bestuur van de vereniging kwamen jonge mensen en dat werd al snel
merkbaar in de plannen en voorstellen. In de bestuursvergadering van 10 april
1985 werd besloten tot naamsverandering. Het bestuur was eensgezind over de
onderwerpen die aan de orde kwamen. Notaris Rakhorst uit Rijssen werd
benaderd om de statuten te wijzigen. De nieuwe naam: ‘Vereniging tot
ondersteuning van protestantse belangen en personen te Elsen’. Voor het
bestuur was er direct werk aan de winkel. De bewoonster van de boerderij aan de
Plasdijk, mevrouw Horstink-Smit wilde naar Goor verhuizen. Het duurde nog een
tijd voor ze een huis in Goor kreeg toegewezen. Ondertussen wordt door het
bestuur gezocht naar een antwoord op de vraag wat er met de boerderij moest
gebeuren. Verkopen en dan verlost zijn van alle lasten en zorgen die het
eigendom met zich mee brengt, of toch maar weer verhuren en de zekerheid van
het onroerend bezit prefereren boven een banksaldo. Het bestuur kiest voor de
laatste mogelijkheid. Nog voor de huur is opgezegd laat ze zich uitvoerig
adviseren. Na ingewonnen advies is het bestuur eenstemmig van oordeel dat
uitgifte in erfpacht de beste optie is voor de vereniging. Uiteindelijk werd J.W.
Jansen de nieuwe pachter. Jansen werd nadien bedrijfsleider op een groot
landbouwbedrijf in Duitsland en ging verhuizen. De familie Brinkers werd de
nieuwe erfpachter van de woning en grond. Omdat er geen behoeftigen meer
waren die om ondersteuning vroegen, nam het vermogen alleen maar toe. Door
de statutenwijziging kon het geld nu ook voor andere doeleinden worden
uitgegeven. In het jaar 1990 werd honderd gulden geschonken ten behoeve van
de restauratie van de molen van Buursink. In het jaar 1992 kreeg de buurtschap
Elsen vijftienhonderd gulden in verband met het vijftien jarig bestaan van de
buurtvereniging. Ook Elsenerbroek werd niet vergeten en ontving een flink
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bedrag voor de verbouwing van Het Brookhoes. Er werd ruimharig geschonken
voor de gedupeerden van de watersnoodramp in Limburg in het jaar 1996. De
kerk in Elsen kreeg een bijdrage van zevenhonderdvijftig gulden en voor de
restauratie van de hervormde kerk te Goor werd vijfhonderd gulden bijgedragen.
In het jaar 2000 werd een bijdrage verleend aan het door de vuurwerkramp
getroffen Enschede.
Elsen en Elsenerbroek zijn twee buurtschappen waar het nog goed wonen is.
Waar goede doelen zeker ondersteun zullen worden door een aloude vereniging.
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Wetten wa-j wilt: driet’n of van ’n pot of
Niks maakt zo oald as oe bemeuien joonk te lieken

De midwinterhoorn
Wat toet 't doar toch,
wat toet 't doar toch van wieden?
Doar kleengt van allen kaant
'n leed van zeut verblieden.
Dat jag mien hett' in braand.
'n Mirreweenterhoorn
röp weer in 't Twèèntelaand.
Toon Borghuis
Oldenzaal 1956

In de winter werd er op de midwinterhoorn geblazen, over de broekweiden klonk
de weemoedige melodie. Advent is dan weer begonnen en tijdens koude
winternachten klink het geluid heel ver. Het is de eerste zondag van advent als
boven menig oude put een grote flauwgebogen houten hoorn aan de mond wordt
gebracht. Met bolle wangen perst de midwinterhoornblazer lucht in het
vlierhouten mondstuk. Heel weemoedig jodelt er dan een wonderschone melodie
over de essen en de weiden van het Twentse land; klaroengeschal uit de oertijd.
Uit een simpel een tot anderhalve meter lang instrument, meestal zelf gemaakt
uit een berkenstam of een elzenstam. Daarvoor werden boompjes uitgezocht
waarvan de voet enigszins krom is. De stammetjes worden van schors ontdaan,
in de lengte doorgezaagd, uitgehold en de twee helften weer op elkaar bevestigd
met lijm en bandjes van ijzer of wilgentakken. Vroeger werden biezen tussen
beide helften geklemd om de hoorn die – wanneer hij niet gebruikt wordt – op een
vochtige plaats moet worden bewaard, te vrijwaren van lekkage. Het gebruik
stamt uit de tijd van de prehistorische voorouders. Die hoopten rond midwinter
met hun simpele hoornmuziek boze geesten te verjagen die de zon steeds korter
lieten schijnen. Als dan de dagen begonnen te lengen hadden de blazers hun doel
bereikt en werden de hoorn weer voor een jaar opgeborgen. Men nam ooit
algemeen aan dat het midwinterhoornblazen van heidense oorsprong was. In de
Middeleeuwen werd de midwinterhoorn gebruikt door herders die meededen aan
door de kerken georganiseerde kerstspelen. Later luisterden de herders met hun
midwinterhoorns de nachtmis op of kondigden die tijdens hun gang naar de kerk

893

aan. Na de reformatie werd het gebruik een nieuwe zin gegeven als verkondiging
van de komst van Christus.
Een ander verhaal is dat de midwinterhoorn gebruikt werd als waarschuwing.
Als de dienaren van de drost – het hoogste gezag in Twente – op hun paarden
over de heidevelden draafden, werd hun aanwezigheid gesignaleerd door het
geroep van de midwinterhoorn die zich van boerderij tot boerderij liet horen. De
gelovige katholieken werden zodoende tijdig gealarmeerd, ook als ze 's zomers bij
het krieken van de dag de godsdienst in het geheim in de openlucht vierden. Op
het moment dat het mysterieuze geluid over de Fleringer Esch echode wisten ze
onder de Kroeseboom dat de ketters in aantocht waren. Bijna tweehonderd jaar
hing een geest van onvrijheid en bedreiging boven het boerenland, tot Lodewijk
Napoleon een einde maakte aan de terreur van de protestanten.
De midwinterhoorn wordt met de hand gemaakt uit een krom berkenstammetje
of een elzenstammetje. Men maakt hem op lengte en haalt de bast eraf. Er wordt
een gat voor de hap in geboord en daarna wordt de hoorn met een lintzaag
doormidden gezaagd. De beide helften worden uitgegutst en mooi glad gemaakt.
Hoe gladder de hoorn aan de binnenkant is hoe zuiverder de toon is. Er zijn
enkele mensen in Twente die een hoorn kunnen vervaardigen, sommige blazers
maken ze zelf. De hoorn moet aan een aantal eisen voldoen, er wordt inlands
hout gebruikt zoals berk, wilg, els. De hoorn moet zoveel mogelijk naturel blijven,
niet gelakt aan de binnenzijde, weinig franje. Een goede hoorn is tussen de één
meter en één meter zestig, de diameter bij mondstuk is zes centimeter, de
diameter bij de kelk is vijftien centimeter. Het mondstuk (de hap) is van hout, bij
voorkeur vlier. Zowel natte hoorns als droge hoorns zijn toegestaan.
Bij een natte hoorn (niet zo vaak in gebruik) worden de helften bijeen gebonden
met een bies ertussen. Als de hoorn dan in een put wordt gehangen zwelt de bies
op en dicht zo het geheel af. Bij de modernere (droge) hoorn worden de delen op
elkaar gelijmd tot één geheel. Droge hoorns worden nooit nat gemaakt.
Vervolgens wordt er een mondstuk gemaakt, de hap wordt doorboord en
afgeschuind, het einde loopt taps toe en past in het smalle gedeelte van de hoorn.
Ieder heeft zo zijn eigen voorkeur voor een hap, in de regel wordt hij los van de
hoorn bewaard. Klompenmakerij Frans Scholte Lubberink aan de Polmaten 4 in
Denekamp maakt nog originele midwinterhoorns. U kunt van half mei tot
oktober elke donderdagavond van negentien tot eenentwintig uur zien hoe zo'n
midwinterhoorn wordt gemaakt. Frans Tenniglo, een midwinterhoornmaker uit
Ootmarsum geeft elk jaar in november een cursus midwinterhoornblazen. Er zijn
echter ook amateurs die met veel liefde de originele instrumenten maken zoals
Theo Rosbergen uit Borne en M. Meijerink uit Lonneker. In de muziekschool in
Borne wordt elk jaar een kennismakingsdag met het instrument gehouden.
De Twente midwinterhoorns hebben overeenkomsten met de Zwitserse
alpenhoorns, hoewel ze de sierlijkheid van de vorm daarvan missen. Er bestaat
eveneens verwantschap met de grote koehoorns die Hongaarse boerenmeisjes in
de steppen gebruikten om het vee bijeen te roepen en met de 'hyrdelurs', die in
Scandinavië in de midzomernachten wordt bespeeld. Hoe het ook zij, de hoorn
wordt gebruikt in een tijd dat het verlangen naar het licht sterk wordt. Een zelfde
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gedachtegang als bij de paasvuren ligt eraan ten grondslag.
Afgezien van een vermelding in het jaar 1485, waarover Zender bericht in ‘Die
Kulturelle
Stellung
Westfalens’,
stamt
het
oudste
gegeven
over
midwinterhoornblazen uit het jaar 1655. Een missiepater die in Bawinkel in
Duitsland werkzaam was – nadat de protestanten in Lingen de macht hadden
overgenomen – merkt op dat de katholieke bevolking de kerstnacht viert met
herdersliederen,
volksrijmen,
hoornblazen
en
dergelijke
'symbolische
merkwaardigheden’. Het trok veel publiek maar stichtelijk vond hij het niet. De
geestelijkheid bleef overigens in de eeuwen daarna kritisch ten opzichte van het
midwinterhoornblazen. In het jaar 1701 werd het in Haselühne verboden, de
jongeren maakten met allerlei hoorns rond en zelfs in de kerk afschuwelijk
lawaai en verstoorden daardoor de kerkdienst. Omdat het meer voor scheen te
komen vaardigde de bisschop te Munster in het jaar 1706 zelfs een algemeen
verbod uit. Zijn opvolger trok dit verbod weer in nadat hij een demonstratie
bijwoonde en concludeerde dat het een christelijk en vroom gebruik was. Het
verzet van de geestelijkheid bleef echter voortduren. Soms werd in de decennia
daarna de hulp ingeroepen van de wereldlijke overheid omdat de schaapherders
en andere jongeren de kerkdienst hinderden. Ze maakten met hoorn en fluiten
zogenaamde herdersmuziek. Het laatste verbod – in Meppen – dateert zelfs uit
het jaar 1893. Desondanks bleef het gebruik hardnekkig bestaan. De verboden
zijn terug te voeren op de afstand die in de zeventiende en achttiende eeuw
ontstond tussen een culturele bovenlaag en het gewone volk. De bovenlaag
voelde steeds meer behoefte aan orde en harmonie, iedere wanordelijkheid werd
als onbeschaafd afgedaan. In het naburige Munsterland kwamen veel plaatselijk
varianten voor: treiteren van dorpsgenoten, wekken van kerkgangers in de
kerstnacht, het tegen elkaar opblazen om het hardst of om het langst. Er is een
vergelijking met de 'luilakviering' in Amsterdam en in de Zaanstreek.
De Twentse gegevens vertonen een opmerkelijk verschil met die uit Duitsland. Er
is in onze streek nooit sprake geweest van blazen in de kerstnacht op weg naar
de kerk. Op één uitzondering na, beschreven door Boom in 'Mijne
reisportefeuille', waarin hij vermeldt dat men in Tubbergen tegen kerstmis in de
buurtschappen de 'de tonen der schalmei' kon horen. In Twente blies men niet
op weg naar de kerk op de hoorns. In Twente bleven de blazers op het erve en
men blies boven de put. Een ander opmerkelijk verschil met het Duitse blazen is
dat er in de berichten over midwinterhoornblazen in Twente niet gesproken wordt
van herders of opgeschoten jeugd maar over boerenjongens, de boer, de familie.
Voskuil zegt in het 'Volkskundig Bulletin' dat dit een verbondenheid met de eigen
grond suggereert, een verbondenheid die uitstekend past in de theorie van de
meeste berichtgevers over het gebruik.
Overigens verschilde de situatie in ons land ook van die in het Munsterse. Het
was in Twente katholieken verboden openbare godsdienstoefeningen te houden.
Als het al oogluikend werd toegestaan, dan gebeurde dat in schuilkerken of in de
open lucht. In deze situatie is het onmogelijk dat de midwinterhoorn in de
kerstnacht gebruikt is zoals in Duitsland. Als de omstandigheden veranderen –
na het uitroepen van de Franse republiek – is het blazen op zijn retour.
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Het verhaal wil dat de boeren rond Ootmarsum door de midwinterhoorns
waarschuwden als de drost uitreed. Er was dan genoeg tijd om de verboden
kerkdiensten tijdig te beëindigen. Critici bij deze episode merken op dat het
onwaarschijnlijk is omdat men slechts zes weken van het jaar voor de drost
hebben kunnen waarschuwen. Dat de hoorn ook emotionele betekenis had blijkt
uit een mededeling van J.J. van Deinse in: ‘Uit het land van katoen en heide’
(1922). De midwinterhoorn werd door de Twentse bedevaartgangers meegenomen
naar Kevelaer. Herhaaldelijk merken schrijvers uit vroeger tijden op dat blazen
buiten de kersttijd als heiligschennis werd beschouwd. Zo beschouwt men het
nu nog. Het mengsel van gevoelens van saamhorigheid en verzet, van religiositeit
en bewustwording van een eigen identiteit – ontstaan in de achttiende en
negentiende eeuw – wordt gebruikt als aanknopingspunt voor de herleving van
het gebruik in later tijden.
De wedergeboorte van het midwinterhoornblazen begint na de Eerste
Wereldoorlog, als D.J. van der Ven, op 4 september 1919 een grote folkloristische
optocht organiseert binnen een Vaderlands Historisch Volksfeest, vanaf het
Openluchtmuseum in Arnhem. Er reed een wagen in mee waarop twee putten,
een putscheere en drie – met imitatiesneeuw bedekte – boompjes waren
geplaatst. Op de wagen waren drie mannen waarvan één de midwinterhoorn
blies. In het programma werd vermeld dat dit gebruik nog in sommige afgelegen
Twentse dorpjes bestaat (…) 'in den adventstijd, vooral in den nacht van St.
Thomas 21 december.’ Van der Ven voegt daar aan toe dat het gebruik 'een
uiting van angst en een handeling tot zelfbehoud is', oorspronkelijk bedoeld om
de boze machten angst aan te jagen en later gekerstend 'tot een eerbiedige
aankondiging van Christus geboorte'. In een publicatie breidt hij deze zienswijze
uit met de opmerking dat het blazen boven een put een rudiment (eerste
beginsel, niet tot ontwikkeling gekomen) is van een vruchtbaarheidscultus. In
een uiterts gedegen artikel in het Volkskundig Bulletin in het jaar 1981 neemt
J.J. Voskuil stelling tegen het gemak waarop Van der Ven zonder
bronvermeldingen interpreteert en concludeert. Hij was echter wel van mening
dat Van der Ven veel had gedaan voor de herleving van het gebruik.
Omdat de natte hoorn vocht nodig had – en dus nogal zwaar was – werd boven
de put geblazen. Een natte hoorn hing in de put en trok zo dicht, daar kwam nog
bij dat zo'n natte hoorn geregeld bevroor. De putrand diende bij het blazen tot
steun.
Het is een fabeltje dat het blazen boven de put de klank ten goede komt. Het
blazen is zwaar en vergt veel van lippen en wangen. In principe wordt op de
hoorn geblazen als ware het een trompet. Omdat er geen ventielen op
aangebracht zijn kunnen alleen natuurtonen worden voortgebracht. Voordat men
goed kan blazen zijn er wel een paar jaar voorbij. Vroeger werd er in kleine
groepen geblazen, steeds om beurten, nooit tegelijk. De hoorn is niet te stemmen.
Soms stelt een groepje blazers zich elders op en beantwoord dan de roep van de
anderen. Meestal blaast men een vijftal tonen in een bepaalde volgorde. De
'melodie' verschilt van buurtschap tot buurtschap. Het is een wat klaaglijk geluid
wat prachtig klinkt in het Twentse coulisselandschap. Vaak – zeker als het vriest
– kan men de roep van verre horen, het melancholieke geluid klinkt dan
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kilometers ver. De blazers geven het aan elkaar door, leren blazen is leren
imiteren. Sommige blazers kunnen tot zeven tonen uit de hoorn halen, dat vergt
veel lipspanning.
Er wordt geblazen gedurende de adventperiode tot in de eerste week van januari.
Op 'Hilgen Dree' (Driekoningen, 6 januari) wordt de hoorn weer voor een heel jaar
opgeborgen, dat is traditie. Buiten het seizoen wordt er niet op geblazen en ook
niet geoefend. Elke buurtschap kent zijn eigen demonstraties en oefeningen. De
leden komen bijeen en blazen om beurten de oude klanken. Deze bijeenkomsten
zijn vrij toegankelijk en er wordt informatie gegeven. Nieuwe (jonge) blazers
trachten hun eerste klanken aan de hoorn te ontlokken. Elk jaar wordt geblazen
om de Zilveren Hoorn, deze is beschikbaar gesteld door Anton Reef uit Oldenzaal.
Vanaf het jaar 1954 worden demonstraties gehouden met het doel het gebruik
van het midwinterhoornblazen weer terug te brengen. Meestal werden en worden
die demonstraties in de laatste week van december of zelfs op 'Sunte Steffen'
(tweede Kerstdag) gehouden. De locatie wisselt elk jaar: een groot erve of een
café. Er wordt een groepsklassement en een ranglijst van de individuele blazers
opgesteld. Een jury bestaande uit vijf deskundigen luistert van enige afstand
naar de prestaties. De junioren (jonger dan 18 jaar) worden uitgedaagd om hun
prestaties te tonen.
De midwinterhoorn is in het begin van de jaren vijftig door enthousiaste mensen
teruggebracht. Everhard Jans noemde namen als Toon Borghuis, Jan Jans,
Hendrik Racer Palthe, Albert Meyling en Gerrit Gast. Letterlijk en figuurlijk werd
de hoorn nieuw leven ingeblazen. Gelukkig waren er enkelen die zich de klanken
nog konden herinneren. Er werd een commissie gevormd die de jonge boeren uit
de 'adventsslaap' moest schudden. Een wedstrijd werd uitgeschreven onder de
weinige beoefenaars. Het werd een grote teleurstelling, van de negentien
opgekomen blazers had er één de traditionele houten hoorn meegebracht. De
overige deelnemers probeerden aan blikken hoorn klanken te ontlokken. Dat
beviel Toon Borghuis allerminst, hij ging kwaad op een stoel staan en betitelde
deze blamage als schande en verderf voor het volk en de streek. Het reveilblazen
op blikken hoorns had niets van doen met het oude gebruik. Men blies vroeger
op houten hoorns en men zou er nu weer op gaan blazen. De initiatiefnemers
hebben niet meer mogen meemaken dat het 'mirreweenterhoornbloazen' heel
langzaam toch weer op gang kwam. In 1967 waren er al zo'n driehonderd boeren
– jong en oud – die op de houten hoorns de klanken deden verglijden over de nu
kale rogge- en maïsakkers in de besloten tijd tussen de eerste zondag van
Advent, Sint Andries en zondag na Driekoningen.
Na een paar mislukte pogingen van de pastoor van Mariaparochie en de
Twentsche Courant – in het begin van de jaren vijftig – stelt een journalist in het
jaar 1952 vast, dat het met het midwinterhoornblazen afgelopen is. Ondanks dat
komt na de eerder genoemde wedstrijd in het jaar 1953, de belangstelling voor
het blazen op gang. Ter Kuile meent dat het Twents regionalisme hieraan ten
grondslag ligt. De motieven zijn weliswaar dezelfde als voor de oorlog, de situatie
is echter veranderd. De behoefte om van het midwinterhoornblazen een Twents
gebruik te maken blijkt uit de expansie (uitbreiding, grotere uitgestrektheid
krijgen) die het heeft doorgemaakt. Er worden hardnekkige pogingen gedaan om
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de verspreiding van het gebruik te laten samenvallen met de grenzen van het
drostambt Twente. De traditie werd ook bij protestanten erkend zodat de
vroegere gedachte dat het een uitsluitend rooms-katholieke oorsprong heeft
wordt weerlegd.

In de Middeweenterdage
Mooist heurt zik an in 'n doonkeren oavond as de jong steet te bloazen boaven de
putte en doar van wiedten nen aanderen op aantwoord, aaltied umschichtig. Dan
geet er den um wel van eer beiden et leste woord krig. Mangs hölt zonnen jong zik
'n uur of wat stille en as hee meent, dat now eindliks allens deep in de röst is, geet
hee nog éénmoal noa boeten en blös vuur et leste. Boaven em floonkert de steerne.
Zóó hebt dee eigenste steerne efloonkert hoonderden joaren eleen, doo hier 'n
vuurvader stun en zien hoorn blös boaven de putte op dit zölfde érve, dat em en
zien noakroost 'n naam gaf. Misschiéen was doo et Christengeloove ’n oalder as
meinschengedènken! Jà, wel zal seggen of de boer, dee in ne Twènter maarke et
eerste et midweenter-hoorn hef ebloazen, nog met dat hoorn noa de heidense
goden reup, woar zee in dezölfde joarstied eer grootte joelfeest vuur vierden.
Cato Elderink, 1934

Het is niet duidelijk waar de hoorn vandaan komt. De oudste bron is volgens
Everhard Jans een oorkonde uit het jaar 1485 uit Sonsbeeck. Daarin wordt
melding gemaakt van een 'medewintershoorn'. Het blazen op een hoorn is
wereldwijd gezien heel oud. Doorgaans worden dan hoorns van dierlijk materiaal
gebruikt. De midwinterhoorn die in Twente wordt gebruikt is uitdrukkelijk alleen
gemaakt van hout. Rond de donkerste tijden van het jaar verlangt iedereen naar
licht en zon. De primitieve mens ging eeuwen geleden al naar buiten en joelde om
het donker en de boze geesten te verdrijven. Dat moet in het begin van onze
jaartelling ook het geval zijn geweest in Markelo, daar werd toen reeds op een
ossenhoorn geblazen. Uit opgravingen in Friesland is gebleken dat de
runderhoorn inderdaad dateert uit het begin van onze jaartelling. De ossehoorn
kan daarom worden beschouwd als de voorloper van de later veel populairder
midwinterhoorn in zijn huidige vorm. De traditie van het blazen op een
ossehoorn is op de meeste plaatsen in de loop der tijden verdwenen, met
uitzondering van Markelo, de buurtschap Oele (bij Hengelo) en Ambt Almelo. In
deze plaatsen is de ossehoorn nog in gebruik geweest tot het einde van de
negentiende eeuw. De ossehoorntraditie werd rond het jaar 1988 weer in volle
luister hersteld in Markelo. En zo klinken daar nu weer de tonen van de
ossehoorn. Een hoorn die volgens de Twentse schrijfster Cato Elderink van een
groot uitheems of uitgestorven rund was. Ook Gaius Julius Caesar schrijft over
een grote oeros die in de wouden van Germanië leeft.
Het interessante is dat er vele verhalen zijn over de oorsprong van het blazen en
de relatie met kerkelijke gewoonten. In Duitsland – over de grens bij Lingen –
werd het lange tijd zelfs onbeschaafd gevonden en verboden door de kerk. Missen
werden verstoord door het geblaas! Het was iets voor de sociaal zwakkeren en de
opgeschoten jeugd. In het midden van de zeventiende eeuw werd er al geblazen
buiten Twente. In de kerstnacht werden herdersliederen en volksrijmen ten
gehore gebracht en ook het hoornblazen. Dat trok veel publiek. Later wordt
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melding gemaakt van het 'tegen elkaar opblazen' en het wekken van de
kerkgangers. De hoorn werd dan meegenomen naar het bedevaartsoord Kevelaer.
Dat heeft de stelling dat het blazen iets met het christelijk geloof te maken heeft
weer versterkt. Er wordt soms verondersteld dat de hoorn een signaalfunctie en
een alarmfunctie had. Die functie vindt men bij soortgelijke instrumenten in heel
Europa. Ook denkt men wel dat de hoorn boze geesten kon verjagen.
Het meest waarschijnlijk is de veronderstelling dat het begonnen is met een
laatmiddeleeuws kerstspel. Daarin hadden de bevolking en in het bijzonder de
herders een actieve rol. Het is best mogelijk dat zo'n spel oorspronkelijk
voorchristelijke elementen had. De argumenten die daarvoor worden aangevoerd,
zoals de rotstekening in Kelleby en het gebruik van hoornachtige instrumenten
elders in de wereld, zijn te zwak en niet bewijsbaar. Aan een heidense oorsprong
is geen herinnering overgebleven.
Mondiale tradities, heidense gebruiken en de kerstening hebben allemaal invloed
gehad. Omdat in Twente en de Achterhoek men zich aan de adventperiode houdt,
ligt het voor de hand dat er een koppeling bestond met het christelijk geloof. De
belangrijkste personen bij het in ere houden van de traditie van het
midwinterhoornblazen zijn natuurlijk de blazers. In elke buurtschap zijn er wel
een aantal te vinden. Een groep blazers uit een buurtschap heeft een voorman.
Deze heeft de taak de blazers bijeen te roepen en zorgt dat de gebruiken en regels
van de hoorn en de melodie worden doorgegeven.
Het midwinterhoornblazen is in de achttiende eeuw, voornamelijk onder de
rooms-katholieke bevolking in gebruik. Het heeft dus welhaast een plaats gehad
in de kerkelijke liturgie. Kerkelijke gezagsdragers veroordeelden het niet omdat
het heidens of onchristelijk was, het werd onbeschaafd gevonden. Dat wil
overigens nog niet zeggen dat de traditie al van het begin van het gebruik
godsdienstige achtergronden had. Wie het blazen op de houten hoorn vanaf het
jaar 800 in stand hielden, zal wel altijd gissen blijven.
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Half woar is nich woar, half good is nich good
Oalde leu bint tweemoal keend

De Onderwereld
Wie heeft er nog nooit van hem gehoord? Klaas Annink, alias Huttenklaas,
Huttenkloas… alias Klaas Coenderink. Hij was de zoon van Joannes Annink en
Gertrudis Suters. Dit echtpaar woonde aan de Haar bij de Hagmolenbrug in
Ambt Delden. Ze waren katholieken die hun godsdienst niet mochten uitoefenen.
Kloas werd gedoopt op 19 juni 1710 in de Nederlands hervormde kerk in Delden,
zijn doopnaam is Nicolaus. Hij trouwde op 26 mei 1744 in dezelfde kerk omdat
de rooms katholieke diensten nog verboden waren. Zijn vrouw werd Arnoldina
Spanjer, roepnaam Aerne, gedoopt op 29 juni 1718. Ze was de dochter van
Jannes Spanjer en Henrica Holthuizen.
Hun kinderen:
-

-

-

Joannes Bernardus, (gedoopt 26-1-1745), overleden te Wegdam, zes
weken oud;
Joannes Bernardus, (gedoopt 8-4-1746) op driejarige leeftijd overleden;
Joannes Bernardus, (gedoopt 21-1-1750), peetouders: Henric
Conerinck en Joanna Annink; Joannes woonde al voor het jaar 1775 in
Wieringen (NH) en overleed daar op 26 april 1793;
Jannes, geboren in ‘Konerings hutte’, (gedoopt 19-6-1753), peetouders:
Joannes Wiegerink en Joanna Spanjer; hij werd geëxecuteerd in
september 1775 te Oldenzaal;
Gerardus, geboren in de ‘hutte Vilgo Wigerinck en Aleida Spanjer
(gedoopt 19-4-1758), peetouders: Getruet Konerinck en Wolter van
Hoffmeyer ‘uyt Bentel’.

Hij is de meest bekende crimineel uit de geschiedenis van Twente. In geen enkel
geschiedenisboek over Twente ontbreekt hij, in de volksverhalen evenmin.
Waarschijnlijk heeft hij deze twijfelachtige eer te danken aan het feit dat hij één
van de laatste gedetineerden is in Twente die ter dood veroordeeld wordt en
waarvan het doodvonnis ook daadwerkelijk voltrokken is. Tezamen met zijn
vrouw Aerne en zijn oudste zoon Jannes is hij op 13 september 1775 ter dood
gebracht op het galgenveld van Oldenzaal.
Geboren in een plaggenhut en opgegroeid in een omgeving die gekenmerkt wordt
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door armoede, intense armoede. Geen menswaardige behuizing, geen hygiëne,
geen gezonde voeding, geen warme kleding en vooral geen geld! Een omgeving
waar voor de vaders geen werk is om hun gezin te onderhouden. Waar de
kindersterfte enorm is. Een omgeving waar criminaliteit hoogtij viert. Waar
diefstal meer regel is dan uitzondering. Waar de mensen voedsel stelen om te
kunnen eten en hout om hun hut te kunnen verwarmen. Een omgeving, die
geteisterd wordt door hongersnoden en epidemieën. Zowaar geen omgeving waar
een kind gelukkig kan opgroeien en een kansrijke toekomst tegemoet gaat.
Wanneer we dan ook geconfronteerd worden met de wandaden van Huttenkloas
en zijn gezin, moeten we ons goed bedenken dat hij als booswicht een product
van zijn tijd is. Deze groep van allerarmsten is immers door honger en ellende
zodanig verhard, dat voor hen het onderscheid tussen goed en kwaad geheel
vervaagd is. Zoals zoveel anderen woonde Kloas met zijn vrouw en kinderen in
een onderkomen dat in de oude stukken met ‘hut’ wordt beschreven.
In het toenmalige Holland en ook in Twente werd er anders dan in andere
Europese landen tegen mensen die van de regels afweken aangekeken. In het
Frankrijk van de achttiende eeuw werden de ideeën van de verlichtingsfilosofen
Voltaire en Rousseau bekend. Voornamelijk op het gebied van de opvoeding
kwamen zij met nieuwe inzichten. Een goede opvoeding zou tot goede mensen
leiden. Geloof en gezag werden afgewezen, lijfstraffen werden afgeschaft. Voltaire
was ervan overtuigd dat de culturele onthouding van het ‘gemeene volk’ hopeloos
en op zijn minst gevaarlijk was. De Verlichting zorgde voor een relatieve vrijheid
en tolerantie waarvan het patriottisme een verdere voortzetting was. Verlichting
was voorbehouden aan de gereformeerden. De drost van Twente was in dienst
van de landsheer en had de zorg voor veiligheid, rust en orde. Hij was in zijn
gebied de hoogste bestuurder en was tevens de hoogste rechter. Uiteraard diende
hij dus een adequate opleiding te hebben gevolgd en daarmee dus volledig op de
hoogte te zijn wat er in de maatschappij gebeurde. S.V.G.L. van Heyden
Hompesch was in het jaar 1769 tot drost van Twente benoemd. Hij was fel
antipatriottisch en was niet voor vrijheid en tolerantie.
Veel zal het bezit van Kloas niet zijn geweest. In het jaar 1742 koopt hij nog
goederen van de ouders van Aerne. In het jaar 1753 koopt hij de hut voor
vijfenzeventig gulden, met de restrictie zijn schoonouders ‘aan hun eind te
brengen.’ In het jaar 1766 neemt hij een hypotheek op de hut en in het jaar 1773
verkoopt hij zijn hut voor vierhonderddrieëndertig gulden en dertig cent. Klaas en
Aerne hebben mogelijk bij Aerne’s ouders ingewoond en kregen, wat hun zeer
bedenkelijke praktijken betreft, vrij spel toen haar ouders ‘uit de tijd’ kwamen.
Na de veroordeling van het vonnis wilde de drost zijn onkosten terug zien.
Hiervoor werd door de drost beslag gelegd op de bezittingen van het gezin. Zou
dit niet voldoende zijn geweest dan kon de familie of zelfs de marke waaruit de
geëxecuteerden afkomstig waren, met de rekening worden opgezadeld.
Hij maakt tot het midden van het jaar 1775 de omgeving onveilig. Eerst met
diefstallen en roverijen, later met mishandelingen en gruwelijke moordpartijen.
Soms alleen uitgevoerd, soms tezamen met zijn zoon Jannes, altijd met
medeweten en goedkeuring van zijn vrouw Aerne. Huttenkloas is samen met zijn
vrouw Aerne en zijn zonen Jannes en Gerrit in mei 1775 gearresteerd en
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overgebracht naar het raadhuis te Oldenzaal. Na een proces van zo'n drie
maanden is zijn vrouw door wurging om het leven gebracht, is zijn zoon Gerrit
als ongewenste burger naar Indië verbannen en zijn hij en zijn zoon Jannes
veroordeeld tot de allergruwelijkste doodstraf die denkbaar is: het radbraken.
Tijdens hun gevangenschap zijn de gedetineerden opgesloten in de kelder van het
raadhuis van Oldenzaal. Tegenwoordig is in de kelder van het raadhuis een
steakhouse geopend. Daar waar nu de keuken is gevestigd bevond zich vroeger
de gevangenis. Tot ver in de twintigste eeuw werden kinderen bang gemaakt met
Huttenkloas. De dwangstoel waarin hij honderdveertien dagen vast zat in het
jaar 1775 is bewaard en staat tentoongesteld in het Palthemuseum in Oldenzaal,
tezamen met de zwaarden van de beul.
Het was de gewoonte dat de oudste zoon boer werd op het erve. De overige
kinderen, als ze zelf een gezin wilden stichten moesten een goed heenkomen
zoeken, hetzij in de marke, hetzij in de nabij gelegen stadjes. Dat leverde dikwijls
grote moeilijkheden op. Vooral in tijden van rampspoed kwamen in de Twentse
marken tal van kleine boeren en dagloners voor die tot de ergste staat van
armoede vervielen. Beklagenswaardige zwervers die van de ene marke naar de
andere gejaagd werden omdat ze een grote overlast vormden. Iedere grote boer
had in die dagen één of meer kleine daglonerhutten in de omgeving van zijn erve
staan. Het waren de minder gelukkigen, de arme zwervers die jaar in jaar uit het
boerenland bewerkten en tegen een zeer geringe beloning die deze hutten
bewoonden. Zij waren toch nog tot op zekere hoogte bevoorrecht want zij hadden
werk en waren nog niet geheel en al afgedaald tot de groep armlastigen die totaal
aan de grond zaten en wiens kolonies broeinesten werden van ellende en
misdaad; een groep waaruit Huttenkloas voortkwam.
Voor deze mensen had men in Ambt Delden een stuk markegrond afgezonderd
en daar stonden de hutten en keten van hen die men in deze dagen het
uitvaagsel der samenleving zou noemen. In een van deze hutten werd Klaas
Annink of Huttenkloas zoals men hem later noemde, geboren. Kloas groeide op
voor galg en rad, hij was een schurk van de bovenste plank. Hij werd in de
puberleeftijd verbannen uit de marke vanwege niet minder dan negentien
inbraken, waarvan enkele zeer brutaal en één poging tot inbraak. Hij werd
daarna opgenomen in het gezelschap van de beruchte Kannenjongens, die Kloas
aantroffen op de kermis te Delden. In de buurt – waar men nu Sint
Isodorushoeve vindt – woonde de beruchte Kannenarend. Dit was een reeds
bejaarde schurk wiens zoons contact hadden met een aantal ongure elementen
in de grensstreek. Kloas werd meegenomen naar een boerenherberg De Nijvere
Landman, even over de grens. Daar kreeg hij een slaapplaats, een geldbuidel met
klinkende munten en hem werd een mentor toegewezen, genaamd Bohm.
Met de zware (criminele) jongens van het Zeldam zwierf Kloas de feesten in de
buurtschappen en gehuchten af en was een held met een mes. Hij behoorde in
die tijd reeds tot de gevreesde mannen uit de streek. De destijds bekende herberg
Het Groene Hert werd zijn stamkroeg, waar hij met zijn vrienden ging kaarten,
dobbelen en plannen beramen voor een inbraak.
Zo gebeurde het dat op zekere dag in de buurt van de Hagmeule een troep
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zigeuners was neergestreken die de bevolking van Bentelo terroriseerde. Iedereen
was er bang voor en de plakkaten – van regeringswege aangeplakt – bleven
zonder uitwerking. Op een avond stapte Kloas de herberg van Varenbrink te
Hengelvelde binnen, bestelde een borrel en zette zich – enigszins afgezonderd –
voor het raam neer. De boerenklanten bespraken met elkaar luidruchtig de
bezoeking die Bentelo van de ‘Heidens’ (zigeuners) te verduren had. Plotseling
stond Kloas op liep op de bezoekers toe en riep: 'Voor de donder, waarom slaan
jullie de schoeljes er niet uit!' 'Durf jij het?' vroeg een oude boer. 'Dat zou ik
denken, riep Kloas en zijn ogen schoten vuur. 'Wat wil je verdienen?' vroeg de
man. 'Nou', was het antwoord, 'als je mij, wanneer ik ga trouwen, een spulletje
zwart op wit verhuurt, dan zijn de zigeuners in twee dagen weg.’
Kloas was een schurk van de bovenste plank, Jannes had een aartje naar zijn
vaartje en Aerne, zijn vrouw was met hetzelfde sop overgoten. Dit alles mag uit
het volgende blijken. Huttenkloas werd ogenschijnlijk een caterboer en bovendien
herbergier. Voor het oog van de mensen gedroeg hij zich ordelijk en hielp zelfs de
armen. Zo wist hij door vele omstandigheden geholpen en door aangeboren
geslepenheid tot het jaar 1773 uit handen van justitie te blijven. De buurt waar
hij woonde was in de achttiende eeuw zeer dun bevolkt. Grote, onafzienbare
heidevelden strekten zich naar verschillende kanten uit.
Door de gehele buurt en ver daarbuiten waren Huttenkloas en de zijnen
verafschuwd en gevreesd. Ongestraft kon hij zijn schurkenstreken uitvoeren
omdat men bang voor hem was. Dat was de reden dat hij nooit is aangeklaagd.
De streken van Huttenkloas waren lang niet gering of van onschuldige aard.
Miste een boer een paar welgevulde bijenkorven, het was zeker dat een bakker te
Goor, Delden of Haaksbergen de boer een paar dagen later kon vertellen dat hij
honing van Huttenkloas ontvangen had. Alles was van Kloas' gading: ganzen,
eenden, kippen, boomvruchten. Het is voorgekomen dat iemand die zijn hooi
droog in de weide had staan en bij het inhalen moest bespeuren dat daarvan
enige oppers verdwenen waren. Niemand dan Huttenkloas – men was er zeker
van – kon de dader zijn. Het is zeker dat de noabers van Huttenkloas wisten dat
hun buurman niet deugde, uit vrees voor wraak lieten te hem begaan. Niet alleen
aan dieverijen maakte de huttenfamilie zich schuldig, zelfs voor moord deinsde
zij niet terug. Hoeveel mensen er door Huttenkloas en zijn gezin om het leven zijn
gebracht is nooit bekend geworden en zal nooit vastgesteld kunnen worden,
evenmin als het aantal berovingen en inbraken.
Boer Harm Jan Morsink, vader van zeven jonge kinderen en buurman van
Huttenkloas werd door Kloas vermoord met een bijl. Huttenkloas dacht dat de
man veel geld op zak zou hebben; Harm Jan bleek een halve stuiver bij zich te
hebben. Het lijk werd door Huttenkloas en zijn zoon nabij hun boerderij
begraven. Harm Jan Morsink is echter nooit gevonden. Anderhalf jaar ging
voorbij. Vrouw Morsink werd ziek van verdriet en stierf. In februari van het jaar
1774 brachten de boeren haar naar het kerkhof in Delden.
Enkele weken nadat vrouw Morsink begraven was, kwam geheel zuidoost Twente
in opschudding. Een bekend smokkelaar en avonturier, met name Pompen
Herman was spoorloos verdwenen. Herman was een neef van Kloas' vrouw. Hij
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kwam dikwijls bij Huttenkloas thuis en was getuige van de roverijen en de
diefstallen waaraan de familie zich schuldig maakten. Hij deed er evenwel niet
aan mee en zijn poging om zijn familie tot inkeer te brengen bleven vruchteloos.
Vooral onder Haaksbergen en Ambt-Delden maakte deze verdwijning een diepe
indruk, te meer daar deze Herman een oersterke kerel was met moed voor drie.
Het laatste was hij gezien in gezelschap van Jannes Annink, de oudste zoon van
Huttenkloas. Er waren veel noabers die een gegrond vermoeden hadden dat
Kloas de moordenaar van de Pompe was. Steeds als Kloas iets zodanig hoorde,
dreigde hij: 'Man, denk erom, je huis is van hout en van stro.’ En dit deed zelfs
de dapperste rechtvaardige er van terugschrikken om verder in die geest te
praten. Temeer omdat Jennekes Jan vlak na Sint Japik (Sint Jacobus, 25 juli)
zijn huis in vlammen zag opgaan. En Goorhuis, die Kloas op de Wintermarkt te
Goor in het jaar 1774 in De Zwaan zijn gemene streken verweten had zag op een
avond van diezelfde dag zijn huis en schuur afbranden. Pompen Herman die
bekend was met de talloze misdaden door Kloas gepleegd kon wel eens gevaarlijk
voor hem worden. Werd hij gevangen, zo redeneerde Huttenkloas, dan zou de
Pompe een lastige getuige kunnen zijn. Daarom besloot hij zich door een moord
van zijn neef te ontdoen. Zo snel er tot de daad besloten werd, zo spoedig werd zij
ook uitgevoerd. Toen de Pompe op een zekere dag rustig thuis bij Huttenkloas bij
de haard zat, werd hij door hem plotseling beetgepakt en stevig vastgehouden
waarna hem door Jannes met een bijl de hersens werden ingeslagen, terwijl
Aerne het vreselijke toneel van het begin tot het einde doodkalm bijwoonde.
Het volgende voorval bracht in Hengelvelde ook heel wat tongen in beweging. Jan
Wessels en Gradus Bos hadden de maartmarkt in Goor bezocht en het was later
geworden dan hun lief was. Ter hoogte van het huis van Huttenkloas gekomen
zien ze drie mensen die van binnenuit – in grote haast – een gat in het strodak
snijden. Het waren kooplieden, ze waren die dag van Raalte gekomen, een hele
voetreis. Ze overnachten bij Huttenkloas. In de nacht werden ze in hun slaap
overvallen door Huttenkloas die met een bijl naar boven was gekomen. Ze
verweerden zich en Kloas viel met een smak door het luik op de deel. De
kooplieden wisten het luik af te sluiten en werkten zwoegend en zwetend aan een
gat dat ze in het strodak sneden, groot genoeg om er door te kunnen kruipen.
Zoals steeds raakte het laatste voorval na enige tijd weer in het vergeetboek.
Huttenkloas en de zijnen wisten de dans te ontspringen. Het ging hier als overal:
geen klagers, geen rechters. In dit vergeten oord, waar de mensen meer op de
naburige landen Westfalen en Hannover dan op het verre Holland waren
aangewezen, werd een misdadiger niet gauw gepakt. Daar de dievenbende aan
beide zijden der grens haar vertakkingen had was het zeer moeilijk de leden
ervan te arresteren of diefstal te bewijzen. Woest en zeer dun bevolkt waren de
grensstreken, zelfs tot het begin van deze eeuw. Ten oosten van Enschedé
woonde bijna niemand. De weg Goor-Enschedé liep vroeger grotendeels door de
heide en is nu een verlaten weg.
Er was geen politietoezicht, behalve de markepolitie die op armen jaagde.
Hierdoor was het mogelijk op grote schaal te smokkelen en het gestolen goed kon
gemakkelijk in veiligheid gebracht worden. In Hengevelde – waar Huttenkloas
leefde van de misdaad – is hij aangehouden op 27 mei 1775. Richter Cramer

904

kwam met drie met geweren bewapende schoutsdienaren in verband met het
verdwijnen van Willem Stint, een jonge koopman (hozzenkremer) uit Oldenburg.
Ook werden zijn vrouw Aerne, zoon Jannes en de dertienjarige zoon Gerrit
opgesloten.
Willem Stint was een marskramer die met wollen goed, kousen, sokken, wanten,
enzovoort in zijn 'marsch' op de rug naar de jaarmarkten en kermissen trok waar
hij op een tafel de waren uitstalde en te koop aanbood. Hij had de gewoonte als
hij de markten te Goor en Delden kwam bezoeken bij Huttenkloas zijn intrek te
nemen. Zo ook in het najaar van het jaar 1775 nadat hij van de Goorse
Wintermarkt was teruggekeerd. De handelsreis was voor dit jaar ten einde, Stint
was op weg naar huis en had een aanzienlijke som geld bij zich. Dit schijnt
Huttenkloas te hebben geweten en het wekte zijn hebzucht op. Het kamertje
waar Stint logeerde was naast de keuken. 's Avonds laat, toen hij op het punt
stond zich te ruste te begeven hoorde hij een onheilspellend gemompel tussen
Kloas en Aerne en meent hij te vernemen dat men een aanslag tegen hem in de
zin heeft. Men begrijpt dat een hevige angst zich van de koopman meester maakt.
Wat zal hij doen? Vluchten kan hij niet want het enige raampje in het vertrek is
daartoe te klein. Toch besluit hij zijn leven zo duur mogelijk te verkopen. Op God
vertrouwende omklemt hij moedig de stevige stok die hij op zijn tochten gebruikt
en wacht zo vastberaden zijn aanvallers af. Daar wordt de deur door Huttenkloas
zacht geopend. De booswicht wil zijn slachtoffer in de slaap overvallen, de jongen
is echter nog wakker. De strijd begint. Kloas – hoewel krachtig en gespierd – kan
het tegen de jongeman, van doodsangst vervuld niet volhouden. De aanvaller
wordt de onderliggende partij. Door het geschreeuw en het rumoer ontwaken ook
de beide jongens: Jannes en Gerrit. De eerste ziet zijn vader door de kremer
overmand. Hij haalt een bijl en nu is het lot van de Oldenburger spoedig beslist,
Jannes splijt hem de schedel. Het lijk wordt van geld en kleding beroofd en
achter het huis in de grond gestopt. Haar man en zoon steeds ophitsende had
Aerne met de lamp in de hand, het drama van het begin tot het einde
bijgewoond.
De vader van Willem had aangifte gedaan nadat hij Huttenkloas zag die de
kleding droeg die van zijn zoon was. Vader Stint was op zoek gegaan naar zijn
zoon Willem. Willem Stint, die allang thuis had moeten zijn van reis kwam maar
niet. Toen vader Stint de spanning niet meer kon uithouden, besloot hij nog
eenmaal langs de hem vanouds bekende wegen in Overijssel te gaan om te zien
waar zijn zoon bleef. Hij kwam uiteindelijk ook in Hengevelde en kreeg de raad
advocaat Cramers te Delden eens te bezoeken en deze de zaak voor te leggen.
Deze was het die vader Stint de raad gaf uit te kijken naar iemand die de kleding
van zijn zoon Willem droeg.
Huttenkloas werd op de stoel gevangen gezet die gebruikt werd voor
moordenaars. Hier moest hij tot zijn dood toe op blijven zitten. Deze stoel moet
een marteling voor hem zijn geweest. Hij was uit ruw eikenhout vervaardigd en
zo gemaakt dat Kloas gedurende zijn gevangenschap zich nergens voor hoefde te
verwijderen. Aan de achterleuning was een stevige ijzeren band bevestigd waarin
een aantal gaten en aan het einde een nok zaten. Deze band werd hem om het
naakte lijf gesnoerd. Met zijn armen rustend op de leuningen werden hem ijzeren
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boeien om de polsen geslagen en de handen waren aldus aan de leuningen
vastgeklonken. Aan de achterzijde waren, met de bedoeling het zitten zo
onaangenaam te maken enige stukjes ijzer in het hout geslagen. Op deze stoel
zat Huttenkloas honderdveertien dagen. Op 27 mei 1775 des avonds werd hij
erop vastgeklonken en op de dag van zijn terechtstelling op 13 september 1775
werd hij van zijn zitplaats verlost.
Om geen afspraken te kunnen maken werden de gevangenen van elkaar
gescheiden. Van bekennen was in de eerste instantie evenwel geen sprake. Gerrit
was de eerste die door de mand viel nadat men hem met de 'hoonderkouwe'
(gevangenis) te Oldenzaal had gedreigd. Hij vertelde:
Jannes hef den kremer met de bile dood 'e houwen, want he lag op de vaer, en de
moor heul de laampe en hef ook het geld, dat d'n kremer in 'n tuk harre in de
spinde 'elegt.
In Delden werd dezelfde dag een aantal getuigen gehoord, met name een groot
aantal boeren uit de buurtschappen Hengevelde, Bentelo, Wiene en Zeldam.
Allen legden zeer bezwarende getuigenissen af. Dagelijks kwamen zich nu te
Delden bij het richthuis getuigen melden die iets bijzonders hadden gezien bij
Huttenkloas aan huis. De vrees voor Jannes, de zoon van Huttenkloas en zijn
talrijke helpers uit den vreemde had de mensen de mond gesnoerd. De
eerstvolgende maandag na de arrestatie werd Huttenkloas aan een voorlopig
verhoor onderworpen. De beul en de helpers maakten hem van de stoel los,
boeiden zijn handen en hingen hem een strop om de hals. Zo moest hij
verschijnen voor het gericht, bestaande uit Cramer en Ingels, procuratoren met
Nagel en Palthe (burgemeester van Oldenzaal) als assessoren. Op 6 juni werden
de verhoren voortgezet. Langzamerhand kwam alles aan het licht. De vader
verklaarde dat zijn vrouw en zoon Stint hadden vermoord. De moeder verklaarde
dat haar man en zoon het hadden gedaan en Jannes verklaarde dat vader en
moeder alle moorden op hun geweten hadden. 'Wat voor moorden' riepen alle
heren van het gerecht. 'Wat een ezelskop', riep Huttenkloas woedend. 'Alles
gelogen'. Nadat het drietal tot vermaak van het gerecht een tijdlang had zitten
bekvechten maakten de gevangenbewaarder en zijn knecht hier een eind aan en
brachten de boosdoeners naar hun verblijven. Jannes werd als een beer aan de
ketting gelegd. Huttenkloas kwam weer op zijn stoel te zitten en zijn vrouw Aerne
moest zonder dekens op een bed van Bentheimer steen liggen. Medelijden met
moordenaars kende men vroeger niet. Het besef dat ook zij mensen zijn zou
slechts langzaam in de wetgeving doordringen. Een maand later was de richter
alles nauwkeurig bekend en werd het onderzoek gesloten. Toen kon tot
behandeling van het proces worden overgegaan. Met zekerheid was komen vast
te staan dat Kloas en Aerne Annink – echtelieden – in samenwerking met hun
zoon Jannes Annink en met medeweten van zoon Gerrit Annink, op verschillende
tijdstippen zich hadden schuldig gemaakt aan halsmisdaden op verschillende
personen. Daarvoor zouden zij in het openbaar terechtgesteld worden. In het
begin van september 1775 was de rechtszaak afgedaan en werd de uitspraak van
het drostengericht bekend. De graaf Van Heiden Hompesch had het 'schuldig'
uitgesproken en op 14 september zou het vonnis voltrokken worden. Aerne had
nog om gratie gesmeekt, het had haar niet gebaat; zij zou sterven aan de galg.
Jannes werd eveneens veroordeeld tot de strop. Wat Gerrit betrof werd er
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besloten hem naar Indië te zenden.
In het provinciaal archief te Zwolle liggen onder toegangsnummer 33.2 en
inventarisatiestuk 707 de stukken opgeborgen van het proces tegen de familie
Annink. Het boekwerk omvat ruim vijfhonderd pagina's handgeschreven tekst.
De inhoud ervan is opgebouwd uit de verhoren van de gedetineerden, de
verklaringen van de getuigen, de uiteindelijke vonnissen en ook de toelichting op
de vonnissen door Kloas, Aerne en Jannes. Dit archiefstuk vormt de basis voor
dit verhaal over Huttenkloas. De morgen van de veertiende september lag in al
zijn schoonheid over de velden. Van alle kanten begaven de mensen zich naar
Oldenzaal om getuige te zijn van het terechtstellen van de moordenaarsfamilie. In
Hengevelde, Bentelo, Enter en andere buurtschappen spanden de boeren hun
paarden in en reden met volgepropte wagens naar de boeskoolstad. Van de
markt af zou een grote volksmenigte de veroordeelden vergezellen naar het op
een half uur van de stad gelegen galgenveld aan de oude Bornseweg. Hier was
alles in gereedheid gebracht om eerst Jannes en daarna Aerne ter dood te
brengen. Jannes moest naar voren komen. Bij het zien van zijn vader en moeder
begon hij angstig te worden en toen de beul hem de strop van ruw touw om de
hals legde begon hij luid te schreeuwen. Aerne keerde zich om en riep tot de
menigte: 'Leu, trekt er oe meer niks van an, dèn kwas is heel zien lèven weekzerig
ewes.’
Een aantal kameraden van Jannes was uit het Haaksbergse gekomen om hun
vriend te ontzetten. De schutters die een cordon vormden om de plaats der
terechtstelling wisten terug te slaan. Kloas kreeg het benauwd en vertoonde
braakneigingen. 'Dat is oe eigen schuld, Kloas', zei Aerne, 'ie hebt teveel
pannekook'n eget'n.’ Alle drie hadden pannekoeken als galgenmaal gekozen.
Kloas had van een hele stapel alleen de randen afgeknabbeld.
Dit is wat richter Bos er in zijn dagboek over schreef:
Terechtstelling van Huttenklaas, zijn vrouw en zoon 13 september 1775 den 13
dito na buiten geweest om d'executie te zien doen aan Huttenklaas of Klaas
Annink en zijn vrouw en zoon jannes zijnde de vrouw gewurgt, de vader en de
zoon beide van onderen op Levendig geradbraak, toen met een bijl voor en agter de
kop ingeslagen, vervolgens met een touw om de hals gesleept na de palen, en alle
drie op een rad gezet en in de ketenen geklonken, omdat zij, te weten vader en
zoon met toestemming van de vrou twee personen in koelen bloede vermoord, en
met een bijl het hoofd ingeslagen hadden etc, hebbende gewoont in het gerigte van
Delden.
De jonge Gerrit wie men het zien ter dood brengen van zijn moeder en zijn broer
bespaard had, werd naar voren gebracht. Hij zou zijn vader op de tocht naar
Oldenzaal vergezellen waar deze op de markt geradbraakt zou worden. Daarna
zou het lichaam weer naar het galgenveld gebracht worden om er naast de
andere twee lijken opgehangen te worden en zo lang te blijven tot het vanzelf zou
vallen. Op de markt was het bij aankomst weer zwart van de mensen. Er werd
een half uur gewacht tot Huttenkloas weer op zijn verhaal gekomen was. Totaal
verschrompeld, tot een op vel en been vermagerd oud mannetje, gevolg van
maandenlange gevangenisstraf was hij nu een totaal gebroken mens. Weldra
luidde de bel ten teken dat de straf op het rad aan de moordenaar voltrokken zou
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worden. Stevig werd Huttenkloas vastgebonden en daarna begon de gruwelijke
terdoodbrenging waarvan ik u de bijzonderheden zal sparen. Na ongeveer veertig
minuten geslagen en gemarteld te zijn was het leven uit Kloas geweken. Het
deerlijk verminkte lijk werd tentoongesteld 'tot een duurzaam exempel en een
afschrikwekkend voorbeeld voor anderen die ooit het pad der misdaad mochten
willen betreden.’
Het erfje van Kloas stond in de omgeving van de Wethouder Gosselinkstraat 16.
Hij woonde destijds aan de weg die van Delden en Beckum naar Hengevelde en
kerspel Goor leidde. Van deze weg is niets meer te vinden. Markeverdeling,
verkaveling en verkoop van gronden hebben in de laatste anderhalve eeuw het
landschap zo zeer gewijzigd dat alles totaal veranderd is. Links van het erve
Grefte aan de wethouder Goselinkstraat 16 in Hengevelde heeft destijds de
boerderij van de familie Annink gestaan. Het kleine erve van Huttenkloas stond
jarenlang leeg en verlaten, niemand wilde het huren. Allerlei boze geesten
zouden er bij nacht en ontij hun bijeenkomsten houden. De schimmen der
vermoorden zweefden er des nachts over het veld. Zo verweerde en verviel het
huis, het dak viel in, de lemen wanden schilferden af en alleen de sterke gebinten
bleven nog over. Deze werden later weggehaald en op een andere plaats werd een
nieuw huis gebouwd. Nog weet men na twee eeuwen nauwkeurig de plaats aan te
wijzen waar eens de woning van de gevreesde Huttenkloas stond. In de nabijheid
was jarenlang een veenplasje, tegenwoordig door ontginning verdwenen. Daar
werden recent nog beenderen gevonden. Het erve kreeg een andere naam toen –
in de loop van de negentiende eeuw – de familie Grefte er zich vestigde.
Elke herinnering aan Huttenkloas is in Twente bijna verdwenen, behalve in het
museum Palthehuis te Oldenzaal. Daar staat nog de dwangstoel waarin Kloas
bijna vier maanden op zijn terechtstelling heeft zitten wachten. Ook het zwaard
van de beul is bewaard en hangt naast de stoel. Café-restaurant Het Benteler te
Bentelo tapt Huttenkloas bier, een historisch Twents biertje in de smaken goud
bier, wit bier en donker bier. 'Wat zol e geer'n zon lekker biertjen hemn had. Dan
zol 'm wochtn stukkn legter ween valln.’ Er is een website www.huttenkloas.nl.
Jannes, als Joannes Bernardus op 21 januari gedoopt, was al op jonge leeftijd
naar Wieringen vertrokken en had zich als zeevarend gezel daar aangemeld.
Kende hij streekgenoten die hem tot voorbeeld dienden? Veel plattelanders,
voornamelijk uit het westen gingen varen. Voor hen was voldoende werk te
vinden in de binnenvaart, de koopvaardij binnen Europa, de walvisvaart, de
haringvisserij en verder nog bij de Verenigde Oost-Indische en West-Indische
Compagnieën en de Admiraliteiten. Met de Admiraliteit werd de oorlogsvaart
bedoeld die de koopvaardijschepen begeleidden en beschermden. Voor een beeld
van de migratie van Twente naar Amsterdam in de zeventiende en achttiende
eeuw zijn de ondertrouwregisters van Amsterdam als bron te gebruiken. Dat veel
Twentenaren aantoonbaar naar Amsterdam zijn getrokken is duidelijk geworden
uit die registers. Een economisch herstel in Twente vond plaats na het jaar 1770
vanwege de textielindustrie. Na de Tachtigjarige oorlog zijn aanvankelijk enkele,
later veel grotere aantallen naar West Nederland getrokken. Het waren
voornamelijk kleer- en schoenmakers, kuipers en smeden. Avonturiers, dus
zonder een opleiding tot een beroep te hebben gekregen zullen ook zijn
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vertrokken. Mogelijk aanvankelijk naar Amsterdam maar omdat daar voor hen
geen werk was, naar andere streken. Zou Jannes ook tot deze laatste groep
hebben behoord?
Voor de eigen bewoners waren er voldoende carrièremogelijkheden, hoewel een
kruiwagen ook veel kon betekenen. Personen die niet uit het westen afkomstig
waren konden het ten hoogste tot stuurman brengen. Het beroep van
scheepstimmerman was uitsluitend weggelegd voor jongens uit de gebieden met
veel scheepswerven. In de zeventiende en achttiende eeuw kon een zeeman in het
algemeen niet alleen van zijn loon leven. Niet het hele jaar door werd er gevaren,
met uitzondering van de VOC- en WIC schepen. De walvisvaart vond plaats van
april tot september/oktober en het haringseizoen startte op 24 juni. Dus hadden
veel zeelui nevenwerkzaamheden in de binnenvisserij en op de Zuiderzee, alsook
agrarische activiteiten. Ook hadden sommigen een herberg die bij hun
afwezigheid door hun vrouw werd gerund. Zeelui werden voor één reis gehuurd
zonder vast dienstverband. Ze wisselden dus vaak van schipper of scheepssoort
(walvis- of haringvisser). Over het algemeen is te stellen dat ze elk werk
aanvaarden. Van het platteland, uit de andere Hollandse gewesten afkomstige
personen kregen over het algemeen geen werk op de VOC-, de WIC- en de
Admiraliteitsschepen (de latere marine). Dit had ook een voordeel. Ze hadden
meer kans op overleving en waren geen lange tijden van huis.
De gedachte dat wanneer iemand ergens gewerkt heeft hij ook wel ergens
genoteerd gestaan zal hebben, leidde Willy Ahlers, Gerard Nijhuis en Jos Oude
Essink Nijhuis naar het Nationaal Archief in Den Haag en het Regionaal Archief
in Alkmaar. Tussen de jaren 1700 en 1710 zijn in Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen
en Medemblik tweeduizend achthonderddrieënveertig scheepsverklaringen
afgelegd van elfduizend varensgasten. Deze notariële scheepsverklaringen
(attestaties) werden in havensteden opgemaakt, vaak op verzoek van de
schippers, rederij of boekhouders. In deze verklaringen zet (een deel van) de
bemanning of het gehele bootsvolk uiteen hoe de reis was verlopen en hoe er met
de lading of het schip was omgegaan. Het doel was om dus vast te leggen dat
eventuele schade aan het schip en lading niet het gevolg was van falen of
verkeerd handelen van de schipper en scheepsvolk. In het gunstigste geval
vermeldt zo’n verklaring van de vermelde zeelui: hun naam, de woonplaats, hun
functie aan boord en hun leeftijd. De scheepssoldijboeken van de VOC (16331795) vermelden geen Jannes Annink (of zijn aliasnaam Conerinck/
C(K)oenderink). Dit geldt eveneens voor het landspersoneel. Ook vermelden een
aantal inventarisnummers van de admiraliteitscolleges van Westfriesland en het
Noorderkwartier, met als administratieplaats Hoorn (afgewisseld met Enkhuizen)
geen Jannes Annink. Noch de naam Annink, noch Coenderink (in diverse
schrijfwijzen) is hierin te vinden. In elk geval is uit te sluiten, mede vanwege zijn
woonplaats, dat hij als zeeman bij de VOC, WIC of Admiraliteit heeft gewerkt.
Wieringen was geen havenstad vanwaaruit schepen vertrokken. Dit beroep zal hij
dus hebben uitgeoefend op de binnenscheepvaart op de toenmalige Zuiderzee of
op diverse Europese bestemmingen. Hij zal een zeer bescheiden baantje op de
binnen- of kustvaart hebben gehad.
Op 13 februari 1783 trouwt in Wieringen (Noord Holland) een zekere ‘Jan Klaasz
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Coendrink jongman met Geertje Gerrits Boersz jongedochter rooms van religie
beijde van hier’ voor de gereformeerde kerk, dus het toenmalige gerecht (de
latere burgerlijke stand). Ook staat dit bruidspaar ingeschreven bij de
huwelijkssluiting in de rooms-katholieke kerk als: ‘7 april 1783 Jan Claesse
Koendrink en Geert Boerse Test (getuigt): Barend Pot Marrijtje Robben.’ Omdat
bij Joannes Bernardus‘ jongere broer Jannes bij de doop geschreven staat ‘in
Coenderinkshutte’ ligt het voor de hand, mede door de vermelding van
Klaasz(oon) dat Joannes Bernardus in den vreemde eerder de schuilnaam
K(C)oend(e)rink gebruikte dan Annink. Als aliasnaam werd in Twente voor het
jaar 1812 vaak de naam van de moeder of het erf waar men geboren was als
achternaam gebruikt. De naam Annink vond ook hij wellicht besmet en hij koos
in Wieringen waar men waarschijnlijk niets van zijn achtergrond wist, een andere
maar toch verwante naam. Rond het jaar 1780 was Wieringen voor tachtig
procent gereformeerd en het resterende percentage van de bevolking katholiek.
Mede vanwege het feit dat beide echtgenoten katholiek waren, is het aan te
nemen dat het ‘onze’ Jannes betreft.
Uit het huwelijk van Jannes en Geertje worden zes kinderen geboren, waaronder
Gerrit (1786), Johannes (1790) en Aaltje. Het meisje Aaltje wordt op 5 november
1793 gedoopt terwijl haar vader Jannes dan al overleden is en wel op 26 april
1793. Aaltje overlijdt in het jaar 1795, in het begraafregister van dat jaar werd
genoteerd: 14-2-1795 een kind van de weduwe Jan Koenderink pro deo.’ Dit
brengt het aantal kinderen terug naar vijf. Uit de processtukken is bekend dat
Jannes, zoon van Klaas en Aerne reeds voor het jaar 1775 in Wieringen als
zeeman zijn beroep uitoefende. Bij de overlijdensakte van zijn vrouw in het jaar
1826 staat echter van Jannes vermeld dat hij kleermaker was geweest. Op 20
januari 1822 trouwt Gerrit Koendrink, zesendertig jaar, van beroep zeeman met
Engeltje Pot (dochter van Barend Pot en Marijtje Robben). Deze ouders hebben
waren getuigen bij het huwelijk van Jannes en Geertje. In deze akte staat
‘alsmeede acte van overlijden van Jan Koendrink meede afgegeven door den
Ambtenaar van den Burgelijken Stand alhier in dato vijf deezer maand.’ In de
bijlagen bij de huwelijksakte zijn echter de namen van de ouders van Jannes niet
weergegeven.
Gerrit, de jongste zoon van Klaos en Aerne is in de maand mei 1775 zeventien
jaar oud. Hij is eveneens gevangen gezet en is na verhoor onschuldig bevonden.
Na de executie van zijn ouders en broer bleef hij als wees achter. De vraag is
waar hij na de terechtstelling is gebleven. Normaal gesproken gingen arme
ouderloze kinderen naar een weeshuis. Weeshuizen bestonden toentertijd echter
nog niet in Twente. Een tweetal mogelijkheden bleven over: hij werd vrijgelaten
en door zijn familie uit Hengevelde/Oele meegenomen of hij bleef in Oldenzaal in
de kerker opgesloten tot besloten was wat er met hem moest gebeuren. In het
tuchthuis in Zwolle heeft hij niet gezeten. Uit correspondentie tussen de drost en
de Ridderschap en Steden van Overijssel weten we dat Gerrit waarschijnlijk nog
in datzelfde jaar in december per admiraliteitsschip vertrokken is naar de Oost of
de West. De gedeputeerden (dagelijks bestuur van Ridderschap en Steden)
moesten goedkeuring verlenen. Het wegsturen van Gerrit stond gelijk met een
verbanning. Voor de arme medemens – als wees moest men hem nog een tijd
blijven onderhouden – was dat de goedkoopste en gemakkelijkste straf. Voor deze
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reis werd honderdacht gulden uitgegeven. Helaas zijn van de jaren 1775 en 1776
geen bemanningslijsten bewaard gebleven. In de notulen van de Ridderschap en
Steden is te vinden dat de drost voorstelde aan de Gedeputeerden:
Het best en raadsaamst zouden agten om Gerrit Annink op een schip naar de
Oost- of West-Indien te verzenden met recommandatie, om hem aldaar te houden,
waarop zijnde gedelibereerd (beraadslagen), is goedgevonden en verstaan, dat
welgemelde Heere Droste van Twente behoorde te worden verzogt en
geautoriseerd, zoals verzogt en geautoriseert word mits deezen, om den
gelibeleerden Gerrit Annink op een schip naar de Oost- of West-Indien te mogen
doen verzenden, met recommandatie, om den zelven aldaar te houden.Hiermede
werd accoord gegaan. Voor de reis werd de gemelde Fl 108.- betaald.
De drost hield het bij zijn zienswijze nog bij de normen van het jaar 1775: oog om
oog, tand om tand. Hij volgde daarmee de weg van de rechtlijnigheid, hij heeft dat
gedaan dus hij zal ervoor boeten. Het kwam niet in hem op door tolerant te zijn,
misschien vanwege angst voor gezichtsverlies. Toch moet de drost vanwege zijn
opleiding, zijn werk als drost en contacten met ‘welopgevoeden’ op de hoogte zijn
geweest van de pedagogische denkbeelden van die achttiende eeuw. Hij had in
het jaar 1750 gestudeerd in Straatsburg. De aanbevelingen die hij deed ten
aanzien van Gerrit zijn niet in overeenstemming met de pedagogische
denkbeelden van toen. De drost heeft zich van Gerrit willen ontdoen om
gevrijwaard te zijn en blijven van ondeugdelijk volk. De drost schrijft een dag na
de goedkeuring van zijn advies op 19 oktober 1775 aan de Gedeputeerde Staten
(dagelijks bestuur) van Overijssel:
Zoon Gerrit, thans oud 17 jaaren, wel eygentlijk geen medehelper, wel mede
strafbaar zoude weezen, de crimineele procedure als niet particepes delictie (geen
deelname aan het delict) zijnde, zo om zijne jonge jaaren als uyt hoofde van de
nauwe betrekkingen tussen ouders en kinderen, gestateert (volgens de statuten
bepaald) en buyten het vellen van een vonnis gelaaten behoorde te worden. Maar
met grond is te dugten dat de voormelte jongeling van zulke ondeugende ouders
gesprooten en hunne kwade natuur somtijds ingesogen hebben, derzelver Godlose
exempelen volgen zal, of om het scandaal zijner ouderen te ontgaan, niet wetende
werwaarts zig te begeeven en dus in kwaade handen vervallende, zig somstijds op
de eene of andere wijze zoude kunnen wreeken op en teegens diegeene, welke in
de fameuse crimineele procedures condschappen gegeven (getuigen) hebben,
raadsaam zoude achten hem op een schip na oost en westindien te versenden met
recommandatie om hem, aldaar te houden.
Zijn voorstel om hem naar de Oost of de West te sturen was al jaren een manier
om van ongewenste personen af te komen. Terugkeren was uitgesloten. Het was
een doodvonnis op termijn. De Nederlanders waren, in tegenstelling tot de zwarte
slaven uit Afrika niet zo goed bestand tegen de hitte en de tropische ziektes en
velen stierven dan ook al op zee.
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Biej nen leugen zoompen biet zich de vearken
Nen kalen kop is n bezit vuur t leaven

De Twentse victorie
Dat hij se alles den cop soude doen breecken, indien hij mettet geschut een schoote
moeste doen.

Met die dreigende en niet mis te verstane boodschap stond zaterdagmiddag 18
oktober 1597 de trompetter uit het leger van de graaf Maurits van Nassau voor
de Enschedese Espoort. Een boodschap waarvan de wacht voor zijn gammele
met zeildoek overtrokken wachthuisje zich zo ongeveer te pletter schrok.
Dagenlang wisten ze achter de stadswallen van Enschede al dat de Staatse
troepen op weg naar Twente waren. Juist toen het regenen ophield en de wacht
weer buiten zijn benauwde huisje kon lopen, stond daar ineens die boodschapper
voor zijn neus.
‘Hij sal se alles den cop breecken’, herhaalde de trompetter nog maar eens. De
militaire overmacht buiten de wallen was zo groot dat menigeen de rillingen over
de rug liep. Enschede, door de geschiedschrijver A. Montanus genoemd ‘sijnde
een sterk stedeke, versien van een eerden wal en twee grachten, te weten een van
binnen en een van buyten’ wachtte een historisch moment. Bij Enschede begon
de Twentse victorie. Een victorie die Maurits nauwelijks inspanning kostte. Want
wie van de Spaanse bezetters, volgens Jean Vignon maar twee compagnieën
sterk, durfde zijn kop te riskeren?
Twee van hen kwamen kijken wat de aanvalsdrift van de Staatse troepen
voorstelde. Geschrokken meldden ze al snel de overgave, zonder slag of stoot.
Ootmarsum en Oldenzaal volgden enkele dagen later op vrijwel identieke wijze.
Twente was, voorlopig althans, bevrijd van de Spaanse overheersing. De ‘Tuine
der Nederlanden’ was gesloten. Nog wachtte de enclave Lingen, waar de
krijgslustige neven Frederik en Adolf van den Berg(h) de zaak verdedigden. Ook
daar zegevierde Maurits.
Het glorierijke Spanje van koning Philips 11 had weer eens een deukje
opgelopen. De koning van Spanje werd nog altijd beschouwd als de machtigste
van alle dictators. Hij heerste over de wereldzeeën. Voor zo’n man zou de strijd
tegen de Nederlanden een peulenschil moeten zijn. Philips 11 wil hardnekkig de
machtigste man van Europa blijven en vooral de hoeder van het Roomse geloof.
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De Nederlanden groeien in hun verzet naar een eenheid die hem in moeilijkheden
brengt. Dat versnelt ook de uit het buitenland (voor Twente vooral Duitsland)
geïmporteerde reformatie. Zijn beste generaal Alva moet die Hollanders mores
leren en diens aanpak, verhoogde belastingen, versterkt het verzet.
Waarom trekt Maurits met zoveel krijgsgeweld naar het verlaten oosten van het
land? In de eerste plaats is er het verzoek van de Franse koning aan de Staten
Generaal een militaire (afleidings)actie in de Nederlanden in gang te zetten. Zijn
gezant Buzanval overhandigt de Staten Generaal begin 1597 een pittige brief.
Geschiedschrijver Pieter Bor Christiaenszoon zegt over het voornemen voor de
veldtocht onder meer:
Ende sonderlinghe gedreven duer ’t versoeck van de Koninck van Vrankrijck die
mochte diverteren (vermaken) een ghedeelte van de macht des vijandts.
Belangrijk is voorts dat de Staten Generaal de toegang over de Rijn vrij willen
houden. De derde reden lees ik bij Van der Hoek in diens ‘De veldtocht van Prins
Maurits in 1597’:
Geen onderneming die groter voordeel beloofde dan een aanval op de Spaanse
vestigingen aan de oostgrens. Slaagde men erin de vijand daar zijn laatste
steunpunten te ontnemen dan waren het Zutphens kwartier, Overijssel, Drente en
de Groninger Ommelanden voor verdere plundertochten van de slecht betaalde
garnizoenen gevrijwaard: een gewichtig belang niet alleen voor de betrokken
provincies maar voor de gehele Unie.
Reformatorische overwegingen zal Maurits nauwelijks hebben. Hij was in
tegenstelling tot zijn Friese neef en compagnon op deze tocht, Willem Lodewijk
van Nassau, geen gedreven protestant. Als stadhouder voelde Maurits zich wel
verantwoordelijk voor zijn volk. Maar daarvoor een dikke tienduizend man op de
been te brengen? Het moet hem bekend zijn geweest dat met de verovering van
Twente, ‘de tuin van Holland’ gesloten zou worden. Waarom sloopte Maurits dan
de bolwerken in dit gewest? Als de Spanjaarden in het jaar 1599 terugkomen,
kunnen ze zo Enschede en Ootmarsum binnenwandelen. Ze rekenen dan zelfs
niet eens meer op Haagse inmenging want er wordt geen enkele verdedigingslinie
meer gebouwd.
De graaf van Nassau zal als geroutineerd krijgsman en slim politicus, wel
voorzien hebben dat de veldtocht zijn weg naar de macht in de Nederlanden kon
plaveien. Dat perspectief woog zeker mee in zijn besluit aan de veldtocht te
beginnen. Bovendien had hij zeker een goed gevoel voor timing: net voor het
einde van de oorlog tussen Frankrijk en Spanje en op het moment dat Spanje
zijn soldaten zo slecht betaalde dat er veel naar de Nederlanden overliepen.
Maurits kon voorts een goed gevoel voor publiciteit niet worden ontzegd. Alleen al
de stoet van edelen die hem uit het Haagse uitgeleide deed, moet zijn roem
bevestigd hebben. Bovendien wordt hij voortdurend gevolgd door invloedrijke
waarnemers die daarvan uitvoerig verslag doen. Dat ze bovendien goed op de
hoogte bleven van Haagse- en buitenlandse politieke zaken, zal Maurits zeer
welkom zijn geweest. Tijdens en na geslaagde belegeringen neemt hij bovendien
de tijd voor regelmatige ontmoetingen met belangrijke gasten als zijn
opdrachtgevers, de leden van de Staten Generaal.
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Er was tenslotte zeker ook nog een familiale reden voor de veldtocht. Maurits’
oom, de machtige Gelderse graaf Willem 1V Van den Berg(h), eerst Staats, heeft
met zijn gehele familie voor Spanje gekozen. Van zijn acht zonen sneuvelen er
vier in Spaanse dienst, drie anderen, Herman, Frederik en Hendrik
onderscheiden zich door hun moed, raken herhaaldelijk gewond en lopen
Maurits in Gelderland en Overijssel en vooral in de net over de grens gelegen
enclave Lingen driftig voor de voeten. Neef Hendrik die in later jaren toch Staats
wordt, zal hem in het jaar 1606 opnieuw in Groenlo nog eens de voet dwars
zetten. In Lingen maken de neven Frederik en Adolf het Maurits moeilijk. Als
deze broers Lingen opgeven doen zij dat vooral om hun manschappen te sparen
voor komende gevechten in het zuiden. Pikant is wel dat de drie neven Frederik,
Willem Lodewijk van Nassau en Maurits in het jaar 1601 samen, namens de
aartshertogen op kraamvisite gaan bij de koning in Madrid.
Op 8 augustus 1597 begint het echte werk: de bevrijding van Twente en Lingen.
Maurits en Willem Lodewijk beschikken over voetvolk en ruiterij die terdege
waren geoefend. Na de verovering van Berck en Meurs trekken de troepen via
Wezel, Bocholt en Aalten naar Groenlo. Voor Maurits wordt Groenlo een
herhalingsoefening. Twee jaar daarvoor had hij er zijn omsingeling moeten
opgeven omdat de tweeënnegentigjarige Christoffel de Mondragon samen met
Maurits’ neef Herman van den Berg(h) in aantocht waren. Op 27 september valt
Groenlo. De bezetting in Goor laat hem daar weten dat ze zich overgeeft. De
veroveringsmare verspreidt zich dus. De volgende ‘halteplaats’ is Bredevoort dat
zich na een hardnekkig verdediging ‘op genade of ongenade’ overgeeft. Het stadje
wordt geplunderd en tegen de wil van Maurits vrijwel geheel op vijf of zes huizen
en een paar hutten na, platgebrand.
Dan is Twente aan de beurt. De beroemde jurist Hugo de Groot meldt over het
begin van die tocht:
Hoe vuyl het weeder en de weeghen ook waeren, nogh stondt hen af te leggen den
togt door Overijssel, strengher dan den oorlogh welkers schrik het meerendeel had
weghgenoomen, ook waeren er geen steeden bij de voorgaende te gelijken overigh.
De Groot heeft net als Bor vrijwel zeker het verslag van de met Maurits
meereizende oorlogscorrespondent Anthonius Duyck gelezen want hun
bevindingen stemmen vaak letterlijk overeen. Vanaf 16 oktober wordt het ‘schoen
weder’. De aanvankelijk wat vertraagde veldtocht loopt daarna boven
verwachting, zo weten we van Duyck. We hebben het aan diens waarnemingen te
danken dat Twente een plaats kreeg in de geschiedenis van Nederland. Met hem
volgt ook de Friese jonkheer Frederik van Vervov, vertrouweling van Willem
Lodewijk van Nassau, de strijd van zeer nabij, gezeten in een koetsje naast zijn
vrouw. Hun oorlogsverhalen stemmen overeen alsof ze uit dezelfde koker komen.
Voor Twente begint het verhaal van Duyck op 8 oktober. Terwijl hij nog druk
bezig is de Spanjaarden in Bredevoort in de pan te hakken, stuurt Maurits zijn
commandeur van de ‘treckpeerden’, Jan Aaertszoon de Roy op verkenning in de
richting Enschede. Jan Aertszoon wordt ‘met eenige ruyteren gesonden om den
wech naer Oldenzeel ende Enschede te besien, ende waer men best mettet
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geschut soude konnen heen commen omdat men staet maeckte terstont naer ’t
veroveren van dese plaetse derwerts te gaen.’ Het handjevol ruiters dat met De
Roy op weg gaat blijkt een belangrijke ontmoeting te hebben met op rooftocht
rondtrekkende Spaanse soldaten die Enschede bezet houden. De kloppartij kost
tien Spanjaarden de kop, er werden er zesendertig gevangen genomen, waarvan
er zevenentwintig overgebracht naar het leger. De rest mag in Enschede vertellen
wat er gebeurt is.
Mogelijk heeft De Roy overnacht op de es van Usselo. Er is en legende dat
Maurits daar onder een vlierboom gebivakkeerd zou hebben. Zagen de Usseler
boeren de bewegingen van de ‘commendeur van den treckpeerden’ voor die van
Maurits aan? Zijn verkenningen gaven de nodige informatie voor het vaststellen
van de beste route. De Roy zal gezien hebben dat de lager gelegen route van
Haaksbergen naar Enschede zompig, nat en onbegaanbaar was. Het werd dus
een ommetje via de hoger gelegen route Epe en Gronau. Op 14 oktober regent het
de hele dag. De paarden trekken zich uit de naad om het geschut mee te krijgen.
’t Was een verdriet te zien ‘tvoetvolck marcheren over so quade waterige wegen
den heelen dach in den regen die daerom veel sullen cranck worden’, noteert
Duyck op 15 oktober. De volgende dag houdt een deel van het leger halt in
Wessum. Vrijdagavond 17 oktober moeten ze het in Enschede spaans benauwd
krijgen. Maurits zond zijn ruiters vooruit en sloeg zelf met het voetvolk zijn kamp
op in Gronau. Zaterdagmorgen staat de zon aan de helderblauwe hemel als
Maurits op weg gaat naar Enschede. Op weg naar de bevrijding van Twente. Wie
kan het beter zeggen wat er gebeurde dan de ooggetuige Duyck:
Sijne Ex. Vertoogh vrouch met sijne ruyteren daemaer volchden de regementen van
vander Noot, de Schotten en de Solms makende de avantgarde, de Vriesen
maeckten de bataille, de Engelsen, Duvenvoorde ende Brederode de arrieregarde,
dearnaer volchden de bagegiewagens ende naer dien ‘tgeschut ende
amunitiewagens ende in dier ordre toogh hij dicht voorbij Grunau ende quam
omtrent den middach voor Enschede, alweer hij alle ‘tvolck in slachorde dede
stellen, ende terstont daernaer sondt hij sijne trompetter aen stadt om dselve te
sommeren, de exempelen van Brevoort ende Grol te verthoinen en de te dreygen,
dat hij se alles den cop soude doen breecken, indien hij mettet geschut een schoote
moeste doen, ende so se ‘tgeschut wilden sien, mochten sij yemand daartoe
uytsenden.
De Enschedese veste stuurt een paar kijkers naar het Staatse geschut. Ze komen
terug met de overgavevoorwaarden, die direct worden geaccepteerd. De
plaatselijke commandant luitenant Grootveld en sergeant Vasques krijgen te
horen:
Dat se terstont souden mogen uyttrecken met vendelen, wapens ende bagegie, dat
se souden moeten trecken over de Masa ende beloven in drie meenden op dese
sijde niet te dienen, des mochten de geestelijkcke ende alle andere personen, die
souden willen met huer uyttrecken.
Ze mogen tot de volgende ochtend vroeg in de stad blijven, om nachtelijke
plundering van stad en bevolking te voorkomen. Voordat de bezetting Enschede
verlaat wil Maurits weten of neef Frederik van den Berg(h) hem last kan bezorgen
in Oldenzaal of Lingen. Het antwoord ‘nee’ blijkt onjuist, dat zal in Lingen
blijken. Terwijl Maurits 19 oktober de tocht richting Oldenzaal voortzet neemt de
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‘Heer van den Tempel’ (Jezuïet en vriend van Maurits) de vertrekkenden de eed
af. De eed afleggen tegenover een priester zal in het Roomse bezettingsleger zeker
zwaarder gewogen hebben dan tegenover een predikant. Er blijven ‘een cleyn
metale stucxken ende een groote tonne cruyt’ achter’ als herinnering aan de
Spaanse bezetting.
Als de vijand met honderdacht personen (Montanus noemt honderdtwintig man)
Enschede verlaat gaat het Oranjeleger naar Oldenzaal, waar het nog voor de
middag arriveert. Maurits zendt meteen de regimenten van Solms en Van
Duvenvoorde richting Ootmarsum. Uit Groenlo afkomstige verdedigers die daar
al met het breken van hun kop bedreigd waren en geen verdere risico’s nemen,
vluchten meteen uit Oldenzaal weg. Maurits past dezelfde tactiek toe als bij
Enschede, hij laat een trompetter vertellen wat Bredevoort en Groenlo is
overkomen. Het maakt niet veel indruk, de Spaanse bezetters wensen de stad
niet zonder slag of stoot over te geven en wensen zijne excellentie goeden avond.
Na een paar dagen hard werken stonden er, zoals J.J. Van der Hoek schrijft,
‘twaalf vuurmonden in batterij en reikten de loopgraven tot aan de buitengracht:
het bombardement ter voorbereiding van de algemene bestorming kon elk
ogenblik een aanvang nemen.’ Door de schotenwisseling vallen er aan beide
kanten slachtoffers maar als de Staatsen het water uit de grachten dreigen weg
te laten lopen, wankelt de verdediging. De Oldenzaalse bevolking laat weten dat
ze ‘tverderf’ van hun stad vrezen. Terwijl er in Oldenzaal een wat taaie
verdediging ligt, vergaat het de drost van Salland voor Ootmarsum wat
gemakkelijker. De Spaanse commandant sputtert tegen dat hem door graaf
Frederik van den Berg(h) opgedragen is de plaats niet over te leveren. Er volgen
wat schoten vanuit de veste maar in de nacht krimpt de Spaanse moed. De
volgende dag worden er ‘3 voleen (voornaamste standen) gedaen’ en dat werkt
overtuigend. De bezetters accepteren de voorwaarden en vertrekken, na de
gebruikelijke eed te hebben afgelegd met honderdtwintig man. Ze laten ‘2 metale
falconetten (klein stuk geschut) en 2 eijseren stuckens met 800 pond cruyts,
2000 pond lonten, 4 tonnen meels, 115 scherpen en eenige andere provisie’
achter.
Voor Oldenzaal krijgen de Staatse belegeraars op 20 oktober bezoek. Eerst van
de Heer van Hengelo en de gezant van de graaf van Bentheim, later ook van
Maurits’ moeder, broer Hendrik en zuster Brabantine en van leden van de Staten
Generaal en de Raad van State. Er wordt goed gegeten en ’s avonds vertrekt de
weduwe van Willem van Oranje naar Denekamp, waar ze logeert bij ‘een edelman
Twickel’ op de Beugelskamp. De strijd aan het Oldenzaalse ‘front’ gaat nog even
voort. Op 22 oktober komt er uit de benauwde veste een tamboerijn die om
wapenstilstand vraagt maar het niet krijgt. Samen met zijn vendrich Van Egmont
en met twee Oldenzaalse burgemeesters komt de Burchgraef ’s nachts met het
verzoek de volgende dag met ‘vendelen, wapenen en bagegie’ te mogen
uittrekken. Ook nu weer moeten de bekende overgavevoorwaarden worden
geaccepteerd. De bezetters mogen zelfs hun bagage nog twee maanden in
Oldenzaal laten liggen omdat de verslagenen weinig vervoer hebben. Volgens een
rondzingend
verhaal
zijn
de
Staatse
kanonschoten
door
dronken
artillerieofficieren afgevuurd. Later zouden die trots verteld hebben de val van
Oldenzaal door alcohol te hebben bewerkstelligd. Op 23 oktober vertrekt een
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stoet van zo’n vierhonderd bezetters samen ‘met seer veel vrouwen en de
kinderen’. Ze laten ‘2 halve slangen ende een falkonet van metaal echter met
ijsere stuckens, seer veel haacken ende wel 7000 pond cruyts’ achter. ‘God heeft
ons sedert den saterdach Enschede, Oetmaerssen ende Oldenzeel ghegheven,
daervoor hij ghedanckyt en ghelooft moet zijn’, schrijft Maurits aan de Staten
Generaal.
Maurits besluit in overleg met gedeputeerden Van den Rede en die van Overijssel
geen manschappen in Enschede en Ootmarsum te stationeren en alleen in
Oldenzaal een garnizoen te laten. Daarmee komt een einde aan de door de
Spaanse bezettingscommandant Mario Martinengo opgezette verdediging.
Francois Halma schrijft:
De zeven bolwerken waren zoo bekrompen dat ze geen groot gewelt konden
uitstaan. Gedurende de Nederlandse oorlogen heeft dit steedjen veel moeten lijden:
’t is meermaals gewonnen, herwonnen, gestyerkt en geslacht.
De compagnieën van Pottere (Enschede) en Vermeeten (Ootmarsum) worden door
Maurits teruggeroepen. Enschede krijgt bericht dat ze alle privileges en
vrijdommen mag behouden ‘ende sal doen handhouden gelijck als alle andere
Steden vande Lantschap van Overijssel ende Twenthe.’
Voordat het Staatse leger de weg naar Lingen kiest via Denekamp en Nordhorn,
wordt vanuit Almelo de voorraad levensmiddelen aangevuld. Maurits laat zich in
deftig gezelschap feestelijk huldigen bij de protestantse graaf Arnold van
Bentheim. Een dag of wat later is ook Lingen Staats. Frederik en Adolf van den
Berg(h) geven zich over om hun mannen te sparen voor gevechten in het zuiden.
Aan de koning van Frankrijk en Navarre schrijft Maurits over zijn overwinningen
in Twente, waarbij hij vermeldt dat de neven Frederik en Adolf met zeshonderd
man infanterie en een ‘cornette de cavaillerie’ uit Lingen vertrekken. Over de
Oldenzaalse bezetting schrijft hij, dat ze ‘bien fortifië’ was en voorzien van al het
nodige, ook al had het iets langer geduurd dan hij had voorzien.
W. Nagel (in de zeventiende eeuw predikant in Twello) schrijft in zijn kroniek
‘Korte beschrijving van Overijssel’:
Onnoemelijke gruwelen werden er bedreven en het land aan een woestenij gelijk
gemaakt. Vaak lokte het Spaanse roofgebroed de Staatse troepen er ter hunner
bestrijding naar deze streken. Dan werd de toestand vaak nog erger. Dan kreeg
men met twee bendes van roovers, plunderaars en moordenaars te doen in plaats
van met eene.
En W.G.A.J. Röring merkt op in zijn historische schetsen ‘Kerkelijk en Wereldlijk
Twente’ op dat vanuit Oldenzaal, Enschede en Ootmarsum regelmatig ‘een deel
der bandeloze bezetting naar de omliggende streken trok, al roovende,
plunderende en brandschattende.’ De Spaanse bezetting was een ramp voor
Twente en voor onze oosterburen. Zo vertelt Nagge dat een Spaanse bende onder
leiding van de beruchte Spaanse kapitein Mendo (Mendoza) Gronau overvalt.
Mendoza is de naam van een vooraanstaande adellijke familie in Spanje, wiens
roem daar verbonden is aan de Tachtigjarige oorlog.
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De burgers in Gronau werden door de moordenaars in koelen bloede
neergehouwen, waardoor velen het leven lieten. Enkele burgers, wie het gelukt
waren aan het bloedbad te ontkomen, vluchtten in een nabij zijnde schuur, om
daar nog wreder dood dan hunne medeburgers te sterven. De barbaarsche
Spanjaard liet de schuur in brand steken, waardoor meer dan zestig personen een
vreeselijke dood in de vlammen vonden.
Mendoza was niet de enige Spaanse slechterik. Enschedeer Dick Taat citeert in
‘Beelden uit het verleden van Enschede’ de in het Latijn schrijvende Hendrik van
den Heuvel (geboren in 1550) uit het Duitse Epe:
Opmerkelijk is het voorbeeld van de goddelijke straf, dat in het jaar 1594 hier
plaats vond, conform het oude spreekwoord: De Godheid vindt de booswicht. Want
toen is een zekere (Mario) Martinengo, Italiaan van nationaliteit, uit naam van de
koning van Spanje, als commandant van de bezetting van Enschede, die
gedurende een verblijf aldaar van ongeveer tien jaar alle buren zeer wreed had
geteisterd, zodat deze namelijk door rooftochten en het wegvoeren van vee waren
uitgeput, en deels zowel door moordpartijen als brandstichting vijandelijk waren
behandeld, om maar niets te zeggen over gevangenen, die hem door toedoen van
zijn dieven en rovers (trawanten) werden gebracht, die hij door martelingen van
verschillende aard een geweldige hoeveelheid (sommen) geld had afgeperst, ja,
toen is hij tenslotte, daar het rechtvaardige oordeel Gods een straf eiste… van zijn
paard gestoten en verlamd geraakt of getroffen door een ziekte als was hij door de
donder getroffen, omdat hij namelijk van zijn eene zijde en tevens van zijn tong de
beweging en het gevoel was kwijt geraakt. En door geen enkel vermogen van de
geneesheren kon zijn gezondheid worden hersteld, zodat hij een
huiveringwekkende aanblik bood, en door zijn voorbeeld heeft aangetoond dat
afschuwelijke misdaden niet alleen in de hel met afschuwelijke straffen worden
vergolden, maar dat dit ook wel degelijk vaak in het leven gebeurt.
Een paar jaar daarvoor, tussen de jaren 1591 en 1597, wordt een grote Spaanse
legereenheid door de latere admiraal Swartenhondt te grazen genomen. Jochem
Heijndricxzoon Swartenhondt maakte met een list korte metten met de bende. Na
zorgvuldige verkenningen trok hij met ruim zevenduizend man op uit om in de
boerderij van Egbert van den Boesscha in Usselo een hinderlaag te leggen. De
mannen van Jochem bonden de boer en zijn vrouw, richtten grote ravage aan in
de boerderij en lieten een van de kinderen naar de stad ontsnappen. Daar
vertelde de jongen een afschuwelijk verhaal over roof en plundering in zijn
ouderlijke boerderij. Mendoza rekruteerde tweehonderd man voor een
wraakactie. Swartenhondt die daarop rekende, lokte de Spanjaarden in een
hinderlaag vanwaar ze onder vuur werden genomen. Slechts één vluchtweg bleef
hun tot redding over en die leidde naar een zeer moerassig gebied, waar het
ijslaagje nog te dun was om paard en ruiter te kunnen dragen. Van de
tweehonderd ruiters behielden slechts veertig hun leven door zich over te geven.
Hoe roerig de tijd ook was, bij het doorkijken van de gerechtelijke Protocollen van
Enschede merkt u dat alleen vanaf ongeveer een maand voor de bevrijding tot
een paar weken daarna geen rechtszaken worden behandeld. Even houdt de stad
zijn adem in. De vooral privaatrechterlijke conflicten van Dullebotter, Cost,
Egbert Vogelsanck, Tonis Tottelinck of Engelbert Penninck zijn even vergeten.
Dat het geloof van de reformatie niet alleen het roomse maar ook het bijgeloof
voorlopig nog niet gepasseerd is, blijkt in het jaar 1601 als Gerrit van der Lippe
namens zijn vrouw Fenne bij de rechter aanklopt. Fenne heeft vastgesteld dat
Gert ter Weegeler, samen met zijn maten Jasper Geerlings, Arent Haiminck en
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Lambert Dullebotter haar koe hebben geslacht omdat het dier betoverd zou zijn.
Het hart, de ziel van het bedreigende kwaad werd in de huiselijke haard
verbrand. De geesten zijn verdwenen maar de koe ook. En daarvoor eist Van der
Lippe een schadevergoeding.
Na het jaar 1597 lijkt het leven weer een kans te krijgen in Twente. Er treedt een
periode van betrekkelijke rust in, al komt kapitein Mendoza nog een keer in
beeld, als hij in het jaar 1599 bij Rheinberg de Rijn overtrekt. Daar moet hij door
geldgebrek zijn troepen afdanken. Die halen hun loon daarna hardhandig bij de
arme bewoners van de Achterhoek en Twente. De herwonnen vrijheid duurde in
Enschede en de rest van Twente maar kort. De eerste Enschedese predikant Pibo
Ovitus van Abbema laat Gedeputeerde Staten van Utrecht in het jaar 1599 weten
een predikantsplaats in het Sticht te zoeken ‘nadat Enschede weder door
Spaanse troepen is genomen.’ Predikant Den Besten heeft Ootmarsum in het jaar
15598 alweer verlaten, alleen predikant Linderus Vogelsanck houdt het in
Oldenzaal wat langer vol.
De onduidelijk toekomst maakt de bewoners van Twente direct na het jaar 1597
voorzichtig in hun geloofsbeleving, ze wachten af. Volgens B.H.A. te Lintelo in
‘Ketters en papen’ was de rooms-katholieke godsdienst zelfs in Oldenzaal in
verval, nam de lauwheid toe en was er minachting voor geestelijken. De
reformatie – voortdurend gepusht vanuit de classis Deventer – wint daardoor
veld. Door de handelswegen van Duitsland via Twente naar Deventer waren velen
in Twente al vroeg vertrouwd geraakt met het protestantisme. In het jaar 1553
wordt pastoor Dirk ter Becke al verdacht van Lutherse opvattingen. In het jaar
1550 zou pastoor Petrus van Stralen in Borne de sacramenten ‘under beider
gestalt’ uitgedeeld hebben en in het jaar 1544 worden twee wederdopige zusters
Maria van Beckum en Ursula van Werdum op bevel van de drost van Twente op
de brandstapel gezet. In het jaar 1597 wordt de katholieke godsdienst verboden
maar dat verbod wordt soepel gehanteerd.
Op 13 en 14 oktober 1601 wordt er in Oldenzaal vergaderd om te komen tot
‘eenen inganck der Reformatie der pastoren en kercken ten platten lande.’ Daar
verklaren enkele pastoors zich bereid tot de gereformeerde religie over te gaan.
Op verschillende plaatsen worden predikanten beroepen. Ook in het jaar 1601,
zo blijkt uit het verpondingsregister van Enschede, is een van de zwaarste
verponde eigendom, dat van ‘die pastorie tho Enschede geheten, die wemen erve
heft die pastoor altied sulvest gebrucket, also dat die Burgemeisteren nicht
eigenlich wetten, wo groth dat erve is.’ De onderlinge verdraagzaamheid
manifesteert zich in Enschede ook in de benoeming van de burgemeesters rond
het jaar 1597. C.J. Snuif noemt in zijn ‘Verzamelde Bijdragen tot de
Geschiedenis van Twenthe’ onder meer de namen van de burgemeesters in de
periode 1597-1599. Daaruit blijkt dat er nogal wat burgemeester ook na het jaar
1597 hun zetel behouden. De machtige secretaris Albertus de Laer blijft
onverkort in functie en wordt in het jaar 1622 zelfs een van de burgemeesters.
Voor de rooms-katholieken van Enschede veranderde er een aantal zaken die hen
ondanks de veelgeprezen tolerantie pijn moeten hebben gedaan. Zij raakten niet
alleen hun pastoor Wolter Bruns kwijt maar ook hun kerk. Wie de pastoorstoel
overneemt is niet duidelijk. In de Rechterlijke Archieven van Enschede lezen we
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op 26 juni 1598: ‘Hendrick van Lochum spreekt aan Casper van Loene omme
Dorothea voor eennen golden rinck, dan welck die Pastoor vann Pauwell Emilio
Martinengo oer in bewaringhe gedaen heeft.’ In de stad en de marken wint de
reformatie veld maar Lonneker houdt vast aan het oude geloof. Wel blijft het
Enschedese stadswapen minstens tot het jaar 1644 voorzien van de beeltenis van
een heilige, waarschijnlijk van de Heilige Jacobus, de schutspatroon van
Enschede.
Er is rust in het Twentse land en er is godsdienstvrijheid voor degenen die zich
voordien als ketters moesten verschuilen. Er is tijd voor herstel, voor
wederopbouw. Na de komst van Spinola in het jaar 1605 moet de aarzelende op
gang komende reformatie inbinden en zijn het vooral de protestanten die zich
koest houden. Nu wordt de protestantse godsdienst verboden, alle predikanten
vluchten. Pas in het jaar 1626, als Oldenzaal en daarmee Twente weer staats
wordt zet de reformatie door.
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Allen ’n mulder leaft van de weend
Luk doof wean hef nog wa mangs zien goo kaantn

De vrede van Munster
Het tweede kwart van de zeventiende eeuw gaf in de Nederlanden een erg
verwarrend beeld van de politieke en economische situatie te zien. In de
geschiedenisboeken staat die periode als het begin van de Gouden Eeuw bekend.
Die term geeft echter een sterk vertekend beeld van de situatie in de
verschillende gewesten. Holland, Zeeland en Friesland mochten aanspraak
maken op stijgende welvaart en rijkdom als gevolg van hun ligging aan de zee, de
handel en de concentratie van belangrijke steden. Overijssel en ook Drente
deelden niet in gelijke mate in de stijgende welvaart. Verwey noemde niet voor
niets het verschil tussen de rijke zeegewesten en de armoede in de landgewesten.
Door de oorlog op het platteland die daar langer en vaak verwoestender had
huisgehouden dan in de westelijke steden, ontstond daar een industrieel
proletariaat. Daarvan maakten de westelijke linnenreders dankbaar gebruik om
de opkomende huisindustrie in Twente voor zichzelf te benutten. Bovendien was
Twente eeuwen lang afhankelijk gebleven van de IJsselsteden met hun
kapitaalkrachtige regenten en de daar vaak verblijvende edelen. Deze heren
hadden hun zomerverblijven op het platteland, bezaten daar uitgestrekte
landgoederen en traden vaak op als geldschieters en intriganten (konkelend,
indringerig). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Twentse bevolking
eeuwenlang met argwaan en terughoudendheid naar het westen heeft gekeken.
Naast de tegenstelling tussen de plattelandsbevolking en kooplieden in het
westen waren er strijdige belangen tussen de verschillende machtsblokken in
binnen- en buitenland. Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland waren
aanvankelijk tegen het sluiten van vrede met Spanje, gezien de grote voordelen
die handel en kaapvaart opleverden. De andere gewesten zuchten al te lang
onder de gevolgen van de oorlog. Ook buiten de binnenlandse verdeeldheid waren
er in heel Europa grote tegenstellingen tussen de landen op politiek, godsdienstig
en economisch gebied. Sinds het jaar 1635 waren er gelijktijdig verschillende
landen met elkaar in oorlog. De Nederlanden waren in oorlog met Spanje. Spanje
had oorlog met Frankrijk. Frankrijk en de Duitse staten hadden oorlog. En
Zweden en Duitsland vochten de Dertigjarige oorlog uit. Daarnaast hadden
Zweden en Denemarken een conflict over de Sont. De Nederlanders hadden grote
belangen bij een goede doorvaart door de Sont in verband met de handel aan de
Oostzee (Witte de With). Ook was er een vrijheidsoorlog gaande van Portugal

921

tegen Spanje, terwijl Nederland en Portugal steggelden over de gebieden die de
West Indische Compagnie had veroverd. Om de zaak nog ingewikkelder te maken
steunde Frankrijk Portugal tegen Spanje, terwijl de belangen van Engeland en
Nederland deels parallel, deels strijdig waren. Voeg daarbij het feit dat er
familiebanden waren tussen de Nederlandse stadhouder Frederik Hendrik en de
regerende vorsten van Engeland, Frankrijk en Brandenburg. De belangen van
vorsten, landen, gewesten, steden en regenten waren op veel terreinen met elkaar
in strijd, terwijl daar doorheen conflicten speelden op religieus gebied. De
belangen van de plattelandsbevolking wogen nauwelijks mee in het krachtenspel.
Het behoeft dan ook geen uitgebreid betoog dat vredesonderhandelingen op
zoveel fronten een moeizaam verloop hadden. Daarbij speelde tevens een rol dat
het voor bepaalde landen voordelig was om afzonderlijk vrede te sluiten, terwijl
afspraken en allianties tussen de verschillende krijgsheren dat proces
doorkruisten. Het was zaak om bestaande machtsconcentraties te doorbreken,
verdeeldheid te zaaien waar voordeel te behalen viel en aanloop tot een algehele
vrede in Europa. Met daarna lange en moeizame onderhandelingen die leidden
tot vele jaren van diplomatiek overleg, zowel officieel als in het geheim, met
uiteindelijk resultaat de Westfaalse Vrede van het jaar 1648.
Tegen de geschetste achtergronden moeten we wat betreft de gebeurtenissen in
de jaren 1644-1648 de posities zien van de Nederlandse afgezanten tijdens de
vredesonderhandelingen in Munster. Reeds in het jaar 1644 waren er
verschillende vertegenwoordigers van Europese landen te Munster gearriveerd,
waaronder De Penaranda en Brun uit Spanje. De Nederlandse afgevaardigden
zouden pas in begin 1646 verschijnen. De standpunten van de gewesten waren
verdeeld en Zeeland (Johan de Knuyt) en Utrecht (Godard van Reede) waren
tegen vrede. De afgevaardigde van Twente kwam uit Hengelo, met name Wilhelm
Ripperda; hij werd namens de Overijsselse Staten afgevaardigd als
onderhandelaar naar Munster. Aanvankelijk zou dat Zweder van Haersolte zijn,
die overleed echter in het jaar 1643. Erkend moet worden dat Ripperda, die sinds
het jaar 1633 namens Overijssel was afgevaardigd naar de Staten Generaal te ’s
Gravenhage, kans had gezien om sindsdien een aantal belangrijke missies in het
buitenland uit te voeren. De Zweedse gezant schreef over Ripperda: ‘Il est
affectionné tant à la France qu’à l’Espagne’ (hij is betrokken bij Frankrijk en
Spanje).
De vrede van Munster maakte in 1648 officieel een einde aan de tachtigjarige
oorlog. Bij deze vrede had de bisschop van Munster enige bezittingen in de
Achterhoek moeten prijsgeven waarop hij aanspraak maakte. Daar was hij nogal
verbolgen over. Reden om in 1665 met zijn troepen in Twente binnen te vallen. In
korte tijd bezette hij grote delen van Overijssel, Drente en Groningen. Het duurde
twee jaar, met behulp van anderen, om hem te verslaan.
Zes jaar later, in het rampjaar 1672, weet de bisschop van Munster een verbond
te sluiten met de bisschop van Keulen, Frankrijk en Engeland. Weer valt hij
Twente binnen en bezet heel Overijssel. Deze keer duurt het langer om Bernard
von Galen, ofwel Bommen-Berend te verslaan. In 1674 wordt er vrede gesloten en
deze keer is het definitief. Er worden per dorp lijsten opgesteld van de schade die
is aangericht in deze oorlogen. Uit de lijsten van Enter blijkt onder andere dat
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boeren en schippers op grote schaal werden ingezet voor het vervoer van troepen
en materieel van hier naar het Munsterland. De weduwe Exoo, die aan de Regge
woont, klaagt ‘dewijl ik aan de riviere woon, is my door troepen, de stroom met
de schepen opkomende alles ontnomen in huys en schoppen’. Zo zullen er meer
zijn geweest. Vooral Enterse schippers moesten vele tochten maken van Zwolle,
Zwartsluis en Hasselt naar de Oostenderdorperwatermolen bij Haaksbergen,
waar de toch verder ging met wagens.
In Den Haag was besloten om voor vertrek naar Munster te verzamelen te
Deventer. Door omstandigheden kwam er een kink in de kabel, waardoor die
samenkomst moest worden herzien. Het was in de winter 1645-1646 bijzonder
koud, zodat het reizen geen pretje was. De wegen waren toen in zeer slechte
staat, vaak niet meer dan landwegen en in het gunstigste geval bestaande uit
knuppelwegen, zoals de Bandijk via Goor, over Delden en Hengelo. Van die
knuppelwegen werden er enkele jaren geleden nog restanten gevonden bij
Delden. In geschriften staat vermeld dat er ook knuppelwegen in de zeventiende
eeuw in Hengelo waren. Als we bedenken dat de afgevaardigden reisden per
koets, dan kon rekening worden gehouden met enkele dagen reistijd. Donia van
Zutphen en Van Clant kwamen uit het noorden, De Knuyt uit Zeeland en
Mathenesse uit Zuidholland. De vertegenwoordiger uit Noordholland, Adriaan
Pauw (voormalig raadspensionaris) reisde rechtstreeks naar Munster. Godart
Van Reede, de Utrechtse afgevaardigde, was al eerder vertrokken en verbleef eind
1645 bij familie op het kasteel Saasfeld. Dat kasteel was het oorspronkelijke
stamslot van de Van Reedes en het kasteel bleef tot het jaar 1735 in handen van
de familie Van Reede.
Eind 1645 bleek de situatie waarin de gezanten zich bevonden verward want De
Knuyt was ergens onderweg en niet bereikbaar. Donia van Zutphen bleek op 19
december te Deventer te zijn aangekomen. De Gelderse gezant Barthold van
Gendt en Johan van Matenesse (Zuidholland) vonden Adriaan Clant uit het
Ommeland te Deventer. Van Reede was al op kasteel Saasfeld, die net als
Ripperda door het slechte weer en de barre koude als het ware gevangen zaten op
hun havezathen. Om deze her en der verspreide personen te bereiken en samen
te brengen was alert anticiperen op de situatie noodzakelijk. Ripperda bleek deze
activiteit te ontwikkelen.
Ripperda schreef op 30 december een brief aan de andere gezanten met het
verzoek om te Hengelo te verzamelen.
Om gesamentlijck te resolveren (besluiten) wat op het vervolch van onse reijse en
incompste binnen Munster sal behooren. Daerbij weij sullen voechen dat nae
gehouden communicatie voor beste hebben aengesien, nae het vertreck van hier
(Hengelo) tot Steynfort een dach of twee to verblijven, affwachtende dat
ondertusschen die camers en wat meer in huys nodich sal worden bestellt en
gereet gemackt en alsdan des avonts onbekent en bedeckelijck binnen Munster in
to comen, gelijck die Grave Peneranda en de Bisschop van Camerijck, Spaensche
Ministers des avonts en bedeckelijcke binnen Munster sijn aengecomen.
Op 31 december schreef Ripperda opnieuw en wel onder meer:
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Dat U.E. Heere Nederhorst (Van Reede) en mij gelieve te exuseren van de kouw
terugge te doen van Deeventer, in consideratie nemende d’ ongelechentheijt van
het tegenwoordige saisoen, hoepende nae dat de Heer Knuyt sal arriveert sijn (te
Deventer), U.W. samentlijck alhier te ontfangen en alsdan mede te resolveren. Uw
deinstwillighe W. Ripperda, Hengelo.
In de verslagen kunnen we lezen dat Ripperda op 8 januari 1646 naar Steinfurt
schreef met het verzoek om aldaar te kunnen overnachten, op weg naar Munster.
Hij noteerde:
Geschreven om te becoomen logemente tot Steynfort op ‘tkasteel en daechs
daernae antwort gehad (dat) het casteel te sullen open sijn tot ons gerijsse. Des
avonts tot Steynfort aengecoomen en ontfangen door de drost Van Teckelenburgh
en op ’tkasteel gedefroyeert.
Het oponthoud te Hengelo zou geduurd hebben van 27 december tot 9 januari.
Op 8 januari waren de gezanten nog in Hengelo omdat toen een brief werd
verzonden aan de Franse ambassadeur. Die brief werd beëindigd met de
formulering: ‘les très humbles serviteurs de Hengelo’.
Na een kort verblijf te Steinfurt vertrokken de heren naar Munster, waar de
inkomst plaatsvond op 11 januari 1646. Daar werd de residentie van de
Nederlandse afgevaardigden gevestigd in het toenmalige Kramerambtshaus. Dat
is een van de weinige panden die in het jaar 1945 gespaard bleven tijdens de
bombardementen. Nu is er in dat pand een bibliotheek gevestigd, Alter Steunweg
7, gelegen vlakbij de oude Lamberti Kirche, de naamgenoot van de
oorspronkelijke kapel bij het Huys Hengelo. Het verhaal van het oponthoud van
de gezanten van de Verenigde Zeven Provincies te Hengelo maakte Hengelo
kortstondig tot het diplomatieke centrum van ons land. We kunnen vaststellen
dat in Hengelo de Overijsselse gezant Wilhelm Ripperda woonde en daar zijn
medegezanten verzamelde. In Hengelo werden de laatste besprekingen gevoerd
voordat de diplomaten naar Munster vertrokken. Daardoor neemt Hengelo (toen
een dorpje) historisch gezien een unieke plaats in in de geschiedenis van het
totstandkomen van de Vrede te Munster. Die plek, de ‘huysstee’ van het Huys
Hengelo, verdient het om genoemd te worden.
Over de reis per koets van Hengelo naar Munster zijn voor zover bekend geen
gegevens bewaard gebleven. De manier van reizen en de juiste route kan slechts
gereconstrueerd worden aan de hand van gegevens van bronnen anders dan de
verslagen van de vredesbesprekingen. In de zeventiende eeuw waren er al
verschillende postwegtrajecten waarover spaarzame gegevens bekend zijn uit
stadsrekeningen of aantekeningen in reisjournalen. We nemen aan dat de
afgevaardigden voor hun reis naar Munster gebruikt maakten van privé-koetsen
want rechtstreekse verbindingen tussen bijvoorbeeld Middelburg en Twente of
vanuit Leeuwarden lijken onwaarschijnlijk. Dat wordt wellicht nog bevestigd door
de wetenschap dat De Knuyt, de afgevaardigde uit Zeeland (Tholen), geruime tijd
onvindbaar was op weg naar Hengelo. Indien hij in een postkoets zou hebben
gereisd dan zou zijn route te traceren zijn geweest. We moeten daarom
aannemen dat de ambassadeurs gebruik maakten van eigen koetsen of van een
daartoe beschikbaar gestelde koets van hun gewest.
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We krijgen een indruk van de koetsen die gebruikt werden op het schilderij van
Gerard ter Borch (1617-1681), waar hij de inkomst van Adriaan Pauw
(rechtstreeks vanuit Amsterdam) te Munster vastlegt. Het schilderij vertoont een
open landauer, bespannen met vier paarden. Volgens de overlevering zou hij op
11 januari 1646 te Munster zijn aangekomen, dus in de winter. Het schilderij is
ongetwijfeld achteraf geschilderd en toont duidelijk tekenen van een
geromantiseerde tocht. Immers, het was bitter koud maar Ter Borch schilderde
bladeren aan de bomen in een fraai landschap. Het afbeelden in een open rijtuig
in aanwezigheid van echtgenote Anna van Ruytenburgh en nichtje Adriana, doet
de werkelijkheid geweld aan als de koets al dagenlang onderweg zou zijn vanuit
Amsterdam. Toch zal de afgebeelde koets wel ongeveer een toen gebruikelijk
privé-rijtuig afbeelden. Dat zou kunnen betekenen dat ook de andere
afgevaardigden in een vergelijkbaar vervoermiddel hebben gereisd. Aannemelijk
is het echter dat gebruik werd gemaakt van gesloten koetsen, gezien de barre
weersomstandigheden.
De heren ambassadeurs die te Hengelo verzamelden, zullen daar geconfronteerd
zijn met vrij eenvoudige plaatselijke toestanden. Het kasteel van Wilhelm
Ripperda was weliswaar luxueus maar het dorp moet toen klein en onbeduidend
zijn geweest. Het aantal inwoners bedroeg in het midden van de zeventiende
eeuw vijfhonderd personen, die in de landbouw werkzaam waren of werkten als
kleine middenstanders. Waarschijnlijk zullen de pachters van Ripperda hun
stallen beschikbaar gesteld hebben voor de ongeveer dertig paarden. We moeten
bedenken dat de paarden niet in een weide ondergebracht konden worden. Het
huisarchief van Twickel geeft geen enkele aanwijzing dat ook daar gebruik is
gemaakt van onderkomen of logies. Toch lijkt de mogelijkheid niet ondenkbaar
dat nabuurhavezaten zijn ingeschakeld bij het onderbrengen van de hoge gasten.
Het Huys Hengelo zal nauwelijks genoeg kamers hebben gehad om alle
ambassadeurs een eigen vertrek aan te bieden. De wetenschap dat Godard van
Reede kort tevoren nog op kasteel Saasveld logeerde kan het aannemelijk maken
dat ook daar (en elders) gasten werden ondergebracht.
Toen de tocht naar Munster te Hengelo begon in januari 1646, zal dat in het dorp
een kleurig schouwspel zijn geweest. De gehele bevolking zal zijn uitgelopen om
het spektakel te zien dat bestond uit minstens zeven koetsen, waarop kleurige
equipages (edelknapen) zaten en die verder bemand waren door de heren die niet
schroomden om hun belangrijkheid aan het volk te laten zien. Dat betekent
echter niet dat de tocht een plezierrit zal zijn geweest. De wegen waren in slechte
staat, de temperatuur was allerminst behaaglijk en de rit zal lang hebben
geduurd. De paarden zullen onderweg regelmatig dienen te rusten, mede omdat
het wisselen van zo’n groot aantal paarden niet tot de mogelijkheden zal hebben
behoord. De tocht ging over oude postwegen die nu nog deels bekend zijn maar
ook deels verdwenen. Die wegen die eeuwen lang de verbinding tussen steden
hebben onderhouden, zijn in en na de Franse tijd gewijzigd. Het aanleggen van
onze snelwegen en de enorme expansie van wooncentra hebben nog meer
bijgedragen dat die postwegen deels niet meer terug te vinden zijn. Bovendien
zijn de oorspronkelijke postwegen in de loop van eeuwen van traject gewijzigd
omdat bepaalde woonkernen belangrijker werden en anderen hun functie als
pleisterplaats verloren.
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De tocht naar Munster leidde van Hengelo over Enschede, waar de grens bij
Glanerbrug werd gepasseerd. Tot het jaar 1848 was dat de enige redelijk
begaanbare grensovergang. Vaak werd een stop gemaakt te Enschede ter hoogte
van de straatweg naar Gronau. Daar was een herberg, later De Klomp, buiten de
poort. De reis door Gronau zal daar zeker ook opzien hebben gebaard. Via
Ochtrup, langs de Wiener mark waar het stamslot lag van het geslacht Van
Slade. Adolph van Slade was de bezitter van De Werninckhof en van hem is
bekend dat hij geen vriend was van Ripperda. De koetsen bereikten nu het Alter
Posthof Welbergen. Daar zullen de passagiers en paarden zich kunnen warmen,
om na een maaltijd de tocht voort te zetten. Via de Sellener Esch wordt dan
Steinfort bereikt. De vroegere route liep toen dwars door die oude stad via de
Steinstrasse en Burgstrasse naar het kasteel Steinfurt. Deze route is nu voor het
autoverkeer afgesloten en gaat nu via de Mühlenstrasse en de Wasserstrasse
naar de markt. Daar herinneren nog verschillende gebouwen aan vroeger, in het
oude raadhuis is nu de VVV gevestigd. Het oude Wasserschlosz was tijdens het
bezoek van de Nederlandse gezanten ten dele een ruïne. Veel oude gebouwen uit
de zeventiende eeuw zijn in oude luister hersteld.
Een bezoek aan het kasteelarchief leverde een interessant resultaat op. Tijdens
de inventarisatie van het archief door de Universiteit te Munster was niet
gebleken van een bezoek van de Nederlandse heren. Het leek echter nauwelijks
aanvaardbaar dat het verblijf van de Hollandse afgevaardigden nergens te
bevestigen zou zijn. Die veronderstelling kon, na gericht zoeken in de
rentmeesters-rekeningen, worden bevestigd. Helaas is de notulering niet erg
uitvoerig maar wel duidelijk. Op 6 januari 1646 staat vermeld: ‘mr. Gerd Timmer
(bezahlt) das er gegen der Herren Staten Ambassadeuren Ahnkünft hir ahm
Schlosze den groszen eiser Ofen repariert (hat), 13 pfennig’. Hier blijkt duidelijk
dat de grote ijzeren kachel gerepareerd werd voordat de afgevaardigden namens
de Staten van de Zeven Provinciën arriveerden. Kennelijk dat de Fürst zu
Steinfurt een behaaglijke temperatuur voor zijn gasten gewenst achtte. Op de
datum van 7 januari staat een betaalde post vermeld van zestien rijksdaalders
wegens ‘verzehrter Kösten’, het is onduidelijk of er relatie is met de voorgaande
notitie. Het bedrag van zestien rijksdaalders voor normale verteringen is erg
hoog, als we aannemen dat een dergelijk bedrag in onze tijd te vergelijken is met
een bedrag van duizend euro. Die prijs zou dus betrekking kunnen hebben op
meer luxe bestedingen voor hoge gasten dan voor eenvoudige maaltijden. De
datum van 6 januari wijst wel op betaling maar niet op de dag dat de reparatie
plaatsvond. Gezien de mededeling dat Ripperda volgens de gegevens te Den Haag
op 8 januari naar de Steinfürter vorst schreef met het verzoek om logies voor
twee dagen, komt hier de onnauwkeurigheid bij het achteraf noteren van de
gebeurtenissen om de hoek kijken. In ieder geval mogen we hier de bevestiging
zien dat de ambassadeurs te Steinfurt hebben gelogeerd.
De tocht van Steinfurt werd vervolgd via de oude Postweg ten zuiden van het
tegenwoordige Bagno, dat werd aangelegd in de achttiende eeuw. Het was een
park met een badhuis, dat later werd vervangen door een lustslot. De weg
kronkelde toen voort door het landschap ten zuiden van Borghorst, in de richting
van Alteberge. Daar loopt de oude Postweg (der Alten Munsterweg) dood in een
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nieuwbouwwijk, zodat de alternatieve route naar Munster moet worden genomen
evenwijdig aan de oorspronkelijke route.
In de notulen van de Vredeshandelingen wordt de eerste dag van de
besprekingen met de Spaanse afgevaardigden 24 januari 1646 genoemd. Een
opvallende notitie heeft betrekking op de kosten die de gezanten maakten. Het
blijkt dat op 5 februari 1646 het bedrag van honderdduizend gulden dat de
Staten Generaal beschikbaar had gesteld, toen reeds was uitgegeven. Dringend
werd in Den Haag verzocht om nieuwe fondsen beschikbaar te stellen. De
onafhankelijkheid werd uiteindelijk getekend op 15 mei 1648 te Munster, nadat
op 30 januari overeenstemming was bereikt. De ratificatie (bekrachtiging) van het
verdrag werd getekend door Philips 111, bij de gratie van God, koning van Spanje
(Deo Gratiae Hispaniarum Rex). De akte is gesierd met zegels en handtekeningen
en een ‘flecht aen een coorde van goutdraet uyt hangende.’ Dit document wordt
zorgvuldig bewaard in en speciale kluis, waar het perkament niet kan worden
aangetast door licht, temperatuurs wisselingen, vochtigheid of andere nadelige
invloeden. Op 6 juni 1648 werd te Den Haag de onafhankelijkheid per manifest
afgekondigd, wat in het jaar 1998 werd herdacht tijdens een plechtige zitting van
de Staten Generaal.
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Wel studeert hef wet völ, wel dat nich doan hef, wet völ dinge better!
Dat is ja wa t leste wat de duvel drettn hef

De eeuw der legenden
De goden van de Vikingen, in de grond van de zaak niets anders dan
verpersoonlijkte natuurverschijnselen waren naar het beeld van de mensen
bedacht maar bezaten al diens hoedanigheden in veel voortreffelijker mate.
Boven allen uit steekt Wodan, de woedende, toornende, in Friesland Warns
genoemd die de natuurkrachten bestuurd en die uit tijd van de overheersing van
de Vikingen stamt. Hij is de god van de adel en wordt als stamvader van alle
koningsgeslachten aangemerkt. In hem is de overwinning want hij beheerst de
oorlog en kiest de dapperen uit, welke in de slag vallen; de helden die met hem
zullen opgaan naar Walhalla, de krijgszaal, om daar eeuwig te wonen. Met dit
Wuothanheir (later woedend heir genoemd) trekt hij – de wilde jager – door de
lucht, terwijl het gedruis daarvan heinde en ver wordt waargenomen. Hij schudt
zijn speer die zijn symbool is geworden, terwijl hij rijdt op zijn wit strijdros (de
schimmel van Sint Nicolaas), de achtvoetige Sleipnir. Voor dit paard blijft steeds
een schoof op de akker staan, zoals nu nog de kinderen hooi in de schoen leggen.
Of wel, hij zit op zijn met donderend geraas over de wolken voortrollende wagen,
het Zevengesternte, Grote Beer of Wagen genoemd, waarin hij de gesneuvelden
opneemt en meevoert. Niet boven de slagvelden alleen rolt die wagen, als hij
boven de akkers rijdt en het graan daarbij eerbiedig buigt, laat hij
vruchtbaarheid achter. Op zijn hoge troon gezeten, gedekt door de wolkenhoed
en de gevlekte sterrenmantel (de hoge muts en de beste tabbaard van het
Sinterklaasliedje) bestuurd en overziet hij, de éénogige, met alwijsheid van de
hele wereld zowel als de toekomst. De dichtkunst en de schrijftekens (runen) zijn
aan hem gewijd. In zijn hand ligt het lot, dat de priester die met zijn geheimen
vertrouwd is, met houten staafjes werpt en weet te ‘lezen’. Algemeen is zijn dienst
verbreid en één dag per week, de woensdag, is hem geheiligd. Na de slag worden
hem bloedige offers van krijgsgevangenen gebracht. De Romeinse schrijvers
noemden hem door een zonderlinge verwarring van denkbeelden Mercurius,
vandaar de Franse naam Mercredi voor woensdag.
Onder de hoge goden neemt Donar of Thunar een belangrijke plaats in. Hij is een
mooie jongen met een rode baard, de god van de donder, van de bliksem en in
het algemeen van het vuur, dat de huiselijke haard verwarmt en waardoor hij de
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familieleden beschermt. De Romeinen identificeren hem met Jupiter. Als god van
de hemel beheerst hij de wolken en de regen die de akkers vruchtbaar maakt,
zodat men de landbouw aan hem wijdde. Bij het onweer slingert hij zijn hamer
die steeds in zijn handen terugkeert, door de lucht. Die hamer dringt zeven mijl
diep in de grond en is het zinnebeeld van de donder. Als strijdhamer heeft dit
zinnenbeeld Donar ook te eerbiedigen de beschermer van de strijd, wiens
reuzenkracht ontzag wekt. Daarom stellen de Romeinen hem in dit opzicht met
Hercules gelijk. In de godsdienstige begrippen van onze voorouders speelt Donars
hamer een grote rol. Het teken van de hamer wordt geslagen, net als later het
kruis, daar het een beschermende invloed bezit. Men wijst er bruiden en lijken
mee aan en geneest er het zieke vee door. Nog is dit bijgeloof in de achterhoeken
van ons land niet uitgestorven. De donderkeil (de opgegraven stenen beitel) en
volgens het volksgeloof de uit de wolken geslingerde bliksem en de donderbaard
(het aan Donar gewijde kruid) zijn het beste voorbehoedsmiddel tegen het inslaan
van de bliksem.
In beide godheden Wodan en Donar zien wij dat de Germanen een hoge achting
koesterden voor oorlog. De strijd zelf in zijn actie, het bloedig strijdgewoel, stond
onder bescherming van de god Dys of Ziu (de Noorse Tyr) de lichtende, aan wie
dinsdag gewijd was. Waarschijnlijk stond tegenover de dienst van de krijgshaftige
godheden die van god Freyer, de beschermer van de werken van de vrede. En van
zijn zuster Freya of Frowa, de godin van de liefde. Van de aardgodin Hertha, ook
Nerthus en in Zeeland misschien Nehalennia genoemd, de godin van de warme
zomer, de verpersoonlijking van vruchtbaarheid en rijkdom. En van Frigga,
Wodans echtgenoot, aan welke onze vrijdag zijn naam ontleent en die in de
middeleeuwse romans als Vrouw Venus in de geheimzinnige Venusberg bleef
rondspoken; zij was de godin van het huwelijk.
De Germaanse godenhemel was ook nog met goden of geesten van lagere rang
bevolkt, die vaak in gedaante van dieren werden aanbeden. Met stroom- en
bosgoden die in paleizen onder de wateren of in tovertuinen en holle bomen
verborgen leefden en niet zelden de mens door hun lokstem tot zich trokken om
hem in het verderf te storten zoals meerminnen (dolfijnen), witte wieve
(misflarden). Met beschermgoden van de volksstam of van het huis, met tal van
goede of kwade goden, als verpersoonlijking van bijzondere machten of
natuurverschijnselen. Niet echter goden alleen leefden in de verbeelding van de
Germanen. Met ontzetting dachten zij aan de gevaarlijke reuzen (wildemannen),
twintig keer groter dan een mens die in de wouden of rotsen leefden, een
boomstam als wandelstaf en wapenknots gebruikten, rotsblokken tot werptuigen
maakten en de rivieren overstapten. In de sage leeft de herinnering aan deze
wezens voort, zij schrijft de oorsprong van bergen en burchten aan hun hand toe.
En waar in de omgeving van die burchten steden zijn ontstaan, beschouwt zij de
reuzen als grondleggers, bijvoorbeeld van Haarlem en Antwerpen. Nog in de
Middeleeuwen werd hun beeld in plechtige optocht meegevoerd.
De goden van de Germanen hadden hun heiligdom, waar zij vereerd werden. Het
was een eenzaam gelegen plek in een bos, aan een meer, bij een heuvel of een
bron. Daar stond het stenen offeraltaar binnen een haag of een stenen
omheining. Daar werden met grote plechtigheid door de in het wit geklede
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priesters aan de hoogste goden bloedige offers opgedragen en bij de feesten van
de minderen goden werden daar de beesten en vruchten geofferd. Als de priester
het offerdier verslagen en het bloed opgevangen had, dan werd dit onder
eerbiedig zwijgen op het altaar geplengd en met de kop die men het beste deel
achtte, verbrandt. Het overige werd onder de feestvierende en jubelende schare
verdeeld. Uit de ingewanden las de wichelende priester het lot. Hij woonde in de
nabijheid van de heilige stede en bewaarde de voorwerpen van de offerdienst, de
tempelschat, de veldtekens en de vaandels van de stam. Eveneens had hij onder
zijn hoede de overdekte wagen, waarin sommige goden hun plechtige jaarlijkse
ommegang door de streek deden, zoals nu nog in katholieke streken een
processie gehouden wordt. Verder zorgde de priester voor de heilige witte rossen,
witte stieren en andere witte dieren, de goden gewijd. Wit was de kleur van het
goede, zwart die van de boze machten, denk aan de zwarte kat.
Op de heilige stede werd ook de volksvergadering gehouden, als het ware in
tegenwoordigheid en onder bescherming van de stamgoden. Eeuwenlang bleef dit
gebruik in stand. Men denkt aan het met eiken beplante plein onder de
Opstalboom te Aurich. Zelfs later, toen de evangeliepredikers bij voorkeur ter
plaatse van die heiligdommen, waarop de godsvrede rustte, de christelijke
kapellen of kerken gebouwd hadden, kwamen daar binnen de kerkhofmuur de
mannen samen om over de gemeenschappelijke belangen te spreken, denk aan
de kerkenspraak. Behalve priesters had men ook priesteressen, de witte of wijze
vrouwen, die de toekomst konden voorspellen. Zij stonden in goede
verstandhouding met de goden en konden daarom de voortekenen verklaren,
welke aan iedere gewichtige gebeurtenis voorafgingen. Dagen van tevoren
hoorden zij ’s nacht het kloppen en zagen voor het maken van de doodskist of
zien zij zelfs de lijkstoet passeren. Reeds een tijdlang vooraf worden hevige
branden gezien of het hulpgeschrei van hen die verdrinken, gehoord. De
priesteressen genoten een onbepaald vertrouwen en stonden in grote eer. Met de
komst van het christendom werd haar macht uit den boze verklaard en als witte
wijven dwalen zij nog rond tot schrik van de bijgelovige boer. Het christendom
maakte later zelfs van deze vrouwen de beruchte heksen.
De Germanen geloofden dat de gevallen helden in Walhalla werden opgenomen
en dat zij in het godenverblijf een leven van gelukzaligheid vol van de heerlijkste
aardse genietingen zouden deelachtig worden. Omdat de strijd hun hoogste geluk
was, zouden zij die ook in de hemel kunnen voeren. Bij het ochtendkrieken rijzen
daar de helden van hun legerstede op en maken zich op voor de strijd. Dan
trekken zij de poorten van de hemelburcht uit en scharen zich in slagorde tot het
spiegelgevecht, waaraan Wodan persoonlijk deelneemt. Eerst tegen de middag
komt er een einde aan, dan staan ook de gevallenen weer ten leven op en
gezamenlijk trekt men terug naar Walhalla, waar het godenmaal hen wacht. Spek
is er in ruime mate en de drinkhorens met bier of meed gevuld, gaan lustig rond.
Aan de onvrijen en aan de vrouwen werd geen plaats in Walhalla verleend. De
gestorvenen verhuisden naar Hela (Hel), een schimmenrijk aan gene zijde van de
zee op het eiland van de Kimriërs, waarheen de bewoners van de moerassen aan
de Rijnmonden de zielen van de gestorvenen in de nacht heenscheepten.
In de Midwinter, ten tijde van de zonnekeer begon het nieuwe jaar. Dan vierde
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men het Joelfeest, aan de wedergeboorte van de zon gewijd. Deze feesttijd
waarvoor onze Kerstmis in de plaats is gekomen, duurde twaalf dagen en
eindigde op Dertiendag (Driekoningen) met een dag als toegift op het Kopperfeest.
En terwijl de mensen in deze heilige nachten offerden, feestmalen aanrichtten,
koeken bakten in de vorm van mannen en dieren (Sinterklaasjes) en elkaar heil
wensten, daalden de goden uit de hoge op de aarde neer om de stervelingen
allerlei goede gaven te brengen. Daarbij deed men alles om zich tegen de invloed
van de boze geesten te beveiligen. Men schoot pijlen op hen af, denk aan ons
nieuwjaarsschieten. Oudtijds kende men in ons land drieërlei Nieuwjaar. In de
eerste plaats 1 januari of Jaarsdag, dat reeds van oudsher een heidense feestdag
was die met veel drukte, lawaai en overmatig eten en drinken werd gevierd. Deze
wijze van feestvieren hinderde de eerste geloofspredikers, Eligius en Bonifatius
gingen er hevig tegen te keer. Om in de toestand verbetering te brengen liet men
het kerkelijk jaar beginnen op 25 december maar het bleef zonder resultaat.
Jaarsdag bleef gevierd op de oude wijze, 25 december bleef dus de eerste dag van
het kerkelijk jaar. Bovendien kende men nog het burgerlijk jaar dat met Pasen
begon en in gebruik was aan het Franse- en Engelse hof, bij de Hertog van
Brabant en de graven van Vlaanderen en Holland en de hofstijl heette. Eén
januari was van de drie echter de oud Germaanse feestdag en die dag is
gehandhaafd gebleven sinds Requesens op 16 juni 1575 een bevelschrift
uitvaardigde, dat het burgerlijk jaar moest beginnen op 1 januari. Of de
Germanen de nieuwjaarsviering hebben overgenomen van de Romeinen die de
dag herdachten met grote feesten en het geven van geschenken, is niet met
zekerheid te zeggen. Zeker is dat de Nieuwjaarsdag behoorde tot het Joelfeest dat
van 25 december tot 6 januari duurde. De drie eerste dagen, naast Jaarsdag en
Dertiendag (6 januari) waren de vijf grootste feesten in die periode. En de
gebruiken op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag herinneren sterk aan alle
gebruiken van het Joelfeest, het lawaai dat de oude heidenen maakten om de
boze demonen te verjagen, vinden we nog terug in het klokluiden en in het
vuurwerk in de Oudejaarsnacht. Driekoningen (6 januari) was de afsluiting van
het Joelfeest van heidenen en is een herinnering aan de Wijzen uit het Oosten in
christelijke zin. Het was een feest van de schoolgaande jeugd die als koningen
uitgedost, gekleed in een wit hemd en een kroon van klatergoud (vals bladgoud)
op het hoofd met een vergulde ster door kaarsjes verlicht en gestoken op een
lange stok, al zingend door de straten trok:

Wij komen getreden met onze sterre,
Wij zoeken Heer Jezus, wij komen van verre.
Wij kwamen al voor Herodus zijn deur
Herodus, de koning, kwam zelvers veur.
Herodus, die sprak met valser hart:
‘Hoe ziet er de jongste van drieën zo zwart?’
‘Hij ziet er wel zwart, maar hij is welbekend.
Het is er de Koning van Oriënt’.
Wij kwamen de hoge berg opgegaan,
Daar zag men de starre stille staan,
Ja, stille staan. (pauze)

931

Och starre, jij moet er niet stille staan,
Je moet er met ons tot Betlehem gaan.
Tot Betlehem, in die schone stad,
Daar Maria met haar kindeke zat.
Hoe kleiner kind, hoe groter God:
Een zalig Nieuwjaar verleen ons God.

Driekoningen werd in de Middeleeuwen niet alleen in huiselijke kring maar ook
kerkelijk luisterrijk gevierd. De uitbundige vreugde die er die avond overal
heerste en de gulheid waarmee overal gegeven werd, gaven aan Driekoningen een
bijzonder karakter. De steden gaven aan de kloosters en de kloosters gaven aan
de armen brood en bier voor hun ‘coninxfeeste’. ‘Koninkje spelen’ was een door
en door Nederlands volksvermaak. De prins van Oranje speelde het spel aan het
Haagse hof en Heemskerk vertelde het spel toen hij op Nova Zembla
overwinterde, de bootsman als koning op een ton zat met een kroon van grauw
papier en met een vuurpook als scepter, terwijl hij met een warme spekkoek
werd ingehuldigd! Zo komen we vanzelf op de koningsbrieven die op
Driekoningendag verkocht werden en waardoor de rollen van koning, koningin,
hofnar, zwarte Piet (misschien een herinnering aan Mechior, de Moorse koning)
verdeeld werden. In Noord Brabant en Limburg waren ze nog in gebruik in het
midden van de twintigste eeuw. De kroon werd opgeplakt en uitgeknipt om het
hoofd van de koning te versieren. De band had vijf medaillons, voorstellend
Maria, Jozef en de drie koningen. Verder in volgorde al de ambten, elk met een
rijmpje, raadsheer, rentmeester, secretaris, kamerling, hofmeester, voorsnijder
en niet te vergeten de zot. En daar de laatste zijn taak waarschijnlijk niet alleen
aankon kreeg hij als hulp de zottin. De koning moest zijn onderdanen te drinken
geven en zelf dronk hij het eerst. De koningsdronk bestond later meestal uit
gesuikerde jenever die met een lepel in een kom gegeven werd en waarbij de
hovelingen uitriepen: ‘De koning drinkt’. De zot ziet toe dat niemand tekort schiet
en haast zich de nalatigen met een koolstreep in het gezicht te brandmerken. Elk
moest zijn functie naar behoren waarnemen of verbeurde pand. Hij moest door
allerlei grappen het gezelschap onophoudelijk laten lachten, terwijl de zottin de
plicht had hem hierbij trouw terzijde te staan, beiden hadden het recht gelijk
eens de hofnar, onder de dekmantel van een grap, deze of gene ongestraft een
hatelijkheid te mogen zeggen. Vierden dus de ouderen in de zaal of binnenkamer
Driekoningenavond, ook de kinderen hadden pret in de keuken waar ze zich
vermaakten met kaarsjesspringen. Waarschijnlijk waren deze kaarsjes niets
anders dan de zwakke uitstraling van de eens in de Joeltijd brandende vuren van
de oude Germanen. De ‘Koningskaarsjes’ bestonden uit drie armen, waarvan de
middelste zwart was en Melckert of Melchior heette. Bij het dansen zongen de
kinderen:
Kaarsies, kaarsies, drie aan een,
springen wij er over heen.
Al wie daar niet over kan,
die en weet er nou niemendal van…
In het begin is gesproken over het lopen met de ster. Het sterzingen was in alle
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streken en steden van Nederland en Vlaanderen bekend. Het lied dat is
aangehaald is in talloze varianten overgeleverd en in het geheel komt duidelijk tot
uitdrukking de aanbidding van de drie koningen en de stal van Betlehem. De ster
op een lange stok gestoken was uit papier gesneden en met goud en zilver
versierd en draaide bij het trekken aan een koord als een molen rond. Vroeger
schijnt men hier erg veel werk van gemaakt te hebben. Dan was de ster
uitgebouwd tot een toestel met beweegbare beeldjes, een huisje of een toren met
goudpapier beplakt. Dit stelde het paleis van Herodus voor. Aan de andere kant
was een begroeid prieeltje waarin de drie Koningen waren verscholen. Ook
ontbraken Maria, Jozef en de kribbe, de os en de ezel niet. Trok men aan een
touwtje dan kwamen de drie Koningen tevoorschijn, terwijl Herodus uit het
venster keek.
Op Midzomer werd het feest van Balder, de god van het licht en de vrede gevierd.
Door het christendom werd Sint Jan er voor in de plaats gezet. Kronen en
kransen werden ter ere van de god opgehangen, vuren ontstoken waarom men
vrolijk danste, terwijl men zich ’s morgens in het bedauwde gras wentelde, om
zich tegen alle kwalen te vrijwaren. Het is de herkomst van ons dauwtrappen.
Bij de lentenachtevening gedacht men de godin Ostara, opnieuw met het
branden van vuren. Men trok uit onder het zingen van vrolijke liederen om op de
haar gewijde plaatsen in vreugde te dansen en te drinken. De priesters leidden
het met bloemen versierde rund rond dat op de offerplaats geslacht zou worden
ter ere van de godin, die de natuur weer tot leven riep. Het Paasfeest kwam
ervoor in de plaats maar het heidense eierenmaal waarbij het ei als symbool van
het nieuwe leven werd beschouwd bleef in stand, evenals de Paasvuren, de
Paasos en de kermissen op de paasweide.
De herfstnachtevening was gewijd aan Hertha (Arda, Harda), de vruchtbare
moeder Aarde, wier oogstfeest dan gevierd werd. Volgens Buddingh zou herfst
betekenen: Harfest, Hardafeest. Volgens Van de Berg betekent het eenvoudig
oogst. Uit haar geheimzinnig verblijf midden in het bos reed dan de godin in een
overdekte wagen rond, door heel de bevolking ontvangen en gevolgd. Het
christendom stelde op die dag het feest van Maria Hemelvaart (15 augustus) in,
terwijl de daarop volgende maandag in zijn naam Hartjesdag (Amsterdam) de
herinnering aan de godin bewaart.
Onze voorouders dienden de goden in heilige wouden en bossen bomen, alleen
toegankelijk voor de priester die ten teken van zijn afhankelijkheid van de goden
een band om het hoofd droeg. De offers werden op grote stenen gebracht; in
latere tijden verrees er in het zichtbaar beeld van de godheid, eerst in een open
tempeltje, vervolgens in een gesloten gebouw. Zulke tempels troffen de eerste
evangeliepredikers hier aan. Deze heidense gebouwen werden door hen tot
christenkerken vervormd. Tegenover de woeste leer van Wodan waarin alle
zedelijk beginsel ontbrak, stelde het christendom de reine leer van de liefde en
van de deugd. Het was geroepen om de ruwe zeden te verzachten, de beschaving
de weg te bereiden en het despotisme van de vorsten en leerheren ten gunste van
de verdrukte standen te temperen. Het leerde dat voor God allen gelijk zijn,
kinderen van één vader. Maar ook moeilijk was de taak die de zendelingen op
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zich namen. Het volk, zo diep met de goden verbonden, kon niet dulden dat men
oordeelde over hun goden en hun gewoonten. Meer dan eenmaal liep het leven
van een ijverige zendeling gevaar, zoals Bonifatius die te Dokkum werd vermoord.
De evangelieprediker liet zich daardoor niet afschrikken. Overeenkomstig de
bevelen van de hogere geestelijkheid ging hij met bedachtzaamheid en beleid
langzaam voorwaarts. Hij liet de heidense goden bestaan en trachtte de bevolking
van hun onmacht tegenover de god van de christenen te overtuigen. Zo daalden
hun godheden langzamerhand af tot de rang van duivels die nog lang bleven
rondspoken. Ook werden de heidense feesten in stand gehouden maar zij kregen
een christelijke wijding. ‘Dit was ongetwijfeld niet bevorderlijk om het zuivere
christendom te vestigen, doch het was het eenige middel om de ruwe
volksstammen langzamerhand aan de zooveel hoogere, reinere leer des
Evangelies te gewennen.’ Zo schreef Royaards in de Geschiedenis der invoering
van het Christendom.
Sint Maarten werd in het jaar 371 geboren in Hongarije, zijn ouders verhuisden
al spoedig naar Pavia. Hoewel hij geestelijke wilde worden moest hij dienst doen
in het Romeinse leger. In het jaar 389 werd hij gedoopt. Twee jaar later was hij
werkzaam als dienaar van de kerk te Poitiers, waar hij later bisschop werd. Hij
stierf in het jaar 452 en is bekend als een krachtig verbreider van het geloof. ‘Sint
Martijn! Sint Martijn!’ was de oorlogskreet waarmee de Stichtenaren op de
Hollanders losstormden. Dat was in de dagen dat Holland en Utrecht elkaar
geregeld bestreden, welke kreet door de Hollanders beantwoord werd met
‘Holland! Holland!’ Sint Maartensmannen was dan ook de naam van de
Stichtenaren, zoals die van Egmond Sint Albrechtsmannen werden genoemd.
Sint Maarten was de patroon van de stad Utrecht en zijn verguld beeld
bekroonde de torenspits van de Sint Maartenskerk, terwijl het beeld eveneens
voorkwam op de hoeken van de straten. Hij was de populaire soldaten- en
kinderheilige door heel Nederland bekend. Sint Maartens roem was zelfs zo
verbreid dat de Saracenen met de gewoonten en gebruiken op die dag bekend
waren. Want toen de Duitse kruisvaarders Jaffa bezet hielden en op Sint
Maartensavond niet volkomen nuchter meer waren, maakten de Turken van de
gelegenheid gebruik om de stad te overrompelen en in te nemen.
Sinte Maarten is zo koud,
geef een stukkien turf of hout!
Zo trokken de jongens in Ootmarsum zingend rond om brandstof op te halen
voor de Sint Maartensvuren. In Sint Maarten zien we de plaatsvervanger en het
gekerstende beeld van de wintergod Ullr.
Sint Nicolaas was bisschop van Myra in Klein Azië in de vierde eeuw na Chr.. In
het jaar 1087 is zijn gebeente (door roof) overgebracht naar Bari in Italië. Talrijke
legenden zijn aan zijn naam verbonden die zijn roem verbreidden als weldoener
en wonderdoener. Er zijn weinig volksfeesten waarin zoveel oude Germaanse en
dus heidense gebruiken bewaard zijn als het Sinterklaasfeest. We kunnen er veel
trekken van de oude Wodansdienst in terugvinden. In de tijd dat de zon in haar
laagste punt stond vierden de Germanen het Joelfeest, dat twaalf dagen duurde.
Het was het vruchtbaarheidsfeest te ere van de terugkeer van het licht, terwijl de
aarde nieuwe krachten verzamelde voor de komende lente. Dan werden de
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offermaaltijden gehouden en de offervuren vlamden omhoog in de heilige
wouden. Kerstmis is een feest van christelijke oorsprong maar de gebruiken
stoelen veelal op heidense bodem, zijn door de eeuwen heen, min of meer
gewijzigd, staande gebleven en ook onze moderne mens heeft ze op zijn beurt
overgenomen. Wie weet nog dat de mistletoe een heilige plant was die door de
Druïden jaarlijks met een gouden sikkel werd afgesneden? De mistletoe is onze
Hollandse maretak die alleen voorkomt in Limburg en in de buurt van Deurne en
Blijham. Het is een woekerplant welke wordt aangetroffen op appelen
perenbomen, populieren en soms ook op eiken. Voor Engeland, dat jaarlijks grote
hoeveelheden nodig had, werd ze veel gesneden van de appelbomen in
Normandië. Een oorspronkelijk heidens gebruik werd dus gekerstend en in de
Middeleeuwen gold de maretak zelfs als het symbool van de Messias: ‘De bloem
uit de hemel neergedaald en vruchtdragend op de kruisboom.’ Ook in de
kerstboom komt het heidendom weer boven. Daar kende men de levensboom
wiens takken en wortels hemel en aarde omvatten, terwijl de boom in het
algemeen bij de Germanen in hoge eer stond. Het gebruik van hulst is van zeer
oude datum, de Kelten en Romeinen versierden er tegen het feest van Saturnus
(omstreeks kerstmis) hun woningen mee. Kerstbrood, kerstgebak, kerstkrans
duiden op het heidens vruchtbaarheidsbegrip. Wie heel vroeger wel eens met de
kerstdagen het oosten van ons land bezocht heeft, zal op veel plaatsen houtvuren
zien oplaaien en die kerstblokken of kerststobben herinneren aan de offervuren
en ook aan de algemeen verspreide Indo-germaanse symboliek van het nieuwe
leven dat door de komst van de zonnegod aan de slapende aarde wordt gegeven.
Een gebruik met kerstmis is het bloeien van de Roos van Jericho. Tegen
kerstnacht wordt de plant in het water gezet en bij het ontplooien van de korte
vertakkingen vertoont zich een bloeivorm als van een roos. Dit vluchtig herleven
maakte op de eenvoudige mens steeds de indruk van iets wonderbaars en ze
neemt dan ook een ereplaats in onder de ‘toverplanten’ en speelt een voorname
rol in de waarzeggerij en droomverklaring. Ze is het zinnebeeld van de opstanding
en ontlook volgens de sage bij Christus geboorte, sloot zich bij de kruisiging, om
bij de verrijzenis verder te ontluiken. We zien dus dat de meeste volksgebruiken
in verband met het kerstfeest hun oorsprong vinden op heidense bodem. Alleen
de specifiek kerkelijke gebruiken zoals de nachtmis in de katholieke kerk, zijn in
de regel van christelijke origine.
De festiviteiten bleven echter niet bepaald tot die data, zij breidden zich eveneens
uit over een groot deel van het rusttijdperk, dat de aarde gedurende de winter
doormaakte. Waarin Wodan, de god die de vruchtbaarheid bracht, gewekt en aan
wie geofferd moest worden, om de natuur weer tot nieuwe vruchtbaarheid te
brengen. Die vruchtbaarheid openbaart zich pas in het voorjaar tot nieuw leven.
Wanneer in het najaar de herfststormen door de bomen loeiden, de wolken langs
het luchtruim joegen en zwermen trekvogels zich spookachtig aftekende tegen de
donkere lucht, dan verpersoonlijkte de natuurmens al die verschijnselen tot
Wodans wilde jacht. Gezeten op zijn ros Sleipnir met zijn staf Gungmir in de
hand en vergezeld van zijn trouwe metgezel Eckhardt ging hij in december rond.
Wodan wordt ook voorgesteld als aan het eind van het jaar het leger van de
doden aanvoerende en zo door het luchtruim trekkende. Die voorstelling van de
wilde jacht kan men nog tot de twaalfde eeuw in de oude geschriften
terugvinden. Toen het christendom werd ingevoerd werden de heidense godheden
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verbannen. Men kon niet voorkomen dat bepaalde voorstellingen in de geest van
het pas bekeerde volk bleven vastzitten. Het ros dat in december door het
luchtruim reed, bleef. En toen de legende van de bisschop van Myra, Sint
Nicolaas zich over Europa verbreidde, ging het vanzelf dat de overblijfselen van
de dienst van Wodan met Sinterklaas samengevoegd werden. Aan Wodan werden
oorspronkelijk dieren, later gedeelten van dieren geofferd, of het
allervoornaamste van het dier: het hart. In een nog later tijdperk kwam daarvoor
in de plaats de offerkoek of het offerbrood dat de vorm had van een dier. Al deze
diervormen en delen ervan kunnen we in ons Sinterklaasgebak terugvinden. Een
veel gebruikt offerdier was het everzwijn dat destijds veel in onze streken
voorkwam en gewijd was aan Fro, de zomergod, die ’s zomers gezeten op zijn ever
over de bloeiende aren reed. Het varken was geluksbrengend, welke naam het nu
nog heeft gezien de massa’s marsepeinen en chocolade varkentjes, hammen en
koppen die in de Sinterklaastijd te koop zijn. Het hart als offerkoek maar ook als
symbolisch gebak mag niet ontbreken. Want december was bij de oude
Germanen de tijd waarop verlovingen plaatsvonden. Dan werden de
gemeenschappelijke weiden verdeeld en kreeg het jonge paar zijn deel toegewezen
om in het voorjaar te gaan bebouwen. Vandaar de vrijers en vrijsters.
Amandelgebak, zoals onze boterletters en marsepein, was oorspronkelijk de oude
offerkoek bij de Romeinse dodenfeesten. Men offerde om iets te krijgen, in dit
geval vruchtbaarheid. Men verwachtte geschenken terug, en die komen ook
volgens de primitieve voorstelling: ze vallen uit de lucht. Want Sinterklaas rijdt
over de daken, wat hier hetzelfde is als geeft geschenken; ze vallen door de
schoorsteen. Zwarte Piet komt als vervanger van Wodans trouwe Eckhart. Men
wil in hem ook wel de vertegenwoordiger zien van het oude geestenheir en
daaraan zijn zwarte gelaatskleur toeschrijven. Want in de Middeleeuwen werden
vele, vooral plagende geesten, als zwarten voorgesteld. Piet draagt de garde of
roede, die in oorsprong is te beschouwen als een vruchtbaarheidsroede; het was
een groene tak, waarmee geslagen werd om vruchtbaarheid voort te brengen.
Sint Nicolaas was niet alleen de patroon van alle lieve kinderen, ook werd hij
beschouwd als beschermheilige van de zeevaarders. Vandaar dat men in vele
handelssteden die aan of nabij de zee gelegen zijn, Sint Nicolaaskerken vindt.
Bekend is het feit dat in de vijftiende eeuw de Grieken Sint Nicolaasbrood in zee
gooiden om het kwade weer te stillen. Het feit dat de goede Sint onze
koopvaarders moest beschermen heeft wellicht doen ontstaan, dat men de goede
heilige man per boot naar ons land laat komen. Na de kerkhervorming is tegen
de Sinterklaasviering, zowel door de predikanten als door de stedelijke besturen,
hevig verzet geweest. Niettemin bleef het volk zijn goede Sint trouw en werden de
kalme vieringen tenslotte oogluikend toegelaten. Alleen hadden de
verbodsbepalingen dit uitgewerkt dat het verkopen van Sinterklaaskoek en
speelgoed in kramen langs de openbare weg, verdwenen is.
Westfalen, wiens bewoners nazaten van de oude Saksen zijn, is bij uitstek het
land van het tweede gezicht; ook Twente is oud Saksenland. Misschien blijkt de
stamverwantschap mede uit het feit dat ook bij ons verhalen over voorgezichten
zeer algemeen zijn. De verhalen over Hunen, witte wijven, héémän'kes,
weerwolven en spoken worden nu ook op het platteland zelden meer ernstig
genomen maar aan voorgezichten hecht men nog grote waarde. Een voorgezicht
is het thema van een der schoonste balladen van Annette Droste Hulshof. In het
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door haar vrienden Levin Schückling en Freiligrath omtrent het jaar 1840
uitgegeven werk: ‘Das Malerische und Romantische Westfalen’, leest men over de
invloed die het landschap op de geest der bewoners uitoefent.
Zij (Westfalers) waren alleen afhankelijk van het meestal ruwe weer. Geen
belangrijke gebeurtenis beïnvloedde hun leven, geen nieuwe gedachte werkte op
hun wezen in. Zij groeiden op als hun eiken, sterk, hardhout, diep geworteld in de
bodem waaraan zij van jongsaf gebonden waren. Het nieuwe bleef vreemd aan
hun gezichtskring, zo was hun het oude het eeuwige en heilig. Men moet
dagenlang over de eenzame heide gezworven en uren op de heidense grafheuvels
gezeten hebben, uitziende over de bruine veldgrond om te kunnen voelen hoe zulk
een omgeving aan het gemoedsleven een bepaalde richting geeft, die in eigen
diepte staart. De grond om op te leven werd u geschonken maar leven is daarop
niet, dat moet u elders, in uw eigen binnenste zoeken. De stille natuur wekt niet de
schitterende eigenschappen van het verstand, nergens dwingt zij tot vergelijken,
samenvoegen, snel begrijpen. Dat geeft het volk dat de heide bewoont, het
langzame, trage bevattingsvermogen, het moeilijk te overwinnen gebrek aan
belangstelling. De schijnbaar dode natuur doet de mens de gedachte richten op het
eigen, sterker bewogen innerlijk wezen, zij wijst hem op zich zelf aan, op zijn
gemoed. Zij voert hem in de diepte waar zoveel wonderen te vinden zijn.
Evenwel wordt in dit haast tweehonderd jaar oude werk gezegd: ‘Sedert de
afgeslotenheid der Munsterse hoeven en boerschappen door den aanleg van
straten en spoorwegen werd verbroken, sterft de zienersgave meer en meer uit.’
En toch, zo snel ging dit niet of men treft ook in de dagen van Cato Elderink nog
verhalen over dit onderwerp – ook in Twente – aan. Als bekende Westfaalse
‘Schichtkiekers’ worden in de eerste plaats genoemd ‘der junge von Elsen und
der alte Jasper en Peter Schlinkert.’ Bij ons is het in de eerste plaats Kieke
Berend die bekend werd als veurkieker. In Stokkum onder Markelo lag een
grondstuk dat ‘de Assche’ genoemd werd. Vaak had men er vuur over zien gaan,
dan placht men te zeggen: ‘De Bränders goat oaver de Assche, now koomp der
row weer.’ Toen een spoorlijn over de Assche werd gelegd, beweerde men dat het
vuur, in vroeger tijd gezien, daarvan een voorteken was geweest.
Soms verschijnt er een wolf aan de hemel. Onze Germaanse voorouders meenden
dat tijdens zons- of maansverduistering zo'n ondier bezig was het hemellichaam
op te eten. Men probeerde zelfs door lawaai te maken de belager te verjager. Ook
de oude Romeinen maakten tijdens een maansverduistering lawaai met horens
en bronzen voorwerpen. En weet u, waarom de honden blaffen naar de volle
maan? Zij zien daar een figuur die speciaal bij ons in Twente nog altijd afgrijzen
verwekt. Al is het meer dan driehonderd jaar geleden dat hij hier in levenden lijve
rondspookte, hij was een een rover en plunderaar. Stal hij in Blokzijl niet het
zilveren scheepje dat daar in de kerk hing, nu is er nog een houten exemplaar.
Inderdaad, het zo vreedzaam schijnende mannetje in de maan met zijn
takkenbos op de rug, is niemand minder dan de oorlogszuchtige Beernke van
Gaolen: Christoph Bernhard von Galen, alias Bommen Berend, alias de Koodeef,
alias Hakkelberend. De Munsterse vorst/bisschop die in de jaren 1665 en 1672
in Overijssel en de Gelderse Achterhoek de boel op stelten heeft gezet. Op de
maan is hij terechtgekomen doordat hij de wetten van 'hilligen aovond' had
overtreden. Hij verstoorde de rust van de midwinteravond door op jacht te gaan,
zo vertelde het volk aan de Twents-Gelderse grens. Hij kreeg echter geen dier
onder schot en omdat hij niet met lege handen thuis wilde komen besloot hij dan
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wat hout te sprokkelen. Met een grote takkenbos op de rug keerde hij
huiswaarts. Hoe hij ook liep, hij kon zijn huis niet terugvinden. Tenslotte kwam
hij op de maan terecht waar hij voor straf moet blijven.
Anno 1665 in de nagt van den Goedensdag op den Donderdag na Losser kermisse
is die vorst of bisschop van Munster in Losser gevallen end tusschen 40 en 50
huzen verbrand und die kerke und toren verbrand, de klokken gesmolten, de
Twenthe, Drenthe bisz tot Wynschoten in Groningerland off geruineert und
geplundert, namens Oldenzel, Ootmarsum und alle kleine stedekens in und
mosten zware kontribuytien geven.
Zo'n dagboeknotitie maakt wel duidelijk waarom men hier Bommen Berend naar
de hel wenste. In de volksverbeelding werd hij gevoegd bij de wederganger: de
mensen die na hun dood gestraft worden voor wat zij bij hun leven hebben
misdaan. Veroordeeld om nergens rust te vinden totdat hun misdaden zijn
geboet.
Dat komt niet helemaal overeen met die andere sage waarin Bommen Berend,
ook Hakkelberend genoemd, de plaats inneemt van de Germaanse oppergod
Wodan. Als Wilde Jager spookt hij door de lucht wanneer op stormachtige
winteravonden de trekvogels zich daarboven laten horen. Of de Ronnekemeare
(hinnekende merrie), die ook wel Vennezege (veengeit) heet, vanuit de verte
geheimzinnig hinnikt of blaat. In werkelijkheid is dat het geluid van de
watersnip, de boeren meenden dan de Juulkesjach of de Tèwkesjach te horen.
Onder allerlei namen was het bekend, het dodenheir, dat vooral in de twaalf
nachten tussen midwinter en Driekoningen in actie kwam. De verkleedpartij van
de kinderen die op oudejaarsavond in Goor met de foekepot rondtrekken is een
zwakke nagalm van gelijksoortige gebruiken die in Enter en andere dorpen
hebben bestaan. Wie zich als demon verkleedt heeft van de boze geesten het
minst te duchten.
'Het oeroude geesten- en spokengeloof woekerde voort tot in het heden', schreef
de bekende H.W. Heuvel in het jaar 1909 in zijn 'Geloof- en Volksleven’. Hij had
het wellicht ook nog in het jaar 2006 kunnen schrijven, al is het geloof aan een
geestenwereld en een heksenwereld geen onderwerp meer van dagelijks gesprek
in onze samenleving. Dat was wel het geval in het begin van de twintigste eeuw,
toen men hoorde vertellen van vreemde gebeurtenissen 'zelf meegemaakt'.
Het verhaal van het paard dat niet verder wilde lopen in de donkere avond. Het
was natuurlijk een donkere avond. Een man reed met een vrachtje hout van
Delden naar Goor. Het paard kon de vracht gemakkelijk trekken en toch bleef
het dier plotseling, in de Wienersteeg, bezweet en snuivend van angst stilstaan.
Het was niet te bewegen om een stap verder te gaan. De voerman liep eens met
de lantaarn rond paard en wagen en zag niets bijzonders. Hij herinnerde zich
daarom met schrik de verhalen over kleine, onzichtbare plaaggeesten die de
zwaarste wagen konden tegenhouden. Werktuiglijk spoorde hij toch zijn paard
nog eens aan, dat nu – tot zijn grote opluchting – gewoon aantrok en verder
stapte alsof er niet was gebeurd. Wij weten nu wel dat het paard geschrokken
kan zijn van bijvoorbeeld de lijklucht van een dood dier, dat kort tevoren over de
weg was gesleept.
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Witte wieve, zoals het volk ze in nevelslierten heeft waargenomen, behoren tot de
sagenschat van heel noordoost Nederland. In Twente hielden velen het bestaan
van de witte wieve niet voor onmogelijk. Ze werden vooral gezien in de buurt van
grafheuvels. Bij de bergjes (grafheuvels) in de heide kunt u ze vinden. In de zoele
voorjaarsnachten zwerven ze rond en dansen over de heide. Bij de Hunenbedden,
daar wonen ze en bergen er hun geld en schatten. Rijk zijn ze, heel rijk. Ze weten
precies waar het geld is verborgen in het bos en bij het moeras. Bij het moeras,
daar zijn ze ook graag. Wees voorzichtig als u er langs gaat en kijk niet te vaak
om, ook al hoort u geruis, ook al zingt het om u heen. Overal op de heide zweven
ze, zo tussen licht en donker, als je net iets kunt zien. Hoorde u nooit het zachte
zingen dat door alle bladeren gaat, dat langs de struiken glijdt en in de bossen
bomen wegsterft als de tonen van wondervolle muziek, niet te volgen en
nauwelijks te onderscheiden van het windgesuis? Dat zijn altijd en overal de
witte wieve die met hun lange kleren langs al wat er op hun weg is heenstrijken,
met zachte, fijne geluiden. Vertelde niemand u van de arme jongen die overal
verdreven werd en in z'n verlegenheid de witte wieve aanriep om hulp? Weet u
niet dat ze medelijden met hem hadden en hem goud gaven, z'n beide schoenen
vol? Zag u nooit het goud glinsteren in fijne, fijne korreltjes tussen de golfjes van
het beekje, als u in de schemering over de leuning van het oude bruggetje keek
en er nog een laatste zonnestraal over het water gleed? Daar diep – op het gele
zand – daar lagen ze, de kleine, kleine korreltjes die schitterden in de laatste
zonnestraal. Ze lagen zó diep, veel dieper dan u dacht dat het beekje was. En u
kon ze niet grijpen want als u bukte, ver bukte, waren ze weg. De witte wieve die
u lokten trokken ze naar beneden, naar de diepe kolk waar geen grond was en
waar je nooit meer uit kon, als je er eenmaal in was. Weet u niet van de boer, zijn
woord niet houdend, de witte wieve in plaats van het beloofde gastmaal stenen
gaf? Hoorde u niet dat de witte wieve hem haalden toen hij 's avonds laat naar
huis wilde en hij de volgende morgen bijna dood in het bos werd gevonden, vlak
bij de plaats waar de witte wieve dansten? U moet er in geloven... wie er niet in
gelooft zal ze ook nooit zien.
In het jaar 1660 schreef Johan Picardt een boekje: 'Korte beschrijvinge van
eenige vergetene en verborgene antiquiteiten der provinciën en landen gelegen
tusschen de Noordzee, de Yssel, Emse en Lippe.’ Hij schrijft daarin dat het rond
heeft gespookt en dat men binnen een vreselijk gekrijt, gekerm en geweeklaag
van mannen, vrouwen en kinderen heeft gehoord. In het verleden hebben die
grafheuvels – de geheimzinnige verheffingen in de heide – ook wel de 'heuvelen
der heidenen' genoemd, de mens geregeld angst aangejaagd. Terwijl het gewoon
begraafplaatsen zijn waar vanaf het jaar 3000 voor Chr. de doden werden
begraven; onder die heuvels liggen de eerste Twentse boeren begraven. Hoezeer
de Romeinen hun verblijf van eeuwen een stempel hebben gedrukt op het leven
in Nederland blijkt uiteraard ook uit de begrafenisgewoonten. Talloze
opgravingen aan de hand van geschriften van Romeinse geschiedkundigen geven
een gevarieerd beeld van de vele manieren van ter aarde bestellen. Hoewel het
begraven van lijken voorkwam werd tot aan de kerstening in hoofdzaak
gecremeerd. De crematieresten werden in de eenvoudigste gevallen zonder meer
in een naast de brandstapel gegraven kuil geschoven. Nam men iets meer moeite
dan werden de asresten in een doek gewikkeld of in een urn gedaan of soms in
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een glazen fles. Over het geheel werd een heuveltje opgeworpen. Bij crematies
van belangrijke personen werd de as in een fraaie kist of sarcofaag geplaatst. Het
mooiste voorbeeld hiervan is de in het jaar 1920 gevonden askist voor een rijke
dame bij Simpelveld. Aan de binnenkant van deze kist is een vrouw afgebeeld op
een rustbank, kennelijk de overledene, omringd door uitgehakte afbeeldingen van
kasten, stoelen, kannen en nog andere zaken uit haar inboedel. Bovendien
bevatte de kist allerlei eigendommen zoals een ring met de inscriptie IVNONI
MEAE, letterlijk vertaald ‘Voor mijn liefste Juno’, waarbij de naam Juno,
koningin van de goden als een troetelnaam is gebruikt. De Romeinen zagen de
dood als een overgang naar een beter leven, een reis waartoe men zo goed
mogelijk moest worden uitgerust. De grafheuvels zijn ingevallen en zijn vroeger
hol geweest. Ze waren eertijds de woningen van de witte wieve, aldus Johan
Picardt. De witte wieve zouden bij dag en nacht barende of pijnlijdende vrouwen
naar binnen hebben gehaald en geholpen. Ze traden ook op als waarzegsters en
konden verloren of gestolen goederen opsporen. Door de boeren werden ze met
eerbied bejegend. De vrouwen waren altijd in het wit gekleed en de boeren
spraken meestal over de witten in plaats van over de witte wieve. Het is immers
niet ongewoon dat de duivel zich als een witgeklede engel uitdost. Picardt noemt
de witte wieve dan ook bergduivels of veldduivels. 'Oude mensen', zo schreef hij,
'hadden hem verteld van hun grootouders te hebben vernomen, dat het met de
spokerijen rond de grafheuvels was afgelopen toen het Sint Jansevangelie in het
land kwam.’ Het Sint Jansevangelie is uitstekend geschikt om betoveringen te
verdrijven. Men kan daarmee heksen bezweren waarbij het evangelie gebruikt
wordt met een sleutel. De sleutel wijst dan in de richting waar een heks woont.
Men hing ook wel een Sint Janskrans waarin Sint Janskruid werd verwerkt, aan
de deur. De krans beschermde het huis en zijn inwoners tegen ziekte, brand,
heksen, onweer en ander onheil. Het Sint Janskruid, geplukt voor
zonsondergang, beschermde het huis tegen blikseminslag en je kon er ook de
duivel mee op de vlucht jagen. De bijbel staat vol met magie. De Nijl veranderde
in bloed en het water van de Rode Zee scheidde zich zodat men over een pad op
de zeebodem kon lopen. Jesaja ontmoet de engel en wordt ‘leeggebrand’ door het
vuur van het altaar in de hemel. Hij wordt als het ware van binnen schoon.
Water werd in wijn veranderd en Jezus, Lazarus en de dochter van Jairus
werden uit de dood opgewekt. Bij magie gaat het om de verbinding tussen de
dingen. De kracht die door de hele wereld loopt; iedereen zingt op zijn eigen
manier, dat is magie.
Er bestaan verhalen die getuigen van de onhandelbare en soms boosaardige
houding van de jonge Jezus. Enkele voorbeelden. Op een keer wandelde Jezus
over het water en nodigde zijn speelkameraadjes uit om hem te volgen, waarbij zij
echter allemaal verdronken. Bij een andere gelegenheid stak hij een ravijn over
op een zonnestraal en zette de andere kinderen ertoe aan om hetzelfde te doen.
Zij stortten natuurlijk allen in de diepte, braken hun benen of kwamen om. Ook
zonder schijnbare reden veranderde de jonge Jezus eens het zaaigoed van een
man op de akker in stenen.
Halbertsma heeft in het jaar 1836 in de Overijsselse Almanak een uitvoerig
artikel gewijd aan de witte wieve. Hij stelt daarin dat men in die tijd op het
Twentse platteland hier en daar nog geloofde in het bestaan van de in het wit
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geklede bewoonsters van de grafheuvels. Hij schrijft dat de in het wit geklede
vrouwen in de eerste instantie Germaanse priesteressen kunnen zijn geweest. De
vrouw stond bij de Germanen in hoog aanzien en wit was de heilige kleur. Ook
wordt wit wel vertaald in wijs, wijze vrouwen dus. Ook volgens publicist Buter
zijn zij de nazaten van Germaanse vrouwen die als 'witte' – namelijk wijze
vrouwen – in hoog aanzien stonden. De predikers van het evangelie probeerden
de verering van deze priesteressen te niet te doen. Zij schilderden hen af als
heksen die op heidense begraafplaatsen (belten en grafheuvels) zouden wonen.
Het is mogelijk dat de eerste christelijk kerkdienaars het begraven in grafheuvels
met griezelverhalen over witte wieve wilden ontmoedigen en hun parochianen zo
over wilden halen hun overleden familieleden in of rond de kerk te begraven. Dat
gebeurde ook op een gegeven moment, niettemin trokken ze eerst nog met het
stoffelijk overschot langs de grafheuvels. Daarna zijn wettelijke lijkwegen
(doodwegen) ingesteld waarover men verplicht was de doden te vervoeren, van de
boerderij naar de kerk. Er zijn veel sagen, héémän'kes, weerwolven en witte wieve
spelen daarin een rol.
Hoe het ook zij, het geloof in witte wieve heeft menig onderzoeker tot nog in de
jaren vijftig op het spoor gezet van niet eerder ontdekte grafheuvels. Men vroeg
eenvoudig aan oudere inwoners van het platteland welke plek in de omgeving
vroeger bekend stond als verblijfplaats van de witte wijfjes. Prompt werden daar
dan grafheuvels ontdekt. Het Suetfeld (Zuiderveld) in Enter was het terrein van
de witte wieve. Verschillende Entersen hebben ze daar zien dansen om de grote
stenen die daar op een hoogte liggen. Tegen de morgenschemering verdwenen de
witte wieve weer in de mistflarden van het ontoegankelijk Enterveen. Geen gebied
dus om je spontaan te vestigen, wegen troffen we er ook nauwelijks aan.
Momenteel is het Zuiderveld een druk bewoonde aantrekkelijke buitenwijk van
Enter. In het begin van de twintigste eeuw is het Suetfeld, zoals het Zuiderveld
toen werd genoemd, echter woest en ledig. Meer dan vijfentachtig hectare
heidevelden vol met kuilen en hoogten. In tien eeuwen ontginningsgeschiedenis
hebben de Enterse boeren er zich niet aan gewaagd dit gebied in cultuur te
brengen. Het was er niet pluis en bovendien het terrein van de witte wiefkes.
Een van de bekendste sagen over witte wieve betreft het verhaal van de
boerenknecht die midden in de nacht een braadspit greep, de kat dode en het
beest aan het spit reeg en daarmee te paard naar de grafheuvels reed. Het was
nabij de inmiddels verdwenen hoeve Oude Volker dicht bij Haaksbergen. De
boerenknecht tergde de witte wieve en riep: 'Witte wieve wit, ik breng oe 't spit' en
wierp het spit met de dode kat tussen de prehistorische grafmonumenten. Ook
riep hij: 'Witte wieve, kom te voorschijn, dan zal ik jullie aan mijn spit braden.’
Hij was nog niet uitgesproken of daar verschenen de witte wieve. Vervolgens werd
hij achterna gezeten door de griezels. De boer zag hem aankomen, wierp de
inrijdeuren wijd open zodat knecht en paard de deel op konden rijden en meteen
klonk een dreun achter hen, toen iets zich in de stiepel boorde. De witte wieve
gooiden hem het spit na. Het bleef trillend in de deurstiepel (middenpaal) van de
niendeur steken. De knecht heeft zich op het nippertje kunnen redden met
behulp van de boer.
In de voorchristelijke tijd werd bij elke volle maan de maangodin Tanfana
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aanbeden. Een keer per jaar werd een groot offerfeest aan haar gewijd. Varkens,
kippen en fazanten werden geslacht en nadat de dieren op een groot altaar
geofferd waren werd het vlees uitgedeeld. In de buurt van de Tankenberg stond
een beeld van deze godin en er was een tempel aan haar gewijd. 's Nachts dronk
zij bij een bron uit een gouden beker; in deze bron borrelde het heldere, heilzame
water naar boven.
Dat de mensen in die tijd bijgelovig waren verklaart het brooduitdelen, onder
andere op de Ageler Es (Ootmarsum) bij de Kroeseboom. De dertien eigengeërfde
boeren kwamen, elk beladen met een Twents roggebrood van zo’n vijfentwintig
pond aan een stok gestoken en over de schouder dragend. Ze waren bestemd om
aan de armen uit te delen met de bedoeling dat door dit werk van naastenliefde
bevriezen en verhagelen van de roggeoogst zou worden voorkomen.
Nog een voorbeeld: soms wilde de melk niet boteren, dan werd altijd wat kokend
water toegevoegd, dat wilde wel eens helpen. Bleef de melk daarna nog bruisen
dan – zo dacht men vroeger – was er sprake van hekserij en werd soms een kruis
onder de karn gemaakt. Zelfs haalde men er dan wel eens een priester bij.
De kindsteen in Gramsbergen in het bos is een plek waar de kinderen vandaan
kwamen. De bevolking was van mening dat duidelijk moest zijn dat kinderen niet
met de ooievaar werden gebracht, of uit de boerenkool groeiden maar onder een
dikke steen vandaan kwamen.
Zo zelden als je bijen in de spokenwereld kunt tegenkomen, zo veelvuldig is er de
kans op een ijselijke ontmoeting met spokende viervoeters. In het erfbos loopt al
sinds eeuwen een ondier van een hond rond. Bij de spookverhalen horen ook de
verhalen van de Helhond, het Grijze Veulen en de Héémän'kes. Het standbeeld
van de Helhond staat in De Lutte. Zodra het 's avonds begon te schemeren werd
het buiten voor de bewoners levensgevaarlijk. Af en toe hoorde men het krijsende
gejank van de Helhond met zijn gloeiende ogen. In De Lutte sprak men van de
'verkeerde hond' of van 'Wodans helper'. Deze Helhond met zijn hoge opstaande
oren, richtte zijn kop meestal naar de plaats waar de zon onder gegaan was. Het
moet één van de blaffende honden geweest zijn, die Wodan op zijn wilde jacht
vergezelden. Niemand waagde zich dan nog buiten, men had angst voor dit alles
verslindende beest. Ook een mysterieus grijs veulen kon men hier tegen het lijf
lopen. In de schemering draafde het met grote snelheid over de weiden, waarbij
het leek of het zweefde. Niemand heeft ooit geweten waar het beest vandaan
kwam of waar het heen ging. In de Germaanse mythologie werd de kardoeshond
gewijd aan Wodan en aan de godin Holda. De godin was aanvoerster van een
schaar geesten, zij gold ook als vruchtbaarheidsgodin omdat uit haar bron de
zielen van de nieuw geborenen kwamen. Ook de zielen van de overledenen
kwamen opnieuw tot haar en werden vergezeld van een Helhond. Daarom ging
daarom het gerucht dat wanneer ergens een kardoeshond blafte, daar binnen
korte tijd een sterfgeval plaats zou vinden. Tijdens donkere nachten zag men
soms bij de molenkolk de dwaallichten van de Héémän'kes. Dat waren dwergen
die diep onder de grond woonden. Tijdens donkere nachten, als het slecht weer
was met regen en storm waren ze geregeld op pad. Men kon ze aantreffen in de
buurt van diepe kuilen en sloten, bij kolken en plassen waar zich eens iemand
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had verdronken. De Héémän'kes droegen kleine lichtjes in de hand, men zag hier
en daar even een blauw schijnsel en dan was het opeens weer weg. Men hoorde
één keer roepen: 'hé - hé - hé' en dan was het lichtje er weer. Was je alleen op het
land, dan konden ze je akelig plagen. Alleen als je een broodmes bij je had met
nog een kruimel eraan dan had je niets te vrezen want daar kon geen Héémän'ke
tegen.
In de Twentse Almanak vertelt Gerard Vloedbeld hoe Jenske aan boord van een
zomp ongewild de Héémän'kes uitdaagde:
Vuurbi'j den Zwatten Plas kwammen zee an 'n Krommen Elbaom. Daor doch'n 't
neet. Daor waren mangs de Héé-män'kes an 't spooken, mer dat wus Jensken
neet. Oop eenmaol geet 't hooge baowen de boezewind oet, van 'heej! heej! heej'.
Jensken dach'n, 't was nen schipper den eer in de meute (tegemoet) schipper'n en
de jong rop wierumme van 'heej! heej!' En daor haj 't! In eenmaol vlög 'n weesboom
lös, de schuute draei'jen 'n kop nao links en leup zik vaste in de wal van 'n
Schipsloot, den hier ne schaarpe boch maakt; daorvandan ook den naam:
Krommen Elbaom. 'n Schok was zo heewig, dat Jensken vuuraower tommeln en 't
was mer zoo of zoo, of hee was oop 'n kop oet de schuute 't water in schötten. Hee
was zo verbiesterd, datte eerst menen de Vleerboer lee in 't doonkere water,
dowwe zienen stemme van achter zik heuren mopperen: 'I'je hebt oons wat te doon
maakt, jong!' Mer dow kreeg hee in de gaten, dat neet de boer mer de schuute oet
de rechte baan lèè en non dwas vuur 'n stroom terechte was kommen.
Ikke? Wat te doon maakt? vreug e verwonderd.
Jao, i'j!
De Héémän'kes reupen van heej! heej! heej! en dow heb i'jeer dat nao daon. A'j
Héémän'kes noa newwelt wödt ze vergreld (kwaad) in 'n kop en zit ze ow oop 'n
stob (direct) dwas! Lao'w zeen daw de schuute wier lös kriegt!' Zee kei'jen
(worstelden) aower 'n törf nao de aandere zied van de bekke en stappen oop de
wal, mer wat den den starken boer ook drokken en wat Jensken ook stennen
(zuchte), zee kregen de schuute neet lös, hee zat zoo vast als Munster. 'Heej! Heej!'
bleewen de Héémän'kes roopen. Zee spolken eer ook nog oet, dee onklaoren!. De
boer har à wa'n keteer wosseld en antlesten wasse der bi'j in de bekke stapt en
har Jensken 'n weesboom der bi'j haald, mer niks hölp, de schuute bleef zitt'n
zooas hee zat, der was gen bewegen in te krieg'n.
Op eenmaol scheut de Vleerboer wat te binnen, hee sprung in de schutte, leup nao
de schipkiste waor hee 'n stuk stoete oet nöm hee en zienen knief, snee daormet
duur de stoete en dowwe 't mes bi'j 't lech har bekekken, reup e 'gelukkig!' Op ees
heuren i'j gen heej! heej! meer roopen, die schuute leut zik vanzölf lös en raken met
'n stroom wier oop drift. Jensken har onnoos (nauwelijks) de tied um der in te
springen.
Wat he'j non toch daon? I'j doot toch neet an teuveri'je? Vreug e.
Ik hal'n 't mes duur nen knoewen stoete', zegt de boer, 'en dow bleewen der 'n paa
krömmeln an zitt'n. Teeng 'n mes woe broodkrömmeln an zit könt de Héémän'kes
neet voothaoln!
Hee grabbeln nao 'n weesboom en trök de schuute wat nao de wal um ziene plaas
an den kop wier in te nemmen en zeg: 'Ditmaol is 't oons good gaon, maar a'k ow
raon mag, dan newwelt nooit gen Héémän'kes wier nao, jong!’
Ondanks Cato Elderink is het, gezien hun voorliefde voor het moeras niet
duidelijk of je Héémän'kes wel tot de aardgeesten mag rekenen, zoals de echte
kabouters. Die – uit het kindersprookje overbekende aardmannetjes – zijn in
Overijssel zelden gezien. In De Lutte zou een klein oud mannetje met een grote
baard een span paarden van schrik zo hoog hebben laten steigeren, dat ze bijna
aan de disselboom hingen. Het is natuurlijk best mogelijk dat de boer die dat aan
kolonel Ort vertelde, te veel sprookjesboeken had gelezen. Dezelfde auteur
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beweert dat de aardmannetjes een boze burgemeester hebben begraven onder de
bekende marktsteen achter de Plechelmus te Oldenzaal.
Het begon allemaal op een avond kort na midwinter van het jaar 1632. Al vanaf
een uur of zeven zat een groepje buren bij elkaar rond de lustig vlammende
haardkuil van Derk Eikelenboom, de scheper. Het vroor zo hard dat het oude dak
knalde en kraakte, een ijzig koude wind huilde door de eikenkruinen. Op de
zolder piepten de muizen van de koude en kropen zo diep weg dat geen kat ze
kon vinden. De koeien voelden zich zelfs te ellendig om stro te eten en de kippen
liepen wel over de deel te kakelen maar hadden het leggen gestaakt. De honden
en katten zochten, net als de boeren de warmte van de vlammende haard. De
scheper dreef de schapen het veld niet meer in, de boeren voerden ze bij met
gemaaide heide en wat hooi. Ook de jonge ossen- en koeiendrijvers deden op
zulke dagen niet veel anders dan het vee voeren, dorsen, haksel snijden en ballen
maken voor het klootschieten van de wortels van de hulst. Men deed zich tijdens
die erbarmelijk koude dagen tegoed aan bloedworst en spek en praatte de
avonden vol bij de buren of om de eigen schaddenvuurtjes. Zo was het
gezelschap op die winteravond bij de scheper terechtgekomen. Na over het weer,
de rogge prijzen en het belang van de schapenteelt te hebben gepraat kwam het
gesprek op het terugkomen van de overledenen naar de plaats waar ze ooit
hadden gewoond en gewerkt, het zogenaamde 'wiergoan'. Het ging meestal om
mensen met een slecht geweten, zoals de landmeter die de grensstenen van de
marke stiekum had verplaatst of de molenaar die, als beloning voor het malen
zich steeds teveel loon had toegeëigend van het te verwerken graan.
Derk Eikelboom, de scheper had toen verteld wat zijn vader als jonge knecht bij
boer Konink in Mander was overkomen. Hij was daar in dienst gekomen in de
tijd van het rogge maaien toen de oude knecht gestorven was.
Mijn vader, vertelde de schaapsherder, had geholpen met het zichten van de rogge,
met het drinken van een stöppelhaene en het inhalen van het koren. Zo kwam
geleidelijk de tijd dat met het dorsen kon worden begonnen. Toen gebeurde er iets
vreemds. De boer en zijn knechten wilden naar de deel gaan om te dorsen en mijn
vader ging naar de zolder om een aantal garven naar beneden te gooien. Toen
zagen ze al een hoop midden op de deel liggen. Er werd druk over gepraat hoe dat
kon; de boer meende tenslotte dat de rogge-garven wel vanzelf door het slop naar
beneden zouden zijn gevallen.
De volgende morgen lag echter weer een hoop garven op de deel. De boer vroeg
aan mijn vader of hij 's nachts niet op wilde blijven, om te zien wat er aan de hand
was. Vader was ook erg nieuwsgierig en niet bang uitgevallen. Toen iedereen in de
bedstee was gekropen bleef hij bij de haard zitten vanwaar hij de deel kon
overzien. Soms liet hij het hoofd zakken, dreigde in slaap te sukkelen, en dan
kwam hij met de schrik weer overeind. Het was al middernacht, toen hij een
zachte plof en geritsel hoorde. Hij wreef zijn ogen uit en zag midden op de deel
weer garven rogge liggen. Mijn vader bleef stil bij de haard zitten en daar kwam
weer een garf naar beneden. Hij hoorde dat op de zolder iemand in het roggestro
aan het trekken was, maar kon vanaf zijn plaats bij het vuur niets zien. Voor geen
geld had hij zich op de zolder gewaagd. Hij durfde zelfs niet door het slop te
kijken. Wel stond hij echter op en riep: 'wat moet dat daar?' Toen klonk opeen een
holle stem vlak bij het zoldergat: O boer, ben jij daar, ben jij Koninkjans?' 'Nee', zei
mijn vader, 'ik ben zijn knecht!' 'O lieve man,' hoorde hij weer uit het slop, 'zou je
mij een dienst willen bewijzen?' ' Jazeker,' had hij geantwoord, 'als ik daar
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tenminste toe in staat ben!' 'Goed', klonk de stem weer, 'ik ben de oude knecht en
ik ben de afgelopen zomer gestorven. Jaren geleden heb ik van de buurman een
spint rogge geleend en nooit teruggegeven. Zou jij of de boer dat niet even in orde
willen maken, dan kan ik pas rust vinden in het graf. Ik krijg het zelf niet meer
voor elkaar.’ 'O, zeker wel,' zei vader, 'ik zal zorgen dat ze morgen de rogge
terugkrijgen.’ 'O, heb dank, mijn lieve man, nu zal ik eindelijk een keer rust kunnen
krijgen,' hoorde hij hem nog zeggen en toen werd het stil. Hoe hij vervolgens ook
keek, er was niemand te zien, maar er werd die nacht geen rogge meer op de deel
gegooid.
Een overeenkomstig verhaal wordt in de Weitemanslanden verteld. De
Weitemanslanden zijn een ontgonnen moerasgebied tussen Almelo en
Vriezenveen. Men kende het verhaal dat zich daar 'nen oalen graof' bevond, die
tot straf voor zijn euveldaden veroordeeld was om met een vingerhoed het
Blaanke Meer leeg te scheppen. Wanneer vissers in de Blaanke Meer een kanjer
van een snoek of aal in het net hadden en de vis in de fuik erg te keer ging, dan
was er altijd wel een die vroeg: 'Zol den oalen groaf der ook inzitten?'
Van het vroegere woeste land De Weitemanslanden is alleen het Weitebuske nog
over. Bij dit bosje woonde in de Franse tijd boer De Weiteman. Hij gaf onderdak
aan jongens die niet in het leger van Napoleon wilden dienen. Hij was de baas op
zijn erf en zelfs over zijn stier. Ongewenste bezoekers, zoals Franse soldaten die
kwamen zoeken naar onderduikers, waagden het niet op zijn erf te komen.
Weiteman hitste zijn stier op en stuurde hem naar de soldaten. Toen de stier op
een keer zijn baas aanviel, kloofde deze met één slag van de spade de schedel van
het dolgeworden dier.
Op de plek waar nu de parochiekerk van Saasveld te vinden is, stond in vroeger
eeuwen het roofridderslot van Saterslo. De gracht is er nog en sinds het jaar
1980 is daar zelfs weer een ophaalbrug over. Op het kasteel heeft een
maarschalk gewoond die nergens voor deugde, een bar slecht mens. Toen hij
eenmaal gestorven was besloten zijn familieleden hem te begraven in de plas die
nu het Molenven heet, het oudste officiële natuurmonument van Twente. De
eeuwige rust heeft de maarschalk er niet gevonden. Te middernacht ritselt het in
het riet en stropers hebben al eens gezien hoe de maarschalk dan in hanenpas in
de richting van de oude burcht loopt. Als hij op deze wijze binnen het uur zijn
vroegere woonplaats zou weten te bereiken mag hij er voorgoed blijven, zo is hem
aangezegd. Het is hem tot nu niet gelukt en dat is maar goed ook. Want wat zou
hij in die kerk moeten doen?
Toen in Nijverdal in het jaar 1852 de eerste door stoomkracht aangedreven
weefgetouwen begonnen te ratelen, werd een oude ridder van De Eversberg al dat
lawaai te machtig. In de Tachtigjarige oorlog was hij voor geen krijgsrumoer uit
de weg gegaan maar de stoommachine bracht hem van zijn stuk. Gelukkig
ontmoet de schim van de ridder een oude boer die hem kan uitleggen wat er aan
de hand is. Huis De Eversberg langs de weg naar Wierden was vroeger het huis
van de grafelijke familie Van Heerdt tot Eversberg.
De Hunenbedden, waarvan er twee in Twente bij Steenwijk en Mander zijn
gevonden zijn massagraven: een grote grafkelder waarin de doden in gestrekte of
in gehurkte houding werden bijgezet. De Hunen woonden onder andere in De
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Hunenborch, het is een geheimzinnige burcht waar ze lange tijd woonden. De
Hunen waren volgens de overlevering grote, sterke kerels, vergelijkbaar met
reuzen uit sprookjes. Er woonde ook een Hunenvrouw die erg goed kon toveren
en genezen. Hunenvrouwen bleken ook bekwame kraamvrouwen te zijn. Echter
het volk wantrouwde hen omdat ze met het boze oog behept waren. Dit
wantrouwen komt naar voren in het volgende Twentse wiegeliedje.
Luja, suja, kleene wicht,
do mer zeutkes d’ eugkes dicht.
Hunewieve, 'k zal ze sloan
komt ze bie diene heia stoan.
Behalve in de naam van de historische Hunenborch is in allerlei veldnamen in en
buiten Overijssel het woord 'hunen' bewaard gebleven. Onder Averlo, gemeente
Diepenveen ligt een Hunenveld en onder Diffelen, gemeente Hardenberg een
Hunenborch. In beide gevallen is er geen sprake van bewoning- of
begravingresten uit de prehistorie. Archeoloog Verlinde veronderstelt dat ze hun
namen te danken hebben aan hun markante uiterlijk. Want de Hunen waren –
volgens de overlevering – grote, sterke mannen, vergelijkbaar met reuzen uit
sprookjes. 'Nen hoene van nen kearl' zegt men nog in Twente tegen een reus van
een vent. Meestal worden de Hunen (Hoenen) in verband gebracht met bijzondere
plaatsen uit het verleden. Vooral omwalde woonplaatsen of walburchten waarbij
de overlevering niet precies meer weet of ze bewoond zijn geweest door reuzen,
dan wel door een heidense volksstam die sinds de tijden van Attila en zijn Hunen
vaag in de herinnering van het volk is blijven hangen. Iedereen kent de
Hunenschans van het Uddelermeer op de Veluwe. Soortgelijke walburchten zijn:
de Hünenborch of Hünenring te Wessendorf bij Stadtlohn (Kreis Bocholt), de
Hünenburg te Riemslo (Kreis Melle) en de Hünenburg te Emsbüren (Kreis
Lingen), alle drie niet ver van de grens. Ook grafvelden zijn met Hunen in
verband gebracht. Verlinde wijst op de prehistorische Hunerberg bij Nijmegen en
het vroeg-middeleeuwse grafveld Hunenkerkhof bij Oosterhesselen in Drenthe.
De reuzen hebben, al of niet onder de benaming Hoenen, op veel plaatsen
ingegrepen in het landschap. Iedereen weet dat zij – met een zak zand – van
Duitsland op weg om de Veluwe te bouwen. Of naar de Zuiderzee met het doel
om die te dempen. Onderweg wat zand verloren zodat op die plekken de Twentse
heuvels zijn ontstaan. Volgens de oude Picardt (1660) is de stad Kampen door
reuzen gebouwd. De oude scheper die Cato Elderink inspireerde tot haar gedicht
over de Hoenen, laat zijn besmoor (grootmoeder) vertellen over de reusachtige
afmetingen van het Hoenenvolk:
Dat mot keerls wên 'ewest, zo groot en zo breed
as den leendenboom, dee an de putte steet.
Lang is dat 'eleen, dat ze woanden in 't laand;
'k zin oald, meer 'k heb ze toch nich meer ekaand.
In het Buurserzand hebben eenmaal Hunen gewoond die in één hap een dertig
ponds roggebrood naar binnen konden werken. Ze droegen met een schop
evenveel mest naar het land als een boer op zijn stortkar kon laden. Ook op de
Hanenbulten leefden zulke reuzen. Een van hen moest eens zo niezen dat drie
kwartier verder in Altstätte de borden van de schoorsteen vielen en de mensen
niet meer op hun benen bleven staan. De Hanenbulten zijn ontstaan doordat de
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Hunen er 's avonds na het werk het zand van hun spaden veegden. Dat werk was
het verleggen van de Buurserbeek, men spreekt daar nu nog van de 'oale bekke'.
De Hunen hebben ook hun namen gegeven aan de bekendste prehistorische
grafkamers: de Hunenbedden. Ze zijn nu in Nederland alleen nog in Drenthe te
vinden. Er waren er ook in Twente, de overlevering noemt Wierden en Markelo.
Twee dikke zwerfkeien: koe en kalf genoemd zijn de restanten van het Hunenbed
in Steenwijk. En in Mander heeft in 1957 archeoloog C.C.W.J. Hijszeler de
restanten van een Hunenbed blootgelegd.
De overlevering dat voor het funderen van kerken (Ootmarsum en Enschede)
Hunenbedden gebruikt zijn, steunt tot dusver niet op opgravingresultaten.
Waarom zou ze toch niet waar kunnen zijn? Het is wel zeker dat tientallen
Hunenbedden geofferd zijn aan de steenhonger van de negentiende eeuw, toen
men met stukgeklopte veldkeien mac-adamwegen aanlegde. Van een Manders
Hunenbed had een boer drie draagstenen – vanwege hun mooie platte kant – als
ondergrond gebruik voor de cementen vloer van zijn varkenshok. De dekstenen
waren toen al lang spoorloos. Hoe groot die kunnen zijn is in Drenthe nu nog op
zo'n vijftig plaatsen te zien. Die van het grote Hunenbed van Borger wegen tussen
de dertig en vijftig ton. Daar moeten wel reuzen aan te pas zijn gekomen om ze
op hun plaats te leggen. In het rijksmuseum van Twente te Enschede staat in
een zaal een model van een Hunenbed, zoals het gevonden is in Drouwen
(Drenthe) en daarnaast een reconstructie. In de bijbehorende kast bevinden zich
bekers, zogenaamde trechterbekers die behoren tot de cultuur van de
Hunenbedbouwers, die het Trechterbekervolk werden genoemd.
Vreden en Haaksbergen behoren tot de alleroudste kerkparochies in deze
streken. Er is grond om aan te nemen dat de kerken oorspronkelijk zijn gebouwd
op oude heidense offerplaatsen. In Delden staat nog een enorme steen, zo één die
werd gebruikt om Hunenbedden van te bouwen, het is een overblijfsel van de
ijstijd. Wanneer u een grafheuvel mét een Hunenbed wilt zien dient u naar Eext
in Drenthe te gaan. Daar vindt u nog een uniek hunebed omdat die nog
gedeeltelijk onder z'n zandheuvel verborgen ligt. Het is een zogenaamd trapgraf,
de toegang tot de kleine grafkelder wordt verkregen door een viertredig trapje
vanuit de top van de heuvel. Van bovenaf zijn zes draag- en twee sluitstenen
zichtbaar. Eén van de ontbrekende dekstenen werd in het dorp teruggevonden en
in het jaar 1976 terug geplaatst. Reeds in het jaar 1735 werd ontdekt dat de
heuvel een Hunenbed verborg. In het jaar 1765 werd het leeggeroofd door
stenenrovers. De grote zwerfkeien werden vroeger ook gebruikt voor de fundering
van kastelen en zijn ook door de boeren verzameld en liggen om zijn schuur
verspreid. Van andere is een straat voor de niendeur aangelegd. De benedenloop
van de Regge, waarin de Buurserbeek tegenwoordig uitmondt heette vroeger
Hunnepe, dat wil zeggen Hunenwater. De Hunen spelen dus in het zuidelijk deel
van Twente in de sagen een even gewichtige rol als noordelijker bij de
Hunenborch.
De Héémmän'kes, door Cato Elderink als een soort kabouters in Usselo
gelokaliseerd, zijn op veel plaatsen bekend. In zekere zin zijn ze de tegenhangers
van de reuzen. Niemand heeft ze ooit kunnen zien hoewel ze zich soms
manifesteren als kleine blauwe vlammetjes boven het moeras. Ze brachten de
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mensen in verwarring met hun eentonig geroep van: 'heej, heej, heej'. Het was
het beste om net te doen of je ze niet hoorde. Wie ze nariep kon zeker op
tegenslag of andere narigheid rekenen. En als een Héémmän'ke op je rug sprong
kon je weldra geen voet meer verzetten. Het Héémmän'ke is dan de demon die
mensen bespeuren wanneer hen plotseling het loodzware gevoel bespringt dat na
veel drankgebruik of een opkomende ziekte kan optreden. De sagenkenner
Jacques R.W. Sinninghe heeft een nuchtere verklaring. De plattelandsbevolking –
nauw verbonden met de natuur – zou het eentonig geroep van vogels
gecombineerd hebben met de kleine, blauwe vlammetjes die soms boven het
moeras te zien zijn. Dan plotseling doven om even later op een andere plek weer
op te flakkeren. Meestal gebeurt dit op warme zomeravonden.
Het gebrek aan Hunenbedden wordt in Twente gecompenseerd door de graven uit
latere perioden, die wel rond Markelo, Rijssen en Enter zijn gevonden, veel zelfs.
Het zijn de grafheuvels of tumuli, die men vanaf omstreeks het jaar 2850 voor
Chr. tot in de laatste eeuwen voor het begin van de jaartelling opwierp voor de
doden van de gemeenschap. Ze zijn er in soorten en maten, en men ging ook niet
– gedurende die meer dan tweeduizend jaar – op dezelfde manier met de
overledenen om. Zo zijn er grafheuvels waaronder één dode rust, grafheuvels
waarin later nog meer mensen uit dezelfde groep of familie zijn bijgezet,
grafheuvels waar met ruime tussenpozen, slechts twee of drie begravingen
hebben plaatsgevonden en kleinere, in groepen bijeen liggende heuvels,
waaronder de dode in verbrande vorm is begraven, al dan niet in een urn. Al deze
soorten graven zijn nu nog rond Markelo en Rijssen vertegenwoordigd. De
grafheuvels gaan terug tot in de Jonge Steentijd en de Bronstijd toen de
begraving plaats vond met bijgiften aan de dode. In een later tijdperk werd
overgegaan tot lijkverbranding en tot het aanleggen van kringgrepgraven en
grafvelden, zoals die onder andere door Remouchamps in het jaar 1916 nabij
Rijssen zijn onderzocht. De lijkverbranding hield op bij de invoering van het
christendom toen Karel de Grote op het Concilie van Paderborn (784) het op
straffe des doods verbood. In Twente bevinden zich nog enkele prachtige
grafvelden, de heer en mevrouw L.A. Stroink schonken in het jaar 1937 een
grafveld in Mander aan het museum en de Oudheidkamer. Op de tegenwoordige
kerkhoven kan men de namen lezen van de overledenen. De mensen in de graven
onder de Hunenbedden en in de grafheuvels zijn anoniem gebleven.
De Lutte, de oude hoofdmarke van Twente is rijk aan spookverhalen. Ze zijn
vertelt in het Overijsselsch Sagenboek van Sinninghe. Enkele staan niet in het
boek van Sinninghe. Hij maakte wel melding van de verschijning van de duivel op
een es aan het Losserse voetpad. Daar woonde boer Duivelshof op het erve
Venterman, waar nu aan de rand van Oldenzaal Bloemen woont. Op die es zou
een boer met de Boze gevochten hebben.
Aan het voetpad dat in Losser het Binnenpad wordt genoemd, ligt in de
Haarsteeg sinds onheuglijke tijden een zware zwerfsteen, dik met mos begroeid.
Dat is tussen de es van erve Haarman en erve Venterman, op de top van de
eerste heuvel zuidwaarts van Oldenzaal. Die steen had vanouds bij de omwoners
een slechte naam. Hij heette dan ook de Duivelsteen en vrijwel niemand durfde
hier in het donker te passeren zonder een kruisje te slaan. Zelfs protestanten
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zouden dit gedaan hebben. Hoe dan ook, iedereen kende het gezegde: ‘Tusschen
neggen en één steet duwel en heks op de been.’ Een overleden man uit Zuid
Berghuizen, H. Olde Daamink, bijgenaamd Snieders Hendrik vertelde het
volgende verhaal:
Een vrouw uit de Fleerderhoek (in het zuiden van De Lutte) had zich bij het
‘bosschoppen halen’ in de stad verlaat. Het was reeds behoorlijk donker toen zij
met haar zware mand met boodschappen door de Haarsteeg naar huis ging.
Mogelijk had zij op het gevaarlijke punt verzuimd een kruis te slaan want
plotseling liep een duistere figuur naast haar, begon op haar in te praten en nam
haar met zachte drang de korf uit de hand: ‘Vrouw, dat kunt ge niet dragen, die
last is voor U te zwaar.’ De vrouw liep sprakeloos van schrik verder. De
raadselachtige figuur liep een heel stuk met haar mee, tot dicht bij het
Berkenhuisje. Dit punt, de plek waar voetpad en Postweg zich kruisen bij
aannemer Bult, was vroeger bekend als de krantenpaal omdat de postkoets van
Hengelo naar Hannover daar de post uitlaadde die voor Oldenzaal was bestemd.
Oldenzaal lag immers niet aan de grote postroute van Hengelo naar Bentheim en
verder. Daar gekomen zei de onbekende: ‘Vrouw, mijn uur is gekomen’ en hij
duwde haar de mand weer in de handen. Op hetzelfde ogenblik ontstond er en
geweldige vlam, een knal, zwavellucht. De vrouw rende in doodsangst naar huis.
Natuurlijk kan dat de Boze zelf geweest zijn, of een andere verdoemde geest.
Hoffelijkheid kan hem niet ontzegd worden. Het lijkt ook mogelijk dat het verhaal
oorspronkelijk verwijst naar een overleden persoon die een slecht leven heeft
geleid. Deze moest daar later ‘er weer lopen’. Gezien zijn goede manieren moet
het wel een voorname Heer zijn geweest toen hij leefde.
Bij die duivelsteen is veel meer gebeurd. Op het land van een boer (volgens
Sinninghe is het de bewoner van erve Scholtenfleer) zit een spook. De boer zou
op een goede avond gevochten hebben met ‘den onkloren’. Hij zou gezegd hebben:
‘In n naam van God en Merije, as doe op dien egen laand wis zitten, mos zölfs
wetten, mer van t miene blifs doe of!’ En het zou hem gelukt zijn de boze geest te
verdrijven. Gerard Koop uit de Lutte vertelde dat dit geen spook is geweest maar
de Boze zelf; zijn overleden vader wist dit te vertellen.
In de Fleerderhoek spookte het naar goed Lutter gebruik danig! Op de es tussen
de erven Koop en Scholten Fleer zag de oude boer Koop tot zijn grote verbazing
een muis zitten. Het was op een hoog punt dat De Kap werd genoemd. De muis
krabde zich steeds achter de oren, als een mens in verlegenheid. Koop wist met
een paar stenen de muis te raken, die ijlings verdween. Toen Koop thuiskwam
was één van zijn zonen plotseling erg ziek geworden. Verder had men in de
Fleerderhoek tal van varianten op diverse spookverhalen, waarin een hond, kat,
paard, veulen of schimmel een rol speelde. Curieuzer lijkt het verhaal over
padden in Noord-Lutte. Daar woonde aan de weg van Oldenzaal naar Denekamp
een boer, die in heel de omgeving een slechte naam had omdat hij zo
godslasterlijk vloekte. Zijn familie, zijn buren, ja, wie al niet had geprobeerd hem
deze slechte gewoonte af te leren. Maar vergeefs, de boer was hardnekkig in de
boosheid en verviel van kwaad tot erger. Teneinde raad besloot de vrouw om een
van de noabers naar Denekamp te sturen. Pastoor Lambertus van den Bosch
(benoemd in het jaar 1863) was een man met grote invloed, die al heel wat lastige
mensen in het gareel had gekregen.
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Zo moet de pastoor uit Denekamp eens een brand hebben bezworen. Juist toen
hij bij een brandend huis kwam, wilden de ouders de kinderen uit bed halen. De
pastoor zei: Laat de kinderen maar slapen, het vuur gaat weer liggen.’ Hij maakte
een zegenend gebaar, mompelde een Latijnse spreuk en de brand was uit.
Natuurlijk was lang niet iedereen bevriend met deze krachtpatser die de wind er
danig onder had bij de alcoholisten, vechtersbazen en ‘paasbokken’. Met de
paasbokken werden degenen bedoeld die hun kerkelijke plichten in de Paastijd
niet nakwamen. Eens werd hij met minder vriendelijke bedoelingen opgewacht
door twee beruchte types. Het was in het nu nog bestaande smalle steegje
midden in het dorp, bij horlogemaker Hofland. Toen dezen hem de weg
versperden hief Van den Bosch even de hand op en zei: ‘Blijf hier maar staan.’ En
de mannen verstijfden als een paal. De volgende dag is de pastoor naar hen toe
gegaan en heeft de betovering opgeheven. Zelfs de pastoor had geen invloed op
onze vloekende boer. De noaber ging mismoedig heen en had die dag een
vergeefse wandeltocht gemaakt. Maar de straf zou spoedig komen voor de
goddeloze boer. Toen die avond het echtpaar naar bed wilde gaan sprong de
vrouw gillend het bed uit. Er kroop iets kouds en glibberigs over haar voeten. De
boer vloekte weer en spotte over zenuwachtige vrouwen en stapt in bed. Ook hij
is er vlug weer uit en trekt de peluw opzij. Daar ziet hij een hele kluwen vette,
geelzwarte padden in het bed wriemelen. De grootste ‘bats’ werd gehaald en een
‘voerkorf’. Er was geen scheppen aan, het aantal padden werd niet minder.
Weldra was heel het huis vol, tot in het hooi. De hond werd erop gezet, het was
een felle rattenjager. Hij weigerde dienst te doen en droop jankend af. De boer
greep zijn geweer en loste een paar schoten fijne hagel. De padden waren echter
onkwetsbaar. En vegen met de grootste rijstbezem hielp evenmin. Er bleef het
echtpaar niet anders over om het huis uit te gaan en in een van de schuren te
overnachten in het hooi. Ook daar wemelde het van het ongedierte. De boer
moest beschaamd bij een van de noabers om een nachtverblijf vragen. De
volgende dag bleven de padden waar ze waren en de boer was op de gastvrijheid
van de buren aangewezen. Dat bleef zo, dagenlang. Want een goede boer geeft
geen krimp! Uiteindelijk won de vrouw het pleit en weer ging een van de noabers
naar Denekamp. Na enige aarzeling liet de pastoor zich vermurwen. De volgende
dag kwam hij bij de paddenboer binnen, mompelde Latijnse bezweringsspreuken,
greep een van de dikste padden beet en ging er mee het huis uit. Hij liep ermee
naar een diepe kolk die aan de overkant van de weg van Oldenzaal naar
Denekamp in het Amerikaanse Bos ligt. En kijk, alle padden uit het huis trokken
in een dikke lange sliert achter de pastoor aan. Toen deze de eerste pad in het
water had gegooid verdwenen alle beesten in de diepe kolk. Het spreekt vanzelf
dat de boer na deze kuur volkomen genezen was.
Op het kerkpad, het nu nog bestaande fietspaadje van de Fleerderhoek naar De
Lutter kerk, was het ook lang niet altijd pluis. Een paar vrouwen fietsten eens in
het tweeduister naar de kerk. Tot hun grote schrik voelden zij telkens een tikje
op de rug, net of iemand hen met een stokje aanraakte. Zij sprongen van de fiets
maar alles was stil, nergens was iemand te bekennen. Zij stapten weer op maar
het verschijnsel herhaalde zich. Pas toen zij dicht bij de kerk waren was het
afgelopen. Later hoorden zij van andere kerkgangers hetzelfde verhaal. Er
gebeurden op dat eenzame pad wel meer vreemde dingen. Een boer uit
Fleerderhoek ging ’s avonds op de fiets naar het kerkdorp. Plotseling ziet hij in
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het felle schijnsel van zijn sonarcarbidlamp een ‘ding’ op de weg liggen, hij ziet
een hond. Naarmate hij dichterbij komt groeit het dier en de boer springt van de
fiets en gaat er nieuwsgierig op af. ‘Eerst was et zoa groot as nen hènigen hoond,
doe wör et net as n kalf, en effen later was et zoa groot as n peerd. Mer ik har ze
alle vief good bie mekaar en ik meuk n groot kruus en vot was t ding.’ Dat
verhaal is ook in Beuningen vertelt, mogelijk was het wel het zelfde wonderbeest.
De Lutter boeren gingen eens vissen in de Dinkel. Een van hen heeft geluk, hij
haalt een vette snoek op. Plotseling klinkt een angstige stem uit het water:
‘Herman, woor zins doe?’ De gevangen snoek antwoordt: ‘Hier bin ik wa, bie de
Kolker in n zak’. Ja, niet iedereen zal dit alles geloven willen maar het was
vroeger wel anders dan tegenwoordig. ‘De grootste spotter vergaat het lachen wel
als hij zelf eens voor zo’n spookbeest komt te staan’, zei de oude Koop.
Veel stropers en smokkelaars hebben op hun nachtelijke tochten vreemde
spookverschijnselen gezien in duisternis en mist. Op de Boerskotten waren eens
twee broers aan het stropen. Zij zien een behoorlijke haas. Een van hen legt
voorzichtig aan maar laat al heel gauw het geweer zakken. De haas is in een
ommezien gegroeid tot de omvang van een grote hond. En het is ook wel eens
gebeurd dat stropers plotseling een geheimzinnige figuur onder een boom zien
staan, vlakbij het wild dat zij wilden neerschieten. Welke fatsoenlijke stroper zal
zo goddeloos zijn om toch een schot te lossen op wild dat blijkbaar zo beschermd
wordt?
Een boer in De Lutte had twintig kalveren. Op een kwade morgen vindt hij er vier
dood in de wei. En de volgende dag weer vier. Een kalf kostte in die dagen tien
gulden, de waarde van de gulden was in die tijd hoger dan vandaag. De boer vind
het een vreemd geval en gaat terstond naar de paters in Glanerbrug. Die geven
hem een paar medailles, al hadden ze aanvankelijk verklaard dat zij aan zoiets
niets konden doen. De boer moest in elk kalverhok een medaille ophangen. En de
pas geboren kalveren moest hij er een om de nek hangen. Het middel hielp en de
plaag was over!
Gerardus Koop uit de Fleerderhoek zag op een avond vier grote wagenwielen over
de Postweg rollen.
Net of der ne waag of ne koets aanzat, mer dee ko’j nich zeen. En et rapten en
kraakten ok net of der ne waag an kwam veuren, en n koetsier of voorman ko’j
heuren, as e wat teggen de peerde reup, net as gewoon, za’k mer zeggen.
Misschien is dat wel een verlate postkoets geweest uit de oude tijden die is
weergekomen, wie zal het zeggen. Ergens langs de Postweg maar niemand weet
waar, misschien op de Boerskotten, zou een graf liggen van een Franse officier.
Hij is uit de tijd van Napoleon en is onderweg gestorven. En soms moet die
officier daar in die buurt ronddwalen, ‘der hebt em wat wal ees zeen’.
n Boer geet ’s aovonds loat vanoet t kaarkhof oaver het kaarkepad op de
Fleerderhoek aan, noar hoes. Door zöt he op ees in n schien van de löcht n klèèn
ding op t pad liggen, ne moes, ducht em. Mer net at e met n voot de moes wil
votjagen of doadtrèèn, door wi’k ofwedden, is t vot, en ligt der ne kat. Dan tredt he
met n voot na dee kat, mer non is t nen hoond. He howt met n kluppel na n hoond,
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mer non zeet es an, non is t n vul! Dat wodt em stoomp te gek want wel howt non
op n vul! En he gèèt opzied, van n pad of want t vul blif stil stoan. En zeet es an, et
wodt al grötter, en wodt n peerd, en nog grötter, et wodt nog grötter as t grötste
peerd. n Boer koomp weer bie zien verstaand, maakt n groot kruus en vot is t
gespeuksel en he kan op t hoes opan goan.
Deze spookgeschiedenissen zijn beleefd door mensen uit andere tijden, toen de
cultuurgronden nog natuurgebieden waren, de mensen gingen slapen wanneer
het donker was en de geestelijken de baas over hun denkwereld.
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In de hearbearg kwam ’t oawer heksen an de gang
t Geet hem as nen kikvos, nen grootn bek en koale veut

De goden verzoeken

Op een open plek die leek op te lichten door verspreide fakkels, of liever, lichten
die vlak boven de grond golfden, zwakke en zilverachtige flitsen, alsof in
zeepbellen die over het gras dwaalden een gasachtige substantie brandde. Blijft u
met mij staan aan de rand van het kreupelhout, in de beschutting van het
struikgewas? We blijven wachten en zorgen ervoor dat we niet opgemerkt
worden. Over niet al te lange tijd arriveren de priesteressen, de druïdessen liever
gezegd. De druïden vereerden zwarte maagden. Het betreft een aanroeping van de
grote kosmische maagd Milkil. Sint Michaël is daar een volkse christelijke variant
van. Ze komen uit verschillende plaatsen, uit Normandië, uit Noorwegen, uit
Ierland. Ze zijn in het dagelijks leven mensen: typistes, verzekeraars,
dichteressen. Mensen die u morgen tegen zou kunnen komen zonder dat u ze
herkende. Nu ontwaren we een kleine groep die zich opmaakt om zich naar het
centrum van de open plek te begeven. De koude lichten die ik heb gezien waren
kleine lampjes die de priesteressen in hun hand meedroegen. Het had geleken of
ze over de grond scheerden omdat de open plek bovenop een heuvel lag. En van
veraf hebben we in het duister de druïdessen gezien die naar boven klimmend op
de top van de heuvel tevoorschijn zijn gekomen, helemaal aan de rand van de
vlakte. Ze zijn gekleed in witte tunieken die in de wind licht heen en weer
bewegen. Ze gaan in een cirkel staan, met in hun midden de drie celebranten
(priesters die de mis opdragen). Stil, laten we wachten. Ik kan u niet in korte tijd
het ritueel en de hiërarchie van de noorse magie uit de doeken doen. Als ik niet
verder vertel komt dat omdat ik het niet weet… of niet zeggen kan. In het midden
van de open plek vallen u een hoop stenen op die zij het vaag, doen denken aan
Hunebedden. Eén van de vrouwelijke celebranten klimt op de stenen en blaast
op een trompet die lijkt op een bazuin uit de triomfmars uit Aïda. Deze heeft een
omfloerste en nachtelijke klank die van zeer ver lijkt te komen. Het betreft noch
een aankondiging, noch een oproep. Het gaat om een soort ultrageluid waarmee
ze in contact proberen te komen met de ondergrondse golven. Ziet u, nu houden
alle druïdessen elkaar bij de hand, in een cirkel. Ze creëren een soort levende
accumulator (toestel om elektrische stroom te bewaren) om de tellurische
(aardse) trillingen op te vangen en te bundelen. Nu zal de wolk moeten
verschijnen. Welke wolk, vraagt u. De traditie noemt het de groene wolk. Wacht...
Bijna onverwacht verheft zich een zachte nevel van de grond. Een mist zou ik het
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genoemd hebben, als het een uniforme (gelijkvormig) massa was geweest. Het is
een vlokkige formatie (samenstelling) die zich in één punt concentreert en zich
daarna, voortbewogen door de wind, als een bol gesponnen suiker in vlagen
verheft en in de lucht suizend uiteen wordt geblazen om op een ander punt
boven de open plek weer samen te klonteren. Het geeft een bijzonder effect, soms
zie ik de bomen op de achtergrond, soms is alles gehuld in een witte stoom, soms
hangt de wolkenmassa in het midden van de open plek en onttrekt wat daar
gebeurt aan onze waarneming, terwijl de zoom en de hemel waar de maan blijft
schijnen, zichtbaar blijven. De bewegingen van de vlokken zijn plotseling,
onverwachts, alsof ze gehoorzamen aan de impuls van een grillige hartslag. Ik
dacht aan een scheikundige truc. Maar daarna bedenk ik me dat we op
zeshonderd meter hoogte zijn en mogelijk zijn het echte wolken. Door de rite
voorzien of opgeroepen? Het is moeilijk me niet door het tafereel te laten
meeslepen, niet in de laatste plaats omdat de gewaden van de celebranten
vermengen met het wit van de rook en hun gedaantes uit die melkachtige
duisternis lijken op te duiken, en er weer in te verdwijnen. Er komt een moment
waarop de wolk het gehele centrum van de weide beslaat en in een aantal
plukken naar boven uiteenrafelt en bijna de hele maan afdekt. Maar de open
plek die aan de randen nog steeds helder is, wordt niet geheel in duisternis
gehuld. Daarop zien we een druïde uit de wolk te voorschijn komen en naar het
bos hollen, schreeuwend, de armen vooruit gestrekt. Ik denk een ogenblik dat zij
ons hebben gezien. Een paar meter van ons vandaan verandert ze van richting en
begint in kringen rond de nevelvlek te hollen, verdwijnt links in het wit om er na
een aantal minuten rechts weer uit te komen. Opnieuw komt ze erg dicht bij ons
in de buurt en ik kan haar gezicht zien. Het is een sibille (waarzegster) met een
grote danteske neus boven een mond zo dun als een streep, die zich opende als
een zeeanemoon, zonder tanden, afgezien van twee snijtanden en een hoektand.
Haar ogen zijn beweeglijk, dreigend en priemend. We horen tegelijk een reeks
woorden in een soort Latijn, zoiets als ‘o pegnia (oh, en oh! Intus) et eee uluma!.
Althans, dat meen ik te horen en me te herinneren. Eensklaps verdwijnt de mist
bijna, wordt de open plek weer helder en zie we dat deze was volgestroomd met
een troep varkens met elk een ketting van zure appelen om hun gedrongen nek.
De druïde die op de trompet had gespeeld zwaait, nog steeds op de stenen, met
een mes. We gaan, het is afgelopen. De wolk is nu boven en rondom ons en ik
kan u bijna niet meer onderscheiden. Hoezo afgelopen, zegt u. Wij hebben het
idee dat het mooiste nog moet komen. Wat u zien mocht is afgelopen, meer mag
niet. We moeten de rite respecteren. Laten we gaan. Ik loop terug het bos in en
wordt meteen opgeslokt door de vochtigheid rondom ons. We bewegen ons rillend
voort, glijdend over de laatste rottende bladeren, hijgend en ongeordend als een
leger op de vlucht. En zo staan we weer op de weg. U zal in nog geen twee uur in
uw woonplaats terug zijn. Vergeeft u mij dat ik het schouwspel heb afgebroken?
Toen men mij van dit evenement op de hoogte stelde heb ik moeten beloven dat
ik de ceremonie niet zou verstoren. Onze aanwezigheid zou een negatieve
uitwerking hebben op de fasen die nog moeten volgen. ‘Maar die varkens? En wat
gebeurt er nu’, vraagt iemand. ‘Wat ik zeggen kon, heb ik gezegd!’
In de loop van meer dan duizend jaar gemeenschappelijke historie hebben de
bewoners van de grensgebieden over het algemeen op tamelijk goede voet
samengeleefd. Ze hebben dikwijls samen geleden. In goede als in slechte tijden
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bleven de banden tussen West-Munsterland, de Achterhoek en Twente tot in
deze eeuw – al was het dan niet in politiek opzicht, in elk geval op economisch en
geestelijk-cultureel terrein – zonder onderbreking intact. Hoe meer zich afspelend
in de private sfeer, des te levendiger, des te intensiever waren de verbindingen
over de grens. Tot de bijzonder treurige episoden van deze gemeenschappelijke
historie behoort de vervolging van diegene, die door wereldlijke en geestelijke
instanties uit de zestiende en zeventiende eeuw aan beide kanten van de Duits
Nederlandse grens – tussen het gebied van de Nederrijn en Nedersaksen – als
heks werden aangewezen. Hoewel er nooit zolang werd gedaan over het
aanbrengen, de aanklacht en de verbanning of zelfs terechtstelling van meestal
tamelijk arme vrouwen en mannen zoals in andere delen van Europa, was ook in
Nederland elk mechanisme overal aanwezig.
Was het kwade opzet van paus Gregorius om verschillende vrouwengestalten uit
het Nieuwe Testament samen te voegen tot een: Maria Magdalena? We zullen het
niet weten. Zeker kwam het de kerk goed uit in een tijd waarin de vrouw als
minderwaardig werd beschouwd. In een televisiedebat in het voorjaar van 2005
verdedigde priester Antoine Bodar met verve de stelling dat zijn rooms-katholieke
kerk de vrouw altijd hooggeacht had. Dat zou onder meer blijken uit de vele
vrouwelijke mystici die de kerk in de Middeleeuwen kende. Afgezien van het feit
dat er vrouwelijke mystici waren die hun ervaringen en visie met de dood
moesten bekopen, werd de vrouw in die tijd gezien als een mislukte man. Waar
Jezus de gelijkwaardigheid van man en vrouw sterk benadrukte, zien we in de
tweede en derde eeuw belangrijke verschuivingen. Kerkvader Tertullianus bijt de
vrouw toe:
Nog leeft Gods oordeel, ook in deze tijd nog, over jullie sekse voort en daarom kan
het niet anders dat ook jullie schuld voortleeft. Jullie zijn de poort die de duivel
toegang biedt, jullie hebben het zegel van de boom geschonden, jullie hebben het
eerste goddelijke gebod genegeerd en jullie zijn het ook die hem (de man), voor wie
de duivel angst had aan te vallen, hebt overgehaald. Jullie hebben het beeld van
God, de man, op een al te gemakkelijke wijze vernietigd en wegens jullie
ongehoorzaamheid, die de dood betekent, moest zelfs de Zoon van God sterven.
Na Tertullianus gaat het snel verder bergafwaarts. Kerkleraar Augustinus
bekeert zich, na een wild leven vol seksuele uitspattingen, tot het christendom.
Zijn mannelijke geest is dan zover gestegen, dat het liefkozen van een vrouw hem
alleen nog maar naar beneden kan halen. De later tot heilige verklaarde Albertus
de Grote stelt dat de vrouw een mislukte man is. Als de vorming van het
mannelijk zaad, dat als een kunstenaar streeft naar de perfecte mannelijke vorm,
door ongunstige omstandigheden, zoals een vochtige zuidenwind, mislukt, dan
ontstaat er een vrouw. In een ander geschrift verklaart hij:
De vrouw is minder geschikt voor de zedelijkheid dan de man. De vrouw bevat
namelijk meer vloeistof dan de man, en een eigenschap van vloeistof is:
gemakkelijk op te nemen en moeilijk vast te houden. Vloeistof is gemakkelijk te
bewegen. Daarom zijn de vrouwen onbestendig en nieuwsgierig. Wanneer de
vrouw met een man geslachtsverkeer heeft, zou zij zo mogelijk tegelijkertijd onder
een andere man willen liggen. De vrouw kent geen trouw. De vrouw is een
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mislukte man en bezit vergeleken met de man een defecte en foutieve natuur.
Daarom is zij onzeker van zichzelf.
Zijn naarstige leerling, de gerespecteerde kerkleraar Thomas van Aquino,
beweerde dat de vrouwelijke materie het mannelijke zaad tegenwerkte. Daardoor
werd het doel van de natuur, de vorming van een man, niet altijd gehaald en
ontstond er een vrouw. Dat ‘geval’ noemde Thomas een ‘mas occasionatus’, een
mislukte man (letterlijk: gelegenheidsgeval). Een potentiële man, dus die niet tot
ontwikkeling gekomen was en een krachteloos, onvolledig, verminkt wezen
vormde. Daarom kent de vrouw van nature minder deugd en is minderwaardig
aan de man. De vrouw voldeed in Thomas’ ogen niet aan het primaire plan van
de natuur. Want de natuur was, evenals het mannelijk zaad, uit op
volmaaktheid. De vrouw had echter wel de verdienste dat ze mocht voldoen aan
het secundaire plan van de natuur: verrotting, misvorming en aftakeling. De later
heilig verklaarde Odo van Cluny schrijft aan zijn kloosterbroeders:
De schoonheid van het lichaam zit slechts in de huid. Als de man echter kon zien
wat eronder de huid zit, zou de aanblik van de vrouw hem doen walgen. Als wij
spuug of drek met geen vingertop willen aanraken, hoe kunnen wij er dan naar
verlangen deze zak vol drek te omhelzen?
Je zou kunnen zeggen dat het hier slechts uitwassen betreft. Zo probeert Odo
van Cluny zijn broeder binnen het celibaat te houden door de vrouw afschuwelijk
af te schilderen. De beschouwingen van Albertus de Grote en Thomas van
Aquino waren in de eerste plaats niet bedoeld als theologische, maar als
natuurwetenschappelijke verhandelingen. Omdat de kerk en wetenschap echter
in die dagen verbonden waren, hadden dit soort ‘onderzoeken’ van
gerespecteerde geleerden uiteraard ook een impact op het kerkelijk beleid. De
afschuwelijke heksenvervolgingen, met de bijbel als Gods woord in de hand, zijn
hiervan niet los te zien.
Meer dan tweehonderd jaar werden in heel Europa mannen en vooral vrouwen
als heksen vervolgd en gedood. Duitsland gaat door voor een belangrijk land wat
heksenvervolgingen betreft. De theologen aan het einde van de Middeleeuwen
geloofden met de heksen een bijzonder perfide ketterse groepering ontdekt te
hebben, die het geloof afvielen en ook tovenarij bedreven. Met de beruchte
Hexenhammer (Malleus maleficarim, 1487) van de dominicaan Heinrich
Institorius, was aan het einde van de vijftiende eeuw voor Duitsland een
heksenleer aanwezig. Hierin werd hekserij als een cumulatie van delicten van een
pact met de duivel, hoererij met de duivel, schadelijke tovenarij en een
heksensabbat met een vlucht door de lucht beschreven. Vrouwen, die als een
biologisch minderwaardig geslacht beschouwd werden, golden als bijzonder
vatbaar voor deze misdrijven. Afgezien van enkele vroege processen kwam het
eerst ongeveer honderd jaar na het verschijnen van de Hexenhammer tot
massale heksenvervolgingen. Omstreeks de jaren 1590, 1630 en 1660 treffen
golven van vervolgingen vele gebieden van het oude Duitse Rijk. In WestMunsterland werden vooral tussen de jaren 1580 en 1650 processen gevoerd.
Om de waarheid te achterhalen paste men hier de illegale waterproef toe
waaraan talrijke verdachten zich ook onderwierpen om hun onschuld te
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bewijzen. Heksenvervolgingen kunnen in Duitsland tot aan het begin van de
achttiende eeuw aangetoond worden. In de door oorlogen en crisis verscheurde
zeventiende eeuw moesten degenen die van hekserij verdacht werden als
zondebok dienen voor de sociale ellende. Daarbij werden geheel onschuldige
vrouwen als heks aangewezen en heimelijk of openlijk uit de naoberschap
geweerd. Overeenkomstig de geest van die tijd sloot de heksenwaan vooral aan
bij de duivelsvoorstellingen van de late Middeleeuwen. Satan gold als aartsvijand
van de mensen die de heksen tot de schadeveroorzakende tovenarijen aanzette.
Deze opvatting over de duivel werd pas met de komst van de Verlichting
doorbroken. De hekserij was een natuurreligie en is door de kerken en overheid
met moord en doodslag vervangen door de christelijke religie. Het door Stegeman
in zijn 'Het oude kerspel Winterswijk' uitvoerig beschreven heksenproces van
Bredevoort geldt in de literatuur tot nu toe als de laatste zaak waarbij in het jaar
1610 een doodvonnis in Gelderland wegens hekserij werd voltrokken. In de
periode 1610-1615 blijken er echter nog twee heksenprocessen in het Gelderse te
zijn gevoerd en wel één in de stad Groenlo en één in de Heerlijkheid Borculo. De
Groenlose rechtbank opereert daarbij in nauw overleg met het Spaansgezinde hof
van Gelre in Roermond. Het Roermondse hof behandelt in deze periode toverij
nog op traditionele manier namelijk als een zeer ernstige vorm van ketterij.
Het aanbrengen van heksen en tovenaars was erg gemakkelijk. In de kerk stond
een kist met een gleuf in het deksel, waar men de beschuldiging naamloos in kon
doen. Men ging zover dat iemand op het sterfbed de naam van zijn vijand slechts
hoefde te noemen, om deze als tovenaar gebrandmerkt te zien. De
beschuldigingen werden gretig aangenomen omdat rechters, gerechtsschrijvers,
beulen en hun helpers een bepaald loon ontvingen, terwijl de verbeurd
verklaarde goederen aan de vorst of de overheid ten deel vielen. Naar het bestaan
of de mogelijkheid van een misdaad werd nooit enig onderzoek gedaan, alles
bepaalde zich tot de persoon zelf. Leed de verdachte aan een oogontsteking, dan
was dit duivelsbrand. Was zij krom van ouderdom of had zij andere gebreken,
dan heette het: ‘Wacht u voor de getekende!’ Dus voor het geringste kon iemand
als verdachte in hechtenis worden genomen. Vluchtte de beklaagde of verweerde
hij of zij zich, dan was dit een zeker bewijs van schuld. Ook onderzocht men later
of zij ergens een litteken of moedervlek had. Dit was dan een indruksel van het
zegel van de duivel, als een bewijs van een gesloten verbond. Het verhoor begon
zo spoedig mogelijk, om te voorkomen dat de duivel zijn dienares zou onderwijzen
in het antwoorden. Eerst werden haar dertien vragen uit de codex gesteld,
daarna allerlei andere. Bij de minste aanleiding beschouwde men de schuld als
bewezen, vooral maakte men daarbij gebruik van strikvragen. Ook werd
voorgelegd wat men bij de verdachte had gevonden: vlechten of kransen van
veren in het bed, knoopdoekjes. Bleef zij ontkennen dan heette zij een
hardnekkig kind van satan, verdedigde zij zich, dan was haar dit door de duivel
ingegeven. Soms werden de beschuldigden als gunst aan een proef onderworpen,
waarvoor het eerst de waterproef in aanmerking kwam. De priester bezwoer het
water in sloot of gracht, hij bond de duimen van de beklaagde aan de grote tenen
kruiselings over elkaar. Daarna werd zij met loshangend haar aan een touw
gebonden en ruggelings in het water neergelaten. Zonk zij, dan bleef er nog
mogelijkheid van onschuld over. Maar dreef zij, dan moest zij als schuldig ter
pijniging verwezen worden, ten einde haar de betekenis af te dwingen. De
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beklaagde werd nu eerst met kerkelijke ceremoniën behandeld en met gewijde
zaken behangen, om des te makkelijker de verlangde betekenis van haar te
verkrijgen. Als men haar op de pijnbank gebonden had, moest zij een beker zure
wijn drinken, waarop het bevel volgde om de duivel uit te spuwen. Gebeurde dit
niet, dan ging men over tot het knellen, rekken en blaken (branden). Bleef zij dan
ook nog zwijgen (door duivels invloed), zo werden gebeden opgezegd, terwijl men
haar geselde met gewijde waskaarsen. Op alles lette men nauwkeurig. Elke
zenuwtoeval was het werd der bozen, kwamen er geen tranen of bloed, dat kwam
door satans invloed. Keek de beklaagde tijdens de pijniging rond, dan zocht zij de
hulp van de duivel. Stierf zij onder de foltering, dan had de boze haar uit liefde
verlost en de hals gebroken. Gedurende de ijselijkste martelingen – bij gewone
rechtszaken moest men na een bepaalde tijd met de foltering ophouden – bij de
heksenprocessen was dit niet voorgeschreven en onderging de verdachte soms
twintig maal de pijniging. Gedurende de martelingen stelde men allerlei vragen,
totdat de oude vrouw, tot het uiterste gefolterd, de onzinnigste bekentenis
aflegde. Gewoonlijk werd bekend dat de beschuldigde de duivel had gezien.
Doorgaans was hij bij de mannen gekomen in de gedaante van een mooie, jonge
vrouw, bij de vrouwen als een mooie jongen met een hoed met pluimen op, terwijl
hij allerlei bekoorlijkheden beloofde. Na minzame gesprekken was het verbond
gesloten soms werd er een afschrift van gemaakt, met bloed getekend. De boze
gaf dan een pandpenning die eerst een geldstuk scheen maar later in een
paardevijg veranderde. Al spoedig leerde de heks want het meest verscheen de
duivel aan de vrouwen, hem in zijn ware gedaante te kennen. Hij had horens,
een staart, bokkenpoten, klauwen, grote tanden en vurige ogen. Zij had een
toverzalf van hem ontvangen of die leren bereiden. En met behulp daarvan had
zij de gewoonte in een vrijdagnacht op een bezemsteel naar de Hamberg te
vliegen. Hier had zij dan op de ‘heksensabbat’ de duivel eer en hulde bewezen en
hem, die bij deze feesten gewoonlijk de gedaante van een rode bok aannam,
gekust en met hem gegeten. Vervolgens had zij zich veranderd in een weerwolf of
kievit, een kat of vleermuis, een kraai of vlo, en zij had dan allerlei wonderen en
de vreselijkste misdaden verricht. Zij had onweer, stormen en strenge winters
verwekt, de oogst op het veld met de bezem neergeslagen, pest en hete koortsen
en de mensen een kwijnende ziekte veroorzaakt door met een speld in een stuk
was te prikken. Vooral kinderen had zij de zwaarste ziekte aangeblazen of deze
veroorzaakt, alleen door hen aan te zien. Zij had de melk aan de koeien
ontnomen of bedorven, alleen door enkel onverstaanbaar woord te prevelen. Ze
had schepen op verre afstand doen vergaan door met een stokje in het water te
roeren, en honderd andere ongelooflijke duivelskunsten meer ten uitvoer
gebracht. Volgde ontslag uit de kerker dan werden er bepalingen bijgevoegd tot
boete of afbidding. Groter ellende was er niet te bedenken dan in de
maatschappij terug te keren met de blaam van toverheks te zijn. Zij stond aan
gestadige baldadigheid bloot en bleef lang buiten de bescherming van de wet.
Verreweg de meeste heksenprocessen eindigden met een doodvonnis. Op de
gruwelijkste manier het leven te verliezen door water, vuur, strop of zwaard was
het lot van velen, die van de beschuldigingen niet het minste begrip hadden. Zo
verachtelijk werden de heksen beschouwd dat de beul haar niet mocht aanraken
en haar derhalve met haken en tangen naar de gerichtsplaats sleepte. Tijdens de
regering van Frans I werden in Frankrijk meer dan honderdduizend
doodvonnissen voltrokken. In ons land – en het strekt onze voorouders tot eer –
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waren de doodvonnissen belangrijk minder in aantal dan in andere landen.
Misschien is dit voor een groot deel te danken aan de heksenwaag te Oudewater.
Het was namelijk ook de gewoonte de heksen te wegen. Zij die zwaarder of lichter
waren dan een bepaald gewicht, moesten ongetwijfeld heksen zijn en waren
derhalve de dood schuldig. Oudewater kreeg van Karel V een bijzonder privilege.
Vond de stedelijke regering dat de verdachten van toverij welke op de stadswaag
gewogen werden, een gewicht hadden ‘wel accorderende met de natuurlijke
proportie van het lichaam’, dan zou een schriftelijke verklaring daarvan door het
hele rijk in rechten geloofd worden en alle andere proeven uitsluiten. Deze milde
bepaling was de oorzaak dat van de heksenwaag te Oudewater vrijwillig gebruik
werd gemaakt, zelfs door vele ingezetenen van de bisdommen Keulen, Munster,
Paderborn, enzovoort. De laatste weging had plaats in het jaar 1754, toen twee
mensen uit Coesfeld en Telligt (bisdom Munster) er nog heen togen.
In oktober 1610 dient Tonnis Korten – burger van de stad Groenlo en woonachtig
aan de markt aldaar – in naam van zijn vrouw Aele Korten, alias Lange Aele,
geboren te Nieuwenhuys en zijn dochter Anna een klacht in wegens smaad. De
klacht is gericht tegen Gerberich Helleman, de echtgenote van Lubbert Helleman.
Deze vrouw heeft Aele en haar dochter Anna van toverij beschuldigt. Na de
aanklacht begint voor de Groenlose rechtbank een smaadproces waarin diverse
getuigen over moeder en dochter Korten worden gehoord. Uit verhoren blijkt dat
vooral Aele al jarenlang in Groenlo en wijde omgeving als tovenares bekend staat.
Gerberich Helleman beweert tegen Anna Korten:
Is uw moeder (een) tovenarsche, dat mag sie wetten. Ick en schelde sie daer nit
vor, die ganze stadt van Groenloe holt sie darvor (...) die ganze stadt van Grolle
heft het haer wall twintich jaeren nae gesach und kant sytt niet, soe mach sie haer
verdedigen.
Een getuige Herman Lauwer zegt Aele zelf niet voor toveres te hebben
uitgemaakt, wel 'dattet die lueden haer nae geven dat sie toeveren konde.’ De
tweede dochter uit het gezin Korten, Truicken Korten, blijkt verkering te hebben
met een jongeman uit Anholt, zoon van een zekere Tylman Kock. Herman Lauwer
weet tijdens het getuigenverhoor te melden dat vader Kock zou hebben gehoord
dat 'sin sohne met haer dochter vryden.’ Nadat in Anholt 'die tydinge hier
gecoomen dat die moeder toveren kan', verklaart Kock volgens Lauwer dat hij zijn
zoon 'met roede solde geiselen, solde lehren ein hantwerck als hie gedan hadde.’
Aele's reputatie leidt zelfs tot spanningen tussen beide echtgenoten. Volgens
getuige Frederick Jansen uit Embrick (Emmerich) zegt Tonnis tijdens een verblijf
in een logement in die stad tegen zijn vrouw, nadat Aele en Frederick Jansen's
vrouw elkaar voor toveres hebben uitgemaakt:
Wy maeckt uns vol te doene dattet so weyt quame dat men u upt water moste
smiten, wat een schande solde gy my und u kinder an doen.
En Aele wordt nog in het jaar 1612 door jonker Herman van Munster van de
havezate Waliën onder Winterswijk ervan beschuldigd een toveres te zijn. Dit
nadat Aele de jonker die van Borkelo op Groenlo voer, op het Groenlose
marktplein had aangesproken over een nog verschuldigd geldbedrag. Herman
van Munster voegt haar daarop toe: 'Sin ick dy tovenarsche wat schuldig, du bist
die argste tovenarsche die in Grolle ofte Wenterwick is.’ Het smaadproces krijgt
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in het jaar 1612 een dramatische wending. In het Groenlose protocol – binnen
het proces Korten-Helleman – is namelijk ook sprake van een heksenproces
tegen tenminste twee vrouwen en een man in de aangrenzende Heerlijkheid
Borculo. Het gaat voor zover bekend om twee vrouwen: Naele ten Seewart uit
Beltrum en Trine Langhfeldes uit Zieuwent en een man, Gert ten Haeneveldt uit
Beltrum. De laatste wordt overigens weer vrijgelaten. Een bronvermelding in de
Regierungsprotocolle van het Fürstbistum Munster in het jaar 1611, waarin
sprake is van de Borkelsche zaubersche duidt aan dat dit heksenproces mogelijk
al geruime tijd loopt. Beide vrouwen en een derde onbekende persoon worden
door de scherprechter onder 'tortuur' (marteling) gesteld en moeten bovendien de
waterproef ondergaan. Het Groenlose protocol meldt dat Naele ten Seewart
tijdens het pijnlijke verhoor heeft bekent het toveren te hebben bedreven samen
met Aele Korten uit Groenlo.
De Borculose en Groenlose heksen zouden een heksendans hebben gehouden op
de Vragender Heide en bij Lucken. Mogelijk wordt hier het erve Te Lucke in
Beltrum bedoeld. Het Groenlose protocol meldt dat een van de twee Borculose
vrouwen met haar leven voor deze bekentenis betaalt, Trine Langhfeldes wordt
met het zwaard terechtgesteld. Valentijn Becker, burgemeester van Groenlo,
verklaart namelijk op 22 mei 1613 dat hij in Borculo was 'do de letzte toversche
Trine Langhfeldes ist enthoefft.’ Deze opmerking zegt dat er meerdere personen
zijn terechtgesteld. Uit getuigenverklaringen blijkt dat er in die tijd een groot
aantal vertelsels over vermeende hekserij in de Heerlijkheid Borculo de ronde
doen. De door Naele ten Seewartt uit de buurschap Beltrum onder tortuur
geuitte bekentenis over deelname aan een heksensabbat heeft voor Aele en Anna
Korten uit Groenlo fatale gevolgen. De civielrechtelijke smaadzaak Korten contra
Helleman wordt een officieel heksenproces. De rechtbank opereert daarbij in
nauw overleg met het Spaansgezinde hof van Gelre in Roermond. De Spaanse
landdrost Henrick van Distelinck zit op 27 maart 1613 zelf de zitting van de
Groenlose rechtbank voor, wanneer over Aele en Anna wordt geconcludeerd:
Dat gemelte itzige beclagtinne beruchtigett sy, als dat sy toeveren solde kunnen
dat demnegst itzliche hexen und toverschen in der herlicheit Borcloe angetastet
unde negst voergaande clagte tot die tortuyr verdampt dat in gemelte torture die
gemelte hexen obgemelte beclagtinne mit haer dochter Anne beclappertt. Dat
dienfolgende ein geruchte tott Groll gecomen dat gemelte beclagtinnen van ein hexe
Naele ten Seewartt genant beclappertt und beschuldiget werden also dieselve
toversche becandt dat bemelte up diverse (gelegenheden) in die Vragender heyde
ende an der Lucken upen hexen oder duwels dantz metgewesen.
Er wordt officieel vastgesteld dat beide vrouwen 'hexen' zijn. Ze moeten opnieuw
worden ondervraagd en vervolgens hun 'wolverdiende straffe' ondergaan. Aele en
Anna Korten zijn intussen al een keer naar Borculo gebracht voor een
gerechtelijke confrontatie met de Borculose heksen. Het vonnis tegen Aele en
haar dochter wordt door de Groenlose rechtbank op 8 oktober 1613 uitgesproken
door de ‘stadtholder’ Nienhuis in naam van de drost Distelinck. De inhoud van
het vonnis wordt niet vermeld en is onbekend. Uit een archiefstuk gedateerd 9
februari 1614 blijkt dat dochter Anna Korten met hulp van haar geliefde Hans
Martens en het feit dat de stadsgracht bevroren is, kort daarvoor uit de kerker is
ontsnapt. Bewaker Gert van Sennenhorst moet hiervoor voor de rechtbank
verantwoording afleggen. Moeder Aele is dan schijnbaar al terechtgesteld. Op 13
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juli 1615 moet weduwnaar Tonnis Korten namelijk een aantal schulden aan het
gerecht betalen waaronder ook het loon voor de scherprechter. Dochter Anna
Korten komt overigens jaren later, op 12 juli 1648, samen met haar man Jan
Jansen Schomacker van Bilderbeecke voor in het notariële protocol van de stad
Groenlo. Haar vader Tonnis is kort hiervoor gestorven en blijkt na Aele's dood in
het jaar 1614 een tweede huwelijk te zijn aangegaan met een zekere Henricksken
Gysberts.
Het feit dat in datzelfde jaar 1613 in de stad Roermond een massaproces begint
tegen een groot aantal vermeende heksen, waarvan er tenminste veertig op de
brandstapel eindigden, zal op de Groenlose zaak van invloed zijn geweest.
Dat dieweil die judicien von solchem ubertuegden unthaten genochsam jufficiert,
dat in den pfal so cleger gien better probationes inbrengett als wedder noch gesien
worden, die sententie ter excution behoert gestalt te worden.
Ook het door Dick Schlüter in het drostambt Twente opgespoorde doodvonnis
rond het jaar 1610 van een vrouw uit de Heerlijkheid Almelo en een
heksenproces tegen vier inwoners uit Vriezenveen in het jaar 1618, sluit aan op
de onrust en de processen in de Achterhoek. De gebeurtenissen in OostNederland in deze periode kunnen niet los gezien worden van de door Marielies
Saatkamp beschreven vervolgingsgolf in West-Munsterland. Ondanks het
wegebben van de vervolgingen in de kwartieren blijven grote delen van de
bevolking in de zeventiende en achttiende eeuw geloof houden in kwade toverij.
Bovendien wordt er geloof gehecht aan de – intussen door de autoriteiten
afgeschafte – waterproef als bewijsmiddel van schuld of onschuld inzake hekserij.
In ons land begonnen de stemmen tegen de heksenprocessen zich te verheffen.
Nadat Erasmus omstreeks het jaar 1500 ze belachelijk had gemaakt, schreef
Jacob Vallick, pastoor te Groessen (bij Zevenaar) in het jaar 1559 een boekje
tegen de heksenvervolging. Bijzonder krachtig trad Johannis Wier, in het jaar
1515 te Grave geboren en sedert het jaar 1550 lijfarts van de hertog van Gullik,
Kleef en Berg, tegen het geloof aan toverij op. Met zijn werk: ‘De praestigiis
daemonum’ wendde hij zich tot de keizer en alle vorsten om hen van het
onmenselijke van de heksenprocessen te overtuigen. Hij verminderde reeds de
macht aan de duivel toegekend, door veel wat aan deze werd toegeschreven op
natuurlijke wijze te verklaren, bijvoorbeeld de dwaallichtjes. Ook wees hij op de
onmogelijkheden bijvoorbeeld als een vrouw zich in een kat veranderde, waar
bleef dan haar vlees, waar de kleren, enzovoort. Het was ongetwijfeld een
gewaagde stap van de dokter, in die tijden van bijgeloof zijn stem te verheffen ten
gunste van de zozeer verachte vrouwen. Toen dan ook de hertog van Gullik en
diens zoon door een ongeneeslijke ziekte werden aangetast, weet men dit aan het
optreden van hun lijfarts, waarop deze moest vluchten. Heftige bestrijding vond
Wier bij Martinus del Rio, de zoon van een Spaanse edelman en te Antwerpen
geboren, die in zijn groot werk ‘Disquitiones Magicae’ (1599) de oude
Hexenhamer weer in volle kracht herstelde. Hij bracht vooral de toenemende
ketterij van zijn dagen met de toverij in verband en zo werd dit boek de oorzaak
dat opnieuw de heksenvervolging in Europa begon. In het jaar 1613 werden te
Roermond vierenzestig tovenaars naar het vuur verwezen en in het jaar 1659 had
men in Duitsland de grote heksenbrand, waarbij in het bisdom Bamberg
zeshonderd en in het bisdom Würzburg negenhonderd mensen vermoord werden.
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In ons land vond het laatste doodvonnis wegens hekserij in het jaar 1597 plaats,
toen Marigje Arriens uit Schoonhoven eerst gewurgt en daarna tot as verbrand
werd.
Er zijn nog verschillende – niet eerder gepubliceerde – gevallen van smaad,
mishandeling, contramagie en het te hulp roepen van duivelbanners op een rij
gezet om het geloof van de bevolking in het magisch universum te illustreren. De
autoriteiten stoppen op een zeker moment. Op grond van het eigendomsrecht
van het water in de graafschap Zutphen hebben zij geregeld toestemming
verleend om een waterproef te doen. Wanneer nu veertig jaar later – in 1776 – de
Heerlijkheid ook daadwerkelijk wordt verkocht, wordt dit recht in het
verkoopcontract niet meer genoemd. De oude bepaling betreffende de waterproef
had haar betekenis verloren, het was een van bijgeloof getuigende activiteit
geworden. De Westfaalse metropool Munster heeft, hoewel zij in een regio ligt
waar heksenprocessen echt veel voorkwamen, slechts weinige processen tegen
vermeende heksen en tovenaars gevoerd. In de jaren 1552 tot 1646 werden hier
aantoonbaar vijf, vermoedelijk zes tovenaressen, die een bekentenis hadden
afgelegd tot de dood op de brandstapel veroordeeld. In totaal waren eenenveertig
personen bij dertig processen bij beschuldigingen van hekserij betrokken,
waarvan de meesten na het einde van het proces uit de stad verbannen werden.
Uit het voorbeeld van de dienstmeid Greta Bünichamnn, die in het jaar 1635
vermoedelijk om materiële beweegredenen door haar patroon als heks
aangebracht en korte tijd later terechtgesteld werd, blijkt heel duidelijk welke
mensen als eersten slachtoffers van verdenking van hekserij konden worden. Het
onderzoek van persoonlijke gegevens van de beschuldigden leverde een vast
omlijnd patroon op van biografische kenmerken die in het bijzonder doelmatig
waren om bepaalde mensen voor een beschuldiging voor te bestemmen.
Het typisch Munsters slachtoffer bezit de volgende eigenschappen:
-

was van het vrouwelijk geslacht;
was ongehuwd en alleenstaand;
was niet geboren in Munster;
- in de familie waren reeds eerder gevallen van toverij
voorgekomen;
werkte meestal als dienstmeid en bevond zich daardoor aan de
ondergrens van zowel het economische bestaansminimum alswel van
de maatschappelijke reputatie.

Al deze eigenschappen tezamen maakten de later als heksen en tovenaars
verdachten bijzonder kwetsbaar, zodat zij voor alle anderen als vermeende
schuldigen door hun mannelijke en vrouwelijke tijdgenoten verantwoordelijk
gesteld werden voor de nood en de ellende.
Tweehonderd jaar geleden vond in Delden een proces plaats dat een interessant
licht werpt op de vroegere opvattingen over hekserij. Doorgaans wordt
aangenomen dat in die tijd alleen de minder ontwikkelde mensen nog in hekserij
geloofden. In dit geval gaat het om de opvattingen van twee gestudeerde mensen,
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Joannes Buersinck en Joan Henrich Worch. Aan het eind van de achttiende
eeuw waren beide heren werkzaam als arts in Delden. Op 27 april 1790 was een
onderdeel van het regiment van generaal majoor baron Van Plettenburg bij
Delden gelegerd en de manschappen werden ingekwartierd in het stadje zelf.
Onder de manschappen van de compagnie waren soldaat Pieter Stiemes en de
tamboers Verschaaik en Ignatius Schoensetter. Zij waren in de herberg Het
Wapen van Delden en bespraken met elkaar waar ze ingekwartierd waren.
Verschaaik was, zoals hij tegen zijn vrienden zei, uitbesteed bij Het Witte Kruys.
Op dat moment kwam Buersinck bij hen staan en vroeg aan Stiemes en
Schoensetter waar ze ingekwartierd lagen.
Waar legt juluij beijen? Het antwoord luidde: Bij dr. Worch. Hierop zou Buersinck
tegen hen hebben gezegd: Dan kun je het heksen wel van hem leren. Zij
antwoorden: Dat willen wij wel leren, als hij het maar kan. Waarop Buersinck:
Jae, hij kan het goed.
Toen dit Worch dit hoorde ging hem dit duidelijk te ver. Het bewuste gesprek
werd dan ook de aanleiding tot een langdurig smaadproces tussen de artsen
Worch en Buersinck. Over het proces Worch-Buersinck is in het Rechterlijk
Archief van de stad Delden een groot aantal stukken bewaard gebleven.
Er is nog het proces verbaal van het verhoor van 14 mei 1790 van de getuigen
Stiemes en Schoensetter, waaruit het bovenstaande gesprek blijkt. En de tekst
van de aanklacht van 31 mei 1790 en het verzoek opgesteld door de stadsdienaar
van Delden om op de rechtdag te verschijnen. Ook de eis van het gerecht van 3
juni 1790 door medicus J.H. Worch tegen medicus J. Buersinck – gedaagde –
teneinde hem te veroordelen vanwege zijn uitlatingen, is in het archief aanwezig.
De eis beschrijft opnieuw wat zich had afgespeeld bij het Wapen van Delden in
april. Het bewuste gesprek was volgens dokter Worch:
Een agterbaxe gepleegde enorme injurie (krenking, belediging), sooals te zien is uit
het 'Placaat tegen Schelden voor Tovenaers, Weerwolven, enz.
Hierop stond een boete van vijftig goudgulden. In deze tijd was nog het Landrecht
van het jaar 1630 van kracht. Dit was het recht dat de rechter in deze zaak
moest toepassen. Het betreffende plakkaat was al in 1664 ingevoerd door de
Staten van Overijssel. In overeenstemming met dat recht eiste Worch van
Buersinck veroordeling tot een boete van vijftig goudgulden en daarnaast
'opentlijke schuldbekentnisse en bidding om vergiffenisse' en schadevergoeding.
Ook het verdere verloop van het proces is grotendeels bekend. Het blijkt uit
zestien stukken die bewaard zijn in een ander deel van het Rechterlijk Archief
Delden (RAO, inv. nr. 29, contentieuze zaken 1782-1798). De rechter zat met het
geval in de maag en de zaak bleef tot het jaar 1792 slepen en schijnt daarna te
zijn geseponeerd. In hoeverre Worch werkelijk als duivelbanner is opgetreden
wordt jammer genoeg niet duidelijk. Ondanks zijn latere verdediging dat het een
grapje was krijgen we de indruk dat Buersinck zijn uitlatingen serieus bedoelde.
In elk geval werden de betichtingen serieus opgevat. Het meest
verbazingwekkend is wel dat dit voor ons zo onschuldige gesprek de aanleiding
werd om te procederen. Juist omdat deze zaak zich tot een langdurig
smaadproces ontwikkelde weten we nu nog – tweehonderd jaar later – wat de
gemoederen vroeger bezig hield. Wat onze Deldense artsen betreft nog het
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volgende. Buersinck bleef de rest van zijn leven in Delden wonen. Worch ging
weg uit Delden en vestigde zich in Olst. Mogelijk was het vertrek van dokter
Worch naar Olst een reden voor het beëindigen van het proces over het heksen
leren in Delden.
Tot in de eenentwintigste eeuw waren er in Twente en de Achterhoek
duivelbanners actief. Met het verdwijnen van het geloof in toverij en heksen is
ook dit merkwaardige beroep verdwenen. Hoewel het om een kleine groep
mensen ging die in de loop van de eeuwen als onttoveringdeskundige door de
bevolking werd geraadpleegd, waren hun activiteiten belangrijk voor de vitaliteit
van het geloof in toverij en de schadelijke rol van heksen in de samenleving. In
zijn kroniek beschrijft jonker Sweder Schele (1569-1639) een geval van een
dokter in de rol van een duivelbanner in Osnabrück. De familie Schele was naar
Osnabrück gevlucht vanwege de Tachtigjarige oorlog. De jonker is geboren op de
havezate Weleveld bij Zenderen. Toen Sophia – de zuster van jonker Sweder –
ziek werd stelde haar medicus Johannes Engeling vast dat de verschijnselen niet
natuurlijk waren. Hij meende dat er toverij in het spel was. Door de medicus aan
het denken gezet herinnerden de ouders zich dat Sophia een gouden armband
had verloren en dat deze was teruggebracht door een vrouw die een slechte
reputatie had; nadien was Sophia ziek geworden. Volgens Sweder Schele waren
er in die tijd veel gevallen van toverij. De vrouw die voor de ziekte van Sophia
verantwoordelijk werd gehouden stierf in de gevangenis en haar lichaam werd
samen met acht andere heksen publiekelijk op 6 juli 1592 verbrand.
In een patiëntenboek annex boekhouding van de chirurgijn Adolph de Meijer
(1639-1700) uit Goor treffen we naast kruidenrecepten tegen allerlei kwalen ook
een behandelmethode aan tegen de kwade kracht van heksen. Volgens De Meijer
waren gordelroos en bepaalde huidaandoeningen het gevolg van schadelijke
toverij. In de kroniek van Sweder Schele staat de aanduiding 'langer hand', dit
hield in dat een heks iemand van afstand kwaad kon doen. Dit vermogen kon
tegen mensen als tegen dieren worden aangewend. In de achttiende eeuw stopte
de officiële medische stand als ontvoeringdeskundige en zijn het vooral de
lekenduivelbanners die voor hulp worden geraadpleegd. In Delden is in het jaar
1790 sprake van een slotakkoord.
Naast dokters, chirurgijns en lekenduivelbanners moeten we de rol van de
rooms-katholieke priesters die als exorcist hulp boden tegen vermeende
praktijken van heksen niet onderschatten. Door tegemoet te komen aan de
wensen van hun parochianen droegen priesters ertoe bij dat het geloof in toverij
tot in de twintigste eeuw in de Achterhoek en Twente onder bepaalde groepen
van de bevolking bleef voortbestaan. De informatie over de activiteiten van de
bovengenoemde onttoveringdeskundigen ontlenen we aan verschillende soorten
bronnen. Met name processtukken uit de zestiende tot en met de negentiende
eeuw leveren de nodige informatie op. Verder zijn er kerkenraadnotulen uit het
eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw die soms informatie
over de activiteiten van duiveluitbanners bevatten. Vanaf de negentiende eeuw
verschaffen ook krantenartikelen informatie over dit interessante beroep. De
vooral in de twintigste eeuw opgetekende volksverhalen zorgen voor aanvullende
informatie. In het algemeen moet er kritisch naar de bronnen worden gekeken.
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Veel informatie over duivelbanners, heksen en toverij is beschikbaar via de
ganzenveer van vervolgers van heksen of mensen die weinig tot geen waarde aan
de betoverde wereld hechten. Voor de volksverhalen is het belangrijk om na te
gaan of het authentieke informatie gaat of om verhalen die via boeken, artikelen
of lezingen recent in de vertelcultuur zijn opgenomen. In de bronnen worden de
lekenduivelbanners doorgaans aangeduid met de termen tovenaer, duivelbanner,
wikster, spokenkieker of heksenmeester. De term heksenmeester is jonger dan
die van tovenaer of duivelbanner omdat pas in de eerste helft van de zeventiende
eeuw het Germanisme ‘hexe’ in de Achterhoek en Twente in het taalgebruik werd
opgenomen. Bij wikken ging het er om mensen via waarzeggerij, eventueel met
behulp van sterrenwichelarij, het draaien van een zeef of de sleutelproef, te
helpen met hun problemen en vragen. Ook vragen over de invloed van heksen
werden door wiksters – het ging in de regel om vrouwen – behandeld. De
spokenkiekers waren vooral mannen die de reputatie hadden meer te kunnen
zien dan gewone mensen. In de Achterhoek en Twente werd van 'veurkieker'
gesproken omdat de betrokkene de vaardigheid werd toegedicht af en toe beelden
te zien van gebeurtenissen die nog moesten plaatsvinden. Het ging dan vooral om
huizen die in brand stonden of het passeren van een rouwstoet. Vooral personen
die met de helm op waren geboren (in het geboortevlies ter wereld komen) werden
profetische gaven toegedicht. In zaken die met toverij te maken hadden speelden
zij echter, net als de wiksters een minder belangrijke rol dan de mensen die
specifiek met de term duivelbanner, tovenaer of heksenmeester werden
aangeduid. De uitgang wick in Scandinavië houdt verband met een geschikte
handelsplaats aan het water.
Nog een verhaal van één die in de twintigste eeuw zo’n voorgezicht heeft gezien,
vertelt aan Cato Elderink:
Een keer bij Rijssen, op een stuk veldgrond waar kort tevoren heidepotten waren
gevonden, kwam mij een oude man tegemoet. De oude man had alle tijd van de
wereld en mocht graag een tijdje praten. Ik vroeg hem naar oud geloof en naar
oude dingen. Over voorspooksels sprak hij, hij had al zelf een kist zien staan voor
een deur, waar snel een groove (begrafenis) zou komen. Eenmaal was hij met
anderen tesamen een wonderlijk ding overkomen.
De Stoom van Ter Horst in Rijssen had eens, ’t was jaren geleden, een hele tijd stil
gestaan. Dat duurde al een paar weken. Met andere huisvaders kreeg hij werk op
’n plas. Ze waren met achttien man. Daar is het gebeurd op een keer, het was net
voor ’t vieroavend maken (een eind maken aan het werk van de dag) en ’t werd al
een beetje donker. Daar is het gebeurd, dat ze ’t alle achttien hoorden: de
weefgetouwen in ’n stoom begonnen vanzelf te lopen, toch was er geen vuur onder
de ketel en alle deuren waren gesloten, geen mens was in de fabriek. Een van hen
had nog de moed om naar de ramen te klimmen, die hoog in de muren zaten. Van
bovenaf keek hij naar binnen, maar daar was het al donker, hij kon niets
onderscheiden. Toen hebben ze tegen elkaar gezegd: nu kan het niet lang meer
duren, dan staan wij weer achter de touwen want dit moet een voorspooksel
wezen. Nog in dezelfde week is de stoom weer aan het werk gegaan. Zie, dat zijn
nou dingen, zoals ze nog rondgaan in onze dagen. De voorgezichten dat blijkt wel,
hebben niet voor de stoom willen wijken.
Wat allen gemeen hadden is het feit dat ze in de beleving van de betoverde wereld
een rol speelden. Als specialisten op het vlak van de magie kon men bij hen
terecht voor raad en daad. Op die manier zijn veel onttoveringdeskundigen door
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hun optreden en faam een bron van volksverhalen geworden. Via het
doorvertellen van deze volksverhalen bleef de bevolking heksen zien of vermoedde
hun betrokkenheid bij ziekte en tegenslag. Dit had tot gevolg dat de hulp of het
advies van de onttoveringsdeskundigen werd ingeroepen, wat weer zorgde voor
nieuwe verhalen. Pas in de twintigste eeuw werd deze vicieuze cirkel door
onderwijs, verbetering van de sociaal-economische omstandigheden, de
successen van gediplomeerde medici en het strafrechterlijk optreden tegen
kwakzalvers doorbroken. De adel en de geschoolde burgerij hadden reeds eerder
afstand genomen van het magische universum. Sweder Schele (van huize
Weleveld te Zenderen) maakt melding van ouders die vanwege schurft van hun
dochter om advies naar een 'alte hexe' waren gegaan. De behandeling met
rattenkruid heeft echter tot gevolg dat het meisje komt te overlijden. Volgens
Sweder Schele blijkt daaruit eens te meer dat men adviezen van 'oude wijven'
niet moet opvolgen. De jonkheer twijfelt ook over het voorspellende vermogen van
veurkiekers.
Caspar Falke ten Roekel, die professie maket visionen te sehen, segt hie will an
zijn huisz niet mher timmeren, dan hie hebben het sehen bernen.
Kritisch voegt Sweder Schele daar aan toe dat het beter is deze visioenen niet op
te volgen en op God te vertrouwen.
In de zesde eeuw en de eerste helft van de zeventiende eeuw dringen kerken aan
op een actief vervolgen van duivelbanners en waarzeggers. Reden: toverij en de
duivel worden met elkaar in verband gebracht. De autoriteiten zijn door het
intellectuele en theologische klimaat en het strafrechterlijke beleid inzake toverij
niet ongevoelig voor deze druk. Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw
worden waarzeggers en duivelbanners juridisch aangepakt voor het plegen van
bedrog. Het Verlichtingsdenken zorgde ervoor dat onttoveringdeskundigen in de
ogen van de elite hun magische glans verloren. Men ging hen hierdoor meer en
meer als onruststokers en bedriegers zien. De clerus dringt ook lang niet zo
intensief aan op vervolging als rond 1600 het geval was. Toverij wordt steeds
meer als bijgeloof van het volk gezien en niet langer als duivelswerk. Dokters en
chirurgijns sluiten zich bij deze opvatting aan. In de negentiende en twintigste
eeuw werken de medische stand en de autoriteiten samen tegen
kwakzalvers/duivelbanners wegens het onbevoegd uitoefenen van de
geneeskunst. Waarzeggers en spokenkiekers worden niet meer juridisch
aangepakt. Wanneer mensen zich willen laten bedriegen dan moet men dat zelf
weten. Alleen als het om grote bedragen gaat dan wordt justitie tot op de dag van
vandaag nog wel eens ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor al dan niet
rondtrekkende kwakzalvers. De protestanten moesten ook niet veel hebben van
lekenduivelbanners. In het jaar 1615 werd tijdens een in Zwolle gehouden
synode het besluit genomen om er bij de autoriteiten op aan te dringen om in
Overijssel een plakkaat te verspreiden, waarin het werd verboden
segenspreekers, tooverders, duyvelbanners te bezoeken. Het volk bleef ondanks
deze verboden de onttoveringdeskundigen raadplegen. Dat sommige van deze
specialisten veel faam genoten blijkt uit de activiteiten van Wipke Paels. Deze
wikster woonde in de buurt van Markelo en werd in het jaar 1561 naar Drenthe
gehaald om een diefstal te helpen oplossen. Het werkgebied van Wipke Paels
strekte zich niet alleen in noordelijke richting uit, er is ook een vermelding dat ze
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in Bredevoort actief is. Er waren in de zestiende eeuw ook rondtrekkende
duivelbanners. Zo deed het Gelderse hof in het jaar 1548 uitspraak in de zaak
tegen de magiër meester Jacobus Judoci de Rosa van Kortrijk. Zijn ringvinger
waarin een boze geest zou zitten, moest volgens het Gelderse hof met een hamer
worden stukgeslagen en zijn toverboeken worden verbrand. De tovenaer De Rosa
werd uiteindelijk uit Zutphen en Gelre verbannen. De Rosa is bovendien even in
Deventer actief geweest. In het midden van de zeventiende eeuw liet de Twentse
drost Johan van Raesfelt twee wiksters arresteren. De vrouwen Tanken Geertie
en Geeske van Getelen tot Ootmarsum waren in Oldenzaal aangehouden op
beschuldiging van 'duyvelse konsten van wicken en geesten to verdrijven.’ Dat dit
in die tijd nog als hoogst ernstig werd opgevat komt naar voren uit het feit dat de
burgemeester van Oldenzaal het geen zaak voor het stadsgericht vond maar de
vrouwen wilde overdragen aan het hogere gericht van de drost. Jammer genoeg
zijn over deze zaak verder geen archiefstukken voorhanden. Datgene wat men in
de Achterhoek en Twente over deze vervolgingen hoorde heeft waarschijnlijk
invloed gehad op het oplaaien van verdachtmakingen in eigen buurtschap of
dorp. Dat leverde de onttoveringdeskundigen de nodige bijverdiensten op. Via
informele waarschuwingen, boetes wegens smaad of verbanning werd de onrust
gedempt. Zo werd de in Bentheim woonachtige en vanuit Twente geraadpleegde
wikster Thrina van Soest in het jaar 1652 aangeklaagd en waarschijnlijk
verbannen. De autoriteiten verliezen hun belangstelling voor de duivelbanners.
Dat beeld komt ten minste naar voren uit de ‘Classicale Acta’ van Overijssel
waarin opmerkingen of richtlijnen voor de praktijken van duivelbanners en
wiksters in de eerste helft van de zeventiende eeuw snel in aantal afnemen en
tenslotte geheel ontbreken. In het jaar 1657 komt een 'duyvelbannerse en
segenster’ te Holten tijdens de vergadering ter sprake, het gaat om Elsken
Brookers. De Classis dringen er bij de autoriteiten op aan om maatregelen tegen
de vrouw te nemen. De Classis Zutphen is in die periode nog van mening dat de
overheid maatregelen moet nemen tegen geestenbanners. De Classis heeft
daarbij onder andere de in Baak actieve Peter Spittael op het oog die beweerde
'de duijvel te kunnen verdryven en andere wiglerien meerr.’
In tegenstelling tot de dominees hadden de autoriteiten intussen minder
belangstelling gekregen voor onttoveringdeskundigen. Dit wordt geïllustreerd
door een in het jaar 1659 gehouden rechtszaak voor het stadsgericht van Goor.
De wikster Mette Schouwinck werd toen door de overheid in bescherming
genomen tegen kwaadsprekerij van de jurist Berend ten Duisschotte. Berend zou
Mette hebben uitgemaakt voor 'duvelinne' en haar ervan hebben beschuldigd dat
ze aan 'hexerije' deed door de toekomst te voorspellen via het zeefdraaien. Niet
Mette Schouwinck maar Ten Duisschotte kreeg uiteindelijk een boete. Dit
ondanks het feit dat de getuige Braun van Laer tegenover het gericht het
volgende vertelde:
Dat Mette Schouwinck op verscheidene tijden ende plaetzen gezegth heeft dat sij
een seeve hadde, 't welck sij liet omloopen, waer bij conde weeten off se het proces
tegen Duyschote soude winnen, ende dat sij meer andere dinghen door 't omloopen
van de seeve koste weeten.
In de negentiende en twintigste eeuw was er sprake van een intensivering van het
vervolgingsbeleid tegen kwakzalvers, waarvan verschillende ook als duivelbanner
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optraden. Dit had vooral te maken met de wet van 12 maart 1818, die het
uitoefenen van de geneeskunst regelde. Alleen diegenen die in het bezit waren
van geldige papieren waren vanaf dat moment bevoegd om als dokter, apotheker
of vroedvrouw op te treden. Het effect was een hele serie processen tegen mensen
zonder diploma's. Een voorbeeld van iemand die zonder geldige papieren in het
beging van de negentiende eeuw als veearts en duivelbanner optrad is Stephanus
Asteleiner uit de buurtschap Gelselaar. Asteleiner genoot volgens de
volksverhalen die over hem in Twente de ronde deden ook bekendheid als
duivelbanner. Dat meister Stephanus inderdaad een ontvoeringdeskundige was
blijkt uit een veroordeling door de Almelose rechtbank. Deze veroordeelde hem in
het jaar 1824 tot een boete van vijfenzeventig gulden wegens kwakzalverij,
vanwege hulp aan een boer in Markelo die meende dat zijn koe was betoverd.
Ook in de regionale kranten van de negentiende eeuw nam de druk om op te
treden tegen kwakzalvers /duivelbanners toe. In de Enschede Courant verscheen
op 2 februari 1873 het volgende bericht:
Delden, 1 februari. Is men op sommige plaatsen van ons moederland verstoken
van geneeskundige hulp, te Delden kan men daarover niet klagen. Behalve toch
drie geëxamineerde geneesheren, hebben we hier een duivelbanner en een doctor
die, hoewel voor alle mogelijke kwalen raad wetende, speciaal zegt bekwaam te
zijn in het genezen van reumatiek. Te Delden hebben de beide laatstgenoemde
sujetten die het slechts te doen is, om, zonder te werken, ten koste der beurs van
den ligtgeloovige te leven, geen praktijk, waarom ze die elders zoeken en naar wij
vernemen, helaas al te vaak vinden. Het ware te wensen dat de politie in dezen
een oog in 't zeil hield.
Dat het krantenartikel effect heeft gehad, blijkt uit het feit dat winkelier en
wonderdokter Jan Boom in dat zelfde jaar wordt veroordeeld voor het onbevoegd
maken en verkopen van geneesmiddelen. Het geloof in toverij was echter
hardnekkig. In het jaar 1963 meenden mensen in Bruinehaar – een buurtschap
tussen Almelo en Hardenberg – dat hun buurman een tovenaar was en riepen de
hulp in van wonderdokter/duivelbanner Rudolph Franciscus Rusken (18751968), die in de buurtschap Radewijk woonde. Rusken beloofde de kwade
krachten te zullen bezweren en stelde de betrokkenen gerust. De methode die
Rusken doorgaans toepaste was dat hij de mensen in het hoofdkussen van de
zieke liet kijken. In het jaar 1942 gaf hij het advies aan de familie E. in
Kloosterhaar die meenden dat hun zoontje betoverd was. De familie vond drie
verenkransen. Dit werd gezien als een bewijs dat er een heks in het spel was.
Volgens het bijgeloof was een gesloten verenkransje dodelijk. Wanneer de ring
van veren en draadjes op natuurlijke wijze ontstaan en door de ronde vorm van
het hoofd en statische elektriciteit nog open was, dan kon de duivelbanner nog
wat uitrichten. Rusken gaf het advies om de kransjes in een ketel met water te
koken. De heks werd dan gedwongen naar het huis van de familie E. te komen
en zo zou haar kwade kracht worden verbroken. Om zich te beschermen moest er
bij iedere ingang rond het huis een kruis in het zand worden gemaakt. Volgens
gangbare bijgeloof kon een heks niet over dit christelijke symbool stappen.
Naast leken duivelbanner bleven in de twintigste eeuw ook katholieke priesters
als exorcist actief. In Twente waren de Karmelieten in Zenderen een eerste
hulppost voor mensen die meenden dat hun kind of vee was betoverd. De paters
gaven de betrokkenen Albertuswater of scapulieren mee. Scapulieren zijn een
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schouderkleed en later werden dat twee gewijde lapjes, op borst en rug gedragen,
verbonden door linten. Nog steeds kan men voor een kleine vergoeding deze
gewijde zaken in Zenderen verkrijgen. Het lijkt dat met de onttovering van de
wereld niet alleen het geloof in toverij en heksen is verdwenen. Ook de
voorstelling dat heiligen in de hemel in staat zijn om via aan hem gewijde
scapulieren of water, op aarde wat goeds te doen. Toch is er ook in onze moderne
samenleving nog steeds behoefte aan magie, ook al zijn de rol en het belang
ervan niet te vergelijken met het magisch universum waarin duivelbanners zo'n
interessante rol hebben gespeeld.
Als we magie definiëren als de toepassing van niet werkzame technieken om
angst weg te nemen, wanneer werkzame technieken niet beschikbaar zijn, dan
zal de samenleving er nooit vrij van zijn. Wie mocht denken dat het geloof aan
heksen een symptoom is van enkele eeuwen geleden, zal zijn mening moeten
herzien. Men hoeft slechts te denken aan de moderne heksengezelschappen die –
onder andere – in Engeland en Nederland bestaan. Ook in de volksoverlevering
speelt het geloof aan heksen nog een rol. Er is echter wel een verschil tussen
geloven aan en het vertellen over heksen. Daarnaast treffen we in veldnamen,
bepaalde gezegden en sprookjes met heksen aan. Van afbeeldingen op zakjes
drop en in boeken en films (Harry Potter, de Heksen van Roald Dahl, Abarat van
Clive Barker) blijft de heks als illustratie van magie en als typering deel uitmaken
van ons dagelijks leven, vooral in dat van kinderen. Het is dan ook niet moeilijk
om een lijn te trekken van heksen- en smaadprocessen naar de huidige omgang
met heksen.
In de afgelopen tweehonderd jaar heeft men op verschillende plaatsen en met
verschillende methoden getracht de volksoverlevering vast te leggen. We denken
daarbij onder andere aan de gebroeders Grimm, die in het jaar 1812 de bundel
‘Kinder- und Hausmärchen’ publiceerden. Het gaat in dit boek om een literaire
bewerking van wat de broers gehoord of toegezonden kregen.
In het jaar 1934 heeft het instituut P.J. Meertens in Amsterdam, toen nog
Volkskundecommissie der Academie van Wetenschappen geheten, een vragenlijst
rondgestuurd waarin om volksverhalen werd gevraagd. Onder leiding van J.J.
Voskuil, hoofd van de afdeling Volkskunde startte in het jaar 1962 een onderzoek
naar verhalen. Met behulp van twintig vrijwilligers werden aan de hand van
vragenlijsten volksverhalen achterhaald. De vragenlijst bevatte diverse
verhalentypen die systematisch moesten worden beantwoord. Het ging daarbij
om verhalen over weerwolven, witte wieve, kabouters en heksen. De verhalen
moesten zo letterlijk mogelijk worden genoteerd, meestal was dat in het dialect
van de streek. De genoteerde verhalen werden letterlijk uitgetypt en naar
Amsterdam gezonden. Het resultaat van het onderzoek overtrof de
verwachtingen. Een telling leverde op dat het verzamelde materiaal
honderdnegenennegentig verhalen omvat die heksen en toverij tot onderwerp
hebben. Ongeveer zeven procent van het totaal, het merendeel van de verzamelde
verhalen handelde over geestverschijningen, weerwolven, witte wieve, over
mensen die de dood of andere gebeurtenissen konden zien. Deze typen verhalen
passen in het magisch universum zoals dat in het verleden gemeengoed was
onder de brede lagen van de bevolking. De vertellers waren meestal ouder dan
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zeventig jaar en hun herinnering reikte terug tot de periode waarin ze kind waren
en de verhalen hoorden vertellen. Dit had tot gevolg dat de verhalen algemeen
stammen uit de periode 1880 tot 1940. Naar het waarheidsgehalte werd niet
gevraagd. Het ging bij het onderzoek primair om het verhaal, de gebeurtenis en
het vastleggen ervan door de onderzoeker. Een bejaarde vrouw uit Zieuwent
bijvoorbeeld was sceptisch over de verhalen die ze van haar buurman had
gehoord. Ze vond de verhalen interessant maar ze geloofde er niet in. Tot ze bij
het nagesprek opeens het verhaal vertelde van een haas die – na beschoten te
zijn – in een vrouw veranderde. Die gebeurtenis was haar oom overkomen en die
loog volgens haar nooit.
Ton Dekker, verbonden aan het eerder genoemde instituut heeft in zijn bijdrage
'Heksen en tovenaars in twintigste eeuwse sagen' in het boek 'Nederland
Betoverd' verschillende conclusies getrokken op basis van het verzamelde
materiaal. Hij stelde onder andere vast:
Het zou onjuist zijn indien men uit het voorgaande de indruk gekregen zou hebben
dat rond de eeuwwisseling en zelfs nog in de tweede helft van deze eeuw er in de
onderzochte gebieden sprake zou zijn van een ongebroken geloof aan toverij.
Uit de verhalen blijkt dat er vele gradaties van geloof moeten hebben bestaan tot
en met scepsis en ongeloof. In zijn bijdrage gaat Dekker in op de verhalen over
schadelijke toverij van heksen en tovenaars tegen kinderen, volwassenen, dieren
en de boterbereiding. De landelijke verhouding tussen vrouwelijke heksen en
mannelijke tovenaars is drie tegen een. Dat geldt ook voor het in Twente
verzamelde materiaal. In het onderzoeksgebied kon worden vastgesteld dat toverij
door heksen in hoofdzaak tegen kinderen is gericht. Wat de tovenaars betreft
liggen de getallen op vier (kinderen), zeven (volwassenen), acht (dieren) en nul
(boterbereiding). Heksen hadden het dus duidelijk meer op kinderen voorzien
dan tovenaars die vooral met de betovering van volwassenen en dieren in
verband werden gebracht. In zevenenveertig gevallen werd de heks omschreven
als oud, bij de tovenaar was dit tien keer. In acht gevallen was de heks vies, arm,
lelijk en vreemd. Bij dit 'vreemd' ging het om priemende ogen en over afwijkend
gedrag van de toenmalige geldende norm. Voor tovenaars is deze karakterisering
niet aangetroffen. De vrouwen en mannen die van toverij werden verdacht
woonden in het algemeen niet achteraf, zoals de Hans en Grietjeheks maar
maakten deel uit van de gemeenschap.
Een zwarte kat speelde steeds een grote rol in het vroegere heksengeloof. De
verhalen die in het algemeen over heksen en tovenaars de ronde deden zijn te
verdelen in een aantal typen. Een veel voorkomend type is het volgende verhaal.
Bij Groenlo kwam in een boerderij steeds een kat in de keuken, wanneer de vrouw
des huizes aan het pannekoeken bakken was. Het ging om een onbekende kat. De
boerin vond het vervelend dat het dier naar haar bezigheden zat te staren. Ze
praatte erover met haar man en die wist goede raad. Als de kat nog een kwam
moest ze met het hete pannekoekenvet de kat proberen te raken. Dan zou deze wel
wegblijven. Toen de kat weer eens verscheen en bij haar in de buurt kwam, smeet
ze het dier heet vet over de kop. Deze vloog onmiddellijk miauwend weg en de
volgende morgen droeg de buurvrouw een doek om het hoofd. Volgens eigen
zeggen had ze zich thuis gebrand, maar de boer en boerin wisten wel beter. Zij
was de kat geweest en ontmaskerd als heks.
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Een ander verhaaltype is dat van een heks die zich in een haas kan veranderen.
Onderstaand verhaal werd verteld in het dorp Keijenborg.
In de herfst was een aantal jagers op jacht en op een houtwal zagen ze een grote
haas zitten. Een van de jagers, een goede schutter, schoot op de haas. Hij raakte
het beest kennelijk niet en wat vreemd was, het bleef op dezelfde plaats zitten.
Ook na het tweede schot. Toen wisten de jagers dat er iets niet in orde was. De
jager deed behalve een patroon ook een zilveren dubbeltje in zijn geweer. Toen hij
schoot klonk er een geweldige knal. De haas vloog weg en de jagers hoorden
kinderen roepen: 'Gropmoe, loop!' En een eind verderop zagen ze opeens een oude
vrouw door de wei strompelen. Zij was de haas geweest.
De opvattingen die in deze volksverhalen doorklinken zijn ook aangetroffen in de
verhoren die deel uitmaken van tegen vermeende heksen en tovenaar gevoerde
processen in de zeventiende en achttiende eeuw. De kenmerken en wijze van
ontmaskering zijn kortom over meerdere eeuwen levend gebleven. Naast heksen
werden er tijdens het onderzoek ook verschillende namen genoemd van mensen
die bekend stonden als duivelbanners. Een duivelbanner was in staat om kwade
toverij teniet te doen of de verantwoordelijke heks te ontmaskeren. De vertellers
noemden ook huizen waarvan bekend was dat er dingen gebeurden die met
toverij te maken hadden. Hetzij dat er een heksenfamilie woonde of dat het om
een spookhuis of een spookschuur ging. Heksen, duivelbanners en tovenaars
waren een onderdeel van het dagelijks leven. Omdat men ontzag had voor deze
mensen zijn de namen in het geheugen van de vertellers blijven hangen, soms in
een beperkt gebied, soms in een groot deel van het onderzoeksgebied. In het
verzamelde materiaal komen negenentwintig namen voor van mensen die bekend
stonden als heks, tovenaar of duivelbanner. Dikwijls waren het bijnamen zoals
'Smoks Hanne' uit Zelhem. Waarover G.J. Klokman schreef: 'Smoks Hanne kon
pas sterven toen een familielid haar een ander doodshemd aantrok. Het eerste
hemd was op een zondag genaaid. Dit had tot gevolg dat de heks dagenlang met
de dood lag te worstelen.’
Een bekende duivelbanner was Stefanus, woonachtig in Gelselaar. Wij zijn hem
al eerder tegengekomen. Hij was van Hongaarse afkomst en zijn volledige naam
was Stefanus Asteleiner. Tot het jaar 1830 komt zijn naam regelmatig voor in de
diaconierekeningen van Borculo. Volgens H.W. Heuvel (1864-1926) gingen de
mensen bij ziekte en tegenslag liever naar Stefanus dan naar een gewone dokter.
In het boek 'Oud-Gelselaar' geeft Heuvel de nodige informatie over deze
toenmalige regionale beroemdheid. Behalve dat hij een kwakzalver was, bande
Stefanus heksen en trad op als paardendokter. 'Bonen Trui' uit Hengevelde en de
'Bilsterhekse' uit Lintelo zijn daarentegen slechts namen gebleven voor de
ingewijden uit de buurt. Hun verrichtingen leven voort in het volksverhaal.
Het lijkt aannemelijk dat pas in de tweede helft van de zeventiende eeuw in
Oostnederland het begrip heks geheel ingeburgerd is geraakt. Een tijdlang
werden de woorden heks en toversche naast elkaar gebruikt. Het woord toveren
heeft eveneens een lange voorgeschiedenis. In het Oudhoogduits bestond het
woord als zoubaron, terwijl het zelfstandig naamwoord zoubar was. De
etymologen (die zich bezighouden met woordafleidkunde) vermoeden dat het
woord samenhangt met het Angelsaksische woord 'teafor', een woord voor de
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verfstof die uit rode aarde werd bereid. Deze verfstof zou zijn gebruikt om
runentekens te accentueren. Het begrip toverij zou dus geheimschrift of
toverschrift zijn. In dit verband is het interessant om ook de achtergronden van
het woord goochelen in dit algemene overzicht te betrekken. Aan goochelen ligt
het Oud-hoogduitse woord gougalon ten grondslag. De grondbetekenis zou
zotternij, toverij bedrijven zijn. Het Oudhoogduits gougal en het Middenhoogduits
goukel betekenen dan ook toverij. Met het woord toverkol weet men nauwelijks
raad. Het woord komt alleen voor in Nederlandse teksten en de etymologen
nemen aan dat het hier om een betrekkelijk jong woord gaat. Men vermoedt dat
het woord verwant is met het Oudnoorse kolla, de aanduiding voor vrouw. Een
selkolla was een zeehondvrouw, eveneens een demonische gestalte. Ook bestond
het woord kudlo voor het begrip wijze vrouw. In Noordholland, boven het IJ,
wordt een vrouw wanneer ze betoverd was bekold genoemd. Men hoefde haar niet
eens te zien om te weten dat het goed mis was met haar want men hoorde haar
altijd en overal schreeuwen. Een andere verklaring is misschien te vinden in de
uitdrukking kol rijden, waarbij dan kol identiek is met bezemsteel. Daaraan zou
het Vlaamse woord kal ten grondslag liggen, de benaming voor een langwerpig
stukje hout. In de verzamelde verhalen treffen we het woord kol aan in Halle
waar een kollekat woonde, ook wel een katske genoemd. Uit processtukken is het
woord kol tot nu toe niet bekend. Het woord wik komt van het oude woord wicce,
voortlevend in het huidige witch, wikka ofwel heks. In het Middelnederduits
waren wicken, wichelen synoniemen voor toveren, heksen, bezweren of
waarzeggen. Een wichelaar was dan ook een tovenaar en ook in het
Middelnederlands komt wichelare of wighelare voor in de betekenis van
wichelaar, tovenaar of waarzegger. En op zoek naar water is de wichelroede nu
nog in gebruik.
In diverse processtukken komt het begrip molckentoversche voor. Dit was
iemand die in staat was vanaf een afstand koeien uit te melken of ervoor te
zorgen dat bij het karnen geen boter ontstond. De karn was dan betoverd. Het
woord molcken staat namelijk in verband met melken. In het Middelnederlands
betekent het melk en alles wat daarvan gemaakt wordt, namelijk boter en kaas.
We treffen het woord molckentover ook aan in het Middelnederduits, waar het de
betekenis heeft van behekser van melkproducten, en ook als benaming voor een
behaarde, bruine rups of een nachtvlinder. In de Winterswijkse streektaal is een
molkenteumer nog steeds het woord voor een grijze, grauwe nachtvlinder.
Tegenwoordig wordt deze vlinder niet meer met kwade magie in verband
gebracht.
In de nacht van Oud op Nieuwjaar spoken er demonen rond in Goor. De
kinderen hebben zich vermomd achter zotte of afschuwwekkende mombakkesen.
De jeugd komt in de vooravond met tientallen aan de deur voorzien van
lawaaimakende 'muziekinstrumenten', als potdeksel en ouderwetse foekepotten.
Alle beschikbare kleingeld is opgegaan aan de vordering van de kleine bedelaars,
zingend:
Foekepotterij, foekepotterij.
Geef mij een centje
dan ga ik weer voorbij.’
Ik heb al zolang met de foekepot gelopen.
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‘k Heb geen geld om een broodje te kopen.
Foekepotterij, foekepotterij,
Geef mij een centje
dan ga ik weer voorbij.
Dat foekepotten is een oud gebruik in Goor. Er komen elementen in voor die de
volkskundige direct herkent en die het gebruik op één lijn stelt met de Böehkeerl.
Cato Elderink hoorde voor de Twentse kinderschrik ook de naam Bozemkearl
gebruiken en zij vermoedde dat dit wel eens de oudste vorm kon zijn. De bozem,
de grote rookvang (schoorsteen) in het Twentse boerenhuis was immers de
verbinding tussen hemel en aarde. 'Door de schoorsteen' zegt Heuvel, 'kwam de
boldergeest, om onheil en plagen in huis te brengen; ook de hulpvaardige kobold
en de goede Sinterklaas. Zetten onze kinderen niet nog steeds op 5 december
hun schoen?'
In heel Europa zijn de volksdeskundigen vol eerbied voor de gedegen studies van
Meuli en Weiss uit Zwitserland, die allerlei vage veronderstellingen tot een
sluitend betoog hebben uitgebouwd. In het kort komt hun theorie hier op neer:
bij allerlei natuurvolkeren heerst het geloof dat op zekere tijden de doden
terugkeren om te zien hoe de levenden hun werk doen. Bij de Germanen gold de
Joeltijd, de tijd van de winterzonnewende als periode waarin de geesten van de
gestorvenen op aarde ronddwaalden, zegenend en straffend. Het Zweedse woord
voor kerstmis is nog altijd Juul. Ondanks vele eeuwen christendom is dat geloof
blijven bestaan.
Ook in Twente weet men van de Wilde Jacht: het 'dodenheir' dat in wintertijd
door de lucht suist. De verhalen daarvan zijn in heel Europa bekend. Wie een
stormachtige avond op een van onze winterse waddeneilanden doorbrengt, kan
zich het ontstaan van zulke verhalen best voorstellen. Om die demonen van de
lucht – voor zover ze kwade bedoelingen hebben – te misleiden vermomden de
mannen zich eveneens als demonen. Spreken zou hen verraden hebben. Er zijn
tientallen variaties: zwijgend rond, al maken ze met schellen, kettingen of horens
lawaai genoeg. Onder het eisen van giften, die volgens de Zwitserse deskundigen
oorspronkelijk als offers bedoeld waren om de echte demonen gunstig te
stemmen, ging men de stad rond. De vordering van de Goorse foekepotters staat
daarmee op één lijn, al is het gebruik tot kinderspel afgezakt. En zoals onze
hedendaagse Zwarte Piet nog altijd een roe bij zich draagt, zo zijn ook de
gemaskerde demonen voorzien van een levensroe, waarmee zij mensen, dieren en
velden aanraken om vruchtbaarheid te bevorderen. Niet overal heeft het gebruik
die oeroude trekken nog bewaard. De vermommingen in Goor zijn lang niet zo
origineel meer. Waarom blijft een gebruik hier wel en daar niet bewaard?
Waarom is de oudejaarskledij – die vroeger ook in Markelo bekend was – daar nu
uitgestorven en is zij in Goor van jaar tot jaar in omvang toegenomen? Dat is een
vraag waarop nog geen geleerde het antwoord heeft gevonden.
Nu zei men vroeger altijd dat er in Twente meer goud in, dan boven de grond te
vinden was maar daar is in de loop van de jaren toch weinig van gebleken. Bij de
grootscheepse ruilverkavelingwerken die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw
bijna al het ruige onland ten zuiden van Ootmarsum in een saaie cultuursteppe
hebben omgezet, is nooit de gouden wieg gevonden die daar in het moeras
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verzonken zou zijn. Ook onder de Korenbelt, een heuvel bij de Vecht ten noorden
van Hardenberg (en naar men zegt een Germaanse offerplaats) zou een gouden
wieg liggen. Op een boerenerve bij Enschede werd in het jaar 1935 de urn
gevonden die daar volgens de overlevering in de grond zou zitten maar nooit de
gouden doodskist uit de Romeinse tijd waarvan men ook verhaalt. De oude Jan
van 'n Hanenbulten in Buurse heeft lang gezocht naar het graf van de heidense
kapitein Haan naar wie deze bulten zijn genoemd.
Er bestaan legio voorbeelden van verhalen over 'veurspooksels' en men zag ze
soms. 'k Heb 'n laampe zien braanden' is een vast bewijs voor iets wat stond te
gebeuren. Men zag een lichtje in het veld op een plek waar later een huis werd
gebouwd, men zag schepen varen met een lichtje in de mast. Zo maar door het
veen, terwijl het Overijssels kanaal daar pas jaren later zou worden aangelegd.
G.J. Eshuis vertelt dat op het Hoge Hexel ‘meister’ Jan Willem (zijn vader was
schoolmeester geweest) uit de vijver van de Kloasboer een lichtje zag opstijgen.
Dwars door de heggen heen was het verdwenen in de richting van het erve
Aalvink; drie dagen later brandde deze boerderij af. Ook een donderslag bij
heldere hemel werd als een waarschuwing van boven opgevat, evenals het
geschreeuw van eksters om het huis. Sommige mensen wisten hoe je brand kon
voorkomen. Op het Hoge Hexel noteerde Eshuis een probaat middel tegen
blikseminslag. Men legde er tijdens onweer een zanderig en daardoor sterk
rokende schadde (heideplag) op het vuur. De rook die dan uit de schoorsteen
kolderde zou een afwerende werking hebben. De gekruiste houten
paardenkoppen op de gevels van de Twentse boerderijen en tegenwoordig ook van
nieuwe huizen zijn voorafgegaan door het ophangen van een echte
paardenschedel. Het zijn afweergebruiken tegen ziekten, evenals de runenachtige
tekens op de stiepel die ook als zodanig worden uitgelegd.
Verdacht van omgang met de duivel en poging tot vergiftiging van haar
schoondochter werd in het jaar 1649 Maria Witvoet, een burger van het
schoutambt Almelo, als heks ter dood gebracht. Volgens Ter Kuiles 'Twentsche
Eigenheimers':
Werd zij voor Huize Almelo op een sleede geset, door de stadt ter plaatse van de
Justitie gesleept ende aldaar met den swaaerde van het leven te dood gerigtet,
voerts het lichaem op een radt en het hoofd op een pinnen gestelt geworden.
Twente heeft zijn deel gehad aan de afschuwelijke heksenprocessen die het einde
van de Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Geschiedenis hebben
geteisterd. Magie (zwarte kunst) was voor de christelijke kerk een vorm van
bijgeloof die te vuur en te zwaard moest worden bestreden, letterlijk! Misschien
had Maria Witvoet inderdaad geprobeerd haar schoondochter te vergiftigen maar
de kans is groot dat deze beschuldiging op kwaadsprekerij berustte. Zelfs
wanneer zij zich, als inderdaad zovelen in die en ook in onze tijd met occulte
zaken had bezig gehouden, was het voor haar vijanden en voor de vooringenomen
overheid maar al te gemakkelijk om het woord 'heks' in de mond te nemen en
zich daardoor van haar te ontdoen. Hoewel er ook 'witte magie' bestond, gericht
op het bereiken van goede dingen werd en wordt elke activiteit op het niet door
godsdienst en rede controleerbare gebied, bijna steeds bij voorbaat als een
boosaardige zaak beschouwt, met alle kwalijke gevolgen vandien. In het jaar
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1823 onderwierp een vrouw in Delden zich vrijwillig (en met succes) aan de
heksenproef nadat ze van tovenarij was beschuldigd. Met een touw onder de
armen werd zij in de Twickelervaart te water gelaten. Zij bleef niet drijven en dus
was zij onschuldig. Deze waterproef moesten in het jaar 1618 ook twee
tovenaressen uit Vriezenveen die tot de voornaamste lieden van het Veen
behoorden, ondergaan. Op de Markelose berg woonde vroeger een heks. Zij deed
niet veel kwaad, hielp zelfs mensen om verloren voorwerpen op te sporen. Toch
moet je altijd op je hoede blijven voor heksen. Nu ze de mensen geen kwaad meer
durven doen, richten zij hun boze invloed meestal op bomen. Dat zou wel eens de
oorzaak kunnen zijn van de iepziekte, van de watermergziekte onder de wilgen en
van het geheimzinnige afsterven van de vele honderden oude beuken. Het betrof
Lisa Brons die met haar kersverse echtgenoot vaarde op hun schip. Toen het
schip in de haven van Deventer in de brand vloog, verdronk de echtgenoot en
verbrandde Lisa haar gezicht. Ze vestigde zich uiteindelijk in Markelo en werd
door de bewoners voor heks uitgescholden omdat ze alleen woonde, alleen bleef
wonen en een geschonden gezicht had. Zeker in het taalgebruik blijven de
heksen actief, niemand van ons kan 'häksen en blauwverven tegeliek’.
Ko van Deinse heeft het gebruik beschreven van de Twentse boeren die
'donderbijlen' bewaarden om er poeder af te schrapen als medicijn tegen
termienen (stuipen) bij kleine kinderen. Nog in het jaar 1950 kwam G.J. Eshuis
de sporen van dit gebruik tegen in Albergen en Enter: 'Soms wreef men het kind
er enkel mee langs het voorhoofd, bij voorkeur langs de slapen, soms diende men
het wat afschraapsel van de steen toe’. Elke archeoloog kent de naam donderbijl,
grommelsteen of dondersteen voor prehistorische hamers en bijlen.
Met de zeventiende eeuw brak in ons land een mildere tijd aan. Vader Cats die te
Goeree als advocaat de vrijspraak had weten te bepleiten voor een aangeklaagde
vrouw, schrijft de volgende dichtregels:
En ziet nadat het Hof dit vonnis had gegeven,
scheen alle tooverij als uit het land gedreven.
Toch was daarmee het bijgeloof dat zo diep wortel had geschoten, niet uitgeroeid.
Nog herhaaldelijk sloeg het volk zelf de handen aan de verdachten of bemoeilijkte
haar op allerlei manieren. Zelfs in het jaar 1823 onderging een vrouw te Delden
op haar eigen verzoek, ten einde zich van de laster te bevrijden, de waterproef. In
het buitenland duurden de vervolgingen nog lang voort, ondanks de krachtige
stemmen die daartegen protesteerden. Zo ijverde de Jezuïet Spee in zijn werk
‘Cautio Criminales’ (1631) tegen de heksenprocessen en baande de weg voor het
werk van Balthasar Bekker, predikant te Amsterdam. Die bracht tegen het einde
van de zeventiende eeuw zijn ‘Betooverde Wereld’ in delen uit. Hij ontkende het
geloof aan de duivel zelf, en zo groot was de storm van verontwaardiging
daarover, dat hij als predikant werd afgezet. Daardoor gingen nog meer mensen
zijn boek lezen. Toen ook Thomasius in het jaar 1703 het voorbeeld van Bekker
volgde, begon men zich langzamerhand in Duitsland over de heksenprocessen te
schamen. Omstreeks het jaar 1750 verdween de misdaad van toverij in Pruisen
en Oostenrijk uit de wetgeving.
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'n Dag van vandage zee-j pas good in 't lech van moarn
Den is zo feel op t geald as ne roep op n moosblad

In het hart van Twente

De ineenstorting van het Romeinse rijk ging vergezeld van de bekende grote
volksbewegingen. Die hadden voor Nederland tot gevolg dat het oosten onder
invloed kwam van de Saksen die hun centrum in Westfalen hadden. De Franken
breidden hun gebied vanuit Noord-Frankrijk uit tot aan de grote rivieren. De
Friezen wisten zich met name langs de kust te handhaven. De aard van de
bewoners van – specifiek – Twente heeft eeuwenlang een in sterke mate Saksisch
karakter gehad en heeft dit in verscheidene opzichten nog. De geïsoleerde ligging
van de landstreek achter een gordel van venen en moerassen in het noorden, het
westen en het zuiden, zal er niet vreemd aan zijn geweest dat dit karakter zich
hier zo lange tijd heeft weten te handhaven. Twente, haar verleden,
bodemgesteldheid, natuur en bewoners wijken af van het westelijk deel van het
land, in het bijzonder van Holland. De Saksische oorsprong en raseigenschappen
drukten tot voor kort sterk hun stempel op de bevolking en doen dat in mindere
mate ook tegenwoordig nog. Gewoonlijk heeft men niet begrepen waardoor het
bezoekers uit het westen van het land soms enige moeite kost in Twente te
verplaatsen en zich daar aan te passen. Op onze oostelijke zandgronden wonen
mensen die wat kleiner zijn dan de gemiddelde Nederlander. Hun houding is
minder vrijmoedig dan die van de Hollanders en Friezen. Deze Saksen zeggen
niet veel, ze zijn wat stug en stroef, vooral tegen vreemden.
Niet alleen de afstamming en de geestelijke invloeden waaraan het Twentse volk
onderworpen was bepalen het karakter van het volk. Van veel betekenis is ook
het geografisch milieu. Het ligt volkomen voor de hand dat de caters die woonden
aan de rand van de uitgestrekte heidevelden, op den duur heel andere mensen
werden dan de marskramers. Al lijkt dat voor anderen misschien niet zo. Ieder
die de provincie beter heeft leren kennen weet dat er in het Twentse talrijke
verschillen bestaan waarmee rekening gehouden moet worden. De heidevelden
die zich hier uitstrekten zijn door ontginning verdwenen, behalve in de hoogste
delen: het Wierdense Veld en de heuvelreeks die bij de Besthmerberg begint en
zich voortzet tot Markelo. Dit is het land van de caters die altijd hard hebben
moeten ploeteren om het hoofd boven water te houden. Langs de talrijke beekjes
ligt het broekland waar weinig mensen wonen. Vroeger stond het immers weken
lang onder water, daarom liggen ook de dorpen op hogere grond. Er zijn nog
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enkele overblijfselen van de Saksische samenleving bewaard. Ik bedoel het
gezamenlijke grondbezit van de marken en de gerechtigheid daarin der gewaarde
erven. Door de verdeling van de marken is ook die instelling verdwenen. Als
overblijfsel van de Saksische samenleving verwijs ik u naar het grote lösse hoes:
het erve Groot Boavel bij het rijksmuseum Twente in Enschede.
Het karakter van de oude Saksen wordt ons door A. Benthem geschetst als
'wantrouwend, moeilijk te genaken, niet toeschietelijk.’ Daarbij was een tukker of
talmer bedachtzaam en voorzichtig, langzaam in het overleggen en nog langzamer
in het besluiten, taai in het vasthouden aan het oude met een daarmee gepaard
gaande afkeer van al wat voor hem nieuw was. Deze karakterschets werd
beschreven in de Enschedese geschiedenis, welke – wat deze vroege eeuwen
betreft – met die van Twente samenvalt. Had de oude Saks echter dit nieuwe als
het betere erkent, dan hield hij zich er voortaan ook even taai aan vast als
voorheen aan het oude. Wie dan ook eenmaal het vertrouwen van de Saks – al
was het met moeite – had gewonnen kon voortaan vast en zeker op zijn trouwe
vriendschap rekenen. Niet snel ontsnapt de Saks een belofte maar elke gedane
belofte was hem heilig. Daarbij had hij een hoge dunk van zichzelf, gepaard met
een sterke zucht naar vrijheid in zijn doen en laten en met een grote gehechtheid
aan het eigen thuis, aan vrouw en kinderen. Bovendien was hij uiterst gastvrij,
waarheidlievend, vlijtig en spaarzaam, dit laatste bij gierig af. Men kon van een
vrije Saks door een verzoek veel maar door een bevel weinig verkrijgen.
Uit de negentiende eeuw dateert een beschouwing van de Deventer predikant J.
Halbertsma. Hij heeft in een artikel over de Twentse Industrie aandacht besteed
aan de volksaard van de Twentenaren. Het artikel werd geplaatst in de
Overijsselse Almanak voor Oudheden en Letteren van het jaar 1837. Hij spreekt
van een taai geduld, een langzaam wikkelend overleg, spaarzaamheid en een
ijzerhard lichaam, van tevredenheid, of liever ingenomenheid met het hunne,
zonder veel geneigdheid tot overneming van nieuwe begrippen en inrichtingen.
Hij gaat verder:
Allerwege vertonen zich bij afwisseling trekken van betweterij en van gezond, door
geen nieuwe wijsheid bedorven mensenverstand; van lompheid midden in de
gulste gastvrijheid, van zwijgende stugheid en naïeve onbeschaafdheid, van
suffende onderwerping en alle groten braverende oorspronkelijkheid en
onafhankelijkheid.
Verder wijdt de predikant een beschouwing aan de ongunstige invloed van het
smokkelen en alles wat daarmee verband houdt, op het volkskarakter.
Zoals men ziet is er een vrij grote mate van overeenkomst tussen de
karakterschets van Halbertsma en de beschrijving van de oude Saksische
volksaard door Benthem. Deze vermeldt als bron Kindlingers 'Munsterische
Beiträge zur Geschichte Westfalens’. Dit is het enige wat over de aard van de
bewoners van Twente in die vroeger tijden is geschreven. Geven wij het woord
aan professor Waterink:
De Saks, die lange jaren onder herendiensten moest zuchten, en die met het grote
leven dat door vreemden werd geleid, meegesleept, helemaal achteraan, maar dan
toch mee in de vaart der volken. Die Saks heeft in zijn hart een afkeer van en
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achterdocht over al wat vreemd is. Het vreemde heeft hem steeds opgeschrikt uit
zijn rust, het heeft zijn kalme levensgang verbroken, het bracht voorheen
gemeenlijk niet veel welvaart, wel druk, oorlog, strijd tussen adellijke families.
‘Allemaol narigheid, wat he'k daoran?’ Dat alles maakte hem toch zwijgzaam,
‘tegen groote leu mu'j zwieg'n of jao zegg'n’, dat is de les die de ondervinding hem
leerde.
En hij zegt 'jao'. Dat 'jao, jao' is werkelijk niet hetzelfde als het Hollandse 'ja.’
Daarbij komt nog iets. Een Saks argumenteert over het algemeen op een andere
wijze dan bijvoorbeeld de Amsterdammer. Hij heeft dikwijls ervaren dat zijn
argumenten hierbij slechts matig instemming vonden. Nu is het te begrijpen dat
hij op die manier gemakkelijk voor oneerlijk wordt gehouden. Welnu… de indruk
van oneerlijkheid mag gewekt worden bij hen die de Saks niet kennen. Voor hen
die de bewoners van onze Oostergouw verstaan is hij eerder vredelievend. Zelfs
voor hun eigen omgeving verbergen zij meestal hun gevoelens. Het wonen in een
boerschap of op een alleenstaande boerderij, het dikwijls eenzame werken op de
akker, het veel alleen zijn, veroorzaakt bij veel boerenmensen een grote
zwijgzaamheid. Zij gebruiken heel weinig woorden.
Johanna van Buren schildert zo'n figuur in het volgende
gedichtje:
Het zint twee harde warkers,
de baas en 't aole peerd.
het zint twee groote zwiegers,
zee hebt mekaar eleerd.
de baas geet ongesprökken
dan tèèns de wage voort,
hee bromt neet en hee pris neet,
hee is van 't stille soort.

Stedelingen zullen deze zwijzaamheid weinig kunnen waarderen, ook zullen zij
zich dikwijls ergeren aan een zekere hardheid in spreken en handelen. Deze
mensen – die zoals in Enter – hard moeten werken op de schrale zandgrond; die
uren in weer en wind werken; die van hun kleine bedrijfjes zo weinig inkomsten
hebben en met angst het tijdstip zien naderen waarop de pacht betaald moet
worden, zij zijn door het leven hard geworden. Bij zulke mensen die toch in hun
bestaan zo zeer aan de natuur gebonden zijn, moet men geen grote belangstelling
voor het landschapsschoon verwachten. De heel typische effecten, zoals een
prachtige zonsondergang, wekken wel hun bewondering. De bossen bomen
taxeren ze enkel op houtwaarde en verder denken ze in aardappelen en varkens.
En… toch beschikken die zelfde kleine caters over een innerlijke beschaving die
tot verwondering stemt. Zij trachten zich in te denken in de toestand en de
omstandigheden van anderen en staan hun vrienden en kennissen bij zoveel ze
kunnen. Juist in deze kleine dorpjes en boerschappen leeft nog voort de oude
traditie van het 'naoberschap'.
Al het geen zich in die voorbije eeuwen in Twente heeft afgespeeld, heeft de
bewoner, met zijn vreedzame, zachtmoedige, tot fatalistische neigende aard, min
of meer neerbuigend gemaakt voor de macht van de groten der aarde. Heeft hem
omdat hij gewoonlijk aan den lijve en aan zijn bezittingen ervoer, waar het

978

tegendeel op uitliep, tot een min of meer berustend mens gemaakt. Heeft hem in
zekere mate een stille, zich zelden uitende wijsgeer doen worden die het
betrekkelijke van alle menselijk streven aanvoelt en daarvan in karakterologisch
opzicht doet blijken. Heeft hem enerzijds van doordrongen van argwaan en
wantrouwen tegenover mensen die hij niet kent, en hem anderzijds doen inzien
welk een waarde trouwe vriendschapsbanden voor een mens kunnen hebben,
vooral in moeilijke tijden. Heeft hem voorzichtiger gemaakt in zijn uitingen, in het
geven van zijn mening, in het openlijk veroordelen van deze of gene, heeft hem
een groot geestelijk incasseringsvermogen bezorgd.
Er is een Sassenstraat en een Sassenpoort in Zwolle, een Sassenstraatje in het
Bergkwartier van Deventer. Er liggen Saksische boerderijen overal verspreid in de
provincie. In de IJsselstreek, in Twente, in Salland en ten noorden van de Vecht.
Op school werd ons al ingeprent, dat na de volksverhuizingstijd de Saksen of
Sassen zich in het oosten van ons land vestigden en dat de mensen aan de
oostzijde van de IJssel in doen en laten nog altijd Saksen zijn. De geslotenheid
van de mensen daar, de gereserveerdheid tegenover alles wat vreemd is, de
sterke en innerlijke gebondenheid aan huis en grond, is met name de
westerlingen altijd als typisch Saksisch aangepraat. Gemakshalve is het zo
voorgesteld, dat de Franken in het zuiden, de Friezen in het noorden en langs de
kusten en de Saksen in het oosten woonden en dat uit deze stammen het latere
Nederlandse volk is opgebloeid. Een antropologische legpuzzel waar geen speld
tussen te krijgen was. Professor Waterink was toch een hooggeleerd Heer. Zijn
Saksen huldigen het spreekwoord: ‘roazend is ‘t begin van gek’. Wat vrij vertaald
wil zeggen: waarom zou je je druk maken. De geleerden hebben toch niet genoeg
gehad aan deze simpele stelling. En dat terwijl het volk uit het oosten van de
IJssel met als of geen Saksisch fatalisme bij het haardvuur is blijven mompelen:
‘wat möt, dat möt’, laat komen, wat komt, zijn de geleerden blijven stoeien over
hun stamvaders. Het hoogste woord heeft B.H. Slicher van Bath (hoogleraar aan
de landbouwschool te Wageningen) gesproken. Het verhaal over de Saksen is een
legende, verklaart hij in ‘Mens en land in de Middeleeuwen’. Of duidelijker: ‘Wat
men Saksische invloed zou kunnen noemen, is zo iets vaags, dat wij ons moeten
afvragen of die wel ooit bestaan heeft.’ De archeologen hebben onder de grond
van de Overijsselse nederzettingen sporadisch enig aardewerk van Saksische
oorsprong gevonden. Wel in Friesland, in de terpen van Hoogebeintum en
Witmarsum, op de Veluwe, bij de Hunenschans en in het Zuiderzeegebied en aan
de westkust bij Katwijk en Rijnsburg. En ligt daar ook niet Sassenheim? De
Saksen en de Angelen woonden in het gebied van de Elbe en de Wezer. Zij waren
zeerovers, zoals de Chauken voor hen en de Noormannen, die na hen
geschiedenis maakten. Er is verwantschap tussen de Friese en de
Angelsaksische taal aanwijsbaar, zodat er voor het noorden sprake kan zijn van
ene mengvolk met Saksische invloeden. De mensen uit Groningen zijn er
typische vertegenwoordigers van. J.H. van Heek pareerde de Saksenlegende van
Slicher van Bath met een, ‘ik voel in mijn hart dat ik een Saks ben. U kunt mij
nog meer vertellen’. Heeft ons volk geen Saksische kenmerken? Is het losse hoes
geen echte Saksische boerenwoning? Van oorsprong stammend uit de voor- en
na-Romeinse periode zoals Van Giffen na de opgraving te Ezinge in Groningen
heeft geconcludeerd. Wie waren dan wel de stamvaders van mijn volk? Wie
woonden hier het eerst? Wie kapten er de loo-en, verhoogden de akkers tot essen
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en vervouwden er tarwe, spelt en gierst. De Hunen, volgens de Twentse sagen. De
reuzenkerels, die met de zwerfkeien rolden alsof het knikkers waren en die in één
keer zoveel mest op de schop konden nemen als een boer op een kar. Ook dit is
noch wetenschappelijk, noch waarschijnlijk. Er zijn in Overijssel Hunebedden
geweest, zowel in het oosten bij Mander als in het noordwesten op de Eese onder
Steenwijkerwold. Er is in het jaar 1937 een kuil aangetroffen in de Baalder Es, in
de
oude
Baalder
marke
van
Ambt
Hardenberg
met
typisch
Hunenbeddenaardewerk. Zelfs zuidelijker, in de buurt van Markelo zijn sporen
gevonden, die op een wezenlijke Hunebeddencultuur wijzen. Bovendien zijn in
Twente talrijke grafvelden en grafheuvels gevonden met begraven curiosa van
steen-, brons en ijzervolken. Bij Mander ontdekte Hijszeler, de oud-directeur van
het rijksmuseum Twente, niet alleen steenkistgraven maar ook een huis uit de
vroege Bronstijd. Ook bij Wierden vond hij steenkisten en urnen uit de brons- en
ijzerperiode. Van hoeveel belang ze ook zijn voor scherpzinnige conclusies over de
oudste bewoning van onze streken, het blijft vooralsnog duister in hoeverre deze
prehistorische stammen een bijdrage hebben geleverd tot de afstamming van de
oosterse bevolking.
Meer houvast geven de latere Germanen. Volgens de ‘Germania’ van de
geschiedschrijver Tacticus troffen de Romeinen hier de Tubanten aan en de
Frisii. Ze geloofden in Wodan en andere goden, verbouwden tarwe en gerst (al
bekend in de Steentijd) en haver (uit de Bronsperiode), brouwden hun gerstenat
en jaagden beren en wilde zwijnen in de bossen. Maar ze liepen niet in
beestenvellen rond. Dat is een hardnekkig misverstand. Tacticus zag ze al in
geweven stoffen lopen en er zijn in het veen gevonden Germaanse lijken, toevallig
zo goed geconserveerd, dat het bewijs voor een behoorlijke garderobe geleverd
kon worden: zo moeten linnen, wol, leer en bont gedragen hebben. Met de
Tubanten komen we het dichtst bij huis. Zij bewoonden Tuianti of Tubantia:
Twente. De stelling van De Vries:
En als ook maar enigszins kan worden aangenomen, dat er tijdens de Europese
volksverhuizing van de 4e eeuw toch Saksen en Sassen naar hier verdwaalden,
staat het als een paal boven water, dat de Twentenaren niet minder Tubantisch
dan Saksisch bloed hebben’.
Dus ook hier weer een mengvolk? We kunnen er bijna zeker van zijn. Het ligt
voor de hand dat vele Tubanten-meisjes Saksische krijgers hebben liefgehad.
Onverschrokken mannen, die onder aanvoering van Wittekind dertig jaar lang
aan deze zijde van de IJssel weerstand hebben geboden aan de troepen van Karel
de Grote om de opmars van het christendom naar het oosten te stuiten. Dit
wordt zelfs door Slicher van Bath niet tegengesproken: ‘Er is hier lange tijd een
Saksische krijgsbende geweest. In de 8e eeuw.’ Wie er in de in de voorgaande vier
eeuwen de Tubanten gezelschap hebben gehouden, kunnen we, zelfs met
ruggesteun van de geleerden, slechts gissen. Misschien waren het de Chamaven
of de Saliërs, volksstammen die weer gerekend kunnen worden tot de Franken.
Tot de folklore kunnen verschillende culinaire specialiteiten gerekend worden.
Balkenbrij bijvoorbeeld, dat wel een beetje doet denken aan het Oudhollandse
Jan-in-de-zak. Het wordt echter niet gekookt en bestaat meer uit vlees dan uit
meel. Er gaat van alles in, vlees van de varkenskop en andere restjes, bloed en
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stukjes vet, krenten, rozijnen en kruiden. Alles aangemaakt met (het liefst)
boekweitmeel. De balkenbrij wordt vervolgens in een hoek opgehangen, later aan
plakken gesneden en in de koekenpan gebakken. Het is een origineel
boerengerecht dat ontstaan is door de eigen slacht, waarbij altijd te veel resten
overbleven om zo maar weg te gooien. Kruudmoos is ook zo’n oud gerecht. Het is
een karnemelkse gortepap, verzwaard met rozijnen, dobbelsteentjes spek en het
liefst negen verschillende veldkruiden (moos), waaronder zuring en kervel. Een
populair en stevig toetje is watergruwel, ook wel kraamvrouwensoep genoemd.
Het is weer een gortgerecht maar dan in water gekookt, met bessensap, rozijnen
en krenten. Soms worden er nog meer vruchten toegevoegd, zoals druiven en
stukjes appel. Hummelkessoep is een stevige Twentse soep. De ingrediënten zijn
bouillon, snij- en witte bonen, aardappels, prei, rookworst met daarbij gerookt
mager spek op roggebrood. Ook is het Markeloos roggenbrood met
boerenbloedworst een lekkernij.
In heel Overijssel – uitgezonderd het noorden en het westen – was vroeger het
boerenbedrijf ingesteld op landbouw. De producten van de landbouw – allereerst
de rogge en de boekweit – werden naar de markt gebracht met de wol van de
schapen, een enkele koe of een varken. Een grote ommekeer ontstond door de
beruchte landbouwcrisis van de jaren 1875-1885, toen door de aanvoer van de
grote hoeveelheden graan uit Noord-Amerika de korenprijzen heel sterk daalden.
Ongeveer in dezelfde tijd werd de kunstmest ingevoerd en ontstond ook de
fabriekmatige bereiding van boter. Niet alleen in Overijssel maar in een groot deel
van Nederland, speciaal op de zandgronden, werden vele bedrijven zo veranderd
dat de veeteelt op de voorgrond en de landbouw op de tweede plaats kwam. Het
gemengd bedrijf verbouwt voor een belangrijk deel wat als voedsel voor mens en
dier moet dienen: hooi, haver, rogge, aardappelen, voederbieten en knollen. Ook
in Overijssel heeft zich op grote schaal het gemengd bedrijf ontwikkeld.
Voor de omzetting van de boerenbedrijven was het bedrijf een naturalwirtschaft.
Het doel daarvan is in de eerste plaats om aan de beschikbare arbeidskrachten
werk te verschaffen, de geldomzet is bijzaak. Er wordt weinig gekocht en ook
weinig verkocht. Geld speelde in de marken geen rol. De betaling gebeurde
voornamelijk in natura. De mulder kreeg als maalloon een gedeelte van de rogge
die hem gebracht werd om te malen. In de tijd van de naturalwirtschaft vormde
ieder dorp een wereldje op zichzelf, met de buitenwereld was er heel weinig
contact. Op reis gingen de marke- en dorpsbewoners bijna nooit. Zij waren op
elkaar aangewezen als leden van een grote familie. In zo'n familie is het lang
altijd niet koek en ei, er kunnen zich hevige twisten voordoen, als het erop aan
komt helpt men elkaar. Dit is speciaal het geval als er moeilijkheden zijn, zoals
ziekte en sterfgeval. Valt het te verwonderen dat bij dergelijke omstandigheden,
die eeuwen en eeuwen voortduurden, binnen die kleine gemeenschappen een
sterk gevoel van saamhorigheid ontstond? Nee immers. Aangewezen als men was
elkaar, was men elkaars deelgenoot in lief en leed. Hulp en bijstand werden
wederkerig verleend. Het instituut van de naoberplichten mag men dan ook zien
als een bewijs voor de aanwezigheid van de gemoedelijke aard van het Twentse
volk, volkomen overeenstemmend met het gevoel van saamhorigheid.
Ook de boerderijen vormde een gemeenschap op zichzelf. Meiden en knechts
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werden niet in de eerste plaats als 'dienstvolk' gezien en behandeld maar als
huisgenoten. Dit is in onze tijd nog zeer goed merkbaar. Ik ken welgestelde
boeren waar de boer en de boerin, en de meid en de knecht elkaar wederkerig bij
de voornaam noemen en op voet van volkomen gelijkheid met elkaar omgaan.
Intussen zal het uit het vorenstaande duidelijk zijn dat iemand, die zich om een
of andere reden buiten zo'n kleine gemeenschap plaatste, bij wijze van spreken
geen leven meer had. En daaruit volgt dat voor praktisch elkeen het oordeel van
de bewoners van de gemeenschap waar men woonde, van uitermate grote
betekenis was. Er werd niet snel iemand gevonden die iets zou ondernemen of
nalaten dat in de ogen der medebewoners geen genade kon vinden. Zo iemand
liep groot kans dat hij geïsoleerd werd van de gemeenschap, met alle noodlottige
gevolgen van dien. Dat dergelijke omstandigheden geenszins bevorderlijk waren
voor de ontwikkeling van de individualiteit, van persoonlijkheden, noch voor het
naar voren treden van karakters, hoeft nauwelijks betoog. De omstandigheid dat
men binnen de bedoelde gemeenschappen zozeer op elkaar aangewezen was
bracht ook mee dat men zich vanzelf genoodzaakt zag op een zo goed mogelijke
voet van verstandhouding met elkaar te leven. 'Men moet leven en laten leven'
zegt een Enternaar en daaruit blijkt zijn verdraagzaamheid. Inderdaad…binnen
de gemeenschappen leerde men elkaar verdragen, leerde men ook het betrachten
van grote voorzichtigheid in het openlijk veroordelen van iemand.
Karaktereigenschappen die – zoals uit het vorenstaande gebleken is – nu nog
voorkomen en hiermede historisch verklaard zijn.
Vooral in de periode 1800-1900 is het erfrecht van de boerderijen in de marke
verdrongen door de opvattingen uit het Romeins recht. De opvattingen golden
reeds lang in de steden: als het kan moet ieder kind een gelijk erfdeel hebben. Dit
principe is voortdurend sterker doorgedrongen in het rechtsbewustzijn van de
markebewoners. Zo kwam het dat steeds meer gronden werden verdeeld en dat
op den duur steeds kleinere bedrijven ontstonden. Een van de gevolgen is
geweest dat tal van caters zich zijn gaan toeleggen op de tuinbouw. Deze kan
immers met betrekkelijk weinig grond toch nog wel een behoorlijk bestaan
opleveren.
De gesloten dorpsgemeenschap van vroeger is in de laatste eeuw door allerlei
oorzaken verbroken. Spoorlijnen, autobuslijnen en stoomtram brachten de
dorpsbewoners met elkaar en met de buitenwereld in verbinding. Zelfs de fiets
helpt daaraan mee. De krant, de radio, de tv en de film deden de rest. De kerk –
die vroeger een bindende invloed uitoefende – nam in zeer veel dorpen niet meer
zo'n belangrijke positie in. Het landbouwonderwijs, dringend nodig, ook voor het
jongere geslacht, maakte dat de markebewoner zich niet meer zo onderworpen
voelde aan een 'God die 't al bestuurt.’ Stellig maakte de overgang van
naturalwirtschaft naar geldwirtschaft de mensen veel ontvankelijker voor
materialistische ideeën. De aanraking van de markebewoners en dorpsbewoners
met de buitenwereld deed de begeerte stijgen naar allerlei artikelen die men
vroeger nauwelijks kende. De ouderwetse, meestal zeer degelijke kledingstukken
moesten plaats maken voor moderne massa-artikelen en in de meeste dorpen
ontstonden bazaars waar van alles en nog wat verkocht werd. In de
boerenkamers verschenen allerlei goedkope en lelijke prullen van de moderne
industrie. De nieuwe tijd had ook zijn goede kanten, er kwam meer licht en lucht

982

in de huizen door de moderne hygiënische begrippen: openslaande ramen van
behoorlijke afmetingen maakten dit mogelijk, elektrisch licht deed veel dompige
duisternis verdwijnen.
Op allerlei gebied drongen nieuwe denkbeelden op. Het socialisme stelde de
werknemer tegenover de werkgever en predikte de klassenstrijd in plaats van de
oude patriarchale verhoudingen. 'De eeuw van het kind' brachten de kinderen in
een veel vrijere positie ten opzichte van de ouders, zij waren het vooral die 'het
nieuwe' met open armen tegemoet liepen en spotten met de oude tradities en
gebruiken. Zij willen geen boertjes zijn maar gekleed zijn en zich gedragen zoals
dat in de stad gebruikelijk is. Professor Waterink – zelf een echte Saks – vertelt in
zijn boek: 'Volk van Nederland', dat het woord 'volk' in Twente zo'n verschillende
betekenis kan hebben. 'Onze volk' is het gezin. Logees hebben is 'volk hebben'.
Bewoners van een naburig dorp wordt aangeduid met volk: 'Volk oet Riessen,
Goors volk'. Er heersen nog de patriarchale toestanden van vroeger. Men is nog
door en door gehecht aan het eigen erve en dorp. Men staat zelfs vreemd en
wantrouwend tegenover de bewoners van de naburige dorpen. Wie het intieme
leven van het echte Saksische boerenvolk wil leren kennen, zou een paar jaar
moeten gaan wonen tussen de bewoners van een dorp als Enter. Een
Amsterdammer zou zich daar de eerste tijd steeds ergeren aan de langzaamheid
van het boerenvolk.’t Hef de tied wel. As 't vandage nich in odder kump, dan
morn wel en aans de volgende wekke.’
Het jachtig leven van de grote stad zou ook niet passen bij het boerenbedrijf. De
natuur waarmee de boeren dagelijks in aanraking zijn, is ook zo haastig niet.
Tenminste normaal gesproken niet. Als er gehooid moet worden, draven en
zwoegen zij wel degelijk van de vroege morgen tot de late avond. Als echte
plattelandse Saksen zijn deze mensen stil en gesloten, zij spreken niet over hun
gevoelens en als een ander dat wel doet, vinden zij dat 'raor', hij is niet ‘good
wies'. In de kring van zijn gezin uit hij zich wel vertrouwelijk.
De droeve levensomstandigheden in die vervlogen tijden. De nood die niet alleen
klopte aan de deuren van de primitieve Twentse woningen en er ook – niet tegen
te houden – binnenkwam, dit alles had nog een ander gevolg. Het veroorzaakte
dat de mensen in de kleine geïsoleerde eenheden van het gezin, de marke of de
boerschap in sterke mate op elkaar aangewezen waren. Dit kwam in de eerste
plaats in de kring van de eigen familie tot uiting, in groter verband ook in de
kring van de boerschap, van de marke, van de buurt, van het stadje. Hier grijp ik
terug op dat deel welk op de familiezin, het gevoel van saamhorigheid, op de
verdraagzaamheid ook betrekking heeft. En waarnaar ik ten slotte, om niet in
herhalingen te vervallen, nog eens verwijzen mag. Al met al is het Twentse volk
een volk waarop men bouwen kan, een volk om van te houden. Een volk, in z'n
grote kern nog gaaf en ongeschonden. Een volk gelijk de (nog al te onbekende)
streek met zijn heuvels en dalen, zijn bossen bomen en heidevelden, zijn
golvende essen en stil verlaten broekgronden: het oude wonderschone land van
Twente.
De anekdote leeft, ook in onze rationele en technische wereld. Als de Kamper ui
uit is, dan is de Saddammop in en zo blijft er altijd wel wat te lachen. Het korte,
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humoristische volksverhaal dat hier bedoeld is bezit nog een andere dimensie
dan de bedoeling de lachspieren te kietelen. Het tracht ook een tipje op te lichten
van het geheim van het volkskarakter. Wie de mensen van Twente kent,
glimlacht dan ook bij de vertelseltjes, niet zozeer om de 'domme boer' die zij tot
hun slachtoffer maken, als wel vanwege de herkenning van een stuk OostNederlandse eigenheid die er in verborgen ligt. Juist nu het Twentse platteland
allerminst achterlijk is kun je ze zonder bezwaar verder vertellen.
Een burger in een woonboerderij vraagt tijdens een burenvisite hoe het toch
komt dat zoveel van zijn boeren 's nachts met de ramen dicht slapen. Het
antwoord van één der naobers komt prompt: 'We willen jullie milieu niet
verpesten.’
Klassiek is het verhaal uit de tijd dat er belasting op roggebrood werd geheven.
Men kon belastingvrij brood laten bakken voor de paarden. De mulder moest dan
het meel met zand vermengen. Menige boer door de zuinigheid gedreven, leed
aan zandkoliek. Het feit wordt geïllustreerd met een tekening in de
'Reisportefeuille' van Harm Boom (1846). Een boer die zijn buurman bezoekt,
terwijl deze aan tafel zit en zich niet bij zijn broodmaaltijd laat storen. Op het
door de tekenaar vastgelegde moment roept de bezoeker verschrikt: 'Gartjan, 't
vuur vlög oe oet 'en bek!'
Hans Hannekemaaier is goed voor een bult onbenul. Er zijn boekjes vol
karikaturen over zijn avonturen. Eén ervan is door Jozef Cohen als volgt
beschreven:
Hans Hannekemaaier stond als een hooge vuurtoren boven op het dek van een
schip, hij keek niet links en hij keek niet rechts, zijn mond had hij geopend, om aan
iedereen te laten zien, dat hij een ezel was. Het vaartuig naderde een brug. Nog
een kort oogenblik, als Hans niet beter oplette, zou hij den harden kop tegen het
harder hout stooten. De schipper zag het gevaar, en in zijn dialect schreeuwde hij
(hij meende dat Hans Hannekemaaier zich zou bukken): 'Hans, Hans
Hannekemaaier, bok (buk).’ 'Biest zelf 'n bok', antwoordde Hans en verroerde zich
niet. Doch bijna tegelijkertijd kreeg hij me van die brug een oplawaaier dat hem
alle sterren voor zijn oogen dwarrelden. 'O, ies dat die bok?' vroeg Hans.
Hans Hannekemaaier is de verpersoonlijking van de onnozele werkezel, door
armoe thuis gedwongen naar Holland trekt om met zijn zeis het hooi van de rijke
boeren daar te helpen oogsten. De negentiende eeuw heeft duizenden van zulke
armoedzaaiers over onze zandwegen zien sloffen. Ze kwamen voornamelijk uit
Westfalen, ook Twente heeft honderden van deze grasridders geleverd. Bij ons
was de naam Hans niet gebruikelijk, hier heette hij Jehán of Jóhan. Ze waren
geen vreemdelingen, dus er was geen reden om ze te bespotten wanneer ze met
de zeis en een stuk spek gewapend de jaarlijkse voettocht aanvaardden. En zeker
niet wanneer ze terugkeerden en ze behalve de zeis ook een Hollands kaasje op
de nek droegen en een zak vol klinkende rijksdaalders.
G.E. Frerichs overkwam omstreeks het jaar 1900 het
volgende:
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Toen ik nog jong was, moest ik alle dagen een uur bonen doppen. Eens zat ik bij
het vuur te doppen, viel een boon in de as en zie, daar begon dat boontje ineens te
leven. Het kiemde en groeide naar boven, de schoorsteen in. Ik dacht, daar moet ik
meer van weten; ik greep mij vast aan de groeiende boon en daar ging ik, de
schoorsteen uit, hoog de lucht in, zodat ik de hele wereld kon overzien. Doch op het
laatst kon de bonenrank mij niet meer dragen. Hij viel om en ik kwam in een
vreemd land terecht, in het land waar de ooievaars 's winter heen trekken. En
jawel! Daar zie ik gelukkig Wieldieks stork. Deze vroeg mij: 'Juunk'n, ho koêmst
doe hier?' En toen ik het hem allemaal verteld had, zei hij: 'Dat is niks, ga maar op
mijn rug zitten, het is net de tijd voor mij om weer naar Wieldiek te trekken’. En zo
gebeurde het. De stork bracht mij weer in de Ennekediek.
Op het vroegere landgoed De Barkel in de buurtschap Hoge Hexel (gemeente
Wierden) staat een enorm diepe put. Deze bestaat uit een houten bodem, een van
drieduizend bakstenen gemetselde ring en daarop putringsegmenten uit
Bentheimer zandsteen, in totaal meer dan twintig meter. Hoewel zo'n put
doorgaans uit de zeventiende of achttiende eeuw stamt (ook het formaat van de
bakstenen wijst daarop), vertelt de volksmond dat hij door monniken zou zijn
gegraven. Monniken hebben daar gewoond in het – verdwenen – klooster te
Sibculo. Van enkelen zijn er op de 'woeste hoogte' naast de oude kloosterput nog
grafstenen te zien. Daar zou ook een grafkelder zijn maar niemand kan daar in
afdalen. Stenen vallen in puin voor je voeten en een geheimzinnige hand houdt je
tegen wanneer je het toch probeert!
Aan de weg van kasteel naar het vroegere jagershuis ligt het Engelse kerkhof,
ook wel het 'Beumerskarkhöfken' genoemd. Het is daar niet pluis. In elke
stormachtige nacht, zo wordt in Delden verteld, verschijnt daar de hardloper van
de graaf die door de Sansculotten (Fransen) is doodgeschoten. Nicolaas Böhmer,
de eerste kastelein (militair, bijgestaan door borchmannen) van Carelshaven was
in dienst bij de graaf van Twickel als hardloper en als spion. Hij moest altijd voor
de grafelijke karos uit lopen om de weg vrij te maken, voornamelijk door de vele
tolbomen te openen. Over zijn enorme snelheid wordt het volgende verteld. De
graaf van Twickel was ook Heer van het Weldam (bij Goor) en maakte een tocht
daarheen. Böhmer reisde als palfrenier mee. Bij het (inmiddels afgebroken) erve
De Thije, tegenover de huidige algemene begraafplaats, merkte de graaf dat hij de
sleutels vergeten was. Böhmer zou ze wel even ophalen. Hij liet de koets
doorrijden en had die in de Wienerstegge alweer ingehaald. Intussen was hij heen
en weer naar het kasteel gerend. Over zijn spionagewerk zijn de verhalen vager.
Het zal zo zijn geweest dat hij in opdracht van de graaf gespioneerd heeft voor de
Engelse-Hessische troepen toen de Fransen in het jaar 1793 de Nederlanden
binnenvielen. Hij werd door de Sansculotten gegrepen, men vond bezwarende
papieren op hem en naar oorlogsrecht werd hij op staande voet doodgeschoten.
Dit zou gebeurd zijn in de huidige weide tegenover het kasteel. Böhmer is op het
landgoed begraven, op de plek die sindsdien het Engelse kerkhof heet.
Het nu vierduizend hectare grote landgoed is ooit eens klein begonnen. Het erve
zou door een zekere Adolph – afkomstig uit de buurtschap Twekkelo bij
Enschede – geroofd zijn van zijn nicht. Hij moest voor de bisschop bij de boeren
in de omtrek vlas, was en lijnzaad inzamelen maar droeg dat niet eerlijk af.
Daarom vluchtte hij naar het erve Eyssink. Daar woonde een nicht van hem die
hij verdreef. Deze legendarische Adolph zou een berucht roofridder zijn geweest,
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zodat Hengelo genoodzaakt was om een spieker te bouwen, teneinde hem het
hoofd te kunnen bieden. In dit verhaal – vaag als elke sage – wordt ook gezegd
dat er later nonnen op het roofridderkasteel woonden, die eens door boeren
verjaagd werden en naar Oele vluchtten. Bij de bekende dikke boom in Oele – een
eeuwenoude eik die in het jaar 1925 door de cycloon van Borculo getroffen is –
zou één van de nonnen, in de nacht voor Hemelvaart door een boer met een
wagenrong (houten of ijzeren steunen voor de zijhekken op een boerenwagen)
doodgeslagen zijn. Daarom gingen de katholieken uit de streek daar later elk jaar
op Hemelvaartsdag bidden.
In de buurt van één der Diepenheimse havezaten Westerflier ligt aan de
Schipbeek de boerderij De Oude Sluis, een schippersherberg. Boven de voordeur
is in een steen een scheepje uitgehouwen. In de zeventiende eeuw woonden hier
de broers Van der Sluis, aanvankelijk in een armelijke plaggenhut. Zij
verkochten drank aan de schippers en kochten hout bij de boeren, tot ver in
Westfalen. Bij voorkeur 'waardeloze' kromme stammen die echter door de
Enterse schuitemakers als kromhout zeer gezocht waren. De Van der Sluizen
droegen een grove pijrok, dichtgebonden met een strozeel maar zo arm als ze zich
bij de boeren voordeden waren ze niet. De handel legde hun zelfs geen
windeieren. Later kocht de weduwe van één de broers zelfs Huis Westerflier.
Aan de voet van de Hezeberg, aan de weg van Ootmarsum naar Almelo ligt bij het
erve Tiedhof een heuveltje door een gracht omringt. Er is een brug met een
smeedijzeren toegangshek, daarop is zelfs een kroontje dat nog de sporen van
bladgoud draagt. Vroeger stonden er ook zandstenen pilaartjes en bloeiden er
rozen op het heuveltje. De boer spreekt altijd over 'Jonas', als hij dit
merkwaardige plekje bedoelt. Dat zou dan als initiaal de letter 'J' moeten
opleveren maar vroeger vertoonde het hek de letter 'N'. Dat kan herinneren aan
de tijden van Napoleon. Nu vertelt men dat in die tijd toen er in Ootmarsum
soldaten lagen ingekwartierd, een Franse officier vermoord zou zijn. Hij had bij
een meisje uit de stad een kind verwekt. Hij zou begraven zijn onder het
heuveltje nadat men de grond had gevorderd en de boer een onderhoudsplicht
had opgelegd. Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw – dus zo'n
honderdvijftig jaar lang – is de plek inderdaad steeds keurig onderhouden door
de pachters van het erve Tiedhof en hun voorgangers die het erve in eigendom
bezaten. Nu ligt de zaak er vervallen bij maar in de omtrek leeft bij oude mensen
nog altijd het verhaal over de vermoorde Fransman.
In het nu ontgonnen Westerveen, op de grens van Wierden en Hellendoorn, ligt
een verzonken stad. Dat is alles wat de sage ervan vertellen kan. De wetenschap
weet alleen, dat bij het turfgraven in het jaar 1946 uit het veen een mooie
bronzen mantelspeld te voorschijn is gekomen. Wie weet zijn in vroeger tijden
hier ook prehistorische vondsten gedaan die tot het verhaal van de verzonken
stad hebben geleid.
Zielen zijn als rookwolkjes, voor sommige wolkjes moet men zichzelf echter heel
erg in acht nemen. Dat was zeker het geval met het 'blauwe dämpken' dat in het
jaar 1350 in de Enschedese Esmarke werd gezien. Van huis tot huis trok het, als
de ziel van een duivel. Overal waar het kwam bracht het de hoogste ellende want
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in elke door het wolkje bezochte boerderij sloeg de Zwarte Dood toe. De Zwarte
Dood: de pest die half Europa teisterde. Ook onze streken werden door het
'blauwe dämpken' zwaar bezocht. Het 'Kyrie Eleison in Twentelaand sleug
klagend an iederen kearkewaan', dichtte Cato Elderink in haar ballade over het
'blauwe dämpken' en hoe dat tenslotte gevangen en vernietigd werd. Nog is er
aan de oostrand van Enschede het Lappenpad, dat voerde naar het erve De
Lappe waar de Zwarte Dood gevangen werd. Het was hoogzomer en de rogge
rijpte op de es. Menige boer zou niet in staat zijn om te oogsten. De wolven uit
het Aamsveen zwierven al door de buurtschap en men had een nest met welpen
gevonden in de bedstee van een boerderij die na het bezoek van de Zwarte Dood
woest en ledig stond. De boer van De Lappe zat met zijn gezin aan tafel toen hij
door de openstaande niendeur boven de velden het 'blauwe dämpken' zag
zweven. Kronkelend en zigzaggend kwam het naderbij. Inderdaad, De Lappe was
het doel. De boer plantte zich stevig in de niendeur en greep in zijn rechterhand
de stiepel. Zijn vaste blik vestigde zich op het dämpken. Dat begon al neer te
kronkelen en nu ging die beweging over in een sidderen. Het was bang voor de
blik van de onvervaarde man. De Lappe bleef het aankijken en onder die dreiging
kromp het wolkje ineen, totdat het zich opwond en als een kat zich in het
stiepelgat vlijde. Met één forse klap sloeg De Lappe toe. Hij plantte de stiepel
boven op het 'dämpke'! Nooit heeft iemand het daarna nog gezien. Twente was
verlost van de Zwarte Dood.
Toen het christendom de heersende godsdienst was geworden werd het
heidendom taboe verklaard. Al bleef in het onderbewuste van het volk veel uit de
voorchristelijke denkwereld bewaard, onder een christelijk vernisje verborgen.
Toch boekten de vreemde missionarissen die onder bescherming van Karel de
Grote de nieuwe godsdienst hadden kunnen invoeren, opvallende resultaten met
hun fanatieke afwijzing van de heidense leer. Wie niet de officiële godsdienst
beleed kon rekenen op felle vervolging. Al wat vreemd was werd gewantrouwd en
gevreesd. Vooral joden en zigeuners, net als de Hunen en Madgyaren (Hongaren)
uit het oosten afkomstig, moesten het ontgelden. Ook vroeger hadden we de
zigeuners nodig. Dat hebben we altijd. Want als je niet iemand hebt om zo nu en
dan de stad of het land uit te gooien, hoe kun je dan weten of je er zelf
thuishoort. Nog in de achttiende eeuw verklaarden de Overijsselse Staten de
zigeuners (heidenen) vogelvrij. Bij plakkaat van het jaar 1726:
Also sedert eenige tijd wederom grote Troupes van zoogenaamde Heydenen in
deze provincie sijn gekomen en de voor tegenwoordig het platteland door komen
vagebonderen, eenige van deselve zelf voorzien zijnde met schietgeweer, dewelkde
de Ingesetenen door allerhande extorsiën, roven, stelen, plunderen en grove
dreigementen op ondragelijke manierren komen te vexeren (vexatie is kwellen).
G.J. Eshuis vermoedt dat op De Galgenhaar op Hoge Hexel de zigeuners toen bij
bosjes gehangen zijn. Oole Dekkers-Graads kende nog de overlevering dat in een
bepaald jaar 'in de tied van 't roggemeijen de leu stendig de loch in 'n neuze har'n
ekreeg'n van de doo'n deet an de galge hung'n.’
Een bekend verhaal brengt de naam Heidense Rillen voor een paar oude
leemputten tussen Rijssen en Markelo met zigeuners in verband. Hoewel daar in
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het jaar 1826 ook het geraamte van een kleigraver uit de Romeinse tijd is
gevonden. De zigeunerin Jolanda – die later een gestolen christenkind blijkt te
zijn – waarschuwt de Heer van de Oosterhof dat er een overval op zijn burcht is
beraamd. Uit dankbaarheid voor haar hulp krijgt haar stam toestemming op de –
nu genoemde – Heidense Rille een kamp op te slaan en er in de omgeving hout te
sprokkelen. Volgens een nog steeds opduikende overlevering zou een Rijssense
familie zich met het bloed van de zigeuners hebben vermengd. Het wordt meestal
gekscherend als verklaring aangehaald wanneer iemand een donker uiterlijk
bezit. Misschien is dat ook de verklaring voor de naam Ongaars-Wilm voor een
bekend Rijssens type. Volgens Eshuis spreken oude kronieken ook over een
'Coningin van Ongarije'. Zigeuners en ander schooiersvolk, zoals de boeren ze
noemen beweren de gave van het voorspellen te bezitten. Zij leggen graag de
kaart en hoewel ze mede daardoor buiten de normale maatschappij vallen horen
ze er toch een beetje bij. Zo was het in de rustig voortkabbelende negentiende
eeuw toen rampen en oorlogen ver van ons bed waren. Vroeger mocht het
schooiersvolk in een boerenschuur overnachten. U herinnert zich ongetwijfeld
nog de Hongaar Stefanus, die in Gelselaar woonde. Die gebruind door weer en
wind, gekleed in een wijde schoudermantel, laarzen en breedgerande hoed de
boeren ontzag in boezemde en hen te doen geloven dat hij over duistere machten
beschikte.
Al in het jaar 1560 bepaalde de overheid dat zich geen 'heiden of Egyptiër' in deze
landen mocht ophouden. In het jaar 1420 was in Deventer de 'hertoch van
Cleyn-Egypten' met zijn stam verschenen, zogenaamd op bedevaart. Hij had zelfs
de Roomse koning aanbevelingsbrieven weten te ontfutselen. De Deventer
magistraat herbergde daarom op stadskosten de vreemde gasten, net als een jaar
of wat later de koning van klein-Egypte in hoogsteigen persoon. Koning of niet,
deze Egyptiërs stalen als raven en niet alleen bij boeren. Zigeunervrouwen
namen zelfs een gouden kroontje uit de kerk weg. Namen als Heidenhook en
Heidenlager (onder Buurse) herinneren aan deze vreemde bezoekers.
Het gespuis dat het platteland onveilig maakte bestond bepaald niet alleen uit
zigeuners. Een door Cato Elderink genoteerde galgensage bewijst dat.
Andrees, nen roover, wodden in 't Nettelgoor 'ehangen. Smous aleer. Het was van
dee bende een, dee zik töt schrik van het volk as een liefspprök oet 'edacht:
Wi-j zeent met oons zessen.
Wi-j drägt schaarpe messen,
Heeren heb i'j koppen,
Wi-j hebt stroppen.
Doo Andrees tot ofschuw van elkeen, 'n wek of wat al op de Nettlengoor 'ehangen
hadde, is 'n wooderlik geval gebuurd. Twee boerenjongs, dee beeste mossen heun
(hoeden), was 't vee aover 'n wal de weide oet 'egaon. Ze mossen 't zeuken en ze
zaggen 't nig. Tot spot vreug een van eer doo an den dooden man:
Andrees, Andrees, Wies mi-j de beeste eerst!
Van de galg kwam antwoord met ne zwoore stem: ‘Wocht meer, dat ik den eene
schoo ruk en den aandren knup, dan zal ik met ow goan.’ Woo growlik mot dee
jongs dat anekommen wên!
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Ook de joden waren menigmaal hun leven niet zeker want vanouds hebben zij
het bij de christenen verpest. In de tijd van de Zwarte Dood kregen zij de schuld
van alle ellende. Vooral de fanatieke flagellanten (lid van de orde van
geselbroeders in de Middeleeuwen) vervolgen hen tot in de dood. De Twentse
historicus pastoor Geerdink nam in de negentiende eeuw nog voetstoots aan dat
de geselaars, die in het jaar 1349 te Zwolle joden 'amore Dei' (uit liefde voor God)
verbrandden, daarmee booswichten straften die waterputten hadden vergiftigd.
Karel V weerde bij plakkaat van het jaar 1546 de joden uit deze landen en ook
Alva vervolgde hen. Ondanks dit alles zijn er geen sagen over joden bekend. Het
enige wat je ervan kunt zeggen is dat de naam van hun ras in de volksmond is
gebruikt voor elk soort handelaar, vooral wanneer diens praktijken niet helemaal
door de beugel konden. Meestal hadden de joden de bijnaam De Jörre, zo zouden
familienamen als De Joode of De Jeude tot stand kunnen zijn gekomen. Het is
zelfs mogelijk dat de merkwaardige benaming 'tjödden' voor de marskramers uit
de buurt van Mettingen met joden in verband staat. Johan Buursing
veronderstelt dat het betrekking heeft op de voorouders van de Brenninkmeyers
en andere magnaten in de kledingbranche. Dievenbenden van opgejaagde joden
moeten ook in Twente hebben geopereerd. Tegen deze 'vreemde' joden en
smousen vaardigden de Staten van Overijssel en Gelderland strenge plakkaten
uit. Het woord smous is volgens 'Woordenschat 1899’:
- Schimpnaam van een Hoogduitschen Jood;
- Zuid Afrikaans, rondtrekkende kleinhandelaar, Jood of
Christen, doch altoos buitenlander.
De Amsterdamse joden hebben sinds hun komst naar de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden in de achttiende eeuw bij elkaar gewoond in wat de
jodenbuurt werd genoemd. Zij waren niet gedwongen bij elkaar te leven maar het
gebeurde toch. De Amsterdamse joden leefden binnen hun eigen cultuur, in een
levendige wereld met eigen gezegden en een eigen taal. Zij namen de wereld waar
op een manier die bij hen paste, en verwoorden wat ze daar zagen en
meemaakten anders dan in het gewone Nederlands. Niet omdat ze eigen woorden
kenden maar ook omdat ze anders vertelden. Het merendeel van de Nederlandse
joden leefde tot aan de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam. Aanvankelijk
vormden zij de Joodse Natie en kenden zij een eigen bestuur en rechtspraak.
Vanaf hun emancipatie in het jaar 1796 werden zij juridisch gezien gewone
Nederlanders en kwam de uitzonderingspositie te vervallen. Wel bleven kerkelijk
bestuur en kerkelijke rechtspraak, ook al waren zij geen wet, lange tijd
belangrijk. Vanaf die tijd begon het langzame proces van integratie, dat zich eerst
tot de echte elite beperkte, door te dringen tot de betere standen. Later werden zij
gevolgd door een grotere groep van mensen die hun weg zochten in de niet-joodse
samenleving. Herman Heijermans en Israël Querido waren in hun boeken vaak
negatief over de jodenbuurt. In de ‘Bruiloft’ van Philip van der Woude wordt het
Amsterdamse getto beschreven als een wirwar van armoedige steegjes,
doodlopende gangen en sloppen (stegen), achter elkaar gebouwde huurkazernes:
onhygiënisch, overvol en miserabel. De socialistische schrijvers Heijermans, Van
Collem en Querido namen afstand van hun achtergrond. Ook Multatuli is zo’n
voorbeeld die naast buitenstaanders verbaasd naar de joodse armen keken. De
schrijvers vonden het gettoleven ouderwets. Ze wilden integreren in de
Nederlandse samenleving op basis van een moderne, nieuwe manier van leven
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Meer dan zeven eeuwen heeft De Hunenborch verlaten in het moerassige
Agelerbroek gelegen, voordat in het jaar 1887 het kanaal Almelo-Nordhorn er
vlak langs gegraven werd. Tegenwoordig kun je vanaf de straatweg OldenzaalOotmarsum de burcht gemakkelijk bereiken. Veel is er niet meer te zien, alleen
uit de lucht bekeken is De Hunenborch nog wel spectaculair. Dan blijkt duidelijk
de ringvormige aanleg van de hoofdburcht waarop een vierkante voorburcht
aansloot. Het ontstaan en het doel van de burcht bleven – zelfs na onderzoek in
het jaar 1916 – onduidelijk. In het einde van de jaren zeventig hebben
archeologen daar meer helderheid in gebracht. Evenals de nu verdwenen
Schulenborch bij de Windmolenbroek en de moerassen van het Wendelgoor
(Almelo) was de Hunenborch een Middeleeuwse walburcht. Namen als Hoog
Schuilenburg en de Schuilenburgsweg, Schuilenburglaan en Schuilenburgsingel
herinneren ons aan het feit dat er een kasteel was bij de moerassen en de
ondiepten van het Wendelgoor. Het kasteel is waarschijnlijk gesticht in de
Karolingische tijd. Het was een vluchtburcht voor de inwoners van de naburige
dorpen die zich er in veiligheid konden brengen in gevallen van nood. Misschien
een grensversterking van de Overijsselse landsheer, de bisschop van Utrecht. De
Mosterdpot lag aan de voet van de brug over het Twente-Rijnkanaal aan de
Wierdenseweg. Het weggetje naast de Mosterpot noemde men de
Schuilenburgsweg; het landweggetje is er overigens ten dele nog, tot waar toen
het erve Janmaat was. De Mosterdpot was in mijn tijd een café, onder aan de
brug bij het zwembad Het Wendelgoor. De uitspanning De Mosterpot is altijd een
bekende attractie geweest. Het afgebroken pand is door de familie Versteeg in
1914 aangekocht van de familie Engberts. Het werd afgebroken en geheel nieuw
opgebouwd. Het was oorspronkelijke een dubbele boerenbehuizing die werd
bewoond door de families Hondebrink en Veldhuis. Laatstgenoemde had hier een
boerencafé, Het Rozenboompje, voor de komende en gaande man. Na het
overlijden van Versteeg is De Mosterdpot in 1962 gesloten. De alleenwonende
dochter Dina heeft na het overlijden van haar broer Gerrit alles verkocht aan de
gemeente. De Mosterdpot is verdwenen voor de nieuwe kruising van de
Weezebeeksingel/Schuilenbergsingel en de Wierdensestraat. De boerderij achter
de herberg De Mosterdpot werd De Schuilenburg genoemd. Reinhardt Grijsen
met zijn vrouw en vijf kinderen woonde op het erve De Schuilenburg, het eerste
erve rechts aan de Schuilenbergsweg. Nu woont er de burgemeester van Almelo,
die de boerderij met de grond gelijk maakte en er een nieuw huis bouwde.
Reinhardt Grijsen trouwde met Riek (Titi) Maassen van den Brink, de zuster van
mijn moeder en werd dus mijn oom Reinhardt. Mijn vakanties bracht ik door op
De Schuilenburg; vaak mocht ik met mijn nichtjes naar zwembad het
Wendelgoor, waar ik in het jaar 1962 het zwemdiploma haalde en tante met de
verrekijker ons in de gaten hield. Ik fietste over de Knibbeldijk en de
Knibbeldwarsdijk over het gebied van De Bellinckhof naar de stad voor
boodschappen of een bezoek aan tante Julia. De Schuilenbergsweg loopt nu dood
in de componistenwijk maar was toen de verbindingsweg met het Noordbroek,
waar opa en oma Bannink woonden. Hier hebben na 1965 zeer grote
veranderingen plaatsgevonden. Hier was het erve Het Veerenhuis, het laatst
bewoond door de familie Oudebruil. Dit was vroeger de tol aan de in 1476
verlegde vaarroute van de oude Aa. Door het graven van de Nye Graven, vanaf
Het Joostman richting Wierden, is de oude tol vervallen en Het Veerhuis
opgeheven. Door graafwerkzaamheden voor het nieuwe bejaardentehuis Hoog
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Schuilenburg kon men duidelijk de vroegere beekloop waarnemen in de
bouwput. Daar is een paling- of aalschaar gevonden, waarvan de hulsbevestiging
was afgebroken. Dit een handvormig voorwerp dat vijf zaagvormige vingers heeft.
Wanneer een paling over de grond ging kon je deze met een flinke stoot ertussen
prikken. Over helder water rond Almelo gesproken!
Omstreeks het jaar 1400 werd het geslacht Van Almelo met uitsterven bedreigd.
Een omvangrijk grondbezit en een geweldige macht was de hunne geworden. Wel
heel duidelijk komt hun sterke positie uit in de verbondsbrief met bisschop
Frederik van Blankenheim van 21 maart 1400. Daar verzekert deze bisschop,
wiens politiek er steeds op gericht was om zijn landsheerlijke macht in het
Oversticht (Overijssel) met kracht te versterken, zich van de bijstand van zijne
‘dyenstmanne als her Engbert toe Almelo, her Boldewijn Hake ridders, Henric
van Kunre, Gisebert van Buckhorst, Johan Rading.’ Hen en nog een vijftal
potentaten roept hij op met zijn drie IJsselsteden tot gemeenschappelijke
versterking van ‘die rechte en gesatte onzer voirvaderen, tot wederstaen van der
onrechtveerdicheit der ghente die ons boven recht wederstaen.’ Kortom tot
krachtige bestrijding van alle eigenrichting en tot strikte handhaving van het
‘Lantrecht’. De voorvaderlijke waterburcht is stellig een veilige sterkte van steen
geweest. Zwaar en lomp oprijzend uit zijn grachten, hecht en omvangrijk: de
feodale waterburcht tussen Almelo en Wierden aan het Wendelgoor. Van de
waterburcht De Sculenborg aan de Regge (achter Hellendoorn) is een afbeelding
uit het jaar 1400 als voorbeeld. Bijgebouwen er omheen, aanvankelijk een eigen
kapel er naast. Het Huis wordt in verschillende stukken een castrum, munitio,
fortalitium genoemd. En dan ook mogen we aannemen dat het politiek en
economisch gezag der Heerlijkheid van Almelo en Vriezenveen is gestabiliseerd.
De Hunenborch, in het Volterbroek bij Ootmarsum gelegen, is nu eigendom van
de Vereniging Oudheidkamer Twente. Uit het onderzoek van J.H. Holwerda blijkt
dat De Borch omtrent de Karolingische tijd werd gesticht en het belangrijkste
gedeelte van een verdedigings- en woontoren moet zijn geweest. De Hunenwal in
de Posselenhoek, noordelijk van Ootmarsum is een van de mooiste landweren die
ik ooit zag.
Volgens moderne biologen staat de wolf ten onrechte in een kwaad daglicht maar
het volksverhaal denkt daar anders over. De geschreven historie geeft de
overlevering gelijk want in veel oude kronieken zijn de bewijzen te vinden van de
tol die wij aan dit roofdier hebben moeten betalen. Meestal in vee, niet zelden ook
in menselijke slachtoffers. Het zal niet voor niets zijn dat al in de Germaanse
mythologie de wolf een griezelige rol speelt. De goden omringen zich met een
lijfwacht van de dapperste krijgers die van het slagveld naar het Walhalla zijn
verhuisd omdat eeuwig het gevaar dreigt dat de grauwe wolf Fenrir de woningen
van de goden zal aanvallen. Hoewel zij hem aan een rotsblok hebben geketend
slaagt het ondier er in bij de ondergang van de wereld zich te bevrijden en Odin
(Wodan) te doden. Er werden wolfskuilen gegraven, het waren diepe en steile
gegraven vangkuilen, waarvan er in Twente op veel plaatsen zelfs nu nog zijn.
Bijvoorbeeld in 't Hegveld te Buurse, op de belt van de Bruinehaar en op de
voormalige Mekkelenberg ten oosten van Almelo. Toen na de préhistorie de
bevolking toenam trok de wolf zich terug in eenzame gebieden. Eeuwenlang werd
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hij meedogenloos door de mens vervolgd. Namen als Wolfsbelt (een afgegraven
heuvel tussen Bruinehaar en de Pollen), Wolfshaar in West-Geesteren, het
Wolfsveldeken, genoemd in het markeboek van Enter, de Wolfsslenken bij de
Koningsbelt en de Sprengenberg in de staatsbossen van Nijverdal herinneren nu
nog aan zijn laatste schuilhoeken. Met behulp van trommels werden de wolven
tijdens grote drijfjachten opgedreven in de panden (netten) en wolfskuilen waarin
ze hun bloedig einde vonden. Toen er nog veel woeste grond was, dus nog zeker
tot aan de voorlaatste eeuwwisseling, had bijna elke boerschop wel een
wolfskoele. Op een keer was het paard 'de delle van erve De Aaboer (grens
Almelo-Vriezenveen) kommen opvleeg'n met ne wolf an 'n hals.’ Het roofdier had
zich zodanig in de hals van de prooi vastgebeten dat het niet meer kon loslaten.
Wolven hadden het nogal eens op paarden voorzien. We moeten echter in
aanmerking nemen dat het paard het enige dier was dat nog in de weide liep als
de hongertijd voor de wolven aanbrak. De wolven, afkomende op de reuk van het
vee, ondergroeven soms de zonder fundament op de bovengrond rustende lemen
muren. De boer echter stond klaar, gewapend met zijn riek en stak toe zodra zich
een poot of snuit liet zien. In de graafschap Bentheim vond de laatste
wolvenjacht plaats in het jaar 1765. In Westfalen kwamen de dieren in de
negentiende eeuw nog voor, in het jaar 1835 werd daar het laatste exemplaar
neergelegd.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er wolven geschoten op de Lüneburger heide. Tot
zover waren zij opgedrongen uit hun normale verspreidingsgebied in het oosten.
Nederland hebben zij niet bereikt, echter eerdere oorlogen zorgden ook bij ons
voor ware wolvenplagen. Dat was met name het geval in de Tachtigjarige oorlog
toen de bevolking van het platteland gedecimeerd (ontvolkt) was. Grote troepen
wolven vertoonden zich toen in Oost-Nederland en ze vielen zelfs mensen aan.
Een luitenant van de Spaanse bezetting van Oldenzaal: Bernardin Cerneago, reed
met een vriend te paard door het Buurserzand toen aan de winterhorizon
plotseling een troep hongerige wolven opdoemde. Spoorslags probeerden de
ruiters het huis van Bernardin in Usselo te bereiken en dat lukte inderdaad, zij
het op het nippertje. Bernardins paard was al over het staketsel (hinderpaal)
gesprongen maar dat van zijn vriend struikelde. De ruiter kon zich in veiligheid
stellen, zijn rijdier werd door de wolven verscheurd.
De laatste wolf onder Enschede zou zijn naam hebben gegeven aan de
Wolvenbekke, een watertje dat vroeger ten zuiden van de wijk Het Pathmos liep.
Wanneer dat is geweest kan niemand zeggen. Wel is bekend dat nog na de vrede
te Munster – in het jaar 1653 – boeren uit de Lonneker marke en de Esmarke
twee wolven vingen en het jaar daarop nog één. Zij hadden daardoor het recht op
een premie, de Staten van Overijssel hadden voor elke gedode wolf het bedrag
van vijfentwintig carolusgulden uitgeloofd. Toen de premie wat lang uitbleef
schreven de boeren een brief waarin zij te kennen gaven niet voor hun plezier te
hebben gejaagd maar 'tot conservatie deeser Inwoonderen Bestialen niet en kann
geschieden als met onderholden van kostbare panden.’ De oorlogen van Bommen
Berend brachten twintig jaar later nieuwe overlast van wolven, zodat de overheid
zich genoodzaakt zag de premie voor het doden of vangen van een rekelwolf te
verhogen van vijftig, die voor een moerwolf zelfs tot zestig carolusgulden. Voor
zijn 'jonge heundeke' zou men toen vijftien gulden kunnen 'beuren'.
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Vroeger speelden de kinderen een spel, waarbij één van hen voor wolf speelde en
zich dan verstopte, de anderen moest vangen. Ze zongen daarbij:
Wi'j wol'n nao oonze gaorn gaon,
en haal'n nen pot met knollen,
tow kwam oons daor nen wolf temeut
den beet oons in de bollen (benen).
Wat had'n wi'j dow, wat had'n wi'j dow?
Wi'j had'n kapotte beene,
wolf, wolf, kom maor oet.
In het jaar 1750 woonden er in het oerwoud bij Langeveen nog wilde zwijnen en
wolven; zo schrijft Röring in zijn 'Kerkelijk en wereldlijk Twente'. De laatste wolf
van Twente moet kort daarna zijn gestorven want in het jaar 1781 schrijft
Dunbar: 'De wolf is zedert eene reeks van jaren uit dit gewest verbannen.’ In de
graafschap Bentheim vond de laatste wolvenjacht plaats in het jaar 1765. In
Westfalen kwamen de dieren in de negentiende eeuw nog voor. In het jaar 1835
werd daar het laatste exemplaar doodgeschoten.
Bij de gemeentelijke herindeling van het jaar 1818 werd Enter bij Wierden
gevoegd. In het jaar 1847 werd in Enter verboden op of aan de openbare straat,
wegen of pleinen ‘binnen den afstand van tien ellen, opene mestvaalten,
mestspecie, plaggen aarde, asch of dergelijks te plaatsen.’ Die bepaling was heel
nuttig omdat het er nu wat christelijker uitzag. 's Avonds was het echter een
riskante onderneming om zich in het verkeer te storten want verlichting was er
niet. Pas in het jaar 1852 werd besloten om tot voordeel van de gemeente twee
lantaarns aan te schaffen. Omdat men als de dood was voor brand met al die
daken van riet en stro, was het niet toegestaan om 'binnen den afstand van 20
ellen turf, schadden, hout, hooi of stromijten te hebben.’ Het leek wel of helemaal
niets mocht. Zo was het verboden om paarden of vee op openbare plaatsen vast
te maken aan huizen, gebouwen en omheiningen, bomen of dergelijke. Het was
ook verboden om uit de weg stenen op te nemen of daarin te graven. Dat was
vroeger niet zo ongebruikelijk: 'De weg is van alleman, 'k zol nich wetten,
woerumme a-j d'r niks van mangt gebroeken' was het parool. Zo omstreeks het
jaar 1740 werd een compleet gezin in hartje winter (januari) uit hun huis gezet.
De familie maakte daarna een hol van zand dat was gegraven uit de weg, een
beetje stro in de kant en dat werd hun huis. Het verbod om de beerput te ledigen
of het privaat (wc) te vervoeren tussen 's morgen acht en 's avonds acht uur werd
soms overtreden. Kwajongens hadden dan de drietonne uit het huuske, wanneer
die gevaarlijk vol was geworden, aangevuld met gist of carbid. In de nacht werd
dan de ton in het duister naar een beerput gebracht en daar geledigd, om het
volschuimen door het gist te voorkomen. Onder Napoleon 111 wordt verplicht dat
elk huis een eigen reservoir moet bouwen, plus een onderaardse gang die naar de
hoofdriolering leidt.
Sommige zaken werden in de wet heel keurig geformuleerd, echter niet minder
noodzakelijk. Men vond het heel gewoon om even in de goot te hurken,
bijvoorbeeld na een kerkdienst. Het werd verboden op openbare straten, pleinen,
wegen of stoepen aan zijn natuurlijke behoefte te voldoen. Het was ook niet
toegestaan om bekendmakingen in het openbaar om te roepen of kerkespraak na
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afloop van de kerkdienst of aan te plakken. Dat was namelijk het werk van de
gemeentebode, alleen hij mocht afkondigen en aanplakken. Iedere burger werd in
de winter verplicht trottoirs of stoepen voor zijn huis vrij te maken van sneeuw of
ijs. De boeren werden verplicht er voor te zorgen dat de aan hun percelen
grenzende watergangen tijdig ontdaan werden van al te welig uitgedijde
plantengroei. Op gezette tijden werd door bevoegde instanties gecontroleerd of
aan die verplichting was voldaan. Wie in gebreke bleef kon rekenen op een boete
van vijftien gulden, terwijl hij ook de onkosten kreeg te betalen voor de
schoonmaak die het waterschap voor zijn rekening nam. Die maaierij was een
vrij arbeidsintensief werk en het is enerzijds te begrijpen, dat de
waterschapbestuurders zich vergenoegd in de handen wreven, toen bekend werd
hoe door bespuiting met chemicaliën (herbiciden, pesticiden) de oeverkanten veel
sneller en gemakkelijker van het overvloedige 'onkruid' bevrijd konden worden.
Het gevolg was dat de beekkanten en de slootkanten er bleek geel en volkomen
doods uitzagen. Het gif deed zijn werk goed. Vergeefs keek de natuurliefhebber
uit naar zo'n met duizenden witte roosjes van de waterranonkel als het ware
besneeuwde slootje. De dotters met hun gouden schoteltjes lieten verstek gaan
en met hen de werikken, het speenkruid, spirea's, valeriaan, waterviolier en
zandklokje. Evengoed als de koekoeksbloemen, de toch al zeldzame orchideetjes
om van de aar- en pluimgrassen maar niet te spreken. Ook langs diverse wegen
kwam de gifspuit eraan te pas. Tussen de bomen groeide gras en dat hoorde niet.
Ook de ruimten tussen de oude bomen veranderden in doods en dor geel; het
fluitekruid was meteen de wereld uit.
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Heerlijk doert meesteeds nich laank
Dot den altied zo gek? Bo nee, dat hef hee met roezn (heeft soms
gekke buien)

De Rusluie
In de twaalfde en dertiende eeuw nam in heel West-Europa de bevolking explosief
toe, waardoor de behoefte aan grond om voedsel te verbouwen en
woongemeenschappen te stichten toenam. Vanaf die periode werd een begin
gemaakt met de ontwatering, ontginning en inpoldering van moerassige gronden.
In ons land waren het vooral de Hollanders en de Friezen die in groepsverband
werkten en de broek- en veenlanden ontgonnen. Met uiterst primitieve middelen
moesten deze kolonisten de grond voor landbouw geschikt maken. Op
verschillende plaatsen ontstonden hierdoor ontginningskolonies. Eén van die
kolonies was Vriezenveen, even ten noorden van Almelo. Waar de eerste
bewoners van Vriezenveen ruim zeshondervijftig jaar geleden precies vandaan
kwamen, is niet helemaal duidelijk. Volgens een akte uit het rijksarchief in
Zwolle vestigden zich in het jaar 1323 ongeveer twintig gezinnen van Hollandse
kolonisten in Almelervene, een gebied dat het huidige Almelo en Vriezenveen
bestreek. Almelervene werd bestuurd door de heren van Almelo, dat destijds een
zelfstandig gebied was tussen Twente en Salland. Deze landsheren sloten
overeenkomsten met de kolonisten en verleenden hun privileges ter bevordering
van de ontginningen. De heren van Almelo waren grootgrondbezitters in dienst
van de bisschop van Utrecht. Ze hadden zich vanuit hun positie van horige
opgewerkt en waren beleend met een Heerlijkheid, eerst door de bisschop, later
door de Staten van Overijssel. De heren van Almelo oefenden in het hun
toegewezen gebied de soevereiniteit (het hoogste gezag dragend) uit volgens
erfelijk gezag; zij waren verantwoordelijk voor de rechtspraak, de wetgeving en de
uitvoering daarvan.
De eerste Hollandse kolonisten kregen al vroeg in de veertiende eeuw versterking
van de Friezen, die op de vlucht waren geslagen voor de overstromingen en de
oorlogen tussen de Schieringers en de Vetkopers, twee partijen van ‘onbestemde
samenhang’, die van de veertiende tot in de zestiende eeuw Friesland in staat van
voortdurende burgeroorlog hielden. En het zijn volgens de Vriezenveners deze
‘Vrije Vrezen’, die hun voorvaderen waren. Sommige plaatselijk amateurhistorici
menen dat het hier om Westfriezen ging, anderen denken aan Oostfriezen. Deze
laatsten zouden in Oostfriesland van Vlaamse kolonisten geleerd hebben hoe ze
vlas moesten verbouwen op drassige grond. Voor beide opvattingen valt iets te
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zeggen als we uitgaan van de specifieke Vriezenveense taal: het Vjèèns. Het
Vjèèns heeft niets gemeen met het Twentse dialect maar wel met het dialect dat
in Oostfriesland gesproken wordt. Er zijn echter ook woorden die rechtstreeks
afkomstig lijken uit het westfries. Het Vjèèns is een spreektaal die zich tot op de
dag van vandaag gehandhaafd heeft. Ook tijdens hun jarenlange verblijf in
Rusland zouden de Rusluie onder elkaar deze taal van hun dorp blijven spreken,
terwijl hun kennis van de Nederlandse taal al snel vervaagde.
De eerste bewoners van Almelervene, het tegenwoordige Vriezenveen, kwamen
terecht in een geheimzinnige, woeste moerassige veenstreek vol poelen en
plassen, heidevelden en oerbossen. Voordat de kolonisten er zich vestigden had
geen mens er waarschijnlijk ooit een voet gezet. De omgeving van Vriezenveen is
op sommige plaatsen ook nu nog zeer mysterieus, vooral in de herfst als de
ochtendnevel over de heidevelden en het kreupelhout ligt, en de dode
berkenbossen van de Engbertsdijkvenen weerspiegelen in het zwarte veenwater.
Men vindt er restanten van heidense grafheuvels, en het is een gebied waar lange
tijd vormen van bijgeloof heersten. Een oude sage vertelt dat de eerste bewoners
van Vriezenveen Friese heksen waren, die, uit Friesland verdreven, toestemming
van de heren van Almelo kregen om zich ten noorden van Almelo te vestigen. Zij
zouden de eerste nederzetting gesticht hebben. Van deze sage is de naam ‘t
Haksenvjenne’ overgebleven, een bijnaam die vroeger voor Vriezenveen werd
gebruikt. In het jaar 1364 verleende de Heer van Almelo aan Vriezenveen
dorpsrechten, wat onder meer inhield dat de dorpelingen zelf hun geestelijk
leider en schout mochten kiezen.
Een arm, ellendig volk uit Vriesland’s oudste loten
koos dit rampzalig oord.
Een land dat nimmer kruid noch wortel had geschoten
wierd door hun opgespoord.
Hun onvermoeibre vlijt hervormde wijde plassen
in vrucht’bre akkers land.
Zij sloegen hutten op in ’t midden der moerassen
en rezen dus in stand.
Mij dunkt, ik zie nog hunne eerste wijken,
bij honderd in getal,
met schop en spaa te werk, ze maakten zuidwaarts dijken
en oostwaarts Paterswal.

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

De eerste Vriezenveense nederzetting in de veertiende eeuw lag in de omgeving
van de Oudeweg, bij het inmiddels gedempte riviertje de Aa. Midden in het gebied
van moerassen en oerbossen stond het klooster van Sibculo. De paters hadden
zelf de paterswal gegraven, een dijk die nog steeds bestaat, en die Vriezenveen
met Sibculo verbond. De Vriezenveners voorzagen hun kloosterburen van turf. Ze
groeven het hoogveen af en verbouwden op de dalgronden granen en vlas.
Vriezenveen kreeg de typische vorm van een straat- of dijkdorp, een langgerekt
dorp langs een weg of een dijk, waarachter in smalle stroken de ontgonnen
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percelen liggen. Uit opgravingen tijdens de ruilverkavelingwerkzaamheden die in
het jaar 1954 begonnen, blijkt dat dit oudste Vriezenveen aan het eind van de
vijftiende eeuw verplaatst is naar de hooggelegen Buterweg. Een reden van die
verplaatsing kan geweest zijn dat men in natte jaargetijden steeds te kampen had
met water en daarom een hogergelegen gebied opzocht. Er zijn nog steeds sporen
die wijzen op de oude nederzetting aan de Buterweg. Tussen het gras liggen de
resten van het oude kerkhof en zijn de vier grote platte stenen zichtbaar waarop
de kerktoren gefundeerd was. De eerste bewoners van Almelervene hebben dus
ongeveer twee eeuwen op de drassige grond in de buurt van de Oudeweg geleefd.
Aan de tweede nederzetting aan de Buterweg kwam in het jaar 1666 een abrupt
einde. De wrede en oorlogszuchtige bisschop te Munster, Christoffel Bernhard
von Galen, alias Bommen Berend viel in het jaar 1665 Overijssel binnen en
bezette Enschede, Oldenzaal en Ootmarsum. Von Galen werd Bommen Berend
genoemd vanwege zijn voorkeur voor grove middelen om het volk tot
gehoorzaamheid te dwingen. Bommen Berend deed herhaaldelijk invallen in ons
land onder het voorwendsel dat hij zijn oude rechten op de Heerlijkheid Borculo
opeiste. De werkelijke reden van zijn invallen waren de geografische ligging ten
opzichte van zijn eigen gebied en zijn wens Twente ‘terug te bombarderen’ naar
het katholicisme. Alle dorpen en steden die sinds het begin van de zeventiende
eeuw overwegend protestants waren geworden, werden met harde hand door de
bisschop tot de roomse kerk herbekeerd. Daardoor beleefde Twente een
heropleving van het katholieke geloof, die in het jaar 2005 nog zichtbaar
aanwezig is, met uitzondering van het eigenzinnige Vriezenveen dat zijn
koppigheid met kanonnenvuur moest bekopen. Eind december van het jaar 1665
rukte het leger van de bisschop op en kwam het gevaar van een aanval
dichterbij. Het moeras rondom het Vjenne had de inwoners tot dan toe goed
beschermd maar begin januari 1666 had het stevig gevroren en het leger van de
bisschop trok over het ijs. De vierhonderd Staatse soldaten die Vriezenveen
moesten verdedigen, konden de troepen van Bommen Berend niet staande
houden. ‘Vijftienhonderd man te voer en te peerde, in vijf esquadrons overvielen
den vijfde januari ’s morgens vroeg het dorp Vriezenveen.’ De kerk en de
boerderijen gingen in vlammen op, het vee werd het veen in gedreven om het uit
handen van de vijand te houden, de voedselvoorraadden werden door het leger
van de bisschop geplunderd. Het dorp werd volkomen met de grond gelijk
gemaakt en er waren veel slachtoffers te betreuren. Voor de tweede keer
verhuisden de Vjenneboeren noordwaarts en voor de derde keer bouwden ze een
nederzetting, weer op een stuk hogergelegen grond, aan de huidige Dorpsstraat.
Aan het eind van de zeventiende eeuw was de hele volksverhuizing voltooid en
ditmaal had Vriezenveen zijn definitieve plek gekregen.
Langs de hoge veengronden waar de Vriezenveners zich voor de derde en laatste
keer vestigden, werd een weg aangelegd. Ook als u nu in Vriezenveen door de
Dorpsstraat rijdt, valt onmiddellijk iets eigenaardigs op: alle huizen staan schuin
ten opzichte van de weg. Het is alsof de weg scheef door het dorp is getrokken.
Dit verschijnsel is een gevolg van de verdeling van de akkers. De grond in
Vriezenveen was verdeeld in hoeven. Elke hoeve bestond uit zestien naast elkaar
gelegen akkers en elke akker was zeven meter breed, met ‘recht van opstrek’. Dit
betekende dat het stuk land eindeloos in de lengte uitgebreid kon worden,
hiervoor was geen beperking opgelegd. De nederzetting bestond oorspronkelijk
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uit veertig hoeven, een hoeve had een breedte van honderdtwaalf meter. De totale
breedte van de nederzetting was dus ongeveer vijfenveertighonderd meter, ruimte
genoeg om een hoeve te bouwen. Later werd dit steeds moeilijker want door de
vererving van de grond werden de akkers in de lengte opgedeeld, waardoor de
stroken smaller en smaller werden en er steeds minder ruimte kwam om een
boerderij in de volle breedte neer te zetten. Uiteindelijk bouwde men de
boerderijen dus schuin in de richting van de landerijen en kwamen ze scheef ten
opzichte van de weg te staan. Per hoeve moest elk jaar op Sint Maarten (11
november) één emmer boter – naar Zwolse maat – als pacht worden betaald op
het Huis te Almelo. Eeuwenlang probeerden de Vriezenveners zich zonder succes
van de boterpacht te ontdoen en steeds opnieuw was dit de oorzaak van twisten
tussen de Vjennelui en de Almelose heren. De boterpacht werd berekend naar de
breedte van het stuk land. Door het recht van opstrek waren de akkers van de
Vriezenveners soms slechts zeven meter breed en zes kilometer lang! De heren
van Almelo probeerden hun regels te wijzigen zodat ook de lengte van de akker
van invloed zou zijn op de pachtprijs maar dit was tevergeefs. Het leveren van
boter werd uiteindelijk vervangen door het betalen van botergeld, een gebruik dat
tot ver in de negentiende eeuw bleef bestaan.
De vroege Vriezenveners waren in de eerste plaats boeren. Ze verbouwden vlas,
tarwe, rogge en boekweit op de karige grond, hadden en kleine veestapel en
hielden bijen, die een belangrijke nevenbron van inkomsten waren. De
turfhandel was niet onbelangrijk maar werd beperkt door de geringe
transportmogelijkheden. In platte schuiten werd deze brandstof tot aan Almelo
en omstreken gebracht. Volgens het Van de Aa’s ‘Aardrijkskundig Woordenboek’
uit het jaar 1847 ‘bezit de Gemeente Vriezenveen in harer uitgestrekte veenen
onberekenbare rijkdommen, waarvan zij volstrekt geen nut kan hebben omdat de
gelegenheid om turf te verzenden ontbreekt.’ De toenemende bevolking kon met
deze middelen met moeite een bestaan bijeenscharrelen en de armoedige
omstandigheden dwongen hen daarnaast op bescheiden schaal handel te voeren.
In de winter en in het vroege voorjaar reisden de boeren noodgedwongen met een
mars (rugkorf) door het land om lijnzaad, olie en in huisnijverheid geweven
linnen te verkopen. Ze maakten gebruik van de Hanzeroute door de Duitse
deelstaten maar ook gingen ze naar Holland, met name naar Amsterdam.
Amsterdam had zich meer en meer op de internationale handel gericht, terwijl
het oosten van het land zich er langzamerhand van afgekeerd had. De
Vriezenveners betrokken in Amsterdam logementen zoals De Bijenkorf op de
Nieuwedijk, waar handelaren en zeelieden bijeenkwamen om te onderhandelen
en het laatste nieuws uit te wisselen. Ze lieten er hun linnen bleken en gingen
vanaf het IJ regelmatig scheep naar verre bestemmingen, zoals Spanje, Portugal,
Italië en West-Indië.
Gaandeweg werd de linnenhandel steeds belangrijker. Naast het vak van
linnenkoopman bestond er ook de mogelijkheid zich te bekwamen in het vak van
wever. Toen er aan het eind van de zeventiende eeuw een overschot aan wevers
ontstond, trok ook deze groep de grenzen over om hun diensten elders aan te
bieden. Toen het in het huisnijverheid geweven linnen niet meer aan de vraag
kon voldoen, werden kleine Almelose fabrikanten de voornaamste producenten
en leveranciers. De Vriezenveense handelaren namen het in commissie mee: de
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helft van de winst was voor hen. Er waren er ook die voor eigen rekening bleven
werken. Meestal vormden ze een bescheiden compagnonschap waar behalve de
reizigers ook thuisblijvers een aandeel in hadden. Op hun tochten bleven ze niet
altijd in eigen land, ze overschreden de grenzen. Vooral Oost-Friesland,
Oldenburg en de Duitse Oostzeekust waren populair handelsgebied. Ook bezocht
men de oude centra van de Hanzehandel: Bergen in Noorwegen, Kopenhagen en
Riga. Een Deventer Calender of Schrijfalmanak, die de aankomst- en
vertrektijden van postkoetsen en trekschuiten vermeldde, deed daarbij dienst als
reisgids. De meesten reisden alleen of in gezelschap van een compagnon. Een
‘Schoutengerigt’ uit het begin van de achttiende eeuw vermeldt dat sommige
reizende handelaren nooit meer terug kwamen. Ze verbleven in vreemde landen
of waren spoorloos verdwenen. De familie wachtte dan gelaten enige maanden op
de terugkeer van man, zoon of broer en gaf ten slotte de hoop op: beroofd,
vermoord of door een korte, hevige ziekte getroffen, veronderstelde men. De naam
van de ongelukkige werd bijgeschreven in het Kerkboek. Lang voor het tijdperk
van Peter de Grote en de stichting van Sint Petersburg bestonden er al
handelsbetrekkingen tussen Holland en Rusland. De eerste stad die in relatie tot
de Hollandse, en vooral de Vlaamse handel genoemd wordt is Novgorod. De stad
was net als Pskov in de dertiende eeuw een belangrijke stapelplaats van de
Hanze. Moskou nam deze handelspositie in de vijftiende eeuw over. In 1578, ten
tijde van Ivan de Verschrikkelijke, verschenen al Hollandse schepen aan de rivier
Dwina. In de zeventiende eeuw waren in zowel Moskou als Archangelsk
Hollandse handelshuizen gevestigd. In beide steden woonden zoveel Hollanders,
dat ze er een eigen kerk gesticht hadden.
Ook in de provinciesteden als Jaroslevl, Wologda en Novgorod kwamen namen
van Nederlanders voor. Tsaar Fedorovitsj, de eerste Romanov die in het jaar 1613
op de troon kwam, deed in het jaar 1635 een poging om buitenlanders met
verschillende beroepen aan te trekken als leermeesters en instructeurs. Onder de
Hollanders die aan deze oproep gevolg gaven bevonden zich architecten en
ingenieurs, dokters en apothekers. In het jaar 1618 waren er van de
drieënveertig aangekomen schepen dertig van Hollandse nationaliteit.
Zwaarbeladen schepen voerden pelzen, juchtleder, hennep, vlas, potas
(kaliumcarbonaat, kalium: zilverkleurig metaal, carbonaat: koolzuurzout),
masten en hout uit Rusland weg. Ze brachten uit Amsterdam, Londen, Hamburg
en Bremen Franse wijnen, Hollands bier, specerijen, geweven stoffen van zijde,
kemelhaar (kemel: kameel), wol, katoen en vlas, suiker en verfwaren mee. Dit
alles wijst erop dat de voorgangers van Peter de Grote wel degelijk pogingen
hebben gedaan om aansluiting te zoeken bij het westen. Honderden jaren
voordat de eerste Vriezenveners voet op Petersburgse bodem zetten, waren er al
volop handelsbetrekkingen tussen beide landen.
Omstreeks het jaar 1740 zouden de eerste Vriezenveners voet op Petersburgse
bodem hebben gezet. In het begin waren er nog maar enkelen, pas vanaf het jaar
1760 komen er meer en met grotere regelmaat. Volgens Hendrik Kruys hadden
de eerste Rusluie een weg over land gekozen: drieëntwintighonderdvijftig
kilometer per huifkar of kleedwagen zoals men in Twente zegt. Volgens de familie
Harmsen werd er in het begin over zee gereisd, per schip vanuit Travemünde. In
het kielzog van Peter de Grote doken na de Vrede van Nijstad enkele
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Vriezenveense wevers op in Sint Petersburg, op zoek naar werk. Een van hen
heette Engberts, een naam die een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van
de Rusluie. Als u een Vriezenvener vraagt hoe het allemaal begonnen is zal men
het volgende verhaal vertellen.
Een Vriezenveens linnenkoopman, Jan Smelt, reisde elke winter door de Duitse
deelstaten tot aan de Oostzee. De handel ging slecht, hij verkocht bijna niets. Op
een goede dag bevond hij zich te Lübeck, in het Haus der Schiffersgesellschaft, een
herberg die destijds het trefpunt van zeelieden en koopmannen was. Men kon er
zich voor een zeereis inschrijven en men wachtte er soms dagenlang op goede
wind. In de herberg maakte de moedeloze Jan Smelt kennis met een Zweedse
zeekapitein. Hij klaagde over de slechte handel. De kapitein vertelde over de
nieuwe stad in Rusland, die zich zo snel ontwikkelde en waarheen zijn schip zou
vertrekken. Hij bood Smelt aan om mee te varen. In Vriezenveen werd een tijdlang
niets meer van Jan Smelt vernomen en men vermoedde dat hij dood was. Maar na
een halfjaar kwam Smelt in Vriezenveen terug, met de mededeling dat daar in Sint
Petersburg voor iedereen goud te verdienen was, en op dat moment werden de
Rusluie geboren.
Na het avontuur van de fortuinlijke Smelt trokken voorzichtig meer
Vriezenveners naar het oosten. Jan Gerrits, bijgenaamd Serviesjaen, geboren in
het jaar 1728, trok in het begin van het jaar 1751 met zijn kompaan Gerrit ten
Cate naar Sint Petersburg ‘in maatschappije van linnen coopmanschap.’ De
opbrengst van de verkoop zouden ze eerlijk delen. Op aanraden van
dorpsgenoten besloten ze de mooiste stukken uit hun aanbod niet in de stad te
verkopen maar deze op het keizerlijk paleis te laten zien. Tsarina Elizabeth, haar
schoondochter Katharina en de hofhouding toonden grote belangstelling voor de
koopwaar en voor de kooplieden uit Holland. Serviesjaen werd verzocht door een
kamerheer van Hare Keizerlijke Majesteit van Rusland om mee te gaan varen op
hun jacht. Serviesjaen had deze uitnodiging van de jonge Katharina aangenomen
en na afloop kreeg hij ter herinnering een ‘blauw kleed benevens een camisool
(hemd, vest) met silveren beset.’ Gerrit ten Cate voelde zich gepasseerd en was
jaloers omdat deze eer hem niet gegund was. Na de terugkomst in Vriezenveen
ontstond er strijd tussen beide partners over de vraag of het geschenk van de
toekomstige tsarina onder de bepalingen van het deelgenootschap viel of dat het
als privé eigendom mocht worden beschouwd. De zaak diende in november 1751
voor het schoutambt Vriezenveen maar er is helaas geen uitspraak over deze
zaak bewaard gebleven.
Aan het eind van het jaar 1813 had het Russische leger de Fransen
teruggedrongen tot in het oosten van Nederland. Bij een brug in Vriezenveen, die
later de Kozakkenbrug werd genoemd, verscheen op een ochtend een regiment
kozakken te paard. De ruig uitziende kozakken hadden een slechte reputatie
opgebouwd, ze roofden en plunderden de omliggende dorpen. In Vriezenveen
schijnen ze zich keurig te hebben gedragen. Tot hun verbijstering werden ze daar
in hun eigen taal toegesproken. Aan de Franse overheersing was een einde
gekomen. Kort hierna keerde Willem van Oranje als koning Willem l uit
ballingschap uit Engeland terug naar Nederland. In het jaar 1816 bracht de
twintigjarige Willem de Clerq, zoon van een Amsterdamse graanhandelaar, een
bezoek aan Sint Petersburg (we zijn hem ook al in Rijssen tegengekomen). De
handelsbetrekkingen hadden gedurende de oorlogen stil gelegen en Willem wilde
de oude, afgebroken handelsrelaties herstellen en knoopte nieuwe betrekkingen
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aan. In het jaar 1812 had Willem Vriezenveen bezocht, een ervaring die hij
opschreef in zijn dagboek. Hij schreef dat de bewoners van het Vjenne nooit
nuchter waren, en dat de wegen slechts erbarmelijke modderpoelen waren,
waardoor de wielen van de postwagen zo diep in de modder kwamen te zitten, dat
hij te voet naar Almelo moest.
Na een bezoek aan Vriezenveen in 1819 schreef Gijsbrecht Karel van Hogendorp
(1762-1834), minister onder Willem l:
Rondom is overal water, een menigte van slooten, en maar één enkele straat als
dijk… de huizen zijn zonder schoorsteen en vervuld van rook. De korenmolentjes in
de huizen worden bewerkt door paarden. Buiten het veenwerk is er eenige
landbouw, doch de grond is vrij slecht, en de vaart wil niet veel zeggen, die gaat
slechts tot Almelo. Naar deze beschrijving zou men een klein aantal mensen
verwachten, die zich in kommerlijke omstandigheden bevinden, maar neen, de
bevolking is over tweeduizend zielen, bijna zoo sterk als die van Almelo. Zoodanig
is de nijverheid en soberheid van deze lieden… Nog een andere bijzonderheid van
deze plaats is, dat er een fatsoenlijke buurt is, bestaande uit twee of drie
familieën, waarvan sommigen regelmatig naar Petersburg gaan, er den
koophandel in het groot bedrijven, en op zekere jaren terugkomen om hier in rust
en met gemak te leven.
Een van de huizen in de ‘fatsoenlijke buurt’ waar Van Hogendorp op doelde was
het huis van de familie Kruys. Claas Jansz Kruys had dit huis in het jaar 1760
laten bouwen. Ten tijde van Van Hogendorps bezoek werd het bewoond door
Claas zoon, Jan Kruys (1767-1830), burgemeester van Vriezenveen. Begin 1790
vestigde Jan Kruys zich in Amsterdam om zaken te doen, waaronder ook de
inkopen voor de winkel in Sint Petersburg.
Het was de tijd van Da Costa, Van Lennep, Helmers, Kinker, Hooft, Tesselschade,
Anna van den Vondel, Vondel en Anna Roemer Visscher. Ze zijn herdacht in de
namen van de straten in Amsterdam West. De kleindochter van graaf Gijsbert
Karel woonde in het middelste huis van het 'Costerhuis', vlakbij de Doopsgezinde
kerk in Almelo. Links daarvan woonden de freules Vangerow, afkomstig uit
Rusland.
In de jaren na 1785 was het onrustig in de Nederlanden, waar corrupte regenten
de macht in handen hielden en de zwakke, besluiteloze stadhouder Willem V niet
veel meer was dan een marionet. Welgestelde burgers en intellectuelen eisten uit
onvrede meer zeggenschap in regeringszaken. Zij vormde de patriottenbeweging,
met als tegenhanger die van de orangisten, die voornamelijk uit regenten, boeren
en de lagere klassen bestond. Er braken rellen uit tussen beide partijen en vooral
Amsterdam ging roerige tijden tegemoet. België was toen al door de oprukkende
Franse legers ‘bevrijd’ en werd geplunderd. Willem V vlucht met zijn gevolg
vanuit Scheveningen in vissersboten naar Engeland. De Bataafse republiek zal
met steun van de Fransen worden gesticht. Na de intrede van de Fransen vond in
Holland een fluwelen revolutie plaats. De patriotten onder leider van Rutger Jan
Schimmelpenninck dwongen de regenten afstand te doen van hun positie en
namen hun rol over. Er vloeide geen druppel bloed maar onder het gewone volk
heerste angst voor wat er met hen ging gebeuren. De patriottische droom bleek
een illusie. Nederland werd uitgeperst door de Franse overheersers. Mannen en
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zonen werden het leger in gestuurd, handel en industrie kwamen op een laag
pitje te staan, werkloosheid en honger verspreidden zich over het land. Twee jaar
na zijn terugkeer in Vriezenveen schreef Jan Kruys zijn epos in dichtvorm over
het ontstaan van Vriezenveen, ter gelegenheid van de inwijding van de nieuwe
gereformeerde kerk. Voor de Rusluie ging het leven gewoon door. Gerhardus
Kruys schrijft aan zijn moeder Grietje Otten: ‘Wij hebben hier alles bij het oude
aangetroffen, onze zaken staan door ’s Heeren goedheid nog op een goede staat.’
Napoleon stelde de Nederlanders voor de keuze: ingelijfd worden bij Frankrijk, of
zijn broer, Louis Bonaparte, accepteren als koning. Louis werd in juni 1806 met
zijn vrouw Hortense de Beauharnais op Huis ten Bosch geïnstalleerd. Koning
Lodewijk Bonaparte was geen slechte koning. Hij deed zelfs zo zijn best
‘Hollander met de Hollanders’ te zijn, dat Napoleon hem in het jaar 1810 weer
ontsloeg; Nederland werd toen alsnog een provincie van Frankrijk. Dan staan in
het jaar 1813 de kozakken voor Vriezenveen en Almelo. De dan eenenveertig
jarige prins van Oranje was, na Napoleons nederlaag bij Leipzig, als gevolg van
een door Van Hogendorp geïnitieerde ‘Nationale Bevrijdingsactie’ uit Engeland
teruggekeerd. Als koning Willem l leidde hij de Nederlanden naar een periode van
economische vooruitgang en politieke stabiliteit. De werklust en de ijver van de
koning konden echter niet verhinderen dat na een politieke crisis België zich in
het jaar 1830 afscheidde van de Nederlanden en een prins uit het Duitse
vorstenhuis Saksen tot koning koos. De politiek van de koning en Van
Hogendorp en de andere ministers van de regering had gefaald. Het was er
namelijk op gericht een grote Nederlandse natie te vormen en Vlaanderen deed
nu niet meer mee.
Op 16 mei werd Vriezenveen door een ramp getroffen. Hendrik Kruys maakte een
verslag van wat als de ‘Grote Brand van Vriezenveen’ de geschiedenis in zou
gaan.
16 mei 1905. Dinsdag namiddag om halfdrie brak hier een hevige brand uit. Begon
bij een zekeren J. Gooselink (aan den oostkant van Frederik Hof). Bij een sterken
oostenwind breidde de brand breidde de brand zich snel uit en was ’s avonds om
zeven uur aan het kanaal. De fabriek van Jansen & Tilanus werd met groote
moeite behouden. Op enkele huizen na brandde aan de noordkant der straat alles
af. In ’t geheel afgebrand 228 huizen, en werden ongeveer 1400 personen van het
dak beroofd. Er werd geen mensch gewond, vee kwam er ook niet om. Vrijdag 19
mei werd het dorp bezocht door H.M. de koningin Wilhelmina met den Prins en
gevolg. Zij kwamen in drie automobiles. De Koningin gaf duizend gulden, de Prins
vijfhonderd gulden en Koningin-Moeder Emma duizend gulden.
In Sint Petersburg breidde de onrust zich uit als een olievlek. In juni brak er
muiterij uit op de pantzerkruiser Potemkin, die deel uit maakte van de Zwarte
Zeevloot. In augustus braken er stakingen uit die uiteindelijk uitmondden in een
algemene spoorwegstaking. Het werd pas rustiger toen tsaar Nicolaas 11 in
oktober 1905 de decreten tekende waarin hij akkoord ging met meer burgerlijke
vrijheden en een controlerende macht van de rijksdoema. De stakingen hadden
voor de Rusluie ook effect. Uit angst voor tekorten begonnen de Petersburgers
massaal te hamsteren. Uit zijn voorzorgsmaatregelen blijkt dat Hendrik Kruys er
rekening mee hield dat hij Rusland zou moeten verlaten. Een deel van zijn
kapitaal had hij geïnvesteerd in zijn woning in Vriezenveen. Zover is het echter
niet gekomen. Na zijn verslag van de ‘Grote Brand’ werden Hendriks
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aantekeningen schaarser. In juli 1906 reisde hij naar Vriezenveen, D.G. Harmsen
schrijft: ‘Reeds de terugkomst twee maanden later te Sint Petersburg is met
onvaste hand gememoreerd, en het maakte de indruk, dat hij toen reeds te lijden
had van de ziekte, die hem geheel zou slopen.’ Hendrik sprak in zijn brieven over
problemen met zijn handen, waardoor zijn handschrift moeilijk leesbaar werd, en
over oogklachten. Hij stierf in Vriezenveen op 24 mei 1907. Zijn graf is er nog
steeds, scheefgezakt en met klimop begroeid, op het kerkhof in Vriezenveen. Zijn
huis, de voormalige Villa Kruys, is onherkenbaar verbouwd. Het enige dat
volgens de huidige bewoners nog origineel is, is het glas-in-loodraam boven de
voordeur.
In april 1919 barstte de burgeroorlog in alle hevigheid los. Het was nu onmogelijk
geworden om Rusland te verlaten, de achterblijvers zaten als ratten in de val. Alle
grenzen van waaruit het Witte Leger oprukte werden gesloten. Aan alle privileges
waarvan de buitenlanders tot op dat moment nog in zekere zin hadden genoten,
kwam definitief een einde. Wat er nog aan semi-officiële personen over was werd
gevangen gezet, eerst in Petrograd, later in Moskou. In deze donkere periode voor
de Hollandse kolonie drongen weinig berichten door naar buiten. Zeker is dat
velen gestorven zijn, van uitputting en ziekte en door geweld. Twee Rusluievrouwen werden tijdens ongeregeldheden in Moskou van een brug in de Moskva
gegooid, waardoor ze verdronken. Hendrik Smelt en Johan Harmsen stierven aan
ondervoeding. Albert Companjen die toezicht hield op een landgoed in Otradnoje,
raakte alles kwijt. Hij en zijn gezin werden gedwongen om als arbeiders te werken
op hun eigen land, en Albert en zijn vrouw stierven van uitputting. Gerhard
Harmsen trok in het jaar 1919 met het Witte Leger mee vanuit Jekaterinenburg
in de Oeral naar Mantsjoerije, waar hij notabene bij de firma Kunst & Albers een
werkkring vond.
Uit Andrjoesja’s dagboekje:
Vandaag hebben we ons gewogen, met onze herfstjas aan. Ik weeg vijfenveertig
kilo, Nina tweeëndertig kilo, oom Jan honderdenacht kilo. Oom Fedja is gestorven,
schrijft tante Adja. Gestorven aan de tyfus.
Alarmerende krantenberichten uit Petrograd volgen elkaar in rap tempo op. De
tsjeka, de Russische geheime dienst, deed een inval in de Nederlandse
ambassade. De kluis met Nederlandse bezittingen werd daarbij opgeblazen en
leeggeroofd. Niemand kan met zekerheid zeggen om welke waarde in geld
uitgedrukt het ging maar het moeten miljoenen roebels geweest zijn. Na die inval
gebeurt het onvermijdelijke. Op 3 juni 1919 wordt de Nederlandse ambassade in
Petrograd door de bolsjewieken bezet en de aanwezigen worden gevangen
genomen: Schim van der Loeff, de secretaris De Graan, Hoek en de
verpleegster/typiste. Ook de Nederlanders die toevallig de ambassade binnen
kwamen, worden zonder pardon gearresteerd. Nadat het gezelschap twee weken
in Petrograd is vastgehouden worden ze, wanneer het Witte Leger onder bevel
van generaal Joedenits de stad bedreigde, naar Moskou overgebracht. Daar was
inmiddels ook het Nederlandse consulaat bezet, net zoals alle andere consulaten,
zelfs het Deense Rode Kruis bleek te zijn ingerekend. De politieke gevangenen
werden hetzelfde behandeld als alle andere gevangenen. De leden van de
‘Onechte Legatie’ deelden hun cel met beroepsmoordenaars en zaten in
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spookachtige gedeelten van de gevangenis van Moskou, waar vroeger de
galeislaven werden opgesloten. In de gevangenis die op twaalfhonderd personen
berekend was, zaten ruim vijfentwintighonderd mensen opgesloten. Veel hadden
de gevangenen er te lijden van de vuiligheid. Volgens getuigenissen was de grond
er zo smerig, dat bij het lopen de schoenzolen vastkleefden en de luizen vrij spel
hadden. Eten kregen de gevangenen niet tenzij hun vrouwen het brachten maar
die moesten dan wel van zes uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds wachten
voordat zij hun pannetje konden afgeven. Waarom de Nederlanders gevangen
genomen waren was en bleef een raadsel. Volgens vage beschuldigingen zouden
ze relaties hebben met Engeland tegen de Sovjetrepubliek. Later bleek dat
dominee Schim van der Loeff in 1918 toen de eerste problemen zich aandienden,
draadloos aan de Nederlandse regering om hulp had geseind. Daar is nooit
antwoord op ontvangen, vermoedelijk had Berlijn het bericht onderschept.
Nederland wist niet, en wilde misschien ook niet weten, wat er zich in het verre
Rusland afspeelde. Degenen die, zoals Berra Schim van der Loeff, zich beijverden
voor hulp voor de achterblijvers, liepen tegen een muur van onwil en onbegrip
aan. Pas in april 1920, een jaar na het uitbreken van de Burgeroorlog, plaatste
het Algemeen Handelsblad een ‘Noodkreet van een Hollander in gevangenschap’.
De brief was hoogstwaarschijnlijk afkomstig van Johan Wertheim en was op het
moment van plaatsing al ruim twee maanden oud.
Van een onzer lezers ontvingen wij een afschrift van een brief van een Hollander,
die in Rusland gevangen is genomen. De brief is reeds tweeënhalve maand oud,
en de in Rusland gevangen Nederlanders zijn nog steeds daar. De noodkreet tot
onze regering gericht heeft dus nog niets van zijn kracht verloren. De brief luidt
aldus:
Moscow, 26 januari 1920. Zooals je weet, werd ik 2 juni gearresteerd en na twee
weken verblijf in de gevangenis te Petrograd naar Moscow gevoerd waar wij 14
dagen in verschillende concentratiekampen verbleven. Bij deze arrestatie is mij
letterlijk alles afgenomen, zoodat mij alleen de kleren overbleven, die ik aanhad.
Na ons ontslag werd ons gezegd, dat wij met 14 dagen naar Holland zouden
vertrekken, de trein was reeds gereed, maar nog altijd wachten wij op verlof om te
mogen vertrekken. Korte tijd na mijn vrijlating werd ik opnieuw gearresteerd, en
wel met dominee Schim van der Loeff en de heren Hoek en Schaper. Men hield ons
52 dagen in de gevangenis, waar wij veel geleden hebben. Mijn zenuwen zijn
dermate geschokt, dat het mij onverschillig is of ik in de gevangenis ben of niet.
Hier loop ik althans geen gevaar gearresteerd te worden. De huisbellen zijn allang
defect, wordt er dus op mijn deur geklopt, dan denk ik dat men mij weer komt
gevangennemen. Zon- en feestdagen bestaan voor ons allang niet meer, er is alleen
onderscheid in de dagen dat wij moeten sneeuwruimen en die, wanneer wij
moeten houthakken. Wij maken ons eten klaar in de kamer waar wij wonen en
slapen, en wel op fornuisjes zooals men kleine meisjes geeft om op te koken voor
de poppen. Ditzelfde fornuis dient voor verwarming der kamer, al brengt het de
temperatuur nooit boven de 6 graden. ’s Morgens eet ik zwart brood zonder boter
en drink aftreksel van cichorei zonder suiker, om zeven uur soep van mout, zonder
eenig spoor van vleesch, of pap van mout met zonnebloemolie. Onlangs had ik
echter een ware feestmaaltijd, toen had ik op straat een dode duif gevonden, die
heb ik opgegeten. Mijn gezondheid is tamelijk, alleen heb ik veel haren verloren en
mijn tanden zijn in uiterst slechte conditie. Ons vertrek hangt uitsluitend af van de
Hollandsche regering. Het eenige middel om ons naar Holland te krijgen, is dat
men de Russen, in Holland geïnterneerd, tegen ons inwisselt. Maar de
Hollandsche regering moet niet langer dralen, anders zullen er geen Hollanders
meer ter uitwisseling over zijn. Dan zullen wij allen reeds gestorven zijn van
uitputting en gebrek. Eenigen zijn reeds krankzinnig geworden. Komt niet zeer snel
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hulp, dan zijn we in ieder geval voor ons leven geknakt. De onderdanen van alle
andere landen die hier zijn, ontvangen voedsel uit hun land, alleen wij Hollanders
niet. Soms lees ik de Nieuwe Rotterdamsche Courant en het treft mij met bittere
ironie, hoe aan de Weensche kinderen geheele treinen vol levensmiddelen door
Nederland gezonden, terwijl men de Nederlanders in Rusland laat sterven van
gebrek, zonder een hand uit te steken tot hulp.
Dan, enkele dagen later, nadat er Kamervragen zijn gesteld aan de Nederlandse
regering, koppen de kranten:
Nederlanders in Rusland.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Van Emden inzake hulpverleening aan
Nederlanders die in Rusland zijn geïnterneerd of wien het vertrek onmogelijk is
gemaakt, heeft Minister Van Karnebeek geantwoord, dat de ingekomen berichten
het lijden der Nederlanders bevestigen. Minder juist is evenwel de opvatting als
zou de Nederlandsche Regeering bij andere regeeringen zijn achtergebleven in
pogingen tot hulp aan haar landgenooten. Het tegendeel is waar. Sedert vele
maanden heeft de Regeering geen middel onbeproefd gelaten om in hun lot
verbetering te brengen, met name om het hen mogelijk te maken Rusland te
verlaten. Ook hiertoe werd, zoodra hiertoe de mogelijkheid was verkregen, voor
hen met welwillende medewerking van het Nederlandsche en Deensche Rode
Kruis een zending kledingstukken en geneesmiddelen afgezonden; van
levensmiddelen mocht daaraan alleen gecondenseerde melk worden toegevoegd.
Na langdurige besprekingen, waarbij door de Nederlandsche Regeering steeds op
spoed is aangedrongen, is thans van den te Kopenhagen vertoevende
afgevaardigde van het Sovjetbewind de toestemming verkregen dat den
Nederlanders in Rusland zal worden vergund dat land te verlaten en zij in den
loop deze maand te Reval zullen aankomen. Zij zullen alsdan aan boord van een
door de Regeering gecharterd schip dat ook dienst doet voor repatriatie der Russen
in Nederland naar het vaderland kunnen terugkeren.
Op 21 april 1920 vertrekt het stoomschip de Lingestroom van de Hollandse
Stoomboot Maatschappij naar Reval. Aan boord heeft ze tweehonderd Russiche
ex-soldaten die na hun desertatie van het Belgische front in de Eerste
Wereldoorlog sinds het jaar 1915 in Nederland geïnterneerd waren. Er zijn geen
foto’s van het schip gevonden. Volgens een ooggetuige was het een klein scheepje
met twee masten en was er maar plaats voor een man of veertig. Hij verklaarde
dat er tweehonderd Russen op geplaatst werden. De Lingestroom kwam zonder
problemen aan in Reval en voer door naar Hungerburg bij Narva, om daar de
wachtende Nederlanders op te nemen. Die waren de dag ervoor met een
goederentrein naar de plaats van bestemming gebracht. Onder de meer dan
honderd mensen bevonden zich dominee Schim van der Loeff en zijn
verpleegster, en Jan Hoek en zijn verloofde Lily, die haar moederland verliet om
bij haar toekomstige schoonmoeder het vak van Nederlandse huisvrouw te leren.
De reis van de Lingestroom verliep spoedig. Onderweg ontving men een
welkomsttelegram uit naam van koningin Wilhelmina.
Wil aan de Nederlanders, die de Lingestroom in het vaderland terugvoerde,
meedeelen, dat de regeering zich innig verheugt in hun behoud. God, die hen
spaarde, ootmoedig dankend, hoop ik vurig, dat zij de verschrikkingen, welke zij
doormaakten, spoedig te boven mogen zijn.
Op 8 mei werd een lijst met namen van de aanwezigen op de Lingestroom
bekendgemaakt. Toen bleek dat inderdaad een tweede schip was ingezet om de
helft van de groep mee te nemen. Op de passagierslijst van de Lingestroom
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stonden bekende Rusluie-namen:
J. Baan, met kind; Bouret en echtgenoote; Wed. Brink; S. van de Burg, echtgenoote
en twee kinderen; M. Scholl Engberts met drie kinderen; E.C. Ten Cate; O. Cool met
vrouw en kind; wed. Engberts met drie kinderen; M. Scholl Engberts; C. Harmsen
met vrouw en drie kinderen; J. Hoek en echtgenoote; mevr. Greter; wed. Korschke;
mej. Kosters; W. Kunst en echtgenoote; ds. Schim van der Loeff; M. Mohr met
vrouw en drie kinderen; W. Peters met echtgenoote en kind; A.S. Fransen van der
Putte en diens zuster; J. Posthuma met vrouw en kind; H.C. Quack met vrouw en
vijf kinderen; E.A. Quack met vrouw en kind; R. Quack met vrouw en twee
kinderen; mej. Schakel; consul Schmidt; wed. Schmidt met kind; E. Smelt; Joon
Smelt; Julius Smelt; N. Smits; mej. Stroucker; J.H. Cohen Stuart met echtgenoote;
wed. Türstig; C. Vos met vrouw en twee dochters; J. Werff; J.M. Wertheim; P.J.
Wap en echtgenoote; Van Waveren met vrouw en vijf kinderen; Wesendorf met
twee kinderen; Czeides en echtgenoote. Een tweede groep, waartoe onder anderen
de heeren De Graan, Blees en Dorff en mej. Crielaers behooren, worden binnenkort
verwacht.
Op 11 mei, ’s middags om vier uur kwam de Lingestroom in de haven van
IJmuiden aan. De Telegraaf schreef:
En van het dek en de brug waren vele blije gezichten van hen die na veel ellende
eindelijk weer het vaderland zagen. Op de wal was een gevoel van beklemming bij
het zien van al die vermagerde mensen. Er waren er met truien aan en astrakanse
mutsen op of typische Russchische petten, maar er waren er ook die een
eigenaardig ver-Russisch uiterlijk hadden, verbolsjeviekt, zei iemand op de kade.
De Lingestroom voer met de vlag halfstok. Onderweg bleek de vierenzestigjarige
Czeides te zijn overleden. Angst voor besmettelijke ziekten, met name voor
vlektyfus, dwong de instanties tot het nemen van strenge maatregelen. Toen het
schip aan de Handelskade in Amsterdam afmeerde werden alle passagiers naar
de quarantaine-inrichting aan de Zeeburgerdijk gebracht. Daar werden ze
grondig onderzocht door de inspecteur van Volksgezondheid en een arts van de
GGD. Ze werden gecontroleerd op hoofdluis en kregen een hete douche. Hun
kleding werd ingenomen en in grote stoommachines gedesinfecteerd. Het
wachten was op het sein dat de quarantaine werd opgeheven. Voor de meesten
was dat na een etmaal het geval, slechts twee passagiers moesten ter observatie
in het ziekenhuis worden opgenomen.
Niet alle Rusluie wilden repatriëren of hadden de kans op repatriëring benut.
Fedja Engberts was enkele maanden voor de Lingestroom uitvoer, straatarm
gestorven. Vladimir Kruys die tot de onteigening de leiding over de zaak ‘Java’
van Hendrik Kruys had gehad, bezweek aan ondervoeding op het moment dat het
schip Narva bereikte. Hij gaf als laatste wens te kennen ‘een boterham met dik
boter’ te willen eten. Zijn stiefmoeder Alexandra Kruys en zijn tante Kata Kruys,
de weduwe van Bernard Kruys, zaten aan zijn sterfbed en wilden Vladimir niet in
de steek laten. Daardoor misten zij letterlijk de boot. Kata stierf een jaar later.
Alleen Alexandra slaagde erin Nederland te bereiken, waar zij in het jaar 1925
overleed. Er zaten ook Nederlanders in gevangenissen, onder wie Wicher C.
Harmsen, die tot tien jaar dwangarbeid was veroordeeld wegens een ‘vergrijp
tegen een economische bepaling’. En er was natuurlijk een groep mensen die in
Rusland wilde achterblijven omdat ze zich met dat land verbonden voelden en
geen enkele reden hadden om naar hun volstrekt vreemde Nederland te
vertrekken. Tot die groep behoorde de familie Heijneman. Alexander Heijneman,
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een zoon van Conrad, de leraar paardendressuur in de keizerlijke stallen, was
één van de laatste ouderlingen van de Hollandse gemeente. Zijn dochter Jevgenia
trouwde nog in de kerk aan de Nevski Prospekt, kort voor de nationalisatie in het
jaar 1922. Alexanders kinderen stichtten gezinnen en bleven in Petrograd wonen.
Ze overleefden zowel de burgeroorlog als de terreur van Stalin.
In een huis aan de Haagweg in Leiden woonde tot in de jaren vijftig in een
donkere achterkamer een oude, blinde man met een witte baard. Zijn
kleinkinderen vonden hem somber, hij zat in een stoel bij het raam en zweeg. Op
paasdagen gingen de kleinkinderen bij hun grootouders eten. Hun grootmoeder
maakte dan Russische pasteien en een speciale Russische paastaart. Ze gaven
elkaar drie zoenen op de wangen en moesten ‘Christos voskresen’ zeggen. Ze
wisten niet wat het betekende en onthouden konden ze die vreemde woorden ook
niet. Ze herinneren zich de gesprekken tussen hun grootouders, hun vader of
moeder en de ooms, gesprekken waar ze geen deel aan hadden, in een taal die ze
niet verstonden. Pas veel later lazen ze de verhalen van hun grootvader over het
oude, heilige Rusland. En zijn verlangen, elk jaar opnieuw, om terug te keren
naar een land dat niet meer bestond. Toen konden zijn kleinkinderen iets
begrijpen van de bitterheid om het verlies dat op die Paasdagen onuitgesproken
tussen de oude Egberts, zijn vrouw Sara en hun kinderen hing.
De Rusluie wisten na tweehonderd jaar niet meer waar ze hoorden. Ze waren
Hollanders in Rusland maar in Nederland voelden ze zich Rus. De Rusluie die
terugkeerden naar Nederland waren hun toekomst misgelopen. De geschiedenis
had buiten hen om ingegrepen en hun levens overhoop gegooid. Niet lang na de
hartelijke ontvangst op de kade in Amsterdam braken de crisisjaren aan. Er was
geen werk en opeens waren ze weer ‘buitenlanders’ die allesbehalve welkom
waren. De meesten kwamen de gevolgen van de revolutie nooit te boven en dat
gold ook voor hun kinderen. De tijd na de terugkeer stond in het teken van
overleven en van hopen, tegen beter weten in.
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Met ’n plat knipke ko’j nich groot doon!

Gevolgen van het
schuttersoproer

Oldenzaalse

Op 28 juni 1831 werd de Oldenzaalse klokkenmaker Albert Heupink door de
rechtbank in Almelo tot de doodstraf veroordeeld voor zijn aandeel in het
Oldenzaalse schuttersoproer. De veroordeling gebeurde bij verstek, omdat
Heupink bijtijds naar Pruisen was gevlucht om aan de doodstraf te ontkomen.
Gehoord het berigt des deurwaarders, dat noch de beklaagde Albertus Heupink,
noch iemand van zijnentwege tegenwoordig is.
Heupink werd algemeen gezien als het kwade genius achter de ongeregeldheden
die in Twente waren uitgebroken.
Aanleiding voor de ongeregeldheden in Twente was onder meer het besluit van
koning Willem 1 om de leden van de schutterijen mobiel te verklaren, teneinde
hen in te zetten in zijn leger om de op 25 augustus 1830 in Brussel uitgebroken
opstand te onderdrukken. Het besluit van de koning was natuurlijk niet de enige
aanleiding voor de onlusten in Twente; dit besluit was daar eerder de druppel die
de emmer deed overlopen. De economische, sociale en politieke omstandigheden
in dit gewest waren verre van rooskleurig en al langer reden voor ontevredenheid
onder de bevolking. Er heerste een overweldigende armoede, er was
voedselgebrek en een tekort aan goede woongelegenheid. Ook onderwijs en
medische en geestelijke zorg lieten veel te wensen over. Bovendien was het
Twentse platteland ondervertegenwoordigd in de Provinciale Staten van
Overijssel. De rooms-katholieke meerderheid van de Twentse bevolking werd
achtergesteld bij de protestantse, aristocratische minderheid. De protestanten
bekleedden bestuursfuncties in het gewest, hetgeen aan rooms-katholieken niet
was toegestaan. En, samen met andere voorrechten, gaf dit de rooms-katholieken
het idee dat ze tweederangs burgers waren. Al met al redenen te over voor de
Twentse schutters om massaal te weigeren te gehoorzamen aan de
mobiliteitsopdracht van de koning.
Als direct verantwoordelijk voor de gang van zaken in Twente, heeft de
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gouverneur van Overijssel, Jacob Hendrik graaf van Rechteren van Appeltern,
zich intensief met de onlusten in Twente bezig gehouden. Deze was een kleinzoon
van Johan Derk van de Capelle tot den Pol; zijn geschiedenis is vermeldt in
Heerlijk Twente.
Den hoogst zorgelijke toestand van zaken in Twenthe en bepaaldelijk binnen
Oldenzaal.
Dat was voor de gouverneur aanleiding om zich persoonlijk ter plaatse op de
hoogte te stellen en maatregelen te treffen. Maatregelen die uiteenliepen van het
ontslaan van een veldwachter (omdat deze een gevangene had laten ontsnappen)
tot het in beslag nemen van een grote hoeveelheid wapens en munitie. De
gouverneur had vernomen dat er op 5 januari 1831 in Oldenzaal een bijeenkomst
van alle schutters uit de oproerige gemeenten zou plaatsvinden en dat er zelfs
het voornemen bestond om het gebouw van een voormalig klooster te bezetten,
de stadspoorten te barricaderen en uit de huizen op de militairen te schieten.
Maar eerst zouden de soldaten onder het mom van een vriendelijke ontvangst de
stad binnengelokt worden.
Een aantal verontrustende tijdingen gaan hier in zwang; waartoe ook dat behoord,
dat men zoo lang te Oldenzaal zal vertoeven, tot de militairen die men te gemoed
ziet zullen aankomen. Dat men bij de aannadering der troepen hen zal te gemoed
gaan, en door betuigingen van welwillendheid zal trachten in de stad te loken,
voor hen als dan vanden daken der huizen en uit de huizen aante vallen en
zoodoende te vermoorden, dat een aantal geweren en een genoegzame voorraad
van kruit en lood in de stad aanwezig is.
Dat schreef de burgemeester van Tubbergen op 6 januari 1831 aan de
gouverneur. Het voormalig klooster was eigendom van de Oldenzaalse weduwe
Hendrika Bloemen. Zij verklaarde op 16 maart 1831 onder ede aan de
vrederechter in Oldenzaal hoe Albertus Heupink had geprobeerd het klooster in
den minne in beslag te nemen.
In de eerste dagen der maand Jannuarij dezes jaars, ten hare huize was gekomen
meergemelden A: Heupink, alleen, zonder andere schutters bij zich hebbende, en
aan haar gevraagd had: kunnen wij het klooster van u niet bekomen? Wanneer gij
het ons niet wilt afstaan, dan zullen wij het toch nemen of losbreken, of los
schieten.
De gouverneur had eveneens vernomen dat de opstandelingen contact hadden
met rooms-katholieken in Duitsland.
Verder strooide men uit, dat de oproerlingen in verband stonden met onruststokers
van de rooms catholijke bevolking in de Graafschap Bentheim, hunne behoorlijke
aanvoerders hadden, van geweeren, met stukjes geschut en ammunities zouden
voorzien zijn.
Op 7 januari 1831 begaf Van Rechteren zich naar Oldenzaal. Hij werd gevolgd
door een militaire macht van negenhonderdvijftig man. In zijn verslag aan
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Gedeputeerde Staten beschrijft hij:
(Ik) ben in den nade middag van den 7 dezer weinige uren na de troupes binnen
Oldenzaal aangekomen. Geen de minste tegenstand hebben de troepes ergens
ontmoet, zoo min deze, als de schutters en hussaren welke onder het kommando
van den heer lt. Kolonel Veeren op den denzelfde te Goor zijn aangekomen en
vervolgens op mijn aanwijzing naar Hengelo en vandaar op Weerselo en
Tubbergen zijn gemarcheerd. Bij aankomst der troepes zijn overal de onwillige
schutters en ander kwalijkgezinde, welke zich hadden willen verzamelen,
uiteengegaan.
De geruchten bleken slecht gedeeltelijk waar te zijn. Het voor de bijeenkomst
verwachte aantal schutters was sterk overdreven en de ‘stukjes geschut’ waren er
niet. Kolonel Veeren vernam van de burgemeester van Oldenzaal, die hij in
Hengelo ontmoette, dat de bijeenkomst van de schutters niet was doorgegaan,
omdat de meeste schutters niet waren komen opdagen. De militairen konden
zonder enige tegenstand te ontmoeten Oldenzaal binnentrekken. Van Rechteren
schreef aan de minister.
Bij mijnen aankomst vond ik alleen de nodigen maatregelen ter veiligheid door den
ijverigen kommandant genomen, er werden gedurende de nacht patrouilles door de
stad en buiten dezelve verkenningen door de cavallerie gedaan, de troupen,
hoezeer van een sterken marsch komende, waren onvermoeid in den hun
opgelegden dienst.
De gouverneur was van mening dat sommige gemeentebesturen niet over het
benodigde gezag beschikten. Daarom had hij besloten nog enkele dagen in
Oldenzaal te blijven om in Twente orde op zaken te stellen.
De hoofden van eenige plaatselijke bestuuren, door het geringe gezag hetwelk zij
op de menige uitoefenen, hebben zelve zoo al niet aanleiding gegeven, dan toch
veel tot den voortgang van den wederstand toegebragt. Ik zal mij ook ter
bevordering dezer belangrijke zaak, dien bij minder krachtdadigen maatregelen
ernstigere gevolgen had kunnen hebben, nog eenige dagen in Twenthe blijven
ophouden.
Na overleg met kolonel Knoll en luitenant-kolonel Veeren had Van Rechteren
bepaald dat in een aantal Twentse steden militairen zouden worden
gestationeerd. Al deze militairen moesten onderdak krijgen en de gouverneur
nam deze gelegenheid waar om de gezinnen en families van de rebellerende
schutters te straffen en de schutters te dwingen zich alsnog te melden.
Verschillende burgemeester kregen opdrachten om officieren, manschappen en
paarden te huisvesten en te onderhouden. Hij liet het aan de burgemeesters over
om te bepalen hoeveel soldaten in een bepaalde woning werden ondergebracht.
Op deze manier maakte de gouverneur de bevolking van Twente duidelijk dat er
met hem niet te spotten viel.
Ik heb troupen zoo veel mogelijk in de huisen der onwilligen of verdachte
aanstokers gelegerd en laat dien op kosten derzelven verplegen. Deze
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manschappen in de huisen der zich onwillig getoond hebbende schutters te
huisvesten terwijl voorts die officieren, manschappen en paarden door die
ingezetenen van behoorlijk voedsel en onderhoud moeten worden voorzien. Als dit
detachement niet toereikende in sterkte mogt zijn, om elk huis waar in een onwillig
schutter mogt woonagtig zijn, van inkwartiering te voorzien zullende voorts
genoemd Detachement zoo nodig telken bij afwisseling door den burgemeester
worden verlegd in boven bedoelde huisen.
De burgemeester van Weerselo voerde de opdracht keurig uit.
In ieder huis alwaar zich een onwillig schutter bevind, zijn 6 en 4 militairen
ingelegerd, dewelke succesivelijk bij de andere schutters worden verlegd.
Maar zijn collega uit Borne had er moeite mee. Aangezien er volgens hem in zijn
dorp geen onwillige schutters waren, verzocht hij deze gemeente van inlegering
vrij te stellen. De burgemeester van Haaksbergen deed er nog een schepje
bovenop.
Ik moet Uexc. nogmaals dringend blijven verzoeken het detachement huzaren van
hier weg te nemen, zal mijne gemeente niet nog armoediger worden als reeds
werkelijk is, en zal er nog eenige voeder voor hunne beesten overschieten het
eenigste bestaan van het grootst gedeelte van de inwoonders, omdat Haaksbergen
de meeste schutters op de tijd geleverd had
Ook hulpbehoevende ouders van onwillige schutters moesten niet worden
ontzien.
Ued. zal de huisen der behoeftige ouders van dienstplichtige schutters daarom niet
van inlegering verschoonen, maar een à twee man in dezelve legeren en bij
volstrekt gebrek aan behoorlijk voedsel, de ingelegerde militaire door andere
huisgezinnen doen voeden.
De officieren Knoll en Veeren zouden respectievelijk in Oldenzaal en Tubbergen
blijven en door middel van patrouilles het contact tussen de verschillende
onderdelen onderhouden.
Op beide plaatsen heb ik mede enige wagens met paarden dagelijks klaar staan
om bij onverhoopte noodzakelijkheid, infanterie spoedig van de genoemde plaatsen
te kunnen verzenden waarheen het zoue nodig zijn. Tusschen Oldenzaal, Zutphen
en Deventer zijn piketten (wachten) geplaatst om de correspondentie op dien wijze
tegen de aan vallen der kwaadwilligen.
In de door hem belegde bijeenkomst met de burgemeesters van Tubbergen,
Weerselo, Losser, Haaksbergen, Denekamp, Ootmarsum en Hengelo kreeg Van
Rechteren de verzekering dat, met uitzondering van enkele gevluchten, allen nu
bereid waren om uit te trekken. De aanwezigheid van een kleine duizend
militairen bleek voldoende te zijn om de schutters eieren voor hun geld te doen
kiezen. Gouverneur Van Rechteren heeft nader onderzoek gedaan naar de
personen die verantwoordelijk waren voor het ontstaan van de onrust.
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Voorts heb ik het onderzoek naar de kwaadwilligen, die als aanstokers en
belhamels konden beschouwd worden, begonnen en voortgezet. Een hunner,
zekere horlogiemaker Heupink, die als aanvoerder genoemd werd was gevlucht.
Ook burgemeester Stork van Oldenzaal was van mening dat Heupink het hoofd
van de rebellerende schutters was.
De persoon die zig bij de oproerige bewegingen het meest heeft onderscheiden is
genaamd Albertus Heupink geboren te Ootmarsum en thans hier niet te vinden, als
hebbende zich gesteld aan het hoofd van ongeveer twee honderd muiters, die
meestal gewapend met geweren deze stad zijn doorgetrokken. Gemelde hoofd was
gewapend met een geweer met twee lopen en voerde hen als struikrover aan.
Behalve Albertus Heupink hadden de opstandige schutters volgens Van
Rechteren nog twee leiders: J.G. Hummels, gemeenteraadslid uit Oldenzaal en
baron F.P.E.J. von Bönninghausen, een vooraanstaand rooms-katholiek,
grootgrondbezitter uit Tubbergen en tot 1830 lid van de Provinciale Staten voor
de Ridderschap. Burgemeester F. de Bruin van Losser verklaarde op 10 februari
tegenover de rechter.
Van den beginnen der oproerigheden afaan, de heer Hummels steeds door het
publiek gerucht is opgegeven geworden, als die geen, die de oproerigheden
aanstootte.
Omdat hij de status van verdachte had, werd Von Bönninghausen gestraft. In
zijn landhuis, de Tubbergse havezathe Herinckhave, werd het hoofdkwartier van
de troepen gevestigd. Kolonel Veeren arriveerde er op 9 januari en rapporteerde
aan de gouverneur.
Dat ik met mijn troup in de beste order alhier (havezathe van Von Bönninghausen)
ben gearriveerd met vier officiers en 22 man. Ik werd op de minzaamste wijs door
den eygenaar ontfangen.
De gouverneur ontsloeg de onbetrouwbare veldwachter Heinink.
De Veldwachter van Oldenzaal Jan Hendrik Heinink, die twee zonen onder de
weerspannige schutters had, en mij overigens zeer verdacht is voorgekomen, heb
ik uit zijne funktien ontslagen.
Verder gaf de gouverneur opdracht om in alle opstandige gemeenten de schutters
te ontwapenen en de daar aanwezige wapens, munitie en kruit in beslag te
nemen.
Ik heb voorts den kolonel Knoll en lt. Kolonel Veeren den last opgedragen, om in
alle betrokkene gemeenten op hetzelfde tijdstip de ontwapening of ophaling van
wapenen, kruid en lood te doen plaatsen hebben, en deze verdienstelijke
kommandanten hebben zulks met veel beleid en waardigheid doen volbrengen.
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Daarop had kolonel Veeren de boerrichters laten aanzeggen dat ze vierentwintig
uur de tijd kregen om de wapens in te leveren. Na deze termijn, als er dan
wapens zouden worden gevonden, zou dadelijk inlegering plaats hebben. De
kolonel had reden te geloven dat dit effect zou scoren.
En dat eene sevêre huis visitatie zoude geschieden, na aantreffen van wapens,
dan zal per omgaande inlegering plaats hebben.
Voor de burgemeester van Weerselo was dit reden om aan de gouverneur te
rapporteren.
De heer kommandant der troepen alhier, ingevolge orde van den heer kolonel
Veeren, bezig is met het onderzoeken, of er in de huizen der Ingezetenen ook eenig
buskruid of geweren verborgen zijn, welk een en ander in het gemeente huis zal
worden gedeponeerd; Zijnde reeds 14 geweren en een pistool aan mij overgegeven.
Op 12 januari kon een grote hoeveelheid wapens en kruit in beslag worden
genomen, zonder dat er enige tegenstand werd ondervonden. Nog voordat de
gouverneur uit Twente vertrok, zijn de meeste onwillige schutters alsnog naar
Deventer vertrokken. Daarop werd een bataljon Gelderse schutters uit Twente
weggehaald en werd er besloten dat de overige driehonderd Gelderlanders en de
cavalerie ter handhaving van de rust achter te laten.
De cavallerie, als elders verlangd wordende, zal ik dezen dag doen terugkeeren,
met terughouding van zoodanig getal, als vereischt wordt voor het doen der
patrouilles en houden der correspondentie. Vervolgens de schutterij verminderen
tot 150 man welke voorlopig in Oldenzaal garnizoen zullen blijven houden, zonder
echter langer ten koste der ingezetenen te verblijven.
Koning Willem 1 werd door staatsraad Van Doorn voortdurend op de hoogte
gehouden van de gang van zaken in Twente. Toen Van Doorn dan ook verslag
deed over de door Van Rechteren getroffen maatregelen, kon hij de gouverneur
meedelen dat deze de ‘ruimste goedkeuring en tevreedenheid’ van de koning had
verworven. De vorst had Van Doorn opdracht gegeven de gouverneur te laten
weten dat hij zeer content was.
De wijze op welke de zaken van Twenthe, door UhoogEdelGestrenge behandeld
zijn, en de maatregelen welke door UHEdG bij voortduring genomen worden om de
orde en rust in dat kwartier te doen weerkeeren en de gehoorzaamheid aan het
wettig gezag te bevestigen.
Over de militairen was graaf Van Rechteren zeer tevreden: ‘de troupen gedragen
zich volmaakt’ en hij was er ook van overtuigd dat zijn beslissing om militairen
naar Twente te zenden succesvol was gebleken.
Hoezeer de berigten vergroot en overdreven waren die men in Zwol heeft gehad,
zoo had niet te min zonder krachtdadige tusschenkomst de toestand van dit
district waar de geest slecht is, bedenklijk kunnen worden. Verre weg de meeste
refractieve schutters zijn reeds na de verzamelplaats vertrokken.
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Toen Van Rechteren op 16 januari weer uit Twente vertrok kon hij het genoegen
smaken de rust zonder bloedvergieten hersteld te hebben. Het machtsvertoon
van negenhonderdvijftig militairen tegen vijfhonderd opstandige schutters had op
een vrijwel geweldloze manier een einde gemaakt aan de onlusten.
Van Rechteren had al die maatregelen genomen en middelen in het werk gesteld te
hebben, welke tot verdere ontwikkeling der drijfveeren en ontdekking der
aanstokers kon leiden, en die strekken kunnen om het wettig gezag te handhaven
en te doen eerbiedigen. In dit deel van Overijssel, dankzij een verstandig en
doortastend optreden, de rust zonder bloedvergieten hersteld te hebben.
Het kon voor de Twentse schutters niet uitblijven dat zij de consequenties van
hun verzet tegen het gezag moesten dragen. Zij werden geconfronteerd met
diverse door de gouverneur en de rechter opgelegde maatregelen, van gedwongen
inkwartiering van militairen, via gevangenschap tot – in één geval – de doodstraf.
Acht personen werden als aanstichters van de onlusten beschouwd: de
klokkenmaker Heupink, de rentenier Hummels, baron Von Bönninghausen, de
veearts Kok, de wethouder Kistemaker en veldwachter Heinink met zijn beide
zoons. Omdat de acties van de schutters als wanbedrijf werden beschouwd, was
de rechtbank de aangewezen instantie voor de vervolging van de opstandige
schutters. Maar ook vrederechters hebben zich beziggehouden met deze
aangelegenheden, vooral door het horen van getuigen. Behalve door de rechter
werden ook straffen opgelegd door de gouverneur en de militaire autoriteiten.
Onder de boosdoeners in Twente bevonden zich niet alleen onwillige schutters,
maar ook vrouwen. Dat blijkt niet alleen uit de processen-verbaal van de
getuigenverhoren, maar bijvoorbeeld ook uit het verslag van de gouverneur aan
Gedeputeerde Staten. Daarin schrijft hij dat Catharina Boudrie, de vrouw van de
ontslagen veldwachter, ‘eene groote opstookster der onwillige schutters is’.
Hoewel sommige getuigen, vooral schutters, er geen heil in zagen om anderen
(ook collega’s) als schuldigen aan te wijzen, vallen de meeste getuigenissen op
door ontkenningen (dat is onwaar), vooral als het de eigen rol van de getuige bij
de ongeregeldheden betrof, en de onwetendheid (daar weet ik niets van), vooral
als het om de rol van een van de leiders ging. Zonder tussenkomst van de rechter
werd een aantal niet-opgekomen schutters begin januari 1831 door de
gouverneur gestraft door in hun woningen een aantal militairen te legeren. De
schuttersgezinnen moesten ook opdraaien voor de kosten voor het onderhoud
van de ingekwartierde soldaten. Het voornaamste doel van deze strafmaatregel
was om de betreffende schutters alsnog te dwingen dienst te nemen. Ook andere
vergrijpen werden met inkwartiering bestraft: het in bezit hebben van een vaatje
buskruit was de oorzaak van inkwartiering in twee woningen. Kolonel Veeren
had, zoals burgemeester van Oldenzaal op 31 januari aan de officier van justitie
in Almelo schreef, van een van zijn dragonders gehoord dat Lambertus
Kistemaker achter zijn huis was gezien met een vaatje buskruit. Toen Kistemaker
hierop werd aangesproken, ontkende hij eerst, maar gaf later toe.
Ik heb een vaatje achter mijn huis gevonden hetgeen mij niet toebehoorde, en
vermoedende dat er buskruid in was, hetzelfde gebragt heb op de grond van
Lambertus Dekker.

1014

Kolonel Veeren gaf direct bevel om vier militairen in het huis van Kistemaker
onder te brengen, tot het vaatje weer te voorschijn zou komen. Een dag later
verklaarde Kistemaker dat het vaatje verder was vervoerd door de vrouw van
Lambertus Dekker, die daarop ook onmiddellijk werd gestraft met inkwartiering.
Diezelfde dag nog werd het vaatje gevonden op het erf van Hermannus van
Zutphen en werd naar het logement van kolonel Veeren gebracht. En ook op die
dag verklaarde Antonij Degenhart tegenover vrederechter Nieuwenhuis dat het
vaatje hem toebehoorde. Degenhart gaf toe dat hij had verzwegen dat hij een
’vaatjen met kruid verborgen had in de grond van een schopjen, staande in den
tuin achter het huis van Hermannus van Zutphen’. Van Zutphen die nog
diezelfde dag door de vrederechter werd gehoord, verklaarde ‘van alles onwetende
te zijn’. Soms werd een naar Duitsland gevluchte schutter daar opgepakt en aan
de Nederlanders overgedragen. Dit gebeurde met de Tubbergse schutter Jan
Hofstede, die door de dragonders van Nordhorn was gearresteerd en naar
Oldenzaal werd overgebracht. Hofstede was de gevangene die veldwachter Jan
Hendrik Heining even buiten de poort van Oldenzaal was kwijtgeraakt aan ‘eene
groote menigte volk’, hoewel hij hem ‘sterk gebonden’ had. Een feit waarvoor de
veldwachter Heining door de gouverneur werd ontslagen.
Door de rechter van instructie in Almelo werden in het eerste halfjaar van 1831
honderden getuigen gehoord. Onder de gehoorde getuigen waren niet alleen
schutters (vooral die uit Oldenzaal) en burgemeesters, maar ook winkeliers,
kasteleins, weduwen, veldwachter, boden, belastingontvangers en commiezen.
Lambert Bouwman moest voor de rechter verschijnen, omdat hij de vrouw van
Johannes Hommes een bedrag van drieëndertig gulden zou hebben gevraagd
‘onder belofte hij eenen valschen eed ten voordele harer man’ zou afleggen. Hij
gaf dit bij zijn verhoor toe en vertelde daarbij bovendien dat Nieuwland uit Losser
hem had verteld dat de schutters uit Oldenzaal en omstreken niet hoefden op te
komen, omdat er ‘twaalfduizend Brabanders van Coevorden zouden komen om
hun bij te staan’. Hoe zwaar de grieven waren die de schutters hadden tegen de
burgemeester Stork van Oldenzaal blijkt uit verschillende getuigenverhoren.
Hermannus Beernink, een van de rebellerende schutters, verwoordde de
voornaamste grief tegen de burgemeester toen hij tegenover de rechter verklaarde
dat hij niet was opgekomen omdat ‘de burgemeester er eenigen had vrijgesteld
die tot den schutterlijken dienst verpligt waren’. Meerdere schutters waren ervan
overtuigd dat de oproep om op te komen niet van de koning afkomstig was.
Burgemeester J.W. Essink van Ootmarsum vertelde de rechter op 25 februari,
dat de schutters in zijn gemeente niet waren opgekomen, omdat zij van mening
waren dat de ‘oproeping der schutters geen Konings-wet was, dat zulks het werk
was van den heer gouverneur, die daardoor aanzien wilde verwerven’. Ook
meenden sommigen dat zij alleen verantwoordelijk waren voor de veiligheid in
hun eigen regio en daarom niet in het leger hoefden te dienen. Burgemeester
Stork van Oldenzaal trok dan ook de conclusie ‘dat de schutters bevreesd waren,
om buiten de provincie te worden gezonden’. Veel schutters werden verhoord
over hun deelname aan samenzwerende vergaderingen. Zo werd Johannes
Heinink verweten dat hij een aantal schutters had overgehaald deel te nemen
aan een vergadering ten huize van Gerrit Jan Steenbeek. Heinink gaf toe hen ‘wel
eens gevraagd te hebben om mede te gaan naar Steenbeek’, maar dat was ‘om er

1015

borrels te drinken’. Vooral over de vergadering op dinsdag 4 januari in de herberg
van kastelein Volkers zijn veel vragen gesteld. Daaruit kwam naar voren dat
Hendrik Jan Wekking uit Oldenzaal niet wist waarom de schutters opgeroepen
waren om naar Volkers te komen, omdat hij volgens zichzelf ‘te dom is om te
weten wat dat in had’. Hij had zelf een geweer meegenomen omdat ‘hij niet
minder wilde wezen dan een ander’. Na de verhoren bleven er uiteindelijk
veertien personen over, die op grond van hun getuigenis tegenover de
vrederechter en hetgeen tegen hen werd ingebracht als verdachten werden
beschouwd.
Albertus Heupink,
klokkenmaker uit Oldenzaal;
Johannes Heinink,
stratenmaker uit Oldenzaal;
Albert Kuiper,
boerenknecht uit Weerselo;
Antonie Lansink,
kleermaker
uit Losser;
Bernardus ten Veldhuis, smid
uit Oldenzaal;
Johannes Hummels,
zonder beroep, uit Oldenzaal;
Hermannus Wekkink,
stratenmaker uit Oldenzaal;
Jacobus Heinink,
schoenmaker uit Oldenzaal;
Bernardus Vegters,
schoenmaker uit Oldenzaal;
Hendrik Jan Wekkink, metselaar
uit Oldenzaal
Johannes Boerrigter,
timmerman uit Oldenzaal;
Hermannus Beernink,
stratenmaker uit Oldenzaal;
Gerhardus Klieverink,
landbouwer en wever uit Losser.
Met uitzondering van Heupink zaten zij allen in de gevangenis in Almelo. De
president van de rechtbank bepaalde op 31 mei conform de eis van de officier
van justitie van 7 mei.
Gehoord het rapport van den regter ter Instructie meester Huibert Jacobson, ten
aanzien der procedure, door den heer officier, bij deze regtbank geëntameerd, dat
de vijf eerste beklaagden, terzake van aanslag en zamen spanning, ten oogmerk
hebbende, om de burgers en inwoners aan te zetten, om zich te wapenen tegen het
koninklijk gezag en om een burgelijken oorlog te verwekken, door burgers en
inwoners tegen elkander in de wapenen te brengen of dezelve daartoe op te zetten,
naar den rechtbank van eerste aanleg in Almelo werden verwezen, en om voorts
ten aanzien van alle overige beklaagden en mits dien te gelasten, dat dezelve
zullen worden in vrijheid gesteld.
‘Het slotstuk van de Oldenzaalse troebelen werd gespeeld door de vrouw van den
ontslagen veldwachter Heinink’, volgens W.G.A.J. Röring in zijn boek Kerkelijk en
Wereldlijk Twente. Zij was namelijk door Susanna Ouding aangegeven, omdat zij
zich negatief over de koning zou hebben uitgelaten. Op 20 augustus 1831 werd
Susanna Ouding door de vrederechter van Oldenzaal verhoord. Tijdens dit
verhoor zei de getuige dat Catharina Boudrie, de vrouw van veldwachter Heinink.
Sedert een geruimen tijd allerlei oproerige gesprekken en schimpredenen op onzen
koning en het gouvernement heeft gevoerd. Dat dezelve alle dagen in de straten
rondloopt en al dergelijke slechte taal en smaadredenen voert, zoodat sommige
burgers hunne deuren sluiten. Zij heeft namelijk ten huize van Janna Schoppink
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gezegd: ‘Alle kranten schrijven logen, ik geloof eer hetgeen mijn jongen schrijft; zij
kunnen het toch niet houden; wat doe ik met zoo’n koning. Hij moet toch het land
uit en krijgt de schop. Ik heb gisteren aan mijn lammen jongen gezegd: dat oude
geweer dat daar hangt, is nog te goed om zulken koning dood te schieten, dat de
koning onrecht deed en dergelijke’.
Naar aanleiding van het proces-verbaal van deze zitting vroeg de officier van
justitie in Almelo aan de burgemeester van Oldenzaal om nadere inlichtingen
over de vrouw van de veldwachter. De burgemeester rapporteerde daarop:
Catharina Boudrie hier ter stede (algemeen bekend staat) voor een oproerig
vrouwspersoon, dat zij geruimen tijd voor haar huis gedurig smaadredenen voert
op onzen koning, het gouvernement en de regering dezer stad het welke bewezen
kan worden. Wijders is mij gebleken dat zij ten huize van Janna Schoppink de
bovenstaande smaadredenen gevoerd heeft en dat zij twee a drie dagen daarna
Janna Schoppink en hare moeder de wed. Schoppink op straat ontmoetende, nijdig
en kwaadaardig, dat het voorgevallene aan den vrederegter was aangegeven er
had bijgevoegd dat den slegsten sabel nog te goed was om er den koning den kop
mede af te houwen.
De veldwachtersvrouw is uiteindelijk toch niet met de strafrechter in aanraking
gekomen.
De meest uitgebreide gerechtelijke procedure die als gevolg van de onlusten in
Twente heeft plaatsgevonden, was het proces tegen Albertus Heupink, de
klokkenmaker uit Oldenzaal. Hij werd algemeen gezien als de kwade genius
achter de ongeregeldheden en was in oktober 1830 door de rebellerende
schutters tot hun leider gekozen. ‘De Inventaris van de stukken der procedure
ter rekwisitie van den officier bij de regtbank van eersten aanleg, geïnstrieerd
tegen Albertus Heupink en anderen ter zake van oproer’, bevat een opgave van
honderdvijfentachtig stukken: afschriften van bevelen tot dagvaarding,
afschriften van bevelen tot geleiding, brieven van diverse instanties en processenverbaal. Een bloemlezing volgt uit de getuigenissen pro en (vooral) contra
Heupink.
Kastelein J.G. Pflüg uit Oldenzaal wist de rechter op 24 januari te vertellen hoe
Heupink leider van de rebellerende schutters was geworden. Heupink had
indertijd verzocht om officier bij de schutterij te worden, maar omdat dit was
afgewezen was hij ‘zoo balorig geworden dat hij zich heeft gesteld aan het hoofd
der onwillige schutters’. Het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat het zich gepasseerd
voelen voor Heupink de enige redenen was om leider van de schutters te worden.
Het meest waarschijnlijk is dat onder meer politieke motieven een rol gespeeld
hebben. Al in een vroeg stadium waren er mensen geweest die Heupink
probeerden af te houden van zijn rebelse activiteiten. De zoon van factoor
Kistemaker en anderen hadden Heupink ‘het gevaarlijke van zijnen stap’ voor
behouden, ‘met aanmaning om daarvan terug te komen’, maar Heupink had
daarop geantwoord ‘dat het nu te laat was, en hij het verdoemde’.
En gemeenteontvanger N. Sloot uit Oldenzaal getuigde op 12 februari dat hij de

1017

heren Hummels Essink, Kok en Kistemaker ‘dikwerf bij den kastelein Pflüg, den
horlogemaker Heupink heeft horen aanmanen, om aan de oproeping der
schutters te voldoen’. De getuigenissen tegen Heupink behelsden vooral kleine
beschuldigingen, van die door de kastelein van ’s Lands Welvaren in Oldenzaal,
J. Masselink, die verklaarde, dat ‘zekere horlogiemaker Heupink had ook eens,
voor de loting, aan enige schutters, eene halve fles jenever gegeven’, tot
beschuldigingen van het leveren van wapens aan de onwillige schutters.
Kastelein J.G. Volkers uit Oldenzaal verklaarde, ‘dat hij op Dingsdag (4 januari)
veel volks in huis heeft gehad, gewapend met geweeren en pistolen, welke zij voor
het huis van tijd tot tijd hadden afgeschooten. Dat de horlogemaker Heupink
tegenwoordig was geweest en dat men zeide, deze den aanvoerder was’. Ook had
Volkers gehoord, dat Heupink aan de menigte gezegd had, geen lawaai in de stad
te maken en bijeen te komen op de weg naar Denekamp, waarop de menigte
‘door de achterstraat’, zo dacht hij, ‘zich buiten de stad had begeven’. J.W.
Boerrichter, die ‘onder mandat de depot zat’, beriep zich ‘tot verschoning zijner
onwilligheid op het onrecht hen door den burgemeester zullende zijn aangedaan’.
Hij verklaarde bij Volkers te zijn geweest, dat Heupink ‘daartoe last hadt gegeven
en gezegd hadt geweren mede te brengen’ en dat Heupink toen ‘ook iets hadt
geschreven’; alleen hij wist niet wat dat was. Anderen gaven aan dat dit een lijst
met namen van schutters was. Volgens de vrouw van kastelein Evert Leijenberg
had Heupink gezegd ‘dat een ieder zijn woord moest gestand doen, dat zoo zij dit
niet wilden, hij dan zijn leven ook niet wilde wagen; dat hij voor zich wel eenen
remplaçant (vervanger) konde kopen; doch dat wanneer zij eens hun woord
gegeven hadden, en zij dan gingen lopen, en hem lieten staan, hij dan tot de
soldaten overging, en zij den eersten kogel zouden krijgen.
Gerrit Jan Nijland getuigde op 11 februari ‘dat er op den straatweg naar den
straatweg naar den kant van het Leijenberg wel driehonderd manschappen, met
geweren gewapend bij elkander waren’, door Heupink ‘in het gelid gesteld’
werden en met Heupink aan het hoofd naar de herberg van Leijenberg waren
vertrokken en een uur later weer waren teruggekomen en naar Volkers’ herberg
gegaan. Heupink had volgens Nijland de schutters opgedragen om ijzeren
laadstokken bij hun geweren te laten maken en om kogels mee te nemen.
Eveneens had hij gezegd ‘dat diegene, die gene kogels hadden, dezelve te
Oldenzaal zouden bekomen’. Op dezelfde dag voegde Bernardus Mulstege aan het
verhaal van Nijland nog toe dat Heupink ook nog had gezegd dat zij de volgende
vrijdag moesten terugkomen, dat ‘alsdan de kaserne zoude in orde zijn, en dat zij
over het eeten en drinken niet zouden hebben te klagen’.
Nijland en Mulstege bevestigden de getuigenis van de kastelein Evert Leijenberg
uit Oldenzaal, die hij op 24 januari had afgelegd. De ‘weerspannige schutter
Jannes Wekkink uit Oldenzaal verklaarde ‘dat Heupink hen algemeen voor het
hoofd gehouden werd, en dat hij ¼ lb. kruid aan de Deuringer poort had gekocht,
en niet wist dat er onder hun gezegd was, dat zijlieden het voor niet zouden
kunnen bekomen’. Hij wist zich alleen te herinneren dat ‘wel het zeggen was
geweest, dat horlogemaker kruid en lood bezorgen zoude, en voorts, dat de
wachten welke gehouden waren, ten oogmerk hadden gehad, zich bij elkander te
trekken en te weeren’.
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Op 21 maart werd Theobald Heinink door de rechter gevraagd of het waar was
dat, op de dag dat de schutters hadden moeten vertrekken, ‘er ten huize van de
tapper Volkers, op voorstel van Heupink, is besloten om des nachts de wacht te
houden ten einde te passen op de troepen wanneer die mogten komen om hen te
halen en om dan gezamenlijk zich daartegen te verweren’. Heinink antwoordde:
‘ik weet niets van dit alles, ik weet niet anders de wacht is gehouden om op de
dieven te passen’. Ook andere schutters die over dit onderwerp werden verhoord,
ontkenden categorisch.
Omdat Heupink al maanden voortvluchtig was en op de oproepen om voor de
rechtbank in Almelo te verschijnen niet had gereageerd, moest op last van de
president van de rechtbank, op zondag 12 juni ‘bij trompetgeschal of
trommelslag’ bekend gemaakt worden dat ‘elk en een iegelijk die mogt weten
waar ten plaats gezegde Albertus Heupink zich thans ophoud, verpligt is daar
van aangave te doen’. Om Heupink te kunnen aanhouden was bovendien zijn
signalement verspreid:
Oud ongeveer 28 jaren, geboren te Ootmarsum, horlogemaker en negocie doende in
kleine galanteriewaren, lang 1 el 7 palm, aangezicht rond, voorhoofd hoog, oogen
grijs, neus ordinair, mond idem, kin rond, bruin haar, wenkbrauwen idem, gaat
gewoonlijk gekleed in een jas van gemêleerde blauwe kleur met ene kraag van
astrakan.
Op 28 juni werd de naar Duitsland gevluchte Heupink door de Rechtbank van de
Eerste Aanleg in Almelo bij verstek (gehoord het berigt des deurwaarders, dat
noch de beklaagde Albertus Heupink, noch iemand van zijnentwege tegenwoordig
is) ter dood veroordeeld. Door de rechtbank was besloten:
Dat te dien gevolge de beklaagde moge worden verklaard wederstrevig tegen de
wet; dat hij moge worden geschorst in de uitoefening zijner burgerregten; dat zijne
goederen gedurende zijne contumacie mogen worden gerequestreerd en hem alle
actie of aanspraak in regten gedurende dien tijd moge worden ontzegd, dat hij
voorts moge worden verklaard te zijn schuldig aan de misdaad van zich bij de in
de maanden December 1830 en January 1831, in het kanton Oldenzaal plaats
gehad hebbende oproerigheden, zich heeft gesteld aan het hoofd eener gewapende
bende, met oogmerk om den, in de zuidelijke provinciën van dit rijk te doen
ontstaan en over te brengen en zich alzoo te verzetten tegen het koninklijk gezag,
dat mitsdien de beklaagde Albertus Heupink moge worden veroordeeld tot de straf
bij de wet op de misdaad bepaald, te weten tot de straf des doods welke hem bij
de acte van renvoi is te laste gelegd, benevens in de kosten der procedure, met
verder bevel dat een extract van dit vonnis of arrest door den scherpregter zal
worden aangeslagen aan een paal, daartoe op de markt alhier ter stede opgerigt
en dat almede een gelijk extract aangeplakt te Oldenzaal de laatste woonplaats
des beklaagden.
De scherprechter Hendrik Esmein, kwam op 29 juni speciaal over uit Zwolle om
het rechterlijke vonnis aan een paal te spijkeren. In een proces-verbaal van 29
juni, waarin de uitspraak over de aan Heupink opgelegde straf staat vermeld, valt
te lezen dat Albertus Heupink is veroordeeld om in Oldenzaal ‘met een strop, aan
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eenen galg te worden opgehangen, dat er de dood na volgt’. Dit vonnis is nooit
ten uitvoer gebracht en was overigens het laatste doodvonnis dat in Twente werd
uitgesproken.
Het mag de gouverneur van Overijssel dan gelukt zijn de onlusten in Twente tot
een snel en bloedeloos einde te brengen, de gevolgen voor sommige schutters
waren er niet minder om. Een aantal van hen – weliswaar te laat in Deventer
gearriveerd – werd zonder pardon in een cel gezet. Zij moesten daar vier maanden
doorbrengen, totdat de officier van justitie begin mei 1831 besloot, dat ‘er geene
genoegzame termen zijn, om dezelve verder de vervolgen en ’het de rechtbank nog
ruim drie weken kostte om hun vrijlating te gelasten. En al die tijd zaten hun
gezinnen in de toch al benarde situatie van die tijd nagenoeg zonder inkomen.
Deze schutters werden dus eigenlijk dubbel gestraft. Hoewel niet onlogisch,
omdat een aantal schutters op het grondgebied van Hummels woonde, is het
onbegrijpelijk dat de rechtbank niet heeft doorzien dat de getuigenissen tegen de
afwezige Heupink zoveel meer à charge waren dan tegen de aanwezige Hummels.
Opvallend is dat de ‘gewone’ ambachtsman Heupink zo zwaar werd gestraft,
terwijl de notabele Hummels – die vermoedelijk toch een even dubieuze rol heeft
gespeeld tijdens de Twentse onlusten – eraf kwam met alleen voorarrest en
uiteindelijk niet werd vervolgd.
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Geald is ok nich allens, ’n hoond wil ‘t nich vretten
Ze hebt dat oale vieloas (zeurkous) doanig op t veske spujn

De Goorse wintermarkt
Er is een tijd geweest dat de Goorse Wintermarkt een van de grootste
paardenmarkten van ons land was. De markt werd ieder jaar op 15 december
gehouden. Zij was niet alleen bekend in Goor en omgeving maar zelfs ver buiten
de landsgrenzen. Het aantal buitenlandse kooplieden die de markt bezochten
was dan ook niet gering. Zij arriveerden daags van te voren in Goor en logeerden
hoofdzakelijk in hotel De Engel aan de Grotestraat. Het hotel werd in het jaar
1940 gesloten en in het jaar 1942 afgebroken.
Hoe oud de Goorse Wintermarkt is, is niet bekend. Bekend is wel dat op 23 juli
1283 ‘zijnde den Vrijdagh nae het fest der zaligen Maria Magdalena’ aan de
burgers van Goor, door bisschop Floris (Van Wevelinckhoven) van Utrecht werd
toegestaan twee jaarmarkten te houden en wel op zondag na Petrus en Paulus
(29 juni) en op Sint Andries (30 november). In de Overijsselsche Almanak voor
Oudheid en Letteren van het jaar 1840 komt alleen de markt op 15 december
voor. Het is een markt van paarden, beesten en gevogelte. In een later uitgegeven
almanak komen zelfs elf markten voor, iedere maand één behalve in januari. Als
data werden vermeld 2 februari, 15 maart, 7 april, 3 mei, 9 juni, 31 augustus, 8
september, 12 oktober, 3 november en 15 december.
Volgens een oude man uit Goor ging men vroeger zondagsavonds voor de
Wintermarkt in drommen naar de voorstad. Dat is aan de Enterweg, waar de
vele woonwagenbewoners reeds waren aangekomen. Ze stonden dan met hun
wagens in de buurt van de Molenbelt aan de Enterweg en aan de Kortensdijk. Er
heerste daar een gezellige drukte. Dat de Wintermarkt vroeger van grote
betekenis was bewees wel het besluit van de gemeenteraad van het jaar 1886 om
de paardenmarkt van 15 december op twee dagen te houden. Daarbij kwamen
dan de mei, augustus en septembermarkt te vervallen. De raad achtte het in het
jaar 1887 noodzakelijk deze tweede dag weer af te schaffen. In het jaar 1875
werden er zelfs weekmarkten gehouden, hoewel de handel toen niet toe nam. De
aanvoer van boter en landbouwproducten was eveneens van weinig betekenis en
het schijnt dat een verkeerd begrepen eigenbelang van de winkeliers de
ontwikkeling tegen hield.
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Op 15 december 1875 werden zestienhonderdveertig paarden (waaronder 300
hitten) aangevoerd. Verder honderdtachtig stuks hoornvee, zestien varken en
tachtig biggen. Op de op 15 maart gehouden markt was de aanvoer
tweehonderdveertig paarden, zestig stuks hoornvee, veertig varkens en twintig
biggen. Ook in het jaar 1876 was de handel op de weekmarkten weer afgenomen.
De beide wintermarkten namen in het jaar 1876 in bloei toe. Op 15 december
werden aangevoerd: achttienhonderd paarden (waaronder 300 hitten),
driehonderdveertig stuks hoornvee en tweehonderdveertig varkens. Op die van
15 maart tweehonderdveertig paarden, tweeëntwintig stuks hoornvee en tien
varkens.
De paardenmarkten werden gehouden in de Hengevelderstraat en op de
Deldensestraat en wel tot aan het bord met het opschrift: ‘Oostelijke grens van
het voor paardenmarkt bestemd terrein.’ Dit bord stond aan de rechterkant van
de Deldensestraat in de richting van Delden, ongeveer bij garage Ruessink. Even
verder in de Gyminkshoek, toen nog op Markelo’s gebied, lag een herberg. Deze
herberg was oorspronkelijk een boerenerve ’t Gyminck, horig aan de hof te Goor.
Het erve ’t Gyminck stond daar waar nu ’t Stuivesant aan de Deldensestraat
staat. Vele jaren was het de enige herberg tussen Goor en Wiene. Eeuwen lang
werd het erve ’t Gyminck bewoond door het geslacht Gyminck. Het erve Gyminck
wordt al genoemd in het jaar 1326 en er zijn veel historische bijzonderheden van
bekend. Ze doen echter in verband met de Wintermarkt niet ter zake. Deze
herberg heeft bij de jaarlijkse paardenmarkten, evenals café Reiners, Overweg,
De Kiste, Ter Horst, Lentelink, Hanhart logement De Engel een belangrijke rol
gespeeld. De koeien-, varkens- en geitenmarkt werd gehouden tussen Wijnkamp
en Spoorstraat en in het voorste gedeelte van de Schoolstraat. Later, toen de
aanvoer van vee en varkens minder werd, werd deze gehouden in het voorste deel
van de Kloosterlaan. De Wintermarkt was voor de Goorse bevolking een feestdag
en nergens hoorde men meer humor dan daar. Tot veertig jaar geleden lieten de
plaatselijke fabrieken de middagpauze al om elf uur ingaan, terwijl de scholen die
dag vrijaf hadden. Later was het nog zo dat velen er een snipperdag voor over
hadden.
Tot het jaar 1876 bestond er door de buurtschap Markvelde nog geen gebaande
weg naar Goor en moest men om de Goorse Wintermarkt van midden december
te bezoeken met paard en wagen door een voorde bij de Nieuwe Sluis in de
Schipbeek. Honderden wagensporen door het heideveld brachten ’s avonds op de
terugweg menig marktbezoeker in de war en leiden hem hongerig en moe in de
richting Haaksbergen, in plaats van Neede. Dat schrijft H.A. Huender in:
‘Eibergen voorheen en thans’.
De jaarmarkten waren in het jaar 1881 zeer belangrijk en hadden een goede
naam. Met het oog op het terrein besloot het gemeentebestuur de paarden
voortaan in één rij te plaatsen omdat er in Goor geen beter terrein te vinden was.
De aanleiding was een klacht van W. Duijthoff te Arnhem over de slechte en
gevaarlijke standplaats van de paarden op de markten. Het terrein was veel te
klein voor het grote aantal paarden dat naar de markt werd gebracht en de vele
mensen die er kwamen kijken en kopen. De Kamer van Koophandel was van
oordeel dat door een dergelijke plaatsing het gedrang, vooral op het kruispunt
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van de weg naar Delden en Haaksbergen (hoek prinses JulianapleinDeldensestraat-Iependijk) zou worden weggenomen en dat door het verkeer de
bloei van de markt bevordert zou worden. Bij de uitvoering bleek dat het verkeer
daardoor inderdaad gemakkelijk werd. Aangevoerd werden dit jaar
elfhonderdtachtig paarden, honderdtwintig stuks hoornvee en vijfenveertig
varkens. In het Twentsch Zondagsblad van zondag 18 december 1881 stond over
de Wintermarkt van 15 december het volgende bericht: ‘In geen jaren hadden we
hier zoo’n drukke wintermarkt. Er waren meer dan 2000 paarden aangevoerd.
Duitsche en Fransche kooplieden betaalden de beste met f 500 à f 600. In
runderen, vooral vette was de handel levendig.’ In het najaar van het jaar 1882
was hier een vrij levendige markt in aardappelen en kool. De toestand van de
markten, vooral van de drie grote paardenmarkten was evenals vorige jaren in
het jaar 1883 zeer gunstig en de handel zeer levendig. Die van de nieuw
ingevoerde nieuwe markten liet echter veel te wensen over. Dit gaf enkele burgers
aanleiding een marktcommissie te vormen om daarin verbetering te brengen.
Deze commissie heeft echter niets gedaan om haar bestaan te rechtvaardigen.
Op de markt van 2 februari 1883 werden aangevoerd:
192 paarden
62 koeien
50 varkens
Op de markt van 15 maart 1883 werden aangevoerd:
330 paarden
43 koeien
41 varkens
Op de markt van mei 1883 werden aangevoerd:
34 koeien
26 varkens
120 biggen
Op de markt van september 1883 werden aangevoerd:
60 paarden
72 koeien
20 oude varkens
250 biggen
230 schapen
Op de Wintermarkt van 15 december was de aanvoer elfhonderdveertig paarden,
zevenentachtig koeien en twintig oude varkens.
Om de nieuwe markten te bevorderen werden in het jaar 1884 premies uitgeloofd
op de aanvoer. De drie wintermarkten van het jaar 1885 waren goed. De
pogingen om de andere maandmarkten in bloei te doen toenemen bleken niet
aan de verwachtingen te beantwoorden. In verband met de weinige ruimte voor
de grote paardenmarkten werd in het jaar 1893 aan het gemeentebestuur het
advies gegeven om de sloten langs de weg naar Delden te dempen.
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De aanvoer in het jaar 1895 bedroeg:
2 februari
460 paarden
58 koeien en ossen
36 pinken
30 dertig varkens

15 maart
550 paarden
45 koeien en ossen
30 pinken
36 varkens
140 biggen

28 augustus
60 koeien en ossen
30 pinken
45 varkens
535 biggen

15 december
2000 paarden
75 koeien en ossen
20 pinken
15 varkens
Op 26 november 1895 werd aan de gemeente in overweging gegeven de rij
paarden tussen de brug over de Spoeling (nu prinses Julianaplein) en Reinders
(1970: hotel Ostara) te laten zoals die altijd geweest was. Daarentegen op de
Deldensestraat naar de kant van Goor de paarden niet verder op te stellen dan
het nieuwe hekwerk aan de oostkant. De westkant van het erve Koning kan dan
vrij blijven. Zulks ter bevordering van het verkeer. In de vergadering van de
Kamer van Koophandel van 19 januari 1897 werd meegedeeld dat als gevolg van
een nieuwe regeling van de staatsspoorwegen het afzonderlijke vervoer van
paarden niet meer met een gewone personentrein kon gebeuren. Dit was ook de
reden dat veel kooplieden hun paarden per Hollands Spoor vanaf Holten
verzonden. De vracht van Holten tot Amsterdam was toen een bedrag van drie
gulden en zestig cent en van Goor tot Amsterdam twintig gulden. Vooral aan de
markten in februari en maart deed zoiets grote afbreuk. Teneinde de inkomsten
van de gemeente te doen stijgen werd aan de Kamer van Koophandel in het jaar
1899 door burgemeester en wethouders het oordeel gevraagd over het opnieuw
invoeren van het marktgeld. Algemeen waren de leden van mening dat indien tot
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heffing van marktgeld werd besloten dit de markten zou schaden. In dezelfde
vergadering werd de opmerking gemaakt dat er bitter weinig werd gedaan om tot
verbetering van de markten te komen. Door enige leden van de raad werd bij het
nakijken van de gemeenterekening nog wel de aanmerking gemaakt op de luttele
advertentiekosten.
Op de februarimarkt van het jaar 1899 werden aangevoerd:
455 paarden
40 koeien
38 pinken
30 varkens

Maart
560 paarden
32 pinken
24 varkens
51 biggen

De aanvoer van paarden op de jaarlijkse grote markten in het jaar 1902 bleef
aanzienlijk. Vooral doordat veel boeren zich meer dan ervoor op het fokken van
en de handel in paarden toelegden. De Hollandse, Groninger en buitenlandse
kooplieden kochten bij de boeren in de stallen op de boerderij de paarden en
hielden er keuringen. Dat gebeurde enige dagen voor de markten. Op de markten
zelf werden derhalve minder paarden verhandeld waardoor de prijzen enigszins
gedrukt werden. De handel in hitten en veulen in het jaar 1902 door de in
Twente wonende paardenhandelaren bleef groot. Het heffen van staangeld van
kramen en publieke vermakelijkheden op de markten vormde in het jaar 1903
weer een punt op de agenda van de gemeenteraad. Wat betreft de marktgelden
werd in overweging gegeven ze niet te heffen omdat dit ongewenst en gewaagd
werd gevonden, nu de omliggende gemeenten door premies en afschaffing van de
marktgelden de bloei van hun markten trachten te bevorderen. Verder werd
geadviseerd het heffen van staangeld voor kramen en publieke vermakelijkheden
te bevorderen. Het heffen van marktgelden zou de publieke verkopingen en het
kopen van de paarden op stal in de hand werken.
In het jaar 1904 bleef de paardenmarkt van februari, de tweede grote
wintermarkt, wat de bloei betrof stabiel. Een flink aantal paarden werd
aangevoerd, waarvan vele door Duitse kooplieden werden gekocht. De handel is
pony’s was levendig. Per spoor werden die dag twaalf wagons verzonden. De
aanvoer op de maartmarkt, de derde grote wintermarkt, was kleiner dan het
vorige jaar. Circa driehonderd stuks vee stonden aan de lijn. Er waren nog wel
wat jongere paarden waarin enige handel was. Door de sluiting van Rusland voor
de uitvoer van pony’s waren de prijzen hoger dan gewoonlijk. Evenals op de
Lichtmismarkt was de aanvoer van vee en varkens gering. De meimarkt had als
paardenmarkt haar betekenis verloren. Dit jaar was geen enkel paard
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aangevoerd, vee slechts weinig. Maar de aanvoer van varkens was des te groter.
De grote Wintermarkt van 15 december was wat de aanvoer betreft veel drukker
dan het jaar ervoor. Het aantal aanwezige paarden bedroeg achttienhonderd.
Tegen goede prijzen werd er druk gekocht. Luxe paarden voor het binnenland,
werkpaarden voor Duitsland en gedeeltelijk voor het binnenland. Per spoor
werden vijfendertig wagons paarden voor het binnenland verzonden.
Door de sluiting van Rusland was de handel in pony’s van de in Twente wonende
paardenhandelaren verminderd. Zij kochten dat soort paarden nu in Roemenië,
Letland en Oost-Pruisen. Op de Lichtmismarkt stonden in het jaar 1905
vijfhonderd paarden aan de lijn. Hitten waren er minder dan het jaar ervoor. Men
zag meer twee à vier jarige inlandse paarden. De handel was vrij levendig. De
hoge prijzen waren echter de oorzaak dat er niet meer paarden verhandeld
werden. De aanvoer van vee was van geen betekenis. Op de maartmarkt waren
betrekkelijk weinig paarden aangevoerd. Ongeveer driehonderd stonden er aan
de lijn, meest flinke werkpaarden van vier, tot acht à tien jaar. Er waren enkele
jonge paarden, hitten slechts weinig. Tot flinke prijzen werd nog wel enige handel
gedaan. Koeien waren er weinig. De meimarkt had weinig te betekenen. Biggen
werden voor twee gulden per stuk verkocht. De oude varkens waren evenmin
duur. Op de wintermarkt van 15 december stonden honderden paarden aan de
lijn. De kooplui waren eveneens in grote getale aanwezig, zodat er heel wat
handel was. Er werden achtenveertig wagons van Goor verzonden. De prijzen
waren hoog.
In het jaar 1905 werden er op initiatief van de Vereniging Goor-Vooruit pogingen
gedaan om de weekmarkt te doen opleven. Eerst wilde het niet bijzonder goed
vlotten. Tegenwoordig bezit Goor een druk bezette weekmarkt waar uitsluitend
kramen zijn opgesteld. Volgens de Marktlijst van het jaar 1932 waren er dat jaar
nog drie paardenmarkten. Op 2 februari was er een aanvoer van zevenhonderd
werkpaarden en hitten. Op 15 maart een aanvoer van vijfhonderd gekruiste
Belgen, hitten en jonge paarden. Op 15 december was er een aanvoer van
elfhonderd licht type paarden, gekruiste Belgen en hitten.
Geheel onverwachts nam de Goorse raad op 26 juni 1963 het besluit twee van de
drie Goorse Wintermarkten op te heffen en wel de Lichtmismarkt van 2 februari
en de maartmarkt (15 maart). Op dat moment is naast de weekmarkt alleen de
Wintermarkt van 15 december als paardenmarkt overgebleven.Velen waren over
dit opzienbarende besluit slecht te spreken omdat gebroken werd met een
jarenlange traditie. Temeer was dit besluit zo’n verassing omdat oorspronkelijk
op de agenda een voorstel van burgemeester en wethouders stond om de data
van de paardenmarkten te wijzigen.
Tijdens de Wintermarkt trof men in het begin van de twintigste eeuw aan bijna
ieder huis in de Hengevelderstraat een bordje aan. Daarop stond hetgeen wat
men had aan te prijzen. Men las: ‘Hier zet men koffie en broodjes met kaas’,
‘Bergplaats voor rijwielen’ of ‘Erwtensoep met kluif’. Knuppel-Dieks (Ziegerink))
was een klein mannetje met een bochel. Hij woonde destijds dan hier, dan weer
daar in de Hengevelderstraat. Dieks kon lezen noch schrijven en wilde er ook wel
iets bij verdienen. Hij vroeg vrienden een bordje voor hem te schrijven. Dat
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gebeurde natuurlijk en zo prijkte die marktdag de hele dag aan het huis van
Dieks: ‘Hier zet men fietsen’ en ‘Bergplaats voor koffie’.
De zakenlui profiteerden goed van de Wintermarkt. De manufacturiers stonden
voor deze gelegenheid met een kraam voor hun woningen. Kuiper Geerts in de
Grotestraat met allerlei kuipwerk terwijl bij poelier Moorman in de Grotestraat
naast verschillende soorten wild meestal ook een wild varken aan de stelling
hing. De stelling was voor deze gelegenheid gemaakt. Bij ijzerhandel Koning, ook
in de Grotestraat werden allerlei ijzerwaren uitgestald.
Langs de straat zelf waren de diverse kramen en stands opgesteld van de
standhouders. Die werden met de naam ‘marktschreeuwers’ aangeduid. Zo was
daar de stand van Hollander met z’n hoge hoed, specialist in het gratis trekken
van tanden. Dit gebeurde zogenaamd met de hand. Als het erop aankwam
toverde hij een tangetje uit zijn mouw tevoorschijn. Luidkeels schreeuwde de
uiterst bespraakte man zijn kunde uit. Nog harder schreeuwden de omstanders
als zich een slachtoffer uit het publiek vrijwillig had aangemeld. Men kon het
kermen van de patiënt zo niet meer horen. De man verkocht ook watjes die
gedrenkt moesten worden in een of andere vloeistof en die dan in een holle kies
gedrukt moesten worden. Na enkele ogenblikken werd een uitgekozen slachtoffer,
na aldus behandeld te zijn, de pet van het hoofd getrokken. De patiënt moest
erin spuwen en warempel, de boosdoener lag in de pet. Met ongelooflijke rappe
tong wist ‘de dokter’ bovendien zijn geacht publiek de meest waardeloze rommel
aan te smeren. Verder was er de verkoper van de Zutphense of Deventer
almanak. ‘Leugenzak’ zei de jeugd er achteraan. Daar waren ook de
Amsterdamse liedjeszangers, waarvan er één een geweldige snor had. Een van
hen had een hoge, de andere een bolhoed op. Dan was er nog Jaap-met-de-koek,
die eens een flinke boerendochter een klinkende zoen gaf. Eerst had hij haar een
stuk koek in de mond gedrukt. Het leverde hem prompt een boete op waar hij het
jaren later nog over had. De kinderen werden op school gewaarschuwd niet te
dicht in de buurt bij Jaap-met-de-koek te komen, dit vanwege zijn nogal
gepeperde woordenschat.
Naast talloze kramen stonden er ook de diverse grotere tenten, zoals de
dierentent voor de Middenstraat, naast het oude gemeentehuis. Daarop stond te
lezen: ‘Leffende Leuwen’. Jongens die op de Schild woonden en het de eigenaar
van de leeuwentent ‘s morgens op het bordje zagen schrijven, maakten hierover
opmerkingen en lachten erom. De man werd woedend en dreigde de jongens met
opsluiting in de leeuwenkooi. Zij waren toen zo bang geworden dat ze de hele
verdere marktdag niet langs de tent durfden gaan. Om de Hengevelderstraat en
de paardenmarkt te bereiken maakten ze gebruik van het vroegere kerkpad. Dat
liep van de Grotestraat tussen de panden van Van der Hart en Jeukens tot de
Hengevelderstraat naast het café Lentelink en de rooms- katholieke kerk. Verder
stond er voor de Kloosterlaan een tent met de wonderkoe ‘Olga’. Deze koe was te
Krimpen aan de IJssel geboren en door vijf veeartsen onderzocht. Op de markten
stond meestal ook een man met een klein tafeltje waarboven een boog was
gemaakt. Hieraan was door middel van een touwtje een balletje bevestigd, dat
heen en weer geslingerd kon worden. De kunst was nu om een kegel, die midden
op het tafeltje geplaatst werd, door het balletje van achteren omver te werken.
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Aangezien het een hazardspel en dus verboden was, lette de man doorlopend op
of er ook onraad in de buurt was. Zag hij een politieagent in zijn omgeving, dan
verdwenen snel kegel en balletje in zijn broekzak. Nadat de man het spelletje een
paar keer had voorgedaan en uitgelegd had hoe gemakkelijk het was, meldde zich
meestal wel een deelnemer. De eerste paar keer ging het geregeld om kleine
bedragen. Het leverde altijd winst op voor de speler. Bij de verdere inleg ging het
altijd mis, dan ging het om grotere bedragen en streek de man de buit op. Met
speelkaarten was hij ook erg handig. Wilde het niet vlotten met zijn kegeltje dan
probeerde hij een behendigheidsspelletje met kaarten: één-twee-drieschoppenaas, waar natuurlijk ook om geld gespeeld werd.
In de cafés ijverden de eigenaren met de extra krachten om de kelen van de
marktbezoekers te smeren. Waar veel gedronken werd ontstond wel eens ruzie.
Meer dan eens moest er door de gemeentepolitie, voor deze gelegenheid versterkt
met manschappen van de marechaussee, ingegrepen worden en werden de
arrestanten ingesloten. De Iependijk, (het begin vanaf de Deldensestraat tot aan
de rooms-katholieke begraafplaats was tot omstreeks het jaar 1925 aangewezen
als standplaats voor woonwagens. Nu is het een brede straat nadat de dikke
bomen langs de weg zijn gekapt. Tijdens de marktdagen, toen de
paardenmarkten nog in volle bloei waren, was het hier een drukte van belang.
Ook vechtpartijen waren dan aan de orde van de dag. Zo gebeurde het eens dat
na een rumoerige wintermarkt een vechtpartij ontstond onder de
woonwagenbewoners, waarbij er één dusdanig werd toegetakeld dat hij meer
dood dan levend was. De dader was in zijn woonwagen gevlucht van waaruit met
kokende koffie, een wasteil en dergelijke naar de politiemannen werd gegooid. Die
stonden met getrokken pistolen en sabel in de hand klaar om de woonwagen
binnen te gaan. Veldwachter Wondergem werd met een teil bekogeld en hij kon
nog net op tijd de teil met zijn sabel opvangen. De teil werd hierbij doorboord. Na
dit incident mocht alleen deze politieman de wagen binnenkomen, waarna de
man zich kalm liet arresteren.
Naarmate het vervoer per bus en auto en het transport van de paarden per
vrachtauto toenam verminderde meer en meer de gezellige drukte, die aan de
verschillende markten vooraf ging. In vergelijking met de vroegere wintermarkten
is er wel heel veel veranderd. Van de glorietijd van een eens zo belangrijke Goorse
Wintermarkt is niet veel meer overgebleven. Toch heeft deze markt nog steeds
betekenis. In het jaar 1971 werden weer koeien aangevoerd, toch gaat meer en
meer de belangstelling uit naar de moderne landbouwmachines en werktuigen
voor de landbouw. Deze verdringen de paarden en worden in steeds grotere mate
naar de markt aangevoerd.
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Wel ’t onderste oet de kan wil hebben mot ’t langste wochten
Mangs geett wa better as mangs

De beiaard

Er zijn zingende torens in Overijssel. De Nieuwe Toren van Kampen (17e eeuw) en
de gehelmde Lebuinustoren van Deventer hebben nog in hoofdzaak klokken van
Francois Hemony. Hasselt heeft in zijn geheel vernieuwde 3-oktaafs carillon nog
twee Hemony-klokken. Vrolijke klanken worden op markt- en feestdagen
uitgestrooid door Almelo’s Sint Gregorius, de Zwolse Peperbus en het
Hardenbergse stadhuis, terwijl ook de toren van het nieuwe raadhuis in Hengelo
zich mengt in de klokzang van de Overijsselse beiaarden. In de forse toren van de
basiliek van Sint Plechelmus bevindt zich een grote klokkenkamer met een
prachtig carillon, dat dagelijks de oude stad opvrolijkt.
Pas in het tijdperk van de wedergeboorte van de beiaardierkunst (1890-1940)
komt Twente in aanraking met deze kunst. De ontstaansperiode (1370-1644), het
eerste bloeitijdperk (1644-1680), de nabloei (1860-1790) en de tijd van verval
(1790-1890) lieten Twente onberoerd. Door kontakten met de IJsselstreek in de
genoemde perioden zal de beiaard hier bij verschillende personen wel bekend zijn
geweest. Het heeft evenwel aan middelen en mogelijkheden ontbroken om dit
instrument in Twente populair te maken. Men kan zich afvragen of men in
Almelo, nadat omstreeks het jaar 1780 de toren van de hervormde kerk van een
koepel werd voorzien, de aanschaffing van een beiaard heeft overwogen. Te
oordelen naar de oude afbeeldingen was Almelo toen een stad met een
aantrekkelijke sfeer en een zingende toren zou daar niet tot de onmogelijkheden
behoord hebben. Wat in de achttiende eeuw echter niet plaats vond gebeurde in
het jaar 1926. Tijdens de achtste Twentse Katholiekendagen op tweede
pinksterdag werd in de toren van de Sint Georgiuskerk een drie octaafs beiaard
met klokken in gebruik genomen. Het klokkenspel was gemaakt door de Engelse
gieter Gillet & Johnston. Het spel was een geschenk van de fabrikantenfamilie
Ten Bos. Het Almelose voorbeeld werd spoedig gevolgd door de fabrikantenfamilie
Van Heek. In het jaar 1929 werd de stadstoren in Enschede voorzien van een
klokkenspel. Het zware drieënhalf octaafspel werd eveneens door Gillet &
Johnston gegoten. Het jaar daarop, in 1930, kreeg de Sint Plechelmustoren in
Oldenzaal een drieënhalf octaafs beiaard geschonken door de fabrikant
Gelderman, ook gegoten door Gillet & Johnston.
In Almelo werd in het jaar 1928 Nicolaas Bruyn als stadsbeiaardier aangesteld.
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Hij studeerde aan de Beiaardschool te Mechelen en is in het jaar 1972 nog als
beiaard in functie. Hij was toen negenentachtig jaar en de oudste stadsbeiaardier
ter wereld. In Enschede werd met ingang van 1 augustus 1929 Benno de Bruin
benoemd, die in het jaar 1945 door Dick van Wilgenburg uit Enkhuizen werd
opgevolgd. In Oldenzaal vlotte het aanvankelijk niet met de benoeming van een
vaste bespeler. Voor bepaalde gelegenheden werd Johan Meyll uit Nijkerk
uitgenodigd en nadat de bespelingen door Theo van Latenstein op een
teleurstelling uitgelopen waren, werd Toon Borghuis aangesteld. Twente had dus
in zeer korte tijd drie prachtige klokkenspellen geschonken gekregen van de
textielfabrikanten.
Het Almelose klokkenspel werd na de inval in mei 1940 stopgezet. Maar deken
Van de Waarden kon de klokkenzang niet missen. Het spel werd weer in werking
gezet en mede daardoor werden in het jaar 1943 de klokken (op twaalf na)
gevorderd. Voor deze twaalf klokken wist Nicolaas Bruyn nog twee vaderlandse
liederen te steken die de oorlog door hebben geklonken. In het jaar 1951 werden
de twaalf klokken ingeleverd voor de toen nieuw bestelde beiaard. Op tien
klokken na werd ook het Enschedese spel in het jaar 1943 gevorderd. Dick van
Wilgenburg kon in het jaar 1945 voor deze klokken voor het hele en het halve
uur elk een Valerius-lied versteken. In het jaar 1950 verdwenen ook deze
klokken om plaats te maken voor de nieuwe stadsbeiaard. De tien klokken
werden op een van de zolders van de stadstoren opgeslagen. Zij verhuisden in het
jaar 1958 tijdelijk naar de raadhuistoren in Hilversum voor proeven in verband
met in die toren aan te brengen zware beiaard. Tenslotte werden zij in het jaar
1964 teruggeven om in de beiaard van Drienerlo te hangen. Het Oldenzaalse spel
bleef behouden. Hier zette men dadelijk na 10 mei 1940 de beiaard stil en dit
bleef zo de gehele oorlog. Het behoud van dit spel betekent dat de
Plechelmustoren
de
belangrijkste
en
zuiverste
beiaard
uit
de
beiaardrenaissanceperiode (1890-1940) bezit. De beiaard heeft ondanks zijn
korte tijd van bestaan nu reeds een aanzienlijk historische waarde. Almelo en
Enschede dienden na de bevrijding naar en nieuw klokkenspel uit te zien. Door
de oorlogsschadevergoeding alsmede door een belangrijke schenking door
iemand die onbekend wenste te blijven, kon de Enschedese stadstoren naast de
vier nieuwe luidklokken, waarvan de zwaarste in de beiaard meespeelt, tevens
van een spel van achtenveertig door Van Bergen gegoten klokken voorzien
worden. Dick van Wilgenburg kon eindelijk na vijf jaar zijn marktbespelingen
beginnen. Van Wilgenburg kreeg een tiental lessen van de stadsbeiaardier Willem
Créman uit Zwolle. In de jaren 1961 en 1962 ging hij nog eens in de drie weken
naar Mechelen om zijn spel nog mooier te doen klinken.
In Almelo wilde het met de financiering van het klokkenspel niet vlotten. Wel
kreeg men oorlogsschadevergoeding. Het kostte moeite het tekort van het
aanschafbedrag bij elkaar te krijgen. Dankzij persoonlijk optreden van
burgemeester Ravesloot en deken Vergeer kon dit tekort worden aangevuld. Petit
& Fritsen werd opgedragen een spel van negenendertig klokken te vervaardigen.
In het jaar 1963 werd het spel met nog acht kleine klokje aangevuld. Intussen
was in het jaar 1949 de Oldenzaalse beiaard met drie zware Eijsboutsklokken
uitgebreid. De Van Wou-klok uit het jaar 1493 en de Maria-klok (na bijstemming)
werden als basisklokken in de beiaard opgenomen. De drie klokken werden ter
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gelegenheid van ‘1000 jaar Oldenzaal’ geschonken. Nadat in het jaar 1965 nog
twee kleine klokjes werden toegevoegd, de Karel en de Dora, heeft de
Plechelmusbeiaard nu achtenveertig klokken en is hij de zwaarste beiaard van
Twente. In het jaar 1955 werd Karel Borghuis de vaste bespeler. Hij behaalde als
een van de eerste leerlingen van de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort
beide diploma’s voor beiaardspel.
Het in de oorlog geleden verlies aan klokken werd na het jaar 1945 in winst
omgezet. Alle drie Twentse klokkenspellen werd vier octaafs beiaarden.
Sedertdien werd het aantal zingende torens in Twente verdubbeld tot zes. In
september 1963 werd tegelijk met de officiële opening van het stadhuis in
Hengelo een uit zevenenveertig klokken bestaande beiaard van Petit & Fritsen in
gebruik genomen waarvan de financiering in de bouwsom van het raadhuis was
begrepen. Ria van Vliegen-Pieffers slaagde eveneens voor beide diploma’s aan de
school te Amersfoort en zij werd de vaste bespeelster. Precies een jaar later werd
op Drienerlo, onder koninklijke belangstelling een spel van negenenveertig
klokken in gebruik genomen. Het spel was gegoten door Eijsbouts en geschonken
door de TOG-gemeenten. Dertig van deze klokken dragen elk de naam van een
der TOG-gemeenten. De klokken werden in een speciaal gebouwde toren, de
Campustoren opgehangen. Het laatst opgestelde spel in Twente is dat van het
raadhuis van Hellendoorn te Nijverdal. Het spel telt in het jaar 1972 nog dertig
klokken en er zijn er nog vijf aan toegevoegd. Het klokkenspel werd in het jaar
1969 door Eijsbouts gegoten en gemonteerd. Tegen de opstelling van dit
gekortwiekte en aan de gevel geplakte spel bestaan bezwaren. Slechts een toren
van voldoende hoogte met een goede klokkenkamer die een juiste opstelling van
een beiaard waarborgt waardoor het beiaardspel geheel tot zijn recht komt. Er is
voor de spelende beiaardier nog de hinderlijke bijkomstigheid dat door de huidige
wijze van montage de klokken tegen de muur weerkaatsen zodat hij elke klank
twee keer hoort. Nijverdal is de eerste plaats in Twente waar de bevolking zelf de
gelden voor de aanschaffing van het klokkenspel bijeen heeft gebracht. Als vaste
bespeler was in het jaar 1972 de THT-student Gerrit Docter.
Nijverdal is niet de enige plaats waar aanmerkingen over de opstelling van het
klokkenspel bestaan. In Enschede is het de stadstoren die een beiaardprobleem
veroorzaakt. De spits is te gesloten waardoor het geluid van de klokkenklank niet
voldoende gehoord wordt. Een eerste oplossing is het aanbrengen van een nieuwe
en open spits. Een tweede oplossing is het geschikt maken van de stadhuistoren
voor de beiaardopstelling. De derde oplossing is de bouw van een geheel nieuwe
toren.
Toen in Rijssen plannen bekend werden de huidige toren van de Schildkerk door
een nieuwe en open bovenbouw te vervangen was daarin eveneens de plaatsing
van een drie octaafs beiaard opgenomen. Nadat de zaak betreffende de toren in
kannen en kruiken was werd er toch nog roet in het eten gegooid. Een oude
Rijssenaar meende de bevolking te moeten waarschuwen voor ‘dat gerammel’.
Een artikel van Rinus de Jong in het Weekblad voor Rijssen gaf informatie over
een beiaard. Maar het kwaad was al geschied. Toen het beiaardcomité zijn
inzamelingsactie begon kwam er weinig geld binnen. De burgemeester Landweer
wilde een bedrag aan dit weinige binnengekomen geld toevoegen. Ook hierbij
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werd tegenstand ondervonden. Men heeft van een wijziging van de
Schildkerktoren afgezien en de beiaardplannen hiervoor zullen niet doorgaan.
Ook de pogingen die bij de restauratie van de Simon en Judastoren te
Ootmarsum ondernomen zijn om deze toren zingend te maken zijn mislukt. Na
een succesvolle tournee in augustus 1970 met de rijdende beiaard van Eijsbouts
door alle kerkdorpen van Losser, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe
raadhuis betreurt men het achteraf dat geen zingende toren is opgenomen.
Wellicht dat het door een oude Haaksbergernaar geschonken klokje ‘Kielgraads’
te zijner tijd zal meezingen in een vier octaafs beiaard in de toren van het nieuwe
raadhuis van Haakbergen. En wie weet worden de plannen voor een klokkenspel
in de Enschedese wijk De Wesselerbrink ook nog eens verwezenlijkt.
In Twente zijn er mensen belast met het onderhoud van de beiaardinrichtingen.
In Almelo betreft het de klokkenstellers uit het geslacht Bruggeman, in Oldenzaal
de Grönefelds en Abbink, in Enschede Jeunink en Kleinsmiede en op Drienerlo
Timmerman. Dankzij hun worden de Twentse beiaarden in een goede staat
bewaard. Dat is een eerste vereiste voor dit muziekinstrument dat aan de natuur
blootstaat. Aanvankelijk speelden de beiaardiers in Twente alleen op markt- en
feestdagen.

Herinnering aan Dick van Wilgenburg

D’ oale maarkt van Aensched
Zit ik op d’oale maarkt te drömen
op ’n terraske van ’t trottwaar
zit ik te soesn onder de böme
lik miej et leawn nog nich zo raar
At dan van wilgenburg zien klokn
höörn döt oawer ’t oale plein
zit ik doar mö, röst oet van ’t sjokn
wil ik nen oognslag miej zölwn wean
D’ lö vleegt vöörbiej met boskoptasn
jachtig, höästig, hebt gen tied
achter eer an floddert ere jasn
goat nog nich vuur mekaar oet zied
Autoos, brommers, fietsen, skoeters
’t roast an enen toer vedan
doar-tuskn-duur höör iej ok nog toeters
’t kan nich aans, doar krie’j wat van
D’rum zit ik geern op dee maarkt te drömen
op ’n terraske van ’t trottwaar
maj ik geern soesn onder dee böme
en lostern noar de kloknschaar

In het jaar 1957 begon Karel Borghuis met avondbespelingen op zondagen. Ze
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werden door hemzelf en door gastbeiaardiers verzorgd. Daarmee had Oldenzaal
voor Twente een primeur. Deze avondbespelingen zijn sindsdien ononderbroken
elk jaar voortgezet. Dick van Wilgenburg begon in het jaar 1959 in Enschede met
avondbespelingen. De traditie wordt door zijn opvolger Willem Mesdag voortgezet.
Deze is in het jaar 1965 als stadsbeiaardier benoemd. Hij studeerde ook in
Amersfoort en was evenals Dick van Wilgenburg voordien werkzaam te
Enkhuizen. In Oldenzaal en Enschede wordt een programmaboekje uitgegeven.
In het jaar 1967 startte men op Drienerlo met avondbespelingen op woensdag,
die naderhand werden verplaatst naar de zondagmiddag. Aanvankelijk werden de
bespelingen verzorgd door Karel Borghuis en zijn leerlingen. In het jaar 1970 is
men begonnen met het uitnodigen van gastbeiaardiers. Pas na jarenlange
pogingen lukte het Ria van Vliegen-Pieffers de beleidsmakers in Hengelo zo ver te
krijgen. In het jaar 1970 konden op woensdagmiddag bespelingen worden
verzorgd door haar zelf en gastbeiaardiers. In Nijverdal is men direct na de
ingebruikname van de beiaard in het jaar 1970 met avondbespelingen gestart
door Twentse beiaardiers en hun leerlingen. Daarvoor heeft men de
maandagavond als vast speelmoment gekozen.
In de loop der jaren heeft een rij van binnenlandse beiaardiers op de Twentse
beiaarden concerten gegeven. Het bespelen hiervan door buitenlandse
beiaardiers heeft ertoe bijgedragen dat de zingende torens in Twente buiten de
landsgrenzen een goede naam kregen. Er waren beiaardiers uit Australië, NieuwZeeland, Verenigde Staten, Canada, Engeland, Frankrijk en België. Men heeft
van de zes Twentse beiaarden de muziek op schijf gezet. Bij de buitenlandse
toeristen en vooral ook bij de gemigreerde Nederlanders is dergelijke muziek zeer
geliefd.
Twente heeft met de avondbespelingen de achterstand in de beiaardkunst
grotendeel ingehaald. Ook op andere wijze is men doende deze achterstand weg
te werken. Toen Drienerlo een klokkenspel geschonken kreeg besefte men dat
men met dit geschenk iets moest doen. Er werd een Campus Beiaardcommissie
in het leven geroepen onder voorzitterschap van Walter Hengeveld. De commissie
begon de activiteiten in het voorjaar 1965. Na een oproep meldden zich
studenten en stafmedewerkers als beiaardleerlingen. Ze kregen onder beheer van
de Muziekschool Hengelo beiaardlessen van Karel Borghuis. Toen verschillende
leerlingen goede vorderingen maakten was de tijd gekomen om zich te
presenteren. Men kwam op het idee een beiaardfestival met verschillende
attracties te organiseren. Op de laatste zondag van april 1967 werd een eerste
festival georganiseerd. Dit was zo’n succes dat men spontaan beloofde er een
jaarlijks terugkerende traditie van te maken. Op 2 mei 1971 werd het eerste
lustrum gehouden dat elk jaar meer bezoekers trekt. Naast beiaardspel van Karel
Borghuis en zijn leerlingen waren er optredens van muziekkorpsen uit Enschede,
Oldenzaal, Lonneker en Glanerbrug. Er traden boerendansers op, het Almelose
Huisvrouwenorkest, een draaiorgel uit Hellendoorn, de ruiterij Hippo Campus en
het kindercircus Telstar uit Haaksbergen. Er was een samenspel tussen beiaard
en muziekkorps en tussen beiaard en draaiorgel terwijl tot slot de rijdende
beiaard van Eijsbouts bespeeld werd. Daardoor werd niet alleen de ontmoeting
van de Twentenaren en THT bevorderd maar het betekende tevens in deze vorm
een primeur. Twente kreeg op dit gebied een eigen gezicht. Toen in het jaar 1969
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werd herdacht dat Enschede veertig jaar in het bezit was van een klokkenspel
werd tijdens de viering het idee van ene Twentse Beiaarddag gelanceerd. Deze
was als regionale beiaarddag de eerste en tot het jaar 1972 de enige in zijn soort
en dus opnieuw een primeur voor Twente. Op deze eerste Twentse Beiaarddag
speelde elke deelnemende beiaardier een half uur terwijl de bezoekers een biertje
dronken. Op de tweede dag in Oldenzaal (1970) speelden de beiaardiers enkele
stukken die door een jury werden beoordeeld. De derde Twentse Beiaarddag werd
op 28 augustus 1971 te Nijverdal gehouden en deze had ook een
wedstrijdkarakter en voor het publiek werden enkele attracties georganiseerd. In
Almelo wordt in het jaar 1972 de vierde Beiaarddag georganiseerd. Ook deze
primeur voor Twente heeft dus inmiddels zin bestaansrecht bewezen.
De New Yorkse beiaardier kwam op de gedachte een wereldbeiaarddag te
propageren. Hij wilde voor een dag de onderlinge verbondenheid van alle
beiaardiers tot uitdrukking brengen. Hij koos daartoe een willekeurige datum, 28
april, en hij hoopte dat alle beiaardiers in de wereld op die dag gedurende een
uur hun beiaard zouden bespelen. In Twente heeft men gemeend het idee van
Jim Lawson als eerste in Nederland in te voeren. Zo werden op 28 april 1970
voor de eerste keer vijf van de zes Twentse beiaarden (Almelo kon niet meedoen)
op wereldbeiaarddag in de avond een uur bespeeld. Op 28 april 1971 was dit
weer het geval en opnieuw liet Almelo ook deze keer verstek gaan. Behalve de
wereldbeiaarddag wordt deze dag in Twente ook beschouwd als officiële opening
van het zomerspeelseizoen, met avondbespelingen en andere gebeurtenissen
rond de beiaard. Men wil ook de vreugde over de terugkeer van de maand mei
tot uiting brengen zoals al eeuwenlang een traditie is in Nijkerk, Gouda,
Schoonhoven, Utrecht, Middelburg en Vere. Om een en ander gezamenlijk te
kunnen organiseren werd op 19 februari 1971 in het stadhuis te Hengelo een
Twents Beiaardkontakt opgericht. Walter Hengeveld werd voorzitter en de
secretaris werd Lebbink van de afdeling Culturele Zaken van de gemeente
Hengelo. In dit Twentse Beiaard Kontakt hebben vertegenwoordigers van
beiaardeigenaren, beiaardiers, beiaardleerlingen in Twente zitting genomen. Elk
jaar zal men in februari bijeenkomen om de activiteiten voor het komende
zomerseizoen voor te bereiden. Hoewel het uitgangspunt is dat elk zijn eigen
individualiteit behoud zullen toch vanaf 1971 door alle beiaardiers twee
gastbeiaardiers worden uitgenodigd. Deze gastbeiaardiers blijven een week in
Twente.
Samenvattend mag geconcludeerd worden dat men in Twente in betrekkelijk
korte tijd een actief beiaardleven heeft verwezenlijkt. Daarbij heeft men enerzijds
de vormen van elders overgenomen, anderzijds heeft men zelf naar nieuwe
vormen gezocht. De beiaardkunst in Twente heeft zo geleidelijk een eigen gezicht
gekregen waardoor het een eigen plaats in de internationale beiaardkunst heeft
ingenomen. Men denkt erover naast dit Twents Beiaard Kontakt in de herfst van
het jaar 1971 een vriendenkring van de Twentse Beiaard op te richten.
Particulieren en instellingen kunnen tegen betaling van een klein bedrag lid
worden.
Eén aspect van de beiaardkunst heeft nog weinig aandacht gekregen: de
kompositie. Er is een Kleine Suite voor Beiaard van Tideman-Wijers uit Almelo,
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Karel Borghuis schreef een inleiding ‘Licd en Passacaglia’ over twee
koningskinderen alsmede een Pièce pour carillon, vier interventies, een
chromatisch menuet, five sonics, een rondo etude en kleine speelmuziek. Een en
ander is echter nog te weinig om Twente op dit gebied voldoende te laten
meetellen.
Het ontbreekt in Twente niet aan incidentele beiaardactiviteiten. Interessant is
het optreden van de rijdende beiaard in Hengelo en Enschede in het jaar 1967,
tijdens het eerste beiaardfestival op Drienerlo en in de eerste veertien dagen van
juni 1970 te Enschede en vervolgens gedurende de eerste tien dagen van mei
1971 te Almelo, Hengelo en Enschede. Zo kan de bevolking kennis maken met de
beiaard. Ook dienen vermeld te worden de tentoonstelling ‘Van heidens lawaai tot
carillon’ in het Palthehuis te Oldenzaal naar een idee van Tempelmans Plat uit
Castricum. De lezing van de grootste klokkendeskundige André Lehr uit Asten
tijdens ‘Broodje Cultuur’ op de THT. De dagbladen die niet alleen het
beiaardnieuws melden maar van tijd tot tijd artikelen schrijven over de
beiaardkunst. Zoals over André Lehr naar aanleiding van het verschijnen van
diens ‘Van Paardebel tot Speelklok’ en levensbeschrijvingen van Twentse
beiaardiers en andere zaken. De RONO die in een serie programma’s over OostNederlandse beiaarden ook aandacht aan de Twentse besteedde. De radio in
Hilversum die van de beiaarden in Enschede en Hengelo opnamen maakte en
uitzond. De beiaarden van Drienerlo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal die op 14
juni van verschillende jaren het Holland Festival inbeieren. De deelname van
Karel Borghuis aan het internationaal beiaardconcours op de raadhuisbeiaard
van Hilversum. De uitgave van Harmonica te Hilversum van enkele
volksliedbewerkingen en bewerkingen van Valeriusliederen van de hand van Dick
van Wilgenburg. Uit Twente zijn twee beiaardiers buiten Twente werkzaam als
beiaardier. Herman Bonenkamp is in Hengelo geboren en is beiaardier geworden
van de Sint Petrusbandentoren te Oisterwijk, van de Sint Lambertustoren en van
de NV Lips, beide te Drunen. De tweede is Herman Bergink uit Enschede die in
het jaar 1958 met zijn gezin emigreerde naar Victoria in Brits Columbia. Herman
Bergink was vroeger leerling van Dick van Wilgenburg. Hij is sinds het voorjaar
van het jaar 1967 beiaardier van de negenenveertig Petit & Fritsen klokken. De
klokken zijn ter gelegenheid van honderd jaar Canadese Grondwet door
vijfentwintigduizend Nederlandse emigranten aan het bestuur van de staat Brits
Columbia geschonken.
Tenslotte nog iets over de voorslagkunst in Twente. Met voorslag wordt bedoeld
een kleine beiaard waarvan het aantal klokken varieert van vier tot negentien en
waarvan de muziek is voorgeprogrammeerd. Na het jaar 1945 kent deze kunst
eerst in de jaren 1950 en 1955 een kleine opleving. Vooral na het jaar 1960
wordt dit instrument zeer geliefd en een niet te stuiten stroom van voorslagen
worden opgesteld. Vaak gaan ze vergezeld van figuur- of poppenspelen en hun
aantal is in het jaar 1972 al de honderdzeventig gepasseerd. Deze spelletjes zijn
bijzonder geschikt voor de opstelling in kleinere toren van kerken en raadhuizen
maar ook zijn zij geschikt voor montage aan gevels van particuliere gebouwen en
winkels, vooral juwelierszaken. Op bescheiden wijze telt men toch mee in de
wereld van het klokkenspel. Het verdient wel aanbeveling waar mogelijk een
stokkenklaviertje aan te brengen zodat persoonlijke bespeling mogelijk wordt. In
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feite betekent dit dan een terugkeer in de eigentijdse vorm naar de oorsprong van
de beiaard. Ook in Twente zijn er na het jaar 1960 enkele voorslagen gekomen.
In het jaar 1963 plaats juwelier Koelonk in de Havenstraatpassage te Enschede
een voorslag. De negen Petit & Fritsen klokjes werden aan een hogere
klokkenpaal gehangen waardoor ze beter tot hun recht komen. In het jaar 1963
laat Parren aan de gevel van zijn bungalow in Stokhorst (Enschede) een
Westminster voorslag (vier klokjes van Van Bergen) monteren. Parren is de zoon
van de stadsbeiaardier uit Zaltbommel. Hij wilde een bescheiden herinnering aan
de Bommelse beiaard vastleggen en tevens de wijk Stokhorst aanzien geven. In
werkelijkheid heeft hij van dat laatste meer verdriet dan plezier gehad omdat
buurtgenoten het gebaar niet kon waarderen en zij zelf ’s nachts hem hierover
per telefoon lastig vielen. In het jaar 1966 schaft juwelier Kormelink aan de
Grotestraat te Oldenzaal een Westminstervoorslag aan bestaande uit vijf Petit &
Fritsen klokjes. En Vriezenveen schafte voor het nieuwe gemeentehuis elf klokjes
aan van Eijsbouts. In deze elf klokje is de kern voor een te zijner tijd te vormen
beiaard waarvoor uiteraard een toren nodig is. Verder hebben er plannen
bestaan de toren van de Grote Kerk te Almelo te voorzien van een voorslag van
achttien klokken. Deze plannen zijn in het jaar 1970 definitief van de baan. Ook
bezit de uit Enschede afkomstige geestelijk Holterman in zijn parochie in
Brievengat op Curaçao een zware voorslag van twaalf klokken van Petit & Fritsen
Hoewel de voorkeur uitgaat naar een volledige beiaard kunnen er
omstandigheden zijn dat men genoegen dient te nemen met een voorslag.
Hiertegen bestaat geen bezwaar mits men, en dit vooral wanneer geen
stokkenklaviertje aanwezig is, zorgt voor grote afwisseling in het repertoire op het
automatisch speelwerk. In Twente zijn de mogelijkheden voor de opstelling van
en beiaarden en voorslagen voorlopig nog niet uitgeput.
Toon Borghuis is overleden op 7 september 1971. Hij kwam uit Oldenzaal en was
musicus-dichter-onderwijzer-beiaardier. Wij herdenken hem met zijn eigen
gedicht.
Ik bin in Diene Hand, O Heer;
Doe löts mie lös - Doe grips mie weer!
As Doe an ’t eand mie roopen dös,
Griep mie dan vast en laot nich lös,
Maer trek mie op Dien Vader-erf
Zo da’k veur eeuwig nich verderf.
Ik bin in Diene Hand, O Heer!
Doe löts mie lös - Doe grips mie weer!
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As iej warn zo as ik wean mos, was wi’j albeer good
n Maeier bekik t anners as n zaeier

Oldenzaal: rotten en vierendelen

De moderne verkeersmiddelen maken het gemakkelijk zich te verplaatsen dan
vroeger met reiskoets of diligence. Wel is daardoor het onderlinge verkeer tussen
steden en dorpen veel drukker dan vroeger. Velen komen vaak een stad
bezichtigen; men moet iets van de historie weten alvorens te dwalen door de
smalle straten en stegen. De kerken hebben hun eigen verhaal, daar waar de
eeuwen door werd gebeden in nood en druk, gedankt en gejubeld bij uitkomst en
redding. De stadhuizen waar de ernstige magistraten en zelfbewuste regenten de
belangen van hun stad verdedigden. Ook de moderne stadswijken en
bouwwerken spreken hun eigen taal. Ze geven een afspiegeling van het zoeken
van onze tijd naar nieuwe vormen en andere normen. Dat alles maakt deel uit
van de ziel van onze steden. De Twentse stadjes en industriecentra hebben een
eigen karakteristiek beeld. Deventer, de oudste en vroeger de voornaamste stad
van Overijssel, is door verschillende pennen beschreven. Het resultaat is een
keten van beelden, geschreven in geestdrift en genegenheid voor de steden in
Overijssel. De steden die door hun historie en door hun eigen aard onze liefde
hebben en waard zijn.
Tegenwoordig weet men in een dorp of stad precies waar iemand woont als de
straatnaam en het huisnummer bekend zijn. Officiële straatnamen zijn in
Oldenzaal honderd jaar geleden pas ingevoerd. Bij genealogisch onderzoek blijkt
dat de plaats waar iemand in de negentiende eeuw in Oldenzaal geboren of
overleden is, wordt aangegeven met het nummer van een wijk en een nummer
voor het huis in die wijk. Nog vroeger komt het voor dat de ligging van een
bepaald pand kortweg wordt omschreven als ‘Rot 1’ of gelegen in ‘het Markt
Vierendeel’. In omringende plaatsen, zoals in Ootmarsum, kunnen de mensen
ook nu nog zeggen in welk vierendeel of rot hun huis ligt. In Oldenzaal zijn die
begrippen in de loop van de negentiende eeuw verloren gegaan. Er bestaan geen
kaarten of lijsten waarmee de verschillende systemen voor plaatsaanduiding met
elkaar in verband gebracht worden.
Het is zo dat de verdeling van een stad in kleinere eenheden met het oog op
bewaking en verdediging en ten behoeve van administratieve doeleinden van het
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begin af aan al heeft plaatsgevonden en vaak in wezen eeuwenlang onveranderd
is gebleven. De naam van een vierendeel of het nummer van een rot kan
gemakkelijk veranderen. Dat is echter niet het geval met de ligging en de grenzen
ervan. De manier waarop een stad verdeeld is kan zo een spiegel zijn van haar
geschiedenis. In de loop van de tijd is er veel van het stadsarchief verloren
gegaan. Toch resten er nog genoeg bevolkingslijsten en belastingregisters om de
achterliggende structuren weer te voorschijn te brengen. De belangrijkste bron
van het onderzoek was de stad zelf. De geografische situatie en
eigendomsverhoudingen in de binnenstad van Oldenzaal zijn voor het eerst exact
opgemeten en vastgelegd ten behoeve van de invoering van het kadaster in het
jaar 1832. Het Minuutplan en de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels van het
kadaster (OAT) vormen het uitgangspunt voor de volgende reconstructie van de
binnenstad.
De stad zou ontstaan zijn bij een heiligdom onder de Sint Plechelmuskerk, rond
een kasteel op de plaats van het Hollandse Klooster, bij het Huis van een graaf in
de Vijfhoek. Of uit een Saksische ring walburg met of zonder voorhof. Bij iedere
vondst van een nieuw stukje gracht komt die walburg dan echter wel weer ergens
anders te liggen. Desondanks gaat men er tegenwoordig vanuit dat de laatste
mogelijkheid de meest waarschijnlijke is. Men moet er dan echter wel rekening
mee houden dat buiten Oldenzaal de meeste steden in Twente en het
aangrenzende gebied in Duitsland ontstaan zijn op het grondgebied van een hof.
Al met al is het ontstaan van Oldenzaal in nevelen gehuld, hetgeen bij het
ontbreken van schriftelijke bronnen niet te verwonderen is.
Oldenzaal wordt in de oorkonden voor het eerst genoemd in het jaar 893. Het
klooster Prüm in de Eifel bleek toen in het bezit te zijn van een omvangrijk
goederenbezit in Oldenzaal. Een dergelijk goederenbezit was veelal georganiseerd
in de vorm van een hof. Het enige dat men met enige zekerheid kan stellen is dat
ook Oldenzaal is ontstaan op het grondgebied van een hof en dat die op een
gegeven moment in het bezit is gekomen van de bisschop van Utrecht. Als
bisschopshof zou deze hof de hele middeleeuwen door een belangrijke rol blijven
spelen. Kijkt men naar de plattegrond van Oldenzaal uit het jaar 1832, dan valt
het op hoe een dubbele verticale lijn de stad als het ware in twee helften verdeelt.
Die lijn blijkt samen te vallen met straten die niet alleen van regionaal belang
waren maar waarschijnlijk deel hebben uitgemaakt van een grote doorgaande
weg. Op de kadasterkaart valt verder te lezen dat bebouwing in de stad in
hoofdzaak links van die straten, te weten de Steenstraat, Grootestraat en
Bisschopsstraat wordt aangetroffen. Aan de andere kant van deze straten was
dat veel minder het geval. Daar waren nog grote open ruimten. Rond de Sint
Plechelmuskerk stonden eens huizen van kanunniken van het kapittel. Kerk, het
ommuurde kerkhof en kanunnikenhuizen lagen in een besloten gebied,
waarbinnen het recht en de verplichtingen van de omgeving (aanvankelijk het
omringende land en later de stad) slechts zeer beperkt van kracht waren. Binnen
het besloten gebied werd geestelijk recht gesproken. Volgens overlevering is het
besloten gebied in Oldenzaal tegelijk met de stichting van het kapittel in het jaar
954 gevormd. Het bestaan van dat besloten gebied blijkt onder andere uit een
oorkonde die in het jaar 1213 werd opgesteld ‘in nostro capitulo Aldelsele’ en een
acte uit het jaar 1388, geschreven ‘in domo infra emunitatem ecclesie
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Aldensaliensis’. In de loop van de tijd heeft het besloten gebied steeds meer van
haar uitzonderingspositie verloren en is na de reformatie gewoon deel gaan
uitmaken van het stadsgebied. De Sint Plechelmus wordt ook wel de Dom van
Twente genoemd. Naast de abdijkerk van het Zuid-Limburgse Rolduc is de Sint
Plechelmus het enige goed bewaarde voorbeeld in ons land van een Romaanse
gewelfde basiliek, die volgens een vast plan is gebouwd. In de grote toren bevindt
zich een grote klokkenkamer met een prachtig carillon.
Links van de Grootestraat is ter hoogte van de Hofstraat mogelijk de burgerlijke
nederzetting ontstaan op het grondgebied van een hof. Hoven waren
oorspronkelijk altijd omheind. Een omheind, afgegrensd gebied waar het
bijzonder recht van een Heer gold, heette een wik. In een speciale betekenis van
dit woord wordt met een wik de hof van een Heer, een Heerlijke hof of Herrenhof
bedoeld. Een hof of curtis trok als bestuurscentrum mensen aan, vooral wanneer
vlak erbij ook nog een kerk stond. Op het grondgebied van een dergelijk hof
vormden zich dan ook al vroeg nederzettingen die de potentie in zich hadden uit
te groeien tot stad. In Oldenzaal legt de verlening van het marktrecht in het jaar
1049 daarvan getuigenis af. Het gebruik van het woord ‘(con) civis’ door de
inwoners om zichzelf aan te duiden, wordt wel gezien als een teken dat men zich
meer burger voelde dan boer, horende bij een hof of wik. Men begon zich te
onderscheiden van het omringende land. In Oldenzaal komen we het woord civis
voor het eerst tegen bij de bekrachtiging van het wigboldsrecht. Belde betekent
recht en wik-belde of wigbold is dan het recht van de wik, curtis- of hofrecht. De
jonge nederzetting ontstond op een immune hof (immuniteit: besloten gebied)
onder Hofrecht en sluimerend lag het latere wigboldsrecht zo al besloten in het
recht dat aanvankelijk gold voor de zich ontwikkelende nederzetting.
Wigboldsrecht kon dus alleen op een landsheerlijke hof ontstaan. Het recht kon
alleen door de landsheer worden bekrachtigd of verleend. Na die bekrachtiging
gold binnen een wigbold het Landrecht niet meer. In die zin vormt een wigbold
een wereldlijke immuniteit. Vooral in Westfalen, ook in de aangrenzende
gebieden zijn stadsrechten verleend op basis van een bekrachtigd wigboldsrecht.
In alle Twentse steden is er sprake van een wigbold als rechtsgebied van de stad.
In het jaar 1296 heeft bisschop Jan van Sierck het wigboldsrecht van Oldenzaal,
het ‘jure, quod vulgariter Wickbelderecht dicitur’ bevestigd, dat reeds door zijn
voorganger Otto bekrachtigd was. Gezien zijn herkomst uit het ‘land van de
wigbolden’ en andere bindingen met Oldenzaal wordt met de voorganger
waarschijnlijk Otto 11 van de Lippe (1215-1227) bedoeld. Op grond van het
voorgaande zullen de inwoners van Oldenzaal voor die tijd vermoedelijk al
hebben geleefd onder het wigboldsrecht. Een recht alleen maakt nog geen stad.
In het jaar 1405 kregen de burgers van Ootmarsum van bisschop Frederik van
Blankenheim de ‘gruijt en de accyns’ in eeuwige erfpacht omdat zij ’van den
dorpe van Oetmersen eene stad gemaket hadden’ door de plaats ‘te vesten en te
voorzien van een syngelgraven’. Het wigboldsrecht van Ootmarsum was echter
door de bisschop Johan van Diest in het jaar 1325 reeds bevestigd. Oldenzaal
wordt in het jaar 1222 blijkens de toelichting die Caesarius als kopiist gaf bij de
goederenlijst van Prüm: oppidum genoemd. Ofwel: de belangrijkste plaats in de
omgeving, goed versterkt door middel van vestingwerken. In die zin zou men toen
en daarvoor al van de stad Oldenzaal kunnen spreken. Een ander kenmerk van
een stad is het gebruik van een eigen zegel. Het oudst bekende zegel van
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Oldenzaal dateert uit het jaar 1260. Het ontstaan van steden is een geleidelijk
proces geweest. Veel versterkte plaatsen met wigboldsrecht werden in de loop der
tijd benoemd, zonder dat hier ogenschijnlijk een duidelijke reden voor is aan te
geven. Wigboldsrecht werd kennelijk opgevat als Stadsrecht. De vestingwerken
van Oldenzaal komen voor het eerst in beeld op de stadsplattegrond die Jacob
van Deventer tussen de jaren 1560 en 1572 tekende in opdracht van Philips 11.
Ook hier valt het weer op hoe de weg tussen de Steenpoort in het zuiden en de
Bisschopspoort in het noorden de stad in twee helften verdeelt, met links
daarvan een dichte bebouwing en rechts veel open ruimte. We kunnen ons
afvragen in hoeverre de verdedigingswerken op die kaart gelijk te stellen zijn met
die waarover in het jaar 1222 wordt gesproken of in het algemeen hoe de hiervoor
geschetste ontwikkeling van Oldenzaal ruimtelijk gezien meer in detail verlopen
is. Misschien kan hierop een antwoord gevonden worden aan de hand van de
verdelingen van de stad in vierendelen en rotten.
Veel Middeleeuwse steden waren in vier even grote delen opgesplitst. Bij een stad
die ontstond ter plaatse van twee belangrijke, elkaar kruisende wegen was het
ontstaan ervan als het ware al voorgeprogrammeerd. Ook planmatig gestichte
steden werden vaak op die manier aangelegd. Ze hebben vier poorten, waarbij de
delen echter niet op die poorten gericht zijn. Dat is niet zo in gegroeide steden of
steden, waarbij meer kernen zijn samengesmolten. De delen zijn dan veelal op de
poorten gericht en daar soms ook naar genoemd. Bij het getal vier wordt in dit
verband wel gedacht aan de voorkeur die de Germanen hadden voor dat getal in
verband met de rechtspraak. De lasten en de lusten van de burgers konden zo
rechtvaardig worden verdeeld. Voor de verkiezingen in een stad, die meestal
werden gehouden volgens een soort districtenstelsel, was het nodig stadsdelen
vast te leggen. Dat Oldenzaal ook in vieren verdeeld was blijkt voor het eerste uit
de rentmeestersrekening van Twente uit de jaren 1493/1494. In de loop der tijd
was landbouwgrond van de hof binnen Oldenzaal afgestaan aan de inwoners.
Vaak werden er huizen op gebouwd. Een voorwaarde was wel dat men jaarlijks
op de avond voor het feest van Sint Jacob (25 juli) een bepaald bedrag of tijns
diende te betalen als een soort grondrente. De uitgifte van zulke stukken grond
kon in één keer, waarbij de hele hof als het ware werd opgeheven, of geleidelijk
aan gebeuren. In Oldenzaal is die uitgifte waarschijnlijk geleidelijk aan en in elk
geval voor het jaar 1300 gebeurd. In het jaar 1493 telde de stad vijfenzeventig
tijnspercelen achtereenvolgens gelegen in het Lutke Vierendeel, het Grote
Vierendeel, het Markt Vierendeel en het Volle Vierendeel, een volgorde die steeds
terugkeert. Het woord ‘vollen’ betekent het aaneenhechten van wolharen; vollen
werd gedaan in een vollerij (vollerswerkplaats) door een volder. Behalve bij het
Markt Vierendeel zeggen de namen nog niets over de ligging. Wat dat betreft
spreken de namen in Ootmarsum met het Schild Vierendeel, het Markt
Vierendeel, het Ooster Vierendeel en het Hooge Linden Vierendeel meer tot de
verbeelding. In het Stadsrecht van Delden is te lezen hoe de verkiezingen dar per
‘vierdel’ georganiseerd waren.
Parallel met het proces waarbij Oldenzaal zich geografisch ging onderscheiden
van het omringende land, heeft zich het bestuur en de rechtspraak ontwikkeld.
Aanvankelijk lag de rechtspraak in handen van de villicus of meier van de hof.
Naderhand werd namens de bisschop het bestuur in Oldenzaal uitgeoefend door
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een schout of richter. Arnoldus is in het jaar 1288 de eerste met naam genoemde
richter van Oldenzaal. De schout was belast met de rechtspraak in burgerlijke
zaken en strafrechterlijke zaken. Bij de bekrachtiging van het wigboldsrecht door
bisschop Otto waren de voorrechten die de burgers van Oldenzaal bezaten ten
aanzien van het erfrecht en de rechtspraak schriftelijk vastgelegd. De schout
werd in zijn taak als rechter in burgerlijke zaken bijgestaan door schepenen, als
vertegenwoordigers van de burgers. In de loop van de tijd verwierven de burgers
het recht zelf de schepenen te mogen kiezen. In het wigboldsrecht van Oldenzaal
is hier, in tegenstelling tot veel andere plaatsen, nog geen sprake van. Elk jaar
vond op 22 februari de verkiezing, de ‘Petrikeur’ plaats, waarbij schepenen vanuit
de vier districten getrapt werden gekozen. Door de burgers werden in elk
vierendeel vier ‘gemeenslieden’ gekozen. Van elk van deze vier werden er twee
‘uitgeboond’, dat wil zeggen dat door het trekken van een witte of een bruine
boon er twee werden aangewezen die zich moesten terugtrekken. De resterende
acht ‘gemeenslieden’ moesten vervolgens de zuiveringseed afleggen. Zij vormden
de ‘gezworen gemeente’. Door de gezworen gemeente werden de zes schepenen
gekozen. Nadat deze na een jaar waren afgetreden bleven zij het jaar daarop als
raden deel uitmaken van het stadsbestuur. Allengs nam de invloed van de
burgers op het bestuur en de rechtspraak toe en in de loop van de veertiende
eeuw verdween de schout geheel uit het stadsbestuur, in tegenstelling tot het
Landsgericht van Oldenzaal, waar de richter in functie bleef. Vanaf het begin van
de vijftiende eeuw kozen de schepenen uit hun midden bij toerbeurt voor een
periode van vier maanden twee burgemeesters. Op den duur is dit aantal
gegroeid naar zes burgemeesters, die het hele jaar aanbleven. Elk tweetal
burgemeesters had een eigen taak. Het financieel beheer, de zorg voor de
stedelijke gebouwen en de handhaving van de openbare orde en veiligheid
werden onderling verdeeld. Twee aan twee oefenden de burgermeesters om de
beurt voor een maand in het Stadsgericht de rechtspraak uit. In het jaar 1659
werd de katholieken het kiesrecht ontzegd. In zaken die de hele gemeenschap
direct raakten, viel men terug op de vierendelen als basis. Zo waren de
Oldenzalers voor hun brandstofvoorziening volkomen afhankelijk van het
Oldenzaals Veen. Omstreeks het jaar 1675 werd ‘uijt ijeder vierendeel of straete
vier mannen gecoren’ om ter plaatse vast te stellen waar precies turf gegraven
mocht worden. De komst van de Fransen en de daarmee gepaard gaande
omwenteling in het jaar 1795 maakte tenslotte een einde aan de jaarlijkse
verkiezingen van de burgemeesters. Er werd een uit zes personen bestaande
municipaliteit gevormd, waarbij de katholieken weer werden hersteld in de hun
ontnomen kiesrechten. De vierendelen hadden wat de verkiezingen betreft hun
functie verloren.
Het woord ‘rot’ kennen we als veldnaam in de betekenis van een stuk land, vaak
in de buurt van een beek of kolk, waar vlas gereut werd. Door reuten werden de
harde delen zachter en braken, waardoor ze naderhand makkelijk van de
spinbare vezels verwijderd konden worden. Houtachtige delen moesten
‘verrotten’. Het vlas werd op een wei gespreid en begoten tot de omhulsels
loslieten en het gebraakt kon worden. De reute is de plaats waar men het vlas te
weken: te roten legt. De vlasstengels werden in bundels gebonden en in een sloot
of poel (reutkoelen) gereut (geroot). Daarnaast wordt het woord gebruikt voor een
bestuurlijke eenheid binnen een marke of een stad. Binnen een rot was beter na
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te gaan wie er kwam wonen of vertrokken was. Hand- en spandiensten ten
behoeve van de brandbestrijding en voor het handhaven van de openbare orde en
veiligheid in een stad werden binnen een rot verdeeld. De verdeling in rotten
kwam echter vooral tot uiting bij de bewaking en de verdediging van een stad.
Veel kleine steden waren aanvankelijk verdeeld in twaalf rotten. Dit aantal wordt
aangetroffen in Ootmarsum, Schüttorf, Bentheim en Nordhorn. Twaalf vormde
blijkbaar het optimale aantal rotten in de relatie tussen het aantal weerbare
mannen in een rot en de lengte van de te verdedigen wal. Aan het hoofd van een
rot stond als een ‘kleine’ burgemeester een rotmeester. Hij ontving zijn
opdrachten van het stadsbestuur en was belast met de uitvoering van het
vastgestelde beleid. Hij kende de mensen in zijn rot en wist wie er geschikt waren
voor het verrichten van hand- en spandiensten en het verlenen van hulp bij het
blussen van brand. Een rotmeester kon aangeven welke mannen uit zijn rot
dienst konden doen bij de verdediging en de bewaking van de stad. In Oldenzaal
komt het woord rot voor het eerste voor in het ‘Liber Statutorum’ of Stadsrecht
uit het jaar 1619. De oudste aantekeningen daarin dateren uit het jaar 1553. De
monsterrol van stadsburgers uit het jaar 1639, de lijst van de turf welke de
burgerij in het jaar 1665 uit het Oldenzaalse Veen heeft gehaald en de lijst van
het vuurstedegeld uit het jaar 1681 zijn per rot opgemaakt. De stad was in die
tijd verdeeld in achtentwintig rotten. Die rotten werden aanvankelijk aangeduid
met de naam van de rotmeester. Naderhand werden de rotten genummerd van
één tot en met achtentwintig. Pas tegen het eind van de achttiende eeuw zijn ook
de huizen binnen een rot van een nummer voorzien. Bij het opsommen van de
huizen binnen een rot werd zonder nummering wel steeds min of meer dezelfde
volgorde aangehouden. In het jaar 1811 is men met de nummering begonnen te
tellen met nummer één in Rot één doorlopend tot huis nummer
vierhonderdtweeënvijftig in Rot achtentwintig. In het jaar 1811 omvatte elke rot
in Oldenzaal gemiddeld achttien gezinnen en per rot in totaal ongeveer tachtig
personen. Gemiddeld dus bijna vierenhalve personen per gezin.
Ook in Oldenzaal stond een rotmeester aan het hoofd van een rot. Hij werd door
de burgemeesters meestal voor onbepaalde tijd benoemd en was verplicht de hem
opgedragen functie te aanvaarden. Het rotmeesterschap was in Oldenzaal
gebonden aan een bepaald huis. Dit blijkt uit een resolutie van de zes
burgemeesters van 29 september 1756, waarbij het rotmeesterschap op het huis
van juffrouw Muntz in rot twintig met toestemming van de bewoners wordt
verlegd naar het huis van Jan Hermen Nijland aan de Ganzenmarkt.
Rotmeesters hadden geen benijdenswaardige taak waar het ging om de bevolking
te verplichten tot het meestal belangeloos verrichten van diensten. Daar stond
echter tegenover dat zij enigszins in aanzien stonden. De rotmeesters moesten
gegevens verstrekken omtrent de loop van de bevolking en verleenden in het jaar
1811 medewerking aan de volkstelling. ‘Venestuivers’, het geld dat de inwoners
moesten betalen om turf te mogen steken in het Oldenzaals Veen, werden per rot
ingezameld. In Bentheim werden de rotmeesters ook wel aangeduid met de naam
‘Feuerherren’, in verband met de belangrijke taak die ze hadden bij het bestrijden
van brand. De rotmeesters beschikten daar over bijzondere tekenen van hun
waardigheid. Overdag was dat een rode staf met gele knoppen en ’s nachts een
brandende lantaarn, die met riemen om het lichaam werd vastgemaakt. In
Oldenzaal blijkt nergens uit dat de rotmeesters op een dergelijke manier te
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herkennen waren. Oldenzaal kende acht ‘vhuirheeren’, die in het jaar 1693 reeds
beschikten over twee brandspuiten. Een aantal van hen zal die functie
waarschijnlijk vervuld hebben naast het rotmeesterschap. Het belangrijkste was
in tijden van onrust echter de bewaking en de verdediging van de stad. Op 12
maart 1632 werd bepaald dat iedere poort niet meer bewaakt hoefde te worden
door een poortwachter met een assistent. Van nu af aan werden de poorten
alleen overdag bemand door een poortwachter, bijgestaan door een gewapende
burger uit elkaar opvolgende rotten. In het jaar 1768 bepaalde de magistraat van
Oldenzaal dat iedere rotmeester elke avond precies tien uur acht weerbare
mannen op het stadhuis moest leveren. De burgers vormden zo in letterlijke zin
‘de gemeente’. Vanaf het begin van de negentiende eeuw zouden veel taken
worden overgenomen door de gemeente zoals we die nu kennen. Voor veiligheid
en orde werden door de gemeente nachtwakers aangesteld en in het jaar 1902
werd een vrijwillige brandweer opgericht. De verdeling van de stad in rotten werd
voor het laatst gebruikt bij de volkstelling in het jaar 1811. Het oude systeem
voldeed al lang niet meer en de nieuwe tijd maakte het noodzakelijk dat ook de
administratie van de bevolking, net als het grondbezit, veel strakker werd
georganiseerd. In Bentheim werden rotten als plaatsaanduiding nog tot in het
begin van de twintigste eeuw gebruikt.
Naar de vorm is een wijk niet anders dan een rot, het heeft alleen een andere
naam gekregen. Dit blijkt uit het opschrift wijk of rot boven de volkstelling van
Oldenzaal van het jaar 1811. Inhoudelijk blijkt er bij de indeling in wijken een
totale reorganisatie te hebben plaatsgevonden. Het aantal bestuurlijke eenheden
in de binnenstad ging terug van achtentwintig rotten naar zeventien wijken. Van
de verplichtingen die de inwoners binnen een rot hadden, werd na die tijd
praktisch niets meer vernomen. Het systeem met een verdeling in wijken heeft in
hoofdzaak dienst gedaan ten behoeve van de bevolkingsadministratie. In de stad
was elk huis voorzien van een eigen, doorlopend nummer. In het jaar 1830 werd
een begin gemaakt met een tienjarige registratie per wijk van alle inwoners van
de stad. De wijken waren niet logisch over de stad verdeeld. Wijken hadden geen
enkel verband met het stratenpatroon en grepen over de bestaande bebouwing
heen. De nummering was een veel te star systeem. Veel nieuwbouw zou al gauw
leiden tot verwarring. Het zou veel handiger zijn om de huizen langs de straten
van een nummer te voorzien. Straatnamen worden in Oldenzaal reeds in de
dertiende eeuw genoemd. ‘Platea Lapidea’ betekent Steenstraat en met het
‘Forum’ werd de Groote Markt bedoeld. We lezen over een ‘Sint
Stephensvicarieënsteeg’, ook over een ‘Keutelstraat’, de huidige Monnikstraat.
Kenmerkende vaste punten in de stad waren de Ketenput op de plaats waar de
Boterstraat uitloopt in de Grotestraat of de Marktsteen. Huizen droegen namen
als ‘Het Witte Paard’, Het Rode Hert’, ‘ In de Sterre’ of ‘De Halve Maan’. Voor
zover een huis geen eigen naam droeg was een omschrijving met belendingen
(aangrenzenden) nodig om de ligging van zulk een huis binnen een rot precies
vast te leggen. Het huis van Jan van Schaalen in Rot twaalf lag bijvoorbeeld ‘op
de hoek naast het huijs van Peter Schaap en aan de andere hoek van de straat
den Gloeyende Oven’. Straatnamen werden in Oldenzaal ingevoerd bij besluit van
de raad van 22 mei 1888. Officieel werden toen tweeënveertig straatnamen
vastgesteld. Tot het jaar 1909 vond de nummering van de huizen echter nog
steeds plaats naar de wijken. In dat jaar kwam er met het opgeven van de
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wijkindeling een einde aan de verdeling van de stad. De huizen werden nu naar
ligging langs de straat genummerd, zoals we dat tegenwoordig ook nog kennen.
Anders dan op grond van een enkele naam is niet vast te stellen waar op een
gegeven moment de vierendelen en rotten lagen. Onderlinge begrenzingen
kunnen hiermee al helemaal niet worden vastgesteld. Er zal dan ook in de tijd
terug gewerkt moeten worden. Het kadaster is in de eerste instantie ingevoerd
ten behoeve van de belastinginning. Bij de invoering van het kadaster is het hele
grondgebied in kaart gebracht en beschreven. Elk perceel grond kreeg een eigen
nummer. Als we veronderstellen dat de perceelgrenzen daarvoor ook al langere
tijd in die vorm hebben bestaan, dan biedt de kadasterkaart van het jaar 1832
een ruimtelijk kader dat kan dienen voor een reconstructie van de binnenstad
van Oldenzaal. In het jaar 1811 is het rottensysteem de laatste keer voor een
volkstelling gebruikt. Deze lijst is het meest gedetailleerd, ieder bewoond huis
heeft een nummer en in elke rot is het de met name genoemde rotmeester die de
telling heeft verricht. Wanneer bekend zou zijn door wie een pand in het jaar
1811 werd bewoond, dan lag daarmee de grens van de rotten vast. Van elk pand
is in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels van het kadaster de eigenaar in het
jaar 1832 terug te vinden. Daarnaast is er in het jaar 1830 een register van de
bevolking opgemaakt, waarin de huizen van een doorlopende nummering zijn
voorzien en is aangegeven tot welke wijk ze behoorden. In twee tussenliggende
jaren zal het aantal mutaties beperkt zijn gebleven. Verder is verondersteld dat,
vooral in de binnenstad, de bewoners van een bepaald pand ook de eigenaar
geweest zullen zijn. Op die manier kon van veel panden worden nagegaan wie er
rond het jaar 1830 woonde. Voor zover niet aan de hiervoor genoemde
veronderstellingen voldaan werd, kon door uittellen van panden voor de
resterende bewoners worden vastgesteld waar ze in het jaar 1830 woonden.
Daarmee lag tevens vast hoe Oldenzaal in die tijd in wijken was verdeeld.
Geconstateerd moet worden dat de indeling van de stad in wijken vrij willekeurig
was gebeurd en dat er geen enkel verband bestond met het stratenpatroon. Ook
de nummering van de wijken op zich was vrij chaotisch. In de wijken zelf
daarentegen zijn de panden netjes na elkaar opgesomd, waardoor de
reconstructie mogelijk was. In de eerste instantie zijn de namen van de bewoners
uit de volkstelling van het jaar 1811 vergeleken met het register van de bevolking
uit het jaar 1830. Al gauw bleek dat er tussen wijken en rotten geen enkel
verband bestond. Het enige houvast waren de familienamen. In de negentien
jaren die verlopen waren tussen de volkstelling en het register zijn aanmerkelijke
verschillen opgetreden. In een beperkt aantal gevallen bleek het mogelijk te zijn
bij benadering vast te stellen waar iemand uit het jaar 1830 in het jaar 1811
woonde en tot welk rot het huis behoorde. Een bijkomend probleem was het feit
dat er meer groepen met dezelfde familienamen naast elkaar voorkwamen. Een
bepaalde groep gelijke namen werd op twee heel verschillende plaatsen op de
kaart aangetroffen. In de tijd dichter bij elkaar lagen het vuurstederegister uit
het jaar 1752 en de volkstelling van het jaar 1748. Het register was gerubriceerd
in vierendelen, terwijl de volkstelling per rot had plaatsgevonden. Door de namen
te vergelijken was vast te stellen welke rotten een bepaald vierendeel vormden.
Op grond daarvan kon met behulp van eerder verkregen inzicht in de ligging van
enkele rotten de plaats van de vierendelen worden vastgesteld. In een soort
terugkoppeling kon nu globaal de ligging van alle rotten worden aangegeven.
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Voor moeilijke gevallen en als een soort controle is verder gebruik gemaakt van
de verkoop van huizen, zoals die worden omschreven in de stadsprotocollen
tussen de jaren 1744 en 1807. Hierin worden naast de eigenaren vaak de
belendende percelen en ook straatnamen en rotnummers genoemd. In de loop
van het onderzoek waren er zoveel ‘vaste punten in het jaar 1811’ bekend
geworden, dat door uittellen het woonhuis van iedereen in het jaar 1811 kon
worden vastgesteld. Daarmee lagen ook de grenzen van de rotten vast. Het gebied
van de voormalige immuniteit rond de kerk en grens van rot zeventien in de
Citadel gaven bij de reconstructie de meeste moeilijkheden. Alleen daar waar
huizen vlak bij elkaar liggen, kan exact de grens van een rot worden aangegeven.
Om een sluitend kaartbeeld te krijgen was het nodig onbewoonde panden en
stukken grond aan een bepaald rot toe te wijzen. Dit verklaart het grillige verloop
van de grens tussen een aantal rotten. Het aanwijzen van de rotmeesterhuizen in
het jaar 1811 leverde nu geen problemen meer op, aangezien de rotmeesters zelf
de volkstelling in dat jaar uitvoerden en duidelijk genoemd zijn. De Sint
Plechelmuskerk met daaromheen het kerkhof en huizen van kanunniken lagen
oorspronkelijk in een geestelijk immuniteitsgebied. Het gebied maakte geen deel
uit van het rechtsgebied van de stad. In de loop der tijd is dit wel het geval
geworden en is het grondgebied van de immuniteit opgenomen in aangrenzende
rotten. In feite is zo een momentopname verkregen van de ligging van de rotten in
het jaar 1811. In de loop der tijd is er ongetwijfeld hier en daar een pand
bijgebouwd of afgebroken en zullen perceelsgrenzen enigszins gewijzigd zijn. Toch
mag er, gezien het beeld dat uit andere steden bekend is, van worden uitgegaan
dat de verdeling van de stad in rotten een veel oudere situatie weergeeft.
Rotten met een laag nummer liggen aan de rand van de stad en er wordt in
volgorde van nummering van de ene hoek naar de andere hoek in de stad
gesprongen. In tegenstelling tot de nummering van de rotten is de ligging ervan
in de loop van de tijd meestal onveranderd gebleven. Oldenzaal was in de
achttiende eeuw verdeeld in achtentwintig rotten. In Ootmarsum was de
omwalling verdeeld in twaalf stukken van bijna gelijke lengte. In tijden van
onrust had steeds een bepaald nabijgelegen rot de taak dat stuk wal in stand te
houden, te bewaken en desnoods gewapenderhand te verdedigen. Mogelijk is
Oldenzaal net als veel andere steden oorspronkelijk ook verdeeld geweest in
twaalf rotten. Hiervoor zouden de rotten twee, drie, vier, zes, zeven, elf, twaalf,
dertien, eenentwintig, tweeëntwintig, drieëntwintig en vierentwintig in
aanmerking kunnen komen. Tezamen vormden ze een afgerond gebied, waarvan
de grens ten dele op de kaart staat. Op de plaats waar die denkbeeldige grens de
Steenstraat en de Bisschopsstraat snijdt, lagen geen tijnspercelen. Als dit een
gevolg is van het bestaan van versterkingen op die twee plaatsen tijdens de
uitgifte van de tijnspercelen, dan wordt die theorie daarmee ondersteund. De
grens om die twaalf rotten met een lengte van duizend meter omsluit een
oppervlakte van acht hectare. De kern wordt gevormd door het gebied rond de
kerk en rot twee in de Vijfhoek. De andere rotten sluiten hier op aan, radiaal (van
een centraal punt uitgaande) in de richting van de denkbeeldige wal, zoals in
Ootmarsum. Aan de oostkant van Oldenzaal is dit beeld niet zo duidelijk. Men
moet echter rekening mee houden dat hier oorspronkelijk de geestelijke
immuniteit lag. Het gebied met de twaalf rotten ligt binnen die omwalling die
getekend staat op de oudst bekende plattegrond van Jacob van Deventer uit het
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jaar 1560. Het voormalige Heilige Geestgasthuis aan de Steenstraat, gebouwd
rond het jaar 1300, lag aanvankelijk direct buiten de stad. Iets dergelijks geldt
voor de activiteiten van de Hof Op ’n Plas aan de Hofmeijerstraat, waarvan in het
jaar 1300 wordt gezegd dat ze in Berghuizen lag. Dit alles wijst er op dat de stad
in die tijd nog met twaalf rotten besloten lag binnen het hiervoor aangegeven
gebied. Op de grens van dit gebied zullen de verdedigingswerken hebben gelegen,
waarvan in het jaar 1222 sprake is. Tegen dit ovale gebied aan (met twaalf rotten)
liggen de andere rotten tangentiaal (tangent: raaklijn) langs de omtrek. Deze
ligging is te verklaren als een gevolg van latere uitbreidingen van het
oorspronkelijke stadsgebied. Oldenzaal gelegen binnen een dergelijke omwalling
lijkt in die vorm op Ootmarsum. De plaats heeft altijd twee poorten gehad en we
kunnen ons afvragen of Oldenzaal aanvankelijk ook niet slechts twee poorten
had en dat de Deurningerpoort pas naderhand in de vestingwerken is
opgenomen. Hiermee zou ook de bekende bocht in de Deurningerstraat verklaard
kunnen worden. Het tangentiale straatgedeelte ligt daar ongeveer op de plaats
van de eerste versterking. De ommuring zoals Jacob van Deventer die getekend
heeft moet dan gezien worden als een uitleg van dit eerste stelsel
verdedigingswerken. In het jaar 1409 lag de Proosdij in Rot twintig in de stad. Dit
zou erop kunnen duiden dat Oldenzaal toen reeds ommuurd was op de manier
zoals Van Deventer dat getekend heeft. In dezelfde tijd werd Ootmarsum voorzien
van een ‘syngelgraven’. Geregeld werd er verder gewerkt aan de verbetering van
de vestingwerken in Oldenzaal. Aan het eind van de zestiende eeuw werden de
verdedigingswerken aangepast aan de nieuwste vestingbouwkundige inzichten.
De stad zelf werd er echter niet groter door. Nadat deze vestingwerken waren
opgegeven ontstonden hier, ook weer rakend aan de voorgaande versterking, de
rotten tien, vijfentwintig en achtentwintig en als sluimerend rot zestien of
vijfentwintig. Samenvattend lijkt het erop dat het aantal rotten in de stad
stapelsgewijs is uitgebreid van twaalf via vierentwintig naar achtentwintig stuks.
De drie verdedigingsstelsels vormen ieder voor zich een afgerond geheel. De
overgang van het ene naar het andere stelsel zal mogelijk gefaseerd verlopen zijn.
Binnen het eerste verdedigingsstelsel zal de centraal gelegen Hof gezocht moeten
worden, als de kern waaruit uiteindelijk de stad is ontstaan. Reeds eerder is
vastgesteld dat een rot een onderverdeling was van een vierendeel en dat een rot
niet in twee verschillende vierendelen kon liggen. Uit het voorgaande is bekend
geworden hoe de rotten over het stadsgebied verspreid lagen. Aangezien bekend
is welke rotten deel uitmaakten van een bepaald vierendeel ligt daarmee tevens
de verdeling van de stad in vierendelen vast.
Uit de kaart blijkt dat vierendelen steeds door straten begrensd werden. De enige
uitzondering hierop vormt de grens tussen het Grote Vierendeel en het Markt
Vierendeel achterlangs de huizen in rot vierentwintig aan de Boterstraat. Op de
kaart van Jacob van Deventer loopt links van de Bisschopspoort van buiten de
stad een weg schijnbaar dood tegen de grachten. Vanuit de stad gezien ligt deze
weg in het verlengde van de Boterstraat. De kaarten maken de indruk dat ook
hier de Boterstraat oorspronkelijk de vierendelen gescheiden heeft en dat de
rotten vierentwintig en vijfentwintig deel uitmaken van een latere fase in de
ontwikkeling van de stad. Toen er langs de Boterstraat eenmaal een
aaneengesloten bebouwing was ontstaan, is die bebouwing kennelijk als rot deel
gaan uitmaken van het Markt Vierendeel. De open ruimte van de Markt heeft van
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nature meer een bindende dan een scheidende functie gehad. Door de
marktsteen ligt de grens tussen het Markt Vierendeel en het Volle Vierendeel hier
eenduidig vast. De oorspronkelijke functie van de grenssteen voor het
marktgebied blijk ook uit een bepaling uit het ‘Stadregt’ van Oldenzaal. Artikel
vierentwintig daarvan zegt, dat ‘niemant korn ofte sonst ichtes ander sall kopen,
ehr dat hett bij den groten stein komt’. Het Lutke Vierendeel lag rechts van de
Steenstraat en de Grotestraat. Het valt op door zijn lijnvormig karakter. Het
Lutke Vierendeel werd ook wel Kleine Vierendeel of Kribben Vierendeel genoemd.
Voor de laatste naam is moeilijk een verklaring te vinden. Het Grote Vierendeel
beslaat de westelijke helft van de stad. Het is bijna even groot als de drie andere
Vierendelen samen. Dit maakt het aannemelijk dat de stad oorspronkelijk in
twee helften verdeeld was. Het Markt Vierendeel zal tot ontwikkeling zijn
gekomen na het verlenen van het marktrecht in het jaar 1049. Het Volle
Vierendeel besloeg een groot deel van de oostelijke stadshelft. In dit Vierendeel
lag oorspronkelijk de geestelijke immuniteit. Rond de kerk lagen de weme
(pastorie), kanunnikenhuizen en meer naar buiten de Proosdij. Na de reformatie
werd dit Vierendeel ook wel het Papen Vierendeel genoemd. Zo verdeeld blijken
de vierendelen helemaal geen ‘echte vierendelen’ te zijn. Ze verschillen
aanmerkelijk in grootte, het aantal rotten is niet gelijk en de bevolking was in
hoofdzaak in het Grote Vierendeel geconcentreerd.
De Steenpoort lag op de oude weg van zuid naar noord door Oldenzaal, die ook
de scheiding van de vierendelen zou gaan vormen. Men kan veronderstellen dat
die weg er lag voordat er sprake was van poorten. Aan die weg is de stad
ontstaan. Vlak bij deze weg zijn bij recente opgravingen in de buurt van de
Boterstraat scherven van Badorf-aardewerk gevonden, waarmee die theorie
mogelijk wordt ondersteund. Rechts van die weg lag in de middeleeuwen een
groot geestelijk gebied, terwijl de burgerlijke nederzetting ontstaan en uitgegroeid
is aan de linkerkant ervan in het Grote Vierendeel. Gezien het voorgaande zou de
Hof van Oldenzaal dan in rot twee in de Vijfhoek gelegen moeten hebben. Het
Grote Vierendeel is, wanneer het later is uitgegroeid, duidelijk gericht op de
Deurningerpoort. Buiten dit gebied van de immuniteit zijn geen aanwijzingen
gevonden dat een oudere, reeds bestaande structuur, zoals een walburg een rol
gespeeld heeft bij de verdeling van de stad in vierendelen en rotten. Bij de loop
van de straten vanuit het zuiden naar het noorden door de stad en de verdeling
in twee helften heeft misschien het sterk stijgende reliëf direct rechts van die weg
een rol gespeeld. Dit niveauverschil is in alle winkels langs de Grotestraat nog
terug te vinden. De stad lijkt zich langzaam te hebben ontwikkeld vanuit een
kern rond de Plechelmus en rot twee.
De sterke stijging van het aantal inwoners na het jaar 1950 valt ten dele te
verklaren uit de annexatie van Berghuizen op 1 juli 1955. Het aantal inwoners
van Oldenzaal nam daardoor ineens toe met vierduizendhonderdvijfentachtig
personen. Rond het jaar 1450 zou men kunnen aannemen dat er in de
binnenstad twaalf rotten dicht bevolkt waren met in iedere rot honderd inwoners.
Voor het jaar 1250 kan men een indruk krijgen door tijns die de burgers moesten
betalen voor de door de Hof uitgegeven percelen. Wanneer op ieder perceel
slechts één huis stond met gemiddeld vierenhalf inwoners, dan komt men tot een
totaal van driehonderdveertig inwoners. Een reële inschatting is moeilijk te
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maken. Stelt men het aantal op zeshonderd, dan zou vanaf het midden van de
dertiende eeuw het aantal inwoners in tweehonderd jaar verdubbeld zijn. Dit zou
heel goed kunnen bij een gemiddelde gezinsgrootte van vierenhalf personen.
Terugredenerend zou Oldenzaal rond het jaar 850 bij benadering dan
honderdvijftig inwoners hebben geteld. Dat is echter speculatie, hoewel dit aantal
goed zou passen bij de omvang van het goederenbezit van Prüm in die tijd.
Samenvattend kan vastgesteld worden dat Oldenzaal niet planmatig is aangelegd
maar dat het een gegroeide stad is. De weg die de stad van het zuiden naar het
noorden doorsnijdt is daarbij het dragende element geweest. Door een geestelijke
immuniteit, naar het oosten afgesloten, heeft de stad zich vooral in westelijke
richting ontwikkeld. De stad is ontstaan op het grondgebied van een Hof en had
al vroeg wigboldsrecht. Opvallend is de overeenkomst tussen Oldenzaal voor de
vijftiende eeuw en Ootmarsum zoals we dat kennen uit latere tijd en ten dele ook
nu nog. In Ootmarsum is Oldenzaal, als het ware bevroren rond het jaar 1400,
terug te vinden.

1048

As ’n foezel zeenkt komt de weurde boavendrieven
Beernd veurt wier met t leuge stel

Waterputten in Almelo

De mens bestaat van achtenzestig procent uit water, van daar de grote behoefte
aan water. Zijn ontstaan en voortbestaan was en is geheel afhankelijk van dit
kostbare vocht. Zolang er mensen zijn was de aanwezigheid van drinkwater dan
ook van het allergrootste belang. Men zocht de nabijheid van rivieren, beken,
meren en bronnen. Ook de prehistorische mens kende al de put als
waterreservoir. Ook regen en sneeuw waren en zijn nog steeds middelen om in
die behoefte aan water te voorzien.
De nederzettingen van de mens ontstonden vooral op plaatsen waar water van
nature aanwezig was. Almelo is zo’n plek, laag gelegen in het stroomgebied van
de Loolee met zijn natuurlijke en gegraven vertakkingen waarvan alleen de
Hagen, overgaande in de Aa nog bestaat. De overige hebben gediend als
stadsgracht, sloten voor blekerijen, de gracht om huis Almelo en de omleiding
voor beide watermolens. Behalve dit water had men al sinds eeuwen de
beschikking over wel- en regenputten. Later ook over pompen voor drink- en
waswater. Bij grondverplaatsing voor de bouw van woningen tegenover het
Rectorshuis aan de Korte Prinsengracht kwam een waterput tevoorschijn. Er
waren veel waterputten en pompen in Almelo. Op de kaarten in het archief is de
omschrijving van hun plaats niet duidelijk en is de ligging moeilijk te bepalen.
Uit dossiers blijkt dat het water van de putten af en toe onderzocht werd in een
laboratorium. Soms werd het als drinkwater ongeschikt verklaard omdat er
schadelijke stoffen in werd aangetroffen zoals ammoniak en ontlasting.
Drinkwater betrekken uit welputten is altijd al een hachelijke zaak geweest
omdat verontreiniging door oppervlakte- en zakwater steeds mogelijk was. Dit
kwam door de lage ligging van Almelo vaak voor. Almelo had voortdurend met
overstromingen te kampen, de laatste keer was in het jaar 1946. Daarom waren
er vaak uitbraken van cholera en tyfusepidemieën, tot ver in de negentiende
eeuw. Het onderzoek van het putwater wees uit dat zowel in Stad Almelo als in
Ambt Almelo het water goed was. Soms was het bedorven door de nabij zijnde
‘secreetputten’. Het regenwater in Stad Almelo bleek goed. De ‘Medicinae Doctor’
Heppe schrijft in het jaar 1785 in zijn ‘Kort Bericht van de Gelegenheid van
Almelo’: ‘Op straat zijn niet meer dan 2 waterpompen; in de eene is een onzuiver
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stinkend, de ander levert zuiver, doch iets brak, niet licht schuimende; doch dit
wordt vergoed door de regenbakken en het rivierwater.’ Deze onhygiënische
toestanden werden grotendeels opgeheven toen de stadspompen werden
opgeheven en in het jaar 1894 de watervoorziening door middel van een
waterleiding van de ‘Almelosche Waterleiding Maatschappij’ een feit werd. Nog
lang daarna bleven echter de particuliere putten en pompen in gebruik.
Omdat de put in de Korte Prinsenstraat nog volkomen in tact was kon van de
constructie een juist beeld gevormd worden. Het blijkt dat sommige (zo niet alle)
putten waarnaast een pomp stond waren gemetseld in de vorm van een bijenkorf,
dus met een gewelfde bovenkant. Dit was het geval met de put aan de Korte
Prinsenstraat en ook met een put in de Oranjestraat. In het gemeentearchief van
Stad Almelo is een dossier dat gaat over het afbreken en het herstellen van de
put in de Oranjestraat in het jaar 1879. De put in de Korte Prinsenstraat was
tegenover het Rectorshuis, iets ten zuiden van het verlengde van de zuidelijke
zijgevel, naast het nu afgebroken pand van Heijda. In de negentiende eeuw was
dit de winkel van Koenderink die er een kruidenierswinkel en slijterij had. Deze
put, evenals de put in de Oranjestraat was afgedekt met een vierkante
Bentheimerzandsteen plaat die op twee stukken staafijzer rustte. Die naar boven
toelopende overwelving is een praktische constructie, de opening van de put is
zodanig verkleind dat de deksteen te hanteren was. Bij brand en wanneer de
bodem van de put moest worden uitgebaggerd, om verzanding te voorkomen
moest de plaat gemakkelijk kunnen worden afgenomen. In de put aan de Korte
Prinsenstraat was de loden zuigbuis voor de pomp die er eens naast stond nog
aanwezig. De onderkant van de buis was afgesloten met een houten ‘bos’ (stop)
en van enkele gaten voorzien.
De put is gemetseld van rode bakstenen met een ronde vorm die ook werden
gebruikt om fabrieksschoorstenen te metselen. De stenen waren negentien en
halve centimeter lang, aan de binnenkant achtenhalve centimeter breed, aan de
buitenkant elfenhalve centimeter breed en vier centimeter dik. In de put was nog
water. De standverschillen in de verschillende perioden tekenden zich duidelijk
op de wand af, evenals de bruine aanslag van het ijzerhoudende water. De specie
bestond uit kalk en zand en er was een zogenaamd los verband (manier van
metselen) tussen de stenen onderling. De put is daarom waarschijnlijk ouder dan
de uitvinding van het Portlandcement in het jaar 1824 door Jozeph Apsdin te
Leeds (UK). Het onderzoek van de bodem leverde niets op. Bij gesloten putten is
dit ook niet te verwachten. Na het onderzoek werd de put volgestort met zand. Hij
is dus, met uitzondering van de gewelfde bovenkant nog gaaf in de ondergrond
aanwezig en voor onderzoek in de toekomst beschikbaar.
In de archieven staan bijzonderheden over de plaats van de putten en pompen,
de kosten van onderhoud en reparaties, de namen van de ambachtslieden die ze
uitvoerden en dergelijke. Uit het ‘Boek van jaarlijksche rekeningen over de
financiën der Stad Almelo’ blijkt dat op het pleintje voor het oude stadhuis of het
aansluitend gedeelte van de Grotestraat noord: ‘de Koornmarkt’ (vroeger Oud
Eind genoemd) een put was. Het boek vermeldt een post waarbij Jannes Nijhof
op 3 januari 1727 tien stuivers in rekening brengt voor het leveren van ‘een
emmer aan de merkt putte.’
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Uit de ‘Staten van Begrooting’ de volgende posten:
‘Cobus Hermsen (ne sachant écrire)’ declareerde in het jaar 1813: ‘19 fr. 22 co
voor Réperations aux Pompes pendant 1812.’
Lambertus Hölscher levert in het jaar 1814 een nota aan ‘wegens verdiend
arbeidsloon en gedane leverancie aan de pompen Ao. 1813: een suigerstange
opgelegt 6 stuivers; 2 spleetveeren 2 stuivers. Een nieuwe suigerstange aan de
pomp voor de Revermeerde Kerk (Ned. Herv.) van 5 pond f 1,10 (een gulden en
tien stuivers); 14 halve stuivers nagels = 7 stuivers. Een pompe slager verniewd 1
gulden en tien stuivers. Een nieuwe dwarsbalk in de ‘pompe 12 stuivers’.
Hölscher voegt hieraan ter verduidelijking toe: ‘1813 den 15 September den
suiger uijt de pompe gestoollen tegen de kerk en een nieuwe voor in de plaatse
gemaakt.’ ‘Op 22 Augustus an de pomp voor de Kerkstraat ik 1 dag 18 stuivers.’
Cobus Harmsen kan niet schrijven of tekenen en rekent voor reparaties aan
pompen over de jaren 1816 en 1817 negen gulden. In het jaar 1819 worden in
een nota de stadspompen en waterputten bij het stadhuis genoemd. Voor
arbeidsloon, leverantie en verschot wegens het verdiepen van de drie putten
brengt Hendricus Troost honderdnegenenvijftig gulden en drieënzestig stuivers in
rekening. De putten die genoemd worden zijn twee putten bij de Molenbrug (over
de Molenstreng bij het oude stadhuis) en één in de Kerkstraat. In het jaar 1820
is er een nota van Rouler, meester-timmerman. Daarin wordt een pomp bij
Dinckgreve genoemd. In het jaar 1820 overlegt Scholten aan de gemeente Stad
Almelo een nota wegens ‘leverantie en arbeidsloon als timmerman in den jare
1819, ter zake der nieuwe put en pomp op den Nieuwen Einde te dezer stede.’ Uit
de aanhechte bescheiden blijkt dat deze pomp voor de Stuurmansgang, de
tegenwoordige Prinsenstraat stond en dat hij gekocht werd in Oldenzaal.
Vandaar werd hij in september 1819 met twaalf wagens naar Almelo vervoerd. De
pomppijpen werden uit Zwolle bij Johannes Winters gekocht. In één van de
nota’s van Mattheus Nijhof komt vanwege onkosten de volgende post voor: ‘Aan
drank bij het graven van een put aan de spuitgasten en metselaars gegeven voor
thee, te zamen tien stuivers 2 penningen.’
Graaf Adolph Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg protesteert op 1
augustus 1827 schriftelijk tegen het graven van een put op zijn grond, gelegen
voor de ‘gewezen Olijmole’. Voor de put en de pomp ‘over het Stadhuis’ (bij de
water-korenmolen) levert Alshuis en compagnon volgens een post uit het jaar
1828 stenen voor twee randen putsteen en stenen van vier voet hoog en vijf voet
breed. Deze pomp blijkt volgens een ander dossier al in het jaar 1827 te zijn
geplaatst of vernieuwd. In het jaar 1835 was er een begroting van de kosten voor
de verplaatsing van deze stadspomp. In het jaar 1833 wordt in een nota van
Abraham Nijhof de pomp genoemd bij Salomonson. De steenhouwer Pott
declareert als arbeidsloon voor het plaatsen van een pomp ’tegen den Molenkolk’
in september 1837 het bedrag van drieëntwintig gulden en tien stuivers. De
pomp bij Mulder wordt genoemd in een nota van de weduwe A. Nijhoff en zoon in
het jaar 1838. De put en de pomp in ’t Schalderoi en de put op ’t Schokland zijn
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in het jaar 1842 onder handen geweest bij J. Nijhoff. In een dossier van het jaar
1847 wordt een ‘pomp op de doolle’ (Doelen) genoemd. In een nota van het jaar
1848 komen voor de pomp bij ‘saalmonshuijs (huis van Salomonson) an den
gang en de pomp op de weg van Almelo naar Ootmarssum an het tolhuijs (de tol
bij de Krommendijksbrug over de Loolee). Vos, loodgieter en pompenmaker werkt
in het jaar 1861 aan de pomp bij Mulder en aan de pomp op de Höfte (hof te
Gülick). In het jaar 1862 dient Nijhoff, meester-smid een rekening in voor
werkzaamheden verricht aan de pomp bij Meijers (niet goed leesbaar). De
schilder Bos schildert de pomp in de Molenstraat met vier pond ‘blaauw’ voor
achtentwintig gulden. De pompen werden dus blijkbaar blauw geschilderd. In het
jaar 1865 worden genoemd de pomp op het hof (hof te Gülick), de pomp bij de
‘Schuiting’ (moet zijn Schutting bij de Schuttenstraat), de put ‘op de Schans’
(steegje aan de noordzijde van de Doelenstraat). In hetzelfde jaar breekt Van
Santen de pomp op ‘het Schutting Padt’ (Schuttenstraat) af en zet er een nieuwe
voor in de plaats. Verder worden genoemd de pomp op de hoek van de
Molenstraat en Stuurmansgang (Prinsenstraat hoek Grotestraat). Op kwaliteit
van het water worden in het jaar 1871 de pompen onderzocht bij de
Stuurmansgang, de Rector, Schokland, de weduwe Selhorst, ’t Schalderoi, de
Steeg (Oranjestraat), Molenstraat. Ook de putten worden onderzocht zoals die in
de Steeg, bij de begraafplaats (N.H. kerk), bij juffrouw Harwig op de Schans
(achter De Gouden Leeuw), bij de Wester kerk (blok van twee woningen bij de
synagoge aan ’t Schalderoi).
De bewoners van de Molenstraat, Doelenstraat en Heerengracht verzoeken in het
jaar 1873 verbeteringen van de pomp op de hoek van de Molenstraat en de
Doelenstraat. De put is te klein, soms is er geen water en soms is het met zand
vermengd waardoor gebruik onmogelijk is. Verzocht wordt een nieuwe waterput
aan te leggen. Douairière W. van Wassenaer-Starrenburg biedt op 13 september
1876 een vergoeding tot herstel van de pomp in de Oranjestraat aan. En voor 18
september daaropvolgend werd genoteerd: ‘Bovengenoemde doet een Muntje,
groot f 10 geworden.’ Miebergen brengt in dat jaar honderdvijfenveertig gulden en
vijfenzeventig cent in rekening voor een nieuwe pomp in de Oranjestraat.
Lüdeking verzoekt op 22 maart 1877 aan het gemeentebestuur van Almelo ‘om
wegens verbouwing van het huis, thans bewoond door Mej. De Wed. Selhorst o.a.
de pomp staande op den hoek tegen dat huis te doen wegnemen omdat z.i. de
pomp voor de Gemeente geen nut noch voordeel kan aanbrengen, en dezelve voor
het uitvoeren der verbouwing zeer hinderlijk is.’ Voor 22 maart is ook vermeld
een globale begroting voor een nieuwe ijzeren pomp in plaats van de bestaande in
de Oranjestraat en de Grotestraat. In het jaar 1877 kwam een
conceptovereenkomst tot stand van Gerrit ten Bruggencate en Barend ten
Bruggencate, tabakskervers te Stad Almelo betreffende te verlenen vergunning.
Er was een put behorende en gelegen op de grond van de firma Ten Bruggencate.
Men wilde een buisleiding maken met het doel om aan die put door middel van
die leiding water te onttrekken en te voeren naar de openbare gemeentelijke
pomp aan ’t Schalderoi voor algemeen gebruik. De kosten zijn voor de gemeente
Stad Almelo. Meibergen plaatst in mei 1879 voor honderddertig gulden een pomp
met toebehoren op de Höfte.
Op 13 mei 1879 ontvangen burgemeester en wethouders de volgende klacht:
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De ondergetekenden, allen dagelijks het water uit de stadspomp in de Korte
Prinsenstraat (tegenover het Rectorshuis) gebruikende, nemen bij deze beleefd de
vrijheid, U te doen opmerken, dat het water uit die pomp tegenwoordig niet zoo
zuiver en helder is, als het kan zijn. De pomp geeft wel veel zand op, waardoor het
water natuurlijk minder geschikt is voor drinkwater. Het komt ondergetekenden
voor, dat het water oneindig beter zou worden, als de pomp (de put) van binnen
eens goed schoongemaakt en nagezien werd. Redenen, waarom zij U beleefd maar
dringend uitnoodigen, bedoelde pomp (put) door een deskundige te doen
onderzoeken en zoo nodig, te reinigen.
Onder deze brief staan de volgende namen: A. Oostendorp, Wed. B. Ezendam,
Wed. J.G. Lindeboom, G. Sijgers, J.D. Hindrichs, E.S. de Groot, A. Schotveld, G.
Bruggeman, H.C. Eshuis, H. Eshuis, J.H. Webbink, K. Essink, F. Kuiper, L.
Schreuder, G.J. Gérard, J.L. Vermeer, A. ten Bruggencate Sr. en M. Schaap.
In het jaar 1897 werd de put in de Oranjestraat ‘afgebroken, hersteld en met een
gewelf digt gemetseld, en afgedekt met een Bentheimer steen; een nieuwe ijzeren
pomp opgesteld, door een loden buis met genoemde put in verbinding gebracht,
twee maal geverwt en gangbaar opgeleverd.’ Dit alles kostte zestig gulden en
vijftig cent. De ijzeren pomp werd geleverd door L.J. Enthoven & Compagnon te
Den Haag voor een bedrag van honderdvijf gulden. Een nota in het jaar 1884 van
Arends, koperslager aan de Schuttenstraat, hoek Korte Prinsengracht vermeldt
de pomp bij de Prins. Dat is tegenover logement De Prins, nu (1987) De
Beddenspecialist. Een jaar later worden in een nota genoemd de pomp bij Hol, de
tabakskerver aan de Oranjestraat, bij Kölle, op de Höfte, bij Hogenkamp, bij
Vixseboxse (Rectorshuis, Korte Prinsengracht) en op het Schokland. De nota was
van Colenbrander, loodgieter en pompenmaker aan de Boompjes. In het jaar
1887 worden genoemd de pomp op het hof te Gülick en de pomp in de
Hantermansgang, de pomp bij Arends en die in de Holtermansgang. Ebbing,
bakker aan de Oranjestraat verzoekt in het jaar 1888 om de put op de Schans,
staande voor het huisperceel nummer 193 in Wijk 7, tot boven de straat te doen
afbreken en hiervoor in de plaats een pomp te plaatsen. Het advies van de
gemeenteopzichter Trijssenaar: ‘Aangezien de adressant niet weet wie de eigenaar
is, geen vergunning te verlenen tenzij hij de eigendom en de mede-eigenaren
benevens hun toestemming overlegt.
Het water uit de pomp aan de Veemarkt is volgens onderzoek uit het jaar 1888
totaal ongeschikt als drinkwater. Het bevat teveel organische stoffen en
ammoniak, terwijl ook het gehalte aan vaste stoffen te groot is. Zo blijkt uit een
brief van ‘UED.di.dienaar, O.J. Risselada, de directeur van de Hogere Burger
School (HBS). In het jaar 1894 werd de watervoorziening door middel van een
waterleiding een feit en konden de stadspompen en ook de particuliere, voor
zover de burgerij ze wilde missen worden opgeruimd.
In het jaar 1895 volgen dan de posten: Ter Brugge, smid aan de
Ootmarsumsestraat berekent de gemeente een gulden en vierenveertig cent voor
het sluiten van de pompen (afnemen van pompenslagers) en drie gulden en
zevenendertig cent voor de levering van borden ‘Ongeschikt voor drinkwater’. De
borden schilderde Breijders voor een bedrag van vier gulden en eenenzeventig
cent. In het jaar 1898 ruimt Ten Bruggencate, de smid aan de Molenstraat de
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pomp aan de Oranjestraat op voor vijfentachtig cent. Van Stegeren, de smid aan
de Holtjesstraat rekent in het jaar 1899 voor het wegnemen van twee pompen
maar tachtig cent. In het zelfde jaar neemt Arends, loodgieter aan de
Schuttenstraat twee pompen weg voor een bedrag van een gulden en
tweeëntwintig cent. De laatste nota in deze reeks is van 2 december 1899 van
Kamphuis, de timmerman aan de Oranjestraat. Hij berekent voor het wegnemen
van pompen een gulden tweeënzestig cent per pomp.
Gemeenteopzichter Rijssenaar wijst burgemeester en wethouders op Sint
Nicolaasdag 1899 op de moeilijkheid de juiste waarde te bepalen voor de verkoop
van de ijzeren pompen, daar de prijs afhankelijk is van het aantal gegadigden. De
‘Boekelosche Stoombleekerij’ schrijft op 3 mei 1900 dat zij’ belangstelling heeft
voor eenige gegoten ijzeren marktpompen, wegens het in gebruik nemen der
waterleiding hier ter stede.’ Bovengenoemde fabriek biedt dan op 16 mei
daaropvolgend twintig gulden voor een achtkantige, twee meter hoge pomp, te
leveren via station Almelo. De pomp heeft koperen pancylinders, zuiger en slinger
en gegoten ijzeren kopstuk met uitlopende punt. Op 25 mei bericht
gemeentearchitect Kolpa dit bod te laag te vinden, hij stelt voor vijfentwintig
gulden te vragen. De ‘Boekelosche Stoombleekerij’ schrijft op 5 juni dat zij
akkoord gaan met de prijs en de pomp willen kopen, geheel compleet te leveren
via de spoorwegen. Op 13 september 1900 meldt de gemeentearchitect Kolpa aan
burgemeester en wethouders van Stad Almelo dat Suskind, koopman aan de
Zuiderstraat loden pijpen wil kopen. De pijpen zijn afkomstig van de afgebroken
pompen aan de Oranjestraat en het Schalderoi. Hij adviseert nog andere kooplui
te vragen wat het hun waard is. Suskind wil geen waarde noemen. Kolpa noemt
een voorlopige waarde voor zesenvijftig kilo lood ad twaalf cent per kilo, totaal zes
gulden en tweeënzeventig cent. De inspecteur van politie meldt op 9 oktober
1900, als de uitkomst van een opdracht van de burgemeester Kingma, dat de
pomp aan de Javastraat volgens een verklaring van de bewoners hun
gezamenlijk eigendom is. Op 7 april 1902 stelt gemeentearchitect Kolpa
burgemeester en wethouders voor de volgende materialen te verkopen: een pomp
aan de Molenstraat, een pomp aan de Schans, zes gegoten ijzeren pompen
waarvan twee stuks met koperen staande stuk, de overige van ijzer met slagers
en zuigers. Deurwaarder Hübscher aan de Boompjes verkoopt op 18 juli 1902
publiek aan de meest biedende negen pompen voor de volgende bedragen: vijf
gulden, vijf gulden en vijfentwintig cent, zeven gulden en vijftig cent, negen
gulden, elf gulden en twaalf gulden per stuk. Tenslotte deelt gemeentearchitect
Kolpa mee aan burgemeester en wethouders dat zes pompen aan de oude
begraafplaats (nu een gedeelte van De Werf, de voormalige gemeentewerf en het
westelijk daarvan gelegen parkeerterrein) zijn verkocht. Vier pompen op de
Schans aan de broers Polak, één pomp aan de Doelenstraat aan Haas en één
pomp aan De Leeuw.
In bovenstaand overzicht worden dertig pompen genoemd. Rekening is gehouden
met de waarschijnlijkheid dat door de soms vage en niet te plaatsen
aanduidingen soms dezelfde pompen worden bedoeld. Aangenomen mag worden
dat er in de negentiende eeuw te Almelo zeker vijfentwintig stadspompen
stonden. Rond de eeuwwisseling verdwenen de stadsputten en stadspompen als
straatmeubilair uit het stadsbeeld en met hen het minder schone water. De
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particuliere putten en pompen bleven echter nog lang in gebruik. Vooral die
buiten de bebouwde kom waar men nog heel lang, hier en daar tot na de Tweede
Wereldoorlog het zuivere leidingwater moest missen.
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’t Foezelpad is de kötste weg noar de groof
Pas op jong, t peerd lop oew vot

Bad Bentheim
Holland und de Groafschupp Benthem
hebbt gien Missgunst, kennt gien Hass.
Holland und de Groafschupp Benthem
helpt sick, woor het kump te pass.
Möögt sick andre Völker targen,
dat de leewde sick verkrupp.
Holland und de Groafschupp Benthem
dé hault gude Noaberschupp!

Door dit aardige gedichtje getuigt rector H. Specht van de goede betrekkingen
van de graafschap Bentheim en Nederland. Hij schreef een boekje ‘Das
Bentheimer Land’ dat in het jaar 1934 bij Kip te Neuenhaus verscheen. Een
ander tastbaar voorbeeld van deze eeuwenlange verbondenheid is te zien bij een
bezoek aan het slot te Bentheim. Door de eerste toegangspoort, even voor de
tweede poort is links in de kasteelmuur een aardig beeldhouwwerkje
ingemetseld. Het werd op 30 juni 1963 aan geboden door professor Prakke uit
Assen ter gelegenheid van de derde Duits-Nederlandse cultuurdag. Het stelt ‘De
drie Podagristen’ voor op hun wandeling van Coevorden naar Burgsteinfurt. Deze
drie reizigers noemden zich spottend naar de podagra, destijds ook wel ‘het
pootje’ genoemd. Het is een reumatische aandoening waarvoor men in Bentheim
behandelt kon worden. Het waren Van der Scheer, Boom en Lesturgeon die in
hun dagen al bezig waren met de heemkunde. Ze legden hun waarnemingen en
belevenissen vast in een boekje: ‘Drie dagen op reis of Bentheim en Steinfurt
door een Drentschen bril bekeken.’ Het boekje verscheen in het jaar 1843 bij
uitgever De Lange te Deventer.
De Nederlandse betrekkingen tot de graafschap Bentheim zijn niet van vandaag
of gisteren. Deze eeuwenlange relatie heeft een geografische en een historische
achtergrond. Het riviertje de Vecht verbindt het Munsterland met de Zuiderzee.
Op punters werd vroeger de Bentheimer zandsteen naar Zwolle vervoerd. Het was
een zeer gewild bouwmateriaal. De graafschap werd vanuit Utrecht gekerstend
waardoor Bentheim van de jaren 800 tot 1558 tot het bisdom Utrecht behoorde.
In de Nedergraafschap waren wel honderd boerderijen in Nederlands bezit. Deze
behoorden niet alleen aan de bisschop van Utrecht maar ook aan de Nederlandse
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kloosters te Sibculo en Albergen. Ook de hof te Ootmarsum had er enige in bezit.
Na de reformatie kwamen deze eigendommen in bezit van de provincie Overijssel.
Derhalve kreeg de provincie een stem en zitting in de Bentheimer landdag. In het
jaar 1701, bij ‘het vergelijk van Den Haag’ waarbij de Staten-Generaal
bemiddelden in de erfopvolgingskwestie voor de graafschap Bentheim. Daarbij
werd ook een ‘Oberkirchenrat’ ingesteld die belast werd met de ‘waarneming van
het geestelijk of kerkelijk regiment.’ Daardoor kwamen kerken en scholen van de
jaren 1701 tot 1806 geheel onder Nederlandse invloed. Een Nederlandse graaf
was voorzitter van de ‘Oberkirchenrat’.
Zwermen seizoenarbeiders trokken vroeger in de zomer uit de omstreken van
Bentheim en Munster naar de vruchtbare Hollandse provincies. Soms wel
vijfentwintigduizend per jaar. Sinds het jaar 1836, toen Stroink een textielfabriek
te Nordhorn vestigde, kwamen steeds meer Nederlanders in de industrie in de
graafschap werken. Tot op de dag van vandaag biedt de graafschap nog steeds
werkgelegenheid aan veel Nederlanders.
De voornaamste trekpleister voor toeristen en genezingzoekenden werd echter al
meer dan tweehonderd jaar geleden de geneeskrachtige bron van Bad Bentheim.
Balneologie is reeds eeuwen een oude tak van wetenschap. Het woord is afgeleid
van het Latijnse balneum, hetgeen badinrichting betekent. De balneologie is
derhalve die tak van wetenschap die zich bezighoudt met de leer van
geneeskrachtige bronnen. Met geneeskrachtige bronnen bedoeld de balneologie
bronnen waarvan het water de wetenschappelijk vastgestelde eigenschap bezit
ziekten geheel of gedeeltelijk te genezen, of te voorkomen. Het grootste deel van
het uit dergelijke bronnen stromend water is van oorsprong neerslagwater. Het is
door poreuze lagen in de ondergrond gekomen en komt elders volgens de wet van
de communicerende vaten weer aan de oppervlakte. Bij het indringen naar de
diepte neemt de temperatuur van het water bij iedere drieëndertig meter één
graad Celsius in warmte toe. Neemt het water op zijn weg uit de ondergrond nog
kooldioxide op (meestal afkomstig van uitstervend vulkanisme), dan neemt het
oplossend vermogen sterk toe. Allerlei mineralen uit de ondergrond worden
opgelost en opgenomen in het bronwater. Met als gevolg een aangename
verkwikking die het nemen van een bad geeft. Het nemen van baden was door
alle eeuwen heen – om sportieve en hygiënische redenen – over de hele wereld
populair. Men zag hierin terecht een middel tot bestrijding van kwalen en tot
herstel van gezondheid. Het water dat opborrelde uit raadselachtige diepten, uit
de hemel vallend en ook weer als damp opstijgend, was voor de mens in oude
tijden een element dat door de goden met geheimzinnige krachten was
begenadigd.
Leven is ondenkbaar zonder water en het is dan ook niet te verwonderen dat
water in de religie van de Ouden en ook later in het christendom een belangrijke
plaats inneemt, zelfs in de sacramentele handelingen. Al bij de oudste volkeren is
er sprake van het baden dat door godsdienstige wetten geheiligd wordt. In het
gehele oosten van de wereld zijn er voorbeelden van deze gebruiken. In India
waren alle godsdienstige gebruiken met reinigende wassingen verbonden. Zo ook
bij de moslims, de Egyptenaren en in Israël. De baden bij de Grieken en de
Romeinen zijn ons ook bekend. In Nederland hebben als geneeskrachtige
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bronnen een tijdlang bekend gestaan de Sint Geertruidbron bij Bergen op Zoom
en de Hollandiabron bij Badhoevedorp. De Sint Geertruidbron was een
bedevaartsoord waar men op haar feestdag (17 maart) naar toe trok om haar
voorspraak in te roepen ter bescherming van gewas en oogst tegen ongedierte en
muizen. Toen prins Maurits tijdens de aanleg van versterkingen te Bergen op
Zoom verbleef maakte hij kennis met de prikkelende werking van het water uit de
bron. Zowel hij als later prins Frederik Hendrik lieten grote hoeveelheden van dat
water naar Den Haag vervoeren om als tafeldrank te gebruiken.
De mensen bezochten echter in het buitenland geneeskrachtige baden. Uit een
gedichtje over zo’n buitenlandse reisje het volgende couplet.
Reinier is met zijn stramme leden
naar Akens baden toegetreden
daar heeft hij geld en zaâl en peerd
in alle vrolijkheid verteerd.
Ziet, wat de wateren vermogen,
hij is te paard naar ’t bad getogen,
en op zijn voeten weergekeerd.
Ook het bad Cleve (bij Nijmegen) werd door veel Nederlanders bezocht. De daar
ontspringende bron heeft ijzerhoudend water en men opende in het jaar 1846
een Kurhaus. De Eerste Wereldoorlog maakte een einde aan de activiteiten van
het bad te Cleve.
Voor de bewoners van de noordelijke en de oostelijke provincies stond het Duitse
bad Bentheim in hoog aanzien. In het Bentheimerwald (15 km van Oldenzaal) is
een bron met zwavelhoudend water. De diepere ondergrond bestaat hier uit klei
van de Wealdenformatie en kleine en grote mergels uit het Juratijdperk. Het uit
spleten opwellende water is daardoor rijk aan mineralen. Het is zeker dat het
water van deze bron reeds vele eeuwen door de omwonenden tegen huidziekten
werd gebruikt. Merkwaardig is in dit verband een oude overlevering omtrent het
eerste gebruik. Men zou opgemerkt hebben dat zieke en aangeschoten herten
zich in de zwavelhoudende modder van de beek baadden en daardoor spoedig
genazen. Een Bentheimse graaf zou toen een oude knecht, op wie hij erg gesteld
was en die aan reuma leed, hebben trachten over te halen ook in de modder te
kruipen. Verder waren de bijzondere eigenschappen van het bronwater te
Bentheim slechts bij weinigen bekend. Cohausen schrijft in het jaar 1713 een
boekje: ‘Benthemoorene das ist kurze abhandlung von den in der
hochberühmten Graffschaft Bentheim zwar von undencklichen Jahren
herfürquillenden anjetzo aber fürtreffliche Würkung mehr und mehr in beruff
kommenden Gesundheits-Brunnen.’ Niet minder dan tweeëntwintig ziekten
noemt hij waarop het bronwater een genezende invloed heeft. Cohausen: ‘Wat
was deze bron vroeger anders dan een sterk riekende poel van zwavelachtig
water? Wat voor aanzien had zij op deze woeste en eenzame plaats in het woud
verborgen? Nu is deze ‘nimf’ van een behoorlijke kleding voorzien want zij is in
een sierlijk bronhuisje gevat, zodat het uitstromende water tegen alle slechte
weersomstandigheden beschermd is en het bronwater haar kracht onverminderd
behouden kan.’ Hij vertelt dat een burgeres uit het dorp Metelen, Maria Modde,
die vijf jaar met verlamming op bed gelegen had, in het jaar 1711 dankzij deze
bron in bijna één dag zodanig genezen was dat ze weer staan en lopen kon. De
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eerste Nederlandse badgast is Elisabeth Greve, drieëntwintig jaar en wonende te
Oldenzaal. Dit meisje was half verlamd en werd door baden in de bron in zestien
dagen genezen. Cohausen, die een bekwaam arts was, had de aandacht van
graaf Frans van Manderscheidt-Blankenheim und Gerolstein op de bron
gevestigd. Graaf Manderscheidt die er brood in zag had de bron door metselwerk
laten insluiten en er tevens een klein, achthoekig bronhuisje omheen doen
zetten. De koepel droeg verschillende Latijnse opschriften en ook een
Nederlandse:
Deze Fontein maakt
van Scheurbuik rein.
Ook liet de graaf/baddirecteur het bos rondom de bron opknappen en bouwde er
een paar huisjes. Er kwamen echter zeer weinig badgasten zodat na een paar
jaar de poging werd opgegeven. De huisjes werden weer afgebroken. Omstreeks
het jaar 1820 kreeg vorst Alexis zu Bentheim-Steinfurt het idee de badplaats
weer nieuw leven in te blazen. Nu verrijst er weldra een badhuis met vierenzestig
woonkamers. Op de begane grond waren twintig ruime badkabinetten met in
ieder kabinet een schellekoord dat door de badgast bediend kon worden. Van de
metalen kranen die voor de toevoer van het warme en koude water zorgden,
werden de sleutels weggenomen opdat de badgasten zich geen schade toe konden
brengen. In het jaar 1856 werd door de baddirectie overgegaan tot de
aanschaffing van gezonde, krachtige geiten, die hun voedsel in de rijke vegetatie
van het Bentheimerwald moesten zoeken. Ze werden ’s avonds om acht uur en ’s
morgens om vier uur gemolken. Uit de melk werd de kaas afgescheiden. Het
overblijvende kaaswater werd tot kookpunt verhit en dan met wat zure melk
vermengd. ’s Morgens om zeven uur moesten de patiënten hiervan twee bekers
drinken. Van lieverlede liep de kuur op tot twaalf bekers per dag.
In het jaar 1856 is Aschendorf baddokter en hij weet veel kwalen te verlichten.
Uit heel Nederland komen de badgasten in de vijftiger en zestiger jaren van de
negentiende eeuw. Uit oost en noord Nederland zijn er namen in de
genezingsrapporten van dokter Aschendorf zoals uit Harlingen, Beerta, Veendam,
Steenwijk, Appingedam en Goor. Deze dokter Aschendorf was op een
merkwaardige manier te Gildehaus blijven hangen. Hij was op weg naar
Nederland om als scheepsarts dienst te nemen op een koopvaardijschip naar
Indië. Hij overnacht te Gildehaus en ’s avonds komt in de herberg een angstige
vader wiens kind ziek is en direct een rijtuig naar Bentheim moet hebben want
Gildehaus heeft geen arts. Aschendorf biedt zijn hulp aan en geneest het kind.
De volgende dag komt een deputatie uit de burgerij van Gildehaus hem vragen
om zich in dit dorp als arts te vestigen, waartoe hij dan ook besluit. Een tweetal
rapporten van dokter Aschendorf:
Johanna K. te Arnhem, een krachtig meisje van 27 jaar, had een eczema aan de
tong. Haar tong had een wratachtig aanzien; een grauwe roode glanzende kleur,
het slikken was bijkans onmogelijk geworden. De lijderes kreeg afwisselend
eenvoudige zwavelbaden en ‘s morgens 10 oncen bitterwater. Is genezen.
Joh. T. een huurkoetsier te Arnhem, klaagde over mierenkruipen en gevoelloosheid
van de onderste ledematen, elektrische stootten door dezelve, bemoeielijkte
urienloozing, verstopping. De kwaal was in de laatste herfst met hevige
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ruggepijnen begonnen, die waren teweeg gebragt door aanhoudend zitten op den
bok zonder rugzitting en menigvuldige verkoudheden. Hij kwam in 72 uur niet uit
de natte kleederen. Het belangrijkste ziektegeval was door nog andere
verschijnselen, als eene meningomyelitis lumbalis rheumatica scherp getekent.
Behandeling: hier voldeden zitbaden met de dampdouche No 2 op de wervelkolom
die dagelijks tweemaal gegeven werden.
Honderdvijftig jaar geleden was het reizen nog verre van gemakkelijk. Een eerste
zorg was natuurlijk geschikt vervoer te vinden, wat dikwijls moeilijkheden
opleverde. Bovendien waren veel wegen nog niet bestraat. Wie dan zo gelukkig
was een dergelijke reis te kunnen maken had alle aanleiding zijn ervaring te boek
te stellen. Voor die boekjes bestond blijkbaar steeds een markt van hen die nooit
in de gelegenheid waren zelf eens op reis te gaan. Een reis van Zwolle naar
Keulen was reeds aanleiding er meer dan tweehonderd bladzijden over vol te
schrijven. Tegenwoordig is dit niet meer zo en er zullen niet velen zijn in Twente
die nooit in Bentheim zijn geweest. Hoe vaak men er ook heen gaat en van welke
kant men het ook benadert, het is altijd weer een boeiend schouwspel het oude
kasteel uit het fraaie landschap te zien oprijzen. Hoe ondergingen onze
voorouders dit alles? We gaan in gedachten nog eens met hen meereizen en hun
oude reisverslagen er op naslaan.
Een eerste beschrijving van een bezoek aan Bentheim is uit de reisbeschrijving
van dominee Alardus Tiele. Hij had zijn zoon in het jaar 1717 naar de Latijnse
school te Lingen gebracht en reisde via Munster en Bergsteinfurt over Bentheim
weer naar huis. Hoewel dokter Cohausen zijn boekje over de zwavelbron had
geschreven, is de bron bij het grote publiek blijkbaar nog niet bekend want in het
reisverslag van de dominee wordt er niet over gesproken. In die dagen, het was
september, had juist een vreselijke storm gewoed waarvan overal de sporen nog
zichtbaar waren.
Te Bentheim, een graafschap en stadt van dezelfde naam kan men dra zien wat
de storm uitgewrogt hadde. De stadt, zonder poorten of wallen, leggende op de
hoogte des bergs die eene rots is met vier rygen huizen, een hoog Casteel van
grootten omtrek; aan de regter zyde van deszelfs ingang zag men een groote
waterkom in de rotz, die nooit ledig word, dit kasteel was ongemeen beschadigt
door den storm, de Toorens van het zelve, de meeste daken van het hof en van de
grootte stal 180 voeten lang waren van hare pannen ontbloot, de schoorstenen
ingestort en de wijzer van de Tooren afgerukt.
Uit het verslag van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp uit het jaar 1823.
De vrienden logeren in ‘De Star’ te Oldenzaal.
Donderdag 17 Julij te acht ure het bed verlaten hebbende, lieten wij naar een
rijtuig naar Bentheim vragen, dan helaas, er was in geheel Oldenzaal maar een
fargon (reiswagen) met twee paarden welke een ander tot ons ongeluk besproken
had. We huren voor een gulden een mestkar en sukkelen zo naar Bentheim. We
vinden daar met moeite onderdak in het badhuis op een zolderkamertje. Aan tafel
zijn veel Nederlanders die lijden aan reuma, zoals baron Van Asbeck, Idsinga uit
Friesland, een kolonel uit Groningen, een vrederechter uit Gorcum, de apotheker
Boom uit Almelo.Het eten was redelijk, de badmeester sneed het vleesch niet goed,
de wijn was uitmuntend.Men was bezig rondom de put waaruit het welwater komt
een danszaal met een dak van stro te bouwen. Op zondag is het dan zo ver. Ten
zeven ure vangt het bal aan. De schoone dames die hier dansten loopen ’s weeks
met bloote voeten achter de koeien. Wij dansten niet mede. Het was aartig de
menschen om de put te zien rondspringen, daar deze belette de menschen aan de
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andere zijde der zaal te zien. Ik ging van tijd tot tijd naar de speelbank en verloor
een goede honderd guldens zonder een gezicht te vertrekken.
In het jaar 1828 maakt A. van der Willigen een reis door een gedeelte van
Duitsland. Hij maakte aantekeningen:
Van Hengelo af tot Oldenzaal levert de landstreek meestal niet anders op dan
vlakke heide. De nieuwe straatweg, dien wij bij aanhoudendheid uitnemend goed
vonden, is regt op den kerktoren aangelegd van laatstgenoemde stadje, voorheen
versterkt, en hier de laatste plaats van ons Rijk aan de Bentheimsche grenzen. Uit
den kerktoren was verleden jaar een groot brok muur gevallen; en, om denzelven
te herstellen, waar men aan bezig was, moest men dien hoek tot beneden toe
uitbreken; op zekeren afstand maakte dit gebouw daardoor eene zonderlinge
vertooning; om te bouwen wordt hier reeds veel Bentheimer zandsteen gebezigd.
Sedert verscheidene jaren, dat ik niet te Oldenzaal geweest was, vond ik het
opgeknapt. Van Oldenzaal tot Bentheim, een afstand van omtrent drie en half uur,
vonden wij den weg nog niet bestraat, hoewel zulks wel noodzakelijk was; hij
loopt aanvankelijk door eene houtrijke streek, en het zand scheen hier en daar met
eenig leem doormengd. De hulst groeide er, naar het scheen, in het wild en
zekerlijk zou men hier, met goed gevolg, jeneverbessen voor onze branderijen
kunnen telen; blijkens de menigte dier struiken, welke er natuurlijk groeiden. Op
de vlakke heide gekomen zijnde, ziet men al spoedig voor zich op de hoogte de
windmolens en het oude slot van Bentheim, en wij bemerkten wat verder, door den
grenspaal van het Nederlandsch gebied, dat wij hier ons vaderland verlieten.
Omstreeks vier ure kwamen wij in de hoofdplaats van dit Graafschap; een zeer
onregelmatig gebouwd stadje, tegen en op eenen steenberg gelegen. Sedert
weinige jaren heeft men er nieuwe inrigtingen gemaakt voor de mineraalbron, op
een kleinen afstand van daar. Het nieuwe bron- en badhuis kwam ons
aangenaam gelegen en doelmatig ingerigt voor, doch het was er niet drok. Het
wordt, naar wij vernamen, meest door onze landslieden, uit de noordelijke
gewesten des Rijks bezocht en, behalve den heilzamen invloed, die het
mineraalwater op de gezondheid zou mogen uitoefenen, levert deze plaats althans
voor hen een niet onaangenaam verblijf op.
Ook twee jaar later is de weg van Oldenzaal naar Bentheim nog steeds niet
gereed. De badarts Plagge vermeldt.
De straatweg van Deventer is nu tot Oldenzaal gevorderd zodat Bentheim nu
‘gemakkelijk’ te bereiken is. De diligence vertrekt thans drie of viermaal ‘weeks
van Deventer naar Enschede, vijf uur gaans van Bentheim liggende, waar men,
alsmede te Delden, Hengelo een rijtuig kan bekomen, om dadelijk naar Bentheim
verder te kunnen vertrekken.
Van Oldenzaal kan men nog steeds niet naar Bentheim over de nieuwe
straatweg. Dertien jaar verder zien we hoe de zaak er door een ‘Drentschen Bril’
bekeken door de drie Drentse heren (Van der Scheer, Boom en Lesturgeon) eruit
ziet. Komende van Nordhorn dalen ze de Isterberg af.
Welke verbazende steenklompen zijn hier door de natuur op elkanderen gekanteld!
Wat ontzettende blik bieden de bergkloven deze vervaarlijke rotsen aan! En komen
in het Bentheimer Wald. De natuur had zich hier uitgeput in allerlei spelingen:
gedrochtelijke boomstammen overschaduwen ’t jong plantsoen, dat in de zotste
vormen opgroeide. Alle boomsoorten werden hier door ouderdom en jeugd
vertegenwoordigd, terwijl ’t Bentheimse rundvee eene uitgestrekte weide onder
dezen bladerhemel vond. De stad Bentheim heeft een wettig verkregen regt op
deze weiderij. Een zijweg noodigde ons naar de badplaats, wier witte gebouwen
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door ’t geboomte schitterden. Wij wierpen een coup d’oeil op dezen groep, zagen
een wit heer in een zwart pak een glas zwavelwater pompen en opdrinken; twee
dito gearmd op en neer wandelen; verscheidene gezelschappen onder de
colonnade der uitspanning vertrouwelijk zitten keuvelen; drie dames, die er zeer
gezond uitzagen, ons door de ramen van ’t badhuis fixeren; een dozijn muzijkanten
in een hoog en droog tentje zeer amicaal musiceren; en vier grootte langroerige
Duitsche pijpen als een eerste gelid door de allée van Bentheim naderen, gevolgd
door derzelver respective rookende eigenaars, die badwaarts gingen.
Ook aan de Drentse reizigers valt het op dat door de Hollanders tamelijk veel geld
op de speelbank wordt verloren. Ook zij beschrijven de danspartij op zondag.
Onder de colonnade (zuilenrij) vóór de uitspanning was bijna geen plaats te vinden
en in de eetzaal evenmin. Talrijke groepen zaten in druk gesprek rondom de
theetafels, terwijl de muzijkanten hun best deden, om de zoete harmonische
accorden, in weerwil van den hun vijandigen wind, tot ons over te brengen. Van
alle kanten waren er vreemdelingen naar de badplaats toegesneld; om er den
zondag-middag vrolijk door te brengen. Op eenigen afstand van de herberg
vermaakten zich verscheidenen met naar ’t wit te schieten. Niemand waagde zich
echter ver in het woud; elk scheen vol verlangen naar de dingen die daar komen
zouden. Langzamerhand stroomde de rotonde vol om naar de vrolijke muzijk te
luisteren, te galopperen, te waltzen of aan een tafeltje den filosoof uit te hangen.
Aan den ingang der brontent had zich een bal-auditorium geposteerd, zaamgesteld
uit vrouwelijke dienstboden der badplaats, en eenige opgeschoten jongens; dat er
eene houding aannam en discoursen voerde, welke niet sterk getuigden van goede
orde. De achtbaarheid althans der plaats wordt door zulk eene vrijpostige
indringing niet verhoogd. Ook de verlichting der tent liet te wenschen over. Er
heerschte eene schaduwachtige onzekerheid, die nadelig moest werken op de
stemming der badgasten en op de toiletten der schoonen.
Niet lang na het verblijf van de Drentse reizigers wordt het bad aanmerkelijk
verbouwd en uitgebreid. Dat blijkt uit het boekje van de Nederlandse arts A.M.
Ledeboer: ‘Mijn verblijf aan het Bad bij Bentheim in 1850.’
Het eigenlijke Badehaus, thans uitsluitend tot zijn doel ingericht, bevat sedert de
laatste daaraan in 1844 geschiede vergrooting een aantal van negentien tot
verschillende doeleinden ingerigte badkamers, alle ruime, luchtige, drooge lichte
vertrekken, waarin gepolijste uit Bentheimer steen gehouwene, zeer gemakkelijke
ruime met vier treden afgaande, den vorm eener vioolkast ook wel van een
boerenkomfoor hebbende baden aanwezig zijn. Een groot gebouw; Curhaus
genaamd, een sedert een paar jaren voltooid ruim, luchtig, gezellig, deels van
Bentheimersteen opgetrokken gebouw, bevat in het front tusschen twee vleugels
elk van drie vensteren eene colonnade van acht zuilen en twee doorsnedene aan
de zijde; boven deze colonnade bevindt zich een lang balkon, welke daarop
uitziende vensters licht aanbrengen in het voornaamste vertrek, de Cursaal; welke
veertig Rijnlandsche voeten breed, twee en tachtig dito lang en acht en dertig dito
hoog, zeer doelmatig ingerigt, verscheidene honderden menschen bevatten kan en
voor dans-, vereeniging- en, bij grooten toeloop, voor eetzaal dient. Een ruim
orchest met musici bezet, welke als dan hare ruimte door de welluidende toonen
hunner instrumenten vervullen brengt vrolijkheid aan; des Zondags avonds en bij
andere gelegenheden doet het zich tot laat in den nacht horen. De om deze Cursaal
aanwezige vertrekken, meest door zoogenaamde passages aan en met dezelve
verbonden, zijn tot gebruik en gezellig verkeer der badgasten bestemd. Zo zijn er
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een eetzaal, een gezelschapskamer, een ruime Biljardkamer, waar tevens eene vrij
goede, piano-forte het gezelschap tot spel en gezang uitlokt; een Leeskabinet à la
Sédillo en nog twee of drie andere vertrekjes tot onbepaald gebruik.
Een speelbank noemt Ledeboer niet want de exploitatie ervan werd in het jaar
1849 verboden. In het jaar 1862 wordt er nog steeds gedanst aldus de badarts
Aschendorf. Om de gasten te onderhouden speelt een voortreffelijk Boheems
muziekkorps tijdens het middagmaal maar ook ’s morgens en ’s avonds enige
uren.
Am Zontag gibst bal im kursaal, wozu zich die Honoratioren umliegender
Ortschaften reichlich einzufinden pflegen.
In het jaar 1864 verschijnt er weer een artikel: ‘Een uitstapje naar Bentheim’
door Hartman. In het verslag is de nuchterheid van de Bentheimse boeren
merkbaar die zozeer met die van de Twentse boeren overeenkomt. Als Hartman
op een belerende manier probeert ze van de oude vooroordelen of bijgelovige
voorstellingen af te brengen, dan tonen zij niet de minste tegenstand. Zij zwijgen
of zeggen hooguit: ‘Het kan wal so wêzen, maar völ löt zich nicht begriepen.’ Bad
Bentheim wordt natuurlijk ook bezocht en ook nu weer geeft het aanleiding tot
een enthousiast verslag.
Netheid zit hier voor; alles is even helder, terwijl het uitzicht dat men van de
kamers geniet, niet anders dan schoon te noemen is. Wat vooral bewondering
verdient is de curzaal met hare antichambres. De grond is als mozaik ingelegd en
des avonds wordt zij door drie gazkroonen van glas vervaardig verlicht. Een goed
orchest veraangenaamt niet weinig het leven der badgasten. De brontent heeft de
vorm van eene rotonde en is met riet gedekt. Zij werd vroeger gebruikt tot het
houden van danspartijen, doch deze worden in den laatsten tijd in de curzaal
gegeven. Bij de brontent staat eene pomp, om het water uit de diepte te halen. Het
zwavelwater is helder als kristal, doch wordt als het eenigen tijd gestaan heeft,
zwart, door de werking van mineralen. Op ons verzoek schonk men ons elk een
glas. De smaak is zeer onaangenaam en heeft veel van bedorven eijeren, doch
heeft geen nasmaak zoodat het onaangename verdwenen is, wanneer men het
slechts genuttigd heeft. De badinrigting wordt, zooals wij boven aanmerkten, met
gaz verlicht. Dit gaz wordt gestookt in eene daartoe expresselijk voor het bad
gestelde fabriek, die achter het curhuis gevonden wordt.
In het jaar 1897 schrijft dokter C. te Lintum een boekje: ‘Eene Nederlandsche
Zomerkolonie over de grens.’ Hij schrijft uitvoerig over de bedrevenheid van de
Bentheimers in de Nederlandse taal en beschrijft zijn aankomst op het station te
Bentheim.
De Pruisische douanen zijn uiterst voorkomend zodra ze vernemen met een
badgast te doen te hebben. Hij behoeft zijn koffers niet te openen. Een deftige,
zwarte omnibus, met het vorstelijk wapen er op, staat klaar om den nieuwen
bezoeker naar het badhuis te brengen. Pessimisten mogen zeggen dat die wagen
oudbakken en uit de tijd en stootend is, niemand zal durven beweren, dat hij er
niet fijn, om niet te zeggen, vorstelijk uitziet. Die oude omnibus maakt een goed
figuur, heel anders dan de eenvoudige, vierkante karren, die onze hôtels naar de
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stations sturen. In 1849 werd de speelbank verboden. Aan het bad te Bentheim
ziet men geen ander spel meer dan lawn-tennis, dat wel voor het hart gevaarlijk
kan wezen, doch niet voor de beurs en een enkel whistje of ombertje, door eenige
oude dames bij het deftig ouderwetsche licht van een paar lange kaarsen
uitgevoerd.
Omstreeks de eeuwwisseling (1800/1900) geeft de directie van het bad een
brochure uit waarin naast paarden ook reeds van auto’s sprake is.
Geräumige Remisen für Automobile en Stallräume für Pferde sind vorhanden.
Pferde können in Pension genommen werden; die Pensionpreise für Pferde richten
sich nach den jeweiligen Futterpreisen. Die langjährig geschulte Bedienung ist
durchweg auch der holländischen Sprache mächtig. Des Sonntags findet
regelmässig Reunion statt, wozu ein Extrazug von Holland nach Bentheim Gäste
einladet.
Die extra trein! Hoeveel ouderen in Twente hebben daar nog dierbare
herinneringen aan. Voor de Eerste Wereldoorlog verliep een dansavond in
Bentheim aldus. Tegen zes uur Nederlandse tijd vertrok men uit Enschede. Men
stapte in op het Schaddenpoortstation, officieel Station Noord geheten. Deze
speciale trein was uitgerust met een bijzonder formaat wagon in de vorm van een
soort Jan Plezier, waarin men op lange banken tegenover elkaar zat. In Oldenzaal
werd er gerangeerd en werd aangekoppeld aan de grote trein die uit het westen
kwam en waarin zich de bezoekers uit Almelo en Hengelo bevonden. In Bentheim
werd de wagon weer afgehaakt. Vanaf het station volgde men het bospad naar
het Kurhaus. Iedereen kende iedereen en men begroette er families uit Ahaus,
Schüttorf, Gronau en Nordhorn. Ook de in Duitsland gevestigde Nederlanders
zoals de families Stroink en Van Delden waren natuurlijk van de partij. Eerst
werd er gewandeld en men keek wat rond of er ook aardige meisjes waren die
voor die avond aan de haak geslagen konden worden. Tegen half acht kwamen de
muzikanten, er werd gedanst en tegen tien uur wat eten. De kelners spraken de
Nederlandse taal en hadden meestal ook bijnamen, bijvoorbeeld ‘Trebbeneers’.
Bier werd er in die dagen niet gedronken, wel bowl. In de bowlpot was een glazen
buis geplaatst. Door deze van boven met de duim af te sluiten kon men de bowl
uit de pot overbrengen in het glas. Onervaren nieuwelingen werden aangespoord
vooral veel stukjes ananas uit de kom te vissen. Deze hadden een veel hoger
alcoholgehalte, hetgeen zijn uitwerking natuurlijk niet miste. De tafeltjes stonden
op een kleine verhoging om de dansvloer opgesteld. Van daaruit kon men de
dansenden goed gadeslaan. Deze zaal in rood pluche stond bekend als de ‘grosse
Kolonade’, er was ook nog een kleine colonnade. Op een vooruitspringend
balkon, hoog boven de zaal speelde de muzikanten. Oudere tantes zagen zeer
belangstellend toe wie er met wie danste. De kiemen voor vaak levenslange
verbintenissen werden hier dikwijl gelegd. Niet altijd was zo’n avond echter
succesvol hetgeen dan de toeziende dames de verzuchting ontlokte: ‘Es haben
heute Abend wieder viele umsonst getanzt.’ Te snel verstreken zo de genoeglijke
uren en ongemerkt verscheen dan de conducteur die met zijn bel luidde en aan
kondigde: ‘Abfahrt nach Gronau’. Wat later kwam hij terug om een ‘Abfahrt nach
Nordhorn’ aan te kondigen. De Nederlanders kwamen het laatst aan de beurt. Ze
werden met ‘Abfahrt nach Holland’ uitgenodigd zich naar het station te begeven.

1064

In de Eerste Wereldoorlog werd het bad gesloten. Duitsland herstelde zich
moeilijk van de in de oorlog geleden verliezen. Het duurde tot het jaar 1925
voordat de mensen weer naar Bentheim konden gaan. En toen was daar dan ook
spoedig de oude sfeer terug. In die dagen zong men op de wijze van ‘Frau Luna’
van de componist Paul Linke:
As wiej saovns nao Bentheim gôat
en de klok van neggen uur sloat
goa wiej etten koteletten
en ’n bord vol proemennat.
Bekende Bentheimse families die door huwelijk in Twente verwanten kregen
waren de Meyers en de Nordbecks. In de familie Nordbeck kwam ook een
Geheimer Oberappelationstrat voor. Zoals gezegd zijn er in Bentheim
verscheidene huwelijken ‘aan de gang gekomen’. Het is dan ook niet te
verwonderen dat in een plaats waaraan zoveel dierbare herinneringen waren
verbonden ook feesten ter gelegenheid van vijfentwintig jarige bruiloften werd
gevierd door de Nederlanders. In de dertiger jaren, tegelijk met de opkomst van
het nationaal socialisme kwamen er steeds minder Nederlanders. Toen kwam er
voorgoed een einde aan de vroeger zo gezellige dansavonden.
Het kuuroord in het Bentheimerwald is in het jaar 1970 nog slechts uitsluitend
het domein van de patiënten. Danspartijen en speelbank behoren tot het
verleden. In het jaar 1887 heeft men een nieuwe bron geboord tot op een diepte
van vijfenveertig meter in de Wealdenformatie. Deze voorziet het bad dagelijks
voor vijfhonderd kubieke meter mineraal bronwater. Als men nu in het Kurpark
te Bentheim aankomt is de eerste indruk die van een rustige voornaamheid.
Prachtige gazons met bloembedden, een vijver tegen een decor van eeuwenoude
bomen. Het is er stil, zo stil dat men niets anders hoort dan het gefluit van de
vogels. Weldadig is de totale afwezigheid van verkeer. Op de balkons van het
moderne logeerhuis genieten ’s zomers de bruingebrande patiënten van de zon.
Ook kan men de tijd verliezen op de banken tussen de bloembedden of een
wandeling maken door het twaalfhonderd hectare grote Bentheimer Wald. Het
bad is het gehele jaar geopend en behandelt lijders aan reuma en aan ziekten
van de wervelkolom. Als men het Kurmittelhaus betreedt komt men in een mooie
conversatiezaal. Hier lezen de badgasten hun krant en klinkt zachte
radiomuziek. Men ziet er badgasten in badmantels gehuld zich voor een
behandeling naar de baden begeven.
Een bezichtiging van de bedrijfsruimten is de moeite waard. Alles is even
modern, fris en doelmatig ingericht. De vertrekken zijn in vrolijke kleuren
geschilderd. De dubbelwandige bronwaterbaden zijn van roestvrij staal en
kunnen door middel van stoom onmiddellijk op de vereiste temperatuur worden
gebracht. Er is een fitnessruimte, een sauna, een Kneipkurafdeling met
waterstraalbehandeling. Er zijn arm- en voetbaden, een bewegingsbad,
inhalatiekamers, cabines voor zwavelbadturfpakkingen met douches. De
logeerkamers zijn eenpersoons en kunnen vergeleken worden met een goede
hotelkamer. Vroeger was het bezoek aan een badplaats een aangelegenheid voor
een exclusief publiek. De blinde koning van Hannover vertoefde voor het jaar
1866 dikwijls in Bad Bentheim. Na het jaar 1866 kwam ook de Pruisische koning
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en zijn kanselier een enkele keer. Onze koning Willem 1 kwam er uitrusten en in
het jaar 1895 werd Bentheim door koningin Emma met de vijftienjarige koningin
Wilhelmina bezocht. Tegenwoordig is iedereen in staat een badplaats te
bezoeken. Het kuurwezen bloeit dan ook in Duitsland als nooit tevoren. Krijgt
men een kuur in een badplaats door zijn arts voorgeschreven, dan betalen
ziekenfonds of sociale dienst de kosten. Men is dan bovendien nog vrij in zijn
keuze in welk badplaats men zich wil laten behandelen. De Duitse ziekenfondsen
betaalden
in
het
jaar
1968
de
volledige
kosten
voor
achthonderdeenenzestigduizend kuurgasten!
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Wel hellig votlöp mot meestieds wierkommen
As nen sik wet van bokkn, mot ze ok wettn van stoan

De Slag om Losser

Het eerste sociale conflict in de tijd van de industrialisatie ontstond in Enschede
tijdens de opbouw van de stad na de grote brand van het jaar 1862. Mogelijk zal
de invloed van de bouwvakkers die van elders aan de wederopbouw meewerkten
daarin een rol hebben gespeeld. In het jaar 1867 ontstond er weer onrust. In dat
jaar werd het Algemeen Ziekenfonds voor Enschede en Lonneker opgericht en de
arbeiders voelden zich vooral gegriefd door de bepaling dat zij een verplichte
inhouding op het loon als contributie moesten toestaan. Een ander punt van
onbehagen was dat heel het beleid van het fonds onder toezicht stond van de
fabrikanten.
Almelo volgde in het jaar 1870 met rellen toen de katholieke arbeiders nul op het
rekest kregen toen zij om vrijstelling van arbeidsplicht vroegen voor de katholieke
feestdagen. Overal in Twente kwamen moeilijkheden over de vreemde wijze van
loonbetaling in Duitse valuta in de jaren 1872 en 1873. Als de werkgever een
gulden in Duitse munt uitbetaalde ontving de arbeider bij het wisselen in
Nederlands geld slecht vijfennegentig cent. De vijf procent winst was voor de
werkgever. In Borne hield fabrikant Spanjaard geen huis overeind, ze werden
allemaal afgebroken door een woedende menigte. Al deze conflicten hadden van
de jaren 1860 tot 1880 het karakter van een guerrilla: de arbeiders waren nog
niet georganiseerd. In het jaar 1871 werd in Nederland het Algemeen
Nederlandsche Werkliedenverbond opgericht. In het jaar 1884 kwam in
Enschede een afdeling van de christelijk standorganisatie Patrimonium, een
religieuze groepering die weinig strijdbaar was.
De grote ommekeer op organisatorisch gebied kwam tussen de jaren 1880 en
1887. De strijdbare Hengelose arbeider Gerrit Bennink, een man die in zijn
strijdbaarheid te weinig onderscheidingsvermogen bezat. Hij gaf de aanzet tot de
oprichting van de Twentse afdelingen van de revolutionair gerichte Sociaal
Democratische Bond. Bennink was sterk beïnvloed door de bekende ex-dominee
Domela Nieuwenhuis. Die sprak in het jaar 1884 in Enschede en Hengelo over de
vraag: ‘Wie zijn de dieven?’ Naar aanleiding van Domela’s woorden en Benninks
activiteiten werd in Enschede en Hengelo een afdeling van de Sociaal
Democratische Bond opgericht.

1067

Uiteraard kwamen er reacties van de werkgevers. Er vielen ontslagen, ook
Bennink al eerder bij De Monchy verwijderd, moest bij Stork vertrekken. Hij
verhuisde naar Delft en ging werken bij het bedrijf Van Marken. Na twee jaar
kwam hij terug in Hengelo als horlogemaker en nam weer actief aan de strijd
deel. Bennink was een fel man met weinig oog voor het goede in zijn
tegenstander. Stork, die toch tot de meer vooruitstrevende werkgevers gerekend
mocht worden beledigde hij als ‘uitzuiger’ en in een geruchtmakend proces werd
Bennink tot tien dagen gevangenisstraf veroordeeld. Bennink had met zijn
revolutionair socialistische ideeën grote invloed. Het christelijke Patrimonium,
dat lijdzaamheid predikte sprak veel minder tot de verbeelding van de mensen.
Benninks beweging kreeg nog eens extra de wind mee toen in de jaren 1884 tot
1886 de textielafzet in Indië slecht werd en in Twente ontslagen en
loonsverlagingen kwamen.
Toen kwam de tijd van de grote stakingen, de eerste bij Scholten in Almelo in het
jaar 1888. Daar had men onder het toen niet meer geloofwaardige motief van de
crisis in Indië een loonsverlaging ingevoerd. Het kwam tot ernstige onlusten op
straat. Fabrikant Van Marken in Delft trachtte vergeefs te bemiddelen. Na drie
maanden eindigde de staking doordat Scholten de meeste concessies deed. De
tweede grote staking was bij Ter Kuile en Morsman in Enschede in het jaar 1890.
De arbeiders eisten hoger loon, betere garens en verbetering van het boetestelsel.
De (katholieke) R.K.A.V. en het protestantse Patrimonium poogden partijen bij
elkaar te brengen maar tevergeefs. De in het jaar 1888 opgerichte Enschedese
Fabrikantenvereniging – defensief opgezet tegen stakingen – greep in. Men
gebruikte een voor Nederland geheel nieuw middel: de uitsluiting. Prompt werd
in Nederland dit middel het ‘Twents stelsel’ genoemd.
De fabrikanten dreigden de fabrieken zelfs de gehele week stil te leggen.
Kapelaan Ariëns wist de werknemers te bewegen te capituleren. Bennink en de
revolutionaire strijder Tusveld uit Almelo konden de capitulatie niet meer
verhinderen. Zo ontstond een verwijdering tussen de wel en niet georganiseerde
arbeiders. En de fabrikanten stonden zegevierend tegenover de verdeelde
arbeiderswereld, dankzij hun nieuwe wapen.
Zo was in het kort de situatie in de Twentse arbeiderswereld rond het jaar 1890.
Het revolutionaire besef bestond echter nog niet in de dorpen en op het
platteland. Het werd in de steden langzaam opgewekt door strijders als Bennink
en Tusveld. De textielarbeider-keuterboer leefde zonder verlangen naar iets
beters rustig verder. Zijn koe of geit en zijn stukje land namen zijn aandacht
geheel in beslag. Bovendien waakte zowel de geestelijke als de wereldlijke
overheid op het platteland er zorgvuldig voor dat deze sociale bewusteloosheid
niet door schadelijke invloeden van buiten werd verstoord. Ook de overheid zag
de sociale wantoestanden niet.
Zo kregen de socialisten uit Enschede die voor het jaar 1892 een paar keer een
poging gedaan hadden in Losser in infiltreren, geen kans. De kasteleins
weigerden hun bier te tappen, ofwel uit politieke overtuiging ofwel onder zachte
aandrang van burgemeester Warnaars en pastoor Wiegerink. Beiden waren
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oprecht conservatieve mensen die van de ontwikkeling die er gaande was niets
anders begrepen dan dat de rode oproermakers de vrede op aarde dreigden te
verstoren.
Op zondag 20 mei 1894 werd dat anders. Tegen het uitgaan van de rooms
katholieke kerk, zo tegen half twaalf, zagen de kerkgangers een schare van ruim
vijftig rode demonstranten uit de stad in hun midden. Burgemeester Warnaars
heeft van hun komst geweten. Het was algemeen bekend dat de socialisten
veertien dagen tevoren een vergadering hadden waarin besloten was om een grote
tocht naar Losser te organiseren om zich daar zoals men het uitdrukte, ‘recht te
verschaffen’. De brigadiermajoor te Oldenzaal had de burgemeester van Losser
nog laten vragen of hij geen assistentie wenste voor die twintigste mei. Warnaars
moet wat laconiek geantwoord hebben dat het de vorige keren goed gegaan was
en dat hij het daarom ook ditmaal wel zou klaren. De stoet rode zendelingen trok
langs het gemeentehuis waar Straatsburg, de gemoedelijke dorpsveldwachter
voor de deur op zijn post stond. De burgemeester zat binnen de loop van de
zaken af te wachten. Straatsburg kreeg een vriendelijke groet en men vroeg hem
of de burgemeester te spreken was. De man antwoordde dat de burgervader niet
met hen wenste te spreken. De stoet trok verder en Warnaars kwam naar buiten
om de indringers in zijn gebied in het oog te houden. Toen men hem in het oog
kreeg was hij weldra midden tussen hen en een der demonstranten, Lansink uit
Enschede vroeg: ‘Bent u de burgemeester?’ Warnaars weigerde met de man te
spreken. Intussen was een gedrang van kerkgangers en betogers ontstaan, dat
later door Warnaars en zijn aanhang werd uitgelegd als een opdringerige
versperring van de weg door de socialisten. Op dat moment nam Warnaars het
woord en zei: ‘Jullie moest je gang gaan, je ziet toch wel dat je hier niet populair
bent. Bovendien versper je de weg!’ Er kwam geen reactie op de negatieve
toespraak. Toen deed de burgemeester zijn ambtsketen om en riep tot driemaal
toe: ‘Uiteen’. Maar niemand ging.
Daarop gaf Warnaars zijn beide veldwachters, Straatburg en Oolbekkink bevel de
groep uiteen te jagen. Dat was het sein tot het conflict. Een van de socialisten
sprong op een langs de weg liggende boomstam en riep: ‘Staat pal’. Wat er toen
allemaal precies gebeurd is staat niet vermeld maar het schijnt dat een van de
socialisten ‘vuur’ gecommandeerd heeft en dat er verschillende schoten door hen
zijn gelost. De burgemeester en zijn beide veldwachter waren niet gewapend.
Warnaars kreeg een kogel in zijn jas, Straatsburg kreeg in schot in de schouder
en nog een paar omstanders werden licht getroffen. De een had een schampschot
in de hak van zijn schoen en de ander in zijn broek. De kerkgangers stonden heel
even verslagen door die schietpartij. Het volgende moment werden de betogers
massaal aangevallen en letterlijk het dorp uitgeranseld met stevige boerenvuisten
en allerlei landbouwgereedschap. Een van de Enscheëders, Teutelink werd zo
zwaar mishandeld dat hij ruim een maand later aan zijn verwondingen overleed.
Geen van de groep van vijftig socialisten is zonder verwondingen thuis gekomen.
En als Warnaars niet had ingegrepen waren er zeker meer doden onder de
socialisten gevallen.
Op 9 juli kwam de zaak voor de Almelose rechtbank. Troelstra was een van de
drie verdedigers van de socialisten. Hij had bepaald geen gemakkelijke taak
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gezien het agressieve optreden van zijn cliënten. De socialisten Froelich, Homeier
en Lansink stonden terecht wegens poging tot doodslag, Pieterson en Overbeek
wegens bedreiging en verzet tegen de veldwachters. Warnaars kreeg op de eerste
zitting direct een berisping van de president omdat hij de demonstranten geen
onderhoud had toegestaan. Warnaars gaf geen intelligent antwoord: ‘Ik heb niet
men hen willen praten omdat zij allen met stokken gewapend waren en een
dreigende houding hadden aangenomen. Het is laag volk.’ De president zei
daarop: ‘U hebt het recht niet dat te zeggen.’ De betogers werd ondermeer ten
laste gelegd dat zij de weg versperd hadden. Troelstra weerlegde dit met een klein
rekensommetje. Het was ook voor de rechters geen gemakkelijke zitting. Beide
partijen hadden enorme fouten gemaakt. De socialisten hadden zeker geen recht
om met vuurwapens te komen. Zij hadden op hun vingers kunnen natellen dat
zij aanleiding tot een conflict zouden worden als zij in het dorp kwamen.
Warnaars heeft ook geen poging gedaan een conflict te voorkomen. Het was een
verwarde zitting voorzover de verslagen beoordeeld kunnen worden. Troelstra
hield een pleidooi gericht op het sentiment.
De ambtenaar van het O.M. heeft ons doen horen dat de beklaagden geen
schitterende sterren van het socialisme zijn, doch op hem een slechten indruk
maakten. Dit brengt mij de vraag op de lippen: Zou zo’n oordeel niet gevoeglijk
achterwege hebben kunnen blijven? Zou hij wel zo’n oordeel hebben uitgesproken
wanneer hij de levensomstandigheden van beklaagden gekend had? O ja, ik weet
wel, dat het niet het minste gebrek van onzen tijd is, de gewoonte om vanuit de
hoogte waarin men gezeten is in het bewustzijn van eigen grootheid, lager
staanden te oordelen, zonder zich de moeite te geven van die hoogte af te dalen in
de laagte en te onderzoeken of dat oordeel ook werkelijk gerechtvaardigd is. De
ambtenaar van het O.M., ik zelf en meer anderen van ons hebben in onze jeugd
kunnen genieten van het hoger onderwijs en van de wetenschap; zij genoten
daarbij al wat het leven schoon en genietenswaardig aanbiedt en hebben zich
thans een dragelijke positie weten te veroveren. Maar dat alles kennen die
beklaagden daar op het strafbankje niet. Voor hen gold vanaf hun prilste jeugd
werken en zwoegen van ’s morgen vroeg tot ‘s avonds laat in de fabriek. Lansink
bijvoorbeeld heb ik leren kennen als een heldere knappe kop die, wanneer hij de
middelen had gehad als wij, het tot iets, ja, misschien verder dan wij had kunnen
brengen, doch die door de omstandigheden gedwongen was in een fabriekshol te
werken voor een loon van 10 of 11 gulden per week en die daar zijn gezondheid
heeft verwoest en een bloedspuwing heeft gekregen, zodat hij genoodzaakt werd
de fabriek te verlaten en een eigen zaakje te beginnen om in zijn levensonderhoud
te voorzien.
De socialisten zijn op een totaal verkeerde manier voor een goede zaak
opgekomen. Ze hebben hun anders georiënteerde lotgenoten op totaal onjuiste
wijze benaderd. Met takt en overtuigende woorden hadden zij de christelijk
gerichte arbeiders mogelijk tot bondgenoten kunnen krijgen. Maar ze hebben
door hun fanatisme zichzelf de weg versperd.
Het vonnis werd uitgesproken op 14 juli, vijf dagen na de rechtszitting. Froelich
kreeg drie jaar gevangenisstraf, de eis was anderhalf jaar. Hij heeft dit alles niet
kunnen verwerken en is later in een psychiatrisch ziekenhuis overleden. B.J.
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Overbeek kreeg zes maanden, de eis was negen maanden; B. Lansink kreeg 6
maanden, de eis was twee jaar; J.D. Homeijer werd vrijgesproken, de eis was een
jaar; Pieterson werd ook vrijgesproken, de eis was zes maanden. Alles bij elkaar
waren dit geen al te zware straffen. De andere partij: de mensen uit Losser
werden niet vervolgd. Deze Losserse veldslag vormt op zich geen belangrijk
historisch feit. Er zijn in die jaren wel ergere dingen gebeurd. Dit gebeuren is in
zover belangrijk dat het een enorme golf van haat en woede deed oplaaien in heel
Twente. De Twentse socialist van die dagen was ten diepste geschokt in zijn
rechtsgevoel.
Er was in Twente een weekblad voor de socialisten, getiteld ‘Recht door Zee’. Als
ondertitel stond: ‘Orgaan gewijd aan de belangen van de verdrukten en
miskenden’. Als uitgever stond vermeld N. Schoots te Almelo. Een van de
redacteuren was J. Pieterson, één van de gevonnisten in de Losserse affaire en
Jan Tusveld, een sigarenmaker te Almelo. Tusveld zou op jonge leeftijd te
Enschede sterven aan tbc in het jaar 1902. ‘Recht door Zee’ was fel en strijdbaar
en feitelijk had elk nummer wel aanleiding kunnen geven tot een strafzaak
wegens belediging. Het blaadje dat elke zaterdag verscheen bevatte
scheldpartijen die geen enkel ander blad zou durven publiceren. Men moet
aannemen dat justitie inzag dat de mensen toch een uitlaatklep dienden te
hebben. Beter zich afreageren op papier dan op de ramen van de beter
gesitueerden, zal men gedacht hebben.
Direct na de slag om Losser werd in heel de socialistische wereld in Twente een
inzameling gehouden voor de vele ontslagen demonstranten en de gezinnen van
de veroordeelden. ‘Recht door Zee’ bevatte regelmatig inzamelingslijsten met alle
motieven waaronder die giften werden gedaan. Een uit Enschede ingekomen gift:
H.L., vijfentwintig cent, omdat Bittergraads (burgemeester Warnaars) gevlucht is;
B.J. te H., dertig cent, omdat de sjidarmes te Glanerbrug mij het rode knoopje
met den sabel van den jas wilden snijden; L.J.G., dertig cent, is de burgemeester
van Losser al gestikt? H.G., vijfentwintig cent, in de hoop dat Bittergraads
spoedig onthoofd mag worden; H.A., twintig cent, weg met den heemdog van
Losser; H.J. te Enschede, vijfentwintig cent, opdat het verdrukte proletariaat zich
spoedig moge verlossen uit de boeien van het kapitalisme. Nog meer motieven
waren: Dynamiet voor de beul van Losser; in de hoop dat Bittergraads spoedig de
cholera mag krijgen; weg met troon, beurs en altaar; dood aan de onderdrukkers;
voor een strop voor dien papzak van Losser; omdat de Spinmeester van den
grootten stoom zoo flink boeten kan; omdat de Deldense politie er zoo flink op
ranseld; omdat Blauwpiepenjan mijn zuster niet kan krijgen; opdat de jongens
van de Nijverheid wat minder drinken en wat meer denken zullen; omdat van
Baren of liever de Witte Jood uit Almelo zijn schoonmoeder met eene heete kom
koffie in het gezicht heeft gegooid; en hij loopt niet minder dan driemaal naar de
kerk; laat het zuipen en breng je vrouw de centen want zij kan ze wel gebruiken;
omdat mijn vrouw van een jonge socialist is bevallen; in de hoop dat Dina
Maathuis beter mag leeren wat de dooden toekomt; omdat Dina Maathuis beter
deed op haar kerkhof te staan lachen; voor een strop voor Dina Maathuis; voor
dien lachbek van Matten Diene.
Sommige gevers maakte complete gedichten. Bijvoorbeeld een gever uit Markelo
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die tien cent gaf en onderstaand gedicht. Het gedicht heeft te maken met de
vrouw van Lansink die bevallen moest toen haar man in Almelo zijn
gevangenisstraf uitzat.

Bedenk o tirannist
in welke droeve dagen
terneer gedrukt bij ‘t hard gemis
toch vrouw en kinderen klagen.
en hoe die arme vrouw in barensnood
roekeloos gij haar man ontroofd
geen meelij, noch erbarmen
riept gij, beul voor die armen
aaneengeketend twee aan twee
als schrikwekkende bandieten
daar gaan zij, stil en gedwee
smart, bittre smart genietend.

Nog een rijmsel van een gever:
Groet aan Bittergraads
(wijze: Nicola, Nicola, hi, ha, ho)

Bittergraads, die zuipzak,
met zijn rooden kop.
Die wens ik alle dagen
een dynamieten prop.
Laat hij dan maar zuipen
zijn vette corpus dik.
Tot hij van voldoening
aan die proppen stikt.
Bittergraads, Bittergraads, hi, ha, ho!
Bittergraads die Fransman
houdt ‘t met de pastoor.
Daarom riep hij: ‘mannen,
slaat er maar op door’.
Maar de socialisten
boden hem den kop.
‘k Gun aan dezen vuilak
de beste, sterkste strop.
Bittergraads, Bittergraads, hi, ha, ho!
Bittergraads en Zwartrok
sloten een verbond.
Weg met ‘t Socialisme
dat moet in de grond.
Hij sprak: kasteleintjes
toont je nu kordaat
hou je deur gesloten
voor den demokraat!
Bittergraads, Bittergraads, hi, ha, ho!
Bittergraads, de vader
van het platteland.
Riep: in naam des konings

1072

maak ze maar van kant.
Het doel dat heiligt ‘t middel
want, zoo roept de Kerk.
het is voor onze maatschappij
en ‘t is een heilig werk.
Bittergraads, Bittergraads, hi, ha, ho!
Is de samenleving verandert sinds de dagen dat de Enschedese socialisten
gewapend naar Losser trokken, waar hun lotgenoten hen als indringers en
vijanden te lijf gingen. Ze gingen als onbegrepen voorvechters voor een betere
wereld. Wij zijn geneigd vanuit onze situatie de slag om Losser als een
tragikomisch voorval te bekijken. Maar zowel de zaak zelf als de achtergrond is
daar te ernstig voor. Heel de sociale ontwikkeling in de twintigste eeuw was voor
een groot deel gehuld in onbegrip, in niet-bewustzijn. De wantoestanden vonden
hun diepste oorzaak niet in de technische of economische sfeer. De technische
ontwikkeling was trouwens voor een groot deel een vaak onbegrepen zegen. De
arbeidende mens werd door de zelfbewegende machines ontlast van de zwaarste
spierarbeid. En de fabrieken, hoe ongezellig ook, waren gezonder dan de muffe en
vochtige huizen waarin de huiswevers werkten. De diepste oorzaak lag op het
psychologische vlak. De arbeider was zichzelf nog niet bewust. Hij besefte nog
niet dat hij tot de groep van de ‘underdogs’ (onderdrukten) behoorde. De term
klassenbewustzijn is door de wetenschappelijk gerichte rode propaganda dan ook
juist gekozen en de actie voor deze bewustwording was dan ook efficiënt. Dat de
agitatoren bij die actie voorop stelden dat de werkgevers, de ‘kapitalisten’ als
groep doelbewust en systematisch de arbeidende klasse onderdrukten was niet
alleen niet waar maar betekende ook teveel eer aan de werkgevers. Zij waren
geen sadisten maar slechts koel calculerende ondernemers. Evenmin als de
werknemers bezaten zij inzicht in hun eigen sociaal-economische status. Hun
groepsbesef is heel laat geboren en was heel zwak. Veel verder dan tot een
onderlinge samenwerking tegen stakingen zijn zij niet gekomen. De rode
propaganda had een in felle kleuren afgetekende vijand. Zij moest het meer
hebben van de sentimenten dan van het intellect van hen die zij wenste te
beïnvloeden. Wij, vanuit onze tijd kunnen de agitatoren ook verwijten dat zij
opzettelijk blind waren voor de pogingen die door verschillende werkgevers
gedaan werden om de sociale situatie te verbeteren. Buiten Twente, in Delft was
Van Marken de baanbreker zonder weerga. Van Marken heeft ook in Twente en
zekere rol gespeeld bij de staking bij Scholten in Almelo. De firma Scholten
speelde destijds een miserabele rol en Van marken poogde vergeefs te
bemiddelen. En C.T. Stork te Hengelo was één van de meest vooruitstrevende
fabrikanten die Twente ooit gekend heeft. Hij was persoonlijk bevriend met Van
Marken. Er zou een lange lijst gemaakt kunnen worden van alles wat Stork op
sociaal gebied, ver voor zijn collega’s heeft gepresteerd. Stork werd door de
socialisten
belasterd,
evenals
pastoor
Ariëns.
In
het
zogenaamde
‘uitzuigersproces’ in het jaar 1886 werd de Hengelose agitator Bennink dan ook
terecht, met Domela Nieuwenhuis, wegens laster veroordeeld. Benning had Stork
een geraffineerde uitzuiger genoemd. Dat was een wel bijzonder grievende
belediging voor zulk een werkgever. Men zal geneigd zijn Bennink dit gebrek aan
onderscheidingsvermogen heel wat minder kwalijk te nemen dan de academische
opgeleidde Domela Nieuwenhuis. De christelijke kerken bleven in gebreke en
ontwaakten blijkbaar pas toen zij zagen dat het socialisme de arbeiders van de
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kerk vervreemde. We mogen het ook
de fabrikanten van die tijd zwaar
aanrekenen dat zij geen sociaal besef hadden. Ter Horst in Rijssen is daar een
goed voorbeeld van. Hij verstoorde de rust in Rijssen door het arbeidsconflict met
de arbeiders. De voor hem slechte economische omstandigheden werd over de
ruggen van de arbeiders uitgespeeld. In Rijssen ontstond een felle strijd, niet
alleen tussen arbeiders en fabrikanten maar ook tussen arbeiders onderling. Het
conflict dat bijna vijf maanden duurde moest uitlopen op buigen of barsten voor
de arbeiders. In de wereld van de Twentse werkgevers stond Stork overigens niet
alleen in zijn pogen om een beter klimaat te scheppen. In Enschede gaf H.J. Van
Heek een goed voorbeeld aan de katoenboeren wier blik niet verder reikte dan
hun fabrieken en hun landerijen. En in Oldenzaal was er H.P. Gelderman, een
vriend van Stork die heel wat meer inzicht had dan zijn collega’s. Gelderman had
al in het jaar 1881 een pensioenfonds gesticht. Voor het gros van de Twentse
werkgevers is, evenals voor de werknemers het sociaal inzicht echter wel laat
gekomen.
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Niks is zo oald as de krante van gister
Iej kont better met ne woarme haand giewn as met nen koaln (geef
tijdens je leven)

De Grote Verandering

Meester en leerling
De meester in zijn wijsheid gist.
De leerling in zijn waan beslist.
A.C.W. Staring

Uit een knipsel van een regionale krant d.d. 7 augustus 1910:
De omstreken van Goor, Enter en van de buurtschappen Elsenerbroek, Zeldam en
Enterbroek leveren tegenwoordig een treurigen aanblik. Gedurende enige weken
staan de landerijen en weiden geheel onder water. Nieuw ontgonnen gronden,
waarop haver en andere vruchten prachtig stonden zijn nu voor een groot deel
vernield. De aardappels verrotten in de grond en in de weilanden, nu in grote
meren herschapen, ziet men de toppen der hoopjes uitsteken van het moeizaam
gewonnen en duur gepachte hooi. Bijna al het Twentse water stroomde vroeger in
de richting van de Midden-Regge bij Enter. Water uit de buurt van Haaksbergen,
Enschede, Hengelo, Borne, Almelo, Oldenzaal, Ootmarsum, Tubbergen en de
Duitse grensplaatsen Uelsen en Itterbeck; water uit het oosten en zuidoosten van
Twente, ook van de landerijen rond Kloosterhaar en Westerhaar. Via de
Weezebeek, de Loolee en de Hollandergraven stroomde al dat water in de Exose
Aa die het probeerde te lozen op de Regge. Die kleine rivier diende het Twentse
water naar de Vecht te brengen, kon noch de aanvoer, noch de afvoer aan, zodat
duizenden hectaren maandenlang onder water stonden.
Daarover schreef de Almelose fabrikant J.H.W. Lamberts op 2 juli 1868 in een
brief aan de koning. De hoofdoorzaak van de kwaal was de slechte toestand
waarin de Regge verkeerde. Lamberts vroeg aan de koning de Regge in orde te
laten brengen.
Sire, de ondergetekenden, merendeels allen grondeigenaars of landbouwers in de
gemeenten Stad- en Ambt Almelo, Vriezenveen, Rijssen, Tubbergen, Wierden
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(Enter), Stad- en Ambt Delden, Weerselo en Borne woonachtig veroorloven zich met
den diepsten eerbied het navolgende onder uwer majesteits aandacht te brengen.
Sedert de laatstverlopen tien jaar is de vroeger ook reeds gebrekkige waterafvoer
uit Twenthe op zo onrustbarende wijze verergerd en vooral in de natte jaren 1866
en 1867 is het beklag daarover zo algemeen en luide geworden, dat in het voorjaar
van het jaar 1868 te Almelo is besloten eene vereniging op te richten tot het
nasporen der oorzaken van de gebrekkige toestand der waterleidingen in Twenthe
en tot het beramen van maatregelen om de toestand te verbeteren.
Pas in juli 1880 kwam er schot in de zaak. Toen maakten Gedeputeerde Staten
van Overijssel bekend een waterschap voor Twente in het leven te willen roepen,
waarvoor op de achtste van die maand een commissie ter voorbereiding werd
gevormd.
In
december
1882
schreven
C.H.
Stork
en
tweeduizendtweehonderddrieënzestig anderen een brief aan de commissie waarin
op spoed werd aangedrongen:
Dat de hoge waterstand van de laatste dagen van november meer dan gewoonlijk
hunne ogen heeft doen vestigen op uw commissie aan welke de hoogste gewichtige
taak is opgedragen om voor te bereiden het tot regularisering van den waterstand
in deze streken gevorderd wordt. We willen graag eens praktisch resultaat zien
van twee jaar arbeid.
Het zou nog tot 19 april 1884 duren voor in hotel Harwig in Den Ham de eerste
officiële vergadering van het waterschap de Regge werd gehouden. Als
belangrijkste agendapunten kwamen aan de orde de hoogte van het salaris voor
de voorzitter en de secretaris/penningmeester, die beiden nog benoemd moesten
worden. Het hoogste salaris bij het waterschap was weggelegd voor de ingenieur
van het waterschap, namelijk tweeduizendvijfhonderd gulden per jaar. Daarmee
kreeg de pas afgestudeerde ingenieur een salaris dat gelijk lag aan dat van de
burgemeester van Deventer. Met dit salaris kon Lely in Deventer ‘op stand’ gaan
wonen. Lely kreeg van het bestuur de vrije hand. Hij mocht zelf de instructie
opstellen waarin moest staan welk werk hij allemaal voor dat salaris zou
verrichten. In zijn 'Ontwerp tot verbetering van de Regge' schrijft Lely in het jaar
1884 dat het pas opgerichte waterschap De Regge niet tot doel heeft de rivier
bevaarbaar te houden. Door het grote verval en de lage waterstand in de zomer
zouden er vele sluizen gebouwd moeten worden. Het definitieve plan beoogde dan
ook alleen een goede afvoer van de sterk wisselende waterhoeveelheden, zodat de
overstromingen tot het verleden zouden gaan behoren.
In het stroomgebied zouden door de verbeterde waterafvoer meer gronden in
cultuur gebracht kunnen worden. In de begroting werd vermeld dat er bijna
honderdvijftig hectare grond onteigend moest worden om de beoogde
rechttrekkingen en verleggingen te kunnen realiseren. Opvallend was ook de
rechttrekking van de Schipbeek vanaf de Wippert door een hoog gebied tot nabij
Menop
in
Bathmen.
De
totale
kosten
werden
beraamd
op
vierhonderdvijftigduizend gulden, voor die tijd een geweldig groot bedrag. Het zou
dan ook vanwege het ontbreken van de financiële middelen nog vele jaren duren
voor er daadwerkelijk werkzaamheden werden uitgevoerd.
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Pas in het jaar 1914 werd een deel van deze plannen – in gewijzigde vorm –
gerealiseerd. Toen waren de omstandigheden echter alweer zo veranderd dat
opnieuw plannen werden gemaakt voor nog ingrijpender aanpassingen. Er werd
echter ook nu weinig in uitvoering genomen met gevolg dat in de winter van
1925/1926 duizenden hectares landbouwgrond overstroomden.
Belangrijke bijkomende oorzaken waren het feit dat veel woeste grond in cultuur
was gebracht. Het water bereikte sneller de Regge en het feit dat door verzanding
van de rivier de afvoer steeds moeizamer verliep. Vanaf die tijd werden
belangrijke verbeteringen uitgevoerd waarbij vooral in de jaren dertig massa's
'grotestadswerklozen' werden ingezet die door de centrale overheid werden
gesubsidieerd. Tegelijkertijd werd het Twente-Rijnkanaal aangelegd. De
ingrijpende verbeteringswerken aan de Regge duurden van de jaren 1931 tot
1938. Na voltooiing was de basis gelegd voor de Regge zoals wij die nu kennen.
In 1848 was in Zwolle een lijvig boekwerk verschenen, geschreven door de
luitenants der artillerie Staring (een broer van de geoloog Staring) en Stieltjes. De
ondergetekenden Staring en Stieltjes waren belast met het opnemen der
waterwegen in het gewest Overijssel. Directe gevolgen had dit boek niet, de tijd
was er nog niet rijp voor. Ruim twee decennia later deed Stieltjes met behulp van
anderen – ditmaal alleen voor Twente – het nog eens dunnetjes over. Ook dat
boekje dankt zijn bestaan aan een initiatief van het provinciaal bestuur. In het
begeleidend voorwoord gaven de commissaris van de koning en de griffier van
Provinciale Staten duidelijk de bedoeling aan namelijk de oprichting van
waterschappen als hèt middel om de afwateringsproblemen op te lossen. Stieltjes
presenteerde een verdeling van Twente in waterschappen zoals die aan het einde
van de negentiende eeuw inderdaad tot stand is gekomen. Behalve voorstellen
over de financiering van deze op te richten waterschappen gaf hij ook enkele
criteria aan waaraan volgens hem de waterschappen moesten voldoen. Het
onderhoud van de oevers zou ten laste moeten komen van het betreffende
waterschap en niet van enkele oevereigenaren. Beide oevers van een rivier of
beek dienden onder het beheer van een waterschap te komen zodat er geen
kribbenoorlog kon ontstaan. De waterschappen moesten verder alleen landerijen
omvatten die hetzelfde belang hadden en tenslotte moesten zij niet te klein in
oppervlakte zijn. Zodoende zouden de beheers- en administratieve kosten
verhoudingsgewijs lager uitvallen en zou het gemakkelijker zijn om bekwaam
personeel aan te trekken.
Ingrijpende veranderingen zijn teweeggebracht door eerst de ontginningen en
vervolgens de ruilverkavelingen, door ontwateringen voor lagere waterstanden en
betere waterafvoer, allemaal tot voordeel van het huidige agrarische
grondgebruik. Er is daardoor veel veranderd in het prachtige, met uitzonderlijk
rijke flora en fauna begiftigde landschap van Oost- Twente. De beheersing van de
grondwaterstand, nodig voor een modern agrarisch gebruik van het gebied, heeft
met die ingrepen te maken die veel betekend hebben voor het systeem van beken
en watergangen. Het kon mede omdat de scheepvaart in die landschappen weinig
eisen stelde en dus niet als tegenstander zou optreden. Dan speelde voorts mee
dat de belangrijkste beken zowel een West-Duits als een Nederlands
stroomgebied hadden zoals de Regge en de Berkel.
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In het jaar 1839 reed in ons land de eerste trein tussen Amsterdam en Haarlem.
Dat was de doodsteek voor de trekschuitverbindingen in het westen van het land.
In het oosten van het land vormden de verharde wegen die men rond het midden
van de negentiende eeuw met velen tegelijk ging aanleggen, een veel grotere
bedreiging. Lely – inmiddels minister van waterstaat geworden – diende een wet
in tot subsidiëring van de Regge, Berkel en Schipbeek. In 1888 werd een post op
de begroting van rijkswaterstaat opgenomen voor het maken van
schetsontwerpen voor verbetering van de riviertjes als de Oude IJssel, Berkel,
Schipbeek, Regge en Vecht.
Gedurende al de jaren van zijn bestaan is het waterschap bezig geweest het
Twentse water over meer afvoerpunten te verdelen. Grote gebieden werden
losgekoppeld van de bovenloop van de Regge. Eind jaren twintig kwam het
Geesters Stroomkanaal gereed dat het water uit het noodoosten via Mariënberg
op de Vecht brengt. Het Twentekanaal – dat midden jaren dertig in gebruik kwam
– vangt veel overtollig water uit Zuidoost-Twente op; het water wordt bij Eefde op
de IJssel geloosd. Het waterschap Regge, opgericht 20 januari 1884, fungeert nu
nog steeds als waterschap.
We schrijven 2 november 1884. In de wekelijkse uitgave van Hilarius ' Twents
Zondagsblad' geeft de Almelose redacteur een schot voor de boeg. Een
waarschuwing aan het werkvolk dat over een paar dagen met een schop en
kruiwagen het bijna dertig kilometer lange kanaal tussen Almelo en het Duitse
(toen Pruisische) Nordhorn gaat graven. Zowel in de stad als in ambt Almelo
hebben de kanaalgravers reeds hun intrek genomen in keten en woonboten.
Ambulante grondwerkers, hoofdzakelijk afkomstig uit de drie noordelijke
provincies. Voor een dubbeltje graven zij een kubieke meter grond uit, laden die
op een kruiwagen en storten hem elders leeg. Op die manier komen ze aan een
dagloon variërend van tachtig cent tot een gulden. Zwaar werk, de 'poldergasten'
zoals de Almelose journalist hen van begin af aan noemt zijn voor geen kleintje
vervaard, en hun vrouwen evenmin. Op 8 februari 1889, nog geen vijf jaar na het
begin van de werkzaamheden, zijn ze zover gevorderd dat het nieuwe kanaal
vanaf Almelo tot aan de grens voor het scheepvaartverkeer kan worden
opengesteld. Ongeveer tweehonderd polderjongens hebben dan een sleuf
gegraven door het Twentse landschap dat in die dagen nog voor een deel uit
heidevelden en veengebieden bestond. Die sleuf heeft een lengte van
achtentwintig kilometer en honderdvijfenveertig meter. De diepte ervan varieert
van een meter zestig tot een meter tachtig. Op de bodem is het kanaal
zevenenhalve meter breed, oplopend tot dertien meter negentig aan de boorden.
Omdat er een hoogteverschil van zeventien meter veertig meter moet worden
overwonnen is het kanaal door een aantal sluizen in vakken (panden) verdeeld.
Kosten van de gehele operatie: één komma twee miljoen gulden.
Op dat moment is de aannemer die het karwei nog voor geen acht ton had
aangenomen, al failliet. Teneinde de schuldeisers te ontlopen is hij gevlucht naar
Amerika. Het nieuws dat in Almelo en omgeving een aantal jaren volop werk
voorhanden is leidt ertoe dat velen naar Twente reizen; grondwerkers en ander
werkvolk, mensen van allerlei pluimage. Aannemer P. van de Koolwijk uit Heerde
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heeft het werk gegund gekregen voor een bedrag van zevenduizenvierennegentig
en zeshonderd gulden (794.600). Vol goede moed begint hij aan het karwei. Er
komen veel meer arbeiders op het kanaalproject af dan van de Koolwijk kan
gebruiken. Al gauw lopen er zo'n vijftig van wie sommigen een gezin hebben,
werkloos in Almelo rond. Teruggaan naar huis kunnen ze niet omdat daartoe hen
het geld ontbreekt. Bedelarij en armoede staan voor hen voor de deur, melden de
plaatselijke kranten.
Anno 1989 bestaat het kanaal Almelo-Nordhorn precies honderd jaar. Pas in het
jaar 1904 voltooien de Duitsers het kanaal voor zover dat over hun grondgebied
loopt en krijgt Twente zijn felbegeerde aansluiting op het Duitse kanalenstelsel.
Een honderdtal gedetineerden uit Munster valt de eer te beurt het werk van de
Nederlandse poldergasten te voltooien. Voor ons land reden om extra
grenspatrouilles in te zetten. Of de kanaalverbinding tussen Almelo en Nordhorn
een succes is? Drie jaar later reeds wordt in Twente opnieuw over een
scheepvaartverbinding gesproken. Uiteindelijk zal dit uitmonden in de aanleg van
het Twentekanaal met een zijtak naar Almelo. Dat zal de positie van het AlmeloNordhorn kanaal als transportader voor het steenkolenvervoer naar de Twentse
textielfabrieken verder doen verslechteren. Die vaarweg, gevoegd bij het vervoer
over de weg en dat per rails, maken het dertig kilometer lange vaarwater tussen
Almelo en Nordhorn geheel overbodig. Weliswaar wordt het benut door enkele
turfschippers, van een levenskrachtige verkeersader te water is geen sprake. Bij
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is er al geen sprake meer van enige
scheepvaart van betekenis. Niet alleen is het Twentekanaal dan al gegraven, ook
is de zijtak naar Almelo gerealiseerd. Het maakt het kanaal Almelo-Nordhorn tot
een overbodige scheepvaartverbinding die dan ook in het jaar 1960 als zodanig
zal worden gesloten.
Nauwelijks heeft men het centrum van Almelo achter de rug of men is reeds
begonnen aan een route die een urenlang verblijf in de vrije natuur garandeert.
Een route langs het kanaal Almelo-Nordhorn dat op zijn hellende oevers een
bijzonder rijke en gevarieerde plantengroei draagt. Door bossen bomen en
weiden, bouwkampen en moerassen, die – tezamen met de honderden
houtwallen – een demonstratie geven van wat de Twentse natuur biedt. Men gaat
door vele gemeenten en kerkdorpen zonder dat er echter meer van te zien is dan
wat boerenbedoeningen hier en daar. Zo laten we de plaatsen Albergen,
Fleringen, Klein Agelo en Groot Agelo, Reutum, Ootmarsum, Weerselo, Saasveld
en Denekamp ongemoeid. Dit kanaal, sinds lang geen scheepvaart van enige
betekenis meer doorgang biedend, vormt de laatste jaren een steeds belangrijker
ontspanningsterrein, een voortreffelijk recreatielint voor dagjesmensen. Op
warme zomeravonden toeven honderden gezinnen aan de boorden, om te
genieten van de weelderige plantengroei, te rusten in de schaduw van de
houtopstanden die de kanaaldijk langs de hele route markeren, om te kijken
naar het stoeien van de vele waterhoentjes, naar de behendige vlucht van de
visvangende kokmeeuwen en visdiefjes. Men kan genieten van een stilte die geen
stilte is want er is veel leven. Het zoemen en brommen van de myriaden
(tienduizendtallen) hommels en bijen, zweefvliegen en libellen, steekmuggen en
dansmuggen boven de bloemenweelde. Het leven ritselt in het riet waar de
karekiet zingt en waar de rietspinner, een grote bruine vlinder zich gereed maakt
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voor een dolle avondvlucht. Er is het spartelen van de stoeierige wilde eenden en
talingen (kleinste eendsoort), het sluipen van de waterspitsmuis over de
modderbanken op zoek naar insecten, de jacht van de wezel, hermelijn en
bunzing op waterratten, de lome, majestueuze vlucht van de blauwe reiger onder
de witte stapelwolken van de zomerdag boven het blauwgroene lint van het
kanaal. En heel die vele kilometers lange kanaaldijk is een natuurreservaat
geworden waarop soms zeldzame planten nog ongestoord tot bloei kunnen
komen.
Het gebeurde tijdens de tweede ontginningsgolf. Net als in de periode tussen de
jaren 1812 en 1833 werd in de jaren 1860 en 1935 opnieuw het landschap in
Overijssel c.q. Twente op de schop genomen. Heidevelden, moerassen en
veengebieden werden op grote schaal ontgonnen en drooggelegd. In dit proces
paste ook het graven van kanalen en vaarten, al was het om op diverse plaatsen
gewonnen turf te kunnen vervoeren. In feite waren de kanaalgravers op dat
moment al te laat. Twintig jaar eerder was de trein al in Overijssel verschenen
terwijl ook het vervoer over de weg de aandacht opeiste. Zeker was men te laat in
het jaar 1889 toen het kanaal Almelo-Nordhorn tot aan de grens gereed was.
Bovendien was het te klein, schepen van maximaal honderdvijftig ton konden er
gebruik van maken.
Een trieste constatering, zeker voor diegenen die jaren achtereen geijverd hadden
Twente een goede scheepvaartverbinding te bezorgen. Dat begon al in de
achttiende eeuw toen de Heer van Twickel, Carel George, de Twickelervaart liet
aanleggen, dat wil zeggen met de hand liet uitgraven. Vooral in de twintigste
eeuw was Twente – dat met zijn textielnijverheid furore maakte – driftig in de
weer op dit gebied. De Twentse rivieren en beken gingen meer en meer verzanden
en het vervoer over de weg was alles behalve ideaal. Bovendien was de
hoeveelheid goederen gering die op die manier vervoerd kon worden. Niet alleen
stond in Twente een goede vaarverbinding met Zwolle op het verlanglijstje, ook
een waterweg naar de Duitse steenkolengebieden behoorde daartoe. In het jaar
1830 reeds – wanneer op tal van plaatsen in Twente kanalen en vaarten gegraven
worden voor onder andere het turfvervoer – dienen enkele Overijsselse
gedeputeerden een plan in voor de aanleg van een kanaal van Zwolle naar
Almelo.
Pas met de komst van een nieuwe gouverneur in Overijssel de graaf Van
Rechteren Limpurg van Huis Almelo krijgen de kanaalplannen weer leven
ingeblazen. De nieuwe Overijsselse gouverneur roept de aannemers bij elkaar.
Het kanaal voorziet bovendien in een aftakking naar Hengelo waardoor de twee
belangrijkste Twentse industriesteden over een adequate verbinding over het
water zullen kunnen beschikken. Tegelijkertijd neemt de provincie de
verplichting op zich de Regge, de Almelose Aa en de Schipbeek te verbeteren. De
regering gaat akkoord met doortrekking van het kanaal naar de Dinkel bij
Denekamp. Het nieuwe kanaal zal gevoed worden met water van onder andere de
Dinkel. De Duitsers gaan niet akkoord omdat zij vrezen dat daardoor de Vecht op
gezette tijden te weinig water zal bevatten om een goede scheepvaartverbinding te
blijven. Hier treffen we weer de Enterse zompen aan die varen op Nordhorn.
Naarmate de Vecht steeds meer verzandt, verliest de rivier aan betekenis. Toen
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de Vecht praktisch onbevaarbaar was geworden, mede doordat de schippers ook
in deze rivier bij laag water dammen maakten, besloten de Nederlandse regering
en de Pruisische regering een overeenkomst aan te gaan. In het jaar 1855 werd
besloten een verbinding te realiseren tussen enerzijds de Duitse en anderzijds de
Overijsselse en Drentse kanalen. In het jaar 1876 kreeg Coevorden via Alte
Picardie een verbinding met de Eems. Vier en dertig jaar later pas wordt het
kanaal Almelo-Nordhorn geopend.
De aanbestedingen daarop volgend leiden evenwel niet tot een bevredigend
resultaat. De inschrijvingen zijn veel hoger dan de begrote aannemingssom. Een
extra bijdrage van het rijk van dertigduizend gulden brengt daar geen
verandering in aan. In het jaar 1849 komt onverwacht hulp opdagen. Bij de
liquidatie
van
de
Overijsselse
Spoorwegmaatschappij
komt
vierhonderdvijftigduizend gulden beschikbaar. Meteen daarop wordt het Zwolse
Kanaal naar Twente aanbesteed met een zijtak vanaf Raalte naar Deventer en
een vaart door de veengebieden van Gramsbergen.
In het jaar 1855 is het kanaal Zwolle-Almelo gereed. Stad Almelo is niet tevreden
en dingt aan op een snelle doortrekking naar Duitsland. Helaas, in de verleende
concessie is het Twentse gedeelte – doortrekking van Almelo naar de Dinkel –
uitgesteld. Pas met de overeenkomst van het jaar 1876 in Berlijn wordt de
grensoverschrijdende scheepvaart verbinding via Denekamp geregeld.
De Twentsche Courant schreef:
Deze overeenkomst had ten doel door verbindingen tusschen wederzijdsche
kanalen wegen te openen voor de scheepvaart, waaronder de verbinding tusschen
het Almelose kanaal bij Almelo en het Pruisische Eems-Vechtkanaal bij Nordhorn,
alzo een kanaal Almelo-Nordhorn.’ Bij Koninklijk Besluit wordt bepaald dat het
graven van het kanaal zal gebeuren voor rekening van de provincie Overijssel en
wel onder het genot van rijkssubsidie. De regering draagt een half miljoen gulden
bij in de aanlegkosten. De gemeente Almelo voegt daar vijfentwintigduizend gulden
toe onder de voorwaarde dat het kanaal tweehonderd meter dichterbij de stad zal
worden aangelegd, niet bij 't Eiland maar bij Indië. In het jaar 1884 – wanneer
Almelo een bloeiende stad is – waar jaarlijks vijfendertighonderd schepen komen
laden en lossen, gaat de eerste spade de grond in. Op dat moment is de
Twickelervaart echter reeds gesloten voor alle scheepvaartverkeer. En ook die op
de Regge is inmiddels danig verminderd. In Enter worden praktisch geen zompen
meer gebouwd, de laatste zomp liep in het jaar 1887 in Enter van stapel.
Gelukkig zijn er op vele plaatsen herinneringen aan het kleinschalige
weidelandschap van na de markenverdeling bewaard gebleven. Behalve door
ontginning van woeste gronden zijn ook graslandcomplexen ontstaan door
nieuwe indeling en herontginning via kavelruil en ruilverkaveling. Van kavelruil
is reeds in de negentiende eeuw sprake geweest, wel echter op vrijwillige basis.
Eind negentiende eeuw was het de Landmetervereniging die aandrong op een
andere regeling, waarbij de meerderheid van de grondeigenaren in een blok de
dienst uitmaakte. Het Nederlandse Landbouw Comité kwam in het jaar 1910 met
een ontwerpwet in die geest en zo kon in het jaar 1924 de Ruilverkavelingwet het
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licht zien. Die wet maakte het onder andere mogelijk tegen de wens van een
minderheid in het gebied een ruilverkaveling door te zetten. Ze is verschillende
keren aangepast. In het jaar 1954 kwam er zelfs een geheel nieuwe
ruilverkavelingwet. De wet die in de jaren zeventig nog eens is veranderd naar
aanleiding van de gebeurtenissen in Tubbergen.
Op dinsdag 21 december 1971 ontaardde een stemming over ruilverkaveling in
het blok Tubbergen in een orgie van vernieling en geweld. Honderden Tubberger
boeren verhinderden toen dat de stemming zijn normale verloop kon krijgen. Wat
begon met het afzetten van de toegang tot de tent waarin de stembussen stonden
opgesteld, leidde in de vroege middaguren tot het bekogelen van het onder het
tentdoek verscholen gezag met stenen en molotovcocktails. En in het snel
vallende duister van de korte decemberdag waren verwoede charges van
politieagenten op de protesterende boeren het gevolg. Vanaf dat moment
ontaardde de actie van de tegenstanders van de ruilverkaveling in uren durende
onlusten, die een spoor van vernieling achterlieten in de smalle straten van het
dorp. De burgemeesterswoning werd met een molotovcocktail in de brand
gegooid, straten werden opengebroken en honderden ruiten sneuvelden. Een van
de fanatiekste tegenstanders: Jan Lansink uit Mander overleed enkele jaren na
de ruilverkavelingrellen in Tubbergen, op drieënzeventigjarige leeftijd. Met het
opgerolde spandoek waarachter hij met zijn medestanders de hele middag de
toegang tot de tent had versperd en waarop de tekst: 'zij die gaan sterven groeten
u' bood hij tot het laatst tegenstand toen na een aanval met gasgranaten de
politiecharges begonnen. De stemming leidde tot molestatie van gedeputeerde
Schoenmaker, waarmee werd verhinderd dat hij de stemmingsbijeenkomst in
zaal Kemperink kon openen. Toen trekkeracties – boze boeren blokkeerden
enkele keren met hun trekkers verschillende wegen rond Tubbergen – ook niets
oplosten werd de dag van de tweede stemming aangegrepen om voorgoed af te
rekenen met de ruilverkavelingplannen. De actie heeft succes gehad, sinds
'Tubbergen'
is
de
stemmingsprocedure
gewijzigd.
Voorheen
werden
stemgerechtigden die bij de stemming niet opkwamen als voorstemmers
aangemerkt. Er waren veel onverdeelde boedels, sommige percelen hadden wel
twintig eigenaren. Die kregen allen een oproep, ze hadden echter geen enkel
belang bij het wel of niet doorgaan van de ruilverkaveling. Ze kwamen niet en
werden dan automatisch als voorstemmers geregistreerd. Datzelfde was met de
vele opgeroepen inmiddels overleden eigenaren het geval. Na de actie worden
alleen de werkelijk uitgebrachte stemmen geteld.
Aan Enter is de verandering ook niet voorbij gegaan. Na de Tweede Wereldoorlog
waren er nog honderd klompenbedrijven waarvan vijfentwintig machinale, met
ruim driehonderd werknemers. Nu zijn er nog slechts enkele over. Er waren drie
werven waar zompen gebouwd werden en er zeilden door heel Twente Enterse
zompen, waarvan honderdzestig uit Enter zelf. Na de Tweede Wereldoorlog was er
van al die zompen niet veel meer over dan een klein aantal restanten. De laatste
tol bij de ophaalbrug over de Regge – bij boer Exoo – is pas in de Tweede
Wereldoorlog opgeheven. Van het kasteel De Waardenburg in Holten bleef alleen
de ronde toren en de aanzet van het aangrenzende stalgebouw op de voorburcht
bestaan tot in de Tweede Wereldoorlog. Deze toren uit de veertiende of vijftiende
eeuw werd in de negentiende eeuw hersteld en van kantelen voorzien. Tijdens en
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vlak na de Tweede Wereldoorlog is de ontginning van waterrijke natuurgebieden
in Twente nog met groot elan aangepakt. De Schipleide werd na de Tweede
Wereldoorlog overdekt omdat ze werd gebruikt als het riool van Oldenzaal. Nu is
hiervan vrijwel niets meer terug te vinden omdat hier het recreatiepark 'Het
Hulsbeek' is gecreëerd.
De hoofddoelstelling van de ruilverkavelingwet is altijd geweest het tot stand
brengen van een rationele en economische verantwoorde agrarische bedrijfstak.
Gezegd kan worden dat deze wet bijzonder effectief is geweest. Jarenlang is via
die wet jaarlijks veertigduizend hectare in behandeling genomen. Van het twee
miljoen hectare grote landelijke gebied in ons land had in het jaar 1990 al
negenhonderdduizend hectare een of andere vorm van ruilverkaveling achter de
rug. In dat kader zijn dertigduizend kilometer plattelandswegen aangelegd of
verbeterd. Het landschap kwam aan bod door de aanleg van zeventienduizend
hectare aan houtwallen en bossages.
Eind jaren zestig begon de ruilverkavelingwet echter een spanningsveld op te
roepen tussen de landbouw en de zich toen ontwikkelende zorg voor natuur- en
landschapsbehoud. De wet had niet als doelstelling om het landschap te
behouden en daarom kwam in oktober 1985 de Landinrichtingswet tot stand.
Deze biedt mogelijkheden voor reorganisatie van een gebied of voor
ruilverkaveling in de ouderwetse vorm. De keuze wordt overigens door de
minister gemaakt. De grond wordt bij een ruilverkaveling door de boeren
ingebracht. Het is niet zeker dat men dezelfde oppervlakte grond terugkrijgt. In
de meeste gevallen krijgen de grondeigenaren vijfennegentig procent van hun
ingebrachte bezit terug, vijf procent wordt gebruikt voor aanleg van wegen en
waterlopen, landschapselementen, bij reorganisatie is de korting drie procent. De
landinrichtingscommissie (een plaatselijke commissie) zorgt voor het opstellen
van het landinrichtingsplan en vervolgens ook voor de uitvoering daarvan, die
gemiddeld twaalf jaar duurt. Het genoeglijke, kleinschalige boerenland van de
marke Enter is veranderd in een groter, zakelijker complex van weiden en
akkers. Oude weggetjes verdwenen en wallen werden gerooid.
Het werk werd nu en dan ernstig vertraagd. Zo kwamen er naar aanleiding van
de tervisielegging van de voorlopige toedeling van de gronden te Markelo en
Holten in het jaar 1980 niet minder dan zeshonderd bezwaarschriften binnen.
Daardoor kon dit belangrijke onderdeel van de ruilverkaveling pas voorjaar van
1984 worden afgesloten. Ook de financiële afwikkeling leverde weer een vloed aan
bezwaarschriften op. De boer betaalt naar het voordeel dat hij van de
ruilverkavelingwerken ondervindt. Samen met gemeenten en waterschappen
moest de landbouw in het blok zeventien miljoen gulden opbrengen. De totale
kosten van de ruilverkaveling in Markelo en Holten waren tweeënvijftig miljoen
gulden. De zevenhonderd boeren in het blok hadden voor de ruilverkaveling een
zeer versnipperd grondbezit. Er waren boeren die hun grond over vijftien percelen
verdeeld, verspreid door het gebied hadden liggen. Daarin heeft de
ruilverkaveling verbetering gebracht. De kavels per bedrijf werden tot twee of drie
teruggebracht en liggen nu over het algemeen vlakbij de boerderij.
Daarnaast zijn tweeëntwintig bedrijven verplaatst, ging tweeduizend hectare
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slechte grond op de schop, werd honderd kilometer aan verharde wegen
aangelegd en nog eens vijfendertig kilometer aan wegen gereconstrueerd. Aan
waterlopen werd honderdvijftig kilometer gerealiseerd, waarbij is geprobeerd de
grondwaterstand op zeventig centimeter beneden het maaiveld te brengen. Er
werden zeven nieuwe bruggen over de Schipbeek gebouwd en aan de bouw van
twee gemalen werd meegewerkt. Bijna honderd kilometer houtopstanden werd
gerooid, waarvoor echter een zelfde oppervlakte opnieuw werd ingepoot. Ook voor
de recreatie werd het een en ander gedaan. Zo kwam dertig kilometer aan
schelpenfietspad of mijnsteenfietspad gereed, negen kilometer aan wandelpaden
en acht kilometer aan ruiterpaden. Ook werden vijf picknickparkeerplaatsen
aangelegd.
Het door de markenverdeling in de negentiende eeuw versnipperde grondbezit
van de boeren kon worden teruggedraaid. De grenzen dienden toen door
houtwallen te worden voorzien. In West-Twente zijn door het waterschap De
Regge nagenoeg alle beken gekanaliseerd. De kanalisatie van de Regge vond
plaats in de jaren 1894 tot 1913. Ook particulieren hebben talrijke gebieden
ontgonnen.
Pas sinds het eind van de negentiende eeuw is door grootscheepse ontginning
van heidegebieden en moerasgebieden de weidegrond in Twente sterk uitgebreid.
En vooral in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Daarvoor was tot twee
keer toe een initiatief nodig van de provinciale landbouworganisaties. Het eerste
initiatief leidde in het jaar 1888 tot de oprichting van de Heidemaatschappij.
Het tweede initiatief, geïnspireerd door het grote leger werklozen van de jaren
twintig en dertig van de twintigste eeuw dat voor de werkverschaffing projecten
zocht, tot dat van de NV Ontginningsmaatschappij Overijssel. De mogelijkheid
om aan een overvloed van goedkope arbeidskrachten te komen voor het in
cultuur brengen van de woeste gronden werd door de boerenorganisaties met
beide handen aangegrepen. De NV Ontginningsmaatschappij Overijssel had als
doelstelling het verwerven van gronden, zonodig door onteigening, om die te
verbeteren en dan weer voor particulier gebruik beschikbaar te stellen. Voor de
ontwikkeling van plannen en de organisatie van de werkzaamheden werd de
Heidemij zoals de maatschappij ook wel werd genoemd, ingeschakeld. De
Heidemaatschappij en de werkverschaffing zouden later – in de jaren twintig en
dertig van de twintigste eeuw – de grote ontginningen bewerkstelligen. Heel veel
woeste gronden zijn toen omgezet in weide, bos en akkerland.
Aan de wieg van de Heidemaatschappij hebben de Enschedese textielfabrikanten
gestaan. Op de vergadering van de in Zwolle op 20 juli 1886 vergaderende
Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw stond als discussiepunt:
'Hoe kan de standsorganisatie de ontginning van de heidevelden bevorderen?' Op
de vergadering werd een commissie benoemd die de zaak zou onderzoeken en
daarvan maakte ook de Enschedese textielfabrikant Albert Jan Blijdestein deel
uit. De commissie ging een kijkje nemen in Denemarken en Sleeswijk-Holstein
waar ze zich liet informeren over daar werkzame heidemaatschappijen. In het
rapport dat op 8 juni 1887 werd uitgebracht werd voorgesteld ook iets dergelijks
in ons land van de grond te brengen.
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Op 5 januari 1888 kwamen achtenvijftig fabrikanten, grootgrondbezitters en
andere voorname lieden op uitnodiging van eerder genoemde standsorganisatie
bij elkaar in de Groote Sociëteit in Arnhem en werd de Nederlandse
Heidemaatschappij als 'vereniging tot nut van iedereen' een feit. Doelstelling: de
bevordering van de ontginning van heide, duinen en andere woeste gronden. Een
jaar later, in 1889 werd Albert Jan Blijdenstein tot voorzitter gekozen en hij zou
deze functie tot aan zijn dood in het jaar 1896 vervullen. Vrij kort na de
oprichting van de Nederlandse Heidemaatschappij werd koning Willem III
beschermheer en ontwikkelden zich de werkzaamheden heel anders dan in de
eerste instantie de bedoeling was geweest. Men zou zich namelijk met adviezen
aan heide-ontginners bezighouden. Reeds in het jaar 1892 werd besloten ook zelf
ontginning ter hand te nemen wat in die tijd vooral bebossing betekende.
Daarvoor werd in genoemd jaar een span van zes ossen en een diepploeg
aangeschaft en ook nog een reserveos. De vijftienhonderd leden protesteerden
scherp tegen deze investering, 'wijl daardoor het brood den armen arbeider ten
plattelande onthouden wordt', zo stelden ze.
Met behulp van de ossenploeg waren twee dagen nodig om een hectare heide om
te ploegen. In het jaar 1895 had men zeven mensen in dienst, waarbij vijf
bosbazen. In het jaar 1905 is er een stoomploeg aangeschaft die bestond uit twee
stoomlocomotieven van elk twintig ton. Die op zeshonderd meter afstand van
elkaar – via een kabel die om een onder de machine aangebrachte trommel werd
gewonden – een grote ploeg heen en weer trokken. Per seconde werd twee meter
afgelegd en per dag kon zo met stoomkracht vier tot vijf hectare heide worden
bewerkt. Per uur was honderdzestig kilo steenkool en per dag elfhonderd liter
water nodig.
In het jaar 1912 werd met de stoomploeg duizendachtendertig hectare heide
bewerkt en met ossenploegen negentienhonderdveertig hectare, met de schop
werd nog eens vijfhonderddertien hectare bewerkt. Behalve de stoomploeg
werden toen ook twee door motoren voortbewogen ploegen gebruikt en was het
aantal ossen opgevoerd tot achtenzestig terwijl eveneens veertig paarden voor
trekkracht zorgden. Een jaar later waren er vierhonderd mensen in dienst, had
men al vijfennegentig landgoederen in beheer met een totale oppervlakte van
tweeëntwintigduizend en honderd hectare en was nog een groter oppervlak na
bebossing of verandering in cultuurland teruggegeven aan de eigenaren. Het
areaal woeste grond slonk vooral in de eerste veertig jaar van de twintigste eeuw
bijzonder snel. Van de zeshonderdduizend hectare van het jaar 1900 was in 1938
nog honderdzeventigduizend over. In het jaar 1955 was dat zelfs afgenomen tot
zestigduizend hectare. In het jaar 1922 werden de ossenploegen afgeschaft en
vervangen door mannen met de schop. De Heidemaatschappij werd toen
betrokken bij de werkverschaffing.
Tussen de jaren 1924 en 1940 groeide het aantal bij werkverschaffingsprojecten
van de Heidemaatschappij geplaatste werklozen van twaalfduizend tot bijna
zeventigduizend. Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog is de ontginning van
waterrijke natuurgebieden in Twente nog met groot elan aangepakt. Om het in
cultuur brengen van de woeste gronden mogelijk te maken diende de afwatering
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sterk te worden verbeterd. De Regge en nagenoeg alle beken zijn gekanaliseerd.
Door het graven van het Twentekanaal met een zijtak naar Almelo in het zuiden
en van het Geesters Stroomkanaal, het Nieuwe Kanaal, het MariënbergVechtkanaal en de verlengde Linderbeek in het noorden werd de afwatering der
beken aanzienlijk versterkt. De noordelijke beken wateren nu direct op de Vecht
af in plaats op de Regge. De Dinkel die ten oosten van de Vecht als
waterscheiding fungerende stuwwal langs stroomt, is voor een groot deel nog
ongerept. Ze verlaat Twente echter keurig gekanaliseerd via het naargeestig
ontgonnen dal ten westen van Lattrop. Met dat alles is één van de mooiste en
rijkste landschappen ten dode opgeschreven.
En waarom het landschap totaal vernietigd moest worden is mij een raadsel. Wat
was het nut van de grootscheepse ontginning van de heidevelden? Allemaal tot
voordeel van de boeren? Ik kan me dat haast niet voorstellen. Er werd immers al
goedkope rogge ingevoerd uit Rusland en later uit Amerika. Hadden de
beleidsmakers een tweede agenda? Was de achterliggende gedachte de gronden
in cultuur te brengen en meedoen met de moderne tijd? Dienden de
jachtgebieden niet meer voor het eigen vermaak van de adel? En handelden ze
ad-hoc zonder over de consequenties na te denken? Of was het wraak omdat er
teveel geprotesteerd werd? Omdat de acties van de tegenstanders ontaardden in
uren durende onlusten die een spoor van vernieling achterlieten in de smalle
straten van Tubbergen? De acties in Tubbergen waren pas in het jaar 1971! Of is
er te weinig geprotesteerd? Of op de verkeerde manier? Had men in elk dorp en
in elke stad massaal de straat op moeten gaan? Had men krakers en de
wettelijke regels omtrent het kraken en de acties moeten toestaan? Er kwam pas
verandering in het denken over landschap en natuur toen de boeren
uitgerangeerd waren en we niet meer afhankelijk waren van hun producten. Men
hield stevig vast aan de naar mijn mening verkeerde programmering en de
herprogrammering kwam voor het landschap te laat.
De ontdekking van de cultuur van het zwijgen voert Paolo Freire tot het
grondprincipe van zijn pedagogische theorie:
Opvoeding kan nooit neutraal zijn. Of ze is een instrument tot bevrijding van de
mens, of ze is een instrument tot zijn knechting, zijn africhting voor onderdrukking.
Het is niet afhankelijk van de goede wil van de opvoeder of van de liberaliteit van
zijn ideeën. Het wordt beslist door de pedagogische werkwijze. Deze is op haar
beurt weer afhankelijk van het standpunt dat de opvoeder inneemt. Heeft hij wat
zijn betrekkingen tot de mens en diens bestemming betreft, gekozen voor de heren
of de gewone mensen.
Lely koos voor de heren, zo werd ons duidelijk want Lely kreeg van het bestuur
de vrije hand. En ook kreeg de pas afgestudeerde ingenieur een salaris dat gelijk
lag aan dat van de burgemeester van Deventer. Hij mocht zelf de instructie
opstellen waarin moest staan welk werk hij allemaal voor dat salaris zou
verrichten. Met dit salaris ging Lely in Deventer ‘op stand’ wonen. De historici
schrijven dat ingrijpende veranderingen teweeggebracht zijn eerst door de
ontginningen en vervolgens de ruilverkavelingen, door ontwateringen voor lagere
waterstanden en betere waterafvoer, allemaal tot voordeel van het huidige
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agrarische grondgebruik. En dat er daardoor veel veranderd is in het prachtige,
met uitzonderlijk rijke flora en fauna begiftigde landschap van Oost-Twente.
Lely, Staring, Stieltjes en Van Rechteren deden hun best voor de grote kanalen
en dat ging ten koste van de bouw van de zompen en de handel en de
scheepvaart met de zompen. Waarom kon het niet en - en? En de scheepvaart op
de kanalen en de scheepvaart met de zompen? Waarom werd pas in de jaren
tachtig van de twintigste eeuw de Regge gedeeltelijk in de oude staat worden
gebracht? Pas toen de boeren hun koeien in de zomer niet meer uit de stal
haalden en de weilanden er leeg en groen bij lagen. Dertig jaar later werden in
Nederland jaarlijks drieduizend boerenbedrijven opgeheven. Volgens schattingen
van de EG zou binnen één generatie de helft van de landbouw in Noord-Europa
verdwijnen. Van de veeteeltbedrijven was het laatste decennium meer dan een
derde gestopt. Dertig jaar later waren er speciale ‘versiercursussen’ om jonge
boeren aan de vrouw te helpen omdat vrijwel geen meisje meer boerin wilde
worden. In de boerenvakbladen werd met vrouwen geadverteerd: ‘Dames uit
Polen en Rusland zijn graag bereid een serieuze boerenvrijgezel terzijde te staan.
Gratis fotobrochure. Amor: tel. xxx. Dertig jaar later was voor de boerenzoons en
boerendochters de opvolging geen automatisme meer maar een punt van
discussie. De boerenvrouwen ontdekten dat ze keuzes konden maken, en zelfs
moesten maken. Bij één op de dertig boerderijen stond een vrouw aan het hoofd.
En in de boerenfamilies begonnen ook de echtscheidingen voor te komen. De
grote boeren uit de marke Enter zijn er nog steeds. Alhoewel, het erve Reints is
keurig voor de toeristen ingericht. Er is een visvijver in de marke en in de
Waterhoek is een boer een manege gestart en rijdt in een paardentram groepen
mensen rond. De stelling dat alle grote boeren nog boeren gaat dus niet helemaal
op. Toch kan ik de beleidsmakers niet van alles de schuld geven dat men niet
vooruit heeft gekeken bij het veranderen van het landschap. Voor de boeren werd
het landschap tenslotte aangepast.
Bezwaren van boeren en bevolking tegen de ontginningen waren er genoeg. Er
werd echter niet naar geluisterd en men ging gewoon door met de vernietiging
van het landschap in opdracht van de toenmalige landelijke regering. Op dinsdag
21 december 1971 ontaardde een stemming over ruilverkaveling in het blok
Tubbergen in een orgie van vernieling en geweld. Het lijkt wel een
vluchtelingenverhaal uit Irak! Honderden Tubberger boeren verhinderden toen
dat de stemming zijn normale verloop kon krijgen. Wat begon met het afzetten
van de toegang tot de tent – waarin de stembussen stonden opgesteld – leidde in
de vroege middaguren tot het bekogelen van het onder het tentdoek verscholen
gezag met stenen en molotovcocktails. En in het snel vallende duister van de
korte decemberdag tot verwoede charges van politieagenten op de protesterende
boeren. Vanaf dat moment ontaardde de actie van de tegenstanders van de
ruilverkaveling in uren durende onlusten die een spoor van vernieling
achterlieten in de smalle straten van het dorp. De burgemeesterswoning werd
met een molotovcocktail in de brand gegooid, straten werden opengebroken en
honderden ruiten sneuvelden. Het werk van de ontginning ging door en werd zo
nu en dan ernstig vertraagd. Zo kwamen er naar aanleiding van de
tervisielegging van de voorlopige toedeling van de gronden te Markelo en Holten
in het jaar 1980 niet minder dan zeshonderd bezwaarschriften binnen. Daardoor

1087

kon dit belangrijke onderdeel van de ruilverkaveling pas in het voorjaar van het
jaar 1984 worden afgesloten. Ook de financiële afwikkeling leverde weer een
vloed aan bezwaarschriften op. Aan de bevolking heeft het niet gelegen, die
wilden al die veranderingen aan het landschap niet.
In het jaar 1912 werd met de stoomploeg duizend achtendertig hectare heide
bewerkt en met ossenploegen duizendnegenhonderdveertig hectare, met de schop
werd nog eens vijfhonderddertien hectare bewerkt. Behalve de stoomploeg,
werden toen ook twee door motoren voortbewogen ploegen gebruikt en was het
aantal ossen opgevoerd tot achtenzestig terwijl eveneens veertig paarden voor
trekkracht zorgden. Een jaar later waren er vierhonderd mensen in dienst, had
men al vijfennegentig landgoederen in beheer met een totale oppervlakte van
tweeëntwintigduizend en honderd (22.100) hectare en was nog een groter
oppervlak na bebossing of verandering in cultuurland, teruggegeven aan de
eigenaren. Het areaal woeste grond slonk, vooral in de eerste veertig jaar van de
twintigste eeuw bijzonder snel. Van de zeshonderdduizend hectare van het jaar
1900 was in het jaar 1938 nog honderdzeventigduizend hectare over. In het jaar
1955 was dat zelfs afgenomen tot zestigduizend hectare. In het jaar 1922 werden
de ossenploegen afgeschaft en vervangen door mannen met de schop. De
Heidemaatschappij werd toen betrokken bij de werkverschaffing. De
Heidemaatschappij en de werkverschaffing zouden later – in de jaren twintig en
dertig van de twintigste eeuw – de grote ontginningen bewerkstelligen. Heel veel
woeste gronden zijn toen omgezet in weide, bos en akkerland. Aan de wieg van
de Heidemaatschappij hebben de Enschedese textielfabrikanten gestaan. De
commissie ging een kijkje nemen in Denemarken en Sleeswijk-Holstein, waar ze
zich liet informeren over daar werkzame heidemaatschappijen. In het rapport dat
op 8 juni 1887 werd uitgebracht werd voorgesteld ook iets dergelijks in ons land
van de grond te brengen. De wet had niet als doelstelling om het landschap te
behouden. De hoofddoelstelling van de ruilverkavelingwet is altijd geweest het tot
stand brengen van een rationele en economische verantwoorde agrarische
bedrijfstak. Gezegd kan worden dat deze wet bijzonder effectief is geweest. Pas
aan het eind jaren zestig begon de ruilverkavelingwet echter een spanningsveld
op te roepen tussen de landbouw en de zich toen ontwikkelende zorg voor
natuurbehoud en landschapsbehoud. Toen was men in mijn ogen al honderd
jaar te laat en kon het voormalige landschap nooit worden herschapen. De
Hamberg was immers afgegraven, de heidevelden waren weilanden geworden, de
Hunenbedden van hun stenen beroofd en de overgebleven grafheuvels waren
opgeruimd. Met dat alles is één van de mooiste en rijkste landschappen van
Nederland vernietigd. Dat komt mijns inziens omdat men de echte cultuur
waarin traditie en vernieuwing samengaan vergeten is. Wij kennen geen
symbolen meer die ons eraan herinneren, zoals de Phoenix in Egypte die elk jaar
verjongd uit zijn as herrijst. Enter is een woondorp geworden, waar de zompen en
de ganzen verdwenen zijn, waar – buiten de drie nog bestaande fabrieken – de
klompenmakers het oude ambacht in de zomermaanden nog slechts voor
toeristen demonstreren.
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Vandaag is 'n lesten dag van oew leaven tot no too
As de rokke hen daansn goat, komt ze met boksn biej t hoes

Het Duitse Rijk
Ik stapte laatst op de trein, toen mijn oog viel op een grote poster: ‘Vroeger
vertrok hier de trein naar Auschwitz’. Echt waar, dacht ik. Vanaf Schiphol? Het
ging natuurlijk om de gedachte achter de poster. De NS wilde op deze manier zijn
excuses aanbieden voor de betrokkenheid bij de jodentransporten van zestig jaar
geleden. Vroeger las ik in de krant over oorlogen en die waren zover weg dat ik
het eigenlijk niet begreep. Maar ik weet nu wat het is. Mannen die mannen
doden. Mannen die zich als beesten gedragen, beesten worden. Platgebrande
dorpen, boerderijen en velden. Honger, ziekte en dood, zowel voor onschuldigen
als schuldigen. Wat maakt de Tweede Wereldoorlog beter dan de Tachtigjarige
oorlog? Waardoor is het wel een nette oorlog?
Er is niets wat deze oorlog beter of netter maakt. Het zal de overwonnenen wel
binden en uiteindelijk zullen de onderdrukten Hitler net zo volgen als het eigen
volk nu doet. Ze kunnen toch niet anders, als de Hakenkruisbanier boven
Nederland wappert. Alleen het nieuws van de zege zou oorlogen in Rusland en
Azië in het voordeel van de dictator kunnen beëindigen. Eén mens kan een einde
maken aan een oorlog. Met een klap zal hij zich zo sterk hebben gemaakt wat
aantallen mannen en wapens betreft, dat alleen een verbond tussen alle
overblijvende landen van hier tot aan Zuid Afrika hem kan verslaan.
Het gerucht gaat dat de nazi’s streven naar vereniging van alle Germanen. Op
zoek naar de geest van de magie, zegt men. Die geruchten zijn soms heel wild.
Misschien is het een wind in een mand. Volgens datzelfde gerucht zoeken de
nazi’s ook naar joden. Ik heb het verder van niemand gehoord. Het zijn maar
geruchten, stro in de wind, niks meer. Een rookwolkje dat snel verdwijnt.

Aan de hele wereld:
Ik verklaar dat de aarde hol is en van binnen bewoonbaar. Dat hij een zeker
aantal vaste, concentrische sferen bevat, zodat de ene in de andere zit, en dat er
bij de twee polen een opening zit met een omvang van twaalf à zestien graden.
10 april 1818
Cleves Symmes, Kapitein der infanterie.
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Het nationaal-socialisme verbood het bestaan van geheime genootschappen
omdat zijzelf een geheim genootschap was, met haar eigen grootmeester,
racistische gnosis (openbaring), riten en inwijdingen. De lijnen die de graal, de
Tempeliers en de Katharen met elkaar verbinden zijn wetenschappelijk
bestudeerd
door
de
bekwame
Duitse
officier
Otto
Rahn,
een
Obersturmbahnführer van de SS, die zijn leven heeft gewijd aan een
gedisciplineerd onderzoek naar het Europese en het Arische karakter van de
graal. Rahn laat ons de lijn zien die het Gulden Vlies van de Argonauten en de
graal verbindt. Het Gulden Vlies was de grootste ridderorde uit de geschiedenis
en de Argonauten zijn vijftig Grieken die volgens de sage onder leiding van Jason
naar Colchis vaarden om het Gulden Vlies te halen. Kortom, het is overduidelijk
dat er een relatie bestaat tussen de mystieke graal uit de legende, de steen der
wijzen (lapis) en die immense krachtbron waar de getrouwen van Hitler het, aan
de vooravond van de oorlog, op gemunt hadden.
In één versie van de legende zien de Argonauten een schaal, boven de Berg van
de Wereld met de Boom van het Licht zweven. De Argonauten vinden het Gulden
Vlies en hun schip komt door tovenarij midden in de melkweg terecht. En wel in
het noordelijk halfrond waar het heerst tezamen met het Kruis, de Driehoek en
het Altaar; en waar het de lichtnatuur van de eeuwige God bevestigd. De
driehoek symboliseert de goddelijke drie-eenheid, het kruis het goddelijk
liefdesoffer en het altaar is de Tafel van het Avondmaal waarop de Kelk van de
Wedergeboorte stond. De Keltische en Arische herkomst van deze symbolen is
onweerlegbaar. De Tempeliersgeest is geïnspireerd door de Kelten, met name de
druïden. Het was de geest van het noordse arianisme die de traditie associeert
met het eiland Avalon, de zetel van de waarlijke beschaving van de
Hyperboreëers. Hyperion, de zonnegod is volgens een Griekse mythe de zoon van
Uranus en vader van Helios, die zelf ook Hyperion genoemd wordt.
Het nazisme was het moment waarop de geest van de magie de teugels van de
materiele vooruitgang in handen heeft genomen. Lenin heeft gezegd dat het
communisme de optelsom was van socialisme en elektriciteit. In zekere zin is het
nationaal-socialisme de optelsom van het Guénonisme en de pantserdivisies. Het
is bewezen dat de grondleggers van het nazisme banden hadden met de Duitse
neo (nieuw)-Tempeliers. In het jaar 1912 ontstaat er een Germanenorde die een
ariosofie voorstaat, ofwel een filosofie van de Arische superioriteit. In het jaar
1918 sticht baron Von Sebottendorf een aanverwante beweging: het Thule
Gesellschaft, een geheim genootschap en een zoveelste variant op die van de
tempeliers maar met een sterk racistische, pangermanistische (het streven naar
vereniging van alle Germanen) en neo-arische inslag. En in het jaar 1933 zal Von
Sebottendorf schrijven dat hij gezaaid heeft wat Hitler daarna heeft opgekweekt.
Overigens doemt in de kringen van het Thule Gesellschaft het hakenkruis op. En
wie maakt van begin af aan deel uit van het Thule Gesellschaft? Rudolf Hess, de
duivelse raadsheer van Hitler! Dan duiken de namen van Rosenberg en Hitler op
in de kringen van het Thule Gesellschaft. Hess overigens heeft zich in zijn
gevangenis in Spandau steeds bezig gehouden met esotorische (voor ingewijden)
wetenschappen. Von Sebottendorf schrijft in het jaar 1914 een pamflet over
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alchemie en merkt op dat de eerste experimenten met atoomsplitsingen de
waarheden van het Grote Werk aantonen. En hij schrijft een boek over de
Rozenkruisers. Bovendien zal hij aan het hoofd staan van een astrologisch
tijdschrift, de Astrologische Rundschau. Trevor-Roper heeft geschreven dat de
hele nazi-top, Hitler voorop, geen stap verzette voordat ze hun horoscoop hadden
laten trekken. In het jaar 1943 schijnen ze helderzienden geraadpleegd te hebben
om erachter te komen waar Mussolini gevangen werd gehouden. Kortom, de hele
nazi-top is verbonden met het Duitse neo-occultisme. In wezen valt vanuit dit
gezichtspunt ook Hitlers kracht als volksmenner te verklaren. Fysiek gesproken
was hij een misbaksel, hij had een schelle stem, hoe bracht hij de mensen
daarmee het hoofd op hol? Hij moet mediamieke gaven gehad hebben.
Waarschijnlijk is hij geïnstrueerd door Hess en kon hij in contact treden met de
ondergrondse stromen. Ook hij was een plug, een biologische menhir. Een
tijdlang is hem dat goed afgegaan, toen raakten zijn batterijen op.
De waarlijke, enige obsessie van Hitler waren de onderaardse stromen. Hitler
hing de theorie van de holle wereld aan: de Hohlweltlehre. De aarde is hol, wij
wonen er niet op, op de buitenste, bolle korst maar binnenin, op de holle
binnenkant. Dat waarvan wij denken dat de hemel is, is een gasmassa met
helder verlichte gebieden, gas dat het binnenste van de globe vult. De hemel is
niet oneindig maar omschreven. De zon die al bestaat is niet groter dan hij lijkt.
Dat leerden de Grieken al. Dat idee is in het begin van de negentiende eeuw in
Amerika al door Symmes naar voren gebracht. Daarna is het aan het einde van
de eeuw overgenomen door een andere Amerikaan, Teed, die zich baseert op
alchemistische experimenten en op de lezing van Jesaja. En na de Eerste
Wereldoorlog wordt de theorie uitgewerkt door een Duitser: de stichter van de
beweging van de Hohlweltlehre. Hitler en de zijnen vinden dat de theorie van de
holle aarde precies aansluit bij hun principes. Er wordt zelfs beweerd dat ze de V
1 een aantal keren foutief richten omdat ze de baan ervan berekenen op grond
van de hypothese van een hol en niet van een bol oppervlak. Hitler is er
inmiddels van overtuigd geraakt dat hijzelf de Koning van de Wereld is. En dat
zijn generale staf de Onbekende Leiders zijn. En waar woont de Koning van de
Wereld? Onder de aarde, niet erop. En op grond van die hypothese besluit Hitler
de volgorde van de onderzoeken van de laatste kaart helemaal om te draaien. De
berekeningen moeten opnieuw gedaan worden en de groepen moeten een nieuwe
samenstelling krijgen. Denk maar aan de logica van Hitlers veroveringen. Eerst
Dantzig, om de traditionele plekken van de Duitse groep aan zich te
onderwerpen. Daarna verovert hij Parijs en heeft daarmee de Eiffeltoren in zijn
macht. Daarna verzekert hij zich van de neutraliteit en in feite de
medeplichtigheid van de Portugese groep. Vierde doel… dat is duidelijk:
Engeland. We weten dat dat niet gemakkelijk ging. In de tussentijd tracht hij met
de Afrikaanse campagnes Palestina te bereiken maar ook daar slaagt hij niet in.
Dus concentreert hij zich op de onderwerping van de Paulicaanse gebieden door
de Balkan en Rusland binnen te vallen. Als hij meent vierzesde van het Plan in
handen te hebben, stuurt hij Hess op een geheime missie naar Engeland om een
alliantie voor te stellen. Aangezien de volgelingen van Bacon niet meewerken,
krijgt hij een idee. Het kan niet anders of het belangrijkste deel van het geheim is
in handen van de eeuwige vijand, de joden. En de joden hoeven niet
noodzakelijkerwijs in Jeruzalem te worden gezocht, waar er nog maar weinig over
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zijn. Het fragment van de boodschap van de Jeruzalemmergroep bevindt zich
helemaal niet in Palestina maar in handen van een groep in de diaspora
(verstrooiing, het niet samenwonen met geloofsgenoten, onder andere volken
verspreide joden). En dat is de verklaring voor de holocaust. Wat opvalt aan de
genocide van de joden is de omslachtigheid van de werkwijze. Eerst worden ze in
kampen gestopt om te worden uitgehongerd, daarna worden ze uitgekleed,
daarna de douche, daarna de nauwgezette bewaring van bergen kadavers, en de
archivering van kleren, de inventarisatie van de persoonlijke bezittingen. Als het
er alleen om ging om te doden was het geen rationele werkwijze. Het wordt pas
rationeel als er naar iets gezocht wordt, naar een boodschap die één van de
miljoenen mensen bij zich hield. In de plooien van zijn pak, getatoeëerd op zijn
huid. Alleen het Plan verklaart de onverklaarbare bureaucratie van de genocide.
Hitler zoekt op de joden naar de aanwijzing, het idee dat hem in staat stelt het
precieze punt te bepalen waarop de onderaardse stromen elkaar snijden. Want
op dat punt vallen ze samen met de hemelse stromen, waardoor de theorie van
de holle aarde als het ware de eeuwenoude hermetische intuïtie bevestigt: dat
wat onder is, is gelijk aan wat boven is. Het grondplan van de hemellichamen is
niets anders dan het geheime grondplan van de onderaardse gangen onder
Agartha. Er is geen verschil meer tussen hemel en hel, en de graal: de lapis
exillis is de lapis ex coeli in die zin dat het de steen der wijzen is die ontstaat als
omhulsel, grens, limiet. En als Hitler eenmaal weet waar dat punt is, in het holle
centrum van de aarde dat het volmaakte centrum van de hemel is, dan zal hij de
baas zijn over de wereld waar hij krachtens zijn ras Koning van is. En SeyssInquart had in de Haagse ridderzaal de Nederlandse landvoogdij al op zich
genomen.
In het jaar 1933 had Hindenburg zojuist Hitler tot rijkskanselier benoemd. De
oude president was nog wel aan het bewind maar aan Mussolini zag men hoe
snel fascistische krachten de wettige gezagsdragers op zij weten te schuiven.
Hindenburg zou hetzelfde lot treffen en Hitler zou spoedig zijn dictatuur vestigen.
De sombere verwachtingen werden al spoedig bewaarheid. In Duitsland kwamen
de schikkingen en herschikkingen die Hitler onbeperkte macht gaven. Duitsland
onttrok zich aan de internationale gemeenschap. Dolfuss, minister-president van
een met Duitsland bevriend land, werd door de Oostenrijkse nationaalsocialisten afschuwelijk vermoord. Het bericht van deze misdaad was de
bevestiging dat van Hitler weinig goeds te verwachten was en dat hij voor geen
enkel middel dat zijn politiek diende, zou terugschrikken. In de lente van het jaar
1938, toen Hitler Oostenrijk overmeesterde, was het antwoord volkomen
duidelijk. De Duitse politiek zou voor Europa catastrofale gevolgen hebben. Nog
maar nauwelijks was Oostenrijk in Duitse handen of Hitler ging onrust stoken in
Tsjecho-Slowakije. Het gebied waar de Sudetenduitsers wonen diende
overgedragen te worden aan Duitsland. Deze eis veroorzaakte grote deining en
spanning in Europa. Een oorlog leek haast onvermijdelijk. Maar het liep deze
keer nog met een sisser af. Een conferentie tussen de staatslieden van Engeland,
Frankrijk, Italië en Duitsland te München wendde het gevaar af; evenwel slechts
voor korte tijd. Het voorspel van de verraderlijke aanval op ons land was
begonnen. In het voorjaar van 1939 overviel Hitler Bohemen en Moravië, om
vervolgens de inlijving van Dantzig af te dwingen en Polen eisen voor te leggen.
Gesteund door Engelse en Franse garanties liet Polen een krachtig nee horen. Op
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31 augustus 1939 kwam het bericht dat Hitlers overval op Polen aanstaande
was. Deze zou de volgende dag plaatsvinden en twee dagen later gevolgd worden
door de oorlogsverklaringen van Engeland en Frankrijk aan Duitsland. Het was
eerst in die dagen dat in Nederland voor iedereen de ogen open gingen voor het
dreigende gevaar. Tot die tijd hadden velen rustig geslapen vanwege de
neutraliteit. Het was een valse gerustheid die helaas ook menig gezagsdrager in
de greep had. Hitler had een boek geschreven en het was belangrijk daar kennis
van te nemen! De berichten waren het tegendeel van geruststellend. Daarbij
namen de minder aangename voorvallen in ons land, veroorzaakt door de nazi’s
of hun handlangers, de N.S.B.-ers, grotere afmetingen aan en werd hun toon
steeds aanmatigender. In België, dat eveneens als Nederland bedreigd werd,
leefde dat najaar nog een zwakke hoop het onheil te kunnen afwenden. Leopold
kwam over met Spaak, zijn minister van Buitenlandse Zaken, teneinde met
koningin Wilhelmina en Van Kleffens (Buitenlandse Zaken) van gedachten te
wisselen over de mogelijkheid van het gezamenlijk ondernemen van een laatste
bemiddelingspoging. Deze was echter zonder succes. De goede bedoelingen
wekten eerder wrevel op bij onze latere bondgenoten. Te midden van al deze
drukte kwam ineens het bericht dat het Finse volk aangevallen was door de
Russen. Toen kwam die lange strenge winter die het water deed bevriezen,
waarover de vijand maar al te gemakkelijk ons land zou kunnen bereiken. In
april kwamen de berichten over de overrompeling van Denemarken en de aanval
op Noorwegen. De bezwaren die de verovering van dat land met zijn machtige
bergketens, doorsneden door diep het land ingaande fjorden, met zich meebracht
bleken niet bestand tegen het geweld en binnen een ondenkbaar korte tijd had
Hitler het noordelijk gebied van dit langgerekte land in zijn greep. Daarna wezen
alle berichten op een inval in ons land binnen enkele dagen. De koningin werd
dringend verzocht de nacht van 9 op 10 mei met haar familie en personeel in de
schuilkelder door te brengen. Om vier uur de volgende morgen had de vijand
onze grenzen overschreden. Enkele uren na de inval werd gemeld dat het
bewakingsdetachement van de koningin een vijandig vliegtuig had
neergeschoten, dat in het Haagse Bos was neergestort. Die morgen daalden
Duitse parachutisten in grote getale boven ons land. Bij het vertrek van prinses
Juliana met haar kinderen per schip uit IJmuiden had een vijandelijk vliegtuig
geprobeerd een bom te werpen op de jager, en dat deze vlak naast het schip in
het water was terecht gekomen. Intussen luidden de berichten van het
hoofdkwartier dat de strijd voor onze troepen zwaar was zowel in de lucht als te
land omdat zij tegenover een overmacht van tanks en vliegtuigen stonden.
Nederland bezat weinig tanks, terwijl de luchtmacht veel te zwak was om lang
weerstand te bieden. Met instemming van de opperbevelhebber belde koningin
Wilhelmina ’s nachts de koning van Groot-Brittannië en vroeg hem om bijstand.
Wel hadden de Engelsen enige versterkingen gezonden maar deze waren slechts
een druppel op een gloeiende plaat. In de vroege ochtend van de dertiende gaf de
opperbevelhebber de koningin de raad om Den Haag te verlaten. Binnen enkele
uren zou een vijandelijke tankcolonne Rotterdam hebben bereikt en hij kon niet
voor de verdere ontwikkelingen van de toestand instaan. Hij stelde de koningin
voor naar Vlissingen of Zeeuws-Vlaanderen te gaan, waar de militaire situatie er
wat gunstiger uitzag. De koningin verliet die ochtend Den Haag per auto,
voorafgegaan door een auto met politietroepen. De op dat tijdstip dienstdoende
adjudanten en de ordonnansofficier gingen mee en verder als gezelschap juffouw
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Van Rijn van Alkemade. Voorts vergezelden haar de vice-president van de Raad
van State, de minister van staat jonkheer Beelaerts van Blokland en de directeur
van het kabinet, jonkheer Van Tets. Van ’t Sant, die was belast met de zorg voor
de veiligheid van de koningin, na het vertrek van de chef van de veiligheidsdienst
met prinses Juliana en de kinderen, werd eveneens verzocht mee te gaan. Het
eerste doel was Hoek van Holland. In het Westland waren echter volgens de
berichten nog niet alle parachutisten opgeruimd. Gemeld was dat zij veelal
vermomd waren in de kledij van de bevolking en vaak klonk dan ook vanuit de
politieauto het bevel: ‘handen omhoog’. Bij het niet spoedig daaraan voldoen
werd vanuit de politieauto een enkele maal een schot gelost. Toen het gezelschap
aankwam in Hoek van Holland vielen er enkele bommen. Men trof een Engelse
jager aan die voor vertrek gereed lag. Echter moest er eerst een loods worden
gezocht die hen door de mijnenvelden moest brengen. Binnen korte tijd werd een
overste van de marine-reserve gevonden, die alleszins op de hoogte was van de
situatie. Zijn naam was Logger en hij kwam uit Rotterdam. De koningin en de
haren gingen aan boord, waarop de jager onmiddellijk vertrok. Met het
gezelschap reisden enige officieren, die door het departement van oorlog waren
aangewezen om naar Engeland te gaan. Als doel was Vlissingen of Breskens
opgegeven. Met de Engelse commandant werd overlegd hoe contact kon worden
opgenomen met de bevelsvoerende schout-bij-nacht in Zeeland. De Engelse
commandant deelde echter mee, dat hij geen contact met de wal mocht
opnemen. Daarmee viel het plan naar Vlissingen of Zeeuws-Vlaanderen te gaan
in duigen. De jager was in volle zee, terug konden ze niet. Na overleg – in
zwemvesten – werd besloten naar Engeland over te steken. Dit liet de instructie
van de commandant van de jager wel toe. In Engeland hoopte de koningin weer
contact met Nederland te krijgen en daar kon ze dan beoordelen wanneer ze naar
het moederland kon terugkeren en naar welke plaats. Hoe anders is het met de
krijgskansen gelopen dan was voorgesteld. Teruggaan naar Nederland werd
onmogelijk. Spoedig capituleerde generaal Winkelman, die hiertoe gemachtigd
was als verdere strijd bloedvergieten betekende. De Britse autoriteiten hadden in
Harwich een trein klaarstaan om het gezelschap naar Londen te brengen. Aan
het station wachtte de koning George met de hevig ontstelde Juliana en
Bernhard die er niets van begrepen, dat hun moeder hen zo spoedig had moeten
volgen. De koning nodigde onze koningin uit zijn gast te zijn op Buckingham
Palace. Prins Bernhard, door de Nederlanders Benno genoemd, keerde
onmiddellijk naar het toneel van de strijd in Nederland terug en trok vervolgens
naar Frankrijk. Enige dagen later kwam de ontmoeting met Haakon en Olav van
Noorwegen. Noorwegen moest, net als Nederland, de strijd op eigen bodem
opgeven en zette die voort aan de zijde van de geallieerden. Zodra Hitlers
verraderlijke overval was begonnen, hadden Van Kleffens (buitenlandse zaken) en
Welter (koloniën) zich naar Engeland begeven, teneinde contact op te nemen met
onze bondgenoten. De koningin trof hen bij haar aankomst in Londen. De overige
ministers volgden haar de volgende dag. Na haar aankomst in Londen verscheen
hun proclamatie:
Nadat volstrekt zeker was geworden, dat wij en onze ministers in Nederland niet
langer vrijelijk konden voortgaan met de uitoefening van het staatsgezag, moest
het harde, maar noodzakelijke besluit worden genomen de zetel der regering te
verplaatsen naar het buitenland, voor zolang als onvermijdelijk is en met de
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bedoeling ons terstond weer in Nederland te vestigen, zodra zulks maar enigszins
kan. De regering bevindt zich thans in Engeland. Zij wenst een regeringscapitulatie
te voorkomen. Daarbij blijft het Nederlandse grondgebied dat in Nederlandse
handen blijft, in Europa zowel als in Oost- en West-Indië, één soevereine staat, die
zijn stem als volwaardig lid der Statengemeenschap en in het bijzonder in de
beraadslagingen van de gezamenlijke bondgenoten zal blijven laten horen en tot
zijn recht zal weten te brengen. De militaire overheid en in hoogste ressort de
opperbevelhebber van land- en zeemacht, beoordeelt thans, welke maatregelen er
in militair opzicht nodig en verantwoord zijn. Daar waar de overweldiger heerst,
moeten de plaatselijke burgerlijke overheden alles blijven doen, wat in het belang
der bevolking nuttig kan zijn en in de eerste plaats medewerken tot het bewaren
van orde en rust. Ons hart gaat uit naar onze landgenoten in het moederland, die
harde tijden zullen doormaken. Maar Nederland zal zijn gehele grondgebied
eenmaal met Gods hulp overwinnen. Herinnert u rampen uit vroeger eeuwen,
waaruit Nederland is herrezen. Doet allen, wat u mogelijk is in ’s lands
welbegrepen belang. Wij doen het onze. Leve het vaderland!
Minister van justitie Gerbrandy is van oordeel dat de regering daar moet zijn
waar het staatshoofd is. De ministers zijn het daarmee eens en spreken af dat
hun vrouwen en kinderen achter zullen blijven. Ze dienen het lot te delen met de
bezette Nederlanders. Het vertrek van de koningin kwam bij velen hard aan, toen
nog niet begrijpend dat het de beste keuze was. In Elsen komen op één na alle
gemobiliseerde militairen terug, de één wat sneller dan de ander. Alleen
Hendrikus Olijdam uit Elsen mocht de thuiskomst niet meemaken. Hij sneuvelde
op 31 jarige leeftijd in de omgeving van Doesburg en liet een vrouw en drie jonge
kinderen achter. Een van de maatregelen was de invoering van het
persoonsbewijs. Eind 1940 en begin 1941 moest iedere Nederlander naar de
fotograaf om een pasfoto te laten maken. Iedere Nederlander van vijftien jaar en
ouder moest voortaan een persoonsbewijs bij zich hebben. Behalve een pasfoto
moest er ook een vingerafdruk worden afgedrukt. Door de invoering van het
persoonsbewijs beschikte de bezetter over alle gegevens van de houder van dat
persoonsbewijs. Daardoor werd de vrijheid van de burger danig beknot.
Naarmate de bezettingstijd duurde werden de touwtjes steeds strakker
aangetrokken. Naast het distributiekantoor voor veevoer in Elsen was het
Plaatselijk Bureau met aan het hoofd de Plaatselijke Bureauhouder. Omdat er al
heel snel na de bezetting een leveringsplicht van granen, aardappelen, vee en
vlees werd ingevoerd, vond de uitvoering van de daarop betrekking hebbende
regels plaats door het Plaatselijk Bureau. Zo moesten de boeren opgeven
wanneer zij gingen dorsen. Als er gedorst werd was daar de hele dag een
opzichter bij aanwezig. Deze controleerde hoe groot de opbrengst van het
gedorste graan was. De zakken graan werden gewogen en verzegeld en moesten
vervolgens tegen betaling worden afgeleverd. Voor het eigen gebruik werd een
kleine hoeveelheid toegewezen. Ook aardappelen moesten worden afgeleverd.
Vanuit Elsen werden de aardappelen naar het spoorwegstation in Rijssen
gebracht. Waren er voor de oorlog nog grote overschotten in de landbouw, dit
beeld veranderde al heel snel en het duurde niet eens zo lang of er trad in de
bezettingsjaren een schaarste op aan landbouwproducten. Naarmate de bezetting
voortduurde nam de schaarste toe. Dat had echter tot gevolg dat men er in de
landbouwsector van profiteerde. Door vrijwel alle boeren werd wel een deel van
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het graan, de aardappelen en de melk aan de leveringsplicht onttrokken. Ook
werd er wel eens illegaal een varken of een koe geslacht. Die producten werden
illegaal verkocht en dat gebeurde voor een aanvaardbare prijs. Aanvankelijk
kwamen de mensen uit de omgeving, zoals Rijssen, Goor en Enter naar Elsen om
melk, rogge en aardappelen. Na verloop van tijd wisten verschillende bewoners
uit de grote Twentse steden Elsen en Elsenerbroek ook te vinden. In het laatste
bezettingsjaar kwam het vaak voor dat men uit Amsterdam kwam om voedsel te
kopen in Elsen. Omdat het openbaar vervoer te gevaarlijk was en nagenoeg stil
lag, kwamen de mensen uit het westen per fiets. Dat hield in dat ze ook ergens
onderdak moesten hebben. In de meeste gevallen werd een verzoek om onderdak
niet afgewezen, er was altijd wel een plaatsje om te overnachten. In Elsen bij
molenaar Hartgerink kon men het illegale zaad tegen een kleine vergoeding laten
malen en bij bakker Jansen werd er brood van gebakken. Ook moest men zich
melden voor de tewerkstelling bij verdedigingswerken langs de IJssel. En
wanneer er zich goedschiks geen mensen voor melden, dan liep dat meestal uit
op een razzia. Wie zich niet meldde en geen ausweiss had wegens persoonlijke
onmisbaarheid, moest wel onderduiken. De onderduikers hielpen de boer als
compensatie voor kost en inwoning met de boerenwerkzaamheden. In het laatste
bezettingsjaar kwamen er onderduikers uit Limburg in Elsen. De bewoners
waren verplicht die evacues op te nemen. Nog lang na de bezetting hebben de
mensen uit Elsen contact gehouden met de onderduikers.
Steeds ongunstiger werden de berichten omtrent de strijd in België en Frankrijk.
Koning Leopold had met zijn leger gecapituleerd, de terugtocht van de Britten
over het Kanaal was begonnen, de val van Parijs was een kwestie van dagen. Wat
was Hitler nu van plan? Zou hij verder doorstoten in Frankrijk om dit land geheel
te onderwerpen, dan wel na zijn overwinningen op het vasteland zich op het
Verenigd Koninkrijk werpen, met lucht- en zeestrijdkrachten daar te landen? Hij
deed het eerste en verloor daardoor de oorlog. Indrukwekkende voorbereidingen
werden getroffen om een mogelijke aanval op Britse bodem te keren. En na enige
tijd was men hiermee al zo ver gevorderd dat Hitler geen kansen meer had. Later
hebben de bondgenoten volbracht wat Hitler niet heeft aangedurfd: een
grootscheepse landing. Juist langs die weg kwamen zij uiteindelijk als
overwinnaars uit de strijd en wij met hen. In dezelfde nacht, dat de Duitse
troepen de Nederlandse grenzen overschreden, trokken zij ook België en
Luxemburg binnen. De groothertogin en haar gezin konden hun land nog juist
verlaten, waardoor de Luxemburgse regering buiten haar grondgebied het bewind
kon voortzetten; ook zij kwam naar Londen. Door het besluit haar neutrale
standpunt te verlaten en combattant (militair die aan de eigenlijke strijd
deelneemt) te worden, hebben de groothertogin en haar regering hun volk een
onschatbare dienst bewezen. Toen alle hoop op onmiddellijke terugkeer vervlogen
was, moest een oplossing gezocht worden voor de huisvesting van onze
regeringsinstanties en van de koningin. Prins Bernhard en koningin Wilhelmina
betrokken een huis op Eaton Square, een groot donker Londens huis waar plaats
was voor de meegekomen hofhouding. Weldra bekroop haar een sterk verlangen
naar een woning buiten. Ze zocht en vond een optrekje met een tuintje in
Roehampton, een gehucht grenzen aan het Richmond Park (Richmond grenst
aan Londen). Het huis was net groot genoeg wanneer prins Bernhard Wilhelmina
kwam opzoeken. Voor meer personen dan Bernhard, de koningin en haar
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begeleider was geen plaats. Daar ontmoette koningin Wilhelmina de eerste
Engelandvaarders, daar hoorde ze de eerste uitzending van Radio Oranje. De
Engelse regering had beschikking gegeven over zendtijd. Daar kwamen de eerste
brieven van prinses Juliana.
In het jaar 1933 was Hitler aan de macht gekomen en werd Duitsland een
dictatuur. Tot zijn eerste successen kan gerekend worden dat in het jaar 1935
het Saargebied weer Duits werd. Tijdens een redevoering in het jaar 1938 merkte
Hitler op dat er geen territoriale vraagstukken meer bestonden wanneer het
Sudetenvraagstuk was opgelost. Een half jaar later trok hij Tsjechië binnen en in
1938 richtte hij zijn aandacht op Oostenrijk. De regering van Oostenrijk sloot
zich bij hem aan, de zogenaamde ‘Anschluss’. Op 1 september 1939 vielen de
Duitse troepen Polen binnen. Deze troepen rukten snel op naar het oosten. Ze
werden echter tegengehouden door de Russen die het oostelijk deel van Polen
bezetten. Engeland stuurde een aantal militaire divisies naar Noord-Frankrijk
waar ze zich met de Fransen opstelden achter de Maginot Linie. De
internationale spanning steeg en op 10 april 1939 achtte de Nederlandse regering
de tijd aangebroken om over te gaan tot de grensmobilisatie ofwel de
voormobilisatie. Op 29 augustus 1939 wordt bevel gegeven tot de volledige
mobilisatie. Bij de grensovergangen met Duitsland werden de wegen geblokkeerd.
Het vliegveld Twente werd omgeploegd zodat er geen vijandige vliegtuigen konden
landen. Bij de bruggen over het Twentekanaal in Twente werden posities
ingenomen door de Nederlandse militairen, evenals bij de bruggen over de zijtak
van het Twentekanaal, het Twente-Rijnkanaal en bij de bruggen over de Regge.
Bij de bruggen werd een springstoflading aangebracht om ze zonodig op te
kunnen blazen. Ook bij ’n Krommendam aan de Enterweg waren militairen
gelegerd die veelal afkomstig waren uit Noord-Holland. Voor degenen die elke dag
de brug over de Regge tussen Enter en Goor passeerden waren de soldaten een
vertrouwd beeld geworden. In april 1940 bezette Hitler Denemarken en
Noorwegen. De inval in die landen leidde ertoe dat ook in Nederland de spanning
toenam. De militaire verloven werden ingetrokken en de bezorgdheid over de
toekomst nam met de dag toe. In de nacht van 9 op 10 mei 1940 trokken de
Duitse troepen de Nederlandse grens over en de oorlog was een feit geworden. De
bewoners van Elsenerbroek werden die nacht opgeschrikt door een hevige knal,
die ook in Elsen en Enter nog duidelijk te horen was. De brug over de Regge in de
weg van Goor naar Enter was opgeblazen. De soldaten die daar gelegerd waren
hadden hun taak volbracht en trokken zich terug. Van sommigen heeft men bij
’n Krommendam nooit meer iets vernomen, men anderen had men nog lang
contact.
In navolging van het Engelse voorbeeld werd door de regering in ballingschap een
vrouwelijk hulpcorps opgericht en later Marva genoemd, waaraan niet alleen
Nederlandse vrouwen en meisjes deelnamen maar waarvoor ook uit Suriname en
de Nederlandse Antillen zich deelneemsters aanmeldden om in Londen opgeleid
te worden. Het Vrouwelijke Hulp Corps werd ook opgeleid voor die taken die te
verrichten zouden zijn bij de terugkeer over onze grenzen van hen die door de
vijand waren meegevoerd. De koningin volgde één van deze cursussen en nam
deel aan een excursie die de klas maakte om te zien hoe het geleerde moest
worden toegepast. Ze wisten toen nog niet dat in Nederland uitgebreide
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voorbereidingen waren getroffen voor deze arbeid, waardoor de hulp van het
Vrouwelijk Hulp Corps slecht aan aanvulling hoefde te zijn. In het begin van het
jaar 1944, tijdens een bezoek bij de koning en de koningin van Groot-Brittannië
deelde de koning mee aan onze koningin Wilhelmina dat ze was opgenomen in de
Orde van de Kouseband en overhandigde haar de versierselen van die Orde.
Vermeldenswaard uit de Londense periode is voorts nog, dat in die tijd door de
Nederlandse regering, te samen met die van België en Luxemburg, de
grondslagen werden gelegd voor een hechte samenwerking van de drie landen na
de oorlog, voor de zogenaamde Benelux. Koningin Wilhelmina bereikte het
bericht dat Hitler, nadat hij had ingezien dat het hem onmogelijk was het
Nederlandse volk voor zich te winnen, overwoog het maar in zijn geheel van zijn
moederlandse bodem weg te voeren, hetgeen neer zou komen op liquidatie. De
gewesten zouden met nazi’s worden bevolkt.
Sinds mei van het jaar 1940 zijn er drieënzestig jaar verstreken. Een generatie
die nu al de vijftig gepasseerd is kent de oorlog alleen nog van horen zeggen. In
Enter is gelukkig gedurende de oorlogsjaren niet zoveel gebeurd. In de gezinnen
die wel getroffen zijn heeft de oorlog diepe sporen achtergelaten. Onmenselijk
zwaar was het lot van de joodse gemeenschap in Enter. Na september van het
jaar 1944 kwamen steeds meer Entersen tot het besef welk een gruwelijke
misdaad aan deze burgers werd voltrokken. In contacten met de weinige
overlevenden uit de joodse gemeenschap blijkt dat het onmenselijk leed, hen
door de Duitse bezetters aangedaan op geen enkele manier verwerkt is en ook
nooit verwerkt zal worden. Van het gezin Van Hoorn overleven Mannie en Betje
de oorlog. Ze waren samen met Benjamin Samuel ondergedoken bij de familie
Velten aan de Hoesselderdijk. Benjamin overleeft de oorlog ook. Levy Samuel is
de enige die van zijn gezin de oorlog overleeft. Van het gezin Spanjer overleeft
alleen dochter Hilde. Van het gezin Frank, waarvan mevrouw Frank niet Joods
was, overleven beide echtgenoten de oorlog. Van het gezin Nathans overleeft
niemand de oorlog.
Het zal in de zomer van het jaar 1942 geweest zijn dat de joden in Enter een brief
thuis gestuurd kregen. Aangekondigd werd dat ze enkele dagen op hun
woonadres aanwezig moesten blijven omdat ze voor controle enige tijd ter
observatie elders zouden worden opgenomen. De brief was zodanig opgesteld dat
menigeen het geloofde wat er geschreven stond. Men was van mening dat het
voor een paar dagen was. Op een dag in april van het jaar 1943 kwam er een
grote bus voor hun huis aangereden. De bus was ingericht voor het vervoer van
zieken. De hele buurt kwam toegelopen, iedereen wilde weten wat er gebeurde.
Niemand werd een strobreed in de weg gelegd. In de bus waren
ziekenhuisbedden en verpleegsters met witte schorten. De familie Samuel,
inclusief de zieke vader werden meegenomen. De reis ging regelrecht naar
Westerbork in afwachting voor verder vervoer naar de gaskamers in Duitsland.
Sam was een heel bekend figuur in Enter, hij is nooit meer teruggezien. Roos en
Erna Samuel zijn de enigen van het gezin van Marcus Samuel die de oorlog
overleefd hebben. De straat naast de Julianastraat is naar hem vernoemd:
Marcus Samuelstraat. Van de in totaal zeventien joodse personen in Wierden
overleefden er tien de bezetting. In Enter waren de cijfers nog ongunstiger. Van
een gemeenschap van drieëntwintig joden overleefden slechts zes mensen de
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oorlog.
H. Velten vertelt dat hij brood moest bakken voor de Duitse Wehrmacht.
Voordeel was dat de bakkers vrijgesteld werden van het werken in Duitsland en
tijdens een razzia niet werden opgepakt. Tijdens de oorlog kwamen geregeld
Engelse vliegtuigen over Enter vliegen, op weg naar Duitsland om daar bommen
af te werpen. Ze werden daarbij ondersteund door Engelse jagers, welke
aanzienlijk sneller waren en zich duikend en stijgend een weg baanden door het
luchtruim. Deze jagers schoten ook op naderende Duitse jagers. 's Avonds
werden deze vliegtuigen door zoeklichten opgespoord door de Duitse Wehrmacht
en SS. Er stonden zoeklichten opgesteld bij de brug bij Binnengait. Soms werd
een vliegtuig beschoten en neergehaald.
Het verzet nam in allerlei vormen toe en Enter bleef een broeinest van de
ondergrondse. De verzetsgroep moest mede door de represailles van de
meedogenloos opererende Enterse Sicherheits Dienst uiterts behoedzaam te werk
gaan en toch koste het verzetswerk aan enkelen het leven. Tijdens de winter van
het jaar 1944-1945 – die bekend zou worden als de hongerwinter – was de
voedselvoorziening in Enter wel zorgwekkend, niet te vergelijken echter met de
hopeloze toestand in het westen van het land. Vooral voor degenen die geen tuin
hadden en op het omringende platteland geen melkboeren, roggeboeren of
aardappelboeren kenden werd het een nare tijd. De waarde van het geld was
schrikbarend gedaald en sieraden en textiel werden doorgaans als ruilmiddel
voor voedsel aangewend. Met de brandstofvoorziening was het eveneens hopeloos
gesteld. Heel veel bomen zijn toen in de kachels van de Enterse gezinnen
verstookt. Te voet of op gammele fietsen en met allerlei soorten karretjes stroopte
men de omgeving af voor voedsel en brandstof. Deze tochten waren extra
gevaarlijk omdat men beschoten kon worden door de vliegtuigen van de
geallieerden die in de waan verkeerden dat zij met Duitse troepenverplaatsingen
te doen hadden. In Enter lagen vanaf oktober van het jaar 1944 allerlei
onderdelen van de Fallschirmjäger in verschillende gevorderde huizen en
scholen. Deze Fallschirmjäger werden ook ingezet bij de razzia's op mannen, de
mannen werden als vee bijeengedreven en werden gedwongen om voor de
Duitsers graafwerk te verrichten. Het werd nu een tijd van het massale
onderduiken om uit handen van de mensenjagers te blijven. Om de ellende
compleet te maken werd ook de luchtoorlog steeds meer geïntensiveerd.
Zo kwam er op woensdag 3 februari 1943 een vliegtuig neer in een weiland aan
de Goorseweg, tussen erve Heering en erve Ezendam. Het vliegtuig kwam in vele
brokstukken naar beneden. De vier inzittenden kwamen daarbij om het leven.
Ook heel veel brandbommen lagen her en der verspreid. Het was rond half acht
in de avond en erg donker die avond. Het effect van de vuurstraal was zo groot
dat je op de Brandput de krant kon lezen. De Enterse brandweer rukte lopend
uit met een houten spuitkar. Ze konden niet voorkomen dat het vliegtuig totaal
uitbrandde, wel werd voorkomen dat een nabijgelegen schuur uitbrandde.
Talrijke nieuwsgierigen kwamen toegesneld om eventueel hulp te kunnen bieden.
De piloot hing in een boom, hij was reeds overleden. De Entersen waren net iets
eerder ter plekke dan de Duitse grondtroepen. Die konden dan ook niet
voorkomen dat er geroofd werd, windjacks, laarzen en een stuk van het vliegtuig
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als souvenir. Direct na de oorlog hebben familieleden van de omgekomen
inzittenden een brief geschreven naar de omwonenden van de ramp. Ze zouden
graag een beschrijving ontvangen van het ongeluk. Of de brieven ooit beantwoord
zijn is niet te achterhalen. Waarschijnlijk niet omdat in die tijd weinig mensen uit
Enter de Engelse taal machtig waren.
De tijd van oktober 1944 tot aan de bevrijding was in Enter een periode van
ongebreidelde terreur. De Sicherheits Dienst en de Landwacht konden
ongecontroleerd stad en land afschuimen op zoek naar onderduikers en
zogenaamde terroristen en zij maakten verschillende slachtoffers, waaronder De
Vries uit Ypelo, die op meedogenloze wijze werden vermoord. Onmiddellijk voor
de bevrijding nam de Duitse terreur nog in hevigheid toe. De wreedheid kende
geen perken meer. De verzetstrijders volgden van dag tot dag de gebeurtenissen
en waren goed op de hoogte van de vorderingen van de geallieerden. De doorsnee
burger kon zich echter nauwelijks voorstellen wat er te gebeuren stond.
‘Niet langer dan vijf minuten’, zeggen ze. Wanneer ze de kamer binnenkomen zien
ze daar, behalve het echtpaar Rompelman en hun zoon Dick, ook nog de
koeriersters Jantje Adams en Mia Veldhuis en de onderduiker Rittershaus zitten.
Harm Buiter is net even via de achtertuin naar de buren Tellegen gelopen om
daar naar de Engelse zender te luisteren. Jan en Chiel vinden het wel lekker bij
die warme snorrende kachel. De anderen zitten lui onderuitgezakt in hun stoel.
Ze hebben zojuist met z’n allen een haas gegeten, die Harm Buiter enkele dagen
geleden van Joep ten Berge uit Enter had gekregen voor sinterklaas. Dan wordt
er aan de voordeur gebeld en iedereen schiet verschrikt rechtop. De spertijd is
ondertussen al ingegaan, maar een enkele keer wordt er ’s avonds om een koets
gevraagd omdat Rompelman verschillende ontheffingen heeft in verband met
ziekenvervoer. Als mevrouw Rompelman naar de voordeur loopt, kijkt haar
zeventien jarige zoon Dick voorzichtig om het hoekje de gang in en ziet hoe zijn
moeder het luikje in de deur opent. Een wat oudere man vraagt om een rijtuig
voor een spoedgeval. Mevrouw Rompelman doet de deur open en meteen wordt ze
door de man wild opzij geduwd. Achter hem rennen vijf SD-ers het huis binnen.
De vrouw probeert ze tegen te houden en praat extra hard zodat de anderen
horen wat er aan de hand is. Bij het horen van al dat tumult begrijpen deze dat
het helemaal fout zit en Dick Rompelman probeert via het doorgeefluik in de
kamer, dat in verbinding staat met de garage, weg te komen. Maar het is te laat
want aan de andere kant van het luik staan nazi’s die hem bevelen dat hij in de
kamer moet blijven. Jan Mensink wil zich door een luik in de vloer laten zakken,
maar ook hij moet zijn poging opgeven omdat op dat moment de SD-ers de kamer
binnen stormen. Ze trekken hem uit het gat terwijl ze ondertussen op
schreeuwende toon vragen wie van de aanwezigen Harm Buiter is. Wanneer de
overvallers merken dat Rittershaus beenkappen draagt, slaan ze er meteen op
los. Ze menen dat hij een van de overvallers van de Nederlandse Bank is. (Hier
was Wim van Walderveen bij betrokken en hij droeg bij die gelegenheid
beenkappen). Harm Buiter, die van dit alles niets gehoord heeft, komt argeloos
de tuin inlopen, waar de SD-er Holbeck de achterzijde van het pand in de gaten
houdt. Bars vraagt deze hem wat hij hier te zoeken heeft en Buiter die zich
razendsnel van de schrik hersteld heeft, zegt dat hij een buurman is en dat hij
even bij Rompelman op bezoek wil. Holbeck vindt dat maar niets en stuurt Buiter
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terug, die zich dat geen twee keer laat zeggen. Intussen doorzoeken Rüting,
Neubacher, Campman en Veefkind het huis, waarbij Rütting op de kamer van
Jantje Adams, onder de deurmat, een enveloppe met papieren vindt. Het blijken
gegevens over militaire transporten te zijn en verder zitten er enkele
plattegronden en situatietekeningen van de V-2 stelling te Hellendoorn in.
Mevrouw Rompelman ziet nog kans om ander belastend materiaal in de kachel te
laten verdwijnen, terwijl Jan Mensink ongezien enkele blaadjes met
aantekeningen van een kladblokje scheurt, dat in zijn broekzak zit, en deze snel
opeet. Er wordt besloten om de gearresteerde mannen maar vast naar het SDgebouw te brengen. Ze worden met grote repen touw van de paardentuigen,
kettingsgewijs aan elkaar gebonden en zo vertrekt de groep lopend naar de
Bornsestraat. Onderweg spreken ze ongemerkt af wat ze straks zullen zeggen!
Een viertal SD-ers blijft in het huis achter om eventuele verzetsmensen, die
toevallig nog komen opdagen, op te vangen. Mevrouw Rompelman en Mia
Veldhuis, die er nog erg jong uitziet, mogen thuisblijven. Jantje Adams wordt
daarop door de Nederlandse SD-er Veefkind (hij was het die had aangebeld en
om het rijtuig vroeg) ook naar de Bornsestraat gebracht. Onderweg probeert de
man op een heel vaderlijke toon Jantje te overreden om toch vooral alles te
vertellen wat ze weet. Het is een goedkope manier om haar op het gevoel te
werken. Als ze met haar bewaker op de Dienststelle aankomt hoort ze het
schreeuwen van Chiel Dethmers. Hij wordt op dat moment door het beruchte
driemanschap Hardegen, Neubacher en Holbeck verscherpt verhoord. Ze slaan
hem met gummiknuppels volkomen beurs en als de ondervragers schrijfproeven
nemen blijkt dat Chiel de schrijver is van het gevonden spionagemateriaal. Ze
gaan de hele nacht en de volgende ochtend onafgebroken door want ze begrijpen
heel best dat Dethmers een van de hoofdverdachten is. Jammer dat ze Buiter
niet hebben, maar nu ze Chiel hebben moet en zal deze praten! Veefkind neemt
intussen het inbeslaggenomen materiaal door en daaruit komen namen en
adressen naar voren welke de nazi’s hevig interesseren. De volgende dag,
zaterdag 9 december, worden er verschillende arrestaties verricht, maar gelukkig
komen de nazi’s bij een groot aantal adressen te laat en zijn de gezochten al
verdwenen. Henk Bos, Joep ten Berge en Gerrit Rutjes in Enter horen van de
overval bij Rompelman in Almelo en gaan als de weerlicht op pad om anderen te
waarschuwen. Henk Bos brengt De Graaf in Goor en Jan Kolkman in Wierden op
de hoogte en Ten Berge en Rutjes fietsen naar de boerderij van De Vries aan de
Eversweg. Ze waarschuwen de familie dat er in Almelo een inval is geweest bij
Rompelman en dringen erop aan dat het gezin voor een paar dagen naar een
veiliger adres zal gaan. Maar De Vries denkt dat het allemaal niet zo’n vaart zal
lopen en besluit om maar gewoon thuis te blijven, hoewel de twee verzetsmensen
blijven hameren op het gevaar wat hieraan verbonden is. Terwijl het verhoor van
Chiel Dethmers onverminderd doorgaat, stappen Hardegen en Neubacher in een
grote personenauto om een bezoek te brengen aan een adres dat met grote
regelmaat in de gevonden papieren voorkomt. Dat van Jan Kolkman, de fotograaf
uit Wierden. Ze nemen Dick, de zeventien jarige zoon van Rompelman mee om
hen de weg te wijzen. Wanneer het gezelschap in Wierden aankomt moeten de
nazi’s tot hun spijt constateren dat de vogel gevlogen is. Vanaf een veilige afstand
ziet Kolkman hoe ze grote belangstelling voor zijn huis aan de dag leggen en hij is
maar wat blij dat zijn jongere broers zich tijdelijk over zijn eigendommen
ontfermd hebben. De volgende dag worden de broers gearresteerd op verdenking
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van plundering en het heeft maar weinig gescheeld of Hardegen had ze laten
fusilleren. Door tussenkomst van Gerbig worden de jongens weer vrijgelaten.
Omdat er in Wierden niets meer voor hen te halen is, vertrekken Hardegen en
Neubacher naar De Vries in Enter. Ook dat adres zijn ze aan de weet gekomen.
Om directe herkenning te voorkomen hebben de twee SD-ers een burger regenjas
over hun uniform aangetrokken en hebben de opvallende petten afgezet. Bij de
Eversdijk aangekomen laten ze de auto in de buurt van een kruispunt achter en
leggen ze de laatstee paar honderd meter naar de boerderij te voet af. Dick
Rompelman moet mee! Ze treffen De Vries en zijn vrouw thuis en die komen er al
snel achter wat die heren in burgerregenjassen naar hun boerderij heeft gevoerd.
Hardegen deelt het echtpaar mee dat ze worden beschuldigd van hulp aan
onderduikers en ander verzetswerk, maar ze ontkennen beiden heftig. De daarop
volgende huiszoeking levert niets anders op dan een radio. Natuurlijk is
Hardegen met dit povere resultaat niet tevreden en daarom beveelt hij Dick
Rompelman om de ladder naar de hooizolder op te gaan. Hij schijnt precies te
weten wat hij doet want hij zegt tegen de jongen dat hij direct naast het
zolderluik onder het hooi moet voelen. Niet bepaald blij met zijn opdracht klimt
Dick naar boven. Het is namelijk niet ondenkbaar dat er gewapende
verzetsmensen in het hooi zitten en die zouden wel eens kunnen gaan schieten
wanneer hij zijn hoofd door het luik steekt. Kennelijk was dat ook de
gedachtegang van de nazi’s want die bleven wijselijk onder aan de ladder staan
wachten. Gelukkig wordt er niet op Dick geschoten hoewel het vermoedelijk niet
veel heeft gescheeld. Een zoon van De Vries en een gedeserteerde Duitse militair
zaten inderdaad in het hooi verstopt en zijn na het vertrek van de SD naar elders
overgebracht. De inlichtingen van Hardegen schijnen bijzonder goed te zijn want
op de aangewezen plek vindt Dick een schrijfmachine en een aktetas vol
papieren. De nazi’s zijn duidelijk in hun schik met de vondst. Ze duwen De Vries
de schrijfmachine in de hand en gelasten hem mee te lopen naar de auto op het
kruispunt. Mevrouw De Vries wordt kwaad over het wegvoeren van haar man en
gaat Hardegen te lijf maar deze gooit de vrouw bruut opzij. De boerin geeft het
echter nog niet op en wil, nu gewapend met een hooivork, de nazi’s beletten haar
man mee te nemen. Ze speelt natuurlijk een uiterst gevaarlijk spel maar
Hardegen verkeert waarschijnlijk in een milde stemming. In plaats van geweld te
gebruiken kalmeert hij de furieuze vrouw enigszins door haar te zeggen dat haar
man alleen maar even mee moet naar de auto om de schrijfmachine te dragen.
Dick Rompelman krijgt de tas met papieren in de hand gedrukt en dan gaat het
onder toezicht van de SD-ers in de richting van het kruispunt. Halverwege smijt
De Vries de machine plotseling op de grond en wil terugrennen naar zijn
boerderij. Met een paar sprongen wordt hij door Hardegen ingehaald die
genadeloos op hem inbeukt, hierbij geassisteerd door de inmiddels toegesnelde
Neubacher. Ze duwen de man de schrijfmachine in de handen waarna de rest
van de afstand zonder incidenten wordt afgelegd. Dick moet weer achter in de
auto plaatsnemen, waar hij de machine van De Vries moet aanpakken. ‘So, das
war es. Gehen Sie ruhig zu Ihrer Frau’. Bij deze woorden loopt De Vries terug in
de richting van zijn huis. Hij is nog geen tien meter van de auto verwijderd, als
Dick vlak naast de wagen enkele schoten hoort. Onwillekeurig duikt hij even in
elkaar, maar wanneer hij zich een moment later weer opricht ziet hij tot zijn
ontsteltenis hoe De Vries voorover op de weg in elkaar zakt. Hardegen en
Neubacher staan met het pistool in de hand en de laatste loopt naar De Vries, tilt
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hem bij zijn haar omhoog en schiet hem nog een keer door het hoofd. Verdwaasd
ziet de jongen in de auto hoe de SD-ers elkaar goedkeurend op de schouder
kloppen en even later opgewekt pratend instappen. Zonder dat de nazi’s nog een
keer achterom kijken zijn ze een minuut later op weg naar Almelo. Wanneer de
auto uit het zicht verdwenen is stapt buurman Kamphuis haastig op de fiets en
rijdt naar het kruispunt, waar hij mevrouw De Vries geheel overstuur naast het
lichaam van haar man ziet knielen. De Vries ligt in een plas bloed en behalve
enkele schoten in de rug heeft hij een schotwond achter zijn linker oor. De
marechaussees Brink en Westerink waarschuwen onmiddellijk dokter Velthuizen
van Zanten, maar deze kan niets anders dan de dood constateren. Dick
Rompelman wordt in het huis van bewaring in de Marktstraat opgesloten waar
ook de andere gearresteerden zitten. Die avond, zaterdag 9 december, wordt ook
Chiel Dethmers, meer dood dan levend, binnengebracht. Zijn zitvlak en rug zijn
grondig kapot geslagen en de gemeentearts Somer moet komen om zijn wonden
te verzorgen. Hij moet maar liefst eenentwintig hechtingen aanbrengen. In de
daarop volgende week worden de gevangenen regelmatig opgehaald om in het
pand van de SD verhoord te worden. Chiel Dethmer en Jantje Adams worden
gedwongen om samen de in beslag genomen papieren te vertalen. Op 12
december wordt Chiel twintig jaar en zijn ouders komen bij de SD vragen of ze
voor deze gelegenheid hun zoon even mogen zien. Maar de heren van de SD aan
de Bornsestraat weigeren elk contact. Teleurgesteld gaan de ouders weer naar
huis. Ze zullen hun zoon niet meer terugzien. Hij wordt naar de Polizeigefängnis
in Doetinchem gebracht en op 2 februari 1945, samen met Derk Smoes en
Douwe Mik (gepakt in verband met de grote bankkraak) op transport gesteld
naar het concentratiekamp Reyerhorst. Daar zal Machiel Arie Dethmers op 8
maart 1945 overlijden. Jantje Adams wordt in de eerste instantie ook naar
Doetinchem gebracht. Zij ziet hier Chiel nog een keer terug als hij, onder
bewaking, de gevangenisgangen schoonmaakt. Wanneer ze stiekem probeert met
hem in contact te komen, wordt voor straf haar dagelijkse portie eten afgepakt.
Eind maart gaat ze op transport naar kamp Westerbork, waar ze samen met
andere vrouwelijke gevangenen bergen lege batterijen voor de nazi’s moet slopen.
Op 11 april 1945 (Almelo is dan al bijna een week bevrijd) moet de hele groep
vrouwen omstreeks achttien uur aantreden en gaan ze onder bewaking van een
detachement, meest oudere nazi’s, lopend op weg in de richting van Groningen.
Drie dagen en nachten zijn ze onderweg, waarbij ze ’s nachts lopen en overdag in
boerenschuren worden ondergebracht. Op 14 april trekken de bewakers zich
terug en wachten de vrouwen op de komst van de Canadezen. Op 20 april komt
Jantje weer in Almelo aan. Van een vrouwelijke majoor, die tot de staf van prins
Bernhard behoort, heeft ze een lift gekregen. Ze wil eerst naar Rompelman en
laat zich op de hoek van de Bavinkstraat afzetten. De eerste die ze daar op straat
tegen het lijf loopt is Jan Mensink. Dolgelukkig vliegen de twee elkaar in de
armen, er is veel gebeurd sinds die dag in december. Mensink was een dag voor
kerstmis naar een strafkamp in Heek-Nienborg gebracht, vlak over de grens en
moest daar graafwerkzaamheden verrichten. In de nacht van 15 op 16 januari
1945 was hij gevlucht en had zich sindsdien bij een oom in de Schoolstraat in
Almelo schuilgehouden.
De algemene spoorwegstaking van 17 september 1944 was mede door de
mislukte luchtlanding in Arnhem geenszins een korte aangelegenheid en zou tot
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aan de bevrijding voortduren. Niet alleen de spoorwegmensen zelf maar ook hun
gezinnen doken onder. Een groot probleem vormde vervolgens de uitbetaling van
de lonen aan de stakende spoorwegmensen. Hiertoe werd onder andere op een
terrein bij de Friezenberg bij Rijssen een voorraad bankbiljetten gedropt, die in
de zuidelijke reeds bevrijde provincies waren ingenomen. Toch was dit niet
voldoende en toen het duidelijk werd dat de bevrijding niet snel zou doorzetten,
werd bij de ondergrondse van Almelo het plan geboren om een overval te plegen
op het agentschap van de Nederlandse Bank te Almelo, waar na 'Dolle Dinsdag'
grote geldbedragen waren overgebracht. Op woensdag 15 november 1944 werd
de goed voorbereide overval gepleegd en dertien kisten met totaal zesenveertig
miljoen honderdvijftigduizend gulden (f 46.150.000) werden met een auto naar
Daarle gebracht en bij een boer tussen het hooi in de kapberg verstopt. Door een
ongelukkige samenloop van omstandigheden wisten de Duitsers de buit te
achterhalen. Het was geweldig jammer dat de met zoveel koelbloedigheid geroofde
buit weer in handen van de Duitsers viel. Erger was dat hierdoor vijf
verzetstrijders hun dapperheid met de dood moesten bekopen.
Nadat de geallieerden niet meer door de grote rivieren werden tegengehouden
rukten de Canadezen en Engelsen onstuimig richting Gelderse Achterhoek en
Twente. Voor zich uit dreven zij de legioenen van het hakenkruis. Nu zag men de
onoverwinnelijke geachte legers van Hitler, die ons vijf jaar tevoren als een dief in
de nacht hadden overvallen, als ontmoedigde benden wegtrekken. De
onontkoombare nederlaag was van hun gezichten af te lezen. Het begin van de
bevrijding van Oost-Nederland werd gevormd door de start van 'Operation
Plunder'. Nadat de geallieerde troepen op 24 maart 1945 in een plotselinge
doorbraak de Rijn waren overgestoken en spoedig daarop werden op 31 maart
1945 Winterswijk en Neede reeds bevrijdt en rukten de Polen, Engelsen en
Canadezen Twente binnen. Langs allerlei binnenwegen en voetpaden trok de
vluchtende Duitse horden weg. Intussen zagen ze nog kans om van alles en nog
wat mee te slepen en alles wat rijden kon werd ingepikt. De Thunderbolts,
Spitfires en Lightnings waren uiterst actief en schoten her en der door geheel
Twente vele Duitse voertuigen stuk. Iedere keer doken zij neer en dan volgde een
roffel mitrailleurvuur en wist men dat er weer een Duits voertuig onder schot was
genomen. Op de motorkappen van de terugtrekkende Duitse auto's zaten
soldaten op de uitkijk voor vliegtuigen want ze hadden een panische angst voor
de 'Tommy'. Als dieven trokken zij weg, de eens zo fiere Duitsers. Bedrogen en
verraden door hun leiding, hun laatste hartstocht: het organiseren botvierend op
de burgerbevolking. Duizenden soldaten onder andere van de Hermann Göringdivisie trokken bepakt en gezakt door Twente. Een paar dagen voor de algehele
uittocht vonden de Duitsers het nog nodig dat de mannelijke bevolking
opgeroepen werd voor het graven van tankvallen, eenmansgaten en splitterboxen
(omwalde beschermplaatsen voor auto's).
Zo werden overal langs de wegen gaten gegraven, wat uiteraard een gevaarlijk
karwei was. De gehele dag hing een paraplu van schietende geallieerde jagers
boven Twente. Onderwijl trok alles wat Duits of Duitsgezind was weg! N.S.K.K.,
Landwacht en N.S.B.ers op rammelfietsen. Geen N.S.B.ers meer met auto's, zoals
in september 1944. Het was een verzameling vehikels van de meest
uiteenlopende soorten en merken. Voorts Duitsers te voet, in groepsverband, in
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troepjes van drie of vier, allen zwaar bepakt met helmen, ransels, dekens,
geweren, fourage en gasmaskers. Vrachtauto's tussen nog fietsende Duitsers op
gestolen fietsen. Het geheel leek op een echte allegorische optocht. Toch
trachtten de Duitsers zich nog te hergroeperen. Op deze dag kreeg het
achtentachtigste Duitse legerkorps bevel om achter de IJssel een nieuw front te
vormen. Hierbij werd de zesde Fallschirmjäger divisie achter het Twentekanaal
geplaatst. Deze zesde Fallschirmjäger divisie bestond voornamelijk uit het
zestiende, zeventiende en achttiende regiment, aangevuld met allerlei
reserveeenheden en opleidingseenheden. Onder andere een Polizei Regiment en
het eenendertigste Ersatz Regiment, die nog de beschikking hadden over
artillerie. De bevelhebber van deze divisie was generaalleutenant Hermann
Plocher, die nadien zijn hoofdkwartier in Holten en Dalfsen vestigde.
Eén van zijn bekende officieren was major Rudolf Witzig. Hij had reeds
meegevochten bij de verovering van het fort Eben Emaël in België, waaraan hij
zijn bevordering en het Ritterkreutz had te danken. Niet enkel de officieren, ook
vele soldaten – meestal nog zeer jong – waren uiterst fanatiek. Hoewel het
duidelijk was dat zij een verloren strijd voerden en een wapenstilstand steeds
dichterbij kwam, bleven zij hardnekkig doorvechten en zou het nog tien dagen
duren voordat geheel Twente was bevrijd.
De Fallschirmjäger vormden overigens geen onbekend gezicht in Overijssel want
ze waren hier al vanaf november 1944 in de steden en dorpen gelegerd. Op 3
april 1945 werd het korps tijdelijk onder bevel van de bekende general-oberst
Student geplaatst. Deze had inmiddels zijn hoofdkwartier van Almelo naar het
Duitse Lingen verplaatst. De situatie op dat ogenblik was dat het Duitse
tegenfront
in
Zuid-Overijssel
werd
gevormd
door
het
tweede
Fallschirmjägerkorps,
bestaande
uit
de
zesde
en
de
tweede
Fallschirmjägerdivisie. Terwijl de laatste werd aangevuld met de tweede
Fallschirmjäger Ersatz Divisie en met de eerde vermelde hulptroepen.
Nanne Zwiep werd op 3 augustus 1894 geboren in de Beemster en stierf op 24
november 1942 in Dachau. Na het gymnasium in Alkmaar ging hij naar de
universiteit te Leiden. Hij wierp zich met groot elan op de studie van de Duitse
klassieken. Eenmaal benoemd als predikant besluipt hem de twijfel. De kerk is
niet langer het levende element in de samenleving. Met gemak haalt hij het
kandidaatsexamen Duits. Uiteindelijk kiest hij toch voor het evangelie en het
heilige ambt. Na Briels-Nieuwland, Oostzaan en Hoorn deed hij op 14 juli 1929
zijn intrede in de hervormde kerk te Enschede. Hij volgde dominee Van Dorp op
die in Londen als predikant was benoemd. Het koste Zwiep de grootste moeite de
Twentse mentaliteit, vooral ook de niet godsdienstige, te begrijpen. Hecht
teamverband met andere predikanten deed hem echter een beetje wennen.
Na de Duitse inval op 10 mei 1940 zag hij dat de nazi’s de erfenis van Goethe,
Schiller, Kant en Hegel met voeten zouden gaan treden. In Enschede werden al
snel, na een sabotage, diverse vooraanstaande joodse medeburgers gearresteerd
en weggevoerd (1941). De Enschedese kerken begonnen hun eerste gezamenlijke
overleg teneinde een krachtig protest en een verzoekschrift aan Christiansen te
overhandigen. Het was Nanne Zwiep die door de vergadering werd afgevaardigd
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en door Christiansens secretaris vriendelijk en voorkomend werd ontvangen. Het
viel deze ‘anständige’ Duitser in het geheel niet moeilijk om de argeloze Zwiep uit
te horen. In het protest van de Enschedese kerken werd onder meer gezegd ‘dat
men krachtens het hun van Christus wege opgedragen herdersambt zich
verplicht voelde uiting te geven van een ernstige bezorgdheid – voor diegenen die
werden weggevoerd – rust kan slechts worden
gehandhaafd onder de
bescherming van het Recht!’ Toen de joodse chirurg Van Dam overleed, gaf Zwiep
aan het graf uiting van zijn gevoelens. Dat dit overlijden mede was veroorzaakt
door de terreur tegen de joden.
Begin april 1942 werd de Enschedese hervormde predikant De Wolf gearresteerd.
Met grote verontwaardiging kwam men tot de conclusie dat deze arrestatie was
veroorzaakt door verraders binnen de kerk. Door de NSB-organist van de Grote
Kerk op de Markt werd het orgel als luisterpost gebruikt. Zijn schoonzoon
maakte er een stenografisch verslag van de preken. Ook de kinderen van NSBouders werden als spionnen naar de catechisatie gestuurd. De Wolf werd
gedurende enkele weken door de SD (Sicherheitsdienst) te Enschede en Arnhem
aan een verhoor onderworpen en beschuldigd van een vijandelijke houding ten
opzichte van het Duitse Rijk. Hij zou een volgeling zijn van Karl Barth, Ortega y
Gasset (Spaanse filosofen), De Blijde Wereld en vriendschap koesteren voor
joden, de koningin en de regering in Londen. De Wolf verbleef tot eind augustus
1942 in het concentratiekamp Amersfoort; daarna nog een korte tijd te
Scheveningen, waarna hij werd vrijgelaten. Zwiep getuigde na deze arrestatie
onverbloemd van zijn verontwaardiging in een dienst op zondag 19 april 1942.
Deze dienst zou bekendheid krijgen door de kanselboodschap waarin het
Nationaal Socialisme, de rechteloosheid van de joden en het ingrijpen door de
NSB in het christelijk verenigingsleven werd veroordeeld. Die maandag erna werd
ook hij gearresteerd, evenals een paar maanden later zijn collega’s. Bleeker werd
van 13 juli 1942 tot 10 juli 1943 in Haarlem en Sint Michielsgestel in gijzeling
gehouden. En Voors die gedurende korte tijd in Haarlem werd gegijzeld maar
ontslagen werd vanwege zijn zwakke gezondheid. De hervormde gemeente zat
zonder herders.
Na een kort verblijf op het politiebureau in Enschede werd Zwiep naar het huis
van bewaring in Arnhem overgebracht. Daar werd hij bijna vijf maanden
gevangen gehouden en verhoord. In Arnhem ontmoette hij zijn collega De Wolf en
samen bespraken zij de te volgen tactiek bij de verhoren. Zij waren vol goede
moed en probeerden zich wat gezelligheid te verschaffen totdat zij werden
gescheiden. Op 11 september 1942 werd Zwiep naar Amersfoort overgebracht en
begon het verschrikkelijk leven van vernederingen en ontberingen. Had hij in
Arnhem elke zondag een korte dienst gehouden en na het avondeten uit de bijbel
gelezen en samen gebeden, zo werd hij in Amersfoort de trooster der zieken en
ontmoedigden. Op 25 september reeds wordt hij op transport gesteld naar
Dachau.
Dachau… Aus jeder Ecke lauert der Tod. De gevangene is nog minder dan een
straatsteen… nutteloos… de straatsteen is produktief, je kunt er over lopen.
In Dachau werd niet gestorven maar gecrepeerd. In Dachau kon men aan alles
sterven, zelfs aan een bed opmaken. In Dachau moesten de doden op het appèl
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verschijnen. Dachau, waar elke predikant werd ontvangen met: ‘Du kannst nach
vierzehn Tagen Himmelfarht feiern durch den Kamin.’ Zwieps collega De Geus uit
Almelo was hem reeds voorgegaan. In juni 1942 in Dachau aangekomen stierf
deze reeds binnen tien dagen.
Ik verlang naar rust, de eeuwige rust. Het is mij verreweg het beste ontbonden en
met Christus Jezus samen te zijn.
Tot kerstmis 1942 was het in Dachau allerverschrikkelijkst gesteld wat betreft
voeding en onderkomen, vernedering en marteling, grenzeloos sadisme door de
Stube- en Blockältesten, gevangenen (vaak criminelen) en de zogenaamde
commando’s. Na kerstmis 1942 kwam er een andere Lagercommandant en een
menselijker bewind. Maar toen was het voor Zwiep al te laat. ‘Dominee Zwiep van
Enschede, van wie we allen hielden om zijn nobel optreden’, aldus dominee
Overduin.
Zwiep was ingedeeld bij het Liebhof commando, een boerenbedrijf met de
bijnaam Friedhof commando. Dominees en priesters werden op de allerzwaarste
commando’s ingezet. Hij moest kool inkuilen, koud, verschrikkelijk moe en
ondervoed.
Ik heb zo’n vreemd gevoel over me, dat ik hier niet doorkomen zal. Ik denk: dit
wordt mijn einde.
De volgende morgen, op appèl, slaat Zwiep tegen de grond. Een ogenblik later is
hij weer bij. Buiten op het land in de afgrijselijke kou, kuilt hij zijn laatste kool
in. Ze hebben hem toegedekt met zakken en na het inrukken droeg men hem
naar het Revier. Het Revier waaruit niemand levend terugkeerde. Die nacht stierf
hij. ‘Hartzwakte’, aldus het simpele berichtje.
Laten we dominee Zwiep tenslotte zelf aan het woord middels zijn dagboek. Hij
schreef het in Arnhem in de periode 20 april tot 11 september 1942.
Zaterdag 25 april: Gewerkt aan de preek voor zondag want gisteren algemeen
gevraagd voor ons kerk te houden. Zal preken over Openbaring 2:10. ‘Vreest geen
der dingen die gij lijden zult. Zijt getrouw tot in de dood en Ik zal u geven de kroon
des levens.’ Vanmorgen is schrijfpapier uitgereikt. Mijn vrouw mag antwoorden
aan No. 413. Ik ben dus een nummer geworden. Eens ben ik weer een mens. Wat
kan ik nu pas diep bewonderen de houding van hen, die ongebroken enkele jaren
gevangen zitten. ‘Zalig zijt gij, als de mensen u smaden en liegende alle kwaad
tegen u spreken.’
Maandag 27 april: Elk lijden heeft een zin. Zal dit lijden voor mij betekenen, dat ik
iets van het zaad des geloofs mag zaaien in deze harten? (celgenoten) Wij hebben
afgesproken, dat ik elke avond na het eten een stuk uit de H. Schrift zal lezen en
bidden. Zo zullen wij de dag sluiten. Na het avondeten gelezen Psalm 42. Daarna
gebeden. Jood en RK antwoordden met ‘amen’.
Vrijdag 8 mei: Vandaag ben ik niet erg sterk. Groot verlangen naar huis, naar
werk.
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Zaterdag 9 mei: Vannacht moeilijk gehad. ‘Laat deze drinkbeker aan mij
voorbijgaan.’ Hoe moeilijk is: ‘Uw wil geschiede’.
Maandag 11 mei: Gedachte aan concentratiekamp zo ongeveer verwerkt. Lazen
Jesaja 40.
Maandag 18 mei: Geloof ik in de leiding Gods? Zeer zeker, maar toch wil ik zo
vaak zelf het roer in handen nemen. Is dat verkeerde menselijke hoogmoed? Of
een gerechtvaardigde zelfstandigheid? Lichamelijk kan men ons schenden, maar
geestelijk blijf ik vrij, onaantastbaar. Mijn zoon is er geweest. Kon ik hem maar
even spreken!
Vrijdag 22 mei: Ik weet dat ik eigenlijk erg kinderlijk ben in mijn verantwoording
tot God. Ik voel mij helemaal geen martelaar. Nu wordt de ziel uitgehold tot de
diepe kelk, die straks de grootste vreugde kan bevatten. Gods werk aan de ziel
geschiedt in stilte.
Maandag 25 mei: Ik heb een stuk of wat ‘gewone’ boeken gelezen. Ik moet
oppassen niet te veel aan de oppervlakte te blijven; geestelijk gespannen blijven!
Ben met een vrij zwaar stuk over Spinoza begonnen. Het heeft mij vreugde
gegeven.
Donderdag 28 mei: Werd wakker met de gedachte dat ik door het achterhek thuis
kwam. En toen was het mis. ‘Een brok in de keel’. Maar het gaat al weer over. ‘De
geest is gewillig, maar het vlees is zwak.’ En toch moet de geest het winnen.
Zaterdag 20 juni: …ook moet ik een felicitatie insluiten voor vader, die 1 juli 75
jaar wordt. Ik hoop dat de oude luitjes er niet zo veel onder lijden. Zij stellen zich
de dingen erger voor dan ze zijn. We zijn weer met z’n achten: vier prot., drie RK en
een Jood. Lezen uit de H. Schrift is geen sleur, zoals ik vroeger dacht, het is een
grote kracht.
31 juli: Hoe heerlijk staat de Gemeente achter ons. Wat een liefde en steun! Hoe
moet ik dat met grote trouw vergelden als ik weer terug mag komen. Nu leren wij
Enschede pas kennen. Kon ik mijn werk maar weer beginnen.
Zaterdag 1 augustus: Uit de brief van A. kan ik opmaken dat ook collega V. (Voors)
en B. (Bleeker) weg zijn. Dan moet ik zeker niet rekenen op invrijheidsstelling. Dan
moet de gemeente van Enschede blijkbaar zwaar gestraft worden.
Vrijdag 7 augustus: De dienaar is niet meer dan zijn Meester. Waar de Heer zo
geleden heeft, zal de dienaar dan niet moeten lijden?
Woensdag 19 augustus: Prachtig woord in Job 5:18. Hij doet smart aan en Hij
verbindt, hij doorwondt, maar Zijn handen helen.
Zaterdag 29 augustus: Ik keek met grote moeite door een raam. Ik zag een kind,
een jongetje van een jaar of drie. Ontroerde mij diep. Ik had hem enkele malen
horen roepen: ‘mama-mama’! Ik heb vier maanden geen kind gezien. En ook geen
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vrouw. De man alleen is een eenzijdigheid, de vrouw alleen ook, tezamen vormen
zij een eenheid, die zichtbaar wordt in het kind. En zo is het zien van het kind
waardoor ik ontroerd werd, een uiting van het verlangen naar de volheid, naar de
synthese! Uiting van mijn verlangen naar bevrijding uit de eenzijdigheid en
monotonie. Na het avondeten gelezen psalm 77.
Maandag 7 september: Vanmorgen heb ik een diepe schok gekregen, ik hoorde dat
J. de W. (De Wolf) weer thuis is. Heerlijk voor hem en zijn vrouw. En ik ben innig
blij dat zij, als haar dagen vervuld zijn niet alleen is. Maar ook was ik heel erg
jaloers. Waarom hij vrij en ik niet? Wat hij gedaan heeft was toch veel erger. Zou
men mij vergeten hebben? Klagen zal ik niet.
Donderdag 10 september: Zeer goed geslapen. God heeft mijn gebed verhoord en
mijn onrust weggenomen. Het is prachtig stralend weer met Oostenwind. Wat zal
de nazomer mooi wezen! Maar daar spreek ik niet over! Dat te zien is voor mij niet
weggelegd. Vanmorgen al voor het ontbijt kwam er een brief van mijn vrouw.
Heerlijk, maar toch zo aangrijpend. Binnenkort zit ik hier vijf maanden. En mijn
overbuurman binnenkort 2 jaar! ’s Middags M. en T. ‘Op transport morgen!’ ’s
Avonds een aanvullingslijst waarop ik ook voorkom! Dus toch! Ik heb het altijd wel
gedacht en er een voorgevoel van gehad. De gedachte was mij niet vreemd, maar
toch was het even moeilijk. Vooral mijn vrouw, die zo rekent op mijn spoedige
thuiskomst en voor vader en moeder vind ik het erg. Na ’t avondeten gelezen de
gelijkenis van de verloren zoon. Onze gesprekken duurden tot 10 uur.
Vrijdag 11 september: Tamelijk goed geslapen. Ben vrij rustig. Gode bevolen.
Prachtig weer.

Plotseling is op die 29e april niets meer te merken van de versluierende geleidelijk
waarmee de bezetters Nederland voor zich proberen te winnen. Door het
raffinement van de kleine stapjes staat een forse streep. De strategie van verdeel
en heers is dit keer niet toegepast, geen uitzonderingsposities. Niet bij voorbaat
een pleister op de wonde door naast de getroffenen een groep te creëren die zich
gelukkig prijst de narigheid nog net te zijn ontlopen.
In de ochtend van 29 april 1943 loopt alle woede te hoop voor de bulletins achter
het glas van drukkerij Smit te Hengelo. Te lezen is dat alle leden van het
voormalige Nederlandse leger direct opnieuw in krijgsgevangenschap moeten
worden weggevoerd. De Duitsers eisen van de ene op de andere dag zomaar alle
voormalige militairen voor zich op, driehonderdduizend mannen. Iedereen kent in
de buurt wel mensen die door de maatregel getroffen wordt. En Hengelo
herinnert zich nog zo goed hoe de stad in het jaar 1940 triomfantelijk de uit
krijgsgevangenschap terugkerende soldaten had verwelkomd.
In de oproep wordt herinnert aan Hitlers grootmoedige wijze om in het jaar 1940
alle Nederlandse krijgsgevangenen naar hun vaderland terug te sturen. De
militairen zijn echter in veel gevallen overgegaan tot verzetsactiviteiten. Daarom
zijn in mei 1942 de beroepsmilitairen al weggevoerd. Deze waarschuwing is
blijkbaar niet begrepen. ‘Afzonderlijke leden van het voormalig Nederlandse leger
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hebben herhaaldelijk het in hen gestelde vertrouwen beschaamd. Dat misbruik
kan niet langer geduld worden.’ Generaal Christiansen, opperbevelhebber van de
Wehrmacht in Nederland beveelt daarom de leden van het voormalige
Nederlandse leger direct opnieuw in krijgsgevangenschap te voeren. Hij zal de
betrokken personen in de dagbladen tot persoonlijke aanmelding oproepen. Wie
aan de oproep geen gevolg geeft of tracht zich op andere wijze aan de
krijgsgevangenschap te onttrekken moet op de strengste maatregelen rekenen.
Dit geldt eveneens voor personen die de betrokkenen bij dergelijke pogingen
ondersteunen.
Het nieuws dat de militairen zich opnieuw in krijgsgevangenschap moeten laten
voeren verspreidt zich razendsnel door Hengelo. Geen wonder ook want de
drukkerij ligt op een centraal punt in de binnenstad. Met de publicatie van de
oproep aan de oud-militairen wordt de kiem gelegd van wat de grootste staking
zal worden in het bezette Europa van de jaren 1940-1945. Een stakingsactie die
zijn startpunt krijgt binnen de muren van de machinefabriek Stork. Een maand
voordat de april-meistaking een feit zou zijn schrijft Van Heuven Goedhart in het
illegale blad Het Parool opmerkelijke woorden:
Een staking kan alleen gelukken indien de Duitsers een kapitaal feit stellen dat
iedere Nederlander zo diep in het hart grijpt, dat allen als één man voelen: dit is
het ogenblik. Dan zouden de handen gelijk zakken, de machines tegelijk stoppen,
de pennen tegelijk weigeren. Dat weten de Duitsers. En zij trachtten een dergelijk
feit listig te vermijden.
Onverwacht raken de Duitsers dan op 29 april toch een gevoelige plek. Het bevel
van de generaal is grimmig, is zelfs zo dreigend mogelijk geformuleerd. Binnen
het Reichskommissariat stond al weken vast dat voor allerlei groepen
uitzonderingen gemaakt zouden worden. Ook was duidelijk dat de militairen zich
niet alleen in een keer maar juist gefaseerd zouden moeten melden.
Waarom de Duitsers in hun oproep zo krachtig mogelijk wilden zijn? Wellicht is
de redactie sterk beïnvloed door de verrichtingen aan het front in Noord-Afrika en
de Sovjetunie. Generaal Rommel kreeg klappen in het zand van de Sahara. De
Sovjetunie werd winnaar in de slag om Stalingrad en Rostow. De Duitsers
hebben de gevolgen van Christiansens proclamatie danig onderschat. Rauter, de
hoogste SS en politiebaas in Nederland verwachtte niet meer dan wat oplaaiende
onrust. Reichskommissar Seys-Inquart vertrok op 27 april met een gerust hart
naar Berchtesgaden voor een gesprek met Goering, Himmler en Hitler.
Dat de april-meistaking in Hengelo uitbreekt is meer dan louter toeval. Vanuit de
metaalstad hebben een jaar eerder twee vakbondsmensen een tocht gemaakt in
Nederland om te peilen in hoeverre de bereidheid bestond om mee te werken aan
een algehele staking. De twee zijn Jan Vlam, werkzaam bij Dikkers (later
burgemeester van Goor en Winterswijk) en Tjitte Roorda, chef van de afdeling
drijfwerk bij Stork. Vlam en Roorda bezochten in het jaar 1942 tal van plaatsen
in het westen van het land: Haarlem, Delft, Amsterdam, Utrecht. Wellicht nog
enkele steden meer, er is echter geen reisverslag bijgehouden. Op hun missie
hadden Vlam en Roorda niet alleen de steun van de vakbonden maar ook van de
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fabrikanten. Jan Vlam noemt met name de Hengelose fabrikanten Dikkers, de
broers Frans en Willem Stork en enkele leden van de familie De Monchy. Het
resultaat van de tocht was pover. De situatie was dat men vooral in het westen
de schrik te pakken had voor de kracht waarmee in het jaar 1941 de
Februaristaking was neergeslagen. Het idee van een algemene landelijke staking
blijft binnen de kringen van de vakbond levend. Alleen, welk moment moet
worden gekozen om massaal tegen de Duitse overheersing te demonstreren? Voor
Vlam en Roorda is duidelijk dat het moment waarop de Nederlandse oudmilitairen weer in krijgsgevangenschap worden gevoerd het breekpunt is.
Op die negenentwintigste doet Tjitte Roorda zijn ronde door het bedrijf. Zijn
functie brengt hem vrijwel op alle afdelingen van Stork.
Bij gerucht hoorde ik van de proclamatie van Christiansen. Ik spoedde mij naar de
hoofdportier om het gerucht te verifiëren. Het bleek maar al te juist. Toen flitste het
door mijn hoofd: nu, nu, nu… Ik ging naar de werkplaats, eerst naar de grote
freserij. Ik kende ze daar allemaal. Ik wist dat ik vrijuit kon spreken. Jongens, zei
ik, nou is het tijd. Ik hoefde verder niets te zeggen. Ja, riepen ze allemaal, ja,
natuurlijk, nu gaan we eruit. Toen naar de gieterij, de grootste afdeling van onze
fabriek. Ook daar legde iedereen dadelijk het bijltje er bij neer. Toen naar mijn
eigen afdeling, waar anderen al bezig waren de zaak aan het rollen te krijgen. De
zaak liep, ik zag drommen mensen naar buiten komen. Niet alleen personeel van
de fabriek, ook de collega’s van het kantoor. Ik stond met m’n fiets buiten. Ik
fietste door Hengelo. Het zag zwart van de mensen. En in de andere fabrieken
(Dikkers) kwamen ze voor de ramen kijken en ja hoor, daar liepen ze ook naar
buiten. Binnen een uur lag heel Hengelo plat. Die middag kwam een klein groepje
van ingewijden bij mij thuis. Vergaderen. Roorda nam op zich de adressen die we
het voorgaande jaar hadden aangedaan, in omgekeerde volgorde weer te
bezoeken. Voor de staking hadden we geen draaiboek. Je moest niets op papier
hebben in die jaren. Wel hadden we overal onze voelhorens uitgestoken. In de
fabrieken wist men dat de staking op een gegeven moment zou komen. Dat was in
de illegale vakbondskringen wel besproken. Want hoewel de vakbeweging was
leeggelopen, bleven de mensen onderling contact houden. De contacten waren
voornamelijk persoonlijk. Dat leverde in Hengelo geen problemen op, de fabrieken
liggen allemaal dicht bij elkaar. Slechts hier en daar is gebruik gemaakt van de
telefoon.
Voor de communicatie met de omliggende plaatsen wordt veel gebruik gemaakt
van de telefoon. Alleen al door drukkerij Smit worden die donderdag dertig
bedrijven ingelicht omtrent hetgeen in Hengelo gaande is. Bedrijf na bedrijf wordt
verlaten. Vele duizenden trekken door de straten huiswaarts. De Moffen zijn te
ver gegaan, ze kunnen barsten. Geen demonstraties om het ongenoegen kenbaar
te maken. De staking breidt zich vanuit Hengelo snel uit. Tegen het einde van de
middag is het merendeel van de Twentse bedrijven in staking. De volgende dag
ligt heel Twente plat. De bevolking sluit zich aan bij de actie. Melkrijders die
vrijdagochtend pas horen van de staking, keren met volle bussen weer terug naar
de boeren. Die dag wordt op de zuivelfabrieken slechts zeventien procent van de
melk aangevoerd.
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Roorda heeft inmiddels tijdens zijn reis naar het westen al veel indrukken
opgedaan:
In Almelo zag ik veel volk op straat. Ik kon er uit op maken dat de staking daar al
behoorlijk aan de gang was. Ongelooflijk hoe snel de sneeuwbal rolde. Maar, hoe
verder naar het westen, hoe minder van de staking te merken was. In Amsterdam
besprak ik hoe het personeel van de grote werven en fabrieken te bereiken.
Vrijdagochtend stond ik op de IJ-pont. Een pont stampvol met arbeiders. In
tamelijk propagandistische termen heb ik daar uiteengezet wat in Twente
gebeurde. En gezegd dat Twente daarbij rekende op de volledige steun van de
bevolking in het westen. Later heb ik nog op verschillende pontveren gesproken.
Ook ging ik naar de poort van Werkspoor. Het succes was niet direct merkbaar.
Verder ging ik, met de trein naar Haarlem, Delft en Rotterdam. In die laatste stad
werd me duidelijk dat de zaak niet ging zoals ik me had voorgesteld. De
Rotterdammers stelden dat de spoorwegen nog steeds reden. Het rijden van de
treinen vertelde hen dat de tijd nog niet rijp was.
Hoewel de vonk van het verzet niet overal overslaat is aan het einde van de
vrijdagochtend in grote delen van Nederland sprake van een algemene staking.
Naast Twente wordt in heel Friesland gestaakt, het oosten van Groningen, het
westen van Brabant, Zuid-Limburg en een deel van de kop van Noordholland.
Uitgezonderd Zeeland is in elke provincie sprake van grote stakingen.
De Duitse reactie op de stakingen laat niet lang op zich wachten.
Donderdagavond al arriveren de eerste versterkingen in Twente. Op vrijdag wordt
voor de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Holland en Limburg het
standrecht van kracht. De omvang van de stakingen is die dag blijkbaar nog niet
goed tot de Duitsers doorgedrongen. Zaterdag zal voor het hele land het
standrecht van kracht zijn. Deelnemers aan samenscholingen, stakers en
verspreiders van pamfletten kunnen her en der op aanplakbiljetten lezen dat hen
de kogel wacht. De Duitsers willen de staking het eerst in Hengelo breken.
Beauftrater Weidlich roept vrijdagavond de Hengelose fabrikanten bijeen. De
volgende morgen om tien uur moeten de arbeiders weer aan het werk zijn. De
fabrikanten zeggen tegenstribbelend toe boodschappers te sturen om te proberen
de arbeiders te bereiken. Weidlich belooft dat de Ordnungspolizei en de WaffenSS zaterdagmorgen om tien uur zal beginnen te patrouilleren. Arbeiders die dan
nog buiten de fabrieken worden aangetroffen zullen ter plekke gedood worden.
De stakingsgolf verlies die zaterdag een deel van haar kracht. Tot teleurstelling
van velen sluiten de spoorwegen zich niet aan bij de staking. Daarnaast gaat een
deprimerend effect uit van de uitzendingen van BBC en Radio Oranje. Blijkbaar
is het nieuws van de stakingen nog steeds niet tot Engeland doorgedrongen.
Het standrecht wordt met een grimmige willekeur toegepast. Enige tijd later zal
Rauter in een besloten vergadering met districtsleiders van de NSB melden dat in
een geval als de april-meistaking maar volgens één principe kan worden
opgetreden:
Eerst hard ingrijpen en dan ontspannen. Opdat met weinig doden voldoende
bereikt wordt. Het komt er niet zozeer op aan dat de juiste man wordt
neergeschoten. Het komt er eerder op aan dat op het juiste moment doden vallen
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In de geest van Rauters bevelen worden vrijdagavond in Enschede twee personen
neergeschoten. Het is een half uur voordat de avondklok van kracht is. Beiden
overlijden kort daarna. De volgende dag moet Hengelo tol betalen. Tegen half tien
sterven ten gevolge van een wildemansactie van Duitse commando’s twee
arbeiders, een derde wordt zwaar gewond. Her en der vallen slachtoffers.
Ingenieur Loep wordt bij Stork gefusilleerd, bij textielfabriek Spanjaard in Borne
wordt bedrijfsleider Brasser gedood. De lijst van slachtoffers wordt steeds langer.
De april-meistaking zal tenslotte vijf dagen duren. Het rijksinstituut voor
oorlogsdocumentatie komt tot een aantal van tachtig gefusilleerden (als straf
doodschieten). Daarnaast zijn vijfennegentig personen op straat doodgeschoten
en raken ruim vierhonderd mensen zwaar gewond. Bij het aantal arrestanten ten
gevolge van de stakingen moet gedacht worden aan vele duizenden. De meesten
komen vrij snel weer op vrije voeten, een harde kern van negenhonderd mensen
wordt opgesloten in het concentratiekamp Vught. Tot de doden die betreurt
worden behoren ook vrouwen, zoals in Almelo het geval was.
Een aparte plaats onder de Twentse slachtoffers nemen acht werknemers van de
textielfabriek Jordaan in Haaksbergen in. Op de vijfde dag van de staking is bij
Jordaan de staking nog steeds niet gebroken. Rond de klok van tien uur arriveert
die morgen voor de fabriek een overvalwagen. Luitenant Schatz eist dat een lijst
wordt samengesteld van degenen die om twaalf uur het werk nog steeds niet
hebben hervat. Om vier uur komen de Duitsers terug. In totaal vierentwintig
personen worden uitgekozen om meegenomen te worden naar het gevorderde
klooster Dolphia. Na een verhoor mogen vijftien van hen terug naar
Haaksbergen. De overige gaan met hun bewakers op weg naar Hengelo. Ter
hoogte van restaurant De Broeierd moeten de arbeiders de auto verlaten. Even
later klinken in hoop tempo de schoten. Zeven man neergeschoten op de vlucht
zal straks het dagrapport vermelden. Slechts twee mannen zijn aan het bloedbad
kunnen ontkomen. De een duikt onder, de ander verschijnt dindags weer op de
fabriek. De laatste wordt opnieuw opgepakt en enkele uren later in de tuin van
klooster Dolphia gefusilleerd. Een houten kruis aan de weg van HengeloEnschede herinnert aan de plaats waar het bloedbad plaatsvond.
De bezetters hebben in mei 1943 de macht om Nederland weer aan het werk te
krijgen. Een macht die gebaseerd is op bruut geweld. Toch lijden de Duitsers een
gigantische nederlaag. Want het Nederland van na de april-meistaking is een
heel andere tegenstander dan het Nederland van voor die vijfdaagse oorlog van de
arbeiders. Oud-verzetsman H.M. van Randwijk zou later schrijven:
De werkelijke grote betekenis der April-meistaking lag in het feit, dat er iets was
gebroken, een innerlijke rem, een schrikverstarring tegenover de Duitse macht.
Een fatsoensbarrière, die moest worden genomen aleer de nette en vaak
christelijke burgerman bereid was staker, saboteur te worden. Gegroeid was het
besef dat de Duitse terreur allen belaagde. Voor wie niet koos voor het verraad,
was verzet nog het enig mogelijke.
Niet toevallig is dat de LO (landelijke organisatie) die zich tenslotte over
driehonderdduizend onderduikers ontfermt, zich in mei 1943 sterk uitbreid.
Vanuit de LO ontwikkelen zich in deze periode de knokploegen. Erve Lidwina is
een bekende verzetshaard, steunpunt van een knokploeg. De boerderij zal door
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de moffen worden opgeblazen. Als vroege bode van tal van latere acties van
Twentse Knokploegen komt op de zesde mei het treinverkeer tussen Wierden en
Rijssen tot stilstand. Een groepje saboteurs heeft in het donker van de nacht een
gedeelte van de spoorweg opgebroken. Een goederentrein raakt daardoor het
spoor bijster. De ravage is enorm. Twee dagen later pas rijdt de eerstvolgende
trein over het traject. Twente heeft een flinke stap over de drempel gemaakt.
Op 27 maart 1945 werden door de ondergrondse nog vier ophaalbruggen over het
Overijsselskanaal opgeblazen om de Duitse terugtocht te vertragen. Ook werden
er overal kopspijkertjes gestrooid die voor de Duitsers zeer hinderlijk waren. De
optimisten verwachtten elk ogenblik de bevrijding, de wat nuchter denkenden
herinnerden zich al te goed 'Dolle Dinsdag’. De ondergrondse kreeg ook nog geen
opdracht om tot openlijke strijd over te gaan want het gevaar voor represailles
was te groot. De Feldgendarmen die de taak hadden om de orde in de frontlinie te
bewaren, patrouilleerden voortdurend en traden uiterst brutaal op tegen burgers.
De fanatiekelingen die achter waren gebleven behoorden meestal tot de
Nederlandse SS. Met één wapen waren ze voornamelijk zeer gevaarlijk: de
Pantzerfaust (bazooka: een draagbaar anti-tankwapen dat raketten afschiet) die
ze in enkele gevallen zoals later in Almelo ook zouden gebruiken. Voor de naar de
bevrijding reikhalzend uitziende Entersen was het een verheugende aanblik om
het gedesorganiseerde Duitse leger op de terugtocht te zien. De doorbraak van
het eerste Canadese leger en het tweede Engelse leger over de Rijn tussen
Emmerich en Wesel gaf de Duitsers een zodanige tegenslag, dat ze volkomen in
paniek raakten en ogenschijnlijk geen tegenstand van belang meer wisten te
bieden. De ziekenhuizen in Twente lagen inmiddels vol gewonde Duitsers en
Rode Kruistreinen waren op de stations geen zeldzaamheid. Bij verschillende
huizen had men de ruiten met latten verstevigd of met grote stroken papier
beplakt. Dit bood enige bescherming tegen de druk van allerlei explosies. Bij
verschillende huizen had men in de tuin op improviserende wijze schuilkelders
gegraven.
Bij sommige boeren in Elsen was een gedeelte van het voorhuis gevorderd voor de
legering van de officieren. Bij anderen was de deel gevorderd, daar sliepen de
manschappen. Bij Hermensink en bij Zwoofert waren de centrale keukens. Op de
adressen waar Duitse militairen van de Waffen SS waren ingekwartierd was de
overlast groter dan bij degenen waar soldaten van de Duitse Wehrmacht waren
ingekwartierd. De militairen van de Waffen SS waren brutaal en vrijpostig. De
soldaten van de Duitse Wehrmacht waren ouder, rustiger en bescheidener. Bij
bakker Jansen aan de Plasdijk in Elsen waren ook Duitse soldaten
ingekwartierd. Op een middag, toen de familie aan tafel zat rond de middagpot,
werd er aan de deur geklopt. Er kwam een Wehrmachtsoldaat bescheiden de
keuken binnen. ‘Guten appetit’, begroette hij de familie Jansen, waarop de meuje
(oma) antwoordde: ‘Joa, wiej zint vanmiddag good op tied’. In september 1944
werd het kerkgebouw in Elsen door een Duitse cavalerie-eenheid gevorderd en
deed tot aan de bevrijding dienst als paardenstal en slaapplaats voor de
cavaleristen; het interieur van de kerk werd door de soldaten gesloopt en de
banken werden als brandhout gebruikt. Alleen het orgel wist men nog op tijd te
redden en werd ondergebracht op het erve Hutteman. Ruim een half jaar na de
ontruiming van de Duitsers kan de kerk niet voor diensten worden gebruikt. Na

1114

de bezetting is deze kerk geheel verbouwd en heringericht; dat werd mede
betaald door een ontvangen legaat. Niet alleen in Elsen maar ook in Elsenerbroek
waren Duitse militairen gelegerd en ondervond men dezelfde problemen. In de
woning van Ten Brinke aan de Kemperweg woonde tijdens de bezetting de joodse
familie Heyman. Ze hadden een textielzaak en een café. Een beledigende
opmerking tegen Duitse dames die op de volkshogeschool Diependaal verbleven,
had tot gevolg dat David Heyman nog dezelfde avond werd opgepakt. Hij werd op
9 juli 1942 in kamp Mauthausen vermoord. Zijn vrouw en drie kinderen vonden
geen onderduikadres. Met de algehele deportatie van de joden werden ook zij
opgepakt. Zij zijn vermoord in het concentratiekamp Sobibor. Slechts een
enkeling vond een onderduikadres, zoals het gezin (man, vrouw en twee kleine
kinderen) Van Gelder uit Enschede. Ze kwamen terecht bij de paardenhandelaar
J.H. Ter Harmsel aan de Bullenaarsweg in Enterbroek. J.H. Ter Harmsel was
beter bekend onder de naam Pool Hendrik. Bij de familie Ter Harmsel is nooit
naar joden gezocht zodat de familie Van Gelder de bezetting heeft overleefd. De
Duitse militairen die in Elsen en omgeving waren gelegerd deden hun oefeningen
op de Langenberg, aan de noordelijk kant van de Enterbroekweg. De loopgraven
die daar door de Duitse militairen zijn gegraven hebben nog lang aan de
bezetting herinnerd. Op de Langenberg is een Oostenrijkse deserteur gefusilleerd.
Het lijk is na de oorlog opgegraven en herbegraven op de begraafplaats van
Markelo. Op De Hoch vonden wapendroppingen plaats. Via geheime codes werd
nauwkeurig de plaats van de dropping doorgegeven aan de leiding van het verzet.
De leden van de verzetsgroepen zorgden ervoor dat de afgeworpen wapens veilig
werden gesteld.
Achter het kanaal werd intussen de ene boerderij na de andere in puin
geschoten. In Bornerbroek kwam hierbij een vrouw en een klein kind om het
leven. De kanaaldijk is aan de westelijke kant een halve meter hoger dan aan de
oostkant en bood zodoende een veilige verdedigingslijn voor de Duitsers en zij
hadden daardoor ook een uitstekend schootsveld over het gebied vanwaar zij de
Canadezen verwachtten. Het inmiddels bevrijde vliegveld Twente was op haar
startbanen en vele hangars na vrij ongeschonden uit de strijd gekomen. Men
werkte daar met man en macht om het vliegveld weer operationeel te maken. Het
gelukte al in de avond van 6 april 1945 om een noodstrip gereed te hebben. De
volgende morgen landden hierop al de eerste squadrons die met name bij de
strijd om het Twentekanaal luchtsteun konden geven. Na de geallieerde doorstoot
trokken de onderdelen van het Britse leger even ten noorden van Enschede
Duitsland in. Tevoren was een smalle strook van Nederland veroverd. De taak
van de Canadezen was er nu voornamelijk op gericht om met behulp van de
Poolse strijders Oost-Nederland en Noord-Nederland te bevrijden. En om daarna
in het noorden door te stoten tot de Elbe en daar contact te maken met de
Russen. Op zondag 8 april werd de beschieting van Enter en omgeving
aanmerkelijk minder en ook in de daarop volgende nacht was het redelijk rustig.
De taaie gevechten en de overweldigende vijandelijke indruk hadden de
gevechtskracht van de Duitsers danig aangetast. Zij kwamen tot de conclusie dat
slechts door een verdere terugtocht een omsingeling kon worden voorkomen. Het
bleek duidelijk dat de Canadezen al op zondagochtend het Duitse verzet hadden
gebroken, door met name hun luchtmacht in te zetten. Jagers in duikvlucht
mitrailleerden iedere Duitser die zich liet zien. Daar trokken de Duitsers
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gevolgtrekking uit en verdwenen in de nacht van zondag op maandag 9 april
1945.
Intussen bereikten allerlei hoopgevende berichten de mensen in Enter, de
Westerschelde zou vrij zijn en wordt door Engelse schepen bevaren naar
Antwerpen. De Duitsers hebben echter de dijken doorgestoken, waardoor de
Betuwe onder water staat en de Engelsen moesten terugtrekken. De hongersnood
in de steden is hartverscheurend. Grote groepen mensen komen uit Amsterdam
met karretjes gelopen om aardappelen te halen. In januari 1945 is het bar koud,
dertig graden onder nul. Op 6 april hoorde men dat de Engelsen bij Deventer
voorbijtrokken op weg naar Zwolle. Er kwamen nog meer mensen uit de grote
steden. Ze klopten aan en vroegen om eten en of ze in het hooi konden slapen.
En dan op de ochtend van 8 april werd de door de Duitsers afgezette
burgermeester gezien op het gemeentehuis. Onderduikers kwamen uit hun
schuilplaatsen. Men was vrij! Een onwezenlijk gevoel, waarvan de volle betekenis
niet eens onmiddellijk tot iedereen doordrong. Er werd op straat gedanst en feest
gevierd. Voor sommigen was dat allemaal wat vroeg, die waren er nog niet aan
toe.
Op zondag 8 april 1945 is ook Enter bevrijd door de 'Tommies'. De kinderen M.A.
Philippi en zijn neef, die melk haalden in het Enterbroek bij Bolscher hoorden
van de boerin dat de soldaten van de bevrijders bij de buren (boerderij van
Morsink) waren. Daar werden ze voorzien van eieren. Gelijktijdig kwam een jeep
het erf oprijden met vier Tommies. Ze kregen ook een schortvol eieren van boerin
Bolscher. Bij de Nijmeiersbrug was een zandheuvel dwars over de weg gelegd. De
vreemde soldaten vroegen aan de kinderen wat dat te betekenen had, ze durfden
er niet overheen. De kinderen vertelden dat het een zandheuvel was waaronder
telefoonleidingen lagen. In het dorp aangekomen werden de kinderen overal
tegengehouden om over hun ervaringen te vertellen. In de kortste tijd liep half
Enter richting Bornerbroekseweg, verder dan de eerste brug kon men niet omdat
de brug kapot was. Aan de overkant stonden de vier soldaten met wie de
kinderen reeds eerder gesproken hadden. De volgende dag: 9 april 1945 kwamen
hele colonnes uit de richting Goor Enter binnenrijden. Het merendeel waren
Polen in grote tanks. De straat was niet berekend op de grote tanks en de stenen
vlogen uit de straat in de bochten van de Dorpsstraat. De tanks lieten een spoor
van vernieling achter. Het wegdek werd door de schuivende tanks volledig
vermorzeld. Het was een groots schouwspel om zo'n legermacht door Enter te
zien rijden richting Rijssen. Dat ging een aantal dagen aan één stuk door. De
geallieerden gooiden met sigaretten en chocolade. Men bleef zo lang mogelijk
kijken om van dit feestelijk gebeuren niets te zullen missen.
Op dinsdag 17 april kwam prins Bernhard om half twee op de Kartelaarsdijk bij
de Reggebrug (bij Binnengait) om Twente te verkennen. Hij wilde weten hoe alles
verlopen was in de oorlog. A.J.H. ter Haar was bij toeval bij de brug die
gerepareerd werd. Hij was zo onder de indruk van het gebeurde dat hij nadat hij
de prins een hand had gegeven thuis gekomen zijn pet nog onder de arm had.
Onmiddellijk na de bevrijding veranderde het straatbeeld in Almelo volkomen.
Het voordien zo verlaten dorp was vol met feestvierende mensen. De hele
bevolking liep uit en al degenen die waren ondergedoken, kwamen weer te
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voorschijn. Overal wapperden de rood wit blauwe vlaggen. Veel straten stonden
spoedig vol met Canadese voertuigen en de mensen verdrongen zich om de tanks
en de wagens om kennis te maken met de mannen in kakiuniformen. Gul
deelden de soldaten sigaretten en chocolade uit. Op de trottoirs kookten de
bevrijders hun potje. In grote blikken op hun benzinevergassers werd warm
water gemaakt waarin zij allerlei conservenblikjes deponeerden en zodoende vrij
snel een warme maaltijd klaar hadden. Allerlei heerlijkheden kon men zo weer na
jaren zien en ruiken. Er kwam een geheel bijzondere sfeer in de stad. Iedereen
trachtte met zijn gebroken Engels contacten te maken met de Canadezen en men
zong allerlei Engelse liedjes. Ondanks de taalmoeilijkheden was het wederzijdse
contact uitstekend. Natuurlijk werd dat in hoge mate bevorderd door de gulle
gaven van de Canadezen. Heel wat Almelose kinderen aten in deze dagen voor
het eerst van hun leven chocolade. Alles wat de soldaten weggaven smaakte
heerlijk. Eipoeder, sardientjes in tomatensaus, sterke Engelse thee en het
overheerlijke wittebrood dat men in tijden niet meer had gezien. Er heerste een
zekere discipline, opvallend was de gemoedelijke omgang tussen soldaten en
officieren. Diezelfde gemoedelijkheid was er ook in het contact met de bevolking.
Overal was er muziek en op de straten en op de markt werd spontaan gedanst.
Men scheen in korte tijd te willen inhalen wat men in vijf jaar had gemist.
Nieuwe buurtverenigingen, waarvan er enkele nu nog bestaan rezen als
paddestoelen uit de grond. Een zeer prettig gevolg van de bevrijding was dat de
voedselsituatie aanmerkelijk beter werd. De broodrantsoenen gingen omhoog en
men kon zelfs weer wittebrood en biscuits krijgen. Ook de vleesrantsoenering en
vetrantsoenering verbeterde met sprongen terwijl de zwarte markt nagenoeg
verdween. Overal in de etalages zag men foto's van het koningshuis. Iedereen kon
nu ervaren wat vrijheid was! Na de capitulatie van de Duitsers op 5 mei 1945
was de oorlog in Nederland en Europa voorbij. De vreugde van de bevrijding kon
echter niet onbeperkt voortgaan, er moest weer worden gewerkt.
Ook Almelo had onder de oorlogshandelingen geleden en er was dus heel wat
opbouwwerk te verrichten. Door gezamenlijk inspanning werden de beschadigde
huizen snel hersteld. Aangezien de oorlog met Japan nog voortduurde kon men
zich vanaf 19 mei 1945 aanmelden als oorlogsvrijwilliger. Het aanmeldingspunt
hiervoor was het bureau Ootmarsumsestraat 75 in Almelo. Het bureau fungeerde
ook voor de aanmeldingen uit de gemeenten Borne, Rijssen, Tubbergen,
Vriezenveen en Wierden.
Het onderwijs werd zoveel als mogelijk hervat en de scholen deden een beroep op
de ouders om hun kinderen niet langer thuis te houden. Een goede
schoolopleiding was een vereiste voor de toekomstige opbouw van het land. Grote
aandacht werd besteed aan de volksgezondheid. Dat een en ander nog niet
vlekkeloos kon verlopen bleek wel uit de samenstelling van de ambulancedienst
die met particuliere auto’s haar werk moest verrichten. Op vrijdag 11 mei 1945
werden alle verduisteringsvoorschriften opgeheven. Gelukkig hadden zowel de
geallieerden als de Nederlandse regering in Londen de wintermaanden 19441945 gebruikt om in het zuiden van het land enorme voedselvoorraden op te
slaan. Deze voorraden werden nu over de overige delen van het land
gedistribueerd. Het had een aanmerkelijke verbetering van het voedselaanbod tot
gevolg. De brood- en vleesrantsoenen werden ruimer. De melkrijders konden
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weer zonder gevaar de melk naar de melkfabriek vervoeren. Als men met de fiets
naar Markelo, Goor of Rijssen moest, behoefde men niet bang te zijn dat de fiets
door de Duitsers werd gevorderd.
Het zuiden was één en al verwoesting omdat het zowel krijgsgebied als
operatiegebied was geweest en ten dele door de bevolking ontruimd. De Duitsers
hadden onder andere Roermond en omgeving doen evacueren naar Friesland. De
mannen van de Nederlandse Spoorwegen pakten het werk weer krachtig aan om
zo snel mogelijk de treinen weer te laten rijden. Ze waren een half jaar op nonactief geweest. In de eerste plaats reden de treinen voor de voedselverzorging en
de kolentransporten. Met name de brandstofvoorziening was nogal zorgelijk en
dit zou nog geruime tijd blijven duren. De door koningin Wilhelmina en de
regering in ballingschap in Engeland voorbereidde vernieuwing zou nog een
tijdlang uitblijven. Ze hadden geen rekening gehouden met de desolate
werkelijkheid. De veelbelovende plannen werden niet verwezenlijkt. De zuivering
leverde niet op wat ze ervan hoopten en veel van het oude keerde terug. Wel werd
het visioen van een bevrijd, herrezen moederland verwezenlijkt maar niet het
mooier Nederland werd geboren dat de verzetshelden voor ogen zagen, toen zij de
dood tegemoet gingen. Eerst de jongeren in de jaren zestig rekenden af met het
verzuilde Nederland. De Canadese militairen schenen de rol van ambassadeurs
van hun land met succes te hebben gespeeld want in de naoorlogse jaren werd
Nederland één van de voornaamste bronnen van Canadese immigratie. Een
duidelijk bewijs van het elan van de opbouw was de grote tentoonstelling 'Twente
herrijst’. De tentoonstelling werd in augustus 1956 op de kasteelweide in De Dijk
gehouden en werd zelfs door prins Bernhard
bezocht. Langer dan een
mensengeneratie is het geleden dat Enter werd bevrijd. Voor degenen die de
oorlog hebben meegemaakt, roept de herdenking ieder jaar op 4 mei persoonlijke
herinneringen en gevoelens op. Voor anderen die na het jaar 1945 werden
geboren, biedt deze herdenking de mogelijkheid tot bezinning op de zo moeizaam
verworven vrijheden en mensenrechten. Er werd een monument 'Voor Hen Die
Vielen' onthuld op de Brandput, waar jaarlijks op 4 mei de
herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wordt
gehouden. Vrede brengt vreugde, oorlog verdriet. Het is een waarheid die de oude
Entersen zelf hebben ervaren. De jongeren zullen hopelijk van deze ervaring
kunnen leren. Een bezoek aan het Canadese oorlogskerkhof in Holten, waar
bijna veertienhonderd Canadese bevrijders zijn begraven, zal hierbij ongetwijfeld
nuttig zijn.
Op 18 februari 1945 schreef de aanstaande zwager Reinhardt in het poëziealbum
van mijn moeder.
Beste Willy
Hoe dreunt de wereld van dee’z tijd,
van bommen en granaten.
Is menigeen zijn richting kwijt,
voelt zich van God verlaten.
Maar God de Heer die is er nog,
al werkt Hij in ’t verborgen.
Zijn grote plannen,
Hij blijft toch,
voor ons als Vader zorgen.
Je a.s. Zwager Reinhardt Grijsen.
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Eind 1943 werden twintigduizend jonge boompjes van de witte moerbei geplant
op een groot terrein achter het voormalig slachthuis aan de Volksparksingel te
Enschede, ongeveer op de plaats waar nu de ijshal is. De moerbeiboompjes
waren besteld in Boskoop. Deze moerbeiboompjes vormen de start van een
merkwaardig project in Enschede, dat gericht was op het produceren van
natuurzijde. Het was een initiatief van de directie van de textielfabriek Holland:
L.A. Stroink, G. Haverkate junior en K.H. Harkema. Wat heeft hen bezield om
zich middenin de oorlog te willen toeleggen op de productie van zo’n uitheems en
luxe product? Waarschijnlijk waren zij aangemoedigd door de sinds 1929
bestaande Nederlansche Zijdeteeltvereeniging, die gevestigd was in Den Haag.
Het secretariaat was ondergebracht in het gebouw van de Nederlandsche
Heidemaatschappij in Arnhem. Deze vereniging verspreidde eenvoudige
handleidingen voor de zijdeteelt en verstrekte adviezen hierover. Behalve met
zijdeteelt experimenteerde het bedrijf in die tijd ook met de verwerking van wol.
De directie werd niet alleen gedreven door economische motieven. De fabricage
van natuurzijde was hoofdzakelijk bedoeld als werkgelegenheidsproject. Daarbij
ging het er om de werknemers aan het werk te houden opdat zij niet in het kader
van de ‘Arbeitseinsatz’ te werk zouden worden gesteld in Duitsland. Dit
arbeidsintensieve experiment, waarbij vijftig personen waren betrokken, scheen
zich hiervoor uitstekend te lenen.
Via relaties ontving de fabriek uit Italië een paar envelopjes met eitjes van de
zijdevlinder bombyx mori. Slecht vijfentwintig gram eitjes kunnen meer dan
dertigduizend rupsen leveren. Het opkweken van de rupsen verliep ongestoord.
De tot acht centimeter, vuilwitte rupsen waren zo vraatzuchtig dat men in stille
uren in de kweekruimte duidelijk hun geknaag kon horen. Tweemaal per dag,
ook tijdens het weekeinde werden de moerbeibladeren ververst. Door het
personeel was een aantal houten rekjes getimmerd. Tussen de spijltjes hiervan
gingen de rupsen zich na achtendertig dagen inspinnen voor hun verpopping.
Tien dagen na het inspinnen moesten de poppen, die in de cocons leefden,
worden gedood met behulp van stoom. De door stoom zacht geworden cocons
werden door meisjes uiterst voorzichtig in een waterbad van negentig graden
gedeponeerd, waarin zij bleven drijven. Voor dit bad werden oude verfkuipen
gebruikt van twee meter in het vierkant met een diepte van een meter. Daarna
kwam een moeilijk karweitje dat de nodige routine vergde. Met behulp van een
stuk of tien badborstels werd het uiteinde van de spindraad opgespoord door
deze door de dobberende cocons te roeren. Hierna kon een aantal draden tegelijk
worden gehaspeld, zodat men en klosje ruwe zijde of grège verkreeg. Een cocon
bestaat uit een spinseldraad van gemiddeld zesendertighonderd meter lengte en
levert ongeveer een gram zijde. Het twijnen van de garens en het weven van de
zijde leverden weinig problemen op. Het bedrijf had reeds ervaring in het
verwerken van kunstzijde. De directie toonde zich zeer tevreden over de eerste
resultaten.
Bij de uitvoering van het project werd veel medewerking verleend door het
rijkstextielbureau te Arnhem. Men bood hulp bij het verkrijgen van brandstof.
Toen de kolen op raakten moest men overgaan op het stoken van turf, die echter
niet gemakkelijk verkrijgbaar was. Doorn, die vaker lastige karweitjes moest zien
te klaren, werd er met een gasauto van het bedrijf op uit gestuurd om de
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brandstofvoorziening te organiseren. Elke maand werden twintig werknemers in
Vriezenveen, later ook in Drente, ingekwartierd om daar turf te steken. De
mensen die uitgezonden werden wilden maar wat graag want in de veengebieden
konden ze in ruil voor textiel aan voedsel komen. De gewonnen turf werd per
spoor naar Enschede vervoerd. Om de stapel enigszins te beveiligen tegen
diefstal, werden deze besprenkeld met kalk, hetgeen niet altijd mocht baten.
Daarmee is niet gezegd dat men de arbeiders geen turfje gunde. De fabriek
Holland stond bij de arbeiders goed aangeschreven vanwege het gevoerde
vooruitstrevende sociale beleid. Gedurende de oorlogsjaren werd stelselmatig
textiel geruild tegen voedsel ten behoeve van het personeel. In betonnen ringen,
die van de gemeente afkomstig waren werden duizenden eieren opgeslagen. In
houten tonnen werd een enorme hoeveelheid jam bewaard, tot deze ging gisten
en uit de tonnen barstte. Australisch schapenvet, oorspronkelijk bestemd om de
garens glad te maken, werd in de fabriek gezuiverd. Het moest drie uur sudderen
voordat het voor consumptie geschikt was. Bij het vijfentwintig jarig bestaan in
het jaar 1941 kreeg iedere medewerker een bedrag van vijfentwintig gulden en
twintig eieren, twee blikken vlees en een voorraad jam. Behalve aan de
voedselvoorziening schonk het bedrijf tevens aandacht aan andere sociale
aspecten in de sfeer van maatschappelijk werk.
Ondanks controles door Duitse militairen werd de textielfabriek Holland
ongemoeid gelaten. De Duitse autoriteiten stonden niet onwelwillend tegenover
het project. Het zou mogelijk zijde opleveren voor de fabricage van parachutes.
Het lag echter allerminst in de bedoeling van de directie de bezetters van
parachutes te voorzien. Het lukte steeds het begeerde product uit handen van de
Duitsers te houden. De geproduceerde zijde bleek overigens ook niet geschikt te
zijn voor parachutes. Na moeizaam experimenteren was men erin geslaagd de
techniek onder de knie te krijgen. Het resultaat was echter economisch gezien
lang niet lonend. Volgens Harkema werd slecht één lap ongeverfde zijde
gefabriceerd van tien meter lang en zeventig centimeter breed. En deze werd tot
overmaat van ramp op een dag gestolen. Ondanks deze teleurstelling had het
experiment ruimschoots zijn nut bewezen. Geen enkele werknemer was tijden de
oorlog werkloos geworden!
Tegen het einde van de oorlog werd de productie van zijde gestaakt. De
moerbeiboompjes waren inmiddels anderhalve meter hoog en leverden hun bleke
vruchten waarvan lekkere jam werd gemaakt. Na het beëindigen van de
zijdefabricage werd de grond verdeeld in een aantal moestuinen van honderd
vierkante meter. Ze werden ter beschikking gesteld van de arbeiders. Wat er
verder met de moerbeibomen is gebeurd is niet bekend. Wel bewaren sommigen
als herinnering aan deze merkwaardige episode nog een kleine, zilveren cocon.
Die werd ooit gesponnen door een Enschedese zijderups.
Het is 30 april 1945, even voor vijftien uur dertig. De voorhoede van het
Russische leger is nog maar een paar honderd meter verwijderd van de
ondergrondse bunker van de rijkskanselarij, waar Hitler zichzelf op dat moment
door het hoofd schiet. In de handen komen van de Russen, dat was voor hem het
ergst denkbare scenario. De Russchische dictator Jozef Stalin heeft echter wel
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twijfels over de dood van Hitler, gevoed door tegenstrijdige berichten die hij van
zijn twee rivaliserende veiligheidsdiensten ontvangt. Stalin had zich bij de Duitse
inval in het jaar 1941 al te grazen laten nemen door Hitler en kampt sindsdien
met een trauma over zijn rivaal. Hij laat Hitlers naaste medewerkers opsluiten en
geeft opdracht tot ‘Operatie Mythe’. Onder dwang van opsluiting en marteling
moeten de medewerkers het gedrag van hun voormalig leider nauwkeurig in
kaart brengen.
De Russische veiligheidsdienst tekent de ervaringen op uit de monden van Heinz
Linge, het hoofd van de persoonlijke dienst van Hitler en SSObersturmbahnführer Otto Günsche, persoonlijk adjudant. De maandenlange
verhoren worden verwerkt tot ‘Het Boek Hitler’. Totdat de Duitse historicus
Henrik Eberle aan het eind van het jaar 2003 een kopie vindt in de Russische
staatsarchieven. In de bibliotheek van het Amsterdamse Ambassadehotel vertel
de vijfendertigjarige Eberle euforisch over zijn historische vondst.
Ik deed eigenlijk onderzoek naar het Russische leger in de Tweede Wereldoorlog,
toen ik op dit document stuitte. Toen ik me realiseerde dat het speciaal voor Stalin
was geschreven, was ik met stomheid geslagen. Een voormalig kolonel van de
Russische geheime dienst had toegang tot Stalins persoonlijke archief. Hij kon
bevestigen dat ik een woordelijke kopie van het origineel in handen had.
Eberle vroeg collega-historicus Matthias Uhl om mee te werken aan een
publicatie van het document. Het Boek Hitler is een verslag in de periode vanaf
de zomer van het jaar 1930, wanneer Hitler aan de macht komt tot aan zijn
laatste dagen in de ondergrondse bunker in Berlijn. Er staan nauwkeurige
beschrijvingen in van zijn dag- en vooral nachtritmen, zijn drink- en
eetgewoonten, zijn ziektebeeld. Het is een ooggetuigenverslag van twee mensen
die tot Hitlers intiemste kennissenkring behoorden.
Opvallend is het hoge ‘roddelgehalte’ in het document. Er wordt uitgebreid
ingegaan op zaken van weinig militaire of politieke relevantie, zoals onderlinge
humor binnen de staf, het gedrag van vrouwen rondom Hitler en op diverse
drinkgelagen.
November 1935: De beste grappen van Goebbele gingen over Göring, die volgens
hem zijn uniformen en medailles zo vereerde, dat hij zelfs een medaille op zijn
pyjama had genaaid. Hitler vond dat een goede grap. Om Göring voor de gek te
houden gaf Hitler aan Hoffmann (de huisfotograaf van Hitler) opdracht een
medaille van goudpapier en zilverpapier te maken en die aan Göring te
overhandigen met een gewichtig certificaat.
Het is vreemd om te lezen over een Hitler die zich van plezier op zijn dijen slaat.
Het boek kent ook belangrijke feiten die een nieuw licht werpen op de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Zo wordt volgens de onderzoeken voor
het eerst getoond dat Hitlers direct kennis had genomen van de bouw van de
gaskamers. Niemand heeft dat nog kunnen aantonen maar dit boek bewijst dat
Hitler hier direct met Himmler over heeft gesproken.
Bovendien is de nauwkeurige beschrijving van Hitlers ziektebeeld reden tot een
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nieuw onderzoek, menen de auteurs in hun nawoord. Hitler heeft veel minder
beslissingen genomen in zijn laatste dagen dan wordt verondersteld. Generaals
hebben na de oorlog al hun daden afgeschoven op Hitler. In werkelijkheid was
Hitler op het eind nauwelijks tot een beslissing in staat. Hij was ernstig verzwakt,
kwam niet meer uit zijn bunker en was daardoor zijn grip op de werkelijkheid
kwijt. Hij bestuurde bijvoorbeeld legers die niet meer bestonden. De feiten in het
boek zijn speciaal geschreven voor Stalin. Daardoor is er veel doorgevraagd naar
de oorlog aan het oostfront, en minder aandacht besteed aan het westfront. Ook
de jodenvervolging komt er marginaal in voor omdat Stalin zelf ook een
antisemiet was, zo verklaren de historici. Als Stalin echter niet de hele waarheid
wilde horen, hoe hoog is dan het waarheidsgehalte van het document. Het boek
is een bron van informatie over Hitler en het zegt tegelijkertijd iets over Stalin en
de sovjetideeën over Hitler. Uhl verklaart dat de ondervragers van de NKVD
(Russische geheime dienst) alleen geïnteresseerd waren in feiten en niet in
interpretaties van de ondervraagden; Linge en Günsche werden afzonderlijk
verhoord.

Allen, die hier tezamen zijn,
de levenden, de doden,
de handbreed, die ons scheidt, is klein,
wij zijn tezaam ontboden
voor het gericht…
Gedenk de liefste, die hier ligt,
de broeder, vrind of vader,
maar gun Uw ogen wijder zicht,
aanzie het land en alle mens tegader,
hoor dit bericht:
Wij staan tezaam voor het gericht
voor goed of kwaad te kiezen,
een volk dat voor tirannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht.

H.M. Van Randwijk
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Nen mooien kop döt ’t gat verkopen
Now mi’j t peerd is doodvalln, zea n boer, span ik t wief vuur de
ploog

Een gijzeling in Goor

In het boek: ‘De Pruus komt’ van Coen Hilbrink (in 1990 uitgegeven door
Waanders in Zwolle) staat de volgende passage over de oud-burgemeester Van
der Sluis van Goor:
De overtuiging dat men door aan te blijven als burgemeester of wethouder veel
kwaad kon voorkomen, kon sterk zijn. Zo in het geval van Wiebe van der Sluis,
vanaf 1926 burgemeester van Goor. Van der Sluis was een van de weinige ‘rode’
burgemeesters die Nederland voor de oorlog kende. In Overijssel was hij zelfs de
enige. Voor de SDAP had hij van 1923 af zitting in de Provinciale Staten van
Overijssel en later ook in de Tweede Kamer. Als prominent partijlid werd hij na de
Duitse inval geacht de gedragslijn van die partij tijdens de bezetting zwaar mee te
laten wegen. Binnen de SDAP predikte men verzet, ook voor ‘rode’ burgemeesters.
Van der Sluis echter wilde aanblijven. Dat hadden secretaris-generaal Frederiks
en Van Voorst hem aangeraden en dat was naar zijn mening ook in het belang van
de gemeente. Volgens de SDAP echter faalde de burgemeester door deze
beslissing. In november 1945 besliste de Ereraad van de partij dat Van der Sluis
de grens had overschreden ‘van datgene, waartoe een politiek verantwoordelijk
man ook in de allermoeilijkste omstandigheden mag gaan.’ Bedoeld werd het
optreden van de burgemeester in het najaar van 1942. Samen met enkele
burgemeesters in Gelderland en Overijssel had hij van de bezetter opdracht
gekregen alle revolutionaire ingezetenen te laten arresteren. Dit in verband met
gepleegde sabotage aan spoorwegen. Van der Sluis had daarop drie van de
ongeveer twintig in zijn gemeente in aanmerking komende personen laten
arresteren. Van deze drie meende hij zeker te weten dat ze niets met de sabotage
te maken hadden gehad. De Duitsers hadden namelijk beloofd hen weer los te
laten als zij onschuldig waren. Na een verblijf van één tot drie weken in het
concentratiekamp Amersfoort werden de drie personen inderdaad weer vrijgelaten.
Niettemin was de Ereraad van de SDAP na de oorlog van mening dat de
burgemeester niet had mogen vertrouwen op het woord van de bezetter. Door
onschuldigen te laten arresteren had de burgemeester volgens de Ereraad de
bovengenoemde grens overschreden.
De kwestie ligt bij veel mensen uit Goor nog duidelijk in het geheugen, en ook
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buiten Goor. Dit wordt nog eens geaccentueerd door een recensie in NRC
Handelsblad van 7 juli 1990 over het bovengenoemde boek van Hilbrink, dat voor
het grootste deel betrekking heeft op de gesignaleerde daad van burgemeester
Van der Sluis. Ook in het Jaarboek Overijssel 1990 is er aandacht aan besteed.
Inderdaad werd aanblijven als burgemeester in de oorlog met nadruk geadviseerd
door de Commissaris der Koningin in Overijssel, baron Van Voorst tot Voorst en
de minister, later secretaris-generaal van binnenlandse zaken, Frederiks. In mei
1938 waren aan alle Nederlandse burgemeesters de geheime ‘Aanwijzingen’
toegezonden met de regels hoe te handelen bij een vijandelijke inval. Hoewel
iedereen later begreep dat het opstappen van de burgemeester de benoeming van
een NSB-burgemeester betekende met alle kwalijke gevolgen vandien, gaf het
partijbestuur van de SDAP toch deze stringente (klemmende) raad. De
burgemeester van Goor bleef echter aan. De moeilijkheden groeiden en in het
jaar 1942 werden G.J. Kappert, J.T. Zwierink en J. Megelink op aanwijzing van
Van der Sluis gegijzeld.
De volledige uitspraak van de ereraad van de SDAP, gedateerd 17 november
1945:
De Ereraad der SDAP, gezien een klacht van het Partij-bestuur en één van p.g.
(procureur-generaal) J. Kuil te Kampen tegen p.g. W. v.d. Sluis, lid van de 2e Kamer
der Staten-Generaal, gezien het schriftelijk verweer en gehoord de toelichting van
p.g. V.d. Sluis en een aantal getuigen; vaststellende dat p.g. V.d. S. in zijn
kwaliteit van burgemeester van Goor toen in het najaar van 1942 enkele
burgemeesters in Gelderland en Overijssel van de bezettende macht aanwijzingen
hadden gekregen – in verband met gepleegde ‘sabotage’-daden – om de
‘revolutionaire ingezetenen’ te laten arresteren, de opvolging van deze aanwijzing
niet heeft geweigerd;
dat hij deze aanwijzing evenwel in dier voege heeft opgevolgd dat hij van de
ongeveer 20 in zijn gemeente in aanmerking komende personen er 3 heeft laten
arresteren, van welke 3 hij zeker meende te weten, dat zij niets met de sabotage te
maken hadden gehad;
dat p.g. V.d. Sluis opdracht heeft gegeven, deze 3 personen te laten weten dat zij
slechts verhoord zouden worden en dat de Duitsers hadden beloofd hen weer los
te laten als ze onschuldig waren, doch dat deze mededeling hen tenslotte niet heeft
bereikt;
dat deze 3 personen na een verblijf van resp. 3 en 1 week in het concentratiekamp
Amersfoort na verhoor weer zijn vrijgelaten;
dat de Ereraad niettemin van oordeel is, dat p.g. V.d. S. niet had mogen
vertrouwen op het woord van de Duitsers, dat onschuldigen aan de gepleegde
sabotage na verhoor direct weer zouden worden vrijgelaten, hoewel niet voorbij
wordt gezien, dat in 1942 de spanning tussen de Nederlanders en de bezettende
macht nog niet zo sterk was als later;
dat de Ereraad niet oordeelt, in hoeverre p.g. V.d. S. als burgemeester heeft
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gefaald, welk oordeel bij de Minister van Binnenlandse Zaken ligt na voorlichting
door een daartoe ingestelde commissie, dat de Ereraad slechts uitspraak doet over
de vraag of hij als Nederlander en Sociaal-Democraat is tekort geschoten, waarbij
in aanmerking wordt genomen dat hij als volksvertegenwoordiger een
vooraanstaande
positie
innam
en
dientengevolge
een
bijzondere
verantwoordelijkheid droeg; geeft de volgende beslissing:
De Ereraad stelt vast dat p.g. V.d. S. in 1942 voor een ernstig gewetensconflict
stond, in welke situatie hij was mede komen te verkeren door niet als
burgemeester heen te gaan, toen op 1 september 1942 de democratische
bestuursvorm der gemeenten was afgeschaft. Niettemin meent de Ereraad dat het
laten arresteren van onschuldigen over de grens is van datgene, waartoe een
politiek verantwoordelijk man ook in de allermoeilijkste omstandigheden mag gaan
en dat het uitvoeren van de gegeven opdracht dus moet worden betreurd.
De Ereraad spreekt over deze daad van p.g. V.d. S. zijn afkeuring uit en besluit tot
publicatie van deze beslissing.

Was getekend: H.G. Scholten, A. de Roos, J.H. Scheps, J. Valkhof en B. van der
Waerden.

Van der Sluis heeft zijn optreden verantwoord in een memorandum, gedateerd 25
september 1945:
De opdracht. In 1942 werd door de Sicherheits-Polizei een aantal burgemeesters
van Twente n.a.v. de sabotage op de spoorwegen bijeengeroepen. De
burgemeesters kregen de opdracht alle revolutionaire elementen in hun gemeente
naar het politie-bureau te laten brengen om over de sabotage te worden gehoord.
Degenen die bij het verhoor zouden blijken niets met de sabotage te maken te
hebben, zouden onmiddellijk naar huis terug worden gestuurd. Het was er de
Duitsers alleen om te doen een spoor te vinden dat zij onder de revolutionairen
meenden te zullen ontdekken. Het minimum aantal, dat gestuurd moest worden
bedroeg 3; als er niet zoveel revolutionairen waren, moesten er S.D.A.P.-ers
genomen worden. Als de burgemeesters niet aan de opdracht zouden voldoen,
zouden de Duitsers het zelf doen en bovendien zouden ze in dat geval gijzelaars
nemen. Zo luidde de opdracht.
Wat ik gedaan heb. Ik heb 3 revolutionairen (van de ongeveer 20) naar het politiebureau laten brengen. Ik heb er 3 genomen, waarvan ik de volstrekte zekerheid
had, dat ze niets met de sabotage te maken hadden. Wanneer die verhoord
werden, zou het onderzoek onmiddellijk op een dood spoor worden gebracht en
zou de hele opzet van de Duitsers (een spoor vinden) verijdeld zijn. Deze 3 mensen
zijn verhoord en daarna onmiddellijk vrijgelaten. Daarna was de zaak afgelopen,
ik heb er nooit meer iets van gehoord. Het was, gezien de grootscheepse opzet, een
storm in een glas water. Natuurlijk waren er aan de door mij gevolgde taktiek
bezwaren verbonden. Ik kom daarop terug.
Als ik geweigerd had. Uiteraard was de eerste gedachte, die bij mij bovenkwam,
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toen ik bovenbedoelde opdracht ontving, om te weigeren. Maar ik had mij ook
rekenschap te geven van de gevolgen, die aan een weigering zouden vastzitten.
Het was met weggaan alleen niet goed. De gevolgen zouden de volgende zijn:
Alle revolutionairen uit de gemeente zouden, voor zover ze te vinden zouden zijn,
door de Duitsers naar het politie-bureau worden gebracht en worden verhoord.
Er zouden dus ongeveer 20 inwoners zijn, die de narigheden zouden meemaken.
De kans op het vinden van een spoor (en dat, ik herhaal het,
was het doel van
de opgezette actie) werd daardoor vergroot om twee redenen. In de eerste plaats
omdat in het algemeen de kans om een spoor te vinden bij 20 verhoren groter is
dan bij. In de tweede plaats omdat er onder de revolutionairen in mijn gemeente
niet alleen goedmoedige mensen zijn, die met de sabotage niets te maken hadden
en niets te maken konden hebben (en van hen nam ik er drie), maar ook anderen,
waarvan ik helemaal niet zeker kon zijn, dat zij buiten alles stonden. Het kwam
mij voor, dat dit, bekeken uit een oogpunt van algemeen belang, een factor van de
grootste betekenis was.
Er zouden een aantal gijzelaars worden genomen. Het is zonder meer duidelijk,
dat men niet te licht moet denken over het onheil dat op deze wijze over de
gemeente zou komen. Het spreekt dat de burgemeester, die de natuurlijke
beschermer is van zijn gemeentenaren, een dergelijk gevolg van zijn eventuele
weigering niet zo maar kan negeren. De gemeente zou een N.S.B.-burgemeester
krijgen met al de rampzalige gevolgen die we in andere gemeenten zo ruimschoots
te zien hebben gekregen. Met deze gevolgen van de weigering had ik rekening te
houden. Gezien deze gevolgen heb ik mij afgevraagd of het verantwoord was door
eenvoudig te weigeren en weg te gaan. Mocht ik zeggen: Laat ze maar worden
verhoord, al die revolutionairen, als ik er maar buiten blijf. Laat er maar iets
uitlekken, als ik maar de handen in onschuld was. Laat ze maar gijzelaars
nemen, als ik maar veilig ergens anders zit. Laat de gemeente maar met een
N.S.B.- burgemeester gezegend worden, als ik maar weg ben. Mocht ik inderdaad
zo redeneren? Als mijn gemeentenaren van een dergelijke redenering kennis
zouden genomen hebben, zouden ze me nooit meer aangezien hebben. Geplaatst
voor de keuze, weigeren of saboteren, heb ik het laatste gekozen. En ik meende, en
ik meen dat nog, dat ik daarmee en mijn gemeente en het algemeen belang een
dienst heb bewezen.
Andere maatregelen? Had ik andere kunnen nemen? Natuurlijk heb ik dat
overwogen, maar ik kon ze niet vinden. Ik kon niet zeggen dat er in mijn gemeente
geen revolutionairen waren. De N.S.B.-ers zouden het wel anders hebben verteld.
En bovendien baatte dat niet, omdat er S.D.A.P.-ers genomen moesten worden, als
er geen revolutionairen waren. Evenmin kon ik de laatste vooraf waarschuwen,
zoals ik dat later bij arrestaties zo menigmaal heb gedaan, omdat ik dan ook de
S.D.A.P.-ers had moeten waarschuwen en daar was geen beginnen aan, dat
waren er meer dan 200.
Twee gewetensconflicten. Ik had dus de keus of zelf enkele mannen naar het
politie-bureau laten brengen of weigeren. Een andere keus was er niet. De eerste
keus schiep een gewetensconflict. Mijn gevoel zei: Blijf van die mensen af. De
tweede keus schiep eveneens een gewetensconflict. Mijn geweten zei: Laat door
uw weglopen geen gijzelaars nemen en laat er niet iets uitlekken, doordat gij de
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benen neemt. Twee gewetensconflicten waartussen ik kiezen moest. Daar was
geen ontkomen aan. Ik heb tenslotte het eerste gekozen. Een ander had misschien
het tweede gekozen. Maar hij moet niet menen dat hij daarmee blijk gaf op een
hoger standpunt te staan. Dat zou een eigengereidheid zijn, die de na-oorlogse
jaren maar al te dikwijls ontsiert.
Bezwaren. Het spreekt vanzelf dat er bezwaren waren aan de door mij gevolgde
taktiek. In de eerste plaats liepen de 3 mensen, die door mij naar het politiebureau werden gebracht, risico. Dat risico, dat ze bij weigering mijnerzijds ook
zouden hebben gelopen en waarschijnlijk in veel sterkere mate, was niet groot,
omdat ik de zekerheid had, dat ze met de sabotage niets hadden te maken en de
Duitsers aan hen dus niets hadden. Op het ogenblik dat ze werden voorgeleid,
meende ik dat het risico vrijwel nihil was, omdat majoor Thomson van de
Sicherheits-Polizei met nadruk had gezegd, dat degenen die niets te maken
hadden met de sabotage, onmiddellijk na het verhoor zouden worden vrijgelaten.
Wanneer men zich erover verwondert dat ik waarde heb toegekend aan de
toezeggingen van een Duitser, dan moge ik opmerken, dat de geschiedenis zich
afspeelde in 1942, toen de Duitsers zich nog enigermate beijverden om hun fatsoen
te houden. In 1944 en 1945 was dat anders. Toen was een Duitse toezegging
waardeloos geworden. Maar in 1942 was dat nog niet het geval.Het tweede
bezwaar aan mijn taktiek verbonden, betreft mijzelf. Ik was mij ervan bewust, dat
ik mij bloot stelde aan de beschuldiging dat ik de Duitsers behulpzaam was. Was
dat waar? Naar de norm natuurlijk wel, maar was ik de Duitsers werkelijk
behulpzaam? De hele opzet van de Duitsers was, ik herhaal dit nogmaals, om een
spoor te vinden van de sabotage, om aanknopingspunten te krijgen voor een verder
onderzoek. En door 3 mensen te sturen, waarvan ik met zekerheid wist, dat ze
niets met de sabotage te maken hadden, werd die opzet volkomen verijdeld. Kan
men dat de Duitsers behulpzaam zijn noemen? Gezien de voordelen aan mijn
beleid verbonden, meende ik het risico van de beschuldiging, dat ik de Duitsers
behulpzaam zou zijn, te moeten nemen. Wie zich stelt op het standpunt van het
algemeen belang, zal, dunkt mij, hiervoor de ogen niet mogen sluiten.
Oordeel in 1942. Hoe dachten in 1942 de mensen in mijn gemeente over mijn
beleid? Ik heb de volgende morgen direkt een vergadering belegd van het college
van B. en W. Ik heb uitvoerig meegedeeld wat er gebeurd was en ik heb gezegd
dat ik besloten had als burgemeester weg te gaan. ‘Dit is nu gebeurd’, zei ik, ‘ik
heb gemeend de onaangenaamheden te moeten aanvaarden, maar men mag niet
begeren, dat ik mij voor een tweede maal aan zo iets blootstel.’ Ik heb in die
vergadering geen woord van afkeuring gehoord, integendeel. Men vond dat de door
mij gekozen oplossing onder die omstandigheden de beste was. En men verzocht
mij dringend om te blijven en de gemeente niet aan een N.S.B.-burgemeester over
te leveren. Des namiddags riep ik een vergadering bijeen van de voorzitters van de
raadsfrakties. Ook daar werd mijn besluit goedgekeurd. En hoewel men zich kon
voorstellen dat ik de zaak beu was werd mij dringend gevraagd om niet te gaan.
Aan dat verzoek heb ik na lange twijfel voldaan. Daar heb ik later spijt van gehad
want het zou tot 1944 duren, voordat ik met goed fatsoen kon wegkomen. Wel
deden er zich van 1942-1944 moeilijkheden voor, maar ze waren niet van zodanig
gewicht dat ik de burgerij, in wier midden ik 20 jaar geleefd heb, in de steek kon
laten. Dat zou men niet goedgevonden hebben.
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Heb ik gefaald? Er zullen ongetwijfeld medeburgers zijn, die eerlijk menen, dat ik
in 1942 gefaald heb en die in volle oprechtheid zouden zijn weggegaan, wanneer
ze voor dezelfde moeilijkheden zouden zijn geplaatst. Maar als het inderdaad zo
zou zijn dat ik toen gefaald heb, is het dan redelijk om dit ene punt los te
beschouwen van alles, wat er in de 4 moeilijke oorlogsjaren heeft plaats gevonden
en mij alleen naar dit ene feit te beoordelen. Wanneer men een eerlijk en
rechtvaardig oordeel wil uitspreken, is het dan niet nodig het hele beleid onder
ogen te zien? Het is toch denkbaar dat iemand op een bepaald ogenblik tekort
geschoten is, maar dat dit allerminst maatgevend is voor het hele beleid. Ik zou
trouwens gaarne de man zien, die 4 jaar burgemeester is geweest onder Duitse
bezetting en die nimmer gefaald heeft. Wanneer de innerlijke gesteldheid niet
deugt, dan is falen regel, wanneer de innerlijke gesteldheid goed is, dan is falen
uitzondering. En moet dan die uitzondering zo zwaar wegen dat men de hele man
eenvoudig op zijde schuift. Ik kan de redelijkheid van een dergelijk standpunt niet
inzien.
Wat deed ik verder? In de eerste 4 oorlogsjaren dat ik burgemeester was, was mijn
beleid er steeds op gericht om de inwoners van de gemeente de moeilijkheden die
de bezetting meebracht, zo licht mogelijk te maken en de vijand, zo veel als
mogelijk was, afbreuk te doen en tegen te werken. Ter kenschetsing geef ik van dit
laatste een paar voorbeelden:
Herhaaldelijk kreeg ik orders om mensen te arresteren, die zich hadden onttrokken
aan de arbeidsdienst of aan de arbeidsinzet. Ik gaf die orders steeds getrouw door
aan de politie, nadat ik de betrokken mensen gewaarschuwd had. Een en ander
heeft tot gevolg gehad dat er in mijn gemeente nooit iemand op mijn last
gearresteerd is. Natuurlijk kon dat niet gebeuren zonder risico mijnerzijds.
De Duitsers vorderden al het koper van het bovengrondse electriciteitsnet, ze
hadden aan koper een schreeuwende behoefte. Het ging om 60.000 kg. Het beleid
is zo geweest dat de Duitsers in totaal 500 kg. hebben gekregen. De rest (59.500
kg.) is op dit ogenblik nog in de gemeente aanwezig.
Ik kreeg de opdracht om een lijst te maken van de jonge meisjes – rijkeluis meisjes
– die thuis zonder bezwaar konden worden gemist en die men wou inzetten voor
Duitse doeleinden. Ik heb de lijst nimmer gestuurd. Mijn optreden in de
oorlogsjaren is één doorlopende sabotage geweest. In den beginnen was dit niet
gemakkelijk want het is een methode, die een fatsoenlijk mens niet ligt. Het is
verwonderlijk dat de bedrevenheid in het saboteren van Duitse maatregelen zo
spoedig wende. Ik zou uiteraard van die sabotage nog tientallen voorbeelden
kunnen geven, grotere en kleinere.
Mijn vertrek. In september 1944 trokken de Duitse legers, die in Frankrijk
verslagen waren, in wanordelijke toestand terug en nestelden zich o.a. in Twente.
Ook mijn gemeente werd overstroomd en de Duitsers waren veeleisend. Toen kon
ik weinig meer doen voor de burgerij en toen ben ik gegaan. Dit was op 3 oktober
1944. Ik vermeld die datum, omdat in het algemeen de mensen, die in september
1944 weggegaan zijn, in kwade reuk staan. Toen, zegt men, was het nog een
kwestie van een paar weken en dan was de oorlog uit. Door gedurende een paar
weken onder te duiken, wilde men het zondige verleden uitwissen. Toen ik ging op
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3 oktober, was de strijd bij Arnhem reeds verloren en het was op dat ogenblik met
geen mogelijkheid te voorzien, wanneer het einde zou komen. Het duurde
inderdaad ook nog langer dan een half jaar. Toen ben ik ondergedoken. Ik heb
ervaring van het leven als burgemeester onder Duitse overheersing en ik heb
ervaring als onderduiker. Ik kan naar waarheid getuigen dat het leven als
onderduiker, ondanks al zijn bezwaren, heel wat behaaglijker is dan het leven van
een burgemeester onder Duitse bezetting. Ik heb meer dan eens spijt gehad dat ik,
de zaak bekeken uit een persoonlijk oogpunt, niet eerder gegaan ben.
Conclusies.
- Mijn beleid in 1942 was juist.
- Mocht men mijn beleid in 1942 niet kunnen goedkeuren dan is
het toch niet juist mijn gehele beleid naar dat ene feit te
beoordelen en te veroordelen.

Tot zover de verdediging voorgelezen aan M.A. Sloot door de burgemeester op 4
september 1945, in het bijzijn van zijn schoonzoon H.F. Meyer.

Op 14 november 1945 besloot het bestuur van de SDAP van de afdeling Goor een
schrijven naar de Ereraad te sturen, waarin ze zich schaart achter het standpunt
van Van der Sluis. Op 14 november werd tijdens en ledenvergadering een motie
aangenomen en naar de Ereraad gestuurd met als inhoud:
De afdeling Goor, gehoord de uiteenzetting van p.g. V.d. Sluis en de daarop
volgende discussie, keurt het beleid van p.g. V.d. Sluis in de gehele bezettingstijd
en in het bijzonder zijn houding inzake de kwestie van de arrestatie van de drie
Gorenaren in 1942, goed.
Sloot schreef vijftig jaar later in een artikel:
Mijns inziens schuilt de waarde van dit artikel in de apologie (verweerschrift) van
burgemeester Van der Sluis. Deze mag niet verloren gaan. Stellig zal ze niet
iedereen overtuigen, zoals we zagen in de uitspraak van de Ereraad. In
verzetskringen wordt de daad nog altijd veroordeeld.
Ook in de familiekring van de drie gegijzelden is de daad nog altijd levend. Betsie
Kappert, dochter van G.J. Kappert kan zich nog heel goed de beruchte nacht in
het jaar 1942 herinneren. Ze was toen een meisje van acht jaar. Het gezin werd
omstreeks twaalf uur in de nacht ruw gewekt in de woning aan de Kerkstraat.
Vader Kappert, toen ongeveer veertig jaar oud, werd naar Almelo gebracht en
later naar het beruchte kamp Amersfoort. Het huis werd door de Nederlandse
politie verzegeld en pas na negen dagen weer vrijgegeven. Vader was nooit
politiek actief geweest, nooit lid van de SDAP of OSP. Wel heeft de burgemeester
later Kappert laten komen en hem uitgelegd waarom hij gearresteerd was. Nooit
kwam vader in het gezin hierop terug. Dini Zwierink, dochter van de gegijzelde
J.T. Zwierink vertelde in het jaar 1989 aan Sloot ongeveer hetzelfde verhaal. Het
gezin woonde toen aan de Iependijk. Vader was monteur, later chef-machinist bij
de Twentse Stoomblekerij. Dini was toen elf jaar. Ze herinnert zich dat tijdens
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vaders verblijf in Amersfoort de bekende verzetsman J.H. Scheps haar moeder
bezocht en financiële hulp aanbood; die hulp werd geweigerd. Ze vertelt dat
moeder destijds niet heeft geweten dat de burgemeester opdracht had gegeven
om haar vader te gijzelen. Ze dacht dat de Duitsers hiervoor verantwoordelijk
waren. Vader kwam sterk vermagerd terug en stierf in het jaar 1971. Moeder
bleef de rest van haar leven rancuneus, vooral omdat nooit een verklarende
verontschuldiging werd gegeven. Bij de twee dochters van J. Megelink, de derde
gegijzelde was dat gevoel even sterk. Ze wilden Sloot, die de kinderen van de
gegijzelden opzocht niet ontvangen. Ook moeder Zwierink weigerde hem te
ontvangen. Daarom is alleen bekend dat J. Megeling kort na zijn terugkomst uit
Amersfoort lid werd van de NSB. Om moeilijkheden met zijn collega’s te
voorkomen werd hij als gemeentearbeider geplaatst bij de vuilnisverwerking. Na
een halve eeuw zijn de littekens in de familie niet meer zo schrijnend. De direct
betrokkenen zijn inmiddels overleden en voor de tweede generatie is het geen
angstige droom meer.
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Spoaren is ’t rapst verdeend
Dat is ja wa zonne loopschuut

De schipbeken
Twente is nog heel wat stromend water rijk. Talloze beken en – in mindere mate –
rivieren zoeken hun weg door het landschap. Ontelbaar is een begrip dat men
kan hanteren wanneer men ooit aan een inventarisatie zou beginnen van al het
stromende water in Twente. Begrijpelijk is dat in dit hoofdstuk over rivieren en
beken bij de inventarisatie voorbij wordt gegaan aan gegraven waterlopen.
Discutabel is die keuze in elke gevallen misschien wel. Hoe consciëntieus men
ook te werk gaat, ongetwijfeld zullen er kleine stroompjes de waarnemer zijn
ontgaan. Evengoed zal gediscussieerd kunnen worden over de namen van deze
waterlopen, die soms over een afstand van enkele honderden meter kunnen
veranderen onder invloed van een echte ‘couleur locale’. Hoe moeilijk is water te
grijpen.
Almelose Aa
Zie Hagen
Azelerbeek
Vormt de benedenloop van de Oelerbeek, stroomt westelijk van Borne
noordwaarts en valt in de Bornse Beek ten noorden van Zenderen
Bentelerbeek
Ontspringt ten zuidoosten van Beckum bij Vossebeld, stroomt westwaarts door
de Leemkuilen en verder naar het noordwesten waar hij loost op het
Twentekanaal. Aan de noordzijde van het kanaal zet de benedenloop van deze
beek zich in noordelijke richting voort tot hij in de Potlee valt.
Betlehemse Beek
Stroomt vanaf de oostzijde van het Haagse Bos oostwaarts ten noorden van
Losser en valt in de Dinkel.
Boekelerbeek
Zie Oelerbeek
Bolksbeek
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Voert een zeer groot deel van het Berkelwater af door middel van de Avinksluis
ten noordoosten van Haarlo in Gelderland. Vandaar stroomt hij in
noordwestelijke richting, onder Gelselaar langs en valt op de Overijssel-Gelderse
grens in het Twentekanaal. Het noordelijke deel van deze beek, dat door het
Markelose Broek stroomt en uitkomt in de Schipbeek is door de kanaaldijk
geheel afgesloten van het zuidelijk deel.
Bolscherbeek
Begint zijn loop op de grens van de gemeente Haaksbergen en stroomt vandaar in
noordwestelijke richting langs Hengevelde en loost op het Twentekanaal ten
oosten van Goor. De benedenloop van deze beek vervolgt aan de noordzijde van
het kanaal zijn weg door Goor en valt op de linkeroever in de Potlee bij
Pannenberg.
Bornse Beek
Stroomt vanaf Hengelo naar het noorden aan de oostzijde van Borne en buigt
boven Zenderen naar het westen, waar hij in de Weezebeek valt. Ter hoogte van
Weleveld is er een splitsing die verder gaat als Nieuwe Beek en die in de Loolee
valt. De Bornse Beek ontvangt water van de Azelerbeek, de Woolderbeek en zijn
bovenloop de Elsbeek, die ten noordoosten van Enschede begint.
Braakmansbeek
Zie Markgraven
Broekbeek
Vindt zijn oorsprong net over de grens in het Duitse Getelomoor en stroomt naar
het zuidwesten richting Veldhoek waar hij water van de Mosbeek ontvangt en ten
noorden van Geesteren in het Geesterse Stroomkanaal valt.
Buurserbeek
Zie Schipbeek
Deurningerbeek
Begint zijn loop ten noordwesten van de Lonnekerberg, stroomt via Deurningen
naar Hertme, waar hij in de Bornse Beek valt. Volgens sommige bronnen wordt
de Deurningerbeek ook wel Slangenbeek genoemd.
Diepenheimse Molenbeek
Ontvangt bij een grote waterafvoer van de Buurserbeek via een ontlastsluis ten
zuidoosten van Diepenheim een belangrijke hoeveelheid water. De beek stroomt
oostelijk van Diepenheim en loost via een afvoersloot en inlaatwerk op het
Twentekanaal ten zuiden van Goor.
Dinkel
Ontspringt in Duitsland ten noordwesten van Coesfeld, passeert de grens ten
noorden van Gronau, stroomt oostelijk van Losser langs de grens naar het
noorden, buigt onder Denekamp door en passeert deze plaats aan de westelijke
zijde. De Dinkel passeert bij Harseveld het Almelo-Nordhornkanaal en stroomt
verder noordwaarts langs Tilligte naar de grens met West-Duitsland, die door de
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rivier overschreden wordt bij grenspaal 72. Op Duits gebied stroomt de Dinkel
langs Lage en Neuenhaus, waar hij in de Vecht valt.
Drienerbeek
Wordt gevormd uit beekjes aan de zuidwestzijde van de Lonnekerberg en stroomt
langs Drienerwolde oostelijk van Hengelo naar Borne, waar hij in de Bornse Beek
valt.
Exose Aa
Valt rechts in de Midden Regge. De bovenloop van deze beek heet Wierdense Aa,
die ten oosten van Wierden begint. De Exose Aa ontvangt op de rechteroever
water van de Nieuwe Graven-Weezebeek-Denneboomlee.
Elsbeek
Zie Bornse Beek
Een andere beek met deze naam stroomt vanuit het Oldenzaalse Veen naar
Losser en valt ten zuiden van deze plaats in de Dinkel.
Enkterbeek
Zie Volterbeek
Fleringer Molenbeek
Wiens bovenloop Vosbeek heet, ontspringt ten oosten van Tubbergen, stroomt
naar het zuiden oostelijk van Fleringen en gaat door een grondduiker onder het
Almelo-Nordhornkanaal. Aan de zuidoever van dit kanaal zet de beek zich voort
langs Demmershoek om ten westen van ’t Loo in de Loolee te vallen.
Gammelkerbeek
Ontstaat uit een aantal sprengen op de hogere gronden van Oldenzaal onder
Gammelke, stroomt naar het westen (heeft in Hertme een verbinding met de
Deurningerbeek) en valt in de Loolee ten zuiden van Demmershoek.
Geesterse Molenbeek
Vindt zijn oorsprong in sprengen in West-Duitsland bij Uelsen en Wilsum. Uit
deze beek is destijds het Geesterse Stroomkanaal gegraven ten noorden van
Geesteren en Vriezenveen.
Geele Beek
Was oorspronkelijk een rechter zijtak van de Dinkel. Nu echter valt deze beek via
een stuw in het Dinkelkanaal. De bovenlopen van deze beek heten Sombeek en
Rammelbeek. De eerste ontstaat in het grensgebied met West-Duitsland. De
tweede ontstaat in West-Duitsland bij Bentheim en wordt door een grondduiker
onder het kanaal Almelo-Nordhorn geleid.
Glanerbeek
Ontspringt in het Aamsveen dat ten oosten van Enschede aan weerszijden van de
landsgrens ligt. De beek loopt ten oosten van Glanerbrug op de grens en valt
even ten zuiden van Losser bij Overdinkel in de Dinkel.
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Hagen
Is de linker arm van de Loolee waar die beek zich ten oosten van Almelo in twee
armen splitst. De Hagen, ook wel Schutterbeek genoemd, splitst vlak voor Almelo
de Kleine Hagen af die naar het noorden stroomt naar Huis Almelo, waarvan hij
de kasteelgrachten vormt. De Hagen zelf stroomt naar het westen verder tot de
Schutterbrug aan de markt van Almelo, waar hij zijn naam wijzigt in Almelose A.
Deze valt in de Nieuwe Graven.
Hagmolenbeek
Begint als Hegebeek bij de rijksgrens in de omgeving van het Usselerveen en
stroomt naar het westen, waar aan de rechterzijde de Usselerstroom loopt tot aan
Enschede. Ten noorden van Wissinks Möl splitst zich de Rutbeek af en heet de
Hegebeek verder Hagmolenbeek. De beek vervolgt zijn weg langs Beckum en
Bentelo en wordt ingelaten in het tweede pand van het Twentekanaal ten zuiden
van de schutssluis. De benedenloop van deze beek begint aan de westzijde van
het zijkanaal Wiene-Almelo ter hoogte van Huis ’t Warmtink en stroomt naar het
noordwesten, waar hij ten zuiden van de A10 in de Boven Regge valt.
Hazelbeek
Ontspringt ten noordwesten van Ootmarsum, stroomt westwaarts via boerderij
Hazelbekke, waar hij zijn naam aan ontleent, en vormt een bovenloop van de
Markgraven.
Hegebeek
Zie Hagmolenbeek
Hollander Graven
Is de benedenloop van enkele beken die ten oosten van Ootmarsum en ten
noorden van Denekamp ontspringen, en die naar het Dinkelkanaal toe loopt,
onder de Dinkel door.waar de Geele Beek in de Hollandergraven valt heet de beek
Dinkelkanaal. Bij Tilligter Broek heet de beek Tiligterbeek en valt in het Kanaal
Almelo-Nordhorn
Holtdijkse Beek
Ontspringt bij de vijf heuvels ten noorden van Markelo en stroomt oostwaarts
naar Goor, waar hij in de Boven Regge valt.
Itterbeek
Ontspringt ten noorden van Getelo in West-Duitsland, loopt naar het zuidwesten
en valt in het Geesterse Stroomkanaal.
Kleine Hagen
Zie Hagen
Linderbeek
Begint zijn loop in het Linderveld ten zuidoosten van Vroomshoop. Deze
bovenloop staat in verbinding met het verbindingskanaal, dat evenwijdig loopt
met het Overijssels Kanaal Zwolle-Almelo. De Linderbeek stroomt naar het
noordwesten langs Den Ham en valt bij Noordmeer in de Beneden Regge.
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Loolee
Ontstaat uit een aantal beken die bij Ootmarsum en Oldenzaal ontspringen,
zoals de Fleringermolenbeek, Gammelkerbeek en Weerselerbeek, en die zich in de
omgeving van ’t Loo tot Loolee verenigt. Ten oosten van Almelo splitst de Loolee
zich in de Hagen als linkerarm, terwijl de rechterarm noordwaarts loopt onder
het kanaal Almelo-Nordhorn door een grondduiker. Aan de overzijde van dit
kanaal loopt de Loolee verder en valt in de Hollandergraven.
Markgraven of Braakmansbeek
Ontstaat ten oosten van de weg Ootmarsum-Vasse uit diverse sprengen en
stroomt ten noorden van Tubbergen zuidwestwaarts onder Harbrinkhoek en
Mariaparochie door en valt ten noordoosten van Almelo bij Kluppelshuizen in de
Loolee.
Markveldse Beek
Zie Poelsbeek
Mosbeek
Ontspringt ten westen van Paardenslenkte ten noorden van Ootmarsum en
stroomt via Mander westwaarts naar de Broekbeek.
Nieuwe Beek
Zie Twickeler Vaart
Nieuwlandsebeek
Ontspringt als Wolfkaterbeek ten noordwesten van Beckum, stroomt door het
Nieuwland en loost op dezelfde afvoersloot en inlaatwerk als de Hagmolenbeek op
het Twentekanaal.
Nieuwlandsbeek
Ontspringt als Wolfkaterbeek ten noordwesten van Beckum, stroomt door het
Nieuwland en loost door dezelfde afvoersloot en inlaatwerk als de Hagmolenbeek
op het Twentekanaal.
Oelerbeek
Ontstaat als Rutbeek of Boekelerbeek uit de Hegebeek ten zuiden van Boekelo,
stroomt westelijk van deze plaats naar het noorden. Ter hoogte van Oele wordt de
beek de Oelerbeek genoemd. Hij stroomt, na met een grondduiker onder het
Twentekanaal te zijn doorgeleid, ten oosten van Delden noordwaarts en sluit aan
op de Azelerbeek en de Twickeler Vaart.
Overijsselse Vecht
Ontspringt in West-Duitsland ten noorden van Osterwick en stroomt langs
Nordhorn naar het noordwesten en komt bij Laar ons land binnen. Via
Gramsbergen, Hardenberg en Dalfsen stroomt de Vecht naar Genne even onder
Hasselt, waar hij in het Zwartewater valt. Belangrijke zijrivieren zijn de Dinkel en
de Regge.
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Poelbeek
Ontspringt in de omgeving van Nutter ten noorden van Ootmarsum en stroomt
oostwaarts, waar hij ondermeer met Vlasbeek en Enterbeek de Hollander Graven
vormt.
Poelsbeek
Ontspringt ten westen van Haaksbergen en stroomt noordwestwaarts als
Markveldse Beek via Markvelde langs Hengevelde en verder door de bossen van
Weldam, waar hij in het Twentekanaal valt. Aan de noordzijde
Stroomt de beek ondergronds door Goor om ten noorden van deze plaats in de
Regge te vallen.
Potlee
Wordt oostelijk van Goor gevormd door Zeldammerbeek en de benedenlopen van
Bentelerbeek en Bolscherbeek ten noorden van het Twentekanaal en valt op de
rechteroever in de Boven-Regge ten noorden van Goor bij Klaaserve.
Puntbeek
Ontspringt ten zuidoosten van Denekamp, stroomt door het heidegebied van
Punthuizen en valt in het Omleidingskanaal van de Dinkel.
Rammelbeek
Zie Gele Beek
Regge
Begon zijn latere loop bij Westerflier ten zuidwesten van Diepenheim en stroomt
vandaar naar het Twentekanaal waar hij met een duiker onderdoor wordt geleid.
Ten noorden van dit kanaal stroomt de Regge verder naar het noorden als Boven
Regge. Na de hofstede ’t Exoo, bij de uitmonding van de Exose Aa heet de rivier
Midden Regge tot aan het Overijsselsekanaal Zwolle-Almelo. Via een grondduiker
gaat de Midden Regge onder het kanaal door en heet, tot hij drie kilometer onder
Ommen in de Vecht valt, Beneden Regge.
Roelinksbeek
Zie Het Vree
Rossummerbeek
Ontspringt bij de weg Oldenzaal-Denekamp bij het Bekspring en stroomt vandaar
ten zuidwesten van Rossum langs Nijstad en stroomt verder als Middensloot
naar de Loolee.
Ruenbergerbeek
Ontspringt op Duits grondgebied ten oosten van Gronau en stroomt naar het
noordwesten, waar hij bij Overdinkel beneden Huis Ruenberg de grens passeert
en oostelijk van Losser in de Dinkel valt.
Rutbeek
Zie Oelerbeek
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Schipbeek ofwel Regge
Ontspringt als Aa in het Almssieckersbroek in West-Duitsland en stroomt langs
Ahaus en Alstätte naar de grens bij Haarmolenbrug. Daar in het Bramerveld
neemt hij de naam van Buurserbeek (voorheen Regge), genoemd naar het dorpje
Buurse, dat hij aan de noordzijde passeert. In het Assinksbos onder
Haaksbergen verandert de naam in Schipbeek, hoewel anderen deze
naamsverandering bij Markvelde plaatsen. Door de Rietmolen en langs Neede
stroomt de beek naar het punt, waar zes eeuwen geleden Deventer deze beek via
een waterleiding verbond met de schipbaar gemaakte Markelose Beek bij
Westerflier. Nu volgt de beek dit oude tracé nog steeds. Via een grondduiker
wordt de beek onder het Twentekanaal gevoerd en stroomt dan onder Bathmen
langs Deventer (waar hij de grachten vult) waar hij in de IJssel valt via de
Koerhuisbeek.
Schipvaart
Zie Twickeler Vaart
Schutterbeek
Zie Hagen
Snoeijnksbeek
Ontspringt in de Boerskotten ten zuidoosten van Oldenzaal en stroomt
oostwaarts en valt ten zuiden van boerderij Snoeijink in de Dinkel.
Sambeek
Zie Geele Beek
Springendalsbeek
Ontspringt in Nuttig Onland ten noorden van Ootmarsum en stroomt oostwaarts
via Springendal naar Ottershagen. Op de kaart niet meer te vinden.
Tilligterbeek
Zie Volterbeek
Twekkelerbeek
Ontspringt ten westen van Enschede bij ’t Stroot en stroomt westwaarts onder
Twekkelo door en valt in de Boekelerbeek.
Twickeler Vaart
Ontstaat ten oosten van Delden ten zuiden van de spoordijk Delden-Hengelo en
stroomt ten oosten van het kasteel Twickel noordwaarts, buigt in het
Hellecaterveld naar het westen en stroomt door tot het zijkanaal Wiene-Almelo.
Via een grondduiker wordt hij hier onder door geleid, waarna hij verder naar het
noordwesten stroomt ten noorden van de Hagmolenbeek, om ten oosten van
Enter in de Boven Regge te vallen.
Vlasbeek
Ontspringt ten noorden van Ootmarsum en stroomt met de Poelbeek oostwaarts
naar de Hollander Graven.
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Volterbeek
Ontstaat als Linderbeek op de hoge gronden ten westen van de weg OldenzaalDenekamp en stroomt als Volterbeek naar het noorden en wordt door een
grondduiker geleid onder het kanaal Almelo-Nordhorn. Aan de noordzijde
vervolgt de beek zijn weg langs de oostkant van het Agelerbroek en heet daarna
Tilligterbeek. De laatste drie kilometer heet de beek Enkterbeek onder welke
naam hij in de Hollander Graven valt.
Vosbeek
Zie Fleringermolenbeek
Het Vree
Ontspringt als Roelinksbeek ten oosten van Rossum en valt op de linkeroever in
de Volterbeek.
Weerselerbeek
Ontspringt ten noorden van Lemselo en valt westwaarts in de Middensloot.
Weezebeek
Ontvangt water van de Bornse Beek en de Dennebomerlee. De Weezebeek
stroomt onder Almelo langs naar het westen en valt in de Nieuwe Graven.
Het Wiemel
Ontspringt ten noorden van Ootmarsum en valt oostwaarts in de Hollander
Graven.
Wierdense Aa
Zie Exose Aa
Wolfkaterbeek
Zie Nieuwlandsbeek
Woolderbeek
Ontspringt bij Woolde ten noordwesten van Hengelo, stroomt in noordelijke
richting en valt op de linkeroever in de Bornsebeek.
Zeldammerbeek
Begint ten westen van Delden en stroomt door Zeldam naar het westen, waar hij
in de Potlee valt.
Het bevaren van rivieren en beken is een vanouds voor de hand liggende zaak.
De vondst van de voorhistorische boot bij Pese wordt in de literatuur nogal eens
als illustratie daarvan opgevoerd, terwijl de vondst van zo’n boot bij Daarle
nagenoeg onbekend is gebleven. Uiteraard ontstond, met de ontplooiing van de
handel een toenemende behoefte om de bevaarbaarheid van de waterlopen te
verbeteren. De eerste berichten over het nadrukkelijk meer schip-baar maken
van beken dateren uit de middeleeuwen, toen op initiatief van Deventer na 1350
de Schipbeek is ontstaan om de grachten van Deventer te vullen. Daarbij werd de
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oude bovenloop van de Aa (Ahaus) of Regge (Buurserbeek) vanaf Markvelde door
een gegraven waterleiding tot Westerflier verbonden met de ‘schipbaar’ gemaakte
Markelose Beek. Aldus ontstond een schipbeek van Ahaus tot Deventer. Dit tot
groot ongenoegen van Zwolle dat een stuk van zijn handelsstroom afgetapt en
omgeleid zag naar de concurrent Deventer. Zwolle was namelijk via de Vecht en
de Regge met de bijbehorende zijstromen op natuurlijke wijze met het Duitse
achterland verbonden. Na 1404 konden alle burgers van Zwolle met hun potten
(potscheepjes) voor hun nering tolvrij varen op de Vecht en de Regge. In dit
verkeerssysteem te water waren Nordhorn en Ahaus de meest verre punten.
Het Reggestelsel omvatte omstreeks 1800:
1.
-

de Loo-Lee van ‘t Loo te Dulder tot Almelo;
de Bornse Aa of de Bornse Schipbeek van Borne tot aan de Loo-Lee ten
noorden van Zenderen;
de Schipsloot van Vriezenveen naar Almelo;
de Almelose Aa van Almelo naar Exoo.

2.

-

de Aa, de oude bovenloop van de Aa of Regge (Buurserbeek) van Ahaus
tot Westerflier;
de Goorse Schipbeek van Westerflier tot Goor;
de Schipbeek van Westerflier tot Deventer;
de Boven Regge van Goor tot Exoo.

-

de Twickelervaart van Delden (Carelshaven) tot Enter.

-

de Midden en Beneden Regge, van Exoo tot aan de Vecht bij
Ommen.

-

3.

4.

Dit stelsel was vooral van betekenis voor het transport naar en van Twente. Veel
plaatsen konden evenwel, vooral in Oost-Twente, niet op directe wijze van dit
vervoersnet profiteren. De goederen moesten eerst overlandwegen naar de
verschepingspunten gebracht worden. De keuze van deze punten hing af van de
waterstand.
-

-

voor Noordoost-Twente was ’t Loo bij Dulder het verschepingspunt. ’s
Zomers was dit geheel onbruikbaar, evenals het haventje bij Borne.
Men zocht het dan verder stroomafwaarts naar Almelo of ’t Catteler te
Enter, Exoo of Grimberg;
voor
Zuidoost-Twente
was
Carelshaven
het
aangewezen
verschepingspunt, of anders ’t Catteler, Exoo of Grimberg;
voor Zuidwest Twente was Markvelde het meest geschikt of ander Goor;
in zeer droge tijden was geheel Twente aangewezen op de verst
verwijderde punten, Boomcate of zelfs Schuilenburg.
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De eerste hanteerbare aanwijzingen omtrent de betekenis van de schipperij op de
Regge en de Vecht dateren uit de maanden oktober 1673 tot en met mei 1674.
afgaande op de door Berkenvelder vermelde gegevens met betrekking tot het
aantal in Zwolle aangekomen schippers en hun herkomst, was de scheepvaart
over beide riviertjes van nagenoeg gelijke betekenis.
Voor de Reggevaart was Almelo het belangrijkste schipperscentrum met
tweemaal zoveel reizen als het tweede centrum: Enter. Dit leverde op zijn beurt
weer bijna driemaal zoveel reizen op als Rijssen. Van enige betekenis waren
voorts nog Zeldam, Eelen, Schuilenburg en Den Ham. Aan te nemen is dat
daarnaast Borne en Vriezenveen toen ook al schipperscentra waren. Borne was
in 1675 nog het belangrijkste Twentse centrum voor de handel in linnen. Als
zodanig werd het omstreeks 1700 door Almelo overvleugeld, niettemin bestond er
in 1744 in Borne nog een schippersgilde. Vriezenveen beschikte al voor 1700
over de zogenaamde Schipsloot voor het vervoer te water met – wat in 1755 wordt
aangeduid als – Geesterense en Vriezenveense turfschuiten. In 1795 woonden in
Vriezenveen eenendertig schippers. Zij voeren met hun schuitjes vrijwel alleen op
Almelo, ’t Loo en Borne. Het is daarom aan te nemen dat deze beperkte vaart van
Vriezenveense en Bornse schippers zich ook in 1673/74 nauwelijks op Zwolle
richtte en zij bijgevolg ook niet in Zwolle zijn geregistreerd. Enter nam tussen
1675 en 1800 ten koste van Almelo sterk in betekenis toe. Afgaande op het feit
dat in Enter in 1770 al evenveel schippers woonden als omstreeks 1800 moet
deze omslag al voor 1770 plaats gevonden hebben.
Westhoff (schrijver van ‘In het voetspoor van Thijsse’ 1949) wandelde met zijn
vrouw drie maanden langs de Twentse beken, onderweg alles noterend wat hij
vond en zag; en dat was meer dan menigeen wist en ooit had gezien. Over het
westen van Twente schrijft hij weinig vleiend. ‘Daar zijn nagenoeg alle beken
gekanaliseerd, zodat flora en fauna er zijn uitgeroeid en ze al hun bekoring
hebben verloren’. Maar bekoring vindt hij wel en ook nog heel wat en helemaal
raakt hij in vervoering wanneer hij gaat langs Mosbeek, Hazelbeek en de Kleine
Hazelbeek, die hij collectief aanduidt als de glorie van alle Twentse beken.
In geologische tijdperken stroomden enorme rivieren door Overijssel. Hieraan
danken IJssel, Vecht en Reest hun dalen. Voor de ijstijd (Risglaciaal) liep de Rijn
door het dal van de IJssel. De ijslobben die tot in ons land doordrongen vulden
dit dal op, waardoor de Rijn gedwongen werd een andere loop te kiezen. Toen het
ijs zich terugtrok liet het een diepe trog achter, die door afzetting werd opgevuld,
meegevoerd door smeltwater van de gletsjers. De Rijn zelf liet zich niet verleiden
tot terugkeer naar zijn oude loop. De in Duitsland naar het noorden stromende
rivieren zagen in de ijstijd hun dalen naar het noorden versperd. Ook zij werden
gedwongen naar het westen af te buigen en gezamenlijk een weg naar zee te
zoeken. Zowel in het huidige dal van de Vecht als dat van de Reest zijn restanten
te vinden van diepe dalen uit bepaalde fasen van deze ijstijd. (De Reest stroomt
bij Meppel in het Meppelerdiep). Na het Risglaciaal steeg de zeespiegel. De zee
drong door in de Eemvallei en ook in het dal van de IJssel, maar niet verder dan
halverwege Kampen en Zwolle. In de hierop volgende koudeperiode, de Würmtijd,
waren IJssel en Vecht verwilderde rivieren die zich moesten worstelen door met
de wind aangevoerde dekzanden. Bij het aanbreken van de huidige geologische
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periode, met een matig klimaat, het Holoceen, trok de Rijn zowel zijn zuidelijke
arm uit het gebied Gennep-Mook terug als zijn noordelijke arm uit het gebied van
de Oude IJssel. De Rijn concentreerde zich op de middelste arm. De
prehistorische IJssel was geen zijrivier van de Rijn.
De natuurlijke afwatering van het dekzandgebied bestaat uit een groot aantal
beekjes, dat zich vaak verenigt tot een grotere beek. De Regge is van dat laatste
een voorbeeld. In tegenstelling tot de grote rivieren, functioneren de beken alleen
voor afvoer van overtollig water uit het eigen gebied. Dit water ontvangen de
beken door ondergrondse toestroming. Het brongebied van de beek is de plaats
waar het water uit de bodem sijpelt. In de beekdalen treffen we hoofdzakelijk
beek-eerdgronden, bestaande uit lemig fijn zand. De beek-eerdgronden zijn
ijzerrijk. In het verleden is plaatselijk uit deze gronden zelfs ijzeroer gewonnen
voor kleine ijzersmelterijen. De omringende hoger gelegen gronden hebben
voortdurend blootgestaan aan uitspoeling door regenwater, waardoor de
bovenlaag geleidelijk aan verarmd is en er een verrijking van de onderliggende
laag plaats had. Dit uitspoelingproces wordt podzolering genoemd. De beekdal
begeleidende gronden behoren overwegend tot de veldpodzolgronden. Het
plantendek van laatstgenoemde gronden bestond uit vochtige heide. Deze werd
grotendeels ontgonnen tot bouw- en grasland. Op de beek-eerdgronden groeide
oorspronkelijk een bos bestaande uit els, es en wilg. De mens heeft dit bos voor
een groot deel omgezet in grasland. Op lage drassige plaatsen heeft zich op het
zand aan laagje veen ontwikkeld, dit zijn broekeerdgronden. Waar de veenlaag in
het beekdal een grotere dikte bereikt, worden madeveengronden aangetroffen. Dit
is in het Reestdal het geval. Deze beek ontsprong aan de voet van het
hoogveengebied
van
Dedemsvaart-Slagharen-Hollandscheveld.
Voor
de
ontginning van het hoogveen werd de Reest gevoed door ondergronds water
afkomstig uit het hoogveen, onderweg voegde zich daar mineraal kwelwater uit
het dekzand bij.
Woeste kolkende golven, snel voorbijschietende boomstronken, tot schuim
geslagen watermassa’s, die op rotsblokken beuken. Zo schetsen film en televisie
ons het beeld van een rivier. Stoere helden wagen hun levens in
stroomversnellingen, waar ranke kano’s en stevige vlotten tot wrakhout geslagen
worden. Het avontuur loopt af, zoals het script dat wil, maar de rivier blijft
stromen, kolken, beuken en te keer gaan als een wildeman, opgesloten in een
kooi van hoge oevers. Van hier tot in de eeuwigheid. Zo zijn de filmrivieren. Heel
anders dan de stroompjes die wij kennen uit de Twentse werkelijkheid. De snelle,
maar vriendelijke Dinkel, de kalm kabbelende Buurserbeek, de trage Regge. En
hun tot sloten rechtgetrokken zijbeekjes, die op een enkele uitzondering na (zoals
de Glanerbeek) het huppelen al in de vooroorlogse crisisjaren verleerd hebben.
Toch is het niet altijd zo geweest. De Dinkel heeft zich ooit een diep dal gesneden
in het land, dat toen nog geen Twente heette. Haar oevers zijn vrijwel even steil
en onbegaanbaar geweest als de wanden van een canyon, waarlangs we op het
doek een indiaan zien afdalen, stapvoets en voorzichtig op weg naar het water in
de diepte, waarin hij zijn paard zal drenken, tenzij tevoren een goedgemikt schot
hemzelf in de rivier doet tuimelen. En ook de Buurserbeek, waar deze voorbij de
lage kalkrotsen van de Haarmühle zijn weg zoekt tussen de grillige zandhoogten
van Huurne- en Hanebulten, heeft eenmaal een landschap doorsneden, dat nog
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altijd met ruggen en slenken herinnert aan de tijd toen ongetemde wateren het
zijn vorm hebben gegeven. Nu stroomt die Buurserbeek, zo gauw hij voorbij is
aan het verse beton en het oeroude gesteente waarin de molenkolk gebed ligt,
ons land binnen via een door kaden bedwongen loop. Door mensenhand geleid,
vervolgt hij zijn weg langs gladde taluds, over cementen obstakels en uiteindelijk
ook over een regelmatig schoongebaggerd zandbed. Maar dan, onder
Diepenheim, heeft hij zijn naam al veranderd. Van het Assinksbos onder
Haaksbergen tot aan het einde bij Deventer, waar de IJssel hem opslokt, wordt
hij Schipbeek genoemd. Schepen varen er niet meer, maar toch heeft deze
Schipbeek meer weg van een kanaal dan van een beek. Anders is het met de
Dinkel, althans met dat stuk van deze waterloop, dat de Twentenaren als hun
riviertje beschouwen; de rest is in Duitsland gelegen. Van de grens bij Glane tot
aan De Zoeke onder Losser zal binnen afzienbare tijd ook in Nederland de
kanaalvorm van de Duitse bovenloop drie kilometer ver worden voortgezet,
schreef men in het jaar 1978. De Dinkel zelf, die bij Glane ons land binnenkomt
en bij Lage weer naar Duits gebied vloeit, blijft bovenstrooms voor kanalisatie
behoed doordat in het heuvelland ten oosten van Losser zo’n ingreep gewoon niet
rendabel zou zijn. De Beneden-Dinkel, stroomt onder andere door het landgoed
Singraven, is aan de greep der ‘verbeteraars’ ontkomen door het graven van een
omleidingkanaal, ten oosten van Denekamp. Dat kanaal heeft sinds het in de
jaren vijftig van de twintigste eeuw ontstond, goed werk gedaan als
bliksemafleider. Bij sterke toevoer werkt deze leiding het overtollige water weg,
dat dan nog voor de Duitse grens weer in het moederbed terecht komt.
Het Duitse woord ‘rinnen’ (dat in Rijn en Rhone voorkomt en dat stromen of
vloeien betekent) herkennen we in het Twentse woord rietje. Daarmee wordt een
erosiedal bedoeld, zoals ze voorkomen in het door Dingeldein zo genoemde ‘Land
van heuvelen en heiden’ bij Ootmarsum. Steile randen kenmerkten deze
uitgeslepen dalen, waar soms wel en soms niet een ‘rietebeek’ doorheen loopt. De
‘soeze’ (bron) kan in de riete zelf liggen, of de beek komt voort uit een ‘stroot’: een
langgerekte, moerassige inzinking in een heidegebied. De resten van zo’n
stroomhoogveen zijn nog te zien bij Mander, waar de Mosbeek ontspringt, die als
een rietebeek verder stroomt. Langs de Hazelbeek, met Mosbeek en
Springendalsbeek de bekendste van de schilderachtige rietebeken, zijn in de
laatste hooimoerasjes (die aan de uitgestrekte vlieren en goren van het oude
Twente herinneren) nog wel orchideeënveldjes te ontdekken; een paarse weelde
van echt handekenskruid in een soppig tapijt van moerasvaren. Stroomafwaarts
gaan de rietbeken over in het type houtwalbeek, het meest voorkomende. Dan
zijn er nog heidebeken, waarvan de Puntbeek een mooi voorbeeld is. Het losse
zand waardoor deze beek zich een weg zoekt, heeft een bewogen geschiedenis
achter de rug. Dat laat zich aflezen in het diep ingevreten profiel. Hetzelfde geldt
voor de Dinkel, die in zijn hoge zandige oever bij de Greune Stet in het
Lutterzand de sporen toont van de toendra’s, poolwoestijnen en de bossen uit de
laatste ijstijd.
Houtwalbeken zijn eigenlijk bosbeken, maar in veel gevallen is het bos in oud
cultuurland veranderd en alleen als smalle oeverstroken in tact gebleven. De
Glanerbeek begint als een moerasbeek in het Aamsveen en krijgt ten noorden
van Glanerbrug het karakter van een houtwalbeek. Vooral achter het voormalig
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klooster Sint Olaf markeert het stroompje een verrukkelijk landschap, waarvan
ook de waterschapstechnici erkennen dat het kwetsbaar is. Er is een blijvend
stijlprofiel gemaakt op de plek waar de beek een interessante kleilaag uit de
oudste Krijtperiode (Wealden) ontsluit. Eigenlijk beheren Regge en Dinkel de hele
waterhuishouding van Twente, met uitzondering van de smalle zuidelijk strook
langs Buurserbeek en Schipbeek. Daarvoor is het waterschap De Schipbeek
verantwoordelijk. Toch zijn, historisch gezien, Buurserbeek en Regge één. De
oorsprong van de Regge legt men nu in de bossen van het Westerflier, ten zuiden
van Diepenheim. Vandaar stroomt een klein beekje noordwaarts, dat inderdaad
Regge heet en dat voor de jaren dertig via Goor, Enter, Rijssen en Nijverdal
noordwaarts naar Salland stroomde, om ten westen van Ommen in de Vecht uit
te monden. Maar voordat de stad Deventer, al in de middeleeuwen, de Huneper
Aa liet vergraven en met de Buurserbeek verbond (het doel van deze nieuwe
waterweg kwam in de naam Schipbeek duidelijk tot uitdrukking), vormde de
Buurserbeek de bovenloop van de Regge. Het stroompje uit het Westerflier was
toen niet meer dan een zijbeekje. En nog eeuwenlang bleef er Duits water uit de
Duitse Aa, via Buurserbeek, Schipbeek en Molenbeek, naar de Regge vloeien.
Ook nu nog is dat het geval, maar de Boven Regge loopt nu uit in het
Twentekanaal. Pas ten noorden daarvan, in de lage gronden van de
Herikermeene, ontspringt de Regge opnieuw. Dat zij zich voorbij Goor toch alweer
als een flinke stroom presenteert, is een gevolg van het opnemen van zijbeken,
vooral van de Poelsbeek, die uit het Haaksbergse komt en via Hengevelde en de
bossen van het Weldam naar het centrum van Goor stroomt, om even ten
noorden daarvan in de Regge uit te monden. Om het ingewikkeld te maken: in
Goor heet dit, nu grotendeels ondergronds stromende water, de Regge en de
eigenlijke Regge staat als Oude Beek te boek. Het Reggedal, dat u van de
Herikerberg, dus van Markelo komend, duidelijk voor u ziet liggen, volgt de
laagten tussen twee op veel plaatsen goed herkenbare stuwwallen. Het landijs
van de derde ijstijd liet een aantal van die heuvelruggen in Twente achter. Ze
verlopen allemaal noord-zuid en dat is de reden dat de Regge haar weg naar het
noorden zoekt. In een bocht om de Lemelerberg stromend, doorbreekt de rivier
tenslotte de heuvelrij en stroomt door een soort Porta Twentica de Vecht
tegemoet. Van de Twentse heuvels komen van links en van rechts de zijbeken,
vooral ter rechterzijde van heel ver weg. Het grootste deel van de stad Enschede
en verder heel de Twentse stedenband zijn voor hun afwatering op de Regge
aangewezen.
De oudere generatie Tukkers kan er nog wel van meepraten. Overstromende
beken die vervolgens leidden tot overlast in veel dorpen en steden. De
meerderheid zal u echter raar aankijken als u begint over het waterrijke Twente.
Bij water wordt meer gedacht aan de Noordholland of Friesland. De herinnering
aan de watersnoodramp uit het jaar 1953 is immers ieders nog bekend en wordt
op de lagere scholen in de geschiedenisboeken aangemerkt als een te herinneren
periode in de eeuwigdurende strijd tegen het water. Misschien was dit de aanzet
voor het op grote schaal economische waterbeheer van de tweede helft van de
twintigste eeuw waarmee ook de Twentse beken te maken kregen.
De Dinkel en het Lutterzand is uiteraard bekend en de Regge weet menigeen ook
nog wel te noemen. Op het platteland is de kennis meestal groter omdat hier het
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functioneren van de beeksystemen meer invloed heeft op het dagelijks leven. Zo
zijn de waterstanden voor de landbouw en natuurgebieden van groot belang. In
veel gevallen doet slechts de omgeving vermoeden dat er in het verleden een beek
moet hebben gelopen. Namen van gebouwen, straten en wijken kunnen ons
helpen in de zoektocht naar water in de stad. De naam Thiemsbrug, midden in
Hengelo, doet toch vermoeden dat er water in de buurt zou moeten zijn. Hoeveel
mensen weten dat er een beek onder de kruising ligt van de Oldenzaalsestraat en
de Bornsestraat in Hengelo. Wie is er niet over gereden? De wijk Roombeek in
Enschede is zelfs vernoemd naar de beek en de oude beek ligt er nog wel maar is
volledig ondergronds en is in de loop van de tijd steeds meer als riool gebruikt.
Ook in de kleinere kernen zijn de beken na verloop van jaren uit het zicht
verdwenen.
Tot voor kort was het bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk een
standaardprocedure om de beken en sloten maar om het plangebied heen te
leggen. De te bouwen wijk kon optimaal worden ingericht waarbij de ruimte
tussen groen, wonen en infrastructuur werd verdeeld. En het water? Voor het
water werden economische oplossingen gezocht. Al het afvalwater en regenwater
werd zo snel mogelijk ingezameld in ondergrondse buizen en afgevoerd naar de
zuivering of naar bergingsvijvers. Daar werd het water tijdelijk opgeslagen voor
het weer kon worden geloosd op een beek aan de rand van de wijk. En deze
aanpak behoort nog steeds niet helemaal tot het verleden. Gelukkig zijn er de
laatste jaren tal van goede voorbeelden hoe het ook anders kan.
Ook in de bestaande oudere centra en woonwijken werd de druk om de beken te
laten verdwijnen in de voorlaatste eeuw steeds groter. Op die beken werd van
alles geloosd. Door de bevolkingsgroei en de verdere industrialisatie werden de
beken vieze stinkende afvoergoten die langzamerhand werden omgebouwd tot
rioolstelsels. Door de bevolkingsgroei ontstond ook een toenemende behoefte aan
ruimte zowel op het gebied van wonen als voor de aanleg van goede
infrastructuur. De vieze stinkende beken moesten noodgedwongen onder de
grond verdwijnen; zo werd van de nood een deugd gemaakt. Tegelijkertijd werd er
door meerdere industrieën volop grondwater onttrokken. Denk maar aan de
textielindustrie,
brouwerijen
en
energiebedrijven.
Door
deze
vele
grondwateronttrekkingen werden de grondwaterstanden kunstmatig laag
gehouden en werd de drainerende werking van de beken ook niet gemist.
Ook de problemen van overstromingen door de beken als gevolg van hevige en
langdurige regenval werd vakkundig opgelost. De beken werden gedempt zodat ze
ook niet meer konden overstromen. Een simpele oplossing die bovendien ook nog
een ruimte opleverde. Dit betekende wel dat het aanstromende water buiten de
stad moest worden omgeleid. Zo gezegd, zo gedaan. Goede voorbeelden hiervan
zijn de ‘omloopleiding’ en de ‘koppelleiding’ in Hengelo. De namen geven het
economische gehalte van het waterbeheer goed weer. Men zag het letterlijk als
‘leidingen’ gevuld met water en via koppelingen en dergelijke werd dit vakkundig
om de stad heen geleid. Jaren hebben we met z’n allen gedacht dat we het water
de baas konden zijn en dat we het prima hadden geregeld. En toen, toen ging het
mis!
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De eerste signalen kwamen in 1980 en de jaren erna. Door alle maatregelen van
de laatste decennia begon Nederland te verdrogen. Het hele denken was erop
gericht om het water zo snel mogelijk af te voeren; vanuit de steden om geen
overlast te hebben en vanuit de landbouw ten behoeve van optimale
landbouwopbrengsten. Het gevolg was schade en achteruitgang van belangrijke
natuurgebieden die gelijktijdig overigens maatschappelijk en politiek gezien als
steeds waardevoller werden aangemerkt.
Een andere ontwikkeling was dat in de stedelijke gebieden steeds meer
grondonttrekkingen werden gestaakt. De teloorgang van de textielindustrie in
Enschede is het bekendste voorbeeld maar ook andere industrieën maakten
steeds minder gebruik van grondwater met als gevolg dat de grondwaterstanden
weer hoger werden. Omdat in veel gevallen de beken waren gedempt was ook de
drainerende functie niet meer aanwezig en leverde dit veel overlast op zoals natte
kruipruimtes, vochtige muren. (Drainage is inrichting om overtollig (grond)water
te verwijderen bijvoorbeeld door buizen waar het water inzakt of door een met
grind of puin gevulde sleuf; draineren is droogleggen).
Doordat al het water zo snel mogelijk werd afgevoerd ontstonden
benedenstrooms vaak enorme afvoerpieken en dit leidde weer tot overstromingen.
Men kon dit door middel van steeds hogere dijken een aantal decennia
volhouden totdat het in Nederland en andere landen in Europa de laatste jaren
heeft geleid tot grote overstromingen met veel schade. De afvoerpieken nemen in
de grote rivieren zulke grote vormen aan dat de risico’s van overstromingen
groter worden en de effecten van dergelijke overstromingen noodlottig kunnen
zijn. In tegenstelling tot de bovengenoemde overschotten aan water weten we ook
dat we in Nederland behoorlijke tekorten aan water kunnen hebben. Dit was het
geval in de zomer van het jaar 2003. De aanhoudende droogte heeft veel schade
opgeleverd voor landbouw, scheepvaart en natuur.
Bovenstaande gegevens hebben niet alleen te maken met de wijze waarop het
land wordt ingericht en wordt gebruikt. Een ander belangrijke oorzaak is de
klimaatsverandering. Nog geen tien jaar geleden werd dit afgedaan als
propaganda van milieubewegingen. Inmiddels is ook wetenschappelijk bekend
dat het klimaat versneld aan het veranderen is. De mate waarin dit gebeurt is
nog wel punt van discussie, ook de voorzichtige scenario’s hebben grote gevolgen
voor ons. De zomer zullen droger worden en de winters natter. De zomerneerslag
zal in kortere en hevige periodes vallen. Het huidige systeem waarbij alles zo snel
mogelijk wordt afgevoerd werkt averechts. Bij drogere periodes is er geen water
omdat alles te snel wordt afgevoerd en bij hevige neerslag komen er enorme
afvoerpieken omdat wederom het water te snel wordt afgevoerd. Bovendien zullen
ook de rioolstelsels in de stad naar verwachting veel vaker overlast veroorzaken.
De steeds grotere regenbuien veroorzaken vaker water op straat en soms tot in
de woningen. De overstromingen in het jaar 2001 in Rijssen geven een beeld tot
welke overlast en schade dit kan leiden.
In een tabel zijn een aantal klimaatscenario’s van het KNMI gegeven over hoe ons
klimaat er rond het jaar 2100 zou kunnen uitzien. Vooralsnog wordt vanuit het
waterbeheer uitgegaan van het midden scenario. De genoemde eenheden en
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percentages geven de veranderingen aan ten opzichte van ons huidige klimaat.
De tabel geeft aan dat de gemiddelde zomerneerslag zal afnemen met twee
procent uitgaande van het midden scenario. Deze neerslag zal echter in veel
kortere periodes gaan vallen waardoor er langere periodes van droogtes zullen
ontstaan die worden afgewisseld met meer hevige hoosbuien.
Zo links en rechts wordt momenteel al veronderstelt dat ook het midden scenario
wel een veel te voorzichtig scenario kan zijn en dat we wellicht van het hoge
scenario uit moeten gaan. De toekomst zal het ons leren. Punt van zorg voor ons
laaggelegen Nederland is wel dat we tijdig moeten anticiperen (vooruitlopen) op
de veranderingen. Om veranderingen in het waterbeheer door te voeren moet het
hele systeem worden aangepast en da kost veel tijd en geld. Een doorlooptijd van
veertig jaar lijkt hierbij reëel. Gaande weg zal hierbij ook meer duidelijkheid
komen over de daadwerkelijke klimaatsveranderingen zodat maatregelen hierop
ook tijdig kunnen worden aangepast.
Bovenstaand betoog doet haast vermoeden dat het wel heel slecht is gesteld met
het waterbeheer in de twintigste eeuw. Dit moet echter wel worden geplaatst in
het juiste perspectief. De twee helft van de twintigste eeuw was met name gericht
op de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en er moest worden voorzien in
een groeiende voedselbehoefte. Dit alles in een periode van enorme groei van de
bevolking, economie, welvaart en het denken dat alles technisch mogelijk is.
Denk maar aan de wedren naar de maan in de jaren zestig. Het Nederlandse
economische waterbeheer paste dan ook heel goed in die tijdsgeest met
bovendien een andere klimatologische situatie. Daar komt bij dat er met name op
het gebied van de waterkwaliteit enorm veel is verbeterd. De landbouw en
bedrijven hebben hun productieprocessen zodanig aangepast dat ook vervuilde
lozingen behoorlijk zijn teruggedrongen. Het water uit de riolen wordt door de
waterschappen goed gezuiverd waardoor de kwaliteit is verbeterd.
Bovenstaande ontwikkelingen geven aan dat er wel iets moet veranderen. In het
landelijke gebied moet het anders maar ook in stedelijke gebieden zal er veel
moeten veranderen. Het water zou weer moeten worden opgenomen als onderdeel
van onze leefomgeving. Het zou niet vanzelfsprekend moeten zijn dat het water
onder de grond verdwijnt. Overlast zal in bepaalde vormen geaccepteerd dienen
te worden. Een gezonde en veilige leefomgeving zal gecreëerd moeten worden. De
strategie voor de komende jaren is dat het water langer moeten vasthouden in de
bodem. Bij hevige neerslag wordt de afvoerplek afgevlakt en bij droogte is er een
langere nalevering van grondwater. De tweede stap is het water te bergen. Dit
bergen kan in overstromingsgebieden en bergingsvijvers zoals deze zijn aangelegd
bij het Genseler in Hengelo. De afronding van het stedelijk gebied richting de
snelweg is gecombineerd met een fraai landschappelijk uitloopgebied voor de
stadsrand. Hier wordt de waterberging, recreatie en stedenbouw goed
geïntegreerd. Kortom: vasthouden, bergen, afvoeren. In de stedelijke gebieden is
het principe van vasthouden, bergen en dan pas afvoeren een hele klus. Veel
beken zijn inmiddels verdwenen in de dorpen en steden. In samenwerking met
het waterschap maken de gemeenten waterplannen waarin wordt aangegeven
hoe in de toekomst wordt omgegaan met het water in de stad. Het terugbrengen
van de ‘natte’ infrastructuur lijkt moeilijk maar is wel mogelijk en ook
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noodzakelijk. Zo wordt in verschillende gemeentelijke waterplannen aangegeven
dat er weer water moet stromen in de wijken. Een voorbeeld – momenteel zeer
actief – is de Roombeek in Enschede.
Het waterschap Regge en Dinkel en de gemeente Enschede werken momenteel
hard om de Roombeek weer door de stad aan te leggen. Van de oostzijde naar de
noordwestzijde moet in het jaar 2008 de beek weer stromen. Als gevolg van de
vuurwerkramp in Enschede is er een volledig nieuw stedenbouwkundig plan
gemaakt voor onder andere het rampgebied. De Roombeek heeft hierin een
prominente rol gekregen. Hiervoor is maatschappelijk ook veel draagvlak. In tal
van publicaties en enquêtes bij de start van de wederopbouw van het rampgebied
is door velen aangegeven dat de beek weer in de wijk zou moeten stromen. Dit
water moet natuurlijk wel ergens vandaan komen en ook de wijk en de stad weer
verlaten. Kortom een klein gedeelte van een beek aanleggen gaat niet. Dit
betekent dat ernaar gestreefd wordt om de beek volledig terug te brengen. Gezien
de waterhuishoudkundige problemen die zich voordoen in Enschede is dit niet
alleen een wens maar ook noodzaak.
Als we in de tijd teruggaan heeft water in het verleden van Enschede altijd een
belangrijke rol gespeeld. Enschede is van oudsher gesitueerd net onder het
hoogste punt aan de westzijde van de stuwwal. Een van de redenen dat men niet
het hoogste punt heeft gekozen voor de vestiging is waarschijnlijk de
aanwezigheid van water geweest. Helemaal boven op de top was te weinig water.
Stromend water uit de beek was in die tijd een belangrijk goed en was in veel
gevallen bepalend voor de locatiekeuze van een nederzetting. Enerzijds was dit
van belang voor de consumptie voor mens, vee en bevloeiing van de akkers.
Anderzijds was water, indien voldoende aanwezig, ook van belang voor de
verdediging van de nederzetting; ook Enschede heeft hier gebruik van gemaakt.
Ofschoon er in het huidige stadsbeeld vrijwel niets van terug te vinden is, blijkt
uit historische kaarten dat Enschede tot aan het begin van de negentiende eeuw
nog een stadsgracht had. Ook bij de opkomst van de textielindustrie was de
aanwezigheid van schoon beekwater een belangrijke factor. In het
productieproces was veel water nodig. Het linnengoed werd nadat het geweven en
gewassen was uitgespreid op de bleekvelden. Door de zon werd het linnen witter.
Het linnen werd door de werknemers van de textielindustrie vochtig gehouden
door er met schepspanen water uit de beek op te gooien. Aan het eind van het
proces werd het product nog een keer goed gewassen. Voor dit hele proces was
dus veel water nodig. De bleekvelden bestonden feitelijk uit grasvelden die
werden gescheiden door een aantal sloten. Door dit te koppelen aan de
beeksystemen was er altijd voldoende schoon water. Ook werd veelal gezocht
naar plekken waar het grondwater vanzelf naar boven kwam (kwelplekken). De
Roombeek heeft ook als aan- en afvoersysteem gediend voor de textielindustrie.
Ook een aantal bleken zoals de Stroinksbleek en de Roesinkbleek maakten
onderdeel uit van dit systeem.
Naast het bleken van het linnen werd ook voor het kleuren van de textiel veel
water verbruikt. Door de explosieve groei van de textielindustrie leidde dit op enig
moment tot beken die regelmatig van kleur veranderden en in de volksmond
werden de beken al snel verfsloten genoemd. Door de enorme ontwikkeling van
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de textielindustrie was het water uit de beeksystemen niet meer voldoende en
begon men grondwater op te pompen voor het productieproces. Dit leidde ertoe
dat de beken droogvielen en vrijwel alleen nog als afvoersloot (verfsloot) dienden.
Door alle overlast die dit veroorzaakte werden de beken zo langzamerhand
overkluisd en werden er riolen van gemaakt. Aangezien er voldoende grondwater
werd opgepompt voor de industrie, levert dit ook geen grondwaterproblemen op
voor de stad. Met de teloorgang van de textielindustrie werden uiteraard ook vele
van de grondwateronttrekkingen stopgezet waardoor op tal van plaatsen het
grondwater weer ging stijgen. De drainerende en afwaterende functie die de
beken hadden worden nu in de eenentwintigste eeuw dan ook weer node gemist.
Ook voor de Roombeek geldt dat de beek in de loop van de tijd grotendeels
verdwenen is. Op dit moment is de beek nog maar op twee plekken zichtbaar.
Bovenstrooms is alleen het stuk tussen de Oldenzaalsestraat en het Ankrot nog
aanwezig. Benedenstrooms is het gebied groter. Vanaf de Roesinkbleekweg
stroomt de Roombeek door het Ledeboerpark naar de vijvers op de universiteit.
Met het herstel van de Roombeek kan een belangrijke natte ader weer worden
hersteld, waardoor zowel het grondwater als het regenwater beter kan worden
afgevoerd. Op dit moment wordt veel regenwater via het riool afgevoerd naar de
rioolwaterzuivering, waar dit relatief schone water wordt gezuiverd. Dit is niet
efficiënt. De gemeente heeft grote riolen moeten aanleggen om al dit water af te
voeren en het waterschap moet al dit water zuiveren. Als ook de
klimaatswijziging in ogenschouw wordt genomen, dan mag duidelijk zijn dat het
bouwen van steeds grotere riolen om de toenemende neerslag op te vangen niet
de juiste oplossing is. De aanleg van open water in de stedelijke gebieden zal de
meest duurzame oplossing blijken. Bovendien kan de aanwezigheid van water in
de stad een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Het
grote probleem bij het terugbrengen van het beeksysteem in stedelijke gebieden
is uiteraard de ruimte die dit vraagt. Dit vergt een goede ruimtelijke ordening en
de nodige creativiteit van ontwerpers om het water een goede plek te geven. Het
water in de stad hoeft niet altijd in de traditionele vorm van een beek terug te
komen. Dit water kan ook in stenige en architectonische vormen goed ingevuld
worden. De Roombeek in Enschede zal de komende jaren een belangrijke
testcase zijn in hoeverre ook daadwerkelijk bereidheid blijkt om de beek weer
terug te brengen in het stadsbeeld.
Ofschoon veel van bovengenoemde ideeën en plannen nog slechts aan het papier
zijn toevertrouwd, lijkt het erop dat er een breed draagvlak ontstaat om ook in
stedelijke gebieden weer ruimte voor het water vrij te maken. Dit geeft de
overtuiging dat de beek in de toekomst weer net als vroeger zijn plek zal
heroveren in het stedelijke gebied, waarbij men het water opnieuw leren kennen
en respecteren. Zo kunnen we ons een voorstelling maken bij het waterrijke
Twente zoals het ooit geweest is, maar dan net iets anders.
Dat er in de twintigste eeuw veel schade is toegebracht aan natuurlijke
beeksystemen is een bekend gegeven. Indirect gebeurde dat door de intensivering
van het grondgebruik, de toenemende oppervlakte aan bebouwing en asfalt
waardoor het regenwater niet meer in de grond kon dringen, de drooglegging van
natte gebieden en het afkoppelen van stukken stroomgebied. In directe zin zijn
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de beeksystemen beschadigd door het verleggen, recht trekken en vergroten van
beken. Nu kijken we daar anders tegen aan. Vroegere overstromingen vormen nu
geen probleem meer, daarvoor zijn verdroging van beekdalen en nivellering (op
gelijk niveau brengen, schakeringen of tegenstellingen wegwerken) van natte
natuurwaarden in plaats gekomen. Zowel boeren als natuurbeheerders hebben
met deze nieuwe problemen te kampen. Gelukkig zijn de samenleving en
overheden het er nu over eens dat naar een middenweg moet worden gezocht:
een integrale (voltallig, één geheel zijnde) benadering, waarbij de veerkracht van
de beeksystemen weer wordt opgevijzeld. Het woord veerkracht is nog niet zo gek
bedacht omdat stroomgebieden kunnen worden vergeleken met een spons. De
spons slaat in neerslagperioden veel water op en kan dit in droge perioden
langzaam afstaan. De beken vallen daardoor in de zomerperiode minder snel
droog. Met een goede sponswerking en beter doordachte inrichting van de
waterlopen kan er veel worden hersteld. De landinrichtingsdienst, de
waterschappen en de gemeenten waren tot laat in de twintigste eeuw nog bezig
met de aanpassing van landschap en watersystemen aan de toenmalige
gebruikswensen.
Nu
zijn
diezelfde
overheden
gezamenlijk
met
natuurbeschermers en boeren bezig om de verdroging en het verdwijnen van
natuurwaarden in de beekdalen op te lossen. Dat gebeurt door hele
watersystemen bij de plannen te betrekken in plaats van stukjes gebied en door
de kansen die zich voordoen te benutten. Zo wordt een duurzame invulling
gegeven aan natuur, landbouw en recreatie.
Om een beeld te krijgen van de verschillende aspecten van beken zullen we een
beeksysteem van bron tot monding denkbeeldig langslopen. We beginnen bij de
bron, meestal is dat in Twente een nat broekbos op de flanken van een stuwwal.
Het stroomgebied is dan nog erg klein, bijvoorbeeld enkele tientallen hectaren
groot. Het bronwater heeft een constante temperatuur, namelijk die van de
ondergrond: tien graden Celsius. Tijdens het transport door de bodem heeft het
grondwater mineralen uit de bodem opgelost en meegenomen. De chemische
samenstelling van het bronwater hangt dus af van de bodemlagen die het water
heeft doorlopen op weg naar de bron. Belangrijker nog is de tijd die het water
ondergronds heeft gehad om de mineralen op te nemen. Als dat water er enkele
maanden over heeft gedaan, lijkt de samenstelling nog steeds op regenwater: het
is schoon en er zitten maar weinig mineralen in. Als het water er echter een paar
jaar over heeft gedaan om boven te komen, is het verrijkt met bijvoorbeeld
calcium en ijzer. De planten en dieren van de bronmilieu’ s zijn afgestemd op het
type water, weinig of meer mineraalrijk. Aan de hand van de planten in zo’ n
brongebied zou men zelfs de ‘leeftijd’ van het bronwater kunnen afleiden.
Voorbeelden van planten voor ouder water zijn: dotterbloem (caltha palustris) en
bittere veldkers (cardamine amara). Voorbeelden van planten voor jong
grondwater zijn holpijp (equisetum fluviatile) en egelboterbloem (ranunculus
flammula).
Het water uit de bron of het bronbos vormt een bronbeekje van een paar meter
breed. Het water stroomt hard en door de stroming kunnen er maar weinig
planten in groeien. Alleen de bronsoorten haaksterrenkroos (callitriche
hammulata) en bronkruid (montia) gedijen hier. De macrofauna, de kleine bijna
onzichtbare onderwaterdieren, is daar meestal goed ontwikkeld. Naast
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kokerjuffers zitten er larven in van verschillende soorten eendagsvliegen en
steekvliegen. Deze dieren hebben met elkaar gemeen dat zij alleen in zuurstofrijk,
koel en schoon water kunnen leven. Om de stroming te trotseren zijn ze vaak
plat van lichaamsbouw. Verder hebben ze kromme pootjes of klauwtjes om zich
in extreme omstandigheden goed vast te kunnen houden aan stenen, bladeren
en takjes.
Verder benedenstrooms spreken we over de middenloop van een beek. Daar
neemt de helling van het terrein rond de beek wat af en het beekwater stroomt
daarom wat trager, van dertig tot vijftig centimeter per seconde. De beek begint
te meanderen, zij slingert door het landschap. Door het voortdurende proces van
uitschuring van zand uit de buitenbochten en afzetting van het meegevoerde
zand in binnenbochten verplaatst de middenloop zich geleidelijk. Dat proces
noemt men meanderen. De beek verlegt haar loop vooral in perioden van hoge
afvoer, het kan dan gaan om enkele decimeters, tot plaatselijk zelfs enkele
meters per winter. Op plekken waar kleilagen of oude banken met ijzeroer in de
bodem zitten gebeurt er weinig.
Verder benedenstrooms is weinig hoogteverschil in het landschap meer, de beek
heeft de flank van de stuwwal verlaten en stroomt door veel vlakker gebied. Zo’ n
benedenloop stroomt gemiddeld twintig centimeter per seconde. Het omringende
beekdal is niet echt herkenbaar meer. In dergelijke gebieden bestaat het
grondgebruik meestal uit intensieve landbouw of stedelijk gebied. De beek is
vaak rechtgetrokken. Dit betekent dat de oevers een strak profiel hebben
gekregen, soms met beschoeiing erlangs om de laatste pogingen tot meandering
in te dammen. De beken zijn halverwege de twintigste eeuw zo ingericht dat ze in
de winter snel het overtollige regenwater konden afvoeren. Daardoor was er in de
zomer vaak weinig water over. Dat werd gecompenseerd door stuwen in de
benedenlopen te bouwen. In de zomer kon het beekpeil dan nog een poosje
kunstmatig verhoogd worden.
Niet alle natuur is verdwenen, de motor is vaak nog aanwezig. Omdat de
benedenlopen in de laagste en meest benedenstroomse delen van de
stroomgebieden liggen, treedt hier in de oevers vaak kwel (welwater: water dat uit
de grond opwelt) op. Meestal is dat oude kwel die er jaren over heeft gedaan en
dus relatief rijk is aan kalk en ijzerionen. Het water is door deze kwelinvloed
meestal fosfaatarm, wat een goed milieu biedt voor veel kieskeurige
waterplanten. Hier vinden we karakteristieke planten die houden van kwel en
graag in de zon staan. Voorbeelden zijn diverse soorten uit het Verbond der
Kleine Fonteinkruiden, zoals drijvend fonteinkruid en rossig fonteinkruid
(potamogeton natans en alpinus).
Naast de prachtige bronbeken zijn er in Twente ook veel beken die van nature in
de zomer droog staan. Zij hebben geen bronvoeding en zijn dus direct afhankelijk
van de regenperioden. In de praktijk heeft en benedenloop van een beek
meerdere middenlopen en nog meer bovenlopen. Daarbij komen alle denkbare
combinaties voor, bijvoorbeeld een beek met een aantal bron-bovenlopen en een
aantal regenbovenlopen. Er komen ook bizarre situaties voor waarbij halverwege
een bovenloop alle beekwater in de bodem verdwijnt. Dit voorbeeld doet zich voor
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in de Onderbeek, een bovenloop van de Geesterse Molenbeek. Het verdwenen
water komt een kilometer verderop in dezelfde beek als bronwater weer omhoog
en stroomt daar verder. Wat vrijwel alle beken met elkaar gemeen hebben is dat
de planten en dieren afgestemd zijn op het stromende water of met het gedempte
klimaat erboven.
De Snoeyinksbeek bij Losser is een middelgrote zijbeek van de Dinkel, met een
stroomgebied van ruim zeven vierkante kilometer. De beek vindt haar oorsprong
in meerdere bovenlopen op de oostelijke flank van de stuwwal tussen Oldenzaal
en Enschede. De bovenlopen liggen voor een belangrijk deel in natuurgebieden
en landgoederen en hebben een groot verhang (verhouding van verval en lengte
tussen twee punten van een beek). Ze zien eruit als minuscuul kleine bosbeekjes
van enkele decimeters breed en ze worden gevoed door neerslag en diffuse
(verspreid, wijdlopig) bronnen in de omringende moerasbossen. Tussen en op de
elzenwortels treffen we zeldzame bronvegetatie aan, zoals het paarsbladige
goudveil en bittere veldkers. Het water in de bovenlopen stroomt permanent; het
is helder, koud en zuurstofrijk. De beekbodem bestaat uit zand, blad, stenen en
plaatselijke ondiepe keileem.
De middenloop en de benedenloop van de Snoeyinksbeek liggen in een meer open
boeren cultuurlandschap. Het grondgebruik bestaat uit een afwisseling van
weiland en maïsland, ook komen er nog houtwallen en bosjes voor. De gronden
langs de beek zijn van oorsprong erg nat door de aanwezigheid van kwel en
ondiepe keileemlagen. Veel landbouwpercelen langs de beek zijn voorzien van een
drainagesysteem waardoor de boeren al vroeg in het jaar het land kunnen
bewerken. Ondanks het intensieve grondgebruik heeft de Snoeyinksbeek in de
middenloop en de benedenloop op veel plaatsen het karakter van een traditionele
houtwalbeek behouden. Aan weerskanten groeien zwarte elzen en essen als hoog
en zwaar geworden hakhout. Daaronder groeien opvallend veel soorten wilde
struiken: hazelaar (corylus avellana), wegdoorn (rhamnus cartharticus), wilde
kardinaalsmuts (evonymus europaeus), tweestijlige meidoorn (crataegus
laevigata), sleedoorn (prunus spinosa) en gele kornoelje (cornus mas). Verder
komt er karakteristieke beekbegeleidende voorjaarsvegetatie voor, bestaande uit
slanke sleutelbloem, muskuskruid en bosanemoon.
Op de plaatsen waar de beekbegeleidende houtwallen door gebrek aan
onderhoud zijn verdwenen, laat de beek haar kracht zien. Op die plekken
meandert zij in de richting van de aangrenzende cultuurgronden; iets dat de
aangrenzende boeren niet graag zien gebeuren. Als reactie daarop hebben
grondgebruikers de oevers hier en daar met puin en stenen vastgelegd, hetgeen
voor een natuurlijke beek van deze allure natuurlijk geen fraaie oplossing is.
In het jaar 1970 heeft de gemeente Losser het beheer van de Snoeyinksbeek
overgedragen aan het waterschap Regge en Dinkel. Het waterschap was in die
tijd nog niet gericht op het beheer van natuurlijke beken. Op verzoek van de
ingelanden (grondbezitters) werd dan ook meteen begonnen met voorbereidingen
voor een rigoureus verbeteringsplan voor deze beek. De rijksnatuurbescherming
was echter bang voor het verlies van natuurwaarden en heeft uit voorzorg de
gehele beek onder de natuurbeschermingswet geplaatst. Voortaan zou iedereen
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toestemming van het rijk moeten vragen om nog iets aan de beek te mogen
veranderen. De problemen waren daarmee nog niet verholpen want noch de
boeren noch de natuurbeschermers waren echt blij met de beek zoals die erbij
lag. De samenleving hecht inmiddels veel waarde aan het behoud van dit soort
natuurlijke beken en het waterschap is nu een organisatie met een ‘brede blik’.
Maatregelen in beeksystemen worden eerst nauwkeurig afgewogen en er wordt
veel overlegd met belangengroepen. Zo werd in het jaar 1988 voorzichtig
begonnen met een natuurvriendelijke middenweg voor de grootste klachten van
boeren langs de beek. Bij de Denekamperdijk, waar de beek zich op veel plekken
tot wel zes meter ver in het aardappelland had geboord, werd de beek meer naar
het midden teruggelegd. Het meanderende karakter moest natuurlijk wel
behouden blijven, zij het op kleine schaal. Daarom werden de nieuwe oevers
voorzien van jonge boompjes, een houtwal om de beek weer een beetje in het
gareel te houden. Om de boompjes een kans te geven om aan te slaan werd hier
en daar een wilgenbeschoeiing gevlochten. Het kostte moeite om vakmensen te
vinden die dat handwerk nog goed beheersen. Bij de Veldmatenweg was zelfs
helemaal geen beekbegeleidende houtwal meer over. Een oud stuwtje werd
vervangen door losse natuurstenen in de bodem en oevers. Het vroegere
hoogteverschil was daardoor geleidelijker, het water kon rustiger stromen en de
oevers konden aan weerszijden ingeplant worden met gebiedseigen boomsoorten.
De stenen maakten het mogelijk dat kleine beekvissen weer konden passeren en
er werd extra zuurstof in het water gebracht, wat natuurlijk voordelig is voor de
waterkwaliteit.
Natuurlijk waren deze maatregelen erg lokaal. Vanuit de systeemgedachte
geredeneerd zou het hele stroomgebied erbij moeten worden betrokken. In het
jaar 1990 liet het waterschap dan ook samen met de rijksnatuurbescherming
een integraal (een geheel zijnde) inrichtingsplan opstellen voor alle waterlopen in
het stroomgebied van de Snoeyinksbeek. Het project werd begeleid door een
groep boeren uit de streek. Uitgangspunt voor dit integrale plan was een
evenwichtig compromis voor de functies landbouw en natuur, zoals die door de
provincie Overijssel waren toegekend. Nu werd er rekening gehouden met de
ecologische verbindingszones in het beekdal en met het probleem van verdroging
door te diep uitgegraven sloten en te lage grondwaterstanden. Minder verdroging
betekende een verbetering voor natuur langs de beek en voor landbouw op de
hogere delen.
Toen in het jaar 1994 het boerenbedrijf langs de Denekamperdijk ervoor koos om
elders een nieuw landbouwbedrijf te beginnen, kwam er ineens veel beweging in
het gebied. Via de landinrichting Losser werden gronden langs de Snoeyinksbeek
geruild, boeren konden hoger gelegen gronden op de essen krijgen als ze
daarvoor lagere natte delen langs de beek inruilden. Zo kwam de gehele
benedenloop van de beek met de natte beekdalgronden met een totale
oppervlakte
van
twintig
hectare
in
handen
van
de
vereniging
natuurmonumenten. Het compromisplan van het jaar 1990 kon nu worden
verschoven richting natuur: de parel van Twente werd opgepoetst. In het oostelijk
deel hebben het waterschap Regge en Dinkel en de vereniging
natuurmonumenten in het jaar 2001 een start gemaakt met een
natuurvriendelijke herinrichting van het beekdal. Een viertal percelen met een
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totale oppervlakte van zes hectare langs de beek is ontdaan van de voedselrijke
bovengrond. Historische structuren, zoals oude slenken, zijn in deze
beekdalgronden weer uitgediept. Zo ontstond weer een mozaïek van nattere en
drogere delen waarop zich natuurlijke vegetatiezones kunnen ontwikkelen. Op de
oevers van de beek en in de omringende houtwallen werden kale plekken
opnieuw ingeplant. Puin en ander materiaal dat vroeger in de beekoevers was
verwerkt werden verwijderd. De oude duikers werden vervangen door grote
rechthoekige duikers, waar de beek doorheen kan meanderen.
Om ervoor te zorgen dat de ingerichte percelen van natuurmonumenten vaak
genoeg onder water staan, zijn in de beek twee kunstmatige versmallingen
gemaakt. Door de verlaagde ligging maar ook door deze versmallingen zullen de
aangrenzende gronden vaker onder water lopen. Daarmee is het oude patroon
waarbij de hooilanden langs de beek een deel van de winter en het vroege
voorjaar onder water stonden, weer in ere hersteld. Deze natte hooilanden, ooit
maten of meden genoemd, waren vroeger bekend vanwege de vele soorten
orchideeën. De verwachtingen voor de natuurontwikkeling zijn hooggespannen!
Voor de middenloop en de bovenloop van de beek zijn de plannen nog niet
uitvoeringsgereed. Er is daar nog onvoldoende grond beschikbaar voor alle
partijen, zodat voor de noodzakelijke ruil ook grond van elders nodig is. Bij de
landinrichting Losser wordt daar hard aan gewerkt maar het zal nog enkele jaren
duren voordat ook daar alle partijen tevreden zijn en de beek in volle glorie kan
worden hersteld.
De Geesterse Molenbeek is een karakteristieke houtwalbeek bij Tubbergen, in het
noorden van Twente. De bovenloop van deze beek bestaat uit een aantal kleinere
beken die vanaf de stuwwal van Ootmarsum in westelijk richting stromen, te
weten de Mosbeek, de Elsenbeek, De Onderbeek en de Hazebekke. Het zijn
allemaal prachtige houtwalbeekjes die zich al slingerend een weg zoeken door de
dalen. Vroeger voerde een deel van de bovenlopen water af naar zuidelijke
richting langs Almelo naar de Regge. Omdat er weinig water in de beken te
verdelen viel hebben de overheden er in het jaar 1965 voor gekozen om al het
water voortaan in westelijke richting via de Geesterse Molenbeek te laten
stromen. Zo kreeg het stroomgebied van de Geesterse Molenbeek een omvang
van vijfentwintighonderd hectare en vooral een garantie van permanente
wateraanvoer uit de brongebieden op de stuwwal van Ootmarsum. De
bovenlopen liggen in de buurt van Vasse voor een belangrijk deel in
natuurgebieden. Ze hebben smalle houtwallen en vallen vooral op door de rijke
begroeiing van bronvegetaties erlangs. De beekdalen zijn hier vaak maar enkele
tientallen tot enkele honderden meters breed en bestaan uit kleinschalige
graslanden met langs de beek bossen elzenbron. Het zijn moerassige bossen met
overwegend zwarte elzen; het grondwater komt daar diffuus (verspreid, wijdlopig)
omhoog en vormt zeer kleine stroompjes. In de schaduw van de bomen is
zeldzame bronvegetatie te vinden, met plantensoorten als dotterbloem,
paarsbladige goudveil en bittere veldkers. Voor een deel worden de bronbossen
nog steeds als hakhout beheerd: elke tien jaar worden de stammen dan
afgezaagd.
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Van de Mosbeek liggen overigens niet alle bronnen in het bos. Enkele bronnen
liggen verspreid in een open veengebiedje, een reservaat van de stichting
Overijssels Landschap. Dit gebied is belangrijk vanwege bijzondere kwelplanten
die juist van zonlicht houden, zoals beekbreek (narthecium ossifragum). De
omgeving van de benedenloop: de Geesterse Molenbeek is meer agrarisch getint.
Het cultuurlandschap heeft hier wel forse hoogteverschillen: hoge escomplexen
met maïs en grasland en daartussen smalle maar diepe beekdalen met
houtwallen en bossen elzen. De houtwallen langs de beek zijn meestal maar
smal, vaak een of twee rijen zwarte elzen, soms met essen ertussen. Enkele
eeuwen geleden waren in het stroomgebied wel zeven watermolens in bedrijf. Nu
kunnen we langs de bovenloop van de Mosbeek nog twee watermolens vinden. Ze
zijn nog steeds intact maar doen vooral dienst als toeristische trekpleister. Langs
de Onderbeek zijn bij een woonhuis nog restanten van een vroegere watermolen
te vinden. Langs de benedenloop van de Geesterse Molenbeek wijzen zware
beuken bij de Vermolenweg op de plek waar vroeger twee watermolens stonden.
De molenaars waren grootverbruikers van hout; zij zorgden altijd voor voldoende
voorraad van bossen eiken of beuken bij de molens.
Het stroomgebied van de Geesterse Molenbeek heeft veel gemeen met het
Snoeyinksbeekgebied. Ook hier waren de beekbegeleidende houtwallen in de loop
van de twintigste eeuw op veel plekken verdwenen door het achterwege blijven
van onderhoud. De winterse piekafvoeren in de beek waren toegenomen door de
intensieve ontwatering van het stroomgebied. Ook hier trokken twee
belangengroepen aan het water: de landbouw wilde een optimale afvoer van het
water in het voorjaar; de natuurbescherming vroeg juist om beekherstel, om
slingerende, ondiepe beekjes.
In het jaar 1980 heeft het waterschap Regge en Dinkel samen met de
Landinrichtingsdienst een plan gemaakt voor de inrichting en het beheer van alle
waterlopen in het stroomgebied van de Geesterse Molenbeek. Voor het
waterschap was dit overigens het eerste plan voor beekherstel, waarbij zowel de
belangen van de landbouw als van de natuur integraal werden behartigd. Om
aan de droogleggingeisen van de toenmalige landbouw te voldoen moesten de
benedenloop en een deel van de middenloop plaatselijk worden verruimd. Om
ecologisch meest kwetsbare stukken Geesterse Molenbeek te ontzien werd een
zogenoemd verdeelwerk voor hoge afvoerpieken gemaakt. Daardoor kan bij de
hoge afvoeren het teveel aan water van de Geesterse Molenbeek worden
afgekoppeld en via een andere waterloop naar de noordelijker gelegen Broekbeek
worden geleid. Via de Broekbeek worden de afvoertoppen naar het punt geleid
waar de Geesterse Molenbeek uitmondt in het Geesters Stroomkanaal, waar
worden beide waterstromen weer samengevoegd en stromen ze verder richting de
Beneden Regge.
Een oude stuw ter hoogte van de vroegere watermolens in de Geesterse
Molenbeek is vervangen door een trapvormige stuw: een cascade. De cascade
moet een hoogteverschil van meer dan een meter overwinnen en tevens
zorgdragen voor extra beluchting ten behoeve van de waterkwaliteit. Om het
probleem van telkens terugkerende verzanding van beken met houtwallen op de
oevers te voorkomen, zijn op vaste afstanden van elkaar zandvangers gemaakt.
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Als de zandvangers regelmatig worden schoongemaakt kunnen de tussenliggende
beektrajecten niet meer verzanden en hoeft daar dus geen kostbaar en ingrijpend
onderhoud meer plaats te vinden. Op plaatsen waar de oude houtwallen niet
meer aanwezig waren werden deze hersteld. Geprobeerd werd een strook van drie
meter breedte aan te kopen voor de aanleg van nieuwe houtwallen. Belangrijk
was dat ze samen een doorgaande ecologische verbindingszone zouden vormen
voor oevervogels en marterachtigen. Binnen de beekbegeleidende houtwallen
moest het proces van natuurlijke meandering nog steeds mogelijk zijn, zij het in
beperkte mate.
Bij de uitvoering van het plan is de grondaankoop het grootste probleem
gebleken. Het waterschap wil in dergelijke projecten zowel de beek als de stroken
daarlangs in eigendom verwerven maar als een boer niet wil verkopen stagneert
de uitvoering ter hoogte van zijn percelen. Sinds de start van de uitvoering van
het plan in het jaar 1986 is langs vijftig procent van de benedenlopen en
middenlopen grond verworven voor restauratie of aanleg van beekbegeleidende
houtwallen. Het plan is na twintig jaar dus nog steeds in uitvoering.
Voor de Mosbeek is in de negentiger jaren van de twintigste eeuw een apart
herstelplan gemaakt. Om de beek voldoende ruimte te geven voor meandering en
om nieuwe beekbegeleidende houtwallen aan weerszijden te ontwikkelen is hier
gestreefd naar de verwerving van een strook grond van negen meter breed. Van
dit plan is inmiddels een groot deel gerealiseerd, mede dankzij een regionale
kavelruil die door de Dienst Landelijk Gebied wordt uitgevoerd. Ook hier zijn
natuurlijke zandvangers aangelegd om tussentijds graafwerk in de beek te
minimaliseren. Verder zijn alle oude duikers zoveel mogelijk vervangen door
bruggen met leuningen. De watervoorziening voor de molens of beter gezegd, het
afvangen van zand uit de beek ter hoogte van de molens, is verbeterd. In de
winter van 2001/2002 is begonnen met het inrichten van een viertal
waterbergingsgebiedjes direct benedenstrooms van de watermolen van Bels. De
waterbergingsgebiedjes zijn oude beekdalgraslanden met een gezamenlijke
oppervlakte van enkele hectaren, waarin haaks op de beek wallen worden
aangebracht. De gebiedjes zijn in eigendom van Landschap Overijssel, een deel is
als weiland verpacht aan boeren. Het meest benedenstrooms gelegen
waterbergingsgebiedje wordt tevens van de voedselrijke bovengrond ontdaan.
Daarop mag zich broekbos en nat hooiland met orchideeën gaan ontwikkelen. Bij
hoge afvoeren overstroomt de beek en vullen de vier waterbergingsgebiedjes zich
één voor één. Na een periode van hoog water lopen de gebiedjes vaak genoeg leeg,
richting de beek. Om te zorgen dat de gebiedjes functioneren zijn de duikers in
de benedenstrooms gelegen Mosbeek-trajecten extra klein gemaakt. Voor de
periode van extreem hoog water worden in de wallen haaks op de beek
overloopvoorzieningen aangebracht. De beken zijn niet overal toegankelijk maar
dankzij de vele fietspaden en zandwegen die erlangs liggen kan men er toch grote
stukken goed zien. Voor de overige delen van de beken in dit project geldt dat er
veel bruggen zijn; vanaf die plaatsen kunnen bezoekers een goed beeld krijgen
van het beekkarakter en het beekdallandschap. Tot de brongebieden van de
Mosbeek behoort ook het terrein dat De Reuterieje (roterij) wordt genoemd. Op
oude kaarten is de boerderij van de Reut’n-boer vermeldt.
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Op het land van Ton Ploegmakers uit Beuningen werd in 2002 een belangrijk
deel van de Puntbeek in oude staat teruggebracht. Het water wordt nu langer
vastgehouden en daardoor minder snel afgevoerd. Bovendien is ook het waterpeil
verhoogd. Door het water meer ruimte te geven ontstaat er benedenstrooms
minder kans op overstromingen en komt de natuur weer volop tot zijn recht. Bij
de realisatie van het project speelden Staatsbosbeheer en Waterschap Regge en
Dinkel een belangrijke rol. Ton Ploegmakers kwam in 2003 op het idee om een
poel in zijn land te graven als waterbron voor zijn honderdvijftig Schotse
hooglanders. Het perceel waar het om gaat grenst aan een stuk grond van
Staatsbosbeheer. Bij zijn zoektocht naar een goede plek voor de poel stuitte Ton
op de oude loop van de Puntbeek, die op het terrein van Staatsbosbeheer nog te
zien was. Staatsbosbeheer en Waterschap Regge en Dinkel grepen hun kans en
gingen met Ton Ploegmakers in gesprek. ‘In de jaren zestig (van de twintigste
eeuw) is de waterloop als gevolg van de ruilverkaveling rechtgetrokken’, weet
Herman de Kluizenaar van Waterschap Regge en Dinkel. ‘Hiermee ging de
veerkracht van het watersysteem verloren. Bovendien kon de Puntbeek op het
laaggelegen perceel van Ploegmakers buiten zijn oevers treden. Door de Puntbeek
zijn meanderende karakter terug te geven, konden we dit herstellen’. Ton besloot
in te stemmen met het herstel van de oude beekloop. ‘Het is toch prachtig, zo’n
meanderende rivier over je land?’ De oude beekloop was op het terrein van
Staatsbosbeheer makkelijk terug te vinden. ‘Hoewel het tracé wel wat was
dichtgeslibd, konden we hem goed zien lopen’, vertelt Herman. Ook in het
weiland van Ton Ploegmakers werd de oude loop vrij snel teruggevonden. ‘Bij het
graven kon je de stobben van de elzen die langs de oevers stonden nog zien
zitten’, aldus Ton. Het land rondom de beekloop werd afgeplagd en daarmee
voedselarm gemaakt. Doordat de Puntbeek het gebied nu doorkruist, is er een
hoger grondwaterpeil gecreëerd. Voor de natuur heeft dit de nodige gevolgen. ‘Er
zijn verschillende heidesoorten in het gebied teruggekomen, zoals de dopheide en
de kleine zonnedauw’, vertelt Fons enthousiast. ‘We wisten dat dit in het deel van
Staatsbosbeheer mogelijk was. Dat er ook nog oude soorten in de landbouwgrond
van Ton zaten, hadden we nooit gedacht’. Ook hebben veel bijzondere dieren hun
plek gevonden in het gebied. Zo is de rugstreeppad in 2005 bij de Puntbeek
aangetroffen. Dit is erg bijzonder omdat het dier op slechts twee andere locaties
in de buurt voortkomt. Blijkbaar is er nu voldoende samenhang tussen de
gebieden, dat deze soort zelf de nieuw ingerichte natuur vindt. Ook is het
icarusblauwtje weer in het gebied te vinden. Deze vlindersoort, een pionier, komt
voor op de klaverachtige planten af, met name de rolklaver. Verder komen er veel
libellen voor. De weidebeekjuffer voelt zich er erg goed thuis. Al die libellen bij
elkaar zorgen voor een prachtige blauwe kleur boven het water. En als je geluk
hebt vliegt er af en toe ook nog een ijsvogel over. Wat betreft de flora en fauna
zijn de doelstellingen dus ruimschoots gehaald. Ton Ploegmakers is ook erg
tevreden over het resultaat. Zijn Schotse hooglanders kunnen echter niet meer
van de nieuwe natuur genieten. Als gevolg van de MKZ en daardoor ontstane
druk op de prijzen, deed Ton zijn dieren van de hand. Ploegmakers en
Staatsbosbeheer gaan op zoek naar een gezamenlijk (begrazing)beheer voor het
gebied. Ton Ploegmakers ontvangt subsidie voor onderhoud van het terrein.
Hiervoor maakt hij gebruik van de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN).
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Woar a-j stoat in de weerld haankt of van woar a-j zit
Den koomp oet Losser en wet van niks! (grensbewoners smokkelden)

De stenderkast Wissinks Möl

De standerdmolen wordt ook wel een stenderkast, kastmolen of staakmolen
genoemd. Dit type behoort tot de oudste korenmolens in Nederland. De meeste
molens van dit type dat vooral in Brabant, België en in Twente voorkwam zijn
verloren gegaan als gevolg van slijtage, verwaarlozing, brand of gewoon afbraak,
nadat hun functie als maalwerktuig geen rol meer speelde. In zekere zin is de
constructie van de standerdmolen eenvoudig omdat de gehele kast met het
aandrijfwerk en maalwerk (vaak 40.000 kg) gedraaid kan worden: op de wind
gezet. Hierbij draait hij om en rust op een zware verticaal staande spil, de
standerd. Deze meestal eikenhouten centrale poot heeft bij Wissinks Möl een
diameter van tachtig centimeter. De molen is bovendien van een zelden
voorkomend type door de grote hoogte en de drie verdiepingen (zolders) binnenin
de molen. Door deze bouw heeft de molen drie koppels maalstenen, als enige in
Nederland en wellicht in Europa. De wieken hebben een lengte (vlucht) van
veertien meter en reiken tot vlak boven de grond (grondzeiler). Ongevallen door
een klap van de molen zijn met deze molen dan ook wel voorgekomen. De unieke
bouw van deze standerdmolen, verder te noemen stenderkast is de aanleiding
geweest dat de molen in het jaar 1970 op de monumentenlijst is geplaatst.
In de Randstad wordt een stenderkast een standerd-korenmolen genoemd. De
oudste vermelding van windkorenmolens in Holland is uit de stad Haarlem.
Graaf Floris V schonk in het jaar 1274 aan de poorters (burgers) van Haarlem
een privilege betreffende het recht om ten behoeve van plaatselijke uitgaven
accijns te heffen op het gemaal. Dat betrof zowel het malen met rosmolens (met
paarden) als met windmolens. Ook vroegere vermeldingen van standerdmolens in
Holland zijn: ’s Gravezande voor 1290, Dessiederkerke, vermoedelijk omgeving
Dordrecht voor 1296, Amsterdam voor 1296. Aanvankelijk had de graaf die het
recht van de wind in zijn graafschap bezat erg veel standerdmolens in eigendom.
Daaraan bleken nogal wat bezwaren verbonden want reeds in het midden van de
veertiende eeuw verkocht de graaf veel windkorenmolens aan steden en dorpen
en ontving dan alleen nog de opbrengst van het windrecht. In Rotterdam
verkocht de graaf in het jaar 1352 al zijn molens aan de stad. Hij gaf de stad de
wind en het recht zoveel molens erbij te zetten als ze wilden.
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Talloze inwoners van Twente, ook velen van buiten kennen Wissinks Möl, de
imposante zwarte stenderkast zoals die in het natuurreservaat Buurserzand
stond. Eindeloos veel foto’s zijn gemaakte van deze fotogenieke molen in zijn
schilderachtige, eenzame omgeving op de heide tussen de jeneverstruiken,
weerspiegelend in het veenplasje. Bij de wandeling rondom de massieve
houtconstructie van zijn onderbouw heeft menigeen ook het levensverhaal van de
molen kunnen lezen dat gebeiteld staat op de vier grote Bentheimer
funderingsstenen. Het is in de vorm van een gedicht in de Twentse streektaal
door J.J. (Ko) van Deinse:

Ik zin’ne olae stenderkast
oet achtten honderd twee,
Do mi’j Jan Heenik Wissink ginn’
in Ossel bouwen dee.
Ik heb as Wissinks Möl bekènd,
op ’t oale èrve door,
’t Zoad van ’n Osseler Esch emaald
hoast honderd twintig joar.
De ni’jje tied met ziennen stoom
dee hef ’t mi’j an edoan,
As gedacht’nis vuur ‘t noageslacht
kwam ‘k op diss’ stèè te stoan.
In negenteenhonderd twintig een
hef Jan Bernard van Heek
mi’j kof en mi’j weer op ebouwd
hier achter Zonnebeek.
Sunt Joapik 1921 J.J. v.D.
(Ko van Deinse)

De historie van de molen is verbonden met het eeuwenoude erve Wissink, waar
de molen in het jaar 1802 werd gebouwd. Na meer dan vier eeuwen horigheid
konden Thijs en Marten Wissink in het jaar 1770 het door hen bewoonde erve
kopen van het Stift Vreden, een kerkelijke instelling die reeds in de vroege
Middeleeuwen veel bezittingen in Twente had. Jan Hendrik Wissink, zoon van
Thijs (1758-1816) en gehuwd met Fenneken Breteler nam in het jaar 1802 het
initiatief een windmolen bij zijn erf te bouwen. In dezelfde tijd werd ook de
boerderij uitgebouwd, gevelstenen herinneren aan deze gebeurtenissen. Voor het
bouwen van de molen vroeg hij vergunning om op het veld tussen zijn erf en het
Wiedenbroek een korenmolen te mogen plaatsen. In de holtink van de Usseler
marke op 26 juli 1802 verzetten zich de goedsheren van het erve Hulscher en de
bouwman van het hofhorige erve Lammerink hiertegen. Zij waren bang dat de
draaiende wieken gevaar zouden opleveren voor het vee dat naar de heidevelden
werd gedreven om er voedsel te zoeken. Na eindeloze discussie werd besloten dat
de molen geplaatst mocht worden ‘alwaar de stender met deszelfs voet is
liggende.’ Het verhaal gaat dat Wissink vooraf op de hoogte was van wat er in de
holtink zou worden beslist. In de nacht voor de markevergadering had Wissink
met man en macht gewerkt om de stender daar te krijgen waar hij de molen
graag geplaatst zag.
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Verschillende onderdelen van de molen zijn geschat op een leeftijd van enige
eeuwen. Het is waarschijnlijk dat de molen ouder is dan de bouw op het erve
Wissink en dat hij van elders is gekomen. Een document, nu nog in origineel
aanwezig op het erve en getiteld ‘Notificaatsi Van Houdwerk’ bevat de opsomming
van alle houten onderdelen van de molen en behoorde ongetwijfeld als stuklijst
bij de leverantie in het jaar 1802. Het is ondertekend door J.T. Boesch. De
herkomst van de molen is tot op heden nog niet vastgesteld.
Zo is de molen ruim een eeuw lang in het bezit geweest van Wissink en waren de
opeenvolgende geslachten boer op het erve en molenaar. Er werd hoofdzakelijk
rogge gemalen uit de omgeving, er kwamen ook boeren uit Duitsland om hun
rogge te laten malen. De opeenvolgende molenaars waren:
•
•
•
•
•

Jan Hendrik
Hermannus
Frederik Wilhelm
Hermannus Johannes
Gerrit Hendrik

Wissink 1758 - 1816
Wissink
1855
Wissink 1822 - 1906
Wissink 1856 - 1917
Wissink 1871 - 1951

Omstreeks de eeuwwisseling wordt het bestaansrecht van de molen bedreigd. De
Lonneker landbouwcoöperatie, opgericht in het jaar 1896, heeft voor de leden
een machinale malerij gebouwd. Ze kunnen hun graan zo inleveren bij de
coöperatie en lang wachten op malen zoals bij de molen als er geen wind was,
hoeft niet meer. De bedrijvigheid op Wissinks molen loopt daardoor zodanig terug
dat de inkomsten voor de familie op het erve niet langer toereikend zijn. In het
jaar 1902 besluit molenaar Hermannus Wissink met zijn gezin het erve te
verlaten. Hij vestigt zich op een boerderij in Boekelo om daar als boer een nieuw
bestaan op te bouwen. Het erve Wissink met de molen laat hij over aan zijn
jongere broer Gerrit Hendrik. De molen blijft in bedrijf en er komt een nieuwe
molenaar: Boesveld. De dagen van de molen lijken geteld en in het jaar 1921
maakt Wissink plannen om de molen af te breken. Er zit zoveel hout aan dat
daarvan een complete schuur gebouwd kan worden.
De plannen van Wissink komen ter ore van Ko van Deinse uit Enschede. Als
historicus en schrijver over Twente kent hij de omgeving en de molen in Usselo.
Hij komt zich overtuigen van wat er gaande is. Doordat hij de historische waarde
van de molen kent tracht hij Wissink te bewegen af te zien van de
afbraakplannen. Dit is tevergeefs want Wissink wil de molen kwijt. Het
voortbestaan van de molen hangt nu aan een zijden draad en goede raad is duur.
Van Deinse beraamt een reddingspoging en gaat te rade bij zijn vriend Jan
Bernard van Heek die in het Buurserzand woont. Hij dringt er bij hem op aan de
molen te kopen en hem te verplaatsen. En zo gebeurt het. Hendrik Wissink is
bereid de molen te verkopen en Van Heek laat de molen in het voorjaar van het
jaar 1921 afbreken. De molen wordt opgebouwd op een perceel heide,
Roerinkskamp, achter de villa Zonnebeek van Van Heek.
Bekend is dat beide vrienden zich ervan bewust waren dat de molen daar niet op
de juiste plaats stond. Het paste in de plannen van Van Heek om in dat deel van
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het Buurserzand een openluchtmuseum aan te leggen. Als eerste object zou
daar Wissinks Möl geplaatst zijn, verder zouden er een bakspieker, een
wagenschuur en een iemenschoer komen. Ook oude landbouwwerktuigen en
gereedschappen zouden daar een plaats vinden. Omdat Van Heek in het jaar
1923 overleed is zijn ideaal nooit verwezenlijkt. De molen bleef het enige
museumstuk, deze stenderkast zou het pronkstuk van het museum worden. Van
Heek was ook de eigenaar van de Bommelas, het ‘losse’ boerderijtje in het
Buurserzand. De totale kosten van koop en overplaatsing hebben ongeveer
tienduizend gulden bedragen.
Ter gelegenheid van deze redding maakte Van Deinse het gedicht over de historie
van de molen dat is uitgebeiteld in de voetsteunen, mede ter informatie van
bezoekers. De terugplaatsing van de molen in oude glorie op zijn historische
plaats op het erve Wissink is wellicht de meest waardige hommage aan Van Heek
en Van Deinse voor hun daad van tijdelijke-in-bewaring-neming als herinnering
voor het nageslacht. Na het overlijden van Van Heek zijn de testamentaire
wensen uitgewerkt om het gehele Buurserzand tot een beschermd
natuurreservaat te maken. Zo is door zijn weduwe Edwina van Heek-Ewing in
het jaar 1929 het prachtige gebied met inbegrip van de daarin staande molen
geschonken aan de vereniging tot behoud van natuurmonumenten die daarmee
tot op heden ook de zorg voor de molen overnam.
Daar op de heide in het Buurserzand in zijn eenzame, onbeschermde omgeving
heeft de molen veel te verduren gehad. De tand des tijds knaagde eraan, hitte,
koude, vorst en regen, onweer en storm tasten het bouwwerk aan. Spechten
boorden gaten, nestelende uilen en andere vogels in het interieur, vernielingen
door vandalisme, souvenirjagers en mensen die hun bezoek bevestigden met het
inkerven van hun namen; allen lieten hun sporen na aan de molen. Als in de
jaren vijftig van de twintigste eeuw de molen zodanig in verval raakt dat
ingrijpend herstel nodig wordt, dreigt opnieuw gevaar voor het behoud van de
molen. Natuurmonumenten is beschermer en beheerder van natuurmonumenten
maar niet van opstallen. Ze is niet genegen veel geld te besteden aan de
restauratie en zou zelfs overwegen de molen te verkopen. Dat brengt weer de
lokale liefhebbers van de molen in beweging en de noodklok wordt geluid. De
stichting Edwina van Heek die de nalatenschap van J.B. van Heek en zijn
echtgenote beheert, biedt aan de nodige restauratie op haar kosten uit te voeren.
Zo wordt Wissinks Möl in het jaar 1957 door molenbouwers de broers Adriaans
uit Weert met grote zorg gerestaureerd en met feestelijk vertoon weer
overgedragen aan natuurmonumenten. Voorlopig was de molen weer gered.
Toen de ongekend hevige novemberstorm in het jaar 1972 de molen beukte, de
wieken losrukte en op hol deed slaan waardoor een begin van een brand
ontstond als gevolg van wrijving en de hele molen ernstig teisterde, ging de molen
weer even door het oog van de naald. Een ingrijpend herstel bleek nodig zodat
daartoe de hele molen moest worden afgebroken. Gelukkige omstandigheid was
nu dat de molen in het jaar 1970 door de rijksdienst voor de monumentenzorg
als monument was aangemerkt, waardoor de herstelkosten door het rijk zouden
kunnen worden bekostigd. Als de restauratie van de molen wordt voorbereid
komt het idee op om de molen naar Usselo terug te plaatsen. Monumentenzorg
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wil daaraan wel meewerken. De monumentenwet echter laat overplaatsing niet
toe zonder toestemming van de gemeente. De buurtschap Buurse komt in actie
om zijn molen te behouden. De onderdelen liggen vervolgens bijna acht jaar te
wachten op herbouw.
In de Twentsche Courant van 16 november 1972 wordt een artikel geschreven
over de toestand van de molen. Er wordt ook een helder pleidooi gehouden voor
terugplaatsing naar Usselo. Wanneer de eigenaar in het jaar 1974 duidelijk laat
weten de molen het liefst uit het natuurgebied te willen verwijderen wordt deze
mogelijkheid actueel en komen de gemoederen in beweging.
Omdat de omgeving niet geëigend is en cultuurhistorisch niet bij haar past,
vernielingen een voortdurend probleem vormen en bovendien de recreatieve druk
ter plaatse verstorend werkt.
De net herstelde molen wachtte een niet bedoeld, doch doods bestaan. Broekhuis
in Eigen Erf:
Ze vloekt niet in deze bij uitstek mooie omgeving, maar doet toch vreemd aan in dit
natuurmonument. Zacht en teer is de gedachte die zij oproept, maar het is de
gedachte aan hetgeen eens was. Zij is ongetwijfeld nog schoon, ze maakt een
krachtige figuur en domineert haar omgeving nog, maar het is de omgeving niet
meer van haar leven, de omgeving waar ze betekenis had voor mens en
maatschappij, waar zij haar arbeid verrichtte en door haar wiekenstand meeleefde
met muldersgezin en buurtschap, juichte en weende met de mensen, waar ze
hoorde tot de gemeenschap.
Duidelijk voelt men hier de spanning tussen het wezen van de molen en zijn
status in een natuurgebied. Later een belangrijk motief voor eerherstel, doch
voorlopig uit piëteit voor zijn redder (Van Heek) nog geaccepteerd.
Als vervolgens in Haaksbergen buiten Buurse om plannen worden gemaakt om
de molen naar het recreatiepark ’t Scholtenhagen in Haaksbergen te verplaatsen,
schiet dit een aantal mensen uit Buurse in het verkeerde keelgat. Zij zien dit als
een poging tot diefstal, ze voelen zich in hun belangen bedreigd en richten een
actiecomité op: ‘De Möl mot bliev’n.’ Ook vrezen boeren, nooit zo blij met
natuurmonumenten en dergelijke instellingen, dat een verwijdering uit het
Buurserzand een onderdeel is van een herinrichting van het reservaat waarin zij
niet zijn gekend en die voor de aangrenzende boeren met land wellicht
beperkende bepalingen zal inhouden. Zij wensen voorwaarden te verbinden aan
een verplaatsing van de molen.
Met medewerkers van Het Oversticht en natuurmonumenten zoeken leden van
het actiecomité naar een geschikte plaats elders in Buurse, gemeente
Haaksbergen. Met de mogelijkheid van terugplaatsing naar de oorspronkelijke
plek wordt kennelijk nog onvoldoende rekening gehouden. Het is echter de wens
van natuurmonumenten dat alle betrokkenen in de besluitvorming gekend
worden. Op 4 september 1974 is er een overleg in het gemeentehuis van
Haaksbergen met burgemeester Stadhouders. Aanwezig zijn vertegenwoordigers
van het actiecomité uit Buurse, De Hollandse Molen, De Overijsselse Molen,
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Monumentenzorg, Het Oversticht en Natuurmonumenten. Usselo wordt
uitdrukkelijk als een van de mogelijkheden genoemd. De stichting Edwina van
Heek, niet aanwezig bij het overleg laat schriftelijk weten voor handhaving in het
Buurserzand te zijn, doch bij een onvermijdelijke verplaatsing alleen Usselo
acceptabel te achten. Tijdens de vergadering wordt door Monumenzorg op spoed
aangedrongen bij de besluitvorming; de termijn voor de overheidssubsidie Is
bijna afgelopen. Wijzigingen van bestemmingsplannen in Buurse zullen
waarschijnlijk te veel tijd vergen zodat andere plaatsen dan Usselo en ’t
Buurserzand eigenlijk niet meer in aanmerking komen. Afgesproken wordt dat
allen hun gedachten nog eens over de zaak laten gaan om op 4 oktober het
gesprek voort te zetten.
Het actiecomité ziet de bui al hangen en laat kort daarop weten in verder overleg
geen zin te zien. De molen zou natuurmonumenten niet in de weg staan en
Buurse zou haar niet willen missen. Om dit laatste kracht bij te zetten belegt het
actiecomité een vergadering met de Buurser bevolking. Anderen zijn hiervoor niet
uitgenodigd. Het resultaat van deze vergadering laat zich raden. De aanwezigen
willen met alle mogelijke middelen de molen voor Buurse behouden.
Op 4 oktober wordt het overleg gewoon volgens afspraak voortgezet, met als
afwezige het actiecomité. Unaniem is men van mening dat bij een noodzakelijke
verhuizing alleen het erve Wissink in Usselo in aanmerking komt. Dat was de
oorspronkelijk plaats van de molen. Op grond van het vorige overleg heeft
natuurmonumenten al vergunning gevraagd bij het ministerie voor een
verplaatsing naar Usselo. Er is immers haast geboden en natuurmonumenten
heeft op voorhand aangenomen dat alle betrokkenen, inclusief het actiecomité en
de gemeente Haaksbergen tenslotte wel zullen meewerken. Dit is ook
uitgesproken tegen het ministerie.
Nu is het de beurt van de gemeente Haaksbergen om verontwaardigd te zijn. Het
college van burgemeester en wethouders protesteert bij natuurmonumenten
tegen de onjuiste informatie aan het ministerie. Natuurmonumenten erkent en
verklaart haar voorbarigheid, doch handhaaft de aanvraag. Daarin worden ook
natuurhistorische en cultuurhistorische redenen voor de verplaatsing naar
Usselo aangevoerd. Er werd raad gevraag van Het Oversticht en De Overijsselse
Molen. Ondanks de brieven van Het Oversticht en De Overijsselse Molen om de
kandidatuur van Usselo te ondersteunen, neem de raad een motie aan waarin
het college opgedragen wordt ‘met alle haar ten dienste staande middelen te
bevorderen dat de stenderkast voor de gemeente Haaksbergen behouden blijft.’
De zaak is nu een politieke zaak geworden en overwegingen die rekening houden
met de molen als cultuurhistorisch monument worden niet meer gehoord.
Usselo, gemeente Enschede blijft nog een onzekere factor. Wel hebben
gemeentelijke diensten al enig voorbereidend werk gedaan om op een eventuele
komst van de molen voorbereid te zijn. Maar ook hier heeft het Buurser
actiecomité de trom al geroerd en het gemeentebestuur afgeschrikt. Men wil geen
moeilijkheden met de buurgemeente Haaksbergen. Alleen als Buurse bereid is
begrip op te brengen voor een verplaatsing naar Usselo en de bezwaren wil laten
vallen, is het college bereid daaraan mee te werken. Dit is echter te veel gevraagd.
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De zakelijke belangen en het politieke- en emotionele klimaat waarin de kwestie
is beland sluiten dit praktisch uit. Reacties blijven dan ook niet uit en van
verschillende kanten wordt de gemeente onder druk gezet om zich niet afzijdig te
houden. Het actiecomité ‘Wissink’s Möl noar oale stee’ ziet tenslotte kans het
nodige begrip op te wekken voor de feitelijke situatie. Het comité bestaat uit
Monumentencommissie, Natuurhistorische Museumvereniging, Historische
Sociëteit Enschede-Lonneker en particulieren. Ook wordt het argument gebruikt
dat Enschede weinig monumenten heeft. Het jaar 1975 is het monumentenjaar
en de stad Enschede viert het zeshonderdvijftig jarig bestaan. Het zou een mooie
gelegenheid zijn om de terugkeer van de Wissinks Möl te vieren. Het
laatstgenoemde actiecomité start een bliksemactie en
stuurt een
gedocumenteerd schrijven naar de minister. Handtekeningen van plaatselijke,
regionale en provinciale culturele instanties staan ter ondersteuning onder de
aanvraag tot verplaatsing van de molen naar Usselo. Afschriften gaan naar
Gedeputeerde Staten, natuurmonumenten, monumentenzorg en gemeente
Enschede.
Dan komt het advies van Gedeputeerde Staten aan de minister over de aanvraag.
Het college spreekt zich uit voor Usselo op grond van cultuurhistorische
overwegingen en zal slechts bij verplaatsing subsidie verlenen. Het
gemeentebestuur van Enschede dat gekozen had voor een voorzichtig passief
beleid laat weten medewerking te zullen geven in het geval vergunning wordt
verleend; wel zullen de mensen in Buurse behoorlijk moeten worden ingelicht.
Haaksbergen stelt definitieve standpuntbepaling nog uit in afwachting van een
afrondend gesprek dat nog gehouden zal worden tussen alle betrokkenen en
Buurse. Niet duidelijk is echter wie dat moet organiseren; het Buurser
actiecomité voelt er niets voor. Op 18 februari 1975 komt de beslissing van de
minister. Deze moest binnen zes maanden reageren volgens de bepalingen van de
monumentenwet. Hij beschikt gunstig voor Usselo en de subsidietermijn wordt
met zes maanden verlengd. Het nieuws slaat in Buurse als een bom in en de
gemeente Haaksbergen maakt alsnog bezwaar op grond van de reeds eerder
genoemde feiten. Het college vertrouwt erop dat daarom natuurmonumenten de
vergunning niet zal toekennen en baseert zich hierbij tevens op een toezegging
van hen de molen niet te zullen verplaatsen als Buurse dat niet wil. Kort daarop
werd vermoed dat natuurmonumenten toch tot daden zal overgaan en werd door
de gemeente op 11 maart 1975 beroep bij de Kroon aangevraagd tegen de
beschikking van de minister. Voor de gevolgen voor zo’n beroep had Het
Oversticht reeds gewaarschuwd. De subsidie zal vervallen en de opbouw zal jaren
uitgesteld worden, daarna zal nog worden bekeken of er opnieuw subsidie zal
worden verleend. Het beroep schorst immers de werking van de vergunning. Voor
voorstanders van de plaatsing in Usselo betekent deze ontwikkeling een enorme
domper maar het actiecomité in Buurse is tevreden. De totale restauratie en
overplaatsing zal een bedrag van een kwart miljoen gulden vergen. Reeds heeft de
molenbouwer Beckers uit Bredevoort een groot aantal onderdelen, waaronder de
grote kamwielen met grote toewijding gerestaureerd zodat de bouw kan beginnen.
Toch is er weer werk aan de winkel. Natuurmonumenten gaat het afrondend
gesprek met Buurse organiseren. De gemeente Haaksbergen en De Overijsselse
Molen hadden hierop aangedrongen en natuurmonumenten heeft er zelf ook
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belang bij. Zou men Buurse kunnen overtuigen dan zou het beroep wellicht
ingetrokken worden en kon de molen nog op tijd in Usselo gereed komen. Ook
zou als dit niet lukte aan de hand van het resultaat besloten kunnen worden de
behandeling van het beroep af te wachten met verlies van subsidie, dan wel de
molen toch maar weer op te bouwen in het Buurserzand. De hoorzitting wordt
gehouden op 17 april in een volle zaal in Buurse, volgehangen met spandoeken.
Directeur Gorter van natuurmonumenten is voorzitter wil overgaan tot het
openen van de vergadering. Dan komt tot verassing van velen de Buurser Revue
en voert aan aardig stuk op over de stenderkast die natuurlijk moet blijven.
Eindelijk wordt in de rumoerige zaal een lange rij met sprekers geopend. De
vertegenwoordigers uit Buurse benadrukken allen de zakelijke belangen van de
molen als toeristische trekpleister, alle andere instanties wijzen op de belangen
van de molen als monument die naar hun mening in Usselo het best gediend
zijn. Nu manifesteert Usselo zich ook duidelijk met een lijst met achthonderd
handtekeningen en een krachtig pleidooi. Daarin wordt gewezen op de ‘oudste
rechten en de historische enige juiste papieren, de molen mag geen zwerfkei
worden.’ Ook de oudste inwoner van Usselo, Rosink voert het woord:
Meneer de veurzitter. De möl maalt nich meer. Dat zal e in Buurse ok wa nooit
doan; doar hef e ok niks te zeuk’n. Ik kan mi’j nich herinner’n dat d’r ooit ne
Buurske boer ziene row noar de möl hef bracht. Hee heurt in Ossel en nerg’ns
aanders. Dat wol ik d’r mer van zegg’n.
Daar is geen woord Spaans bij. Toch wil men in Buurse ook wel gaan malen.
Gevreesd wordt echter dat deze hoorzitting geklets achteraf is en dat de
beslissing allang is genomen; voorzitter Gorter ontkent dit. Een idee van de
voorzitter van De Overijsselse Molen om samen een Stichting Stenderkast op te
richten wordt door Buurse afgewezen. Nadat voorzitter toegezegd heeft het
gesprek met Buurse te zijner tijd eventueel voort te zetten wordt de vergadering
gesloten. Daarna blijft het nog enige tijd rumoerig.
In Buurse blijft een gevoel van onbehagen hangen. Vermoedelijk had men zoveel
tegenactie uit de omgeving en daar buiten niet verwacht. Van overleg was helaas
geen sprake geweest. Ook viel op dat boeren uit Buurse en Usselo die normaal
samenwerken in hun organisaties nu tegenover elkaar stonden. Zij zijn echter zo
verstandig om dit met elkaar te bespreken en besluiten dat de partij voor wie
uiteindelijk de beslissing negatief uitvalt, dat dan ook zal accepteren. Nu de
hoorzitting voorbij is hopen voorstanders dat natuurmonumenten de
behandeling van het beroep zal afwachten. De vereniging besluit hier inderdaad
toe en deelt dit op 11 juni 1975 mee. Zij aanvaardt daarmee de consequenties
met betrekking tot de financiering. Nu breekt een tijd van wachten aan en wordt
het stil rond de molen. De gemoederen komen tot bedaren. In Buurse en
Haaksbergen leeft het gevoel dat de zaak verloren is. In Usselo en Enschede
worden de activiteiten voortgezet om straks de molen te kunnen ontvangen. Het
comité aldaar richt op Molendag 1975 de Vereniging Wissinks Möl op. Het doel is
het behoud van de molen op de historische plaats op het erve Wissink.
Natuurmonumenten overlegd met De Overijsselse Molen over het door deze
stichting aangeboden beheer van de molen. In een regionaal weekblad wordt
vanuit Buurse gemeld dat ondanks dat de molen is afgebroken en opgeslagen in
een loods, er toch meer toeristen naar het Buurserzand komen.
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Intussen bereidt de Raad van State een hoorzitting voor die op 15 oktober 1978
in Den Haag gehouden zal worden. Daar worden de nodige pleitbrieven
ontvangen. De hoorzitting zelf komt grotendeels neer op een herhaling van de
bekende standpunten van beide partijen, niet met spandoeken maar in een
rustige voorname sfeer met schilderijen van Hollandse meesters als decor. De
burgemeester van Haaksbergen betoogt in zijn pleidooi dat iedere inbreuk op de
leefbaarheid van kleine kernen zoals Buurse vermeden moet worden. En dat het
idee van natuurmonumenten om de molen naar Usselo te brengen Buurse te ver
gaat. Hij herhaalt dat de minister zijn beslissing op onvolledige en onjuiste
informatie heeft gebaseerd en verzoekt de Kroon te adviseren de beschikking te
vernietigen. De pleiters voor Usselo beklemtonen nog eens de historische
verbondenheid van erve en molen, het goede beheer dat in Usselo mogelijk is, de
plannen om de molen weer te laten draaien en de vele medewerking die van veel
kanten is aangeboden. Interessant is de vraag van de voorzitter of de in
onderdelen uit elkaar liggende molen een onroerend of een roerend goed is; dit
laatste blijk het geval te zijn. Aangezien de monumentenwet bij een beschermd
monument slechts van onroerende goederen spreek zouden juridisch gezien de
onderdelen zonder vergunning direct naar Usselo verhuisd kunnen worden. Deze
vlieger kan echter niet opgaan omdat in dat geval ongetwijfeld zou worden
gehandeld in strijd met de intentie van de monumentenwet. De belangrijkste
partij op de hoorzitting is natuurmonumenten. Hun laten weten dat er na een
eventuele voor Usselo gunstige uitspraak van de Kroon nog altijd beslist kan
worden over de definitieve plaats. Ze kunnen in dat geval van de vergunning
gebruik maken zonder daartoe verplicht te zijn. Alternatieven worden van de
hand gewezen. Wordt de beschikking dus vernietigd dan zal de stenderkast in
het Buurserzand herbouwd worden en nergens anders. Deze uitspraak schept
weer onzekerheid en na de hoorzitting wordt er van verschillende kanten bij
natuurmonumenten op aangedrongen om zo spoedig mogelijk na de uitspraak
een besluit te nemen, om te voorkomen dat de gemoederen weer verhit raken.
Pas in het jaar 1978 komt het lang verwachte nieuws. Het beroep wordt
afgewezen. In de uitspraak stelt de Kroon:
Dat verplaatsing naar Usselo uit cultuurhistorische en landschappelijke
overwegingen de voorkeur verdient, nu hiertoe de gelegenheid bestaat; dat niet
aannemelijk is gemaakt dat handhaving in Buurse een betere waarborg inhoudt
voor instandhouding dan de oorspronkelijk plaats in Usselo; dat de belangen
gediend met verplaatsing naar Usselo doorslaggevend moeten worden geacht.
Natuurmonumenten laat vervolgens spoedig weten de vergunning uit te voeren
en daartoe de nodige stappen te zullen ondernemen. Het actiecomité in Buurse is
bijzonder teleurgesteld en acht zich om de tuin geleid. Zij legt zich hetzij onder
protest bij de beslissing neer. Het is gebleken dat persoonlijke meningen en
vroegtijdige uitspraken niet altijd de officiële zijn en overeind blijven en dat zelfs
beloften door de ontwikkelingen kunnen worden achterhaald. Vermoedelijk is
ook de status van de stenderkast als beschermd monument in Buurse
onderschat. Het stond al bij voorbaat vast dat die argumenten zwaar zouden
wegen. Nu volgt een tijd van voorbereidingen. De resterende vergunningen
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worden snel verleend, het bestemmingsplan in Usselo wordt aangepast en de
molenbelt wordt in erfpacht gegeven. Op voorstel van De Overijsselse Molen zal
een plaatselijke beheersstichting worden gesticht, als beloning voor het
plaatselijke initiatief. De Overijsselse Molen zou aanvankelijk het beheer hebben
overgenomen. Hiermee wordt de betrokkenheid van de bevolking bij de molen
gecontinueerd. In de stichting zullen deel hebben: De Overijsselse Molen,
Natuurmonumenten, Edwina van Heek, Wissink’s Möl, Buurtkring Usselo,
Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, Oudheidkamer Twenthe en op
persoonlijke titel: H.B. Robers. Hij is de kleinzoon van één van de laatste
molenaars. Robers is samen met J.W. Keiser en J. Meinema oprichter van het
plaatselijk actiecomité. De gemeente Enschede is bereid een adviseur aan te
wijzen.
Geheel onverwachts overlijdt op 1 november 1979 B.J. ter Kuile junior, erevoorzitter van De Overijsselse Molen. Voor Wissink’s Möl en Buurse waar zijn
voorvaderen geboren waren, had hij altijd een zwak gehad. Als herdacht wordt in
het jaar 1971 dat Wissink’s Möl vijftig jaar eerder uit Usselo naar het
Buurserzand is verhuisd, is hij erbij. Hij was het die op de hoorzitting in Buurse
aanbood gezamenlijk een nieuwe stichting op te richten om de molen in Usselo te
beheren en te exploiteren. Zijn historisch besef en zijn liefde voor monumenten
deden hem kiezen voor Usselo. Hij heeft de wederoprichting in Usselo helaas niet
meer mogen meemaken.
Opnieuw sterft in begin van het jaar 1980 een tweede werker van het eerste uur:
molenbouwer Beckers uit Bredevoort. Hij had al een begin gemaakt met de
restauratie van het binnenwerk van de molen. Molenbouwer Groot Wesseldijk uit
Laren (Gld) wordt zijn opvolger.
Er moet echter door worden gewerkt nu blijkt dat de rijksdienst geen geld op de
begroting heeft voor de molen en de subsidieregeling in het kader van de
werkloosheidsbestrijding niet meer van kracht is. Opnieuw wordt actie gevoerd.
Er is al bijna een ton aan de molen uitgegeven en het karwei zal spoedig afgerond
moeten worden omdat de prijzen en de lonen sterk stijgen. Het overlijden van Ter
Kuile en Beckers veroorzaken vertraging in de subsidieaanvraag; de begroting en
het definitieve restauratieplan moeten worden bijgevoegd. Op Molendag (10 mei
1980) wordt de Vereniging Wissink’s Molen officieel opgericht. Samen met de
stichting Edwina van Heek en het Oversticht wordt monumentenzorg met klem
gevraagd het inmiddels gereedgekomen restauratieplan spoedig en met voorrang
te behandelen en de subsidie toe te wijzen. Al acht jaar is de molen weg uit de
gemeenschap. Na alles wat er gebeurd is verdienen betrokkenen duidelijkheid en
het monument daadwerkelijke erkenning, zo wordt betoogd. Op 8 juli 1980 komt
het bericht dat de begroting is goedgekeurd en subsidie zal worden gegeven. De
herbouw kan nu beginnen. De molenbelt is al van de grotendeels zieke bomen
ontdaan. Zoals de familie Scholten-Wissink al had voorspeld blijken de oude
fundamenten uit het jaar 1802 nog geheel gaaf in de grond te zitten.
Op 1 november 1980 wordt door de dochter van de laatste molenaar, J.F.
Scholten-Wissink van het erve Wissink de eerste steen gelegd, onder grote
belangstelling. De Vereniging Wissink’s Möl (opgericht 2 februari 1980)
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organiseert deze dag en breidt in korte tijd het ledenbestand uit met honderden
nieuwe leden. De eerste algemene ledenvergadering is op 26 maart 1981. Het
gestelde doel om de Stichting Wissink’s Molen te steunen wordt onderschreven
en zal worden nagestreefd. En steun is wel nodig. In de beginfase van de
herbouw komen allerlei problemen. Wanneer de stender en de steunbalk moeten
worden vervangen komt monumentenzorg over de brug met geld. Als andere niet
voorziene werkzaamheden opnieuw geld vragen is de pot leeg. Stichting Edwina
van Heek, De Overijsselse Molen en de Vereniging springen bij. Ook komen
toezeggingen binnen van het Comité Zomerpostzegels en het Juulkesfonds. In de
niet te subsidiëren kosten van de grote restauratie komt ook geld beschikbaar
van het prins Bernhardfonds. De oprichting en de opbouw van de tevoren
geprefabriceerde onderdelen is een enorm spektakel dat veel bekijks trekt uit de
verre omgeving. Een deel van de oorspronkelijke windvaan wordt in het
rijksmuseum
Twente
teruggevonden
samen
met
een
bijbehorend
miniatuurmodel. Door deze vondst kan op de molen een nieuwe vaan volgens het
oorspronkelijke model worden geplaatst.
De feestelijke overdracht vond plaats op Nationale Molendag 8 mei 1982 door
Van der Veen namens natuurmonumenten. Een hele rij sprekers voert het woord
en prijzen het plaatselijk particulier initiatief en loven de molenbouwers voor hun
geleverde vakwerk. De familie Scholten-Wissink schenkt het oude
molenschuurtje aan de stichting die dit in grote dank aanvaardt. Op het
molenschuurtje is een zandstenen bord met inscriptie bevestigd en is bekostigd
uit een schenking van B.J. Ter Kuile. Deze wordt door M.J.E. Ter Kuile-Margot
onthuld. De tekst op het zandstenen bord is naar een gedicht van Ko van
Deinse. Op het bord op het schuurtje staan de eerste en de laatste twee regels
van onderstaand gedicht. Van Deinse, vriend van Van Heek was nauw betrokken
bij de redding van de molen in het jaar 1921. S. Van Deinse, zoon van J.J. was
aanwezig bij de feestelijke overdracht en hij was verheugd dat deze dichtregels
geheel in de geest van zijn vader zijn gesteld. Eindelijk verricht wethouder Wibier
onder toeziend oog van een grote schare belangstellenden en genodigden de
opening en in gebruik name van de molen. Hij wordt begeleid door de vrolijke
klanken van de plaatselijke harmonie en het gezang van de kinderen van de
school te Usselo. De rogge die met een stortkar is aangevoerd wordt snel in meel
omgezet dat vervolgens in zakjes met een speciale opdruk wordt verkocht. Zo is
er in Usselo weer toekomst voor een deel van het verleden; Wissink’s Möl draait
weer als vanouds.

’t Nieje leed van ’n stenderkast
Noa zestig joar in eer hersteld
stoa’k wier op ’n oalen möllenbelt.
Van Heek har mi’j noar ’t Zaand ebracht
um mi’j te spoarn vuur ’t noageslacht.
Joar’n heb ik doar eenzaam stoan
en mien vlochten nich zeen goan.
’t Hef ok heel weinig schèld
of storm en braand har’n mi’j eèveld.
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Da’k wier op ’t oale Erve stoa
is ’t wark van Twèènse kammeroa.
Te hoop met de Vereen’ging van ’t Natuur
hebt dee mi’j red te elfder uur.
Zee hebt as ’t woare noageslacht
mi’j in oons Ossel terug ebracht.
Heb daank da’j mi’j hebt willen spoaren
dat Twente mi’j eert nog völle joaren!
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Van zeekte wördt allenig ’n dokter better
Anner weer of n haann vann toorn, reup de weendmuller

Het Twentse gebeuren

Levend begraven… bijna
Aan de oorlog met België, nu honderd vier en zeventig jaar geleden hebben ook
inwoners van Twente meegedaan. Daar is in de dorpen en stadjes lang over
nagepraat. Het sterkste verhaal is uit een oude almanak.
Het was in de laatste dagen der maand Augustus 1831. De tiendaagse Veldtogt
tegen de Belgen was ten einde geloopen. De aanhoudende regens hadden den
zomer reeds gedeeltelijk van deszelfs schoonheden beroofd: de nachten waren
guur en alleronaangenaamst, de grond doorweekt en de wegen in eenen slechten,
bijna onbruikbaren staat.
Zo begint een verhaal afgedrukt in de Zak-almanak voor het jaar 1844. De titel
van dit verhaal: ‘De schijndode. Eene ware gebeurtenis’ duidt er op dat de
toestanden voor de hoofdpersoon nog onaangenamer zouden worden. Inderdaad
heeft Hania, later ontvanger van de directe belastingen in Goor, aan het slot van
de tiendaagse veldtocht wel een onaangename herinnering bewaard. Het had
maar weinig gescheeld of men had hem levend begraven, lang voor zijn echte
dood. Hania vertelt de geschiedenis in dit almanak-verhaal in een ouderwets en
breedsprakige verteltrant.
Het tweede bataljon van de tweede afdeling mobiele Overijsselse schutterij waarin
de toen nog jonge Hania de rang van tweede luitenant had, was plotseling uit
Bergen op Zoom vertrokken. Vervolgens had het bataljon drie weken op de
Ossendrechtse heide gebivakkeerd. Regen en kou hadden de mannen die geen
reservekleding bij zich hadden nu niet in een goede conditie gebracht. De tijding
dat men naar Brielle moest marcheren kwam dan ook als een verlossong.
Verscheidene manschappen waren echter te zwak voor deze mars en moesten
naar een hospitaal gebracht worden. Hania liep mee met de troep hoewel hij bij
vertrek uit Bergen op Zoom juist van een zware koorts was hersteld. In
Hellevoetsluis bleef zijn compagnie achter om veertien dagen later naar Leiden te
marcheren. In deze veertien dagen openbaarden zich de eerste symptomen van
een ziekte die Hania in zijn nachtkwartier te Delft overviel. Bij het aanbreken van
de dag trok de koorts echter weg en hij besloot de mars naar Leiden, ‘zijnde
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slechts 4 uren gaans’ te voet af te leggen, ‘niettegenstaande een schijnbare band
of benauwend gevoel mijn borst geweldig drukte, en mij niet slechts het gaan,
maar ook de ademhaling moeilijk maakte, terwijl ik tevens sterke neiging tot
braken had.’ Een half uur van Leiden verwijderd voelde Hania zich geheel
uitgeput en terwijl hij even tegen een boom rustte overviel hem een flauwte. Hij
kwam nog even bij zijn positieven terwijl iemand hem op een voertuig legde. In
een ledikant op de bovenkamer van een logement in Leiden kwam hij weer bij
kennis. Voordat hij met zwakke stem had kunnen vragen waar hij was, had hij
daar al twee dagen gelegen met koortsen en hallucinaties. Men had hem met vier
man moeten vasthouden. De jonge officier van gezondheid die hem behandelde
was blij hem bij kennis aan te treffen. Volgens hem leed Hania aan een hevige
zenuwziekte die gepaard ging met galkoortsen. In overleg met de
chirurgijnmajoor van het Leidse hospitaal werd Hania daarom uit de onrustige
omgeving van het logement weggehaald. Hij werd per rijtuig naar een
schoenmaker in de Donkersteeg gebracht waar men een kamer voor hem had
gehuurd. Toen men hem er schijnbaar levenloos binnendroeg kwam de dochter
van de schoenmaker thuis. Ze viel flauw op straat omdat ze dacht dat men haar
man die ook onder dienst was, dood in huis bracht. Het duurde dagen voor zij
hersteld was. Hania lag intussen in een rustige alkoof. Na drie dagen achtte de
chirurgijnmajoor het mogelijk hem te verplaatsen. Doch toen hij in een leunstoel
zat overviel hem een duizeling. Toen de vrouw des huizes en de oppasser hem
wilden optillen lieten zij hem vallen onder de uitroep:’Hij is dood’.
Ontsteld over deze uitroep, zoowel als het ijskoude gevoel waarmede mijn lighaam
overtogen was, en de stijfheid waarvan al mijne ledematen eensklaps waren
bevangen, drong iets onbeschrijvelijks in mijn binnenste, hetwelk mij bijna deed
geloven dat ik waarschijnlijk geen ogenblik meer te leven had. Evenwel scheen het
alsof ik ontwaakte, ik opende mijne oogen, hetgeen echter onopgemerkt bleef, daar
ik dezelve van toen af steeds geopend hield. Ik gevoelde dat mijn lichaam niet
meer in overeenstemming met mijnen geest handelde, het stoffelijk gevoel was mij
ontweken, de magt was mij benomen om te kennen te geven dat de ziel noch in
dat koude lighaam werkzaam was, en het was klaarblijkelijk, dat men mij voor
afgestorven moest houden, niettegenstaande ik kon zien wat men deed, hooren
wat men sprak, en mijn gedachten, even als altijd, over alles kon laten gaan wat
mij omringde; zelfs was mijn denkvermogen veel vlugger, en waren mijne zintuigen
veel scherper.
Hania vertelt dan hoe de oppasser al zijn moed bijeen raapte en de ‘dode’
hardhandig op het bed wierp zodat zijn hoofd over de rand hing. Hoe de
schoenmaker (die onder Napoleon in Spanje gediend had en wel wat gewend was)
hem beter verzorgde en met azijnwassingen, naaldeprikken en alcohollucht hem
tot het leven probeerde te wekken maar alles zonder resultaat. Toen de
chirurgijnmajoor kwam onderzocht die de hartslag van de patiënt. Hania werd
een spiegel onder de neus gehouden en er kwam geen adem. Zelfs een gloeiend
ijzer werd hem tegen zijn lichaam gehouden, dit had geen uitwerking. Zo werd
het vonnis uitgesproken: ‘Hij is niet meer’, terwijl de chirurgijnmajoor tevergeefs
probeerde de stijfgeworden oogleden dicht te drukken.
Hania beschrijft hoe hij zich voelde toen vervolgens in zijn bijzijn de hele
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begrafenis geregeld werd en hij tenslotte op een strozak en onder een laken
alleen gelaten werd. Biddend en van angst het bewustzijn verliezend overzag hij
zijn jonge leven en onderging hij al in gedachten de folteringen van het levend
begraven worden. Drie uur later kwam de geneesheer terug met twee collega’s.
Men hield een levendig gesprek in het Latijn en een van de artsen maakte nog
even aanstalten om sectie op het ‘lijk’ te verrichten. Onder deze omstandigheden
leek dat Hania bijna een uitkomst. Het mes bleef rusten en de drie heren
maakten een geneeskundige verklaring van de dood van de patiënt op. Even later
verscheen de timmerman om de maat op te nemen voor de doodskist. De patiënt
verloor op dat moment het bewustzijn.
Toen hij weer bijkwam lag Hania in het donker. Na de eerste schrik ontdekte hij
dat hij nog op bed lag en vervolgens viel hij in slaap. Intussen zat in de sociëteit
Amicitia de chirurgijnmajoor met twee militairen over de dode te praten. Een
oude heer voegde zich bij hen, het was de vader van de chirurgijnmajoor en
geneesheer in Den Haag. Het gesprek kwam op het plotseling overlijden en de
oude heer verzocht het lijk te mogen zien. Toen de heren de dodenkamer
binnenkwamen had de ‘dode’ inmiddels nieuwe visioenen gehad. Daarbij was
hem zijn vader verschenen die in Rusland was omgekomen. Die had hem
bemoedigend toegesproken met de woorden: ‘Gij zult niet rampzalig sterven,
maar nog genoeglijke dagen op aarde beleven.’
De oude arts nam dezelfde proeven als zijn zoon reeds gedaan had. Ook hij stelde
de dood van de jonge militair vast. Na een gesprek tussen de geneesheren en een
nieuw onderzoek uitte de oude heer echter twijfel omtrent zijn eerder gedane
constatering. Hij zond één van de militairen naar de sociëteit om een fles oude
rijnwijn te halen. Hij korte de tijd met sterke verhalen over schijndoden die hij
tijdens de Napoleontische oorlogen gezien had. Door het innemen van geestrijk
vocht waren die weer tot het leven teruggebracht.
Eindelijk kwam de boodschapper terug. Met een schroevendraaier werden de
tanden van de patiënt uiteengewrongen en men goot hem een lepel wijn in de
mond.
Iemand die voor altijd veroordeeld is om in donkere kerkers te verzuchten en
plotseling zijne vrijheid herkrijgt; iemand boven wiens hoofd de moordbijl is
opgeheven om zijn leven onherroepelijk af te snijden, en eensklaps het woord
vergiffenis verneemt, kan dat niet gevoelen wat ik toen ontwaarde. Het vocht
stroomde door mijn keel en met hetzelfde keerde mijn dierbaar leven terug. Ik
slaakte eenen diepen zucht, en de woorden ‘God dank’ ontsnapten mijne borst.
Hania beschrijft dan nog kort hoe men hem hierna verzorgde, hoe hij de oude
dokter dankte, hoe zijn overgekomen zwager hem levend in plaats van dood
terugzag. Om tenslotte laconiek te eindigen met de woorden:
Van de onkosten, door de voorgenomen begrafenis veroorzaakt, heb ik niets
vernomen.
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De hel van Berendina Hertgers
In het jaar 1740 sterven twee grote heersers van Europa. Frederik Willem 1, de
koning van Pruisen wordt opgevolgd door Frederik 11 (de Grote) en Maria
Theresia volgt Karel V1 op in de Habsburgse monarchie. Niet lang daarna beging
Pruisen, geholpen door Saksen en Beieren, een oorlog tegen Maria Theresia. Het
doel is om Silezië in te lijven. Maria Theresia diende in de tussentijd ook nog met
een aantal troonpretendenten af te rekenen, zoals de Beierse keurvorst Karel
Albert en de Saksische keurvorst August 111. Hoewel Frederik 11 was gevlucht
van het slagveld hadden zijn legers de slag bij Mollwitz gewonnen en daarmee
Silezië veroverd. Frankrijk, vanouds de erfvijand van de Habsburgers, begon na
verloop van tijd aarzelend de strijd tegen de Habsburgers (Oostenrijk). De hoop
van Maria Theresia was enigszins gevestigd op de zeevarende mogendheden:
Engeland en de Lage Landen. De Lage Landen hadden niet veel zin in een oorlog
omdat hun schatkist leeg was. Ze zouden dan zeker oorlog krijgen met Frankrijk
en dat wilde men vermijden zolang de Zuidelijke Nederlanden met rust werden
gelaten; de Zuidelijke Nederlanden waren een deel van Oostenrijk. Engeland had
al oorlog met Spanje vanwege de overzeese kwesties en had met Frankrijk een
conflict over gebieden in Noord-Amerika en Canada. Het was wel logisch dat
Engeland de kant van Maria Theresia koos. Frankrijk valt dan toch de Zuidelijke
Nederlanden binnen. Georg 11 van Engeland laat dan legers naar Twente
overbrengen. Ze kunnen later aan het front ingezet worden. De soldaten komen
uit het koninkrijk Hannover waar Georg 11 keurvorst is.
Veel soldaten uit Wolfenbüttel worden in de buurt van Oele en Wiene bij boeren
ingekwartierd. Wolfenbüttel is een stad dichtbij Hannover. Echter voordat de
soldaten aan het front ingezet worden komt er een wapenstilstand in de steeds
onduidelijker wordende conflicten (vrede van Aken). Voor Twente zou de
aanwezigheid van deze troepen nog voor enige opschudding zorgen.
Uit het huwelijk tussen Geertje Brasse en Jan Hertgers wordt omstreeks het jaar
1725 een meisje geboren: Berendina. Geertje en Jan wonen in een kleine wonne
op het erf van boer Vörgers in Oele. De wonne is een schamel onderkomen maar
in vergelijking met de plaggenhutten waar ook mensen wonen hebben ze het nog
niet zo slecht. Jan heeft regelmatig werk bij de boer. Geld om Berendina naar
school te sturen is er niet en het komt dan ook niet ongelegen als zij op
dertienjarige leeftijd bij een boer een dienstbetrekking kan krijgen. Zo werkt ze
een aantal jaren bij verschillende boeren in Wiene.
In het jaar 1747 valt Frankrijk de Zuidelijke Nederlanden binnen. Georg 11, die
voor de Fransen vecht, bereid zich voor op de strijd door in Wiene en omgeving
kampen op te slaan. Berendina is inmiddels drieëntwintig jaar en leidt een
losbandig leven. Ze bezoekt de bierbanken waar de soldaten wilde feesten vieren
en brengt menig soldaat het hoofd op hol. Zo ook het hoofd van Christoffer
Jordan, een van de soldaten uit Wolfenbüttel. Deze is bij een boer gelegerd, niet
ver van de boerderij Suijthof waar Berendina werkt. Op een van de feesten wordt
ze zwanger van Christoffer. Geruchten van haar zwangerschap doen in Wiene al
snel de ronde. Daardoor verlengd de boer het contract met Berendina niet.
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Berendina gaat op zoek naar een nieuwe werkgever en komt terecht bij Roelof
Rekers in Boekelo in de marke Usselo. Zonder dat Fenneken Overbeke, de vrouw
van boer Roelof het weet baart ze begin oktober 1748 in het geheim een jongen.
Het kind wordt gewurgd en onder het stro in de bedstede verstopt. Als de boerin
het lijkje vindt meldt ze dit direct aan de richter van Delden: Jan Willem Cramer.
Berendina wordt aangehouden en gevangen gezet in Enschede en direct wordt
een onderzoek ingesteld. Berendina ontkend dat ze het kind gewurgt heeft. Ze
verklaart dat het kind in de baarmoeder al vijf dagen dood was en dat ze het
geheel zelfstandig ter wereld heeft gebracht.
Om de ware toedracht te achterhalen laat Cramer een lijkschouwing uitvoeren.
De chirurgijn Belker wordt hiermee belast en zijn bevindingen luiden dat er zich
lucht bevindt in de longblaasjes en dat het kind dus adem gehaald moet hebben.
Hij voert verzachtende omstandigheden aan voor de kneuzingen aan het hoofd,
die hij wijdt aan onervarenheid en angst van Berendina. Cramer regelt intussen
dat Berendina naar de gevangenis van Oldenzaal wordt overgebracht. In verband
met de naderende vrede worden de eerste Hannoverse troepen gerepatrieerd.
Na twee verhoren waarbij Berendina niet wil bekennen besluit Cramer over te
gaan tot een pijnlijk verhoor. Onder deze dwang bekent Berendina dat ze het
kind verstikt heeft. Dientengevolge wordt ze veroordeeld en zal ze worden
gewurgd aan een paal op het galgenveld bij Oldenzaal. Uit medelijden met haar
ouders en gezien haar leeftijd wordt haar een kist gegund. Ze hoeft niet aan de
galg te hangen als afschrikwekkend voorbeeld.
De bevolking vindt de veroordeling veel te zwaar. Ze keuren de moord niet goed
maar men redeneert dat ze het al moeilijk genoeg had. Als ze tot de hogere
kringen had gehoord was de zaak wel anders opgelost; men vindt dat er sprake is
van klassenjustitie.
Op 21 december 1748 zal de terechtstelling plaats vinden. De soldaten uit
Wolfenbüttel bestormen de stoet die Berendina naar het galgenveld buiten de
Deurningerpoort voert. Ze overrompelen de begeleidende soldaten, halen
Berendina uit de wagen en vluchten met haar naar de Duitse grens. Ze werd
naar Ravenhorst gebracht, net over de grens bij Bardel, tussen Gronau en
Gildehaus. Ravenhorst was een burcht van de graaf van Bentheim en werd
bewoond door Anna, de weduwe van de drost van Bentheim. Vermoedelijk heeft
ze de helpende hand geboden. Er is echter nooit meer iets gehoord van
Berendina. Vermoedelijk is ze met de soldaten meegetrokken naar Hannover.

Vluchten voor de Fransen
Vriezenveen heeft vele schouten gehad maar scholtus Jan Hendrik Dikkers is een
van de bekendste. Hij was schout van Vriezenveen van 1756 tot 1795 en van
1803 tot 1811. De meeste leden van de familie Dikkers waren tot aan het begin
van de negentiende eeuw herbergier of landbouwer van beroep. Ook waren velen
handelaren in koeien, paarden en varkens. Enkele familieleden waren schout en
keurnoot (bijzitter van de landrechter). Jan Hendrik Dikkers werd in Rijssen
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geboren en werd daar gedoopt op 1 oktober 1723. Hij was het tweede kind van
Jan Dikkers (schout te Rijssen van 1720-1774) en Derkjen Harmelink.
Opgegroeid in een schoutengezin voelde hij aanvankelijk niets voor het ambt van
schout. Het handelen in paarden was zijn lust en zijn leven. Op 6 april 1755
trouwde de paardenhandelaar in het huwelijk met de Geertjen Brouwer. Zij was
de weduwe van de Vriezenveense schout Johannes Kruys. En zo kwam Jan
Hendrik Dikkers in Vriezenveen terecht. Een jaar daarna werd hij schout van
Vriezenveen.
Het nieuwe hoofd van Vriezenveen stond bekend als een aanhanger van Oranje.
Dit blijkt overduidelijk uit de briefwisseling die hij in het jaar 1785 en latere
jaren had met de Oranjes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij de
Vriezenveense dominee Jan Hendrik van Laer hekelde (scherp beoordelen,
afkeurend bespreken). Van Laer was van 13 april 1788 tot 21 januari 1816
predikant van de hervormde gemeente. Het is bekend dat deze dominee met de
Franse bezetters heulde. Hij danste zelfs met zijn dienstbode om de
vrijheidsboom die voor de hervormde kerk was opgesteld. Voordat de Fransen
onder leiding van generaal Pichegru Twente binnentrokken was schout Dikkers
al verdwenen. Hij was te Oranjegezind om te kunnen blijven en moest zich
tijdelijk terugtrekken. Iedereen wist dat hij in het jaar 1790 stadhouder Willem V
tijdens zijn korte verblijf in Vriezenveen veilig onderdak had verschaft op het
Westeinde. De stadhouder vond er bescherming door middel van bewaking tegen
de haat van de patriotten.
De Vriezenveners waren Oranjegezind en daarom is het vreemd dat op één van de
laatste dagen in februari van het jaar 1795 in Vriezenveen een groot feest werd
gehouden om de komst van de Fransen te vieren. Het was het feest van de
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Honderd Franse soldaten die in Almelo
waren ingekwartierd kwamen zelfs naar Vriezenveen en werden er feestelijk
onthaald. Tijdens deze feesten werden de klokken geluid. Het gevolg ervan was
dat één ervan barstte. Dikkers heeft in de Franse tijd meerdere keren blijk
gegeven dat hij Oranjegezind was. In deze bezettingstijd heeft zelfs één van de
prinsen van Oranje op zijn Huis De Bornsche Molen gelogeerd. Dit fraaie
herenhuis stond midden in Borne en werd in het jaar 1907 afgebroken.
Uit het huwelijk van Jan Hendrik Dikkers met Geertjen Brouwer zijn geen
kinderen geboren. Wanneer Geertjen Brouwer is overleden is niet bekend. In elk
geval voor 10 december 1780, toen hertrouwde Jan Hendrik met Fenneken
Mollink. Zij was evenals zijn eerste vrouw ook een weduwe. Uit dit tweede
huwelijk werd in het jaar 1782 Gerhardus Johannes Otto Dorus geboren. Hij
werd op 1 december 1782 in de hervormde kerk gedoopt. Over deze zoon zijn
belangrijke zaken te melden. Benthem schrijft in het jaar 1813 in zijn Historisch
Gedenkboek der Herstelling van Neerlands Onafhankelijkheid:
Volgens de overlevering waren de kozakken bij onverwachts krachtsbetoon
dadelijk uit het veld geslagen; een kleine bende kozakken te Borne sloeg aan ’t
plunderen; de schout (maire) van Weerselo Dikkers (de zoon van Jan Hendrik) ziet
zulks, gaat tussen twee belhamels, grijpt met elke hand er één in de nek, rukt ze
van ’t paard, overtuigt hen even van hunne onmacht, en beveelt den troep rustig te
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vertrekken, welk bevel gretig wordt opgevolgd.
Over deze zoon van de Vriezenveense schout Dikkers schrijft hij verder dat hij
maire (burgemeester) van Weerselo is, thesaurier-generaal (thesaurier:
penningmeester) van het arrondissement Almelo en later commissaris-generaal
bij de markenverdeling in Twente, en dat hij een herculische gestalte had. Hij
was de raadsman van de hervormde boeren en de invloedrijkste man van Twente.
Gerhardus Johannes Otto Dorus Dikkers had in hogere kringen de naam Prins
van Twente. Ook hij stond evenals zijn vader bekend als een aanhanger van de
Oranjes.
Jan Hendrik dook na zijn onderduiktijd in het jaar 1903 in Vriezenveen weer op.
Tot ieders verbazing werd hij in datzelfde jaar weer maire. Was men zijn
Oranjegezinde verleden vergeten of was Dikkers omgedraaid? De oude stukken
vertellen hier niet over. Wat wel bekend is dat hij de gemeente Vriezenveen
diende tot het jaar 1811; hij is op 16 maart 1811 ‘in het harnas’ gestorven.
Hendrik Spijker was tijdens de onderduikperiode van Dikkers (1795-1803) maire
van Vriezenveen. Spijker was iemand die weinig van zich liet horen. De
veronderstelde welvaart bleef uit. Aan de hygiënische toestanden werd ook onder
zijn bewind weinig gedaan, hij liet de mesthopen aan de Dorpsstraat voor wat ze
waren. De Franse tijd heeft Vriezenveen weinig goed gebracht.

De Walvisvaart
In de woning van de familie Engberts te Rotterdam staat een klok, een
zogenaamd staand horloge. De klok is omstreeks het jaar 1750 gemaakt door
Johannes van Wijk te Amsterdam. De grootvader van Engberts kwam uit
Vriezenveen. Hij had met de walvisvaart veel geld verdiend en heeft de klok laten
maken. Behalve de naam van de klokkenmaker, staat op de wijzerplaat het
opschrift: ‘Dgroenlandse Vissery.’ Onder de schijf met uurcijfers zien we het
oudhollandse bedrijf van de walvisvangst in de wateren ten oosten van
Groenland in beeld gebracht. Een aantal driemasters (fluitschepen), een roeisloep
waarop een harpoenier zijn werpharpoen even terzijde heeft gelegd om met het
geweer een paar ijsberen op een rots te belagen. Wanneer de klok loopt,
dobberen de scheepjes heen en weer en duiken er walvissen op tussen golven
van de Noordelijke IJszee. Bewoners uit Twente hadden connecties met de
walvisvaart, het bedrijf dat gedurende twee eeuwen een belangrijke bron van
inkomsten voor ons land is geweest.
De Twentse historicus J.J. van Deinse wijdde in het jaar 1938 in het maandblad
‘Naoberschop’ een artikel aan een Lonneker walvisvaarder. Van Deinse vertelt dat
in de Napoleontische tijd aan de Kuipersdijk in Enschede, in een huis dat nog
altijd Het Groenland heet, een man woonde die ieder voorjaar naar Amsterdam
liep om zich daar op een walvisvaarder in te schepen. Een stuk bouwland aan de
Kuipersdijk wordt De Groenlandbree genoemd. Oudere bewoners in die buurt
wisten zich de verhalen over de walvisjacht nog goed te herinneren. Die man uit
Lonneker is niet de enige geweest. Er waren veel meer mannen die ook de weg
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naar het barre noorden wisten te vinden, waar tussen het begin van de zestiende
en het einde van de negentiende eeuw zoveel Groenlandse walvissen en
Noordkapers buitgemaakt zijn. Men dacht in het jaar 1900 dat de dieren waren
uitgestorven. Gelukkig blijken ze zich tussen de onherbergzame ijsvelden van de
poolstreken toch gehandhaafd te hebben en neemt hun aantal langzaam aan
weer toe.
Voordat in Twente sprake was van bewoning, zwommen er in de Noordzee die tot
het oosten van ons land was, allerlei zeezoogdieren. Drie miljoen jaar geleden, in
het tertiaire tijdperk, vonden de grote dieren dikwijls een einde op de kust. In
onze streken zijn talloze fossiele overblijfselen van walvisachtige dieren gevonden.
Veel later, toen de Noordzee zich teruggetrokken had en de Zuiderzee was
ontstaan, kwam de walvis in het oosten nog maar sporadisch voor. Tot aan de
afsluiting van de Zuiderzee kon men daar regelmatig bruinvissen zien zwemmen,
onze kleinste walvissoort. De bruinvis is met de tuimelaar de enige die tot de
Nederlandse fauna gerekend mocht worden. Momenteel ziet men langs onze
Noordzeekust geen bruinvissen of tuimelaars. Omdat ze vis eten hebben ze de
kwikvergiftiging niet overleefd.
Wat de walvisvaart betreft heeft Twente een belangrijk woordje meegesproken.
Wie er meer over wil weten moet eens een gesprek aanknopen met Egberts uit
Rotterdam, of met een van de nazaten van de koffiehandelaar H. Kruys van de
firma Java uit het vroegere Sint Petersburg, die in Den Haag is gevestigd. Ook in
Vriezenveen kunnen nakomelingen van de walvisvaarder Aman hele verhalen
vertellen over de succesrijke tochten met de Russen. Bewaard zijn vergeelde
documenten en oude papieren, soms met een prachtig lakzegel versierd. Uit een
oud geschrift van Jacobus Scheltema:
Toen de czaar, in den jare 1708, zijne onderdanen wilde bewegen om deel te
nemen in de walvisvangst, bediende hij zich van eenen Hollandschen
Kommandeur en Stuurman voor het eerste schip, hetwelk te dien einde van
Archangel naar het Beereneiland zoude varen.
Toch hebben we nooit kunnen denken dat deze Hollanders wel eens
Vriezenveense Rusluie konden zijn.De grootvader Engberts uit Vriezenveen was
een van die beroemde walvisvaarders. Onder zijn leiding werden er destijds goede
vangsten gedaan, en hij vaarde er wel bij. Dit blijkt wel uit de prachtige
voorwerpen die aan die tijd doen herinneren en die nu een ereplaats hebben in
de woning van Engberts uit Rotterdam. Verschillende documenten en een
gouden horloge van de grootvader hebben nu een plaats gekregen in de
Russchische afdeling van het Vriezenveense museum. Daar doen meerdere oude
papieren terugdenken aan deze tijd. In een brief van 14 augustus 1901 schreef
de Vriezenveense koffiegrossier vanuit Sint Petersburg aan de ‘Jonkbeernds’, een
bijnaam voor de familie Aman. De familie Aman was afkomstig van het Oosteinde
te Vriezenveen; ze waren de laatste walvisvaarders. Volgens andere stukken
zouden twee ongehuwde broers van de ‘Jonkbeerndsfamilie’ bevelvoerders op
schepen die ter walvisvaart gingen zijn geweest. Deze walvisvaarders waren geen
gemakkelijke jongens. Toen ze na een succesrijke vangst weer op het Oosteinde
van Vriezenveen gingen wonen, werden deze oude zeebonken weleens door de
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buren geplaagd. Dikwijls grepen zij dan naar het geweer en bedreigden hiermee
de buurtbewoners die dan snel het hazenpad kozen.
Een ander verhaal maakt melding van twee broers, de Happies, die als Russische
walvisvaarders bekendheid kregen. Op zekere dag tegen de tijd dat de
walvisvaarders zouden uitvaren, zou de ene broer alvast vooruit gaan. De ander
was nog niet klaar met zijn werkzaamheden op het land, wat ook moest
gebeuren. Deze laatste, die na enige tijd in de vertrekhaven aankwam, hoorde
daar dat zijn broer reeds naar Rusland was vertrokken. Hij raakte daardoor
zodanig overstuur dat hij in een psychiatrische inrichting moest worden
opgenomen. Later is hij in Vriezenveen overleden. L. Jonker, historicus uit
Vriezenveen, heeft ook over deze walvisvaarders geschreven. Hij was van mening
dat de twee broers ‘Broertje’ moeten hebben geheten, en wel Bernardus, geboren
in het jaar 1799, en Jan, geboren in het jaar 1808. Volgens Jonker zouden beide
‘Broertjes’ in Vriezenveen overleden zijn en zo weten we dat de walvisvaarder toch
weer in zijn geboortedorp teruggekeerd is. Weer een ander gegeven over een
Vriezenveense walvisvaarder is te vinden in een proces uit het midden van de
achttiende eeuw, gevoerd tussen de Heer van Almelo en de Vriezenveners. In deze
processtukken wordt gesproken over een Groenlandvaarder, genaamd Packelet.
Of deze Packelet geboren is in Vriezenveen kan niet worden vastgesteld. Deze
familienaam komt verder in de Vriezenveense burgerlijke stand niet voor. Deze
walvisvaarder is wel in Vriezenveen gestorven, namelijk in het jaar 1784. De
Vriezenveense linnenkoopman Wigger Jansen schreef aan zijn halfbroer J.H.
Prinsen in Frankfurt, dat Packelet was overleden. Hij is dus wel een bekende
persoonlijkheid in Vriezenveen geweest. Waarover het proces werd gevoerd is niet
duidelijk. De man die in de Franse tijd als maire van Haaksbergen optrad: G.
Waanders, was chirurgijn op de Groenlandvaart geweest. De Haaksbergse
chirurgijn J.W. Smits had het vak op de Groenlandvaart geleerd. Hij was zelfs
lijfarts geweest van admiraal De Winter.
Het beroep van walvisjager was in Twente dus niet zo zeldzaam als menigeen
misschien heeft gedacht. De Vriezenveners hebben echter wel het leeuwendeel
gehad in dit oude bedrijf, dat in vroeger eeuwen voor velen een belangrijke bron
van inkomsten was. Gezien de betrekkingen tussen het tsaristische Rusland en
de Rusluie is dat ook niet zo verwonderlijk.

De cholera
De cholera, oorspronkelijk een tropische ziekte, maakte in de vorige eeuwen ook
in Twente duizenden slachtoffers. Nu wordt de ziekte nog maar zelden
geconstateerd. Besmetting met cholera kon vroeger heel gemakkelijk
plaatsvinden toen het drinkwater niet zuiver was. De incubatietijd ligt binnen vijf
dagen. Uitdroging is de grootste bedreiging voor de patiënt.
In het oude archief van de gemeente Almelo zijn besluiten van de gouverneur van
de provincie Overijssel uit de jaren 1831 en 1832, die maatregelen betreffen
tegen deze ziekte. De besluiten waren bestemd voor de gemeentebesturen om uit
te voeren. Jacobus van Riemsdijk was burgermeester van Stad Almelo van de
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jaren 1811 tot 1844. In zijn correspondentie is een besluit van een eerdere
datum, d.d. 22 augustus 1813.
De Maire, overwegende, dat de verkoop der Geele pruimen, welke tegenwoordig in
eene schrikbarende menigte en bijna voor niet geschied, de rampzaligste gevolgen
voor de inwoners dezer gemeente zouden kunnen hebben; en die gevolgen zooveel
doenlijk willende voorkomen.
Besluit
Er zullen voortaan, gedurende dit jaar, geene geele pruimen van elders in deze
gemeente ingevoerd, noch de zich in dezelve bevindende verkocht of te koop mogen
worden; op straf van verbeurt eener boete van één tot vijf franken ingesloten
daarboven, etc. etc.
Dit besluit werd ongetwijfeld genomen met het oog op mogelijke overbrenging van
de cholera van buiten de stad. Een dergelijk besluit is er ook genomen waar het
kruisbessen betreft. De bovengenoemde besluiten van de jaren 1831 en 1832
volgen verkort weergegeven:
20 juli 1831: Daar in St. Petersburg de cholera is uitgebroken moeten de
Ambtenaren der In- en Uitgaande Regten (douane) en de Paardenpostmeesters te
Almelo, Delden, Deventer, Enschede, Hardenberg, Holten en Oldenzaal zorgen, dat
de Estafettes (renboden) en Koeriers, die van St. Petersburg (toen hoofdstad van
Rusland) naar de Russische Gezant hier te lande zijn gezonden, ons land niet in
mogen en dat hun aankomst direct moet worden gemeld aan de Gouverneur, opdat
door het Hoge Gouvernement maatregelen genomen kunnen worden, om na
zuivering (ontsmetting) de dépêches (schriftelijke berichten) in ontvangst te kunnen
nemen.
De bepalingen met zeventien artikelen van 1 augustus 1831 die bij het
onverhoopt ontstaan van de Aziatische braakloop of cholera in Overijssel golden,
waarvan enkelen:

Artikel 1
Zoodra de Cholera zich in eene gemeente mogt openbaren, behoort daarvan
dadelijk door de Genees- of Heelkundigen aan het plaatselijk bestuur kennis
gegeven te worden, en zal dit bestuur, onverwijld met de Genees- of Heelkundigen
in overleg treden, over de gemeenschappelijke uitvoering der navolgende
voorschriften, en voorts onmiddellijk aan den Gouverneur der Provincie kennis
geven van het ontstaan der ziekte, welke brief op het opschrift, behalve het
gewone adres, nog met duidelijker letters het woord CHOLERA moet bevatten.

Artikel 2
Er zal, door de zorg van het plaatselijk bestuur, dadelijk op de deur van het huis,
welke bewoners door de Cholera zijn aangetast, met groote letters het woord
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BESMETTING moeten worden gesteld, en aan elk een zal van dat ogenblik de
toegang tot hetzelve verboden zijn, zoodanig dat niemand in of uit hetzelve vermag
te gaan, dan alleen onder voldoende voorzorgen die genen welke ambtshalve hulp
moeten aanbrengen of lijken behandelen; zullen de huisgenoten van een huis,
waar zich de ziekte heeft geopenbaard, in hetzelve moeten blijven tot de ziekte
aldaar geheel zal zijn opgehouden.

Artikel 3
Indien de ziekte zich in eene wijk meer algemeen mogt openbaren, zal die wijk op
gelijke wijze afgeloten, en de toegang tot dezelve eveneens verboden zijn.

Artikel 4
Wanneer eene geheele gemeente, in derzelver bebouwde kom, door die ziekte mogt
zijn aangetast, zullen alle wegen tot dezelve leiden, moeten gesloten worden, en
geene toegang of uitgang plaats hebben, dan onder de noodige voorzorgen ten
aanzien der zoodanige personen, die met het aanbrengen van geneeskundige hulp
en levensmiddelen en het behandelen der lijken zijn belast.

Artikel 8
Het wordt aan de plaatselijke besturen aanbevolen, om zoo veel mogelijk overal te
zorgen voor genoegzame gelegenheid, zoo wel tot algemeene baden als
voorbehoedsmiddel, als ook voor huisbaden als geneesmiddel.

Artikel 9
De plaatselijk besturen zullen, met Genees- en Heelkundigen, waarmede zij
ingevolge aanschrijving van den Gouverneur van den 1e Augustus 1831, Kabinet
No. 293 in overleg zijn getreden, eene schifting moeten maken tusschen die lijders,
welke door hunner eigene middelen in hunne huizen behoeftigheid of minder
geschikte woning, op kosten der gemeente of diakonie-kas of tegen eene geringe
toelage, moeten verpleegd worden en verzorgd worden, hetzij in hunne huizen, of
in daartoe ten gevolge bovengemelde aanschrijving aan te wijzen localen.

Artikel 10
Het doen van berookingen en zuivering, vooral het rein en zuiver houden, zindelijk
en toelating van vrije lucht, wordt zeer aanbevolen.
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Artikel 11
De lijken van hen die aan Cholera mogen bezwijken, zullen dadelijk onverkleed
moeten gekist worden, voort daarop zullen de doodkisten moeten toegemaakt, en
dezelve met stopverf of op eene andere wijze moeten toegesmeerd worden, ten
einde de uitgang der lucht te beletten.

Artikel 12
Op de doodkisten en in derzelver omtrek, zullen eenige schoteltjes met opgeloste
Chloorkalk moeten gesteld en berookingen in het dooden vertrek moeten gedaan
worden.

Artikel 13
In den kortst mogelijke tijd, en wel binnen tweemaal 24 uren na het overlijden,
zullen de lijken op de gewone begraafplaatsen der gemeente of eenige andere
daartoe meer geschikte plaats worden bijgezet, in graven op de dubbele diepte en
zonder het gewone doodskleed over de kist te gebruiken. Deze graven zullen niet
weder mogen geopend of aangeroerd worden.

Artikel 14
Het wordt volstrekt verboden om bij de begrafenissen, gedurende tijd dat de
Cholera in eene gemeente heerscht, de doodsklok te luiden, waar zulks anders nog
gebruikelijk mogt zijn.

Artikel 15
De dragers of lijkverzorgers zullen de noodige voorzorgen gebruiken van het
aantrekken van overkleederen en handschoenen van gewascht linnen of taf, en
het gebruiken van zuiveringsmiddelen.

Artikel 16
De zoogenaamde groeve of doode malen, zoo ook het volgen van den lijkstoet,
worden gedurende den tijd dat de Cholera in eene gemeente heerscht, volstrekt
verboden, zullende elk Lijk zonder eenig gevolg, als alleen het noodzakelijk getal
dragers, moeten begraven worden, en zal niemand in het sterfhuis mogen
terugkeeren, ten zij hij daarin te huis behoore en daarin verblijve.
Aldus vastgesteld door den Gouverneur der Provincie Overijssel. Zwolle den 1
Augustus 1831. Van Rechteren.
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Op 17 december 1831 volgen opnieuw aanwijzingen van de gouverneur die hier
op neerkomen. Waar geen geschikte lokalen zijn voor de opname van arme
cholerapatiënten en waarvoor houten loodsen zouden worden geplaatst, worden
deze ondoelmatig gevonden. Hiervoor in de plaats komen schoollokalen met zo
mogelijk dicht daarbij gelegen vertrekken voor bereiding van voedsel, het koken
van water voor baden. Kribben en strozakken moeten worden gemaakt. Waar
geen plaatselijke commissies bestaan zal dadelijk een commissie moeten worden
benoemd, bestaande uit de burgemeester, een lid van het gemeentebestuur, de
plaatselijke doktoren en een lid van ieder diaconie- of armbestuur, die de hulp
aan en de verzorging van de arme lijders moeten regelen. In elk ziekenlokaal
moet ‘eene groote wieg of mand, met stroozak, dekens en overkleed, voorzien van
twee draagstokken of eene berrij aanwezig zijn’, om de zieken daarheen over te
brengen. Om besmetting te voorkomen moeten de kleren van het lijk voor deze
worden aangeraakt met een oplossing van chloorkalk worden besproeid en de
lijken moeten voordat de kisten worden afgesloten met natte chloorkalk worden
bestrooid. De kist moet in plaats van zoals gewoonlijk, worden zwart gemaakt
met een mengsel van zwartsel en terpentijn, of nog beter met zwartsel en
scheepsteer. De lijkbezorgers moeten hun handen, gezicht en bovenkleren
bevochtigen met een spons, doortrokken met een oplossing van chloorkalk.
Aanbevolen wordt om de lijken op afzonderlijke plaatsen en niet op de gewone
kerkhoven te begraven, of anders in de paden van de begraafplaatsen, om het
weer openen van de graven te voorkomen.
14 april 1832. Daar de cholera is uitgebroken ‘in onderscheidene gedeelten van
Frankrijk en meer bepaaldelijk in de hoofdstad’, wordt opnieuw aanbevolen
personen en goederen, afkomstig uit besmette plaatsen te weren. Verdacht zijn
Duinkerken en al de plaatsen aan de kust van Calais tot en met Havre de Grace
en alles wat uit de Seine afkomstig is. Dit besluit wordt geplaatst in het
Provinciale Blad, om verzekerd te zijn van de medewerking van logementhouders
en paardenpostmeesters.
De bijlage houdt aanvullingen in op de aanschrijvingen van 1 augustus en 17
december 1831. De gemeentebesturen wordt aanbevolen:
Het doen reinigen van de straten en publieke plaatsen, vooral waar plantaardige
en dierlijke zelfstandigheden verzameld worden, als Groenmarkten, Vischmarkten,
Vleeschhallen, enz., voorts het doen ververschen der lucht in publieke gebouwen,
zoals de Gevangenhuizen, Hospitalen, Werkhuizen, Weeshuizen, Schoolen en
andere Gestichten. Op het bureau van de Commissie moeten wanneer de cholera
uitbreekt aanwezig zijn: Een Apothekers Bediende, een Bediende van de Policie,
vier mannelijk en twee vrouwelijke zieken Oppassers, twee Dragers, twee met
wasdoek of anderszins bekleedde Draagkorven tot het vervoeren der zieken,
voorzien van een matras, hoofdkussen en drie wollen dekens, benoodigde geneesen hulpmiddelen. Eene genoegzame hoeveelheid heet water, ten einde daarmede
kruiken te vullen, welke in een draagkorf ter verwarming van den zieken
medegevoerd worden.
Op 19 mei 1932 nodigt de gouverneur de gemeentebesturen uit naar aanleiding
van een ambtelijke brief van de minister van binnenlandse zaken. De ingezetenen
dienen bij kennisgeving gewaarschuwd te worden tegen het gebruik van groen
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geplukte of onrijpe kruisbessen. ‘Die spijs is van zeer nadeelige strekking,
beschouwd uit het gezichtspunt van voorbeschiktheid voor den Aziatischen
Braakloop.’ Blijkbaar bleef tot dan toe Nederland vrij van de ziekte. Op 6 juli
1832 maakt de gouverneur bekend dat de Aziatische Braakloop in Scheveningen
is uitgebroken en dat de maatregelen van voorzorg onverminderd blijven
gehandhaafd.
De gouverneur verzoekt op 14 augustus 1832 burgemeester en wethouders van
Stad Almelo de tweede school, met het daarnaast gelegen huis van de omroeper
in gereedheid te doen brengen als hospitaal voor choleralijders. De school werd
met een planken schot in twee vertrekken verdeeld.
Mogt nu de ziekte ontstaan en het schoolhouden kunnen worden voortgezet, dan
zoude of aan de Schutting Kolk (eind Schuttenstraat) of ten noorden van de stad bij
de Roomsche Kerk op het land van Tijhof, een ruim vertrek van hout ter vervanging
der school, kunnen worden opgeslagen.
De school met de daarnaast gelegen woning waren gelegen aan de noordzijde van
de Ootmarsgang. Het is niet geheel zeker omdat iets noordwestelijk ervan nog
een school met daarnaast gelegen huis was. Deze school was sinds het jaar 1855
niet meer als zodanig in gebruik en werd afgebroken. Volgens een afrekening in
het Gemeente Archief van 12 juli 1833 krijgt de weduwe Van Thielen van de
gemeente Almelo, voor de periode van 20 augustus 1832 tot 1 mei 1833, wegens
het afstaan voor het cholerahospitaal van een gedeelte van haar woonhuis en het
daarbij staande pakhuis annex woning een bedrag van tweehonderdvijftig
gulden. Volgens een afrekening van 2 september 1834 krijgen Van Lennep en
Coster vijfentwintig gulden voor het doen ontruimen in het jaar 1832 van de
woning, ten dienste van het cholerahospitaal. Het is moeilijk na te gaan waar
precies genoemde panden waren. De huisnummers, aangeduid met wijk en
nummer, zijn niet in verband te brengen met latere huisnummers. Waarschijnlijk
lagen de woningen aan de westzijde van de Grotestraat-noord. Van Lennep was
een doopsgezinde predikant en zal de doopsgezinde pastorie hebben bewoond.
Hij had geen andere onroerende goederen in Stad Almelo. De pastorie lag op de
plaats van de voormalige kruidenierszaak van De Gruyter, nu (1990) Magasin du
Prom. Dit en het vermoedelijk links daarvan gelegen pand, nu (1990) juweliersen horlogezaak Van Tegeler op de hoek van de Jan Muldersgang, kunnen dus
gebruikt zijn als cholerahospitaal
Uit het Twentsch Zondagsblad de volgende verkorte weergegeven berichten:
Op 29 juli 1849 was iemand in Almelo, na een vrij hevige ongesteldheid van
slechts weinig uren, overleden. Dit gaf aanleiding tot het gerucht, dat de cholera
morbus hier in hevige mate zou heersen en dat er reeds verscheidene slachtoffers
zouden zijn. Maar men achtte zich gelukkig te kunnen melden, dat zich daarna in
Almelo geen enkel geval heeft voorgedaan, dat hierop zou wijzen.. Dat over het
algemeen de ingezetenen hier tot op dit oogenblik in eenen zeer gewenschten
gezondheids toestand verkeeren.
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Deskundigen meenden dat:
Gebrek aan electrieke werking in den dampkring, eene der hoofdzaken zoude zijn
van de ontwikkeling der bedoelde ziekte, en meenen wij ons te mogen verheugen,
dat wij sedert eenige dagen hier onderscheiden donderbuijen hebben gehad;
omdat wij de daardoor te weeg gebragte ontwikkeling der electriciteit hopen, een
heilzaam afwendingsmiddel te zullen zijn van de zoo zeer gevreesde kwaal.
Men is er blijkbaar toch niet zo gerust op want in een bericht van 11 augustus
verwijst de krant naar een annonce van burgemeester en wethouders van Stad
Almelo.
Deze brengen ter kennis van het publiek, dat uit hoofde van de thans elders
heerschende ziekte, de kermis alhier, invallende de eerste week van September,
dit jaar niet zal worden gehouden; doch de op Dinsdag den 4 dier maand, de
gewone veemarkt wel zal plaats hebben, waarop echter geene kramen zullen
mogen worden opgeslagen.
Dokter Stork schrijft op 18 oktober 1855 in dit weekblad:
Ter bestrijding der onrustbarende geruchten, welke alom verspreid zijn,
aangaande de thans te Almelo heerschende ziekte, acht de ondergeteekende het
van zijnen plicht, te verklaren, dat sinds 4 weken alhier de Aziatische Cholera in
vrij hevigen graad geheerscht en onderscheidene slagtoffers geëist heeft, maar dat
de genoemde ziekte van geen boosaardigen aard is geweest, dan elders in ons
vaderland, zooals de uitkomst bevestigd heeft, daar ruim de helft der aangetasten
hersteld is. Verder verklaart ondergetekeende, de bedoelde Epidemie sedert vijf
dagen sterk aan het afnemen is, daar er in de laatste genoemde dagen slechts vier
personen, en wel in minder hevigen graad dan vroeger aangetast zijn. Op 21
October één persoon, die vier dagen aan cholera gelaboreert (geleden) heeft, is
overleden.
Op 17 november volgt een kort overzicht:
Aangetast 28 mannen 35 vrouwen 40 kinderen totaal 103;
Hersteld 19 mannen 18 vrouwen 19 kinderen totaal 56;
Overleden 9 mannen 17 vrouwen 21 kinderen totaal 47.

Ter Kuile senior schrijft in ‘De Opkomst van Almelo en Omgeving’:
En toen in 1866 de cholera weder zoovele slachtoffers in den lande eischte, zoodat
de gemeenteraad mede op aandringen der doktoren besloten had dat jaar geen
kermis te houden, barstte een ongekende volkswoede onder de arbeiders en
boeren los, botsingen met de politie volgden, de ruiten in burgemeester Farret’s
woning en in ’t stadhuis moesten het ontgelden… en waarlijk de Raad zwichtte
voor het oproertje en herstelde dadelijk de kermis.
In de Stad Almelo waren vierduizendvijfenzeventig inwoners. In het jaar 1866
overleed 2.6 procent, in het jaar 1867: 2.63 procent, in het jaar 1868: 3.09
procent, in het jaar 1869: 2.95 procent van de inwoners aan de cholera..
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In Ambt Almelo waren zesduizendhonderdvijfenvijftig inwoners. In het jaar 1866
overleed 2.76 procent, in het jaar 1867: 2.68 procent, in het jaar 1868: 2.99
procent, in het jaar 1869: 2.70 procent van de inwoners aan cholera. Tot in het
begin van de twintigste eeuw kwamen gevallen van cholera voor in Overijssel.

Gemengde huwelijken
De invloed van de reformatie heeft in Twente, buiten de grote industriegebieden
om, geen vaste voet kunnen krijgen. Oorzaak was deels het karakter van de
bewoners wiens godsdienst niet veel verschilde en die weinig interesse toonden
voor veranderingen, deels door het feit dat de proosdij zo lang onder Spaans
bestuur heeft gestaan. Vanuit Oldenzaal opereerden de missiebisschoppen
(Plechelmus) en apostolische vicarissen Sasbout Vosmeer en Philipus Rovenius
die een ongelooflijke ijver aan de dag legden om Twente voor het katholicisme te
behouden. Ook nadat de Noord-Nederlanden onder Staats bestuur kwamen lukte
het niet om Twente warm te maken voor de reformatie ondanks, of misschien wel
dankzij de strenge plakkaten tegen de ‘Paepse Stoutigheden’. Ook in de
achttiende eeuw is er onder bisschop Neercassel vanuit het klooster Mariavlucht
te Glane een grote hoeveelheid werk verzet om Twente voor Rome te behouden.
Het lukte zelfs om een deel van de reformatie terug te dringen.
Neercassel en zijn opvolger Codde preekten de leer van het Jansenisme, die veel
meer aansloot bij de reformatie dan bij Rome. Deze leer die vanuit het klooster
Port Royal (Frankrijk) overwaaide naar de Nederlanden werd door de Jezuïeten
heftig bestreden. Neercassel maakte van het klooster Mariavlucht een klein Port
Royal en werd daardoor door Rome verdacht van ketterij; zijn opvolger Codde
werd door Rome afgezet. Een deel van de kerk verzette zich tegen deze afzetting
en handhaafde Codde. Hieruit ontstond de ‘Oud-Bisschoppelijke Clerezij’, de
latere Oud-Katholieke Kerk. Merkwaardig is dat van deze leer in Twente heel
weinig is overgebleven. De Jezuïeten die het werk overnamen zullen weinig
moeite gehad hebben om de Tukkers de aloude traditionele leer van Rome te
laten herinneren. De godsdienst van de Twenten, door Rovenius eens
omschreven als ‘met weinig kennis van zaken’, plooide zich gewillig. De invloed
van de Munsterse bisschoppen wordt overschat. Roomsen en protestanten
hebben zich tegen deze politieke pretenties schouder aan schouder verzet.
In een gebied als Twente met zijn overwegend plattelands karakter waren
gemengde huwelijken geen uitzondering. Het verzet tegen deze huwelijken kwam
niet van de bevolking maar van de predikanten en meer nog van de overheid. In
de achttiende eeuw was er een teruggang van de reformatie geconstateerd in
Twente. De provinciale overheid (Ridderschap en Steden) vaardigden strenge
‘resolutien’ uit die aan de plaatselijke overheden en de hervormde kerken werden
verzonden. Hun werd verzocht om maatregelen te nemen tegen deze huwelijken
met name wat betreft de opvoeding van de kinderen uit dergelijke gezinnen. Dat
men het in Enschede in het begin niet zo fanatiek aanpakte bewijst wel het feit
dat de resolutie van het jaar 1724 pas rond 1784 werd gepubliceerd.
Deze resolutie werd naderhand nog enkele keren aangevuld en bracht de
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kerkenraden het volgende onder de aandacht:
De ‘stoutigheden’ en de aanwas van het ‘paependom’ neemt in Twente toe. Er is
weinig vooruitgang in de hervormde religie en het onderwijs is ronduit
bedroevend;
Er dient een betere verhandeling te worden gegeven over de Heidelbergse
Catechismus;
De scholen dienen regelmatig te worden bezocht door de predikanten;
De schoolmeesters zullen moeten worden geëxamineerd in hun kennis omtrent
de godsdienst;
Gemengde huwelijken mogen alleen worden gesloten als een eed zal worden
afgelegd dat de eventuele kinderen in de hervormde religie worden opgevoed;
Een gemengd huwelijk zal niet worden gesloten als de hervormde partij niet
reeds drie jaar voor de verloving actueel lidmaat van de hervormde kerk was.
Wordt zo’n huwelijk toch gesloten dan kan de kerkenraad dit huwelijk weer
ontbinden. Eventuele kinderen kunnen aan de ouderlijke macht worden
onttrokken, ze worden dan als onecht verklaard;
Door kerkenraden en plattelandsonderwijzers dienen nauwkeurig aantekeningen
te worden gemaakt over de opvoeding van de kinderen uit gemengde huwelijken.
Afwijkingen dienen terstond aan de overheid te worden doorgegeven. Bij
overlijden van de hervormde partij dienen alleen hervormde voogden te worden
aangesteld;
Predikanten moeten geregeld verslag uitbrengen aan de drost, bij nalatigheid
volgt intrekken van het traktement (salaris); de drost zal op zijn beurt weer
verslag uitbrengen aan Ridderschap en Steden.

In het jaar 1749 laat de kerkenraad van Enschede een ‘generaal’ register
aanleggen van alle lidmaten waarbij de gemengde huwelijken een aantekening
krijgen. Tevens worden jongeren en ouderen die geen lidmaat zijn bezocht en
eventueel bewerkt. Dopelingen moeten door de ouders zelf ten doop worden
gehouden. Het peter- en meterschap heeft in de hervormde kerk geen enkele
juridische zin.
Nadat het register voor de gemengde huwelijken is ingevoerd worden stappen
ondernomen door de kerkenraad om de tuchtprocedures op gang te brengen. Eén
zo’n procedure is door de scriba indertijd volledig genotuleerd en wel tegen het
echtpaar Hendrik Buursink en Janna Smalenbroek, wiens kinderen rooms
worden opgevoed. Hendrik en Janna waren getrouwd op 14 januari 1761. Op 3
oktober 1764 worden beiden voor de kerkenraad gecompareerd (verschijnen voor
het gerecht) wegens meineed. Aan hen wordt meegedeeld dat zij zich direct
moeten onderwerpen aan de eed, zo niet, dan wordt de drost in kennis gesteld.
De hervormde Janna ‘heeft den Roomschen Godsdienst omhelst, enkel voor
reden dat hier een vrij lant is.’ Het tweede ‘misdrijf’ dat haar ten laste wordt
gelegd is dat zij haar kind door de Munsterse bisschop te Ahaus het heilig
vormsel heeft laten toedienen. Waarop Janna antwoordt: ‘Dat moet dan maar
eens bewezen worden.’ Deze brutale antwoorden zijn voldoende om haar voor het
landgericht te laten compareren. Pas op 26 april 1769 wordt een resolutie van
Ridderschap en Steden over de kinderen van het echtpaar Buursink in een extra-
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ordinaire kerkenraadsvergadering behandeld. De custos (koster) moet het
echtpaar meedelen:
Dat zij de kinderen die reeds geboren zijn of nog geboren worden onverwijld moet
afstaan aan de door de kerkenraad benoemde voogden om in de hervormde
godsdienst opgevoed te worden. Tevens dat zij (Hendrik en Janna) het kostgeld
hiervoor verschuldigd zelf moeten betalen.
Het echtpaar wenst hieraan geen gehoor te geven. Zij kunnen het kostgeld niet
betalen en de kinderen niet missen want zonder hun hulp kunnen zij het land
niet bebouwen. Zij zijn echter bereid om hun kinderen met de ‘naobers’ als
toeziende voogden op te voeden in de hervormde leer. Ook de familie is niet
bereid om de kinderen in de kost te nemen omdat zij zelf een grote huishouding
hebben en omdat er nog wel ‘naastere’ familie is. Een naober verklaart dat hij zelf
kostganger is en op de leeftijd van tachtig jaar moeilijk als opvoeder van de
kinderen kan optreden. De kerkenraad neemt een en ander voor kennisgeving
aan en zal de zaak weer terugverwijzen naar het landgericht. Janna heeft
ondertussen een request ingediend om van haar eed ontslagen te worden. Dit
wordt echter door de drost geweigerd.
Op 17 mei 1769 wordt de kerkenraad weer ‘extra ordinaris’ bijeen geroepen
samen met de familieleden Hofte Koesveld, Hegerink, Eeftink en Stroïnk. Zij
worden gevraagd nu ‘finalijk’ te antwoorden of zij de kinderen in huis willen
nemen. Zij weigeren maar zij zullen berusten als zij door Ridderschap en Steden
gedwongen worden. Op 23 mei komt het antwoord: ‘Vind het antwoord van de
familie maar zeer frivool en worden nu gelast en geordonneert aan de opdracht te
voldoen op poene van excommunicatie van alle betrokkenen door de Enschedese
kerkenraad.’ Janna die van haar eed ontslagen wenste te worden (zij was tot de
roomse kerk toegetreden) eist teven dat haar kinderen nu ook een roomse
opvoeding dienen te krijgen. Zij is zwanger van haar derde kind als de
kerkenraad op 31 mei 1769 in opdracht van de drost weer bijeen komen, samen
met de familie. Aan de familie wordt nogmaals de straf die hun te wachten staat
meegedeeld indien zij zich niet wensen te schikken in de resolutie van
Ridderschap en Steden. De familie wil nu de kinderen (boven 4 jaar) wel in de
kost nemen voor behoorlijk kostgeld en opvoeden in de hervormde leer. Jan Hofte
Koesveld neemt de twee jongen ‘op proef voor een ‘vierdeljaars’ tegen een
vergoeding van dertig gulden die wordt betaald door de kerkenraad, daar de
ouders niet in staat zijn zelf te betalen. Hierover wil de kerkenraad geen
beslissing nemen. De zaak wordt terugverwezen naar de drost. De koster Wolter
Lasonder wordt naar de ouders gestuurd om te gelasten de kinderen bij Hofte
Koesveld in de kost te doen. Hendrik Buursink belooft dat hij de kinderen op 1
juni persoonlijk naar het nieuwe kosthuis zal brengen. Op 13 september is de
kerkenraad bijeen gekomen op verzoek van Jan Hofte Koesveld die aan de
eerwaarde heren te kennen geeft dat het eerste ‘vierdeljaars’ goed is verlopen, dat
er prompt is betaald (door wie is niet bekend) en dat hij opnieuw bereid is de
kinderen voor nog een ‘vierdeljaars’ op te nemen. Dat er daarna een onderhoud
met de drost moet komen om te praten over de toekomst van de kinderen.
Op 11 juli 1770 delibereert de kerkenraad opnieuw over ‘de ter kost besteding
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der kinderen Buursink.’ Men wil ze uit de buurt van het Smalenbroek hebben en
Jan Hofte Koesveld bedankt verder voor de eer want hij heeft al geruime tijd geen
kostgeld meer ontvangen. De kerkenraad durft opnieuw geen beslissing te nemen
en zal de zaak ter beoordeling aan de drost voorleggen. In augustus 1770 dient
zich onverwacht een nieuwe kandidaat aan om de kinderen in de rechte leer op
te voeden. Het is de schoolmeester van de Broekheurnerschool: Gerrit in den
Heuw. Hij heeft met de familie overeenstemming bereikt en wil de twee jongens
wel in huis nemen. De kerkenraad maakt geen ‘swarigheid’ maar drukt Gerrit
toch wel op het hart de kinderen in de ware christelijke leer op te voeden want
het Smalenbroek is toch wel erg dicht in de buurt. De kinderen worden hem voor
een jaar ‘toebetrouwd’ echter onder voorwaarde dat niet bij de kerkenraad zal
worden gezeurd over het kostgeld.
Op 6 juli 1774 wordt de familie en de schoolmeester weer bij de kerkenraad
geroepen om over enige ‘pointen rakende de kinderen te besluiten.’ Er is nu
namelijk nog een kind te ‘besteden’ omdat het tot de vereiste ouderdom is
gekomen om aan de ouderlijke macht te worden onttrokken. Janna Smalenbroek
is intussen overleden. Hendrik Buursink is met Hofte Koesveld en de meester
aanwezig. De kerkenraad vraagt of de kinderen bij de meester wel goed besteed
zijn en of het niet veel beter is de kinderen verder van het Smalenbroek onder te
brengen, ‘want de klagten, waar of vals, zijn menigvuldig.’ Tevens moet het derde
kind (een meisje) worden uitbesteed om in de ware christelijke leer te worden
opgevoed. De familie wil zich hierover eerst graag beraden met de ‘Heere Drost.’
Op 23 mei 1780 bereikt de kerkenraad het bericht dat de jongste zoon Gerardus
(17 jaar) naar Amsterdam is vertrokken om daar bij een wijnkoper besteed te
worden. Zonder de kerkenraad er in te kennen heeft de drost aan de familie
toestemming gegeven en is Gerhardus door Jan Witbreuk naar Amsterdam
gebracht. De kerkenraad wijst nu verdere verantwoording van de hand.
10 februari 1783. Den kerkeraad door den Custos zijn geconvoceert om te Spraken
over de kinderen van Hendrik Buursink en wijlen Janna Smalenbroek,
waaromtrent aan de resolutien van Ridderschap en Steden niet voldaan werd
hebben de praesente leden, na voorafgaand besluit om de Heere Drost hiervan
kennis te geven dezen volgenden brief vervaardigt en getekent:
Thans zijn beide zoons; Gerrit en Gradus te Amsterdam besteed bij een Wijnkoper
en een Winkelier beide Roomsche Patronen denkelijk met geen goed oogmerk
opgezogt… om tot den Roomschen Godsdienst te worden opgeleid.
Dogter Geertruid (17 jaar) en nog bij Vader thuis, loopt ook gevaar om geseduceert
(verleid) te worden, gaat niet ter catechisatie, maar wel, zo zegt men, bij de
Roomsch gezinden.
De kerkenraad kan en wil hier niet zomaar aan voorbij gaan ondanks het feit dat
de familie met de drost overeenstemming heeft bereikt. Men brengt bovenstaande
feiten ter kennis van de drost om later niet ‘wegens pligtzuim te worden
gecorrigeert.
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Daar Uw Hoogedelgeboren Gestrenge de kinderen elders met Uw goedvinden heeft
besteed en de kerkeraad waakzaamheid heeft bevolen zoals in Uw lofwaardige
aanmaninge in een brief van 28 July 1770 is gesteld… maar, daar het uitbesteden
buiten ons om is gebeurd, hebben wij niet kunnen voldoen aan de welgemeende
intentie van Ridderschap en Steden noch aan Uw serieuse recommandatie van Uw
Wel Hooggeboren Gestrenge.
Tevens wordt de drost van een nieuw geval op de hoogte gesteld namelijk van
Hendrikus Elferink (hervormd) en Aaltjen Wessel (rooms) ‘meinedig sijnde
doordat sij de Roomsche Kerk frequenteren tot groot ongenoegen der haare die
daar over bij ons zijn klagtig gevallen.’ Op 23 april 1783 besluit de kerkenraad de
drost nogmaals te berichten:
Dat vader Buursink had aangenomen goede attestatien te verzorgen uit
Amsterdam daar de kinderen nu bij Hervormde patroons zijn besteed. Maar de
kerkeraad kreeg slechts simpele brieven van de zoons, dat zij de Enschedese
kerkeraad voor leugen en laster krijten, zo zij van mening zouden zijn dat zij
beiden Roomsch zouden worden opgevoed. De kerkeraad verklaart: dese zaak
wordt voor ons oog verdonkert, de kinderen zijn in hun eenvoud verstrikt door de
Roomsche leugen, zoals Religiedwank enz. en van de Enschedese kerkeraad is
geen sprake van nonchalange.
Dan… op 1 mei 1783 duiken beide zoons plotseling op in Enschede en besluit te
gaan catechiseren bij dominee Kayser. Zij hebben zich waarschijnlijk laten
bevestigen in de leer maar daarover bestaat geen zekerheid, aldus de collega van
Kayser: dominee Weddelink. ‘Doch zonder gerustgesteld te zijn, al heel schielijk
teruggekeert tot den Roomschen religie, deze belijdenisse is maar Por-Forma
geweest.’
Bijna twintig jaar strijd (1764-1783) is beëindigd met een volledige nederlaag. De
kracht van de moeder die ondanks haar vroegtijdig overlijden haar kinderen wist
te overtuigen van het grote gelijk. De tegenwerking van de familie weliswaar
aarzelend maar toch duidelijk aanwezig ondanks hun hervormd zijn. Voor de
kerkenraad een prestigeslag die hem door de overheid werd opgelegd en die door
dezelfde overheid in de steek werd gelaten. En dat alles door het beruchte artikel
36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis die de overheid opzadelde met het
tuchtrecht ten aanzien van alle ketterse religies, waaronder ook de leer van de
roomse kerk.

Almelose grensgeschillen
In het jaar 1457 droeg Johan van Almelo zijn Heerlijkheid over aan de bisschop
van Utrecht. Hij was de laatste die de naam van zijn bezit ook als familienaam
gebruikte. Zowel hij als zijn voorvaderen hadden zich verplicht hun gebied nooit
aan een andere familie over te dragen anders dan met toestemming van de
bisschop, de landsheer van Overijssel. Omdat Johan kinderloos was erfde zijn
neef Zweder van Hekeren van Rechteren, Heer van Voorst en Keppel het
landgoed. Ook hij bleef kinderloos; na hem ging het goed voor tweeduizend Rijnse
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gulden over op zijn broer Otto van Rechteren. De Heerlijkheid Almelo omvatte
Stad Almelo, (richter-) Ambt Almelo en schoutambt Vriezenveen. In het jaarboek
Twente 1995 staat in artikel van Kolks dat ook Wierden behoorde tot de
Heerlijkheid Almelo en dat de Heer van Almelo tot het jaar 1922 het collatierecht
van de kerk bezat. De Heerlijkheid was een autonoom gebied binnen het
drostambt Twente en het gebied heeft alle eeuwen door dezelfde begrenzing
gehad. Bezitsuitbreidingen door de heren van Almelo buiten de Heerlijkheid
hebben dit Almelose territorium zelf nooit vergroot. Vanaf de vijftiende eeuw
kennen we grensbeschrijvingen die vandaag aan de hand van boerderijnamen en
veldnamen in het landschap nog voor een groot deel terug te lezen zijn.
In de overdracht aan de bisschop in het jaar 1457 worden de grenzen
omschreven als ‘tussen de Wolvekuil, Ellenhorst, Wijrick, Heijlen. Krommendijk
en Avenhusen.’ Deze omschrijving is wel erg breed genomen, sommige namen
liggen buiten het gebied, sommige liggen er
binnen; de namen zijn nog
grotendeels bekend. De Krommendijk is een buurtschap, oorspronkelijk alleen de
weg waaraan de buurtschap lag. Bekend is onder die naam niet alleen de (nu
verdwenen) weg van De Kroon en de Krommendijksbrug in de
Ootmarsumsestraat, westwaarts naar de Hollandergraven, ook het tracé van de
Ootmarsumsestraat westwaarts tot aan de splitsing met de Vriezenveenseweg. De
buurtschap Krommendijk ligt dus binnen de Almelose grenzen, evenals Heijlen,
nu Heilenhuis. De Wolvekuil is niet meer bekend, Wierke ligt onder Bornebroek,
Elhorst onder Zenderen, Avenhuis onder Albergen. Misschien ligt in zulke ruwe
aanduidingen wel een oorzaak voor al die grensgeschillen die er waren. Steeds
moest bij de oplossing ervan worden teruggegrepen op de herinnering van de
oudste streekbewoners.
Een dergelijk voorval had plaats in het jaar 1532. Uit naam van ‘den Erenvesten
ende fromen henrick van Rechteren heere tot Almelo riepen Borgemeesteren
Schepenen en de Raedt der Stadt Almelo’ met Wessel van Stenvoorde richter van
de Heerlijkheid een groot aantal lieden op. Deze moesten onder ede meedelen dat
zij wisten van de zuidelijke grenzen van het gebied van de Heer, langs de marken
Albergen, Zenderen, Bornebroek en Ypelo. Als eerste verscheen Johan Coenders,
zestig jaar oud, die van zijn vader had gehoord dat er eens een twist was tussen
Almelo en genoemde marken. En dat daaraan zelfs afgevaardigden uit Deventer
en Zwolle aan te pas waren gekomen ‘omme de marken te schouwen’. De
rechtszaak was toen gehouden ‘an die middel stege bij Ovenhuijs’ en men was
vandaar het grensgebied doorgelopen ‘van der middel stege nae de Wolthuijs
onder den peerboom, vandaer na den witkens belt van den belt na tusselder
voort de haar langs na Wijricke over den Brummelhof en de van den hof (limiten
van wierden) na den palinksvoort van daer na ’t den herten voort.’ Het verhaal
van Coenders werd bevestigd door de opgeroepen getuigen, veelal oude mannen:
Johan Beerdes zesenzeventig jaar, Willem Smijt tachtig jaar, Geert Smit en de
Hendrik ter Borch zeventig jaar, Herman Coppendreijer negentig jaar. Deze
hadden dan wel niet van het door Coenders vermelde ‘gerigte’ gehoord, maar zo
zeiden ze, ‘de Laeke en de bepalinge der Merkte hebben sie ook gehoort van oeren
olders.’ Bovendien verschenen nog: ‘Derrick Bruggink een man van boven syn
tachentig Jaeren Hendrick Wanscher een man tusschen vijftig ende sestig Jaaren
Lutken Geertsen een man tusschen ‘tsestig ende seventig Jaaren’. Allen gaven
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dezelfde getuigenis. Wanschers en Lutken wisten ook nog te vertellen dat zij eens
met jonker Johan, de vader van Hendrik van Rechteren op inspectietocht waren
gegaan ‘ende den senderschen genomen oir sichte op de wijgeres an den witkens
belt.’ Tenslotte getuigde nog Johan Vellecotte, ongeveer negentig jaar oud met
een zelfde grensbeschrijving als de anderen. Plechtig wordt het stuk besloten
met: ‘ende dat deeser tugen voorschr. met sampt haaren voorvaderen de Laacke
en de bepalinge alsoe hebben geholden voor ende na hebben so allen standen
redes mit opgerigteden vingeren Lijflick over de heilige gesworen als recht was.’
Bij die gebeurtenis werden de boeren van Zenderen opgeroepen om toe te zien en
te luisteren. Zij hadden als gevolmachtigden gestuurd: ‘olthof Johan, passchens,
Berent ten hulscher en de Engbert Wernsink.’
Voor een groot deel zijn ook de genoemde namen van erven en landerijen nog te
achterhalen, evenals die in een beschrijving van drie jaar later. Daarbij ging het
om de grensbepaling tussen Almelo en Zenderen. Albert Hermelink deelde mee
‘dat de Jonckeren van Almelo de Laecke pleggen te gaan van dem Wolthijs achter
Elhorstes Eessche (es) na den Brummelhof toe Wiericke… ende plegen ook te
Schutten van dem Broeke van de Nijggries daar dat Nijger Slage is gelegen.’ Een
aanduiding over de manier van begrenzing vinden we in de opmerking van Aert
ten Winkeler. Deze had gehoord ‘als wanneer jemant waar over de Landweer so
waar hij vrijgh (vrij) in de herschap van almelo.’ Volgen we de namen dan zien we
dat de schouwers in het jaar 1532 begonnen bij het erve Avenhuis dat in het
zuiden van de marke Albergen ligt, en wel op het midden van de hoefijzervormige
es die het Alberger veld scheidt van het Looleedal en het Brektummerbroek. Of
met deze scheiding misschien ook de naam Middelstege te maken heeft? Het kan,
er liep vroeger inderdaad een weg vanaf Avenhuis zuidwaarts. De naam als
zodanig is niet meer bekend. Wel is later sprake van ‘de stege bij het Avenhuis.’
Misschien is dit de tegenwoordige Oude Albergerweg. Deze loopt nu dood op de
weilanden tussen de Brektummerweg en de Bornse Beek (Leebeek, Nieuwe Beek).
Vroeger liep de weg komend van Bornerbroek dóór, over het Avenhuis naar
Albergen. Het traject staat aangegeven op de stafkaart van het jaar 1845. Zo’n
verbindingsweg, van buurtschap naar buurtschap over vele erven lopend droeg
algemeen de naam steeg (stegge, stiëg).
Men liep vervolgens naar Wolthuis in de marke Zenderen en wel ‘onder den
peerboom’, een niet meer te achterhalen naam. Onder de Perenboom is
waarschijnlijk een café of herberg geweest en zal wel afgebroken zijn. De Witkens
belt is nu (1992) een bosperceel tegenover het autobedrijf Van Zuithof aan de
‘Almelose diek’ (Oude Deldenseweg). De Wijger es moet hier blijkbaar tegenaan
liggen of hebben gelegen.
De Haar is de zandrug in het zuidelijk deel van het Nijreesbos dat op
Bornerbroekse grond ligt. De zandrug loopt van oost naar west in de richting van
de erven Groot Wierke en Klein Wierke. Later wordt de zandrug vermeldt als ‘Nije
Reezer Haar’. De Tusselder Voort (Tusvelder Voort) zou dan een overgang of beter
gezegd een doorgang moeten zijn geweest in de waterloop. De waterloop loopt in
een grote boog zuidelijk en westelijk om de Tusvelder es en de buurtschap
Tusveld, ten noorden van de Oude Deldense weg (Almelose Diek).
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Men liep consequent achthonderd meter buiten de tegenwoordige grens van
Almelo. Bij het erve Wierke kwam men dan via de Brummelhof, even ten oosten
van Wierke, dichter bij Almeloos gebied. Daarna ging men naar de Palinksvoort
en was men wel bijna op de grens. De Palinksvoort is nu bekend als ‘Poalvoort’,
een vierkant stuk land op het gebied van Ypelo, gemeente Wierden. De Poalvoort
is ten noorden, oosten en zuiden omsloten door de bochtig verlopende
Voorbroeksweg. Tussen de Poalvoort (Voorbroeksweg) en de gemeentegrens
Wierden/Almelo ligt nog een stuk grasland dat De Moat wordt genoemd. De
grens Almelo/Wierden/Borne wordt hier nu gemarkeerde door een ‘loaksteen
(lakepaal), een Bentheimerzandstenen paal. De grenspaal nummer achttien
wordt de Vredepaal genoemd en staat innig geleund tegen een eik. Letters staan
er op deze paal niet (meer). De kop is sterk gehavend en de eigenaar van de
grond weet te vertellen dat omwonende boeren er nogal eens een splinter
afsloegen. Ze verpulverden de splinter en strooiden het gruis op een met teer
bestreken lat om daarmee hun zeis te slijpen.
En waar de Hertevoort lag is uit de herinnering verdwenen. De in het jaar 1535
genoemde Elhorster es ligt tussen Elhorst in het noorden en de Almeloseweg en
Vloedbelt in het zuiden. De Elhorster es is nog steeds als zodanig bekend. Jaren
geleden is deze eens zo hoge es, waarachter de boerderijen schuil gingen
ontgrond en geëgaliseerd.
Het blijkt dat men de grenzen markeerde met tekens, zoals drie kuilen op het
scheidingspunt van Almelo, Wierden en Bornerbroek, of met een paal en zelfs een
boom; dus geen blijvende merktekens. Geregelde controle bleef dus geboden
zoals in de marke Albergen op het holtgericht (holtink) van 5 maart 1548 werd
bepaald:
Sollen oick opgemelte Buern van Albergenn negesthe Sommer de lacke (grens)
tusschen den vann Almelo, und van Senderen gaen, und van Senderenn gaen, und
sich de seluigen (sel: waterwilg) vorgelicken, ter frondtschop off tho rechte, und
dan folgenss tott alle viff jaer, se wederumme gaen.
De moeilijkheden die zich bij zulke vage, willekeurig lijkende grensbepalingen
voordeden, hadden altijd betrekking op de uitoefening van het boerenbedrijf op
de gemeenschappelijke, onontgonnen gronden waar plaggen werden gestoken
voor huisbrand en stalstrooisel en waar schapen werden geweid. Deze gronden
hadden de boeren van een marke in gemeenschappelijk gebruik. De
gebruikslimiet lag niet in een afbakening maar in een maximum grootte van af te
plaggen oppervlakte per boer of in een maximum aan toegestaan aantal schapen
ter beweiding. De gronden gingen dan ook vaak zonder merkbare afbakening over
in die van een aangrenzende marke. Er werden niet bepaald vergissingen
gemaakt want de eigenaren van het vee of de plaggenmaaiers die de grens
overschreden werden streng beboet. Meende men dat van een aangrenzende
marke het vee of de plaggenmaaiers de grens overschreden dan werden de
plaggen in beslag genomen. Het vee werd eveneens in beslag genomen (geschut)
en in een schutstal gedreven. De overtreders waren het daarmee uiteraard niet
eens en dan begon er weer een procedure, als men het recht niet in eigen hand
nam. Van dat vee schutten en plaggen meijen (maaien) is sprake in het jaar
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1535.
Zolang de marken bleven bestaan bleven ook de onenigheden voortduren. Het
zelfde gebeurd weer in de jaren 1772 en 1775. In het jaar 1772 ging het over
‘verschillen tussen de Ervgenaamen en Goedheeren der Markte Senderen en
Bornerbroek en de Heerlijkheid van Almelo.’ Niet alleen over landerijen maar ook
over huizen die op de in het geding zijnde ‘twistgronden’ lagen. Bepaald werd dat
een reeds in het jaar 1771 genomen besluit indisputabel (niet te bespreken,
dispuut: twistgesprek, redetwisten) zou zijn. En dat de huizen op die twistgrond
langs de grens aan de kant van Almelo, tot Borne zouden worden gerekend
behalve het huis De Vetkeetel. Dat was volgens de aanwezige stukken niet
hetzelfde als het vroeger in Zenderen gelegen huis. Het huis was na afbraak
herbouwd net binnen de Heerlijkheid Almelo. Verder wordt aangegeven hoe de
zuidelijke grenzen van Almelo voortaan zouden gaan lopen.
Dat dezelve hunnen aanvang zouden neemen bij de drie kuijlen daar de markten
van Jpelo, senderen en Bornerbroek en Heerlijkheid van Almelo in een punt te
samen liepen. Zig vorder van daar strekken langs broekhuijs Camp tot op de hoek
van de oudhoevige sloot bij ’t huijs de Vetkeetel. Voorts die sloot vervolgende
tussen de oudhoevige en nieuwe Land tot op de inspringende punt aldaar
gevonden wordende. Vandaar tot op den hoek van de Coppelerije aan den voet
van de weg na het groenland schietende en daar voor geleegen. Vervolgens met
een regte Linie tot op de hoogte van de Nije Reezer Haar door het Groenland op de
aangeweesene en uijtgebaakte plaatsen tot agter het kleine Wooldhijs op de Harde
(Duits woord voor district) den Hulshorst genaamd.
Tussen de Hulshorst en de ‘Stege bij het Avenhuis’ lag een brede strook
groenland. Albergen meende er meer rechten te hebben dan Borne en Almelo en
dan ook geregeld de grens als het ware verschoof. Men trok zich niets aan van de
overeenkomst van het jaar 1771. De grens zou toen aangegeven worden door een
scheidingssloot van zes voeten breed. Deze moest begin 1773 worden gegraven
en zou in augustus daarop worden geschouwd. In de jaren 1774/1775 werd de
procedure hervat omtrent het grensgeschil tussen Albergen en Almelo. Beide
partijen hadden zoveel bewijs van eigen gelijk aangedragen dat het nog steeds
niet tot een overeenkomst was gekomen. In september 1775 waren partijen en
bemiddelaars weer twee dagen lang de grens langs gegaan en hadden op elk
twistpunt de zaak doorgesproken. Uiteindelijk kwam men ertoe alle verschillen te
termineren (eindigen) en de grensscheidingen tussen de Heerlijkheid Almelo en
de marke Albergen voor nu en altijd zodanig te bepalen. Dat gebeurde met
wederzijdse inachtneming van ‘alle moogelijke bescheijdenheid en rekkelijkheid,
met onderlinge bewilliging en met volkomen toestemming’.
Dat dezelve aanvang neemen zoude van de hoek van de Camp van Avinksmaate
alwaar de Grafte waar in ieder de helfte zoude toekoomen, de scheiding zoude
formeeren, voorts loopen tusschen Knoef en Hermelinkslanden tot aan het veld
alwaar een steene paal zoude worden gesteld vervolgens van daar met en regte
linie langs de punt of uithoek van de hoek voor voors.Camp van de brandriete, die
Camp langs tot aan de Noortpunt of Hoek van deselve, voorts op de heuvel bij de
Wech, alwaar een paal gesteld is, en twee kuilen zijn gegraaven; van daar
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strekkende op het bruggetje op de postweg bij Robbenhaarscamp, zullende de
vordere scheiding gaan over de weg, schietende langs de Campen van het Erve
Leuvik of Leivik, zo dat de geheele weg en sloot tusschen de weg en voorscr.
Campen onder de Heerlijkheid van Almelo zoude verblijven, als alle door dezelve
gemaakt wordende, vervolgens voortgaande tot op de punt der Linie, die veertig
schreeden van de hoek van Leuvikcamp, daar een kuil gegraaven en paal gesteld
is, begind, en dan doorgetrokken zoude worden tot op het midden der distantie die
er is tusschen de hoek der camp van Broekjans huis en de paal staande bij het
hottenhuis, dat hier meede de geheele grensscheidinge bepaald zijnde beide
parthijen aangenoomen hebben.
Zo, dat stond dus nu voorgoed vast. En ruim een halve eeuw later, in het jaar
1827 zou de kadasterdienst van Overijssel de grenzen opnieuw precies laten
opmeten en vastleggen in een ‘Procesverbaal der Grensbepaling van het
grondgebied der gemeente Tubbergen.’
Almelo had vierentwintig grenspalen of grensstenen: 1 Hortensteen, 2
Veldhofpaal, 3 Wijngaardspaal, 5 Wegpaal, 6 Barendsenpaal, 7 Sorgpaal, 8
Brandrietpaal, 9 Haanpaal, 10 Hofsteepaal, 11 Lambertspaal, 12 Geusenpaal, 13
Brektummersteen, 14 Landmanspaal, 15 Bijreespaal, 16 Ketelpaal, 17 Vettepaal,
18 Vredepaal, 19 Riemsdijkpaal, 20 Hobokenpaal, 21 Jacobsonpaal, 22
Engelspaal, 23 Narduspaal, 24 Beusepaal.
Van de vierentwintig grenspalen die het grondgebied van Almelo bepaalden, zijn
er nu veel verdwenen. Verkavelingen, rechttrekking en verbreding van sloten,
bermen en wegen en het rooien van akkerwallen hebben ook hier een grote tol
geëist. Van de palen staan langs de oostkant de nummers zeven, elf en veertien
nog overeind. Nummer dertien, de Brektummersteen, staat in de tuin van het
museum voor Heemkunde in Almelo. De palen met de nummers zestien tot
twintig bestaan allen nog. De dijkpaal nummer negentien is bij werkzaamheden
gebroken en ligt op het erf. En van nummer vierentwintig zit het onderstuk nog
in de grond, terwijl nummer tweeëntwintig ergens in Drente is.
Moge dan de grens nu al zo lang volgens het kadaster vast liggen, problemen zijn
toch niet helemaal de wereld uit. Een aantal jaren geleden moesten de grenzen
opnieuw worden nagemeten. Nu was het niet de Heer van Almelo maar het
kadaster dat de aangelanden van Almelo, Ypelo en Bornerboek opriep. En weer,
of nog steeds waren sommige boeren het niet eens over het verloop op bepaalde
stukken. En het mooist was de vaststelling dat de ‘loaksteen’ aan de oude
Palinksvoort, de Vredepaal, twee centimeter was verschoven in het nadeel van
Wierden. De boosdoener was de eik. Een natuurlijke groei van Almelo, zogezien.

Toveren
Even stroomafwaarts bij de spoorbrug van Rijssen ligt de oude
Veer. Tot de aanleg van de Wierdensestraat was de brug bij deze
belangrijke schakel in de oude reis- en postroute Zwolle-Almelo. In
speelde zich in Het Veer een mishandeling af die te maken

boerderij Het
boerderij een
het jaar 1872
had met de
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schadelijke toverij door een heks. De bevolking was toen van mening dat mensen
kunnen toveren. Aan de hand van archiefstukken uit het rijksarchief Overijssel
te Zwolle is de zaak gereconstrueerd.
Eind mei 1872 wordt op Het Veer de baby van Jan Hammink ernstig ziek.
Hammink is zowel tolgaarder, herbergier als boer. De verontruste ouders denken
dat de ziekte het gevolg is van een betovering. In Rijssen heeft Gerritdina Eertink,
de echtgenote van Berend Jan Beunk, de slechte naam te kunnen heksen. Heeft
zij het kind van Hammink betoverd? Het echtpaar herinnert zich dat Gerritdina
Eertink een aantal dagen eerder in de voorkamer, tevens gelagkamer is geweest.
Toen heeft ze de rammelaar van het kind in haar handen gehad, sindsdien is het
kind ziek.
De ouders worden bang zowel als boos. Boeren uit de omgeving vertellen dat een
heks haar kwade krachten overbrengt via het aanraken van voorwerpen. De
rammelaar wordt voor alle zekerheid bij het kind weggehaald. Jan Hammink
besluit een aanklacht in te dienen. In de vroege ochtend van 31 mei meld hij zich
bij de rijksveldwachter Wilhelm Arends. Arends hoort het verhaal aan maar
gelooft niet in toverij. Hij maakt Hammink duidelijk dat hij niet van plan is om
een proces-verbaal op te maken. Hij drukt de tolgaarder op het hart om de
vermeende heks met rust te laten. De rijksveldwachter herinnert zich dat het af
en toe is voorgekomen dat een vermeende heks door boze mensen werd
mishandeld.
Op weg terug naar huis ziet de tolgaarder de achtjarige Hendrina Beunk op
straat spelen. Ondanks de waarschuwing van de veldwachter besluit hij
Gerritdina Eertink een afstraffing te geven. Hij vertelt het kind dat haar moeder
bij hem gratis aardappels kan komen halen omdat ze anders toch maar
verrotten. Om half twee wandelt Gerritdina Eertink met een lege zak naar Het
Veer. Onderweg ontmoet ze Lourens Tukkers, een wegarbeider uit Notter. Ze
vertelt hem dat ze bij Jan Hammink een maaltje aardappelen mag ophalen. In de
herberg Het Veer zit Jan Hammink te praten met de molenaar Jan Ezeman en
een schipper. Wanneer Hammink de vrouw ziet aankomen stuurt hij de twee
gasten naar de keuken. Wanneer Gerritdina binnen is vergrendeld Hammink de
deur. Hij roept: ‘Gij hebt mijn kind ziek gemaakt’, hij pakt een knuppel en slaat
de stomverbaasde vrouw verschillende keren op de schouders. Vervolgens stompt
hij Gerritdina met zijn vuisten tegen haar borsten en gooit haar tenslotte de
herberg uit. De schipper en de molenaar zijn naar aanleiding van het rumoer in
de gelagkamer via de keukendeur naar buiten gelopen. Op de zandweg zijn ze
samen met Lourens Tukkers getuige van het geweld van Hammink, die de
vermeende heks uit de herberg zet. De arme vrouw loopt naar hen toe om haar
beklag te doen: ‘In plaats van aardappelen krijg ik een pak slaag. Is daar nu niets
aan te doen?’
Samen met haar man gaat ze ‘s avonds naar rijksveldwachter Arends. Deze
maakt in het bijzijn van de gemeenteveldwachter Marinus de Vaal een procesverbaal op. Jan Hammink wordt vervolgens aangeklaagd voor mishandeling. Op
16
juli
verschijnen
de
betrokkenen
op
de
zitting
van
de
arrondissementsrechtbank in Deventer. Jan Hammink ontkent de betovering van
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zijn kind en ook de mishandeling, bijgestaan door een advocaat. Volgens hem
was Gerritdina in zijn huis gekomen en had om aardappelen, spek en vlees
gevraagd en was daarbij zeer lastig geweest. Omdat ze niet goedschiks het huis
had willen verlaten had hij haar er kwaadschiks uitgezet. Gerritdina en de
getuigen Tukkers en Ezeman geven een andere versie van wat er gebeurd is. Met
de verklaring van rijksveldwachter Arend dat de verdachte een klacht wegens
hekserij had willen indienen, ondergraven ze het verweer van Hammink. Op
basis van de getuigenverklaringen wordt Jan Hammink op 23 juli 1872 schuldig
bevonden aan het mishandelen van Gerritdina Eertink. Het vonnis luidt: drie
maanden eenzame opsluiting en een geldboete van vijfentwintig gulden of drie
dagen extra.
Gerritdina Eertink overlijd in het jaar 1887 in Rijssen. Tot aan haar dood
meenden verschillende mensen uit Rijssen dat ze kon toveren. Rijssen was
overigens op dit gebied niet uniek en Gerritdina was ook niet de laatste heks. In
heel Twente werden tot in de jaren dertig, in het veengebied bij Vriezenveen en
Kloosterhaar zelfs tot in de jaren vijftig mannen en vrouwen door hun omgeving
ervan verdacht te kunnen heksen.

Van boortoren tot watertoren
Nadat alle pogingen om uit de bodem van het landgoed Twickel goed drinkwater
te verkrijgen waren mislukt, zocht baron Van Heeckeren van Wassenaer naar
andere wegen tot het verkrijgen van drinkwater. Het zou tevens dienst moeten
doen als bluswater voor het kasteel. Aan de Haagse ingenieur Halbertsma werd
opdracht gegeven om een aantal plannen te maken. Als eis werd gesteld: het
ontwerpen van een waterleiding van voldoende kwaliteit voor het kasteel,
koetshuis, stallen, boerderij, park en tuin. Tevens moest de druk op het water
zodanig zijn dat men in geval van brand direct uit de brandkranen de hoogste
punten van het kasteel kon bespuiten. De totale hoeveelheid water per dag werd
geschat op zeventig kubieke meter. De hoogte waartoe het water moest kunnen
worden opgevoerd voor goede brandblussing was vijftien meter boven de nok van
het kasteel.
Op 26 augustus 1891 ontvangt de baron het rapport van Halbertsma, bestaande
uit drie hoofdstukken:
Een beekwaterleiding voor levering van het sproeiwater en het water voor
brandblussing. Deze beekwaterleiding zou dan bestaan uit het gedeelte van de
Oelerbeek, vanaf de Noordmolen tot honderdtwintig meter ten zuidoosten van de
Kooidijk. Bij deze beekwaterleiding moesten filters en een stoompompmachine
met ketel worden gebouwd.
Een bronwaterleiding voor levering van het drinkwater ten behoeve van het
kasteel. Men zou de drie reeds vroeger gemaakte bronnen kunnen gebruiken.
Ook bij deze waterleiding moesten filters met twee stoompompmachines en ketel
worden gebouwd.
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Voor zowel de punten een en twee heeft men een watertoren nodig die
geprojecteerd is in de aslijn van het kasteel en in de nabijheid van de filterwerken
van de bronwaterleiding ten einde het project te vergemakkelijken.
Aan het einde van het rapport wordt gesteld dat de watertanks en leidingen door
het kasteel blijven zoals ze zijn. Alleen dient er in de tanks een elektrische
wekkerinrichting te worden aangebracht, die de machinist waarschuwt bij een te
hoge of te lage waterstand. Een en ander werd nooit gerealiseerd, waarschijnlijk
omdat men twijfelde of wel altijd op voldoende watertoevoer kon worden
gerekend.
Langzamerhand verzoende de baron zich met de gedachte dat het benodigde
water van elders betrokken moest worden en wel van de door Halbertsma
aangelegde waterleiding te Almelo. Dit vereiste de bouw van een watertoren met
reinwaterkelder, die in verbinding zou staan met het elf kilometer verder gelegen
Almelose reservoir. In het jaar 1893 werd dit alternatieve plan uitgevoerd.
Tegelijkertijd werd ook Delden voorzien van brandputten en openbare pompen
waaruit iedereen gratis water kon tappen. Om haar dankbaarheid tot
uitdrukking te brengen schonk de Deldense bevolking aan de baron de fraaie
pomp die nog steeds het oude marktplein siert. Deze dankbaarheid van de
Deldense bevolking haalde niet alleen de regionale pers, ook de landelijke. Want
op 4 december 1894 bericht de Nieuwe Rotterdamsche Courant:
Delden, 3 December.
Ons stadje vierde heden feest, dat door het prachtige najaarsweer werd
begunstigd. Heden toch werd het monument onthuld, dat door de gemeente StadDelden en de burgerij wordt aangeboden aan den Heer dr. R.F. baron van
Heeckeren van Wassenaer, wonende op het kasteel Twickel, als hulde voor de
waterleiding, welke door den heer van Heeckeren geheel voor zijne kosten is
aangelegd. Ten 1 ure kwam de heer van Heeckeren, begeleid door een paar leden
der feestcommissie, op het stadhuis, waar behalve H.H. burgemeester en
wethouders, de leden van den raad van Stad-Delden, o.a. tegenwoordig waren de
heeren H.P.N. Halbertsma, ingenieur te ’s Gravenhage, de ontwerper en uitvoerder
van de waterleiding, en W.J. Bitter, rentmeester van Twickel, en de commissie uit
de ingezetenen voor het huldeblijk, bestaande uit de heeren ds. Gewin en A.
Warnaars. De heer van Heeckeren werd toegesproken door den burgemeester, den
heer mr. P. Dozy, die hem hulde bracht voor het werk, door hem in het belang der
gemeente verricht. Aan het slot van zijn toespraak deelde de heer Dozy mede, dat
het hem een groot genoegen was hier te kunnen constateren, dat ook de hooge
regeering het werk van den heer van Heeckeren op hoogen prijs stelt, ten bewijze
waarvan H.M. de Koningin-Regentes hem benoemd heeft tot ridder in de orde van
Oranje Nassau. Aan het einde van deze toespraak, die met groote instemming
werd aangehoord en luide werd toegejuicht, vielen de omhulselen, die tot dat
ogenblik het monument, geplaatst op het Marktplein tegenover het Stadhuis, aan
het oog onttrokken. Het bestaat uit een voetstuk met trappen van hardsteen,
waarop geplaatst is het basement van zandsteen. Aan de voorzijde daarvan
bevindt zich de inscriptieplaat waarboven het wapen der gemeente Stad-Delden in
kleuren. Links en rechts van dit wapenschild zijn aangebracht die van Van
Heeckeren Wassenaer en van Twickel, waaronder zich bevinden, in den vorm van
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sierlijke leeuwenkoppen, de uitmondingen van twee vorstvrije straatbronnen der
waterleiding. Op het basement rust een lantaarn met twee armen van zwaar
kunstsmeedwerk, zwart geschilderd en goud gebronsd. De lantaarn is vervaardigd
in de fabriek van den heer P.W. Braat te Delft en vormt met het basement en
voetstuk een schoon geheel, een sieraad voor de stad Delden. De heer Van
Heeckeren bedankte den burgemeester en de ingezetenen met een korte
toespraak, waarna de heeren na het gebruik van den eerewijn, zich naar buiten
begaven om het monument van nabij te bezichtigen. Hiermede was deze
eenvoudige plechtigheid afgeloopen. Het voornemen bestaat echter, den heer Van
Heeckeren heden avond om half acht eene serenade te doen brengen door Deldens
bestuur en burgerij.
Het krantenbericht gaat dan verder met een technische uiteenzetting van de
waterleiding. Vermeldenswaard is verder nog dat er over de geschiedenis van de
Deldense watertoren een verhaal bestaat, dat in dezelfde periode geschreven
werd door baronesse Brantsen van De Zijp onder de titel: ‘De Legende van den
Watertoren’. Het verhaal is een mengeling van geschiedschrijving en pathetische
romantiek. Het bezingt de weldaad die de baron van Twickel de mensen uit
Delden door het aanleggen van de waterleiding bewees. De in de Engelse taal
geschreven legende werd door rentmeester Bitter vertaald.

Milieuconflict
De industriële ontwikkeling van Enschede kwam in de tweede helft van de
twintigste eeuw explosief op gang, met name na de stadsbrand van het jaar
1862. De omschakeling van de handmatige naar de fabrieksmatige productie met
behulp van stoomkracht deed in de textielindustrie de productiecapaciteit snel
stijgen. Dat ging gepaard met de bekende verschijnselen die zich voor doen bij de
omschakeling van het agrarische naar het industriële levenspatroon: bevolkingen welvaartsgroei, ook de vervuiling van het milieu.
In de textielindustrie spitste dit probleem zich in de eerste instantie toe op het
afvalwater dat vooral door ververijen en blekerijen ernstig werd vervuild. De
lozing ervan geschiedde op de talrijke beken die vanaf de stuwwal aan de
oostzijde van de stad hun weg zochten naar de Regge. Het water van een van
deze beken, De Twekkelerbeek, stroomde via de Oelerbeek door het landgoed
Twickel. Het was de eigenaar van dit landgoed, Rodolphen Frederic baron Van
Heeckeren van Wassenaer, die in het jaar 1902 de gemeente Enschede voor de
rechter daagde met de eis tot stopzetting van de lozing van het verontreinigde
afvalwater. Het hierbij aan de orde gestelde milieuconflict had de aandacht van
velen in Twente en Nederland. De zaak zou pas in het jaar 1949 worden
afgesloten. De baron won de zaak en de gemeente Enschede moest uiteindelijk de
ernst van dit probleem erkennen. Voor het echter zover was verstreken tientallen
jaren en werd meer dan een miljoen gulden aan de gemeentekas onttrokken
zonder dat meer dan een begin van een oplossing werd bereikt.
De baron was overigens niet de eerste die de aandacht voor dit probleem opeiste.
In het jaar 1889 werden aan Gedeputeerde Staten van Overijssel verzoeken
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gericht om een einde te maken aan de vervuiling van de Boekelerbeek door de
Boekelose Stoomblekerij. Ze waren afkomstig van Terhard en Bohland,
exploitanten van een wasserij te Oele en een aantal Deldense burgers. De eersten
meenden dat hun bedrijf ernstige nadelen van het vervuilde water ondervond, de
anderen zagen hun badgelegenheid in de Oelerbeek in het gedrang komen. In het
jaar 1902 kwamen hierbij nog de klachten van het college van burgemeester en
wethouders te Borne dat die vervuiling van de Bornsebeek toeschreef aan ‘een
grotere aanvoer van verfstoffen en ander vuil uit het dorpje Hengelo.’ Aan deze
klachten werd geen gehoor gegeven omdat naar de mening van Gedeputeerde
Staten nog geen afdoende en goedkope wijze van zuivering gevonden was. In het
eerste geval speelde voorts een rol het feit dat de eigenaar van de Boekelose
Stoomblekerij, Van Heek, de bezwaren onderschreef en zich bereid verklaarde
door middel van filters en reservoirs de oplossing dichterbij te brengen. De
aandacht moet er op worden gevestigd dat in die tijd vervuiling van het
oppervlaktewater niet als een strafbaar feit werd beschouwd en dus niet door de
strafrechter kon worden berecht. Dat is pas in het jaar 1969 door de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater mogelijk geworden. De weg die toen gevolgd
kon worden was die van de civiele procedure, waarbij aangetoond moest worden
dat de vervuiler zich aan een onrechtmatige daad had schuldig gemaakt en
daarom de toegebrachte schade moest vergoeden.
Die weg werd dan ook door de baron
Enschede werd aansprakelijk gesteld voor
voor de vissen en de devaluatie van het
Carelshaven. De stank die opsteeg uit de
feiten trekken hierbij de aandacht:
-

van Twickel gekozen. De gemeente
de schade toegebracht aan het milieu
voordien zo sfeervolle park en hotel
Oelerbeek was niet te genieten. Twee

De Boekelose Stoomblekerij, medevervuiler van het water werd
niet in de aanklacht betrokken. De baron had gesprekken gehad
met Van Heek. Die trok opnieuw het boetekleed aan en verklaarde zich
bereid afdoende maatregelen te nemen.

- Niet de vervuilende Enschede textielfabrikanten kwamen in het
beklaagdenbankje maar het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur
was na het jaar 1862 overgegaan op grote schaal rioleringen aan te
leggen. Na de gebiedsuitbreiding van de stad ten koste van de
gemeente Lonneker in het jaar 1884, werden deze rioleringen tot de
nieuwe grens doorgetrokken. Op dit riool werd ook het afvalwater uit
de fabrieken geloosd waarvoor door de gemeente rioolbelasting werd
geheven. Het principe ‘de vervuiler betaald’ werd nog niet gehanteerd
want in het jaar 1928 werd per fabriek slechts veertig gulden per jaar
rioolbelasting betaald.
Door de riolering kon het vuil niet in de Enschedese bodem bezinken waardoor
het in volle concentratie op het grondgebied van de buurgemeenten werd
gedumpt. De gemeente Enschede deed alsof zijn neus bloedde en ontkende iedere
aansprakelijkheid. De bereidheid tot compromissen sluiten, zoals Van Heek had
gedaan was de gemeente Enschede volkomen vreemd. Deze arrogantie, niet
alleen ten opzichte van de baron van Twickel maar ook ten opzichte van de
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gemeente Lonneker is de gemeente Enschede duur komen te staan.
Het proces begon dus in de sfeer van juridische spitsvondigheden. De
Enschedese raadsman stelde dat de lage gronden (Twickel) het water van de
hoger gelegen gronden (Enschede) moesten ontvangen en nergens stond
geschreven dat dit zuiver water moest zijn. En wie was eigenlijk eigenaar van het
water dat door Twickel stroomde? Bovendien was Enschede al in het jaar 1862
begonnen met de aanleg van rioleringen. De baron had dus ruimschoots de
gelegenheid gehad zijn klachten te spuien. Dit had hij nagelaten en dus was de
dertigjarige verjaringstermijn overschreden waardoor zijn eis niet ontvankelijk
moest worden verklaard. Voordat het in het jaar 1905 tot een uitspraak kwam
werden deze juridische klemmen en voetangels door een tussenvonnis uit de weg
geruimd. Het eindvonnis was voor de gemeente Enschede vernietigend. De
Almelose rechtbank veroordeelde de gemeente tot het betalen van een
symbolische schadeloosstelling van een gulden. De gemeente moest onmiddellijk
ophouden met het afvoeren van vuil rioolwater naar en in de Twekkelerbeek met
machtiging aan Twickel om zelf die afvoer op kosten van de gemeente te doen
afsluiten, zo nodig met de politie.
Gevolg geven aan dit vonnis zou de sluiting betekenen van een aantal
textielbedrijven. De enige vluchtweg die nog restte was het hoger beroep. Ook
hierbij werd de gemeente in het ongelijk gesteld. Bij arrest van het Gerechtshof te
Arnhem werd in het jaar 1911 de gemeente gesommeerd tot onmiddellijk staken
van de vervuiling. Maar het venijn was uit de staart gehaald. Niet nakomen van
deze verplichting werd nu gestraft met het betalen aan Huis Twickel van een
schadeloosstelling van vijftig gulden per dag. De stellingname van de rechterlijke
macht in dit conflict was duidelijk. Ook de landelijke pers keerde zich tegen de
vervuiler. Zo meende het Algemeen Handelsblad dat hier sprake was van een
strijd tussen genot en geld, vrede en rumoer, poëzie en proza.
Het Arnhemse arrest was voor het gemeentebestuur aanleiding tot het instellen
van een commissie onder voorzitterschap van wethouder Blijdenstein. De
volgende vragen werden daarbij ter beantwoording voorgelegd:
-

Hoe moet de reiniging van het rioolwater geschieden?
Moet een wijziging van de heffing van de reinigingsrechten overwogen
worden?
Is er een mogelijkheid de fabrieken de verplichting op te leggen het
water te reinigen voordat het in het riool komt?
Is er een mogelijkheid de kosten van vijftig gulden per dag geheel of
gedeeltelijk op de industrie te verhalen?

Ongetwijfeld prikkelende vragen waarvan helaas door de commissie wegens
tijdgebrek alleen de eerste vraag wordt beantwoord. Ze meent dat een afdoende
oplossing alleen in regionaal verband kan worden bereikt. Dat wil zeggen dat alle
vervuilers in Twente de handen ineenslaan teneinde een gezamenlijke oplossing
na te streven. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een centraal reinigingsveld.
Daartoe moet het water van de Twekkelerbeek via de Woolderik langs Hengelo
naar Almelo worden geleid. De commissie ziet wel in dat dit een zaak van lange
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adem wordt Daarom moet begonnen worden met het bouwen van een
mechanische reinigingsinstallatie (systeem Emscherbrunnen) waarvan de kosten
op vijftigduizend gulden worden begroot. De gemeente dient stappen te
ondernemen ter bestudering van de regionale oplossing. Al spoedig blijkt dat de
regionale oplossing op groot verzet van onder andere de gemeente Hengelo stuit.
Derhalve gaat de oplossing in de ijskast en zal het twintig jaar duren voor ze er
weer wordt uitgehaald.
Het systeem Emscherbrunnen werkt met bezinkingsputten en omdat deze door
de firma Francke worden geleverd spreekt men al spoedig van Francke putten.
Als plaats wordt gekozen voor een terrein aan de Bruggertsteeg op het
grondgebied van de gemeente Lonneker. Inmiddels wordt in het jaar 1912 met
Huis Twickel door middel van een akte van dading (waarbij beide partijen
concessies doen) overeengekomen dat Enschede in het jaar 1913 bedoelde
installatie gereed zal hebben. Is deze oplossing niet afdoende dan moet de
gemeente Enschede uiterlijk in het jaar 1915 andere voorzieningen treffen. Huis
Twickel doet voorlopig afstand van het recht op vijftig gulden schadevergoeding
per dag. Enschede op haar beurt trekt het cassatieverzoek bij de Hoge Raad in.
Door arbitrage zal worden uitgemaakt of de gemeente Enschede aan de
verplichtingen heeft voldaan.
Al spoedig blijkt dat Enschede met de keuze van de plaats van de installatie de
handen in een wespennest heeft gestoken. Met de Lonneker boeren is namelijk
geen overeenstemming te bereiken over de overdracht van de benodigde gronden.
Daarom wordt tot onteigening overgegaan, een jaren durende procedure.
Bovendien heeft het gemeentebestuur geen vooroverleg met de gemeente
Lonneker gepleegd over de vraag welk afvalwater er naar de installatie zal worden
geleid. Enschede wil al het afvalwater (dus ook het water van de Roombeek en de
Brakersbeek) via de installatie zuiveren. De gemeente argumenteert dat er straks
ook installaties gebouwd moeten worden als bewoners van ’t Kotten en ’t Wageler
klagen over stankoverlast. Beide wijken liggen aan de Roombeek. Nota bene: de
daar wonende textielfabrikanten zouden kunnen klagen over de door hen zelf
teweeggebrachte vervuiling. Geen wonder dat de gemeente Lonneker zich verzet
en alleen het water van de Twekkelerbeek in de installatie wil toelaten. Hoewel in
het Enschedese college van burgemeester en wethouders af en toe stemmen
opgaan om Lonneker ‘de tanden te laten zien’ is men machteloos en moet men
uiteindelijk berusten in de gedeeltelijke zuivering. Als aan de problemen waaraan
toegevoegd kunnen worden de moeilijkheden veroorzaakt door de Eerste
Wereldoorlog zijn opgelost, is het inmiddels het jaar 1920 geworden. De baron
van Twickel heeft veel begrip voor de Enschedese moeilijkheden opgebracht. Hij
is nu echter het wachten beu en wenst dat met betaling van de
schadeloosstelling wordt begonnen. Een arbitragecommissie stelt vast dat de niet
tijdige nakoming van de verbintenis van het jaar 1912 de gemeente kan worden
verweten. Op 1 juni 1920 wordt met betaling begonnen. Op 5 juli 1920 wordt in
een besloten zitting van de gemeenteraad meegedeeld dat het water bij de
Franckeputten niet zuiver uit de installatie komt. Niettemin wordt bij de in
gebruikneming ervan op 16 maart 1921 zonder enige vorm van overleg met huis
Twickel de betaling van de schadevergoeding gestaakt. Al spoedig blijkt dat aan
het rottingsproces in het water geen einde is gemaakt. Daarvan krijgt nu de
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molenaar van de Oeler watermolen de schuld. Deze stuwt ten behoeve van zijn
bedrijf het water in de molenkolk op waardoor het rottingsproces wordt
gestimuleerd. Op Huis Twickel is men ervan overtuigd dat de Enschedese
oplossing gefaald heeft en de raadsman voor Huis Twickel, de Wilde verzoekt de
betalingen te hervatten, hetgeen op 1 februari 1923 geschiedt.
In Enschede begint daarna de jarenlange lijdensweg langs diverse adviseurs.
Proeven en proefinstallaties volgen elkaar in bonte afwisseling op. Chloorproeven
zijn aanleiding om de betaling van de schadevergoeding opnieuw te staken. De
proeven leveren echter niet het gewenste resultaat op. De baron zet bij
deurwaardersexploot zijn eis tot betaling kracht bij. Vanaf 21 januari 1923 zal de
betaling zonder onderbreking tot het jaar 1949 plaatsvinden. Biologische
reiniging en vloeivelden komen in beeld en misschien is zuivering via het
Usselerveen mogelijk? De Boekelose Stoomblekerij heeft het probleem inmiddels
opgelost, ze maken gebruik van continufilters. Enschede echter discussieert nog
over de vraag of in vloeiweiden van ongeveer honderdzestig hectare de oplossing
moet worden gezocht. De vloeiweiden kosten duizend gulden per stuk. Inmiddels
is ook duidelijk geworden dat Huis Twickel geen genoegen neemt met betaling
van de schadeloosstelling zonder meer. Het doel is en blijft waterzuivering en de
schadeloosstelling is slechts een middel om de gemeente voortdurend aan die
plicht te herinneren. Een dure plicht, zoals in het jaar 1930 blijkt als tot dat
tijdstip ruim zeshonderdduizend gulden, inclusief honderdveertigduizend gulden
betaalde schadeloosstelling aan de reiniging van het rioolwater is uitgegeven.
Gelukkig krijgt de gemeente Enschede in het jaar 1925 hulp aangeboden. Het
gemeentebestuur van Almelo belegt een vergadering om de vervuiling van de
Twentse beken te bespreken. Deze vergadering leidt tot de instelling van de
eerste Reggecommissie met vertegenwoordigers van het Waterschap de Regge en
de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede. Deze commissie brengt in het jaar
1928 een rapport uit en beveelt de oprichting van een stichting aan. De stichting
met leden van de gemeenten, waterschap, rijk en provincie moet de
waterzuivering ter hand nemen. In deze visie moeten Enschede/Lonneker,
Hengelo/Borne, Almelo/Wierden afzonderlijke installaties bouwen. Nadere
uitwerking wordt opgedragen aan de tweede Reggecommissie. Deze commissie
heeft de raad gevraagd aan een ingenieur van de waterstaat, Van Slijpe. Met hem
komt het plan van een regionale waterzuivering opnieuw ter tafel. Het in het jaar
1932 uitgebrachte rapport stelt voor dat de eerder genoemde Twentse gemeenten
hun vuile afvalwater naar vloeivelden onder Wierden leiden. Daarbij ontstaan
mogelijkheden om daar uitgestrekte woeste gronden in cultuur te brengen met
behulp van gelden uit het Werkfonds. Het Werkfonds is een fonds ter bevordering
van werkgelegenheid door middel van werkverschaffing. In de jaren dertig doen
zich in het scenario van de waterzuivering grote veranderingen voor. In het jaar
1934 worden de gemeenten Enschede en Lonneker samengevoegd. In het jaar
1936 komt de laatste tak van het Twente-Rijnkanaal naar Enschede gereed. De
hoofdrolspelers verdwijnen van het toneel. In het jaar 1936 overlijdt de Twickelse
baron terwijl in het jaar 1932 de Enschedese burgemeester Edo Bergsma zijn
ambt neerlegt. Dit laatste feit is hier met name van belang. Bergsma als
voorzitter van het college van burgemeester en wethouders en als voorzitter van
de gemeentelijke commissie rioolwaterzuivering was gedurende dertig jaar nauw
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bij deze milieuproblematiek betrokken. Het is hier niet de plaats om de
schuldvraag aan de orde te stellen. Het is wel zeker dat hij in hoge mate
verantwoordelijk moet worden geacht voor het bestuurlijk onvermogen dat het
beleid in deze heeft gekenmerkt. In de tweede kamer van de staten generaal werd
in het jaar 1927 dit onvermogen als volgt onder woorden gebracht:
In Enschede heeft men zonder het RIZA (Rijks Instituut Zuivering Afvalwater) een
installatie gemaakt die al het onopgeloste, tot rotting geschikte materiaal doorlaat
met zo’n grandioos succes dat de beek waarop geloosd wordt bij de Oeler molen
als bij Twickel ongeveer gelijk is aan inkt. En in de zomer bij warm weer wordt de
geur van zwavelwaterstof wijd en zijd verbreid.
De opvolger van burgemeester Bergsma is Rückert. Hij maakt van begin van aan
duidelijk dat hij op een snelle oplossing aanstuurt. Als leidraad is hierbij het
plan Smit. Deze professor Smit is door de minister van sociale zaken aangezocht
te adviseren omtrent het plan van Slijpe. Deze toont zich daarover erg kritisch en
trekt met name de uitvoerbaarheid in twijfel. De biologische reiniging van het
plan Slijpe acht hij een achterhaalde zaak. Rückert ziet eveneens grote risico’s bij
het uitvoeren van het plan van Slijpe, vooral in verband met de geringe financiële
draagkracht van de kleine gemeenten. Hij kiest tegen de adviezen van de
gemeentelijke deskundigen voor het plan Smit, dat het bouwen van afzonderlijke
gemeentelijke installaties voorstelt. Hij gaat op audiëntie bij de minister van
sociale zaken en weet steun uit het Werkfonds te verkrijgen. De totale kosten
voor de Enschedese installatie worden geraamd op negenhonderdduizend gulden
voor de inrichting en zeshonderdtachtigduizend gulden voor de riolering.
Gebouwd zal worden aan de Bruggemorsweg waarheen ook het rioolwater van de
Twekkelerbeek zal worden gepompt. Op 24 april 1939 keurt de Enschedese raad
de bouwplannen goed. Kosten tot het jaar 1930 zijn zeshonderdduizend gulden.
Na het jaar 1930 zijn schadeloosstellingen betaald voor een bedrag van
driehonderdvijfenveertigduizend gulden, exclusief kosten van de na het jaar 1930
uitgevoerde proeven en exclusief de kosten van het gemeenteapparaat. Het heeft
nog tien jaar geduurd voor de ingebruikneming kon plaatsvinden. De Tweede
Wereldoorlog betekende gebrek aan werkkrachten en materialen en zo kwam
pas in het jaar 1949 aan deze slepende zaak een einde.

Tradities in Markelo
D.J. van der Ven schreef eens: De gewoonte van het neugen wordt misschien
nergens zoo ritueel in eere gehouden als in het aan zijn folkloristische tradities
zeer gehechte Markelo, waar de brulfteneugers (bruiloftuitnodigers) zich met hun
prachtig versierde stokken echt feestelijk presenteeren.
Over de Markelose gaostok (wandelstok) is inmiddels al door velen geschreven. In
de publicaties wordt benadrukt dat ‘brulfteneugers’ de gaostok gebruikten.
Minder aandacht krijgen de producten waaruit achtereenvolgens G. Roosdom
(1861-1949), zijn zoon G.J. Roosdom (1891-1974) en zijn kleinzoon H. Roosdom
(1920) die wandelstokken maakten. Hierover is het meeste bekend geworden
sinds Gerrit Roosdom in het jaar 1932 zijn eerste gaostok maakte. Hij deed dat
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ter opluistering van een boerenbruiloft die mensen uit Markelo in dat jaar
opvoerden in Apeldoorn voor de koninklijke familie. Adriaan Buter schreef in het
jaar 1949 over het begin van de productie van de gaostokken in het jaar 1932.
Het artikel in de Gelders-Overijsselse Courant was na aanleiding van het
overlijden van G. Roosdom (Koek Gait). ‘Per stortkar toog Roosdom naar het
Markelose Broek, het land van ganzenboeren, waar hij een hoeveelheid
ganzenpennen opscharrelde.’
Vreemder dan het niet dieper ingaan op de onderdelen waaruit een gaostok wordt
opgebouwd is dat vrijwel niemand serieus heeft onderzocht of vroeger inderdaad
dergelijke wandelstokken voorkwamen in Markelo en welke vorm die hadden.
Vonden de liefhebbers van het streekeigene het tegenover Roosdom niet netjes
dergelijke vragen te stellen? Mocht dit de reden zijn dan hebben zij de
gaostokmakers niet serieus genomen. De vasthoudende Markeloërs die nu al
bijna een eeuw met in de streek voorkomende middelen bijdragen aan de
streekcultuur, verdienen een andere benadering waarin ook ruimte wordt
gelaten voor vragen. Aan Van der Ven komt de eer toe dat hij wel voorbeelden
heeft gegeven van versierde stokken. Die werden elders in Twente en in Drente
gebruikt door ‘brulfteneugers’ in de periode voor het jaar 1930. Van Herman en
Hendrik Weghorst nam hij in zijn boekje een foto op waar ze op staan afgebeeld
als ‘brulfteneugers’ met elk een versierde stok van hun eigen lengte. Van der Ven
maakte met hun kennis in het jaar 1924, ze woonden in de omgeving van Borne.
Inmiddels heeft een derde generatie van het geslacht Roosdom bekendheid als
gaostokmaker. Ze wonen in de boerderij De Koekoek aan de rand van Markelo,
vandaar de naam Koek Gait voor Gerrit Roosdom. Een bord bij de deur vermeldt
het maken van de gaostok, de naam Koek Gait staat met grote letters in een
zwerfkei gebeiteld. Koek Gait blies op eenenzeventig jarige leeftijd een traditie
nieuw leven in. Meer dan een halve eeuw later is echter nog geen compleet beeld
duidelijk hoe de wandelstokken in Markelo lang voor de jaren dertig van de
twintigste eeuw waren samengesteld.
Dat ‘brulfteneugers’ in Twente vroeger gewapend waren met een stok ofwel koeze
is wel zeker. Over verfraaiingen aan deze stokken is echter minder bekend. Op
veel plaatsen in Twente begon het lied van de ‘brulfteneugers’ met de volgende
woorden: ‘Goe’n dag in ’t hoes! Hier zet ik mien koez’. In sommige plaatsen waren
varianten van gelijke strekking. In Losser was de beginregel: ‘Goen’n dag, hier zet
ik mien stok en staf’. Nauwelijks verschil in de woorden waarmee de
‘brulfteneugers’ in Haaksbergen ruim honderd jaar geleden binnenkwamen voor
hun voorbereidend werk: ‘Goo’n dag, daor zet ik mienen stok en staf’. Deze
woorden wijken bijna niet af van de aanhef van het bruilofslied van Markelo in
het jaar 1845: ‘Hier zet ik mienen stok en mienen staf.’ Een artikel van Benthem
in de Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren van het jaar 1845
vermeldt dat in Markelo niet over een koeze werd gesproken maar over stok en
staf. Bij een koeze wordt nu nog gedacht aan de kromgebogen stok die als
dorsvlegel diende. Benthem beschrijft de gebruiken van Markelo en informeert
over het ‘brulfteneugen’. Hij beschrijft nauwkeurig hoe bont de ‘brulfteneugers’
waren gekleed en ‘dat elk daarenboven met eenen dikken stok gewapend was.
Zoodra zij aan het huis van een dezer gasten komen, slaan beide, zoo hard zij
kunnen, met hunne stokken tegen de deur des huizes.’ In dit slaan op de deur
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zag Van der Ven nog een laatste rest van de demonenverdrijving. Met geen woord
rept Bentem in zijn artikel over enigerlei versiering aan de stok van de Markelose
‘brulfteneugers’. Gezien de uitvoerige beschrijving die hij wijdde aan hun kleding
mag niet worden aangenomen dat hem dit aspect is ontgaan. Dit artikel uit de
jaren veertig van de twintigste eeuw verschafte geen bevestiging voor de vele
artikelen in kranten en tijdschriften waarin staat dat de gaostokken hetzelfde zijn
als de wandelstokken uit Markelo in de negentiende eeuw. Toch publiceerde
Tubantia op woensdag 27 november 1935 reeds dat de toen vierenzeventig jarige
G. Roosdom de gaostok van honderd jaar geleden in ere had hersteld. Niemand
heeft er een ontkennende reactie op gegeven en het gestelde in vele artikelen
werd een feit. De verschillende publicaties zijn niet eensluidend over aan wie of
waaraan Roosdom zijn kennis van de gaostok heeft ontleend. In een
documentatie van de Twentse Academie vermeldde Adriaan Buter dat de oude
Roosdom zich herinnerde ‘hoe in zijn jeugd zijn oom Gerrit Hendrik Roosdom op
het erve Endeman in ongeveer het jaar 1870 deze stokken maakte.’ Dit komt
overeen met wat Gerrit Roosdom op 28 maart 1940 zelf schreef in een brief. Hij
merkte op dat deze wandelstokken in de negentiende eeuw ‘bij ons aan huis op
Boerderij Endeman door oom Gerrit Hendrik Roosdom gemaakt werden voor wie
er graag een wilde hebben en die ze zelf niet kon maken.’ In het jaar 1932 kwam
Gerrit Roosdom opeens weer die ouderwetse stok in de gedachten die hij in zijn
jeugd goed gekend had maar die hij de laatste vijftig jaar niet meer had gezien.
De ouderwetse boerenstok werd weer in ere hersteld. Deze deed volgens de
Markelose gaostokmaker vroeger dienst op kermissen, markten, bruiloften en
visites. Hij hing als sieraad en vermoedelijk ook nog om bij de hand te hebben
tegen nachtelijk onraad aan het hoofdeinde in de bedstee op de boerderij. Enige
onzekerheid hoe de wandelstokken er in Markelo zo’n honderdvijfentwintig jaar
geleden precies uitzagen zal waarschijnlijk niet meer volledig verdwijnen. Deze
constatering neemt niet weg dat het geslacht Roosdom enorm heeft bijgedragen
aan het in ere houden van de oude huwelijksgebruiken. De stok van de
‘brulfteneugers’ was anders zeker niet meer zo bekend. En ook de middelen zoals
de ganzenveren en paardenharen die in Markelo hoorden bij de
huwelijksgebruiken.
‘Vanouds zijn gaostokken gemaakt van mispelhout’, aldus Gerrit Roosdom.
Mispels waren in Twente echter ook in zijn tijd al schaars. Daarom zijn ze
uiteindelijk overgestapt op een gaostok van de sleedoorn. H. Roosdom gebruikt
ook wel eens een meidoorn. Vanwege de dikkere knobbels heeft die in zijn ogen
eerder de neiging te barsten. Daarom geeft hij de voorkeur aan de sleedoorn met
zijn kleinere knoesten. ‘Daar zaten die wostepinnen aan van vroeger’, licht hij
toe. In Eibergen in de Achterhoek werden sleedoornbosjes vroeger ook wel
‘worstepinnenbuskes’ genoemd. De sleedoorn werd in de slachttijd gebruik om er
worst mee af te binden. Johan Gigengack registreerde voor Twente dat
worstepinnen niet alleen werden gemaakt van de sleedoorn maar ook van de
wepedoorn en de meidoorn. Hij kende ook de uitdrukking: ‘Honderd meansken,
honderd zinnen, honderd wossen, honderd pinnen.’ H. Roosdom trok in de
maanden januari en februari meestal de provincie in op zoek naar geschikte
stokken. In de omgeving van Markelo komt de sleedoorn niet voldoende voor. Zijn
grootvader vond in Markelo echter nog wel voldoende sleedoornstokken. Als hij
weer een aantal stokken had verzameld vroeg hij aan de boer in de buurt of die
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ze mee wilde nemen naar de coöperatie, waar hij ze dan zelf ophaalde. Wellicht
kan de huidige gaostokmaker nog dichter bij huis blijven. Hij plantte in het jaar
1986 sleedoorn bij zijn boerderij. Het duurt geen tientallen jaren voor hier een
gaostok uit kan worden gemaakt. Wel verstrijkt er een jaar tussen het vellen van
een sleedoorn, die ter plekke van zijn dorens wordt ontdaan en het maken van
een gaostok. Eerst moet de stok een jaar worden gedroogd. Daarna wordt de stok
die meestal nogal krom is, rechtgebogen; hier komt stoom aan te pas. Dan gaan
de schors en de bast eraf. En tenslotte kan aan het boveneind een begin worden
gemaakt met het zo fraaie vlechtwerk. De meeste stokken zijn iets langer dan een
meter. Een vaste maat wordt niet gehanteerd. De verklaring van H. Roosdom:
‘Mien grova den zei altied, en dat ze’k nog wal maanks: As oew n stok noo van
boavn te laank is, dan mö’j der toch oonder wat ofzaagn.’
Weinig moeite heeft het altijd gekost het benodigde zwarte paardehaar voor de
gaostokken te verkrijgen. Voor de eerste stok in het jaar 1932 was het haar
afkomstig van een eigen paard. Tegenwoordig krijgt Roosdom via kennissen
paardenhaar uit Friesland. Zijn grootvader bezocht vroeger de coöperatie in
Markelo als hij weer een voorraad paardenhaar nodig had. De Markelose boeren
verschenen er namelijk met paard en wagen. Aan de boeren die een paard met
een lange, zwarte staart hadden vroeg Roosboom of hij daar een aantal haren uit
mocht trekken. Meestal was de reactie: ‘Oh, jowa, hee hef n stat dikke genog.’ Per
gaostok zijn vierentwintig tot achtentwintig paardenharen nodig. Het aantal
houdt verband met dikte en lengte. Als Roosdom het oude handwerk aan
toeristen of bij andere gelegenheden demonstreert maakt hij het zich met het
paardenhaar vaak zo moeilijk mogelijk. Dan neemt hij wel eens met opzet korte
en dunne haren die vaker aan elkaar moeten worden gelast dan normaal. Een
verschil met vroeger is dat het paardenhaar tegenwoordig eerst wordt gekookt.
Van een borstelmaker leerde Roosdom dat het haar dan niet wordt aangevreten
door wormen. Het zal vroeger in Markelo weinig moeite hebben gekost
ganzenpennen te krijgen voor de gaostokken. In deze omgeving werden immers
veel ganzen gehouden. De Roosdoms betrokken hun ganzenpennen aanvankelijk
van slachterij Moorman in Goor, later van een poelier uit Eefde. In het jaar 1980
worden de ganzenpennen weer door Moorman geleverd. Per gaostok zijn elf of
dertien (altijd een oneven aantal) ganzenpennen nodig voor het vlechtwerk. Aan
een vleugel van een gans zitten ongeveer zes van die pennen. Als een gans alle
grote pennen laat vallen dan kon weer een gaostok in productie worden
genomen. Die ganzenpennen worden gespleten. Slechts een deel ervan komt dus
in het handvat. En die delen worden zodanig om-en-om geplaatst (onder- en
boveneind en van linker en rechter vleugel) dat het geheel goed op elkaar
aansluit. Door de ganzenpennen wordt het paardenhaar gevlochten. Het
eindresultaat is een aantrekkelijk zwart-wit blokkenpatroon. De werkwijze voor
het vlechten is in de loop der jaren enigszins veranderd. De grootvader begon bij
deze versiering onder- of bovenaan. De kleinzoon begint vanuit het midden van
de ganzenpennen, ook zijn vader deed dat al. Ganzenpennen kunnen wel twintig
centimeter lang zijn. Dan is het eenvoudiger vanuit het midden te werken. Eerst
worden de gespleten ganzenpennen met een touwtje vastgehecht. Daarna kan
het vlechtwerk beginnen. Wordt hierbij vanuit het midden gewerkt, dan hoeft niet
zo’n lange weg te worden afgelegd. Bovenaan wordt het handvat voltooid met vijf
leren riempjes, die eveneens worden gevlochten en die met koperen kopspijkers
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worden bevestigd. Aan de onderkant van het handvat worden twee gekartelde
laagjes leer aangebracht. Om de stok gemakkelijk vast te kunnen houden komt
er tenslotte nog een stukje leer aan met een droef (kwastje). De uiteinden van het
paardenhaar worden er met behulp van een tangetje afgerukt. Het haar rekt
hierbij iets uit en zo worden stekels vermeden die voorkomen bij het gebruik van
een schaar.
Zo worden in Markelo in het jaar 1980 al meer dan een halve eeuw gaostokken
gemaakt. H. Roosdom brengt er geduldig vele uren voor door in zijn zeer
bescheiden werkplaats naast de boerderij, waarin ook zijn vader al werkte. Niet
alleen de werkwijze is in die jaren iets veranderd, ook de prijs is aangepast. De
oude Roosdom leverde een gaostok voor een rijksdaalder, zijn zoon vroeg er in
het jaar 1962 een tientje voor, de kleinzoon verkoopt een goastok (1980)
waarvoor hij naar schatting en dag moet werken, voor vijfenzeventig gulden. De
prijsaanpassingen hebben de afname en het aantal landen waar gaostokken naar
toe gaan niet verminderd. De gaostok is nog altijd een gewild artikel. Ook in de
omgeving van Markelo worden gaostokken gemaakt zoals in Gelselaar. De
meubelmaker Bovenschutte werkt echter niet met ganzenpennen en
paardenhaar maar met pennen uit veren van een pauw en met leer.
Hoeveel gaostokken de Roosdoms sinds het jaar 1932 precies hebben gemaakt is
niet meer te achterhalen. In een brief van de oude Roosdom staat vermeldt dat
hij in maart 1932 de tweehonderd reeds was gepasseerd. Tradities blijven alleen
overeind als mensen ze in ere houden. Hiervoor zijn in dit geval ook in de
toekomst makers nodig van gaostokken Of ook H. Roosdom uiteindelijk in zijn
eigen familie een opvolger vind is niet te voorspellen. Enige hoop geeft het feit dat
zijn vader en hij zelf ook niet van tevoren hebben bedacht dat ze dit werk eens ter
hand zouden nemen. Ze vonden het eigenlijk maar prutswerk en waren van
mening dat ze daarvoor veel te druk waren op de boerderij. Vanwege de
aanhoudende vraag zijn ze beiden overstag gegaan en hebben het werk van Koek
Gait voorgezet.

Provincie Twente niet gewenst
Is het een kenmerkende eigenschap van de Tukkers om lijdzaam het hoofd in de
schoot te leggen als ‘hoge heren’ iets anders willen dan zij? Is het dan toch geen
toeval dat de horigheid nergens langer stand heeft gehouden dan in het land
tussen Dinkel en Regge?
Het jaar 1983 was precies twee weken oud toen in heel Twente bij bestuurders
en politici de telefoons begonnen te ratelen. Minister-president Ruud Lubbers
had in zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad meegedeeld
dat binnen het kabinet buitengewoon grote bezwaren tegen de splitsing van de
provincie Overijssel. Hij zei er nadrukkelijk bij dat er nog geen definitief besluit
was genomen. De Twentse parlementaire verslaggevers Loek Heskes (Tubantia)
en Ed Figee (Twentsche Courant) hadden echter ook aan dit halve woord genoeg.
Het kabinet had zojuist een historische uitspraak gedaan. Twente zou geen
provincie worden.
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De Twentse bestuurders waren geschokt maar niet al te verbaasd. Toen de
Weerselose burgemeester Willem Schelberg om een reactie werd gevraagd,
constateerde hij dat Twente nu weer terug was waar men in jaar 1966 was
begonnen. Twente was echter gewaarschuwd. Na de verkiezingen van 8
september 1982 was duidelijk geworden dat het land de eerstkomende vier jaren
zou worden bestuurd door zakenlieden. En de Staatscourant van donderdag 28
oktober had allerlei voorgaande berichten nog eens bevestigd. In de definitieve
versie van het regeerakkoord stond de volgende passage:
Ten aanzien van de beslissing over de provinciale indeling, respectievelijk
toedeling van de IJsselmeerpolders en de eventuele splitsing van Overijssel wordt
ernstig rekening gehouden met de daaraan verbonden financiële consequenties.
En voor wie daarna nog mocht twijfelen stond in de volgende passage:
De samenwerking tussen gemeenten is belangrijk voor de oplossing van de
regionale problematiek. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van
betrokken gemeenten.
Dat waren twee duidelijk passages. Want het lag uiteraard voor de hand dat bij
de beslissingen over bestuurlijke herindelingen de kosten een rol zouden spelen.
Dergelijke open deuren dienen in ontwerpregeerakkoorden niet te worden
ingetrapt. Dus er zat meer achter. Het betekende in wezen dat met andere
factoren aanzienlijk minder rekening zou worden gehouden, zoals de belangen
van een streek en het oplossen van bestuurlijke problemen. Nog opzienbarenden
was de tweede passage, over samenwerking tussen gemeenten. Dat betekende
weinig minder dan een koerswisseling. Want juist voor de oplossing van de
regionale problematiek, het ‘bestuurlijke gat’ tussen de oorspronkelijk vooral
toezicht houdende provincies en de op beperkte schaal opererende gemeenten,
was de bestuurlijke reorganisatie op touw gezet. Daarvoor waren de provincies
met veel coördinerende, plannende maar ook uitvoerende taken ontwikkeld. En
dankzij de decentralisatie die vooral de laatste jaren in veel bijzondere wetgeving
tot stand was gekomen, hadden ook de bestaande provincies al veel kansen
gekregen zich tot bestuursorganen ‘nieuwe stijl’ te ontwikkelen.
De Statenvergadering van steden en ridderschap, steeds meer geworden tot een
exponent van de eenheid en ondeelbaarheid van het land, wees samenwerking
met de landsheer niet af, mits de regionale en stedelijke belangen werden gediend.
Niettegenstaande de onderlinge tegenstellingen en soms tegenstrijdige belangen
groeide er een conservatief getint saamhorigheidsgevoel.
Uit: De Geschiedenis van Overijssel van W. Jappe Alberts

Treffend is in dit verband dat in de provincie Overijssel de accenten zijn
verschoven. Traditionele provinciale beleidsterreinen (financieel toezicht, natte en
droge waterstaat, ruimtelijke ordening) hebben in de aandachtsfeer duidelijk
terrein verloren tegen de ‘nieuwe’ werkterreinen zoals economische zaken,
milieuzorg, energiepolitiek, welzijnsvraagstukken. Het enige wat nog niet is
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aangepast is de omvang van de provincies. Nog steeds is de afstand tussen
provinciaal bestuurder en burger erg groot, nog steeds is de ‘drempel’ voor het
provinciehuis in Zwolle erg hoog. En zo maakte het ontwerpregeerakkoord
duidelijk dat die afstand ook niet kleiner zou worden. De gemeenten moeten het
met elkaar uitzoeken en … betalen. Een staaltje bestuurlijk opportunisme.
(Opportunisme: gezindheid die de werkzaamheden laat bepalen door de
omstandigheden en die er steeds op uit is van gunstige gelegenheden gebruik te
maken). Want juist die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, voor de
burger ondoorzichtig, voor de lokale politici amper controleerbaar en bovendien
vaker een strijdperk van gemeentelijke belangentegenstellingen dan de plaats
waar politieke keuzes voor een groot gebied werden gemaakt. Juist die
samenwerkingsverbanden waren nog geen tien jaar geleden ongewenst bevonden
om de regionale problemen op te lossen. Dat is voor allerlei dienstverlenende
taken: regionale gezondheidszorg, brandweer, vuilverwerking of recreatie vaak
nuttig. Die samenwerkingsverbanden zijn echter voor een doelbewuste en
doelrationele politieke aanpak van regionale problemen veel minder bruikbaar.
Tegen deze achtergrond speelde zich in de daaropvolgende zes maanden de
tragikomedie van Twente af. Het faillissement van het provinciestreven, het
trachten te behouden van intergemeentelijke samenwerking. In het bedrijfsleven
wordt zoiets en sterfhuisconstructie genoemd. En toch heeft er voor de
provincievorming van Twente ook in die laatste zes maanden bijna een
parlementaire meerderheid bestaan. Er waren zevenenveertig leden van Partij
van de Arbeid, zes leden van D’66 en negen kamerleden van de kleine linkse
partijen die stemden voor de provincie Twente, samen met twaalf CDA’ers en
enkele VVD’ers, onder wie het kamerlid Bouke van der Kooy uit Denekamp.
Hoe kwam het dat die meerderheid er bij die beslissende stemmingen er niet
meer was? Wat gebeurde er binnen de CDA-fractie die als zo vaak de doorslag
gaf? Werd de provincie Twente opgeofferd aan de CDA-fractiediscipline, aan de
noodzaak voor Bert de Vries om zijn ‘dissidenten’ in bedwang te houden, is het
CDA-loyalisme het struikelblok geworden voor een provincie Twente? Een
sleutelrol heeft ongetwijfeld het CDA-kamerlid Herman Jozef (Haje) Schartman
uit Delden gespeeld. Hij was er van overtuigd van de noodzaak van de
provincievorming in Twente. In zijn fractie is hij de specialist voor
middenstandsaangelegenheden. Hij is echter geen lid van de fractiecommissie
voor binnenlandse zaken; in die commissie waren de meningen verdeeld.
Buikema uit Hengelo en zijn collega’s Faber en De Kwaadsteniet waren voor
Twente, tegen waren Krajenbrink, Hennekam en Mateman. Schartman heeft
steeds ontkend dat hij het slachtoffer is geworden van een strakke
fractiediscipline. Schartman verklaart:
Voor de definitieve discussie over een fractiestandpunt waren er in de fractie twee
notities gemaakt. Eén voor en één tegen Twente. Toen bleek dat de aanvankelijk
vrij forse minderheid voor een provincie Twente toch afkalfde. En dan moet je
zorgen dat er ook wat als een concessie aan Twente wordt ingebouwd. De
passage bijvoorbeeld, dat door het niet doorgaan van een provincie Twente geen
sociaal-economische nadelen voor Twente zouden mogen ontstaan. De passage
ook dat er geld moet komen als Twente vindt dat er een regionale bestuurlijke
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constructie moet bestaan. En dan ben je toch bezig op een nette manier een
overgangsfase af te bouwen. Ikzelf heb tot het allerlaatst volgehouden, ook na de
plenaire discussie. En ik ben ook echt niet gedwongen tegen Twente te stemmen.
Maar je hebt dan wel de discussie helemaal meegemaakt. Als je dan als eenling
opstaat om met de oppositie mee te stemmen, ja, dat heeft dan toch alleen maar
folkloristische betekenis. Ik hoor per slot van rekening bij die fractie. Je dient het
doel er echt niet mee. Je weet ook dat als je zelf op je strepen blijft staan, de
andere partij de zaken ook weer strakker zal stellen, dat bepaalde concessies
naar Twente toe dan wellicht niet worden gedaan. En je weet dat er nog zoveel
onderwerpen zijn waar je toch samen uit moet komen. En dan stem je met de
fractie mee. Zo gaat dat.
Geen fractiediscipline dus maar wel de noodzaak om niet als CDA-fractie uiteen
te vallen in twee delen. Jammer blijft het in elk geval dat de partijpolitiek hier
zo’n duchtig woordje heeft meegesproken. Deze interne CDA-discussies speelden
zich bovendien nog af tegen het decor van een intensieve lobby uit Twente.
Gewestvoorzitter Houben ging keer op keer naar Den Haag, samen met enkele
ambtenaren en de gecommitteerden Herman Schulten (Haaksbergen), Martha
Vonk (Arnhem) en Kluft (Deldenerbroek). Ze hadden gesprekken met kamerleden,
ambtenaren en ministers. De sfeer in Den Haag was veranderd.’Twente heeft
niet langer de wind mee’, constateerde Loek Heskes (Tubantia) op 15 januari.
Eelco Brinkman was minister geworden en intergemeentelijke samenwerking was
het nieuwe motto van de ambtenaren van binnenlandse zaken geworden.
En zo gebeurde er van alles. Een boze oud-minister Ed van Thijn sprak kortaf
van ‘buitengewoon kortzichtig’ en VVD-binnenlandspecialist Albert Jan Evenhuis
gebruikte het argument regionale samenhang in Twente tegen de
provincievorming. ‘De regionale binding in Twente staat er borg voor dat alles
rustig verder kan gaan ook zonder dat Twente een provincie wordt.’ Daarmee
werd definitief duidelijk wat de VVD in januari 1981 met zijn motie werkelijk had
bedoeld.
Hetgeen dinsdag 18 januari gebeurde was nog opmerkelijker. In een extra
vergadering van het gewest liet de burgemeester van Almelo, Schneiders, een
kleine bom ontploffen. Bijeen was het college advies en overleg met als
vertegenwoordigers de burgemeesters en wethouders. ‘Als de Tweede Kamer de
splitsingswet niet wil behandelen moeten we het gewest Twente ook maar zo
gauw mogelijk afbouwen.’ Schneiders had geen behoefte meer aan enige vorm
van Twentse samenwerking. ‘Wij hebben al een gemeentekring en die draait
prima, daar hoeft niets meer bij’, verklaarde hij in de wandelgangen van het
gewestkantoor. Het was dus weer het oude liedje. Almelo tegen de rest van
Twente, de kleine tegen de grote steden, de oude AR/CHU-bolwerken tegen de
rooms-rode coalities uit Enschede en Hengelo. Nou ja, de rest van Twente? Zowel
burgemeester Stadhouders van Haaksbergen en burgemeester Nillesen van
Oldenzaal waren het hartgrondig eens met burgemeester Schneiders van Almelo.
Hadden deze Twentse bestuurders daarmee het hoofd al te vroeg laten hangen?
In zes jaar tijd was de provincie Twente van een regionale gedachte omgezet in
een landelijke. Binnenlandse zaken was het met de gedachte eens, ministers
hadden het verdedigd, kabinetten hadden het idee overgenomen, een
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wetsontwerp was kabinet en raad van state gepasseerd. De hele bestuurlijke berg
was bijna beklommen. En dan, vlak voor de top dreigt het idee naar beneden te
tuimelen. Gezien de steun van de linkse partijen en de oorspronkelijk
verhoudingen in het CDA en VVD zou de provincie Twente een feit moeten zijn.
Typisch Twents lijkt het wel: heel voorzichtig de kat uit de boom kijken en
bescheiden en met bekwame spoed terugtrekken als de Haagse heren moeilijk
gaan doen.
Gewestvoorzitter Houben:
Dat heeft ons inderdaad parten gespeeld. We waren er bijna en we behoorden tot
een groep die serieus werd genomen. En achteraf zou je bijna zeggen dat
bestuurlijk Twente zich wel erg snel bij de nederlaag heeft neergelegd.
Niet alleen bestuurlijk Twente. Het bestuur van het CDA Overijssel kreeg ruzie
met de Twentse leden van de partij. Zonder overleg nam het bestuur het
standpunt in zich aan te sluiten bij het kabinetsbesluit om geen splitsingswet in
de tweede kamer te brengen. Al even verdeeld waren Gedeputeerde Staten van
Overijssel. ‘Het belang van geheel Overijssel wordt gediend door het
kabinetsbesluit’ , aldus de VVD gedeputeerde Ankersmit tijdens de
statenvergadering in Zwolle. Daar had PvdA-fractievoorzitter Redemeijer uit
Dalfsen kritische vragen gesteld: ‘Om de bestuurlijke knelpunten in Overijssel op
te lossen zou er toch nog moeten worden gepleit voor de vorming van twee
provincies: Twente en Groot-IJsselland.’ De statenmeerderheid was het eens met
het CDA standpunt: Er komt geen Groot-IJsselland, dus ook geen provincie
Twente. Alle aandrang uit Twente leidde er in elk geval toe dat over een motie van
PvdA, D’66 en VVD omtrent de nieuwe provincies in de tweede kamer
gedebatteerd werd. Ed van Thijn zag de provincie Twente als het begin van een
ander, minder bureaucratische, minder kostbaar en veel doelmatiger openbaar
bestuur. ‘De intergemeentelijke samenwerking waarop nu wordt aangestuurd zal
naar een vierde bestuurslaag leiden. Dat kost handen vol geld, dat betekent dat
Thorbecke alsnog vermoord wordt’, zei hij op 7 februari in Hengelo.
De gewestraad meldde zich in Den Haag om in de vergaderzaal van de Eerste
Kamer nogmaals alle argumenten voor een provincievorming en voor sociaaleconomische steun aan Twente te benadrukken. Op de ereplaatsen zaten drie
oud-ministers van binnenlandse zaken, De Gaay Fortman, Ed van Thijn en Rood
als toehoorders, Wiegel was in Friesland gebleven. De binnenlandspecialisten van
de kamerfracties kwamen beleefd luisteren. Illustratief voor de Haagse interesse
was de welkomstspeech van de voorzitter van de Eerste Kamer, Thurling. Hij
spitte diep in de historie en sprak met geen woord over Twente.
Op donderdag 15 april sprak de commissaris van de koningin van Overijssel,
Niers met de vaste kamercommissie.
We zijn niet tegen Twente maar voor Overijssel. De minister heeft als een goed
boekhouder de juiste conclusie getrokken: deling van Overijssel is niet
verantwoord. Provincievorming zou pas in 1986 of 1987 een feit kunnen zijn, het
zou toch wel heel erg zijn als dan de sociaal-economische problemen van Twente
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niet zouden zijn overwonnen.
En toen ging het heel snel. Op 19 april legde de CDA-kamerfractie zich vast: geen
provincie Twente. VVD, CDA en klein rechts legden in een motie vast dat Twente
nog enige tijd extra geld zou krijgen om uit de bestuurlijke problemen te komen.
Vervolgens ging men over tot de orde van de dag. Piet Stoffelen (PvdA) had om het
doorzetten van de parlementaire behandeling van het wetsontwerp splitsing
Overijssel gevraagd. De stemming over de moties op 27 april 1983 waren alleen
voor de statistieken van belang. Voor Twente betekende het terug naar de jaren
zestig.

Carnaval
Het prediken van carnaval wordt beschouwd als een dwaze onderneming die
slechts aan zotten is besteed, zo geheel buiten de carnavalstijd. Het is een
vreemd verschijnsel, dat Oldenzaalse carnaval! Een verschijnsel dat een
verklaring nodig heeft. Een tegenstander van het carnaval is met zijn verklaring
snel klaar, hij zegt eenvoudig dat het een uitvinding is van de plaatselijk tappers
en regionale brouwerijen. Deze verklaring is niet waar en niets is carnaval zo
vreemd als een leugen. Dat de verklaring niet juist is bewijzen de folkloristen en
de onderzoekers van de geschiedenis. Twente en Salland vierden honderden
jaren geleden de vastenavond al. Oude liederen waarbij op de rommelpot werd
gespeeld zijn door de eeuwen overgeleverd. Een rommelpot is met een blaas
overtrokken pot waarin een rietje met vochtige hand wordt op en neer bewogen,
zodat een rommelend geluid ontstaat. In een oud markeboek staat vermeldt dat
de yuppen van de marke hun vastenavondbier niet langer uit de markekas
mochten betalen. En bestaat niet nog altijd de oude traditie dat men op de dag
voor Aswoensdag gaat klootschieten om daarna de buik nog eenmaal te spannen
met worst, bier en klare voor de vastentijd begint. Wie durft er nog te beweren
dat carnaval in Twente een importverschijnsel is?
Dat de eigentijdse vormgeving van het vastenavondfeest zoals die veertig jaar
geleden voor het eerst werd geprobeerd, bepaalde elementen van elders heeft
overgenomen zal niemand ontkennen. Naar het voorbeeld van Munster en het
zuiden van Nederland is gestalte gegeven aan prinsen, vorsten, raad van elf en
zittingen. De verkleedpartijen behoefde men zeker in Oldenzaal niet meer te
leren. Vele jaren voor de oorlog werd vastenavond al vermomd gevierd. Het waren
de Kadolstermennekes (oud-Oldenzaals voor winterkoninkje) van Oldenzaal die
de eerste aanzet gaven. Uitgedost met hoge hoeden gingen elf dapperen honderd
jaar geleden voorop in een groot openbaar feest. Daarvoor had men naar oud
gebruik de geestelijkheid geraadpleegd. Men zou eens op lange tenen kunnen
trappen. Door de jaren heen heeft de verschijningvorm van dit eerste openbare
Oldenzaalse karnaval een vaste grond gekregen. De elf raadsleden gaan voorop
in een uitbundig feest van dwaasheid. Oldenzaal heeft de erenaam ‘stedke van
plezeer’. De stedelijke overheid doet elk jaar afstand van de macht voor de tijd
van de drie dwaze dagen en viert als ambteloos burger het feest met de mensen
mee.
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In Oldenzaal werd het carnaval een spel waarin de feestvierenden afstand namen
van zichzelf, om met zichzelf en met alle betrekkelijkheden van het dagelijks
leven de spot te drijven. Het feest werd de narrenspiegel waarin men zichzelf
mocht herkennen zonder de gewichtigheid waarmee men zich het jaar door mee
bezighield. Het werd een feest van de echte waarheid, een douche die het stof van
twaalf maanden zorgen afspoelde. Het Oldenzaalse carnaval is echter niet
afgekeken van het zuiden of van Munster. Zou dat zo zijn dan zou het feest niet
echt zijn en door de tijd als een vreemd element zijn ontmaskerd. Het zou dan
gedoemd zijn te mislukken. Het georganiseerde carnaval in Oldenzaal is van jaar
tot jaar toegenomen in wijsheid en omvang en bewijst zo voldoende de eigenheid
ervan.
Het feest mag dan lijken op het zuidelijke, het vertoond een groot verschil
daarmee. Dat verschil zit in de gereserveerdheid waarmee het wordt gevierd.
Anders dan de zuidelijke carnavalganger die zonder zich een ogenblik te
bedenken in de maalstroom van de zotheid springt, wil men in Twente eerst
afwachten. Die aarzeling is een pluspunt. Ze is Twents en de Twent eigen, ze past
in het Twentse carnaval. Ze is elk jaar merkbaar en hoort bij het spel, dat
tenslotte toch uitloopt in een overgave door iedereen aan het plezier. Ieder jaar
opnieuw staan honderdduizend mensen langs de straten wanneer de bonte
optocht langs trekt. Vergeefs zal men langs de weg zoeken naar meedeiners. De
menigte beschouwt de stoet met dezelfde ingetogenheid waarmee men een
missieoptocht bekijkt. Althans, zij doet alsof. Beleeft de Oldenzaler het plezier
van de stoet dan niet? Welzeker doet hij dat. Er zijn zoveel eendagstoeristen die
zich aan het Oldenzaals verschijnsel komen vergapen dat hij niet zo snel los
komt. Wanneer maandag de kinderoptocht door de straten trekt en het officiële
carnavalsfeest twee dagen aan de gang is, geeft hij zijn aarzeling op en verklaart
zich gewonnen. Dan staat hij te kijken naar de kinderoptocht, deint en zingt mee
en is kind met de kinderen. Het carnaval heeft dan zijn overwinning van het jaar
behaald en viert zijn zege tot diep in de dinsdagmorgen.
En op die morgen is het opeens alsof de Oldenzaler geschrokken is van zijn eigen
driestheid. Hij trekt zich terug in de beslotenheid van het gezin, vriendenkring of
vereniging. Het feest gaat nog door tot dinsdagavond met klootschieten of
kaarten met verse worst en pullen bier. Dinsdagavond overheerst het oude
vastenavondgebruik de nieuwe verschijnselen. Het openbare feest is voorbij.
Wanneer bij het Oldenzaalse gemeentehuis het symbool van het Oldenzaalse
carnaval: de bok plechtig wordt verbrand, gebeurt dat slechts voor een handvol
passanten.
Die reserve welke is te merken op het grote feest is misschien nog duidelijker
waar te nemen in de ontwikkeling van de voorfeesten. Men hult zich in de deftige
gereserveerdheid van een merkwaardig decorum. Zeker in de eerste jaren liet het
weinig ruimte voor humoristische explosies. Veertig jaar geleden pas heeft men
de losheid van de boerenkiel ontdekt. Zie je wel, zeggen de tegenstanders van het
carnaval. Dat is uit het zuiden geïmporteerd want daar loopt men tijdens het
carnaval het liefst in boerenkiel. Is de boerenkiel in Twente een vreemd
verschijnsel? Welnee! Gereserveerdheid is er ook jaren geweest ten opzichte van
de taal van het carnaval. Het eerste Oldenzaalse carnavalslied was geschreven in
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de Nederlandse taal terwijl het was geschreven door een Oldenzaler. De
gereserveerdheid moest overwonnen worden en zij werd losser, spontaner en
echter. En wie nu op een Oldenzaalse carnavalsavond in de stichelton
(spreekstoel) de Oldenzaalse wijsheden met humor hoort verkondigen, weet dat
dit het echte Oldenzaal is. Het Oldenzaal dat in het carnaval zijn oude
feestlustige, dansende hart heeft teruggevonden.
En luister naar de liederen waarmee het Oldenzaalse carnaval de poëzie van het
stadje heeft verrijkt. Of nu de oude toren, het weggelopen hondje of de liefde
wordt bezongen, het zijn sprankelende stukjes die rechtstreeks voortkomen uit
datzelfde danslustige hart. Men zou deze liederen en de kolderredes uit de
stichelton een plaats dienen te geven in het archief van de levende Twentse taal.
Zij weerspiegelen de eigen tijd en de eigen geest van de stad beter dan saaie
rapporten.
Geldt dit alles wat voor Oldenzaal geldt ook voor andere Twente steden en dorpen
waar men ook carnaval viert? Duidelijk is gebleken dat daar waar de geestelijke
en historische achtergronden hetzelfde zijn als die van Oldenzaal, het eigentijdse
Twentse carnaval tot een levend feest is geworden. Het is een misverstand dat
carnaval vieren identiek is met het innemen van grote hoeveelheden alcohol want
niets is minder waar. De narrenspiegel die men in de carnavalsdagen hanteert is
een heldere spiegel. Die kan flonkeren door hem op te poetsen met een goede
borrel of een fris glas bier. Hij wordt echter dof door al te veel te drinken en
versplinterd tenslotte. Carnaval is ook in Twente het feest van de waarheid in
humor. Wie dat feest wil verdrinken in stromen bier kan liever thuisblijven. Hij
zal door de mist van de alcohol immers de waarheid van het feest niet ontdekken
en zijn eigen oprechtheid bezoedelen. Elk jaar opnieuw zal het spel van de
reserve worden gespeeld, Twente en zijn inwoners waardig.

Twee Oldenzaalse carnavalsliedjes:
Carnavalslied 1956
Tekst en muziek: Toon Borghuis
Ons städke krig ’n Singel
’n Singel, ’n Singel
ons städke krig ’n Singel
al um de binnenstad.
Wie hooft now nich te pingeln,
te pingeln, te pingeln.
wie hooft now nich te pingeln
wie hebt miljonen zat.
De huuze an de Wälle
den helen kroam geet plat
wat kan ons dat verschellen
wie hebt ja huuze zat.

Lied van de Raad van Elf door ‘e Döls, 1963
Tekst en muziek: Jo Veugelers
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Carnaval is ’t ins ons stedke,
smiet oe allemoal te hoop
riegt oe achter Prins en Road
en jaagt de zorgen op de loop.
Hoog den Prins en hoog den Vorst
en hoog ’t Oldenzels plezeer
hoog den boeskool, hoog ’t glas en
loat ’t klink’n keer op keer.
Refrein:
Door’n döl, door’n döl
doot no met, vedan
en wèès recht oet ’t hert
nen Kadolsterman.
Naöl’n ander no nich langer an ’n kop
en viert Carnaval,
’t plezeer kan nich meer op.

Klootschieten
Kloatscheetn
Voorwaar een aardig tijdverdrijf
tot oeffening van koude leden.
Men ziet er vaak een groot getal,
die met elkaar een wedde maaken,
Wie eerst met zijn kloot of bal
het vastgestelde perk kan raaken;
zoodat de kloot geworpen wordt
met snelle vuysten, vaste treede
totdat hij eens ter neder stort
en rolt een groote reeks van schreeden.
Men loopt en rent dien kloot vast nae.
En denkt op voordeel ofte schae.
Kloatscheetn: klootschieten ofwel kogelwerpen wordt tegenwoordig voornamelijk
nog in het meest oostelijk deel van ons land beoefend. Maar dat is niet altijd zo
geweest. De sport behoort tot de oudste balspelen van ons land. Tussen de
vijftiende en de zeventiende eeuw werd het spel overal gespeeld, als overblijfsel
van het oude Germaanse steenwerpen. Dat dichters zich door het spel lieten
inspireren is een aanwijzing voor de reikwijdte ervan. Al in het jaar 1390 rijmde
Kunius Ampzing:
Te spelen op de baen, met pyl, cloot of bal,
een yder naer syn lust en naer syn welgeval.
En zelfs Joost van den Vonden liet zich niet onbetuigd:
Een kloot soo uytter handt of uytter vuyst geschooten,
’t beurt zelden ofte sal sich hier of daer aen stooten
’t Gunt min of meer of heel syn snellen voort-gang stuyt,
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ook geen soo effen baan of loopt ten lesten uyt.
Een oude sport dus, dat werpen met de kloot. Oud, vol legendarische verhalen en
altijd aanleiding gegeven tot controverses. In de vijftiende eeuw al verbood het
Amsterdamse stadsbestuur langs de vestingwallen het klootschieten te spelen:
’Also der steden mueren daardoor beschadigt werden.’ En ook uit Deventer en
Naarden zijn verboden bekend. In het jaar 1711 stond de Duitse vorst Georg
Albrecht het klootschieten niet langer toe vanwege het ermee gepaard gaande
bovenmatig biergebruik. Dichter bij huis is de uit het jaar 1747 daterende ruzie
tussen de Ootmarsumse en Oldenzaalse klootschieters. Daarbij maakten de
eersten de stadsbanier van de tegenstanders buit. De stadsbanier is nog altijd in
het stadhuis van Ootmarsum. Er waren vaak conflicten tijdens het klootschieten:
‘bi’j t kloatscheetn wil der aait wat wean’. ‘Kloatscheetn’ is voor de beoefenaars
ervan blijkbaar meer dan een spel of een sport. Het gaat er niet alleen om het
sportieve gevoel de met lood verzwaarde houten bal zo ver mogelijk weg te gooien.
De eer van een hele buurtschap is ermee gemoeid. En dat verklaard wellicht de
emoties die de oude sport altijd begeleid hebben.
De historie van de Nederlandse Kogelwerpers Bond heeft er tal van voorbeelden
van. Vijfenzeventig jaar bestaat die bond nu. Want het werpen met de kloot mag
dan oud zijn, in georganiseerde vorm heeft het spel net zeven decennia achter de
rug. Daarvoor was het vooral een sport tussen buurtschappen die elkaar
uitdaagden door middel van het ophangen van de kloot. Rossum kende in de
jaren tachtig van de twintigste eeuw een vermaard klootschietende drietal. Ze
achten zich onverslaanbaar en via prikkelende advertenties in de Oldenzaalse
Courant zocht men tegenstanders. ‘Nog nooit den strijd verloren. De gebroeders
Stegge en Maseland uit Rossum dagen binnen den kring van acht uur gaans drie
andere schutters uit tot den strijd op den loodkloot.’ Die tegenstanders werden
gevonden in Tubbergen. Met Hollinks Dieks, Beks Dieks en Lutke Dieks werd een
tegenpartij geformeerd. De Rossumers vonden uiteindelijk na een heroïsche strijd
hun meerdere. Over de legendarische Dree Dieksen heeft Smellink geschreven in
het Jaarboek Twente 1969. De Dree Dieksen vormden op een later tijdstip in de
geschiedenis het draaipunt tussen de oude – vrijblijvende – en de nieuwe –
georganiseerde klootschietwereld. Om te laten zien hoe de sport volgens de
traditie gespeeld moest worden, organiseerden de Dree Dieksen in het midden
van de jaren twintig opnieuw twee wedstrijden tegen hun vorige tegenstanders.
Het was veertig jaar na hun spraakmakende overwinning en ze waren op een
leeftijd gekomen van zeventig jaar. De wedstrijd werd nu beide keren verloren. In
het tijdschrift ‘Van eigen erf’ formuleerde de verslaggever:
Boerenmensen zijn over het algemeen gemoedelijke mensen maar als het om
klootschieten gaat dan staat men werkelijk soms radeloos. We hebben evenwel
goede hoop dat we door het organiseren van deze wedstrijden de aloude sport
weer frisch en nieuw leven inblazen.
Dat bleek een vooruitziende blik. Concreet gevolg van de inspanningen was dat
in de Twentsche Courant van 5 februari 1931 een advertentie verscheen om tot
oprichting van een bond van Twentse klootschieters te komen. De keuze van de
naam was al een duidelijke aanwijzing hoezeer de zuiverheid van techniek in het
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geding was. De naam van de bond was ODA en dat betekende OnDerArms. De
bond werd op 20 juli 1931 in Ootmarsum opgericht. Het enthousiasme van het
begin zakte de eerste jaren langzaam maar zeker af. Het uitdagen van een
tegenstander door middel van het traditionele ‘kloat ophangn’ raakte uit de
gratie. Om het georganiseerde ‘kloatscheetn’ geen stille dood te laten sterven
werden in het jaar 1936 nieuwe bijeenkomsten georganiseerd. Uiteindelijk werd
door twaalf buurtschappen besloten de Twentschen Klootschieters Bond (TKB)
op te richten.
Sedert het jaar 1970 kent Twente klootschieters en kogelwerpers. De huidige
kogelwerpers voelen zich in rechte lijn de afstammelingen van de pioniers uit de
begintijd. Zij beroepen zich daarbij op de techniek. Onderhands, zonder ‘kniepn’
(even met de arm langs het lichaam ketsen om meer vaart te krijgen) en beslist
niet met een slingerslag gooien. De huidige klootschieters zijn wat ruimer in hun
opvattingen, hoewel de meesten van hen ook onderarms gooien. Ze zijn groter in
aantal, vierduizend klootschieters tegen vijftienhonderd kogelwerpers. De te
hanteren techniek is door de jaren heen een principiële kwestie geweest en
gebleven. Voortdurend waren werpmethode en de omvang en het gewicht van het
materiaal reden voor onenigheid. De wedstrijden om de zilveren kloot dateren
van het jaar 1919. In Arnhem werd toen het Vaderlandsch Historisch Volksfeest
gehouden. Meer dan vierhonderd klootschieters uit het noorden en zuiden van
Twente speelden tegen elkaar. Ter gelegenheid daarvan stelde de Oudheidkamer
Twente de zilveren kloot beschikbaar voor de winnaar. Enkele jaren later lagen
die wedstrijden alweer op hun gat. Het ‘kloatscheetn’ op zich zou uiteindelijk vele
stormen doorstaan met de zilveren kloot als inzet.
De kogelwerpers gebruiken het verschil in techniek als het belangrijkste
argument voor de tweespalt in deze tak van sport. De werptechniek zou volgens
de overlevering altijd onderhands geweest zijn. In het jaar 1939 werd onder de
titel: ‘De weg los’ een boekje gepubliceerd waarin kort en krachtig de doelstelling
van de bond werd uiteengezet.
Het echte ouderwetse klootschieten in ere te houden, zoals ons dat is geleerd en
ons daar in is voorgegaan door onze voorvaderen en door dat in stand te houden
die vaderen zelf te eren.
Het beoefenen van een tak van sport, eigen aan de aard en het karakter van het
Twentse volk.
Saamhorigheid en eensgezindheid onderling in stand houden en te versterken.
Met kracht werken om den slingerslag te vermijden en het oprechte ouderwetse
klootschieten, dat is zuiver uit den lossen arm den kloot weggooien zonder enig
lichaamsdeel te raken, in ere te houden.
Op 23 februari 1988 besloten beide bonden (in aparte vergaderingen) de
Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers op te richten. Bij de klootschieters
waren vijf tegenstemmers, allen uit Losser. Officieel ging de federatie 1 januari
1989 van start. Met een looptijd van vijf jaar om niets overhaast te doen want
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twintig jaar ‘donderieje’ is niet in één dag vergeten.
Winst van het begraven van de strijdbijl is dat de sport ermee gediend is. De
jeugd begreep vaak toch al niet hoe het nu precies zat met al die tegenstellingen.
Zij willen serieus de sport beoefenen. Want een echte sport is het ‘kloatscheetn’
inmiddels geworden. Met bloeiende damesafdelingen en goede internationale
contacten. De kogelwerpbond publiceerde in het jaar 1980 een beschrijving van
het losse onderarmse ‘kloatscheetn’: ‘Kogelwerpen ook uw sport’. Het boekje is
speciaal voor de Ierse klootschieters in het Engels vertaald. De Nederlandse
Kogelwerpbond beschikt over koninklijk goedgekeurde statuten, die in het jaar
door de toenmalige koningin Juliana ondertekend werden. Ze hebben ook een
koninklijke erepenning die door koningin Beatrix is uitgegeven ter gelegenheid
van het vijftig jarig bestaan. Met het tot stand komen van de federatie trad de
kogelwerpbond toe tot de Nederlandse Sport Federatie, waarvan de klootschieters
al lid waren.
Alle reden dus om gezamenlijk een sport overeind te houden die nieuw leven
werd ingeblazen door enkele grote mannnen. Hun namen worden nog steeds met
respect uitgesproken en waarvoor zelfs eretekens zijn opgericht.
Zwaferink bijvoorbeeld, hij heeft zijn gedenksteen op de Haarlerheide in Reutum
met de tekst: ‘Oons aller kloatscheetersvreend Joh. Bern. Zwaferink. Veurzitter
Twentsen Kloatscheetersboond 1932-1959. Lewt en stred’n veur t aole spel’ .
Of Luttikhuis, aan wie ook in Reutum op een zwerfkei de tekst is opgedragen:
‘G.J. Luttikhuis 1901-1969. Dit stuk heed (heide) was hem leef. Hee zorgn dat
het hier bleef. Um ’t oale spel oet ’t gries verledd’n, wus hee het vuur Twente te
redd’n.’
En natuurlijk G.J. Hollink. Hij kreeg in de Oldenzaalse wijk Zuid Berghuizen in
1968 zijn gedenkteken, vervaardigd door kunstenaar Jan Kip, met de krachtige,
alleszeggende tekst: ‘Kloascheet’n was hem alles’.
Hun pionierswerk heeft ervoor gezorgd dat zestig jaar na de start van de eigen
organisatievorm met recht geconstateerd kon worden: ‘hee löp nog’.

Almelo’s stadcentrum gewijzigd
De laatste jaren heeft zich in het centrum van Almelo een ingrijpende wijziging in
het stadsbeeld voorgedaan. We weten uit ervaring hoe snel we in dergelijke
gevallen wennen aan nieuwe situaties en hoe we al snel de oude vergeten. Al na
betrekkelijk korte tijd kunnen we ons nog maar nauwelijks een voorstelling
maken van de vroegere gevels die we honderden keren, meestal onbewust zijn
gepasseerd. Die we een enkele keer toch ook wel bewust bekeken hebben
wanneer we de oude afbeeldingen uit vroeger eeuwen onder ogen krijgen. De
daarop afgebeelde situaties zijn sindsdien meestal volkomen gewijzigd. Aan de
andere kant blijkt het eveneens dikwijls moeilijk of zelfs onmogelijk om ons te
oriënteren ten opzichte van de huidige situatie. De schilderijen en pentekeningen
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van het centrum van Almelo uit vroeger tijd zullen velen voor een probleem
plaatsen.
De kaart van Jacobus van Deventer uit het jaar 1570 laat Almelo zien zoals het
was bij het begin van de Tachtigjarige oorlog. Zo zal het er twee eeuwen later
zonder veel veranderingen in de bebouwing hebben uitgezien. Wat opvalt is het
grote aantal waterwegen in en rondom de stad. Hoewel deze veel te breed zijn
aangegeven is de kaart wel op schaal. Dat is na te gaan wanneer de afstanden
tussen de kerk, Huis Almelo, de Eschpoort (ten zuiden van de kruising
Grotestraat-Hagengracht-Götte), de Nijstadspoort (ten noorden van de hoek
Grotestraat-Schuttenstraat), de splitsing Bornsestraat en Bornerbroeksestraat
(Oude Veemarkt) gaan toetsen aan recente kaarten van Almelo. Hierdoor was het
mogelijk de standplaats van het voormalige Sint Catharinaklooster (1407-1665)
te lokaliseren. Dit moet hebben gestaan ten noorden van de voormalige Markt en
de Wierdensestraat. Okker vermeldt in: ‘Almelo vroeger en thans’ over de slijterij
van Backer (het tweede pand noordelijk van de Wierdensestraat: ‘Bij het
vergroten van dien kelder (wijnkelder) is een beschadigd beeld, afkomstig uit het
oude Catharina-klooster voor den dag gekomen.’
In het midden van de stad zijn op de kaart aan weerszijden van de Molenbeek of
Möllenstreng de beide watermolens aangegeven. Ze worden al genoemd in het
jaar 1420. Van een bebouwde kom is hier geen sprake, de bebouwing ligt bijna
uitsluitend in twee langgerekte stroken land de noordzuid lopende weg, de
tegenwoordige Grotestraat. De kerk waar een kleinere kapel gesticht in het jaar
1236 aan vooraf ging, kreeg in het jaar 1736 zijn huidige vorm. De bekroning van
de toren, de mooie lantaarnkoepel stamt uit het jaar 1775. Op de plaats van het
tegenwoordige Huis Almelo zien we zijn middeleeuwse voorganger temidden van
veel water. Huis Almelo is sinds het jaar 1883 niet van uiterlijk veranderd.
Het kadastrale minuutplan is de oudste kadasterkaart van Stad-Almelo uit het
jaar 1817. Er zijn zogenaamde hulpkaarten van de jaren 1849 en 1861. Op de
hulpkaarten worden de veranderingen in de eigendomstoestand en de bebouwing
afgebeeld. Zij vormen een ononderbroken reeks tussen situaties tussen het
minuutplan en het bijblad. Het minuutplan geeft de oorspronkelijke
eigendomstoestand en bebouwing weer zoals die er was bij de oprichting van het
kadaster. Op het bijblad komt de tegenwoordige toestand van eigendom en
bebouwing voor. Het is duidelijk dat het kadaster iets achter is bij de
werkelijkheid.
Hiermee en met nog een andere factor dient rekening gehouden te worden
wanneer de situaties op de afbeeldingen gedateerd worden. De tweede factor is
dat een datering op een schilderij niet behoeft te betekenen dat het afgebeelde
een situatie weergeeft die met deze datering overeenkomt. Het is heel goed
mogelijk dat de schilder uit in voorafgaande jaren gemaakte voorstudies, pas
jaren later een definitief schilderij maakt en dateert.
Tijdens het uitgraven van de bouwput ten behoeve van de panden Hema en
Gétes kwamen nog puntgave palen van de Molenkolk-beschoeiing te voorschijn.
Ook kwamen na honderddertig jaar de resten van een betegelde oliekelder als
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laatste tastbare bewijs voor het bestaan van de oliemolen aan het licht. De
bedding van de voormalige Hagengracht was toen duidelijk zichtbaar in het
profiel van de noordelijke bouwputwand van Gétes, bij het pand van ijzerhandel
Ten Hove. Het pand is gedeeltelijk over de stadsgracht gebouwd. Uit de oude
beddingen van Hagengracht en Molenkolk kwamen met de uitgegraven grond
allerlei interessante zaken te voorschijn. Honderden stenen pijpenkoppen van het
begin van de zeventiende eeuw. Ze zijn erg klein in vergelijking met de latere
grotere ketels, zoals de koppen genoemd worden. En er waren nieuwere
uitvoeringen van deze kleipijpen. Er is een grote variatie in de hielmerken, de
merken op de hiel ofwel het onderste uitgestulpte gedeelte van de ketel.
Tientallen bodems en halzen van zeventiende eeuwse wijnflessen met de meest
fantastische kleurschakeringen in hun patine (verweringslaag). Van het
prachtigste parelmoer met glanzende pasteltinten tot de meest felle groene,
blauwe en rode metallieke kleuren. Uiteraard zeer veel aardewerkscherven,
waaronder schotels met grote verscheidenheid van decor. Enkele munten,
waaronder een gouden, vermoedelijk een carolusgulden uit de zestiende eeuw.
Handgeblazen glaswerk, medicijnflesjes in diverse uitvoeringen waaronder met
zeer lange dunne halzen. Enige ijzeren gewichten en een klein gewicht bestaande
uit lood met een ommanteling van dun rood plaat-koper, alle met ingeslagen
stadswapen van Almelo, het kleinste bovendien met het wapen van Deventer.
Verder tinnen lepels, stenen kruikjes en zalfpotjes, visnetverzwaringen van
gebakken klei, stuiters en knikkers, blokken zandsteen van beschoeiingen of
funderingen. Het meest opmerkelijke stuk is misschien wel een beschadigd
schouderblad van een walvis. In het bovenste smalle gedeelte is een doorboring
en heeft waarschijnlijk gediend als uithangbord. De uitgegraven grond is voor het
grootste gedeelte voor ophoging van een terrein gebruikt, halverwege rechts van
de weg Almelo-Bornerbroek.
De Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel is een van de oudste kadaster registers,
aangelegd in het jaar 1832. Vermeld worden dat de wateroliemolen en
waterkorenmolen in eigendom zijn van Adolf Frederik Lodewijk, graaf van
Rechteren Limpurg te Dalfsen. Bij de oliemolen staat de aantekening: ‘vervalt’. In
de eerste legger van het jaar 1832 wordt de oliemolen ook als vervallen
aangemerkt. De eerste schets van Stad-Almelo na de minuuttoestand van het
jaar 1817, geeft aan dat de oliemolen gesloopt is. Het staat vast dat hij tussen de
jaren 1832 en 1836 is afgebroken. Omstreeks het jaar 1861 verloor de
korenmolen zijn functie. Het gebouw is naar het noordwesten vergroot. Deze
bijbouw reikte tot aan de pomp die reeds voor het jaar 1861 bestond. De beek
werd hierbij geheel overkluisd. Het stadhuis is het enige gebouw dat nog enig
houvast geeft omtrent de ligging van de watermolens en het verloop van de beek
ten opzichte van de tegenwoordige bebouwing en straten.
De oudste afbeelding is ’Het Stadhuys te Almelo Anno 1729’. Een hier en daar
met waterverf bijgekleurde pentekening uit het reisboek van Andries Schoemaker
uit het jaar 1731.
Het stadhuis is weergegeven in de situatie sinds de
vernieuwing in het jaar 1690. Boven de ingang is een naar verhouding
reusachtige wapensteen, blijkbaar met drie afzonderlijke wapens, geflankeerd
door twee schilddragers, met het jaartal 1621 er boven. De gevels zijn versierd
met guirlandes, de glas-in-loodramen voor de onderste helft voorzien van luiken.
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Naast de ingang vermoedelijk twee kastjes voor aankondigingen. Rechts de
Möllenbrugge over de Möllenstreng en de Möllenstreng zelf. Aan de andere kant
van de beek een dubbel huis met de nienenden naar de straat gekeerd, grote
niendeuren met aan één kant een boven- en onderdeur en houten topgevels. De
meeste burgers waren toen landbouwers en veehouders.
J.W. Heppe vermeldt in het jaar 1785:
Er is maar eene groote breede doorgaande en zeer slingerende straat, die zeer
zindelijk gehouden wordt. Aan weêrszijden staan veele Linden Boomen voor de
Huizen: men vindt er geene Mistputten voor dezelve gelijk in andere Twentsche
Steedjes. Verscheide gangen of kleine Straatjes zijn ‘r, die nauw met kleine
wevershuisjes bebouwt zijn.
Het lijkt dat deze huizen belangrijk hoger liggen dan de straat, aangenomen dat
het hier geen vertekening in het perspectief betreft. Het is echter wel aan te
nemen dat de huizen wat hoger lagen. De beek boven de schutten zal buiten de
oevers zijn getreden. Boom in ‘Mijne Reisportefeuille’ van het jaar 1846: ‘Deze
molen (korenmolen) doet veel kwaad aan den waterstand boven de stad.’
Links op de afbeelding staat op de gerechtsplaats een vreemd bouwsel. Dat kan
niet anders zijn dan een schavot met een schandpaal. Op halshoogte is iets te
zien wat een ring kan zijn waarmee de tentoongestelde slachtoffers ‘aan de kaak’
gesteld werden. De treden die naar het platform leiden zijn duidelijk aangegeven.
Ter Kuile senior vermeldt in ‘De opkomst van Almelo en omgeving’: ‘Het pleintje
naast de watermolens (tegenover het stadhuis) was de plaats waar van ouds de
Justitie placht gedaan te worden. De plaats van de tekenaar was vóór de
oliemolen.’
‘Het Stadhuijs te Almelo Anno 1786’ is een gewassen tekening in oostindische
inkt van H. Tavenier. De techniek van deze tekenaar is belangrijk beter dan die
van Schoemaker, al is het stadhuis wat aan de magere kant. Het stadhuis is te
zien kort na de restauratie van de jaren 1778-1779. Het stadhuis was in het jaar
1880 nog als gemeentehuis in gebruik. Op 21 december 1880 koopt de gemeente
het woonhuis van Lodewijk Salomonson: het voormalig gemeentehuis aan de
Wierdensestraat. Het huis rechts op de tekening, met klokgevel en zandstenen
vazen, gevelsteen, glas-in-lood ramen en luiken moet in de plaats zijn gekomen
van het dubbele huis dat staat op de tekening van Schoemaker. Het is
eigenaardig voor een huis in het centrum dat de ingang niet aan de voorkant ligt.
Het kan niet anders of deze moet aan de beekkant zijn omdat aan de rechterkant
later is aangebouwd. De huizen die de linkergevelwand van de Grotestraat, Olde
Ende, vormen hebben de typische houten gevels. De gevels waren in Almelo tot
in het laatst van de negentiende eeuw nog algemeen en komen nu nog in Uelsen
en Neuenhaus voor. Het derde huis van links heeft nog steunconsoles onder de
hoeken van de kap. Hier en daar verderop in de straat zien we de bakstenen
klokgevels van de woningen van de gegoede burgers. Op de voorgrond buigen de
wagensporen van de brug af naar de korenmolen waarvoor de tekenaar zat. Op
de hoek van het eerste huis staat weer een wat wonderlijk bouwsel. Het lijkt wel
een reclamezuil. Kan dit misschien weer een schavotje met schandpaal zijn?
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De situatie op deze schilderijen komt overeen met de kaart uit het jaar 1817. De
datering van Hattink kan dus wel juist zijn. Anders is het gesteld met de
aantekening van Ter Kuile, die is onjuist. R. Kampman heeft kunnen nagaan dat
de molen tussen de jaren 1832 en 1836 gesloopt is. Het is merkwaardig dat Ter
Kuile in het eerder uitgegeven boekje ‘De Twentsche Watermolens’ in het jaar
1922 de situatie wel juist dateert. Hij zegt namelijk op bladzijde 103: ‘In 1835
bestaat de oliemolen niet meer, op zijne stee staat dan eene pomp.’ Of dit laatste
juist is is niet bekend. De pomp stond in ieder geval toen niet op dezelfde plaats
als die van omstreeks het jaar 1854. In ‘Mijne reisportefeuille’ van H. Boom staat
vermeldt: ‘Schuins tegen over ’t stadhuis is een waterkorenmolen, ’t eigendom
des Heeren van Almelo.’ Wanneer de oliemolen in het jaar 1846 nog had bestaan
dan zou Boom ook deze molen ongetwijfeld hebben genoemd.
Het opgaande werk van de molens is van hout. De molens hebben onderslag
raderen. Dat wil zeggen dat het voor het schutten opgestuwde water door een
geopend schut tegen de schoepen aan de onderzijde van het molenrad slaat en
het in beweging brengt en houdt. Bij beken met een groter verval zoals in
noordoost Twente het geval is kon en kan nog in een enkel geval, zoals bij de
molen van Bels, de molen van Frans en de molen De Mast het systeem van het
bovenslagrad worden toegepast. Hierbij kan het water via een goot die hoger ligt
dan het molenrad en een naar voren en naar achteren verplaatsbaar verlengstuk
van die goot, al naar behoefte op of voorbij het schoepenrad worden geleid. De
molens zijn hier gefundeerd op palen. Later toen de korenmolen vergroot uit
steen werd opgetrokken zal de fundering van Bentheimer- of Gildehauser
zandsteen zijn geworden.
De daken zijn evenals die van de omringende huizen, gedekt met rode pannen,
het stadhuis met blauwe. Rechts van de korenmolen (1789) is de gevel van het
zelfde huis als rechts op de afbeelding uit het jaar 1729. Geheel rechts een paar
huisjes met groen geverfde houten topgevels. Dergelijke huisjes vormen een bijna
ononderbroken rij langs de oostzijde van de Molenkolk en stonden met hun
voorgevels aan de Schuttengang, de latere Werfstraat. Hier woonden omstreeks
het begin van de negentiende eeuw veel schippers en wevers. Johann Wolfgang
Heppe, medicus van de jaren 1781-1788 te Almelo schrijft in zijn: ‘Kort bericht
van de Gelegenheid van Almelo’ (1785):
De Wever-woningen zijn alle kleine nauwe huisjes, dicht aan elkander gebouwdt.
Zij hebben maar een klein keukentje, waar in het heele huisgezin bij een woond:
twee of drie aan en op elkander staande Bed-Steeden, of naauwe hoeken, waar in
twee of drie Menschen bij elkander slaapen. De vloeringen dier huizen zijn van
gebakken steen of van leem. De Weefkamer is laager in de grond en laag van
verdieping met leeme vloering, voorzien met kleine glaazen, die zelden geöpend, uit
vrees droog wòrden des gaarns; in dezelve staan meest twee of drie
Weefgetouwen. De stank van de zuure en veelal rottige sterke brij is zeer
onaangenaam in dezelve.
Links achter de mannen een houten hijskraan met windas voor het lossen en
laden van de zompen en potten, waarvan er juist een ligt in de inspringende hoek
van de kade. Deze inham is gemakkelijk terug te vinden op de kaart. Ook de
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gebouwen aan die zijde van de Molenkolk zijn allen te vinden op deze kaart van
het jaar 1817. Het gebouwtje direct aan de Molenkolk en twee weer links hiervan
werden tegelijk met de oliemolen gesloopt tussen de jaren 1832 en 1836. Boven
de oliemolen rijst de torenspits van de hervormde kerk uit. Dit schilderij is
afkomstig uit de nalatenschap van een van de freules Vangerow. Zij was
getrouwd met Engberts, bijgenaamd Roebel Engberts. De freules bewoonden het
herenhuis aan de Grotestraat dat later is verbouwd tot bioscooptheater Cinema
Palace.
De waterkorenmolen en markt te Almelo zijn te zien op een olieverfschilderij van
Hendrik Valkenburg uit het jaar 1862. Er is een gezellig markttafereel te zien met
links de waterkorenmolen. Het opgaande werk van de molen is nu niet meer van
hout maar van baksteen. Het molenrad is nu ook groter en van een ander type
dan op het eerder genoemde schilderij. Het molenrad is dezelfde als de in het jaar
1849 vergrote molen, zoals op de kaart te zien is. Hoewel het schilderij gedateerd
is in het jaar 1862 geeft het niet de situatie van dit tijdstip weer. Op de kaart is
te zien dat in het jaar 1861 en waarschijnlijk al eerder de korenmolen in
noordwestelijke richting tot de pomp werd uitgebreid, het water overkluisde en
dus had opgehouden te malen.
Ook is te zien dat in het jaar 1817 de bestaande gebouwen langs de Molenkolk
aan de kant van de oliemolen zijn verdwenen. Dat de Möllenbrug verbreed is tot
dicht aan de korenmolen en dat de Molenkolk smaller is geworden. De molen is
in werking en het machtige molenrad draait. Het water druipt van de schoepen
en de grond dreunt onder de voeten van de beide mannen door het donderend
geweld waarmee de brede waterstraal door het geopende schut tegen de
schoepen van het molenrad slaat. Over de mensen op de brug is een scheepje
met een gereefd zeil te zien en de arm van een houten hijskraan op de werf. De
mannen dragen een knickerbocker.
Het is een grote pomp, hetgeen ook wel blijkt uit het feit dat de landmeter hem
belangrijk genoeg vond om hem op te meten en op de kaart af te beelden. Het is
niet te zien van welk materiaal de pomp is gebouwd maar er zal waarschijnlijk
wel zandsteen zijn gebruikt. Volgens de vermelding van Heppe waren er in het
jaar 1785 twee stadspompen:
Een is een onzuiver stinkend, de ander levert zuiver, doch iets brak water: Tevens
zijn er eenige Waterputten - bijna in ieder huis is eene Waterput of pomp, van
zuiver welwater, ’t welk meest hard en iets brak is, niet ligt schuimende;doch dit
wordt vergoed door Regenbakken, en het Rivierwater.
Op de voorgrond staan enige grote veldkeien. Ze zijn even zo veel steen des
aanstoots voor de goede klanten van de molenaar. Die zijn om nuchter te worden
op weg naar de pomp. De molenaar had blijkbaar een slijterij of herberg niet ver
van de molen. Het is een zomerse donderdagmorgen omstreeks half tien. Er is al
wat vrouwvolk op de been die toen ook al kooplustig waren. Op de voorgrond is
boeskool te koop. De wagen met de huif die net wordt geladen onderhoudt een
vrachtdienst met een van de omliggende plaatsen. Links en rechts van de
vrachtwagen zijn kleedwagens te zien waarmee de boeren en boerinnen naar de
markt gingen. Ze verkochten er hun boter, eieren en slachtkippen. Achter de
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pomp en de wagens is op de achtergrond de Marktschool, die in het jaar 1841
werd gebouwd op de plaats waar nu het Waaggebouw staat. Rechts hiervan was
het bankiersgebouw van Scholl, Engberts en Scholten. Hierboven steekt het dak
uit van het pakhuis van Scholl Engberts en Scholten, die ook een expeditiebedrijf
had. De firma was op 7 november 1854 opgericht en later kwam er de NV Tricot,
Kapok- en Matrassenfabriek aan de Poulinkstraat uit voort. Iets meer naar links
is het dak van de Arrondissementsrechtbank die in het jaar 1846 in gebruik
werd genomen. De datering van de voorstelling op dit schilderij kan dus gesteld
worden tussen de jaren 1854 en 1860. De plaats waar de schilder zat was
dichter bij het stadhuis zodat de huisjes langs de Schuttengang weer zichtbaar
worden. Wanneer we de kaart vergelijken met het schilderij dan blijkt de
achtergevellijn van deze huisjes sinds het jaar 1817 niet is veranderd. Het
schilderij is van het jaar 1862. Het geveltje dat rechts van de molen te zien is, is
hetzelfde als het huisje geheel rechts op de andere schilderijen.
De hoge schoorsteen in het midden is van de Stoomspinnerij van Herman
Hendrik Kunst, Cornelis Cardinaal en Lambert Egbert Hofkes, fabrikanten te
Almelo. Deze spinnerij lag op het schiereiland tussen de Stads Graven en de
Schuttenkolk, aan de oostkant van de tegenwoordige Marktstraat.
De schilderijen bevinden zich in het Provinciaal Overijssels Museum te Zwolle.
De waterkorenmolen te Almelo van Hendrik Valkenburg is in het
Openluchtmuseum te Arnhem. De schilder Hendrik Tave(r)nier is geboren,
gedoopt (1734) en overleden (1807) te Haarlem. Hij was een leerling van Jan
Augustini. Aanvankelijk was hij behangselschilder. Hij tekende later
landschappen in waterverf en oostindische inkt. Hendrik Valkenburg werd
geboren in het jaar 1826 te Twello en overleed in het jaar 1896. Hij schilderde
het boerenleven en werkte in Twente, de Gelderse Achterhoek, Laren (NH) en
Zandvoort. Hij was tekenaar te Almelo, zie Hattinks: ‘In en om Almelo’.

De schutterij lokt mensen in de tent
Hoewel het niet expliciet de bedoeling is de oudste geschiedenis van de
schutterijen te belichten, toch een korte terugblik. In hun dubbelfunctie van
zowel leger als politie hebben zij zes eeuwen lang het dagelijks leven in veel
steden en grotere dorpen mede bepaald en zo een prominente plek in de boeiende
lokale geschiedenis verworven. In oorlogstijd hebben schutterijen muren en
poorten van hun woonplaatsen tegen indringers en andere gevaren moeten
verdedigen en in vredestijd hebben ze niet alleen de klok rond hun eigen
woongebied moeten bewaken maar zijn ze ook verplicht geweest op te treden bij
(dreigende) onlusten om als politie te zorgen voor rust en vrede binnen de
stadsmuren.
Rond de Middeleeuwen was elke burger verplicht een aandeel te leveren in de
verdediging van de stad. De burgers waren daartoe naar vermogen bewapend. In
de vijftiende eeuw ontstonden de kloveniersgilden waarvan de leden zich
toelegden op vuurwapens, meestal karabijnen (klovenier: drager van een kolf:
ondereind van een geweer). Bij de verdediging van de stad werden de
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schuttersgilden graag ingezet vanwege hun deskundigheid. Zij traden daarbij
eerder als burgers dan als gilde op. In tijden van vrede bestonden hun plichten
uit het oefenen op het doelenterrein, het meelopen in de stedelijk processies en
het opwachten van vorstelijke personen. De gilden kenden een rijk
verenigingsleven; hun jaarlijkse schietwedstrijden, het schieten op de papegaai
vormden een hoogtepunt. Na de Vrede van Munster (1648) verliezen we de
schutterijen uit het oog. Vaak wordt beweerd dat zij langzaam in verval raakten.
Inderdaad is in de achttiende eeuw weinig meer over van hun trotse karakter
zoals we dat kennen uit de zeventiende eeuwse schuttersstukken in de musea.
Pas in de jaren tachtig van de achttiende eeuw kregen de schutterijen meer
levenskracht. In het in het jaar 1781 verschenen pamflet: ‘Aan het volk van
Nederland’ pleitte Johan Derk van der Capellen tot den Pol voor de vorming van
een volksleger naast het beroepsleger. Een volksleger kwam er niet maar in veel
plaatsen werd de schutterijen nieuw leven ingeblazen. Zo werd op 27 maart 1785
door een aantal burgers van Haaksbergen en Honesch een aanvraag ingediend
tot de oprichting van een schutterij, welk verzoek werd gehonoreerd.
Veel gegevens uit die jaren zijn niet meer aanwezig. De huidige schutterij trekt in
de eerste week van september door de straten op weg naar het Scholtenhagen
voor een feestelijke wapenoefening: het vogelschieten om de koningsprijs. In
Haaksbergen begint die dag om vijf uur in de morgen met de rondgang van de
reveilleblazers, met voorop de twee bielemannen, de trommelslagers en
hoornblazers van de harmonie met drie officieren van de schutterij. Ze lopen een
vaste route waarlangs de kasteleins wedijveren om hen zo goed mogelijk te
onthalen. Daarna gaat het naar de burgemeester bij wie een hapje en een
drankje wordt genuttigd. Vervolgens is de koning van het jaar daarvoor aan de
beurt. Daar kunnen spekpannekoeken worden gegeten, uiteraard met wat
geestrijk vocht. Met het koningspaar in een versierde rolls royce keren ze tegen
negen uur bij het station terug. Daar staat de rest van de schutters al te
wachten, de kolonel fier op zijn paard komt aangereden en de harmonie met
slaande trom en schallende trompetten is aanwezig. Na het commando ‘afdeling
schutterij, voorwaarts, mars’ begeeft de stoet zich door het dorp naar het park
Scholtenhagen. Daar spreekt de voorzitter een welkomstwoord, de vlaggen
worden gehesen en het volkslied wordt gespeeld. De jury zit klaar om de namen
van de op volgorde van hun nummer aantredende leden met de schutterslijst te
vergelijken. En dan begint het schieten met de oude karabijnen. De
burgemeester lost het ereschot, de oude koning het eerste schot en vervolgens
wacht elke schutter op zijn beurt. Vijf prijzen zijn er te winnen waarvoor in
volgorde van de hoogste eer de romp, de kop, de rechtervleugel, de linkervleugel
en de staart naar beneden dienen te komen. Valt uiteindelijk de romp dan is het
koningsschot gevallen. Daarop volgt een uitgebreide plechtigheid. Twee officieren
ontdoen de oude koning met de sabels van zijn waardigheidstekens en hangen
vervolgens de nieuwe koning de keten om de nek. Hierna wordt het koningspaar
gehuldigd en is er tijd voor een feest in het park. De burgemeester reikt ’s avonds
de prijzen uit. Zo is de schutterij niet meer dezelfde als in het verleden maar ze
vervult nog steeds een centrale functie in de plaatselijke gemeenschap. De
Haaksbergse schutterij hoort tot de federatie van Gelderse schuttersgilden Sint
Hubertus en werkt in de geest van het oude devies: broederschap, trouw en
dienstbaarheid.
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Uit al de publicaties van Everhard Jans, Adriaan Buter en Wim Rietman
(Diepenheim) blijkt dat ook in Twente korpsen op allerlei manieren aan de weg
hebben getimmerd. Voor het jaar 1920 waren er in Diepenheim al meerdere
schutterijen. In de zesdelige verhalenbundel: ‘Dag Stedeke van gisteren’ van Wim
Rietman wordt vertelt dat schuttersfeesten in Diepenheim eeuwenoud zijn en dat
vooral de havezathen elk een eigen korps hadden. Enerzijds om in hun functie
van soldaten het kasteel tegen indringers te verdedigen en anderzijds om als
folkloregroep op het landgoed voor de nodige ontspanning te zorgen. Begin
twintigste eeuw komt er een eind aan de officiële status van schutterijen oude
stijl als bij de invoering van de Landweerwet het nationale leger wordt gevormd,
dat dan de defensietaak overneemt. Niet overal verdwijnen de schutterijen. Waar
nog korpsen zijn krijgen deze een folkloristisch tintje. Van gewapende verdedigers
van huis en haard worden ze onderdeel van lokaal kermisvermaak, waarbij ook
oude tradities als het vogelschieten in ere worden gehouden. Dat laatste geldt
ook voor de korpsen die na de Eerste Wereldoorlog in tal van gemeenten zijn
(her)opgericht, zoals in het jaar 1923 in Diepenheim.
Voor het jaar 1980 heeft het schutterfeest een typisch besloten plaatselijk
karakter. De komst van de tent en de daardoor ruimere mogelijkheden om meer
‘spektakel’ op te roepen hebben ervoor gezorgd dat het feest intussen ook over de
grenzen van het stedeke grote aantrekkingskracht uitoefent. Welke Diepenheimer
denkt niet met nostalgie terug aan de optredens van de cabaretgroep ‘Punt Oet’
tijdens het frühschoppen op de zondagochtend. Ook landelijke artiesten zoals
Harry Slinger, Bonny Sint Clair, Boh Foi Toch en vele anderen hebben in de
Diepenheimse feesttent volop in de schijnwerpers gestaan.
De introductie van de tent bij het schuttersfeest is de eerste van de drie logistieke
toppers uit de afgelopen vijfentwintig jaar. In het jaar 1980 vraagt het toenmalig
bestuur van de schutterij aan de gemeente een tent te mogen exploiteren. Het
groene licht komt, waarschijnlijk vooral omdat in dat jaar het
achthonderdvijfenzeventig jarig bestaan groots gevierd gaat worden. De tent is
zo’n succes dat eigenlijk vaststaat dat deze niet meer bij het feest is weg te
denken. De exploitatie heeft de schutterij geen windeieren gelegd, vooral de
inkomsten uit drankomzet spelen hierbij een belangrijke rol. De tent heeft echter
indirect ook nog andere (positieve) gevolgen gekregen.
De schutterij heeft voor het jaar 1980 zelf nog niet veel materialen en dus ook
maar weinig opslagruimte nodig. Begin jaren tachtig huurt zij de voor het feest
nodige spullen zoals biertaps, meubilair, verlichting en dergelijke. Spoedig vormt
zich de gedachte deze logistieke materialen te kopen dan wel zelf te maken. Een
beroep van het bestuur op de leden om de handen uit de mouwen te steken is
niet aan dovemansoren gericht. De spontane medewerking is door de jaren heen
gebleven. In positieve zin speelt daarin mee dat het ledental explosief is gestegen.
Vooral jongeren hebben zich plotseling erg verbonden gevoeld met de schutterij
en met het feest. In het jaar 2004 bedraagt het aantal leden
negenhonderdveertig. De rek is er nu wel uit en dat is ook wel logisch als we
bedenken dat het aantal inwoners van Diepenheim niet boven de drieduizend
uitkomt en de schutterij geen leden uit Markvelde telt omdat deze Diepenheimse
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buurtschap elk voorjaar zijn eigen feest heeft.
Velen hebben in het jongste verleden de handen uit de mouwen gestoken en
doen dat nu nog steeds. De medaille van die grote mate van zelfwerkzaamheden
kent ook spoedig zijn keerzijde omdat zich gaandeweg gebrek aan opslagruimte
voordoet. De spullen van de kinderspelen liggen vele jaren bij een van de leden
op zolder en bij Roelofsen aan de Goorseweg heeft de schutterij op zolder een
afgeschermde ruimte gehad voor de schutterskostuums. En ook als na het jaar
1980 materialen worden gekocht of zelf worden gemaakt is er bij particulieren
voldoende ruimte om de spullen op te slaan. Langzamerhand nadert het moment
dat er ruimtegebrek ontstaat. En als dan tot overmaat van ramp in een van de
boerenschuren ook nog houtworm wordt ontdekt en de daar opgeslagen bars en
andere materialen aangevreten dreigen te worden, zit de schutterij met de
handen in het haar. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Het vroegere
spoorstation aan de Lindenlaan wordt de reddende engel.
Dit karakteristieke pand dat in het jaar 1908 als station is gebouwd en dat sinds
het jaar 1935 niet meer wordt gebruikt omdat de spoorlijn Neede-Hellendoorn
wordt opgeheven en Bello uit het stadsbeeld van Diepenheim verdwijnt, is nadien
vaak als opslagplaats gebruikt. In het jaar 1986 is het gebouw eigendom van de
plaatselijke Coöperatieve Aankoopvereniging CAV, die dan reeds is gefuseerd met
VLC West Twente Markelo. Geluk bij een ongeluk is dat een van de toenmalige
schutterijbestuurders de dochter is van de CAV voorzitter en zij krijgt het verzoek
mee om in huiselijke kring te informeren of de materialen voorlopig in het oude
stationsgebouw kunnen worden opgeslagen. Dat verzoek wordt gehonoreerd en
van het een komt het ander.
In de periode tot het jaar 1987 heeft de schutterij door de exploitatie van de tent
goed geboerd en een aardige reserve opgebouwd. Met die financiële ruggesteun
trekt het bestuur in het jaar 1986 de stoute schoenen aan en gaat
onderhandelen over de aankoop van het pand aan de Lindenlaan. Hoewel de
vraagprijs aanvankelijk te hoog is doet de schutterij, na adviezen van een
aannemer en een makelaar, een tegenbod. Om een lang verhaal kort te maken:
de partijen vinden elkaar en in mei 1987 mag de schutterij zich eigenaar van het
pand noemen. Het gebouw wordt vooral gebruikt als opslagplaats maar ook voor
vergaderingen van het bestuur en commissies.
Een gelukkige bijkomstigheid is geweest dat de gemeente Diepenheim begin jaren
negentig twintig panden als ‘beeldbepalend’ heeft aangewezen, waaronder ook
het oude stationsgebouw. Dat heeft betekend dat de eigenaren subsidie
ontvingen als ze een goedgekeurd plan van aanpak voor restauratie indienden. In
het jaar 1992 verzoekt de schutterij de gemeente om een bijdrage voor de
restauratie. De gemeente geeft de toestemming en subsidieert de helft van de
kosten. Aangevuld met geld uit eigen reserves kunnen de nog openstaande
projecten een voor een worden uitgevoerd. Omdat het voormalig stationsgebouw
tot het cultureel erfgoed van Diepenheim behoort, bestaat zelfs de mogelijkheid
dat het in de toekomst een rijksmonument wordt, zodat dan mogelijk het rijk
subsidie verstrekt.
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Met de exploitatie van de tent en het bezit van een eigen gebouw heeft het
schutterijbestuur in stilte gehoopt met de aankoop van een kavel grond aan de
Borculoseweg het logistieke ‘drieluik’ te hebben gecreëerd. Daardoor is de
continuïteit van het jaarlijks festijn voor tal van jaren gewaarborgd. Maar daarbij
heeft ze helaas buiten de omwonenden van het betreffende terrein gerekend. De
verontrustte buren waren bang dat op het perceel vaker per jaar grootschalige
evenementen georganiseerd zouden gaan worden. Ze maakten tegen die
mogelijkheid bezwaar en er zijn bezwaren tegen het houden van het driedaagse
schuttersfeest op dit terrein. Het bestuur van de schutterij en vooral het college
van Burgemeester en Wethouders hebben deze bezwaren nog steeds niet
voldoende kunnen weerleggen.
Hoe groot de invloed van de tent op het schuttersfeest is geweest laat een
vergelijking van de programma’s van voor het jaar 1980 en daarna duidelijk zien.
De spelletjesmiddag voor de basisschoolleerlingen op de zaterdag voorafgaand
aan het schuttersfeest, heeft zijn eigen karakter behouden en ook nauwelijks
verandering ondergaan. De jongen en het meisje met de hoogste punten worden
koning en koningin van de jeugd. Zij krijgen een mooie prijs en zijn een week
later eregasten bij het traditioneel uitrukken van de schutterij, ze rijden dan mee
in een van de koetsen. De trommelslag die lang op de vrijdagavond van het feest
op het programma heeft gestaan is nu al vele jaren na afloop van de
jeugdmiddag. Vergezelt van enkele fraai uitgedoste trommelaars en een
dweilorkest gaat de stadsomroeper Klepperderk in de vooravond de kom van het
stedeke rond om de inwoners ‘kond te doen’ van het feestprogramma. De
toeschouwers langs de route worden daarbij getrakteerd op en drankje om hen
letterlijk en figuurlijk warm te maken voor de aanstaande festiviteiten. Vroeger
was dat een jonge klare voor de mannen en een bessen voor de dames.
Tegenwoordig maakt het ‘Schuttertje’ de bevolking warm. Op de smaak afgaand
houdt deze het midden tussen een jonge borrel en een bessen. Tijdens deze
rondgang wordt gestopt bij de ouderlijke woningen van de koning en de koningin
van de jeugd en aan hen wordt een serenade gebracht. Daarbij is het traditie
geworden dat de ouders op hun beurt trakteren.
In het jaar 1979 heeft het vrijdagavondprogramma bestaan uit een markt met
goederen, antiek en rommel, gevolgd door een lampionoptocht voor de jeugd. De
trommelslag en een ‘Deepse Avond’ op een podium in de open lucht met
optredens van Diepenheimse artiesten en met Harm oet Riessen als speciale
gast. En verder is er langs de Goorseweg een biertapwedstrijd gehouden en
hebben de feestgangers zich bij café Roelofsen kunnen amuseren bij een driveinshow. En natuurlijk zijn er kermisattracties. Wat gebeurt er tegenwoordig op
de eerste dag van het feest? Het programma wordt al om veertien uur geopend
met een seniorenmiddag met aansluitend de officiële opening met het tappen van
het ‘eerste pilsje’ aan het begin van het bedrijvenuurtje. ’s Avonds is er tot in de
kleine uurtjes feest in de ruimste zin van het woord, met veel muziek en tijdens
de eerste uren een speciaal programma. Enkele jaren achtereen is er een taptoe
gehouden waarbij de plaatselijk muziekvereniging Harmonie haar muzikale
kunsten heeft kunnen vergelijken met die van showorkesten.
Het programma op de zaterdag is niet veranderd en begint traditioneel met het
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uitrukken van de schutterij. Daarna volgt een folkloristische optocht langs de
kastelen Nijenhuis, Huis te Diepenheim en Warmelo en een ontvangst door het
gemeentebestuur. Vooraan in de optocht lopen vier poortwachters die toegang
vragen bij de gesloten kasteelpoort. Deze wordt pas geopend nadat de Harmonie
‘In naam van Oranje doe open de poort’ heeft gespeeld. Dan vindt de parade
plaats waarbij de kapitein bij de stoep van het kasteel, waar de grafelijke familie
zich heeft verzameld, het defilé afneemt. De gehele schutterij heeft momenteel
drieënzestig functies. Behalve de kapitein en zijn eerste en tweede luitenant,
lopen er naast de koets met de twee koningsparen, vier palfreniers. Daarachter
loopt de vaandeldrager, vier vlaggendragers, vier poortwachters, de tamboermajoor en vier hielemannen. Vervolgens komen zes hellebaardiers, zes tamboers,
de prijzendrager, twee schildendragers, twee marketentsters (vrouwen in uniform
die met het leger meetrokken en aan de soldaten verversingen verkochten), twaalf
dames en weer vier vlaggendragers. De vlaggendrager dragen onder andere de
vlaggen van de kastelen, waarbij de vlag van het eervolgende te bezoeken kasteel
een vaste plaats rechts vooraan in de optocht heeft. De twee piassen hebben geen
vaste plek in de optocht. Deze hebben met hun zwart gemaakte gezichten de taak
om tijdens de rondgang zoveel mogelijk niet gehuwde dames te knuffelen. De
meeste dames ondergaan dit uiteraard niet vrijwillig en de heren dienen over een
goed doorzettingsvermogen te beschikken. De optocht wordt compleet gemaakt
door de rijvereniging en de koetsen met de Stedeker Krummel, de kindergroep
van de dansgroep Stedeker Daansers.
Tijdens het bezoek aan de kastelen spreekt de kapitein: ‘Lang leve de familie, hun
personeel, de Diepenheimse schutterij, De Harmonie, Stedeker Krummels en de
Rijvereniging, waarna een driewerf ‘Hoera’ geroepen wordt door de gehele
schutterij. De Harmonie speelt vervolgens het ‘Lang zal ze leven’, waarbij de
bielemannen een kring vormen met in hun midden de tamboer-majoor en zo een
rondedans uitvoeren. Ook Klepperderk spreekt nogmaals zijn proclamatie uit.
Daarna krijgen de schutters geschenken aangeboden. Bij kasteel Nijenhuis is dit
traditioneel een horloge voor de schutterskoning en een lap stof voor de
schutterskoningin. Bij de andere kastelen zijn dit wisselende geschenken. De
gemeente geeft een mooie beker voor de winnaar van een van de volksspelen.
Aan het eind van deze historische optocht worden de volksspelen, zoals
bukschieten om de koningstitel en het vogelgooien om de koninginnetitel op het
feestterrein gehouden. Ook kuipsteken en stoelendans behoren tot de
traditionele volksspelen waaraan alleen leden van de schutterij deel mogen
nemen. Daarnaast worden allerlei andere activiteiten gehouden zoals een
playbackwedstrijd voor de jeugd. Voor het jaar 1980 was met de prijsuitreiking
het feest op zaterdag in feite afgelopen en werd in de cafés voortgezet. Voor velen
begint het feest tegenwoordig echter pas bij de prijsuitreiking en de huldiging van
de vorsten in de vooravond, waarna pas na middernacht het feestgedruis
verstomt en iedereen huiswaarts keert.
Het zondagmiddagprogramma voor het jaar 1980 heeft uit leuke ontspannende
activiteiten op het feestterrein bestaan. De feestelijkheden waren toen zo rond
een uur of achttien afgelopen waarna de rust in het dorp langzaam maar zeker
terugkeerde. Tegenwoordig begin het programma al in de ochtenduren. Er is al
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gerefereerd aan de optredens van de cabaretgroep Punt Oet, die in het jaar 1982
voor het eerst voor het voetlicht is getreden tijdens het frühschoppen. Deze groep
is voortgekomen uit de cabaretgroep van de PJGO Diepenheim die enkele jaren
achtereen nationaal kampioen van het cabaretfestival van de PJGO is geworden.
Het succes van dat eerste optreden is zo groot dat de groep de volgende veertien
jaar vast onderdeel van het programma wordt. Opvallend is dat velen in die jaren
al heel vroeg naar de tent drentelden om niet alleen te genieten van het
‘katerconcert’ van de dixielandband Teachers and Two maar vooral om zeker te
zijn van een goede plaats om alles goed te kunnen zien en horen. Nadat Punt Oet
het na vijftien jaar voor gezien houdt, wordt het morgenprogramma gevuld met
een compilatie van optredens van Diepenheimse artiesten met namen als Bonte
Zondagmorgentrein en Groeten uit Diepenheim. Het programma ’s middags is
gevarieerder en uitgebreider dan vroeger, vooral de laatste jaren door de
samenwerking met Overijssel op Straat, straattheater op een groene weide.
Het schutterijbestuur is tevreden over hetgeen er in de laatste vijfentwintig jaar
allemaal tot stand is gekomen. Met het omvangrijker worden van het festijn is er
ook meer werk voor bestuur en leden gekomen. Daarvoor is een technische
commissie benoemd die zich hoofdzakelijk bezighoudt met het onderhoud van
het gebouw en het materiaal. Verder kent de vereniging damesleden die zorgen
voor het onderhoud van de kostuums. Veel lof is er voor de ploeg die jaarlijks
zorgt voor de opbouw en het ruimen van het terrein. Het opruimen op de
maandag
‘after’
wordt
altijd
onderbroken
voor
een
gezamenlijke
stamppotmaaltijd. Ongeveer honderd leden zorgen ervoor dat alles ‘brandschoon’
wordt na een weekend schuttersfeest.

Enschedese bierbrouwerij
In de vroege Middeleeuwen werd door zeer velen op kleine schaal bier gebrouwen
uit granenmout, gruyt en water. Het gruyt (verschillende gedroogde kruiden)
werd toegevoegd om de smaak en de houdbaarheid te verbeteren en moest
gekocht worden bij de landsheer. Bekend is dat de bisschoppen van Utrecht die
vaak in geldnood waren, dit gruytrecht verkochten voor aanzienlijk bedragen aan
de steden zoals Deventer. Naast het gruyt werd hop gebruikt. Al in de elfde eeuw
bezat de omgeving van Den Bosch grote hoptuinen waar hop werd gekweekt. De
hop werd uitsluitend voor het brouwen van bier gebruikt. In de zeventiende en
achttiende eeuw werd het gruyt geheel verdrongen door de hop. Daarnaast werd
steeds meer gerstemout in plaats van haver- of tarwemout gebruikt. In het begin
van de negentiende eeuw werd bier nog uitsluitend gebrouwen van gerstemout,
hop en water. Aan het brouwproces veranderde door de eeuwen heen weinig.
Mout werd geplet, gekookt en in een tweede kookgang wordt hop toegevoegd. De
gefilterde vloeistof, de wort, komt in open gistbakken terecht waar de gisting
plaatsvindt. Tot de negentiende eeuw was de meest gangbare gistingsmethode de
bovengistende methode. De wort vergist na toevoeging van gist bij de toevallig
heersende temperatuur en dat is meestal tien graden Celsius of hoger. Dat
proces verloopt heftig en is in enkele dagen voltooid. De gistcellen drijven dan als
dik schuim boven op het bier. Tijdens de gisting worden de moutsuikers omgezet
in alcohol en koolzuurgas. Deze bovengistende methode wordt in Engeland nog
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volop toegepast.
Het vergisten op lagere temperaturen is voor het eerste bekend geworden uit
Bohemen. Boheemse brouwers introduceren deze methode rond het jaar 1500 in
München en al snel werd deze ondergistende methode op grote schaal toegepast.
Het grote voordeel van het ondergistende bier was de goede houdbaarheid
waardoor het over lange afstanden kon worden vervoerd. De gisting van wort
vindt plaats bij een temperatuur tussen vier en acht graden Celsius. Wanneer de
gist is uitgewerkt zakt het naar de bodem van de bak. In bergstreken gebruikte
men het natuurijs om te koelen, ijs was altijd voorradig. Ook in de streken waar
in de zomer moeilijk aan ijs te komen was vond de ondergistende methode een
ingang. De reden was omdat men in de winter bier kon brouwen dat in de zomer
nog verkoopbaar was. In de loop van de negentiende eeuw raakte in Nederland de
ondergistende methode in zwang. Dat was na het grote succes van het Pilsener
Urquel en het bier uit München en Dortmund. Er kwamen brouwerijen zoals
Amstel in het jaar 1871 en Heineken in het jaar 1874, die ondergistend bier op
de markt brachten. Ze koelden het bier met ijs dat in de winter werd ‘geoogst’ of
men importeerde ijs uit Noorwegen. De ijsschippers bepaalden de prijs van het ijs
en hadden dus een behoorlijke invloed op de kostprijs van het bier. Het jonge
bier werd in dichte vaten bewaard en kon uitgisten.
De ondergistende methode werd ook in Twente geïntroduceerd. In het jaar 1873
werd de naamloze vennootschap ‘De Twentsche Stoom Beiersch brouwerij’ in
Almelo opgericht door Hagendoorn en Kirchmann. Enkele jaren later stichtte
Meyling, brouwer uit Borne, de Hengelosche brouwerij. Daar werd ook met de
ondergistende methode gewerkt. In het jaar 1895 besloot een aantal Enschedese
textielfabrikanten, manufacturen handelaren en bankiers de Enschedese
bierbrouwerij (E.B.B.) op te richten In de akte van de oprichting staan alle
bekende Enschedese namen: Van Heek, Ter Kuile, Scholten, Blijdenstein,
Ledeboer, Jordaan, Roelvink, Stroink, Roessing en vele anderen. De heren
besloten bier te gaan brouwen en verkopen ‘om het Gewin’. Het aandelenkapitaal
bedroeg driehonderdduizend gulden verdeeld over aandelen van vijftig gulden.
Daarvoor moest grond aangekocht worden, een brouwerij gebouwd met
brouwketels, stoommachines en een koelmachine, er moesten goed geïsoleerde
kelders geconstrueerd worden. Waarom hadden de aandeelhouders zoveel
vertrouwen in de onderneming? In het jaar 1870 bleek uit een landelijke enquête
dat het jeneververbruik in Almelo vele malen hoger was dan het landelijke
gemiddelde. Het drankmisbruik onder de verpauperde industrie- en
landarbeiders nam verontrustend toe. Deze situatie speelde ook in Enschede en
in mindere mate in Hengelo. De acties van de drankbestrijding die toen op gang
kwamen concentreerden zich vooral op het bestrijden van overmatige consumptie
van jenever. Dit had een positief effect op de consumptie van bier. Bierdrinken
werd als minder schadelijk gezien. Nu had bier geen reputatie in de regio. Door
de ondergistende methode werd het bier frisser van smaak en langer houdbaar.
Daardoor verbeterde de reputatie snel. De consumptie nam door de introductie
van met name het betere maar wel duurdere pilsener bier snel toe en verving
gedeeltelijk de consumptie van jenever.
De vraag naar bier en de goede prijs rechtvaardigden de oprichting van de E.B.B.
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(Enschede Bier Brouwerij). Directeur werd de brouwmeester Bussemaker uit
Deventer en de raad van commissarissen bestond uit E. Jannink Gz., C.
Roessingh en B.W. Ter Kuile, allen uit Enschede. In een brief aan burgemeester
en wethouders van Enschede van 8 februari 1896 geeft Bussemaker te kennen:
Dat er een stoombierbrouwerij zal worden opgericht op een gedeelte van het
buitengoed Nieuwlust, hiertoe aangekocht van Mej. C. Blijdenstein. De inrichting
zal dienen tot het brouwen van bier en het verpakken en verzenden hiervan. Als
beweegkracht zal stoomkracht aangewend worden.
Op een luchtfoto gemaakt in het jaar 1935 is de gehele oorspronkelijke
nieuwbouw te zien. Omgeven door bomen is in het midden de directiewoning, de
villa herkenbaar. Daarachter het vier verdiepingen hoge hoofdgebouw waarin het
brouwhuis, het koelschip (in de bovenbouw), de gist- en lagerkelders en de
vatenvullerij waren ondergebracht. Tussen beide gebouwen ligt het kantoor en
rechts sluiten het hoofdgebouw ketelhuis en machinekamer aan, terwijl de
schoorsteen los staat. Links tegen het hoofdgebouw de kuiperij en de
paardenstal, annex garage. Over de activiteiten van de brouwerij staat nauwelijks
iets op papier. De informatie komt uit mondelinge overlevering. Ribbels uit
Enschede weet nog te herinneren dat de brouwerij in de beginjaren voornamelijk
Münchener bier brouwde, een donker bier met een hoog stamwortgehalte.
Gaandeweg werd het lichte Pilsener belangrijker en brouwde men ook OudBruin, een gezoet donker bier. Het bier werd uitsluitend in vaten afgevuld. De
kleine vaten van dertig en vijftig liter werden afgeleverd bij de kasteleins, de grote
vaten van honderd liter werden vervoerd naar de bottelaars. De bottelaars waren
afnemers die bier in flessen aan de klanten verkochten. Het bier werd gebotteld
in groene beugelflessen van één liter of drieëndertig centiliter met opschrift:
Enschedese Bierbrouwerij. Daaronder de naam van de bottelaar in glasreliëf.
Bottelaars kregen de flessen in bruikleen van de brouwerij en moesten de flessen
die retour kwamen zelf reinigen en vullen. Bussemaker vertrok in het jaar 1908
naar de Heineken brouwerij in Amsterdam. Zijn opvolger was de Duitse
brouwmeester Roegner. Aan de directie van de brouwerij was ondertussen
Stroink als gedelegeerd commissaris toegevoegd.
In het jaar 1914 begon de Eerste Wereldoorlog en tot eind 1916 kon de brouwerij
normaal doorwerken. Alhoewel door schaarste aan grondstoffen (vooral mout)
werd de verkoopprijs van het bier meerdere malen verhoogd. In het jaar 1917
verminderde de productie sterk. De Nederlandse regering stelde jeneverstokerijen
graan beschikbaar. De brouwerijen moesten echter zelf maar zien hoe ze aan de
benodigde grondstoffen kwamen. De brouwerij zocht een uitweg door het
stamwortgehalte te verlagen. Met minder mout werd hetzelfde volume bier
gebrouwen. Dit zogenaamde oorlogsbier hield de productie gaande maar had
door het grote kwaliteitsverlies een fatale omzetdaling tot gevolg. De productie lag
aan het eind van de oorlog dan ook nagenoeg stil. De grote problemen waren niet
zonder gevolgen. Op de aandeelhoudersvergadering van het jaar 1919 kregen
directeur Roegner en gedelegeerd commissaris Stroink zware kritiek te verduren.
De erg slechte balanscijfers en de lage kwaliteit van het bier kwamen uitgebreid
ter sprake. Dit had consequenties, de raad van commissarissen werd vervangen.
De nieuwe leden waren Jannink, Roelvink en Baurichter; Stroink was de enige
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uit de oude raad die bleef zitten.
Een ander belangrijk besluit was dat de aandeelhouders geen nieuw kapitaal
beschikbaar stelden om de omzet te verbeteren. De verkoop van bier aan de
kasteleins was in handen van de broers Ribbels uit Enschede. De ene had rayon
Twente, de andere de rest van Nederland. De verkoop van bier vond plaats op
basis van een vast laag salaris en daar bovenop een commissie voor elke
hectoliter bier die boven een vastgesteld quotum werd verkocht. De meeste
afnemers waren kleine kasteleins die vaak niet over voldoende financiën
beschikten om contant de geleverde dranken te betalen. De brouwerij trachtte
zich van een bepaalde afzet te verzekeren want bier is aan bederf onderhevig. De
brouwerij speelde uit oogpunt van klantenbinding in op de kredietbehoefte van
afnemers hetzij door leverancierskrediet, hetzij dor de café-inventaris te
financieren. Daarnaast verzekerde de brouwerij zich van afzet door zelf
horecabedrijven te kopen dan wel te huren en weer door te verhuren. De klanten
die in de oorlog verdwenen waren moesten weer opnieuw aan de brouwerij
worden gebonden en daar was geld voornodig, met name leverancierskrediet. De
aandeelhouders waren echter niet bereid geld in de brouwerij te stoppen en
daardoor moesten de broers Ribbels het zonder kredieten zien te rooien. Andere
brouwerijen zoals de Almelosche- en de Hengelosche bierbrouwerij en zelfs de
Amstel brouwerij uit Amsterdam boden niet alleen een beter product maar ook
meer kredietvoorzieningen.
Nu was het zo dat de gebroeders Ribbels naast de vertegenwoordiging van het
Enschedesche bier ook de vertegenwoordiging hadden van de Nederlandse Gist
en Spiritusfabriek uit Delft voor jenever en die van de firma Polak uit Groningen
voor frisdranken. Zij konden de kasteleins een volledig drankenpakket
aanbieden. Aangezien deze firma’s wel leverancierskrediet gaven, bood dit enig
soelaas. Er was geen binding van de kasteleins met de brouwerij. Er waren al
geruime tijd problemen tussen Stroink en de broers Ribbels. Toen een van de
broers overleed nam de andere vrij snel daarna ontslag en solliciteerde bij de
brouwerij De Klok in Groenlo. Hij werd aangenomen als vertegenwoordiger voor
rayon Twente en installeerde zich in een pakhuis tegenover hotel De Graaff in
Enschede. De zomer van het jaar 1921 werd een groot succes voor Ribbels. Het
flessenbier van brouwerij De Klok, aan de brouwerij gebotteld vond gretig aftrek
en vaak moest ’s avonds nog naar Groenlo worden gereden om bier te halen. De
resultaten van de E.B.B. daarentegen herstelden zich niet en het was de
directeur van de Twentsche Bank in Enschede: Roelvink, commissaris en
grootaandeelhouder die het initiatief nam om de brouwerij uit het slop te halen.
Roelvink woonde in Winterswijk en reed dus elke dag langs de brouwerij De Klok
aan de Eibergseweg in Groenlo. Hij was onder de indruk van de activiteiten daar
en daarom organiseerde hij een gesprek met de eigenaar De Groen, samen met
Jannink. Het was de bedoeling De Groen over te halen de leiding van E.B.B. op
zich te nemen.
De Groen weigerde maar wilde wel over fusie praten. Uiteindelijk bleken de
aandeelhouders en ook de Twentsche Bank geen vertrouwen meer te hebben in
de leiding van de E.B.B.. De meesten namen het zekere voor het onzekere en
boden hun aandelen te koop aan. Tweehonderdduizend gulden werd voor de
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aandelen betaald. Er werd een nieuwe vennootschap N.V. Bierbrouwerij De Klok
Enschede-Groenlo opgericht. Daarin werden de E.B.B. en bierbrouwerij De Klok
ondergebracht. Roelvink kocht het grootste deel van de E.B.B. aandelen en kreeg
vijfentwintig procent van het aandelenpakket van de nieuwe vennootschap. De
Groen kreeg vijfenzeventig procent van het aandelenpakket en werd directeur. De
oudste zoon De Groen kreeg de leiding van de brouwerij in Enschede. Hij bouwde
de brouwerij uit tot de Grolsch Bierbrouwerij te Enschede en het werd één van de
toonaangevende brouwerijen van Nederland.

De Hachmeule opgegraven
Gedurende drie weken in augustus 1982 heeft een opgraving plaats gevonden in
Bentelo (gemeente Ambt Delden). De opgraving is op een plek waar meer dan
tweehonderd jaar geleden de havezathe De Hachmeule heeft gestaan. Dit
onderzoek is in het kader van archeologische zomerkampen uitgevoerd. In het
jaar 1982 zijn er nog zes kampen in Nederland gehouden. De organisatie is in
handen van de Nederlandse Jeugdbond ter bestudering van de Geschiedenis te
Utrecht. De plaats van de vestiging van Huis De Hachmeule is bekend uit de
oudste kadastrale tekening van het jaar 1830. Daarop staat het grachtenstelsel
nog aangegeven. Omstreek het jaar 1500 wordt ter plaatse van de bestaande
hofstede een ‘adellijk getimmerte’ gebouwd door jonker Johan van Barmentlo. De
laatste adellijke bewoner was Frederik Gijsbert van Dedem tot de Gelder. Hij had
het landgoed in het jaar 1774 gekocht van Unico Willem graaf van Wassenaer tot
Twickel. Sinds het jaar 1880 heeft Huis Twickel de overgebleven rest van het
landbezit weer in handen. De bijbehorende watermolen waaraan het adellijk Huis
zijn naam heeft ontleend is omstreeks het jaar 1860 afgebroken. Uit de
voormalige gracht van Huis De Hachmeule kwam een laatmiddeleeuws potje
tevoorschijn. Tot de verdere vondsten behoorden en schoen en een antiek glas uit
de ramen van de havezathe; de schoen was de tweede leervondst in Twente.

Anna Scholten
Wie van de oudere mensen in Enschede heeft Anna Scholten niet gekend? Het
buitenbeentje van een fabrikantengeslacht, zo’n zwart schaap dat in elke familie
wel voorkomt. Anna schreef, weliswaar geen hemelbestormende literatuur maar
desondanks bracht zij haar familie soms danig in verlegenheid met haar kritiek
op het grauwe leven in de fabriek en daarbuiten. Anna was een zonderlinge of in
de Twentse streektaal: ’n betken ’n vrömden, ’n ampatten’. Met het verstrijken
der jaren was ze in en heel andere wereld gaan leven, dat leven waarin de geest
zich vrij kan uiten en de mensen zich niet zoveel ergeren. In de kerk zong zij
zoals het haar uitkwam. Gaf de dominee gezang tien vers een en twee op dan
zong Anna staande de overige vijf verzen solo! Zo kon ze midden onder een preek
plotseling gaan staan en spontaan een lied inzetten, tot schrik van een
onbekende predikant, tot vermaak van de gemeente, tot ergernis van sommige
ouderlingen die haar met de nodige tact tot stilte maanden. Haar gezang was een
luid protest tegen de arme man op de kansel wiens preek haar niet aanstond.
Anna kon ook haar buren plagen door brieven te sturen met fotomontages
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waarin een geachte notabel te zien was in het bad. Anna verplaatste zich met
behulp van een step. Dat was een glijer of autoped met dikke rubberen banden.
Je kon ze voor een dubbeltje per uur huren bij De Wilde aan de
Haaksbergerstraat. De kinderen beklommen er de Hoge Brug mee en lieten zich
in duizelingwekkende vaart naar beneden suizen. Maar Anna racete niet, zij
stepte heel voornaam en naast haar stapte heel voornaam haar hondje Fideltje.
Die step had zij beschilderd met de namen van enkele bewoners, zoals van de
huisarts uit de straat waar zij woonde, in een statig herenhuis vlak naast de
school. Anna stepte elke morgen rond tien uur, tijdens het speelkwartier over het
schoolplein en spoorde de kinderen aan goed hun best te doen. Op een ochtend
op 10 mei 1940 bleef het schoolplein leeg en de daarop volgende week ook. De
ouders hielden de kinderen thuis. Na nog een week gingen de kinderen weer naar
school. Ook het bezoek dat Anna elke morgen aan de kinderen op het schoolplein
bracht werd hervat. De vreemde soldaten aaiden de kinderen over hun kort
geknipte haar als ze passeerden en zeiden: ‘Dáá joengen.’
Als Anna eens wat verder moest reizen dan de school en naaste omgeving nam ze
een koetsje, hielp de koetsier bij het instappen en ging zelf op de bok zitten! Op
een ochtend toen de kinderen na het fluitsignaal van de bovenmeester naar
binnendromden, volgde Anna, ging een klas binnen en zette zich op de stoel van
de meester. Ze wachtte tot de klas wat tot bedaren gekomen was en sprak:
‘Jongens (er waren geen meisjes in de klas), als jullie volgende week alle vijftien
coupletten van het Wilhelmus kennen, krijgen jullie van mij een kist
sinaasappelen.’ Dat moesten de kinderen wel even verwerken want ze kenden
nauwelijks het bekende eerste en zesde couplet. Toegestaan werd om een team te
vormen en zodoende de coupletten te verdelen over vijftien jongens die, elk
voorzien van een secondant nauwelijks konden verliezen. Toen de kinderen na
het behaalde succes op het schoolplein kwamen rolden ze bijna om van
verbazing. Het hele schoolplein was verdeeld in denkbeeldige vierkanten en op
elke hoek lag een hoopje sinaasappelen, drie rond elkaar en de vierde er boven
op, net als bij het knikkeren. Een ongelooflijke aanblik, die kleurige oranjeappels
in de meizon. Een eerste daad van het kleine verzet.

Paolburgers
Zo nu en dan komt men het woord paalburger of poalburger zoals ze in
Oldenzaal zeggen tegen. Toen de Nederlandsche Jagersvereeniging, afdeling
provincie Overijssel in augustus 1940 een uitnodiging tot het deelnemen aan een
drijfjacht verstuurde schreef het bestuur:
Door de oude paalburgers van stad en lande van dit gewest werd in herfst en
winter fiks en vrolijk gejaagd en om den flakkerenden haard werd verteld van de
oude en vermakelijke jachthistoriën, die van mond tot mond als een lachend
geschenk waren overgeleverd. Ja! De fabriek moest maar eens een dag zonder den
directeur staan, het kantoor een vergeefschen aanloop hebben, de patiënt voor
niets bij den dorpsdokter komen, om zijn zeeren kies te laten trekken, de cliënt op
een anderen tijd terugkeeren, om goeden raad in te nemen: de voorvaderlijke jacht
had ook haar erkende rechten.
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Het bestuur bestond uit: Van Heek junior uit Enschede: voorzitter, Jan Scholten
uit Enschede: penningmeester, Ten Cate uit Almelo, Stroink uit Vollenhove en
Schneider uit Hengelo: leden. Wat bedoelde het bestuur met dit paalburger?
Kennelijk gezeten, hoog in aanzien staande burgers. Dat komt dan overeen met
de betekenis die de Oldenzaalse fabrikant Zwartz aan het woord hechtte in zijn
verklaring voor de RONO in het jaar 1964. Hij verklaarde dat zijn familie al lange
tijd in Oldenzaal had gewoond en hij er aanspraak op kon maken tot de
paalburgers van de stad te behoren.
In een artikel: ‘Wie zijn nu eigenlijk paalburgers?’ in de Twentsche Courant van 8
januari 1964 corrigeert B. Hommen, oud-gemeentesecretaris van Oldenzaal en
archivaris, Zwartz, in zoverre dat hij in dit verband liever van joodse paalburgers
wil spreken. Hij zegt ook waarom:
Zonder twijfel behoorde het geslacht Zwartz tot de oudste Joodse families in
Oldenzaal, waaraan we kunnen toevoegen dat het in hoog aanzien stond bij velen,
hetgeen zeker niet van alle Oldenzaalse Joden en vanzelfsprekend ook niet-joden,
kan gezegd worden. In zover voldeed de familie Zwartz dus aan voor een
paalburger gestelde eisen, maar als burger moest men burgerrechten hebben en
dat hadden de Joden lange tijd niet.
In Oldenzaal willen bepaalde mensen nog wel eens prat gaan op de benaming
poalburger. Hommen wist dit ook en noemde in dit verband de familie Siemerink,
Bloemen, Hampsink, Helmich en Kistenmaker. Letterlijk zegt hij van de
overleden dirigent en onderwijzer Toon Borghuis:
Ook onze bekende folklorist en dichter Toon Borghuis heeft er, naar wij menen, al
eens op gewezen dat de leden van zijn familie van oorsprong paalburgers waren.
Hij beriep zich daarbij op zijn ouderlijk huis dat bij de Plas te Oldenzaal lag en op
een respectabele ouderdom kon bogen.
Er zijn Oldenzalers die niet tot de paolburgers behoren en die minachtend
neerzien op die aanzienlijk geslachten. Dat komt omdat deze poalburgers volgens
hen vroeger de dag doorbrachten op straat en het liefst tegen een of andere paal
leunden. Deze verklaring raakt uiteraard kant nog wal. Dat de vreemdste
theorieën hieromtrent opgeld doen bewijst een gezegde van iemand van de
Munsterse carnavalsvereniging ‘Die Pfahlbürger.’ Hij verklaarde voor de radio dat
de naam verband hield met het wonen op palen, zoals men in Munster vroeger
zou hebben gedaan. Hommen gaf in zijn artikel zelf ook een verklaring van het
woord. Hij gaat daarvoor terug naar de marketijd toen de grenzen met palen of
zwerfstenen (lakestenen) werden aangegeven. Die werden nogal eens verlegd
waardoor men zich wederrechtelijk grond toeeigende. Er stond weliswaar een
strenge straf op en volgens het volksgeloof moest zo’n landrover over de akkers
blijven dwalen en ’s nachts voor straf stenen verplaatsen. Het is bekend dat er
veel geschillen omtrent de grenzen voorkwamen. Aldus Hommen zon men op een
middel om de moeilijkheden die zich herhaaldelijk voordeden zoveel mogelijk te
omzeilen. Men voerde het paalburgerrecht in dat de boeren aan weerszijden van
de markegrens het recht gaf die grens straffeloos te overschrijden tot over en
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bepaalde afstand, soms een steenworp ver. Van dat recht konden niet alle
markegenoten profiteren. Het kwam alleen toe aan de bewoners van gewaarde
erven. Men moest dus als een volwaardig bewoner gelden om op een beperkt deel
van een aangrenzende marke van dezelfde rechten te kunnen profiteren. Het
komt er dus op neer dat paalburgers in de aangrenzende marke rechten hadden.
En nu denkt Hommen dat de Oldenzaalse families die zich poalburger noemden
afstammelingen zijn van die bevoorrechte boeren uit de marketijd. In de
literatuur wordt deze theorie echter nergens bevestigd.
Van Dale-Kruyskamp geeft slechts een omschrijving: ‘Paalburger: poorter die
vrijgesteld was van de verplichting om in een stad te wonen; buiten- of
landpoorter.’ Dus niets over het ontstaan van het woord. De moeilijkheden
komen echter als we het Deutsches Wörterbuch van Hermann Paul opslaan.
‘Pfahlbürger: ursprünglich Bezeichnung der ohne Bürgerrecht unter den Schutz
der Stadt genommenen Einwohner. Man meint, dass die Bezeichnung daher
komme, dass sie ausserhalb der Mauern, aber innerhalb der aus Pallisaden
gebildeten Aussenwerke wohnten. Jetzt wird es wie Spiesbürger für Bürger vom
beschränkten Horizont gebraucht.’ Paul schrijft dus niets over de marke.
Oorspronkelijk hadden de paalburgers volgens hem zelfs geen burgerrecht. Ook
Kluge (Etymologisch Wörterbuch der deutschen Sprache 1963) kent het woord,
maar over de marke of markepaal geen woord: ‘Bewohner der nicht durch
Mauern, sondern nur durch leichte Aussenbefestigung geschüzten Vorstädte.’ Hij
gaat zelfs nog een stapje verder door Bensen te citeren. Die spreekt over die
Reichstadt Rothenburg: ‘dass dort die Pfahlbürger nicht bewaffnet, sondern mit
einem Pfahl in der Hand erschienen. Daher dem Spott ausgesetzt wie Philister
und Spiesbürger.’ Paul wil de paalburgers oorspronkelijk zonder burgerrecht zien
en Kluge wil ze het predicaat aanzienlijke burgers helemaal niet toekennen.
Eigenaardig dat zovelen het woord paalburger kennen of gebruiken en dat er
geen eenheid is betreffende ontstaan en begripsbeschrijving. Speurend naar
mogelijke verklaringen komen we het woord tegen in de ‘Geschiedenis van
Jacoba van Beijeren en haar tijd’. Drie delen van Franz von Löher, in het jaar
1880 vertaald door Margadant. In het eerste deel bespreekt de schrijver het
ontstaan der steden. Hij wijst er daarbij op dat de feodaliteit de stad als
tegenstander kreeg omdat ze veel bepalingen en regels te streng toepaste.
Wat op het land de verstrooide hoeven en de kleine dorpen niet vermogten, dat
vermogt de op eene enkele plaats verzamelde, verbonden menigte. De gemeente
onttrekt zich aan de bescherming der Heeren en betwist hun recht; zij onderhoudt
en beschermt zich-zelve. Velen die hun vrijheid terug wilden vluchten naar de
steden. De burgerij gaat nog verder en spreekt het grote woord: stadslucht maakt
vrij. Dat is: in eene vrije gemeente kan niemand wonen en nog eens vreemden
onderdaan blijven. Deze beweering lokt hevige tegenspraak en bittere strijd uit.
Want om zich te versterken nemen de steden nu dadelijk ieder op, die met eenig
vermogen van het land tot haar komt; of de nieuw aangekomenen vrij of onvrij zij,
daarna vraagt men niet: het is aan zijn Heer dit punt uit te maken. Eindelijk geldt
het vrij algemeen als regel: wie een jaar en een dag in de stad heeft gewoond,
zonder dat een Heer hem als zijn eigendom heeft opgevorderd, is voortaan voor
immer vrij. En nog verder poogt het burgerrecht zijne magt uit te breiden. De steden
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beweeren: wie eenmaal burger is geworden, die blijft dat ook, waar hij zich in het
land vestige. Zoo komen dan een groot aantal kleine hoevenaars, die rondom eene
stad wonen, op een goede morgen ten stadhuize zamen, en leggen den burgereed
veilig op hunne hoeven. In Duitsland droegen zulke lieden den naam van
paalburgers; in de Nederlanden noemde men hen buitenpoorters.
Deze woorden laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Paalburgers zijn
boeren die buiten de stad wonen en prijs stellen op de rechten van de
stedelingen. Daartoe leggen zij de eed af en betalen ze hun stedelijke belastingen.
Als tegenprestatie genieten ze de rechten van de burgers.
Geschillen te
Ootmarsum hadden vaak te maken met het ‘paelbuerrecht’. Dit hield in dat aan
elkaar grenzende marken wederkerig recht bezaten op een stuk grond op de
scheiding van de marken, waarop paarden en koeien van de belendende marken,
zonder te worden geschut mochten grazen. Een neutraal gebied dus, ook wel het
twistveld genoemd.

Ainsworth’s graf
Het grafmonument van Thomas Ainsworth is in het jaar 1977 door het ministerie
van CRM (Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk) op de lijst van
beschermde monumenten geplaatst. Het monument staat op de oude
begraafplaats, op de hoek van de Laarstraat en de Herman Heyermanstraat te
Goor. Toen Ainsworth daar in het jaar 1841 begraven werd was de begraafplaats
nog nieuw en op enige afstand buiten Goor gelegen.
Thomas Ainsworth stichtte in het jaar 1833 in Goor de weefschool van de
Nederlandse Handelmaatschappij. Dit was het resultaat van een ontmoeting met
Willem de Clerq in Hengelo. Deze was de economisch directeur van de NHM
welke de handel met Nederlands Oost Indië beheerste. Het textielbedrijf van
vader Ainsworth in Lancashire was failliet gegaan en de jongeman probeerde op
het vasteland zijn technische kennis aan de man te brengen. Zo richtte hij in
Aalten en Lonneker kunstblekerijen in, naderhand ook in Goor, de latere
Koninklijke Twentse Stoom Blekerij.
De weefschool in Goor met veel filialen in heel Twente had ten doel de Twentse
huiswevers bekend te maken met de in Engeland al lang toegepaste techniek van
het weven met de snelspoel. Een eenvoudige verbetering van het bestaande
handweefgetouw die echter betekende dat men de productie verdrievoudigen kon.
Op deze basis was het mogelijk dat Twente de opdrachten kreeg voor het weven
van de katoentjes die voordien in België (in 1830 van ons land afgescheiden)
werden gemaakt. De katoentjes of calicots, grondstof voor de batikproductie op
Java maakten Twente industrieel groot, ook al duurde het tot de jaren zestig van
de negentiende eeuw voor de stoomkracht werd ingevoerd. Ainsworth was toen
allang dood. Hij woonde slechts drie jaar in Goor en stichtte toen de factorij van
de NHM aan de Regge, waaruit Nijverdal is gegroeid. Toen hij in het jaar 1841
plotseling overleed (zelfmoord is niet uitgesloten), werd spontaan een Twents
comité opgericht om deze pionier hulde te betuigen. Men deed dit door op zijn
graf een pompeus gedenkteken van gietijzer te plaatsen. Een opschrift vermeldt
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dat het door de firma Nehring Bögel te Deventer uit Overijssels oer gegoten.
Andere opschriften op het monument: ‘Aan een nuttig man. Het dankbare
Overijssel’. Wellicht wordt een oud idee van voormalig burgemeester Vlam nog
eens werkelijkheid. Zijn idee was om van de oude begraafplaats een wandelpark
te maken met het monument van Ainsworth als middelpunt.

De juffrouw bestellen
Gerritdina Johanna Wooldrik werd geboren op 3 maart 1893 te Lonneker. Oud
genoeg om kenbaar te maken wat ze wilde gaf zij te kennen dat ze vroedvrouw
wilde worden. Er was echter geen geld om die studie en de daarvoor vereiste
vooropleiding te betalen. De studie werd gevolgd naast een volledige baan en
werd met goed gevolg afgesloten. Ze werd toegelaten tot de vroedvrouwenschool
in Rotterdam. Tijdens die studiejaren bezocht zij vanwege gebrek aan financiën
slechts eenmaal per half jaar haar ouders die in Enschede woonden. Op 1 juli
1916 ontving zij het getuigschrift dat haar de bevoegdheid gaf de functie van
vroedvrouw uit te oefenen. Zij vestigde zich in Enschede. Na haar huwelijk met
Bram Levrink die werkzaam was in de textielfabriek Spanjaard, kwam zij naar
Borne en werkte vanaf die tijd als vroedvrouw in Borne.
De aanstaande ouders ‘bestelden’ de vroedvrouw die door iedereen ‘de juffrouw’
werd genoemd (in Enter zei men vroedjuffrouw, vroedkunde: verloskunde). Het
eerste contact met de aanstaande moeder vond plaats in het huis van de
juffrouw. De ouders vonden het wenselijk dat in het prille stadium van de
zwangerschap een zekere geheimhouding werd betracht. Bij dit bestellen was
meestal de moeder, schoonmoeder, een oudere zus of een ander vertrouwd
persoon aanwezig. In de crisistijd
was er vaak sprake van ‘abnormale’
toestanden, zoals moeten trouwen op jeugdige leeftijd, zwanger zijn van iemand
waarmee de aanstaande moeder niet wilde of kon trouwen vanwege afkomst of
geloof, of de komst van het zoveelste kind dat er vanwege de slechte financiële
situatie niet meer bij kon. Werkloosheid en armoede kwamen veel voor in die tijd.
Dan werd er vaak gehuild en verwijten gemaakt tijden zo’n bezoek waarbij de
juffrouw een bemiddelende rol speelde. Constateerde zij bij een later bezoek dat
er onvoldoende noodzakelijk spullen zoals luiers en dergelijke aanwezig waren en
bleek dat het betreffende gezin dit niet zelf kon aanschaffen, dan deed de
juffrouw een beroep op de vicarie om hulp te verlenen. Vaak ging zij ’s avonds
naar de villa van Spanjaard om ‘meneer’ de situatie uit te leggen. De andere dag
kon dan aan de fabriek het een en ander worden afgehaald. Het was een
belangrijk sociaal aspect van de functie van vroedvrouw die in veel gezinnen
vraagbaak en vertrouwenspersoon was.
Gerritdina Johanna Wooldrik had een fiets als vervoermiddel en ze bezocht de
zwangere vrouwen in Borne, Bornerbroek, Zenderen en Hertme voor, tijdens en
na de bevalling. In die tijd was er geen telefoon en kwam de aanstaande vader of
een buurman op de fiets de juffrouw halen als de tijd daar was dat de baby er
aan kam, vaak in de nacht. Weer of geen weer, zomer of winter, letterlijk bij
nacht en ontij fietste ze naar de kraamvrouw, en na de bevalling weer terug naar
huis. In het huis van de juffrouw was een trekbel en als die vooral in de nacht
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wat al te langdurig of te heftig door een nerveuze aanstaande vader werd gebruikt
riep de juffrouw: ‘Dacht je dat ik altijd op de mat slaap’, dat kalmeerde de
aanstaande vader enigszins. De vroedvrouw deed tevens de verzorging van
moeder en kind gedurende de eerste tien dagen na de bevalling, ook in de
afgelegen gebieden. In sommige gevallen was er hulp van een baker (te
vergelijken met de huidige gezinshulp) of een familielid. De verantwoordelijkheid
was bij de juffrouw en dus vond er geregeld controle plaats.
Duizenden kilometers heeft de juffrouw per fiets afgelegd met een carbidlantaarn
als fietsverlichting. Dat was praktisch omdat als ze moest lopen naast de fiets
vanwege een slecht begaanbaar pad of achter een huizenblok, ze toch te zien
was. In de winter werd gezorgd dat het water in de lantaarn niet bevroor want
anders was er geen licht. De juffrouw kwam ook op het woonwagenkamp. Daar
was het gebruikelijk dat meerdere mannen haar zonder een voorafgesprek
kwamen halen. Ze wachten bij de wagen waar het kindje werd geboren en
brachten haar nadat alles achter de rug was in escorte terug naar huis.
De juffrouw was geen gemakkelijke tante. Als een overijverige bemoeial zoals een
familielid of een buurvrouw een slechte invloed had op de kraamvrouw dan werd
deze weggestuurd met de opmerking: ‘Ik zorg zelf wel voor warm water en roep je
wel als de kleine er is.’ Dat viel niet altijd in goede aarde maar op zo’n moment
waren de kraamvrouw en een gunstige bevalling belangrijker. Voldoening had de
juffrouw alleen na een geslaagde bevalling, ook al had ze daarvoor uren bij de
kraamvrouw moeten zitten. Elke keer was het opnieuw spannend want de kans
op een mislukking was toen veel groter dan tegenwoordig. De medische
voorzieningen, de voorzorg en de omstandigheden zijn nu veel beter. De
samenwerking met de huisartsen in Borne was uitstekend. De juffrouw had een
groot vertrouwen en als ze een beroep deed op hen dan wisten ze dat het
dringend was. De juffrouw was overdag vaak weg van huis, dan zette ze een
kartonnetje voor het raam met de tekst: ‘Niet thuis, boodschappen hiernaast.’ De
buurvrouw wist waar ze haar in spoedgevallen kon bereiken of bracht naderhand
de boodschap over.
De juffrouw uit Borne met haar witte schort en kraamtasje achter op de fiets was
een vertrouwd beeld in het dorp. In het jaar 1960 moest ze definitief stoppen met
werken en ze overleed op 21 april 1965.

Het Twekkelerveld
Het Twekkelerveld in Enschede is historisch gezien een bijzondere wijk. Er zijn
tal van plekken te vinden die herinneren aan vervlogen tijden. De oude boerderij
aan de Otto van Taverenstraat herinnert aan de tijd dat het Twekkelerveld nog
plattelandsgebied was. De voor Enschede zo kenmerkende textieltijd heeft in de
wijk ook sporen achtergelaten. Restanten van de textielfabriek Rigtersbleek en de
oude arbeidersbuurt Tubantia bijvoorbeeld. De woningnood in de jaren na de
Tweede Wereldoorlog, heeft vervolgens ook een duidelijk stempel gedrukt op de
uitbreiding van de wijk. De gemeente gebruikte het Twekkelerveld in die tijd als
experimentele bouwvijver voor diverse bouwprojecten in de stad. Zo verschenen
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hier begin jaren vijftig van de twintigste eeuw de eerste flats van Enschede. In het
jaar 1956 werd aan de G.J. van Heekstraat het eerste winkelcentrum van
Enschede opgeleverd.
Een gevarieerde, groene omgeving in de stad is belangrijk als leefmilieu voor
verschillende plant- en diersoorten. Zij leven en verplaatsen zich via tuinen,
plantsoenen en parken. Ook ter verhoging van het welzijn en de leefbaarheid
speelt stedelijk groen een belangrijke rol. Groen reguleert het stedelijk klimaat,
vangt het stof op en beperkt de windhinder en geluidsoverlast. Dat Enschede
goed bezig is blijkt uit de titel ‘Groenste stad van Nederland’ tijdens de Entente
Florale van het jaar 2003. Ook het Twekkelerveld doet deze titel eer aan. In de
wijk bevinden zich mooie parken en plantsoenen, groene straten en pleinen,
fraaie bomen en een prachtige vlindertuin.
Het Twekkelerpad is een route door de wijk Twekkelerveld, die zowel te voet als
op de fiets te volgen is. De route vormt een verbinding tussen bijzondere plekken
in de wijk, gericht op de thema’s: historie, kunst, natuur en spelen. De totale
lengte van het Twekkelerpad is acht kilometer, bestaande uit twee delen van
drieënhalve- en vierenhalve kilometer. Centraal in de route ligt wijkcentrum De
Sloep en is tevens het startpunt.
Door de jaren heen zijn er kunstwerken van diverse kunstenaars in het
Twekkelerveld geplaatst. Het oudste werk dateert uit het jaar 1920 en het jongste
uit het jaar 2005. Elk kunstwerk heeft zijn eigen stijl. Vorm, kleur en materiaal
zijn heel verschillend, waardoor een afwisselend beeld ontstaat. Een aantal
kunstwerken zijn geplaatst in het kader van het Project KunstZinnig. Dit is een
project waarbij WIK kunstenaars (WIK was een bijstandsregeling voor
kunstenaars) werkervaring kunnen opdoen door een kunstwerk te maken voor
de openbare ruimte. Bewoners zijn bij de realisatie van deze kunstwerken
betrokken.
Buiten spelen is belangrijk. Ten eerste is het gezond maar daarnaast speelt het
ook een rol bij de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen.
Daarom is het belangrijk dat in een wijk voldoende speelruimte wordt
aangeboden waar kinderen veilig kunnen spelen en niet worden gehinderd door
andere gebruikersgroepen, zoals automobilisten en fietsers. De speelruimte in
het Twekkelerveld wordt gevormd door de vrij toegankelijke schoolpleinen van de
Paulusschool, Anna van Burenschool en OBS Twekkelerveld, door de speeltuinen
’t Heelal, Kozakkenpark en de Wester en door diverse kleine speelplekken en
speelvelden, verspreid over de wijk.
De West-Indië Buurt (Plein West-Indië, Arubastraat, Bonairestraat en
Curaçaostraat) is een oude arbeidersbuurt die rond het jaar 1913 is gebouwd.
Het was destijds een moderne buurt bestaande uit verschillende typen huizen en
met een fraai schoolgebouw. De Leilinden die op het Plein West-Indië staan, zijn
afkomstig van de Oude Markt. Door de jaren heen is er weinig aan het beeld van
de buurt veranderd.
De statige buurt ’t Zwik is gebouwd rond het jaar 1920. Toen was het een buurt

1240

voor welgestelde burgers, zoals ambtenaren, leraren en kleine middenstanders.
De witte villa op de hoek van de Thorbeckelaan en Cort van der Lindenlaan is het
oudste huis van ’t Zwik. Twee oude platanen vormen als het ware de
toegangspoort van ’t Zwik vanaf de Tubantiasingel.
De oudste arbeidersbuurt in het Twekkelerveld is de Tubantiabuurt en is
gebouwd in het jaar 1910. Vroeger werd de buurt ook wel ’n Bans’ genoemd.
Bewoners werkten in de textielfabrieken Schuttersveld en Rigtersbleek. De
arbeiderswoningen zijn in de jaren 1980 tot 1990 gerenoveerd. De naam van de
buurt is ontleend aan de ijzergieterij Tubantia, waarvan de eerste steen in het
jaar 1857 werd gelegd. Door geldgebrek is het gebouw echter nooit voltooid. Later
is op dezelfde plek aan de Tubantiasingel spinnerij Tubantia gevestigd.
In het jaar 1897 richtte G.J. Van Heek samen met zijn zoon J.H. van Heek een
nieuwe textielfabriek op: de firma G.J. Van Heek & Zonen. De fabriek met daarin
een katoenspinnerij en katoenweverij werd in Enschede bekend als textielfabriek
Rigtersbleek. In het jaar 1967 is de textielproductie in deze fabriek gestopt. De
enorme fabriek stond op de plek waar nu industrieterrein Rigtersbleek gevestigd
is. Restanten van de oude fabriek kunt u vanaf de Goolkatenweg nog zien. In het
jaar 1922 werd bij de textielfabriek Rigtersbleek een fabrieksschool gebouwd.
Jongens en meisjes die werkzaam waren in de fabriek, kregen hier les. Meisjes
leerden bijvoorbeeld handwerken en koken en jongens kregen les in technisch
Engels en rekenen. In de Tweede Wereldoorlog vonden de Duitsers en later ook
Engelsen en Canadezen onderdak in de school. Daarna werden er de leerlingen
van de gebombardeerde lagere school aan de Loudonlaan in ondergebracht. In de
jaren zestig van de twintigste eeuw was het gebouw een opvanghuis voor
Italiaanse, Spaanse en Turkse gastarbeiders in de textielindustrie. Het gebouw is
van buiten nagenoeg hetzelfde gebleven, alleen de muren zijn wit geschilderd.
Boven de entree is een fraaie bronzen plaat met de afbeeldding van een vrouw
aan het spinnewiel.
Als u in de Otto van Taverenstraat de hoek omloopt ziet u verderop een oude
boerderij, genaamd De Martenboer. Op de achtergevel staat het jaartal 1887. Het
is bijzonder dat deze boerderij de tand des tijds heeft doorstaan en tegenwoordig
midden tussen de huizen staat. Erve De Martenboer is een typisch Twentse
boerderij met dakpannen, vakwerk muren en houten topgevels. Kenmerkend is
ook de bovenkamer, een vertrek dat tegen de voorgevel van de boerderij is
aangebouwd en dat dienst deed als woonvertrek voor inwonende (groot)ouders.
Vanwege de woningnood in de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd in de
beginjaren vijftig van de twintigste eeuw hoogbouw ontwikkeld. Links en rechts
naast de G.J. Van Heekstraat verrezen de eerste flats van Enschede. Zo is de
sterrenbuurt met de straatnamen zoals Maanstraat, Zonstraat en Meteorenstraat
ontstaan. De portiekflats met de kenmerkende roodbruine bakstenen en schuine
pannendaken staan er nog steeds.
In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog raakte Enschede door
bombardementen veel woonruimte kwijt. Mede daarom was er na de oorlog een
grote woningnood. Om de ergste nood op te vangen werden in de jaren 1949 tot
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1951 een wijkje met witte noodwoningen gebouwd. Dit buurtje kreeg al snel de
naam Sahara, vanwege de zandvlakte waar het op gebouwd was. De woningen
kregen een bouwtechnische levensduur mee van vijfentwintig jaar. Echter door
diverse renovaties en de mooie ligging is het tegenwoordig op een bungalowpark
gaan lijken, waar men nog steeds met veel plezier woont.
De afdakwoningen aan de Olieslagweg zijn een opvallende verschijning.
Oorspronkelijk stonden er vier blokken van vier woningen, gebouwd in de jaren
1899 en 1900. Afdakwoningen staan met het dak naar de straat gekeerd en
hebben
een
verlaagde
achtergevel,
kenmerkend
voor
Enschedese
arbeiderswoningen tot het begin van de twintigste eeuw. De naam van het nog
bestaande rijtje is Wesselwönner. Vroeger stond er aan de Hengelosestraat een
boerderij, genaamd De Wessel. Bewoners van deze huisjes moesten huur betalen
aan de eigenaar van De Wessel.
Het Kozakkenpark is een echt buurtpark waar de functies natuur en spelen mooi
zijn gecombineerd. Lopend door het park beleeft u rust die in scherp contrast
staat met de drukke omgeving. Vooral de statige oude eiken en beuken dragen bij
aan de sfeer. In het park kunt u kennismaken met de tulpenboom. De grote
bladeren hebben een karakteristieke vorm. De lichtgele tulpvormige bloemen
bloeien in mei en juni en worden door bijen en hommels druk bezocht.
Langs het spoor loopt een indrukwekkende groene zone, genaamd de
Twekkelerzoom. Door de openheid van het gebied komen de bomen hier goed in
beeld. Op ecologische zones in de Twekkelerzoom kan de natuur zijn vrije loop
hebben. Het oogt voor de mens minder strak vormgegeven dan een
parkplantsoen maar voor insecten en andere kleine dieren is dit een paradijs
waar diverse wilde kruiden weelderig groeien en bloeien.
De vlindertuin is een prachtig stukje natuur in de wijk. U kunt hier genieten van
de kleuren en geuren van de vele bloemen. Op een zonnige dag zijn hier
verschillende vlindersoorten te zien. Als u één vlinder een tijdje observeert,
ontdekt u zijn voorkeur voor specifieke bloemen. Een belangrijke plant in de
vlindertuin is de vlinderstruik (buddleja). Vele vlinders (dagpauwoog, klein
koolwitje, kleine vos, atalanta) bezoeken deze plant vanwege de nectarrijke
bloemen. Naast nectarrijke planten voor vlinders zijn ook waardplanten voor
rupsen van belang. Dit zijn de planten waar rupsen van eten. De meeste rupsen
zijn erg kieskeurig, ze lusten vaak maar enkele soorten planten. Een belangrijke
waardplant voor veel rupsen is de grote brandnetel. Deze plant groeit volop in de
ruigte langs het spoor, dichtbij de vlindertuin.
Bomen zijn opvallende elementen in het openbaar groen. Hun aanwezigheid in
wijken en straten wordt door mens en dier zeer gewaardeerd. In het
Twekkelerveld staan veel verschillende boomsoorten, soms ook prachtige oude
exemplaren. Onder staan enkele bomen omschreven die langs het Twekkelerpad
te bezichtigen zijn. De plataan heeft een bontgevlekte stam. Het kleurverschil
ontstaat doordat de boom altijd aan het vervellen is. Kenmerkend zijn ook de
grote bladeren en de bolvormige vruchten. De acacia of robinia heeft een grillige
schors met diepe groeven en veerachtige bladeren. In juni bloeit de boom, de
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witte bloemen ruiken heerlijk en trekken veel bijen en hommels aan. Uitgebloeide
bloemen veranderen in langwerpige, bruine peulvruchten. De paardenkastanje
heeft een typisch handvormig samengesteld blad. In mei is hij overladen met
grote, rechtopstaande witte of roze bloemtrossen. De vrucht, de kastanje zit in
een stekelig omhulsel, de bolster. Er zijn talloze sierkersen met allerlei
verschillende vormen. In het vroege voorjaar bloeien ze weelderig. Enkele
sierkersen langs het Twekkelerpad hebben een bobbel op de stam, net onder de
kroon; deze bomen zijn geënt. Dat wil zeggen dat op een worteldragend deel
(onderstam) een knopdragend deel (ent) van een andere soort is geplaatst. In de
herfst is de esdoorn op zijn mooist. De afstervende bladeren laten een prachtig
scala aan kleuren zien. De vruchten lijken net twee vleugeltjes die in de herfst als
ronddraaiende propellertjes uit de boom vallen.
Wat betreft kunst is er een zuil, een monument ter herinnering aan de vele
transporten met krijgsgevangenen. Ze kwamen aan het eind van de Eerste
Wereldoorlog bij Gronau de grens over. In Enschede werden ze opgevangen en
verzorgd en vervolgens verder getransporteerd richting hun moederland. In totaal
passeerden van november 1918 tot februari 1919 ongeveer tachtigduizend
krijgsgevangenen de Duitse- en de Nederlandse grens. Midden op de rotonde
staat een kunstwerk van Olaf Mooij: ‘De mallemolen van deze tijd’. Een bol met
autootjes markeert deze doorgang naar de stad. Het object oogt vrolijk en
kleurrijk en geeft door de vorm een knipoog naar de maatschappij waarin alles
sneller moet gaan en waarin wij uiteindelijk onszelf voorbijrijden.

Twentse sterrenkunde
Al in de vroegste Oudheid heeft de mens zich bezig gehouden met de
verschijnselen die zich aan de hemel afspeelden. Enkel al het feit dat de
sterrenpracht zich onbereikbaar ver boven zijn hoofd openbaarde, maakte hem
klein. Alles voltrok zich buiten hem om, hij kon er geen enkele invloed op
uitoefenen.
Toch werd het levenspatroon van de mens door de loop van de sterren bepaald.
Voor de mens uit de Oudheid was het verschijnsel dag-nacht iets dat boven werd
beslist. Hij kon niet weten dat de aarde een aswenteling maakte. De wisseling
van de sterrenbeelden in de loop van de jaargetijden is door oude cultuurvolken
opgemerkt en nauwkeurig te boek gesteld, zonder dat er inzicht in de oorzaak
van deze wisseling aanwezig was. De orde in de schijnbare sterbewegingen langs
de hemel waarvoor geen verklaring was, moest het religieus gevoel van de mens
wel inspireren tot hemel-goden. De wil van deze hemel-goden kon men dan uit de
stand van de sterren proberen af te leiden. Bijzondere hemelverschijnselen als
vuurbollen, kometen, vallende sterren en plotseling sterk oplichtende sterren
moesten dan wel aankondigingen van zeer ingrijpende handelingen van de goden
zijn, zoals het vergaan van de aarde of een natuurramp.
Het meemaken van een totale zonsverduistering geeft ook de moderne mens een
onrustig gevoel. Hij vertrouwd echter dermate op de wetenschap dat dit gevoel
niet in paniek ontaard. De sterrenwichelarij in vele weekbladhoroscopen wordt
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door de moderne mens met een glimlach bekeken. De hardnekkigheid waarmee
ze blijven verschijnen wijst op de bevrediging van een oerbehoefte. Uit de
bestudering van de loop van de hemellichamen ten dienste van de astrologie
leerde de mens de wetmatigheid kennen die de historische basis aan de
astronomie (sterrenkunde) gaven. Ze werd de astronomie een serieuze
wetenschap terwijl de astrologie haar uitspraken blijft baseren op al dan niet
vermeende ervaringen waaraan helaas nog geen exact-wetenschappelijk
onderzoek ten grondslag ligt.
De vroege bewoners van Twente kunnen niet direct als cultuurvolk worden
beschouwd. Er zijn geen aanwijzingen gevonden die wijzen op een bijzondere
aandacht van hen voor de verschijnselen aan de hemel. Het zijn mensen geweest
die het lot dat de sterrenhemel hen bracht over zich lieten komen, zoals vele
primitieve volken. De oudste gegevens over sterrenkundige activiteiten in Twente
stammen uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Lambertus Nieuwenhuys,
fabrikant in Enschede, was erg geïnteresseerd in astronomie. Hij
correspondeerde met de beroemde astronoom Van Swinden uit Leiden. Ook bezat
hij een instrument waarmee de bewegingen van de planeten om de zon
nagebootst konden worden. Dit was niet zo verwonderlijk want de maker van het
Franeker planetarium, Eise Eisinga, verliet in het jaar 1787 om politieke redenen
Friesland. Hij vond onderdak in Gronau en ook bij Nieuwenhuys in Enschede.
Een dergelijk instrument dient wel onderscheiden te worden van het
projectieplanetarium waarbij de beweging van sterren en planeten versneld
geprojecteerd wordt op een koepel. Een dergelijk planetarium vindt men
tegenwoordig in Den Haag, het Zeiss Planetarium van de Haagsche Courant. En
dichterbij huis en groter dan dat in Den Haag is het planetarium in Bochum. Het
planetarium van Eise Eisinga in Franeker is geheel gerestaureerd. Het
gerestaureerde planetarium is als museum heropend in het jaar 1970. Rond de
eeuwwisseling werd Coenraad ter Kuile door Nieuwenhuys geïnspireerd tot zijn
interesse in de astronomie. In het huis van Coenraad ter Kuile in Enschede werd
het uitgebreide astronomische instrumentarium weldra een bezienswaardigheid.
Koning Willem 11 sloeg bij zijn bezoek aan Enschede de woning van Ter Kuile
niet over. De zonnewijzer aan de Grote Kerk op de Markt te Enschede is nog een
herinnering aan de sterrenkundige activiteiten van Ter Kuile. Het overige
instrumentarium ging bij de grote brand van 7 mei 1862 verloren.
Deze zonnewijzer is een erg bijzondere. Met behulp van de tijdsvereffeningslus
die in de kerkmuur is aangebracht, kan men van dag tot dag de afgelezen tijd
omrekenen tot plaatselijk tijd. Slechts bij de allerbeste zonnewijzers wordt met
deze tijdsvereffening rekening gehouden. De naam van Coenraad ter Kuile leeft
nu ook voort in de volkssterrenwacht die het Natuurmuseum te Enschede op 29
januari 1969 opende. Er waren in dit museum reeds twee sterrenkijkers
aanwezig, afkomstig van B. Scholten; deze kijkers werden zelden gebruikt. Nu
staat de grootste van de beide telescopen vast opgesteld in de koepel op het dak
van het oude deel van het museumgebouw.
In het jaar 1901 werd de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde
(NVWS) opgericht. Dat het bijna een halve eeuw duurde voordat ook in Twente
een afdeling van deze vereniging tot stand kwam, is niet zo verwonderlijk. Men
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dient te bedenken dat veel sterrenkundeamateurs vaak zonder contact met
anderen de hemel door hun kijker afspeuren. De eerste afdeling Twente bleek
geen lang leven beschoren en verdween geruisloos. Op 23 april 1959 vond de
heroprichting van de afdeling Twente plaats op initiatief van Timmermans uit
Hengelo en Van Haaften uit Enschede. De activiteiten van deze Twentse Weer- en
Sterrenkundige Kring beperkten zich in de eerste jaren van haar bestaan tot het
organiseren van enkele lezingen. In het jaar 1971 komt er echter zes keer per
jaar een beroepsastronoom of meteoroloog naar Twente om de in weer- en
sterrenkunde geïnteresseerde informatie te verstrekken over nieuwe
ontwikkelingen in hun gebied van onderzoek. In november 1967 opende de tvweerman Van der Ham de tentoonstelling ‘Sterren Kijken’ in het Natuurmuseum
te Enschede. De reis naar de maan van de Apollo X1 in juli 1969 werd begeleid
door een tentoonstelling in de hal van het stadhuis van Enschede met
gelijktijdige filmvertoningen op de volkssterrenwacht. Tijdens de laatste reis naar
de maan, die van de niet op de maan gelande Apollo 13 in april 1970, kwam op
uitnodiging van de afdeling Twente en de volkssterrenwacht een deskundige uit
Amerika het Apolloprogramma toelichten. Als topstuk was aanwezig één van de
handschoenen waarmee de eerste mens op de maan, Armstrong, daar maangruis
verzamelde.
De best uitgeruste privé-sterrenwacht staat in Denekamp. Gosemeijer maakt er
veel goede foto’s van zeldzame hemelverschijnselen en bovendien is hij
ruimtevaartwaarnemer voor de NASA, het Smithsonia Institute in Amerika en
Slough in Engeland. De nauwkeurige plaats op een bepaald tijdstip van om de
aarde cirkelende kunstmanen worden over de gehele wereld door amateurs
opgemeten en uiteindelijk via landelijke centra doorgestuurd naar rekencentra
waar er precieze baanberekeningen mee worden uitgevoerd. Gosmeijer is ook
medewerker van de werkgroep ‘Kometen’, nieuwe kometen worden waargenomen
en de plaats ervan wordt bepaald. In Almelo hebben Holsbrink en Vinke sinds
jaren een vaste en overdekte opstelling voor hun kijker. Diepenveen in Enschede
bouwde een spiegeltelescoop en construeerde in zijn tuintje een voetstuk waarop
de kijker bevestigd kan worden. Hij deed met deze eenvoudige opstelling de
meeste waarnemingen van alle Twentse sterrenkundeamateurs voor de
werkgroep ‘Veranderlijke Sterren’ van de NVWS. Ten slotte staat in Hengelo al
jaren de Uranus-sterrenwacht van Timmermans.
Terwijl het bestuur van de afdeling Twente van de NVWS de levensvatbaarheid
van een volkssterrenwacht signaleerde, bleek de directeur van het
natuurhistorisch Museum in Enschede, Roding, ook al enkele jaren met de
gedachte rond te lopen. De uitbreiding van het museum met een nieuw
hoofdgebouw leek een goede gelegenheid om een sterrenwacht op te richten. De
stijging van de kosten in de loop van de bouw van de uitbreiding leidde echter tot
bezuinigingen. Bij de opening van het nieuwe Natuurmuseum in april 1968 bood
de voorzitter van de Enschedese Natuurhistorische Museumvereniging tot
verrassing van alle betrokkenen aan de kosten van het stichten van een
volkssterrenwacht te zullen betalen. Onmiddellijk werden de nodige contacten
gelegd. Diepenveen van de afdeling Twente maakte de bouwtekeningen voor de
wijzigingen die in het trappenhuis van het oude gebouw moesten worden
aangebracht. Speciaal de bevestiging van de kijkerkolom moest zo trillingsvrij
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mogelijk zijn. De leden van de museumvereniging en museummedewerkers
voerden onder leiding van Farwick veel werk zelf uit. Bij Werkspoor werd een
koepel van glasvezel gewapend polyester van drie meter middellijn besteld. Deze
koepel rust op wieltjes zodat het geheel rond kan draaien. Door een schuif te
openen komt er een sleuf vrij waardoor men een stuk van de hemel kan
waarnemen. Door de gehele koepel te draaien kan men in elke gewenste richting
kijken.
In de koepelruimte staat de 4-inch lenzenkijker van Scholten, die in het jaar
1954 aan het museum werd geschonken. De voorste lens, het objectief, heeft een
middellijn van tien centimeter. Het licht dat op dit oppervlak invalt, treedt bij de
tweede lens, het oculair, uit als een smal bundeltje dat iets dikker is dan de
oogpupil. Door deze concentratie van het licht kunnen ook sterren die voor het
blote oog te zwak zijn, toch waargenomen worden. Een nadeel hierbij is echter
dat de sterrenwacht zich midden in de stad bevindt waardoor het stadslicht toch
de zwakkere sterren versluiert. Afhankelijk van het gebruikte oculair vind een
vergroting tot tweehonderdvijftig keer plaats.
De kijker is parallactisch opgesteld op de kijkerkolom. Dit betekent dat de kijker
draaibaar is om een as die evenwijdig loopt met de draaiingsas van de aarde en
om een as loodrecht hierop. Het voordeel is wanneer een ster in het kijkerveld
staat men alleen de draaiing van de aarde hoeft te compenseren om hem erin te
houden. Dus de kijker hoeft slechts om de eerstgenoemde as te draaien. Zou de
kijker zijn opgesteld om een horizontale en een verticale as, dan moet men aan
knoppen draaien om zowel de oost-west-beweging als de stijging of daling boven
de horizon te volgen.
Wetenschappelijk werk wordt op de volkssterrenwacht Coenraad ter Kuile niet
verricht, daarvoor is de situering te ongunstig. De grondslag van alle activiteiten
van de sterrenwacht is het bevorderen van het inzicht in de verschijnselen die
zich aan de hemel afspelen. Op dit gebied zijn nog veel misvattingen. Om deze
weg te nemen worden openbare kijkavonden gehouden. De opzet van deze
avonden is zo informeel mogelijk om de bezoeker zoveel mogelijk tot vragenstellen
te activeren. De bezoekers krijgen eerst een korte inleiding aan de hand van een
film of dia’s die, afhankelijk van de weersomstandigheden, één tot drie kwartier
duurt. Vervolgens gaat men in groepen van maximaal twaalf personen naar de
koepelruimte waar men bij slecht weer uitleg krijgt over de inrichting en de
werking van de kijker. Bij helder weer wordt gekeken door de telescoop naar de
hemellichamen die op de betreffende avond interessant zijn om te bekijken.
Hiertoe behoren maan en planeten maar ook dubbelsterren, sterhopen en nevels.
De avond wordt afgesloten met de vertoning van dia’s van bekeken objecten zoals
ze door de grootste telescoop ter wereld zijn gefotografeerd. Indien het niet te
druk is kunnen bezoekers die een fototoestel meebrachten tijdens de vertoning
van de laatste dia’s de hemel door de kijker fotograferen en zo hun eigen
maanfoto maken.
De ervaring van zowel de Volkssterrenwacht Coenraad ter Kuile als van de
Afdeling Twente van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde is
dat er in Twente veel belangstelling voor sterrenkunde bestaat. De
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volkssterrenwacht zal zonder twijfel moeten komen tot cursussen inleidende
sterrenkunde of een cursus kijkerbouw als hij aan de toenemende vraag naar
informatie zal willen blijven voldoen. ‘De uitbouw van de TH Twente tot een
universiteit kan in de toekomst nog van invloed worden op de activiteiten in de
astronomie in Twente’, schrijft B.H.A.M. Plegt in het jaar 1971.
De volkssterrenwacht Coenraad ter Kuile heeft op het Natuurmuseum een
natuurlijke plaats. In een technisch tijdperk dient de mens ook omhoog te zien.
Wat hij daar echter ziet is stadslicht. Het is daarom goed dat een natuurmuseum
wijst op wat er om ons heen op zo boeiende wijze leeft in de natuur. Ook is het
goed dat de blik omhoog gericht wordt, al is het op de provisorische wijze van een
volkssterrenwacht. Alleen een juist begrip van de mens in het heelal kan hem
leren wie hij is. Misschien kan hij daardoor leren zijn plaats op de juiste waarde
te schatten. De verschijnselen aan de sterrenhemel worden dan niet als religie
beleeft, zoals bij volken uit de Oudheid. Uit hun nuchtere en begrepen
aanwezigheid zal de moderne mens zijn les moeten leren.

Universiteit Twente
De Universiteit Twente werd opgericht op de grens van twee werelden. In het
begin van de twintigste eeuw werd de universiteit (gebaseerd op het ontwerp van
de Duitse geleerde Von Humboldt) extern vooral gezien als een
onderwijsinstituut, dat zich richtte op de opleiding van academici. Deze zouden
na hun studie de leiding van de maatschappij voor hun rekening nemen. Voor de
studie was een bepaald cultureel niveau nodig en een zekere studieuze habitus
(houding). De bestaande maatschappelijke elite kweekte die voor zichzelf aan.
Een klein gedeelte van de afgestudeerden wijdde zich verder aan de wetenschap.
Intern was de universiteit een onderzoeksinstituut waar geleerden (vrijwel alleen
mannen) zich met de wetenschapsbeoefening bezighielden. Zij legden hun
inzichten vast in boeken en tijdschriftartikelen. In de jaren na de Tweede
Wereldoorlog werd duidelijk dat de sociale en politieke structuren van die wereld
niet in staat waren een passend antwoord te geven op de vragen van de
samenleving. Dat gold ook voor de universiteit. De maatschappij had behoefte
aan veel meer afgestudeerden en de capaciteit van het systeem zou dus fors
moeten worden uitgebreid. In wezen werd een oude discussie hervat. Het is het
debat tussen degenen die van mening zijn dat de universiteit een cultureel doel
op zichzelf is en dat de maatschappij daar indirect van profiteert en degenen die
de universiteit zien als een middel om de ambities van de maatschappij te helpen
realiseren. Op het moment dat die tweede opvatting in Nederland brede steun
begon te krijgen ontstond het idee van de derde Technische Hogeschool.
De Nederlandse politiek was tot het inzicht gekomen dat de economie moest
worden geherstructureerd. Ons land mocht geen achtergebleven regio’s kennen.
Daarnaast vond men het noodzakelijk dat de arbeidsproductiviteit werd
opgevoerd en dat de toegevoegde waarde van de productie werd verhoogd. Het
netwerk van Technische Hogescholen moest dus worden uitgebreid. Ook
Nederland was duidelijk een ‘achterstandsgebied’. Dit leidde tot de slotsom dat
daar de derde TH zou komen.
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Een enthousiaste groep mensen begon onder leiding van professor Berkhoff, de
eerste rector magnificus, plannen te maken en besloot te gaan experimenteren
met een nieuwe curriculumopbouw (een algemene propedeuse en een verplichte
maatschappijwetenschappelijke component), met een nieuwe academische graad
(de baccalaureus in de technische wetenschappen), met een nieuwe, meer
gecentraliseerde bestuursvorm en met een nieuwe organisatievorm van het
studentenleven (de campus).
Aan het eind van de jaren zestig stormde het in universitair Europa. De
zogenaamde ‘hooglerarenuniversiteit’ werd afgeschaft en vervangen door de
‘radenuniversiteit’. De verbeelding kwam aan de macht, zo dacht men in Parijs
en in het Maagdenhuis. De discussie over wie het voor het zeggen had,
overstemde de discussie over de rol van de universiteit volledig. De THT ontdeed
zich van vele vernieuwingen uit de pioniersfase en werd in grote mate gelijk aan
alle andere Nederlandse universiteiten maar dan wel een kleine.
In de jaren zeventig begon de samenleving de universiteiten te zien als
doelorganisaties en besefte dat die veel geld kosten. Dit deed de vraag naar het
maatschappelijk rendement opkomen: was het wel zinnig kleine, elitaire
instellingen in leven te houden? Meer dan eens werd bij het aantreden van een
nieuw kabinet in de ambtelijke heroverwegingsnota geopperd de kleine
universiteit in Twente op te heffen. Het elimineren van een THT met tussen de
vijfentwintighonderd en drieduizend studenten, zou middelen vrij maken die
elders maatschappelijk nuttiger zouden kunnen worden ingezet. Het was
duidelijk dat men moest zorgen dat:
-

-

-

De THT snel zou doorgroeien naar een omvang waarbij de kosten van
een eventuele opheffing aanzienlijk groter zouden zijn dan de
opbrengsten;
De THT op een duidelijke zichtbare en politieke effectieve wijze
verantwoordelijkheid aanvaardde en een echte bijdrage leverde aan de
sociaal-economische ontwikkelingen in de eigen Twentse regio;
Er duidelijk werd gewerkt aan een vergroting van het zelfbewustzijn van
de instelling.

Dit besef ontstond eind jaren zeventig. Bij de oprichting van de THT had men een
beeld voor ogen van een Technische Hogeschool die zich van Delft en Eindhoven
zou onderscheiden door het dwingende bewustzijn dat technologie altijd wordt
toegepast in een maatschappelijke situatie en dat het dus noodzakelijk is
ingenieurs op te leiden die op dat gebied goed waren geschoold en voorbereid. In
de jaren zeventig ontstonden er zelfs zelfstandige maatschappijwetenschappelijke
studierichtingen en faculteiten. De term twee kernen universiteit werd pas jaren
later gelanceerd, in feite ontstond een nieuw type universiteit. De technische
kern bleef trouw aan de component aangeleverd vanuit de andere kern. De
maatschappijwetenschappelijke kern ondervond duidelijk invloed van de
technische. Dit noemde men de ingenieursaanpak.
Het betekende, en betekent nog, dat al onze afgestudeerden zowel theoretisch als

1248

praktisch hebben geleerd situaties te analyseren en een oplossing te ontwerpen
die een antwoord geeft op de aangetroffen problematiek. Hierdoor bleek de
maatschappelijke inzetbaarheid van de afgestudeerden zeer hoog. Het ontstaan
van dit nieuwe gevoel van verantwoordelijkheid voor de omgeving kwam voor
rekening van individuen en kleine groepen. In de tweede helft van de jaren
zeventig werden deze initiatieven steeds meer opgenomen in de structuur van de
instelling. Er ontstond een sfeer die zowel in woord als in daad aangaf dat het
ging om een uiterst zelfbewuste universiteit. En er ontstond een duidelijke
wisselwerking met de regio. Het gevoel van eigenwaarde van de THT versterkte
dat van de regio en vice versa. Het was de tijd van het zogenaamde TwenteNetwerk dat Den Haag alle andere regio’s als voorbeeld voorhield. Twee mensen
zijn in deze jaren de voortrekkers van die beweging geworden. De ene was
gewestvoorzitter Houben. De ander was rector magnificus professor Van den
Kroonenberg. Beiden wisten steeds de op dat moment juiste woorden te vinden
om de bij velen levende gevoelens tot uitdrukking te brengen. Hun bezieling sloeg
over op allerlei terreinen en vele medewerkers van de universiteit spanden zich in
om – samen met anderen – Twentse initiatieven van de grond te tillen. De drang
naar eigen identiteit en de uiting van het groeiende gevoel van eigenwaarde kwam
tot uitdrukking in een slogan, die Van den Kroonenberg creëerde en die de UT tot
de hare maakte: ‘de ondernemende universiteit’.
De essentie van ‘de ondernemende universiteit’ is dat de UT zich bewust is van
een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid; dat de UT attent is op de
behoeften en vragen van de maatschappij en daar een eigentijds en adequaat
antwoord op wil geven; dat de UT zich daarbij wenst te bedienen van alle
geoorloofde middelen en dat alle onderdelen van de UT zich ondernemend (en
dus niet risicomijdend) wil opstellen. Natuurlijk werd onder die maatschappij in
het bijzonder de directe omgeving van de instelling verstaan.
De UT nam de afgelopen twee decennia (2000) tal van initiatieven om aan die
verantwoordelijkheid invulling te geven. Zo heeft de universiteit sinds het begin
van de jaren tachtig veel van haar afgestudeerden en medewerkers geholpen een
eigen bedrijf te starten. Met veel succes want sindsdien zijn er ruim driehonderd
ondernemingen ontstaan die tegenwoordig zo’n tweeduizend veelal hoogwaardige
arbeidsplaatsen bieden. Veel van die bedrijven hebben een startfase doorgemaakt
in de relatief beschermende omgeving van het bedrijfstechnologisch centrum dat
dankzij het UT-initiatief is ontstaan. De doorstart maakten velen in het Business
& Science Park, gelegen tegen de universiteitscampus aan. Dit park is vooral de
laatste jaren sterk gegroeid. Zo hebben vele multinationale IC-bedrijven
tegenwoordig een vestiging in het Business & Science Park. De aanwezigheid van
de UT heeft in dit verband zeker stimulerend gewerkt. De UT heeft in de
informatie- en communicatietechnologie zowel een belangrijk onderzoeks- en
onderwijsthema als een innovatief onderwijskundig instrument.
Voor het onderzoek is er onder meer het centrum voor telematica en informatie
technologie, een onderzoeksinstituut waarin zeven faculteiten participeren en het
onderzoek veelal in opdracht wordt verricht, deels samen met het bedrijfsleven.
Tevens is er samenwerking met het Telematica Instituut (TI), een van de vier
technologische topinstituten die Nederland telt. Ook in dit belangrijke initiatief
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had de UT een stevig aandeel. In TI-verband wordt bovendien samengewerkt met
bedrijven als Lucent Technologies, KPN en ING-bank en met kennisinstituten als
TNO.
Verwacht mag worden dat het UT-onderwijs een ingrijpende verandering zal
ondergaan dankzij de informatie- en communicatietechnologie. Tele-leren is de
laatste jaren een begrip geworden en de komende periode zal deze vorm van
onderwijs een grote vlucht nemen. Hierdoor wordt het toegankelijker,
persoonlijker en nog meer oplossingsgericht en multidisciplinair. Een nog meer
multidisciplinair karakter zal het UT-onderwijs ook ontlenen aan een nieuwe
onderwijsformule. Met de start van Major-minor in september 1999, kunnen
studenten twee, inhoudelijk gezien, uiteenlopende opleidingen combineren
waardoor bijvoorbeeld een elektrotechniekstudent ook een fors onderwijspakket
communicatiewetenschappen kan volgen. De UT start met deze verbreding in de
eerste plaats omdat de samenleving er met klem om blijkt te vragen.
Multidisciplinair zijn in toenemende mate ook de onderzoeksthema’s. De UT zal
haar onderzoeksinspanningen de komende jaren meer en meer concentreren op
een beperkt aantal onderzoekspeerpunten. Alleen door een dergelijke
concentratie van capaciteit en kwaliteit kan de UT een serieuze rol blijven spelen
in het mondiale wetenschappelijke werkveld waar de toenemende kosten en
complexiteit van het onderzoek dwingen tot samenwerking met universiteiten en
onderzoeksinstituten in internationaal verband.
Kortom, de wereld wordt steeds meer een holistisch mechanisme waarin een
universitaire organisatie alleen overleeft door ondernemend grenzen te
overschrijden, landsgrenzen en de grenzen van kennisdisciplines.
De initiatieven van de afgelopen twintig jaar hebben de universiteit ook weer een
geheel eigen karakter gegeven, hetgeen volledig in de geest is van de TH-pioniers
van de jaren zestig. Met dus de toegevoegde waarde van de maatschappelijke
dienstverlening, in het bijzonder voor de Twentse regio. Als centrum van kennis
en van wegen tot kennis vormt de UT een economisch zwaartepunt in die regio.
De universiteit wil de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt gaarne
blijven dragen. De UT wil graag dat knooppunt zijn van de Twentse contacten en
het aanknopingspunt voor nationale en internationale (kennis)netwerken zonder
welke ook het Twentenetwerk niet kan beklijven.

Gemeenten
Veel centrumgemeenten klagen tegenwoordig over hun financiële situatie. Vaak
wordt gezegd dat één van de oorzaken daarvan gezocht moet worden bij de
randgemeenten waarvan de bewoners gebruik maken van de dure
centrumvoorzieningen, terwijl de uitkeringen uit het gemeentefonds daarvoor
onvoldoende compensatie geven. In het jaar 1818 dacht men precies
tegenovergesteld over. In het jaar 1811 was in ons land de Franse wetgeving
ingevoerd waardoor allerlei bestuurstaken plotseling moesten worden uitgevoerd.
Die kende men voorheen in de landelijke gebieden niet of nauwelijks. Daartoe
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werden alle Twentse stadsgebieden uitgebreid met het gehele of een gedeelte van
het omliggende richterambt. Bovendien werden nieuwe landelijke gemeenten
gevormd:
-

Hengelo,
gedeelte van het richterambt Delden;
Lonneker,
gedeelte van het richterambt Enschede;
Wierden, Enter gedeelte van het richterambt Kedingen;
Losser, Weerselo gedeelte van het richterambt Oldenzaal;
Tubbergen,
gedeelte van het richterambt Ootmarsum.

De nieuwe gemeenten kwamen naast de oudere richterambten Borne,
Haaksbergen, Vriezenveen en de zeven steden Oldenzaal, Almelo, Delden,
Enschede, Goor, Ootmarsum, Rijssen en het stedeke Diepenheim. In het jaar
1818 vond men het onwenselijk dat de plattelander moest bijdragen in de hogere
uitgaven van de steden. Dus beperkte men toen het grondgebied van de meeste
stedelijke gemeenten tot het oude stadsgebied. Men stelde voor het platteland
een aantal nieuwe gemeenten in, voor Twente vier. Niet voor alle nieuwe
gemeenten waren oude namen voorhanden, met name waar de kerk van het
ambt in de stad stond zoals in Almelo en in Delden. Elders kreeg de nieuwe
gemeente de naam van het kerkdorp zoals in Markelo en in Denekamp. Sinds het
jaar 1914 zijn de splitsingen van het jaar 1818 hier en daar weer ongedaan
gemaakt omdat het omliggende ambt verstedelijkte. De laatste keer was door de
samenvoeging van Enschede en Lonneker. In Goor, Ootmarsum en Delden bleef
de toestand echter zoals ze was. Ambt en Stad Delden en Ambt en Stad Almelo
zijn de enige gemeenten waarvan zelfs de namen nog aan het jaar 1818
herinneren.
De herindelingen van het jaar 2002 hadden ook zo hun gevolgen. Zo ontstond in
de nieuwe gemeente Dinkelland, de combinatie van Ootmarsum, Denekamp en
Weerselo, een heftig meningsverschil over de naam en over wie
gemeentesecretaris moest worden, resulterend in een dure wachtgeldregeling.
Verder werd de bouw van nieuwe raadhuizen actueel. Het nieuwe gemeentehuis
van Hof van Twente zal in Goor komen, tezamen met een nieuw politiebureau en
een nieuwe bibliotheek, voor in totaal tweeëntwintig miljoen euro. In
Rijssen/Holten viel nog geen beslissing. Evenmin in Twenterand, daar is de
vraag: uitbreiding in Vriezenveen à zes miljoen of nieuwbouw in VroomshoopOost à achttien miljoen. Ook in Haaksbergen zal de raadhuisruimte worden
uitgebreid. Deze gemeente kwam verder in het nieuws door het vertrek van de
pas sinds twee jaar in functie zijnde burgemeester wegens het niet kunnen
vinden van een geschikte woning ter plekke. Hij werd directeur van de
Netwerkstad Twente, de gemeenten omvattend op de lijn Almelo-Enschede.
In de oude gemeenten vonden 6 maart 2002 gemeenteraadsverkiezingen plaats,
zonder politieke aardverschuivingen. Wel won in Oldenzaal de lokale
Werknemerspartij zo veel, dat ze absolute meerderheid heeft in de raad. In
Enschede had het echec (tegenslag) van de vuurwerkramp minder grote gevolgen
dan gedacht: wel nam de (lokale) stadspartij toe van één naar vier zetels.
Opvallend was dat bij de collegevorming de VVD bijna overal haar wethouders
verloor. Inwoners van Den Ham haalden de landelijke pers door te pleiten voor
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behoud van het asielzoekerscentrum ter plaatse; zij slaagden daarin. In Markelo
is een Cd-rom gemaakt met daarop de gegevens (geboorte, huwelijk, dood) van
alle Markeloërs sinds het jaar 1670. Bij Oldenzaal zal aan de A-1 het derde
crematorium in Twente verrijzen. In Holten komt het eerste nieuwe landgoed van
Overijssel; er zijn er nog drie gepland. En het provincie bestuur stak een stokje
voor de bouw van zes nieuwe woningen in Beuningen.
In Enschede zal na de zomer 2002 het vermaakcentrum Miracle Planet – in deels
vernieuwde vorm en met een nieuwe eigenaar – weer opengaan. De oude
eigenaren hebben hun verlies moeten nemen. Wethouder Helder meldde dat de
grote bouw op het Van Heekplein nog duurder uitpakt dan was begroot.
Waarschijnlijk wordt het nog wel meer dan de vijfentwintig miljoen die al boven
de begroting is. Ook blijkt de westelijke in/uitrit van de parkeergarage een meter
boven het omringende maaiveld uit te steken. Opnieuw was er een pyromaan
actief: een school (een rijksmonument nog wel), een leegstaand pand (de
naastliggende panden werden ook zwaar getroffen) en een leegstaand boerderijtje
werden verwoest. Enschede haalde verder het (landelijk) nieuws door in de
Algemene Politie Verordening een binnenstadverbod op te nemen voor enkele
notoire raddraaiers. De Twentse schouwburg kreeg van de gemeente vijf miljoen
gulden om de opgelopen schuld weg te werken. Evenzo kreeg de Grote Kerk,
eigendom van de hervormde gemeente, geld van de stad voor restauratie en
exploitatie, welke verzorgt wordt door de Twentse schouwburg.
Een tijdlang verwondde een dierenbeul in de wei lopende paarden en pony’s met
messteken; meer dan twintig dieren werden afschuwelijk verminkt. Om mogelijke
daders te weerhouden opende een van de gedupeerden een landelijk veel
besproken website tegen dierenmishandeling met daarop de namen van al eerder
veroordeelde daders.
In de Hof van Twente werden in augustus enkele maïsvelden nu ook voor
amusement gebruikt, namelijk als doolhoven met verrassingen. Op een boerderij
werd in de koeienstal een automatische rugborstel geïnstalleerd, vergelijkbaar
met die in een autowasstraat. Een man uit Puttershoek die zichzelf tot de
wedergekeerde profeet Elia verklaard had, verkondigde het zeer spoedige einde
der tijden. De Twentse dialectconsulent Gerrit Kraa pleitte voor (meer) Twents in
het gezin en ook op school. In november 2002 werd Willem Wilmink’ s
vijfenzestigste verjaardag rustig gevierd, met een bundel gedichten en een CD. En
de cultuurprijs 2001 van de provincie Overijssel ging naar de Almelose
countryzangeres Ilse de Lange, die tegenwoordig in Arnhem woont.

Verkenning over de grens
Als u gewend bent de vrije tijd dicht bij huis door te brengen en u wilt van de
natuur genieten, dan is de fiets nog altijd het vervoermiddel bij uitstek om zulke
plannen uit te voeren. Weliswaar leert u te voet het landschap nog beter kennen
maar het bezwaar is dat u niet zo ver komt. Als uitgangspunt voor zo een
fietstocht kunt u Haaksbergen kiezen. Het dorp leent zich door de ligging
uitstekend voor uitstapjes langs en over de grens. Naar het oosten ligt de grens
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op acht kilometer afstand en naar het zuiden slechts op zes kilometer. De
omgeving is dermate aantrekkelijk dat vooral de natuurliefhebbers volop kunnen
genieten.
U start op een zonnige zomermorgen op de Markt in Haaksbergen, bij de
monumentale zandstenen kerk die uit de vijftiende eeuw dateert, enkele
gedeelten moeten nog ouder zijn. Het is het enige monument in Haaksbergen uit
de Middeleeuwen. Zoals het gebouw de naaste omgeving beheerst, zo beheerst de
toren de verre omtrek. Alle toegangswegen naar het dorp zijn georiënteerd op de
slanke torenspits die zestig meter de lucht in steekt. De tocht gaat in oostelijke
richting naar Buurse. Na de bebouwde kom rijdt u door een afwisselend
landschap: bossen en heidevelden, weilanden en bouwland. Rechts ligt een
heideveld dat tot het natuurreservaat Buurserzand behoort. Daarin ligt dicht bij
de beek de Haarvelderschans ofwel Statenschans, in de volksmond Moffenschans
genoemd. De schans moet dateren uit de Tachtigjarige oorlog en zal gediend
hebben ter beveiliging van de beek. Zo heel veel is echter over deze schans niet
bekend. Bodemonderzoek dat wellicht meer informatie kan verschaffen is er heel
weinig gedaan. Een andere naam met een historische achtergrond is een eindje
links van de weg. Daar ligt het Galgenslat, een plas midden in een heideveld. Het
doet denken aan de tijd toen op de markengrenzen de gerichtsplaatsen lagen
waar de misdadigers werden terechtgesteld. De markengrenzen zijn hier op
enkele plaatsen nog aangegeven door ruw gehakte stenen palen. Midden in het
Buurserzand staat er een en ook een eindje rechts van de Buurserweg aan de
kant van het veen.
Na de Koekoeksbrug komt u in Buurse. Tussen hoge bomen liggen de boerderijen
en iets verderop strekt zich een wijde es uit. In de voorzomer is het landschap
prachtig, als de golvende korenvelden zich uitstrekken tot aan de bosranden in
de verte. Het is een oud cultuurland, verschillende nog bestaande boerderijen
waren er al in de Middeleeuwen. Ze staan in het Schattingregister van Twente uit
het jaar 1475 en in het Verpondingsregister van Twente uit het jaar 1602.
Rijdend in de richting van de grens wordt de streek steeds bosrijker. Links ligt
het gebied van de Braam met het natuurvriendenhuis De Broam en van de
Huurnebulten of Hanebulten, een bosgebied van grote bekoring waar de
Buurserbeek zich langs en doorheen slingert. Hier is ook het gebied van het
Markslag en de Koelboer, waar vondsten uit het stenen tijdperk zijn gedaan.
Op Duits gebied gekomen ziet u een prima nieuw asfaltweg naar Alstätte, rechts
gaat een wegje in de richting van Lünten en links een straatje naar de Haarmölle.
Het is nog echt een idyllische omgeving, vol romantiek en ongerepte natuur. Het
lied van Eichendorff schiet in de gedachten:
In einem kühlen Grunde
da geht ein Mühlenrad
Weliswaar gaat het rad hier niet meer maar men zou er toe kunnen komen de
rest van de dag hier te blijven. Over de brug loopt een aardig kronkelwegje langs
een paar boerderijtjes naar de grens, waar naast een ijzeren bord ‘Achtung
Reichsgrenze’ nog een oude stenen grenspaal staat uit het jaar 1680. De oude
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zandweg die hier de grens passeert was vroeger een Hessenweg of Deventerweg,
waarlangs het handelsverkeer plaats vond. Langs de kant van de weg en de beek
vindt u speenkruid en de bosanemoon in het voorjaar en de forse stengels van
valeriaan en boerenwormkruid in de nazomer.
Het dorp Altstätte heeft in de Tweede Wereldoorlog erg geleden. Het grootste deel
van de huizen is herbouwd en helaas…de meeste nieuwbouw over de grens is
lelijk. De sfeer van de meeste Westfaalse plaatsjes is dan ook volkomen weg. De
kerk, wel imposant maar niet stijlvol heeft het dorpsbeeld niet kunnen redden.
De buurtschap Schwiepinghook (ten oosten van Altstätte) is anders. Daar ligt
langs de beek die de Aa genoemd wordt, een groot aantal oude Saksische
boerderijen en schuren langs kronkelende wegjes. Het is te hopen dat hier nog
het een en ander wordt vastgelegd op foto’s en schilderijen, voordat de
nivellerende adem van de nieuwe tijd ook over deze karakteristieke uithoek gaat.
Altstätte is bekend door zijn streektaal die in verschillende opzichten duidelijk
van die der omliggende dorpen verschilt. U hoort hier de tweeklanken die
kenmerkend zijn voor het Munsterlandse Kleiplatt en die we geïsoleerd ook nog
aantreffen in Vriezenveen en Hengevelde. De omgeving van het dorp is
lichtglooiend met een vrij hoge verheffing ten zuidwesten, niet ver van de weg
naar Lünten en Vreden. Uit deze heuvels halen de Stadtlohner pottenbakkers het
materiaal voor hun keramiek. Vanuit Altstätte kunt u verschillende wegen
inslaan om de tocht voort te zetten.
In Wüllen is ook de oude bouwstijl op talrijke plaatsen nog gaaf bewaard
gebleven. De grote weg van Emden naar Wesel raakt het dorp wel maar het
centrum ligt bezijden het verkeer en heeft daardoor zijn oude karakter behouden.
Zuidelijk van de straat ligt een mooie spieker waar vroeger de voorraadden graan
in bewaard werden. Het graan werd als tienden opgebracht aan een klooster of
aan een adellijke Heer. Volgt u de grote weg naar Wesel komt u na een paar
kilometer bij de afslag Ottenstein, over een vrij hoge heuvel met bossen bomen
begroeid. Een andere toegangsweg gaat vanuit Alstätte in zuidelijke richting,
dwars door een Naturschutzgebiet. Daar staan net als in het Buurserzand veel
jeneverbesstruiken: wakelbuske. Het is er bijzonder rustig, ook midden in het
zomerseizoen. Wanneer men in Nederland bijna struikelt over de vakantiegangers
ontmoet men in dit gebied slechts af en toe een echte natuurliefhebber, terwijl
deze gebieden voor iedereen vrij toegankelijk zijn. In de maand mei viert de brem
aan alle kanten zijn vlammend gele triomfen. Boven het diepblauw van de hemel
met witte donswolken, waar de leeuwerik onzichtbaar zijn hooglied jubelt.
Waarom verre reizen maken terwijl de schoonheid zo naast de deur ligt?
Ottenstein is ontstaan rond een kasteel dat in de Middeleeuwen werd gesticht
door Heer Otto. Deze was afkomstig uit het geslacht van de heren van Ahaus, die
op hun beurt weer familie waren van de heren van Diepenheim. Van het slot is
niets meer terug te vinden en ook de wallen en grachten die vroeger het stadje
omgaven zijn geheel verdwenen. Het kasteel lag op de grens van drie marken,
Vreden, Wessum en Wüllen, en hoorde zodoende overal en nergens bij. Alleen in
tijden van economische opgang hadden de inwoners een redelijk bestaan.
Aangezien ze geen rechten hadden in de omliggende marken was in tijden van
neergang de armoede troef. De streek is laag en was vroeger erg moerassig, het
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heette toen Garbrook. Geen wonder dat het kasteel bijna niet in te nemen was.
Toch gelukte het bisschop Otto van Hoya in het jaar 1401 de burcht te
veroveren. Aan deze gebeurtenis is nog een legende verbonden. Die gaat over een
trouwe dochter die haar vader uit het kasteel droeg en hem alzo vrijwaarde voor
gevangenschap of erger.
Langs een goed onderhouden asfaltweg is Ammeloe te bereiken door een bosrijke
omgeving. De streek is dun bevolkt en pas wanneer u Ammeloe nadert ontwaart
u weer wat meer boerderijen en neemt de cultuurgrond toe. Waardig en
patriarchaal ligt daar bij een bocht in de weg het oude erve Scholte van Schelven,
behorende bij de scholtengoederen onder Winterswijk. Alles wijst hier op
verwantschap met Twente, de namen van de erven en bewoners, de gebruiken en
tradities en de gemeenschappelijke taal. Ook historische banden zijn aanwezig,
in het markeboek van Buurse komen onder de gewaarden voor: Johan
Brockhausen, pastor in Ottensteen en Hermannus Ludeken, cpli Vredensis:
kapelaan in Vreden. Het dorp Ammeloe is eens in een artikel in een tijdschrift het
stilste dorp van Europa genoemd. Er hangt een kloosterachtige rust, zelfs
midden op de dag. In de zeventiende en achttiende eeuw woonden in deze
omgeving veel gereformeerden die samen met de inwoners van Rekken een
gemeente vormden. En omgekeerd waren er veel Twentse en Gelderse roomskatholieken die hier kerkten en geestelijke bijstand kregen zoals in ’t Niekerke
(nu Oldenkotte) en op ’t Zwilbrock, tussen Vreden en Groenlo. Vreden ligt iets
oostelijk van de lijn die men kan trekken tussen Enschede en Winterswijk.
Zwillbrock, niet meer dan een buurtschap rond een kerk, ligt vlak over de grens
aan de weg Groenlo-Vreden. Er is een natuurgebied waar men een groep
flamingo's aantreft. Ammeloe is enkele kilometers noordelijk van deze
verbindingsweg te vinden. Ahaus is een wat grotere provincieplaats wat
oostelijker gelegen. Südlohn ligt aan de weg van Ahaus in zuidelijke richting naar
Borken, niet ver van Vreden en Winterswijk. In het vlakbij Ahaus gelegen
Wessum is een interessante passiezuil te zien en Vreden aan de Berkel heeft twee
vlakbij elkaar staande kerken. Verder zijn er in Vreden twee musea, beide het
best te bereiken vanaf de parkeerplaats voor het Hamalandmuseum. Van hier
zijn ook enkele andere bezienswaardigheden gemakkelijk bereikbaar. Op de brug
bij de afslag naar dit museum staat een beeld van de heilige Nepomuk. Een oude
en een moderne kapel bevinden zich wat verder uit het centrum. Het tweede
museum, het Bauernhausmuseum Früchtinghof is een boerenhuis uit de
zeventiende eeuw en is uit het nabijgelegen Ellerwick naar hier overgebracht. Het
woongedeelte is vervaardigd in Hollandse stijl (1804).
Rondom Ammeloe is veel cultuurgrond maar langs de weggetjes die ten noorden
richting de Nederlandse grens lopen wordt het land steeds woester en verlaten.
De meeste paadjes lopen aan of vlak voor de grens dood en zijn soms met enige
moeite aan de andere kant terug te vinden. Bij Oldenkotte passeert u de
grensovergang en weldra bent u op de terugweg naar Haaksbergen. Wie nog tijd
en zin heeft kan ook langs een weggetje door het Veen. Het rijdt niet zo
gemakkelijk maar de moeite wordt weer ruimschoots beloond door het mooie
uitzicht en de typische veenflora. U komt langs de houten veenbrug die werd
blootgelegd en dateert uit het jaar 500 voor Chr.. De brug ligt in de lijn die de
kerktorens van Haaksbergen en Ammeloe verbindt. Een blik op de kaart leert dat
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men deze lijn ook kan doortrekken naar Vreden. Vreden en Haaksbergen
behoren tot de alleroudste kerkparochies in deze streek. Er is reden om aan te
nemen dat de kerken oorspronkelijk zijn gebouwd op de oude heidense
offerplaatsen. In dit licht heeft de veenbrug betekenis gehad in een oeroude
verbindingsweg. Blijft u op de harde weg, de Oldenkotse Diek, dan ziet u de toren
van Haaksbergen weer als baken recht voor u.
Munster is op de fiets te ver, met de auto is het een uur rijden vanaf Buurse. De
letterlijke betekenis van het woord Munster is Monasterium: afzonderlijk leven,
zich afzonderen. De term werd in de Middeleeuwen ook gebruikt voor
bisschopskerken en ook voor woningen waar bisschoppen huisden. Een
kiepenkerl, de man met een mand op zijn rug was een handelsreiziger die lopend
met zijn waren van stad tot stad trok. Een wandelstok in de ene, een mand in
zijn andere hand en een prachtige lange pijp in de mond; zijn standbeeld staat in
Munster.

Wandelen over wirwar van paden tussen Bentheim en Nordhorn. Vanaf een toren
op de Isterberg dient zich een fraai panorama aan, inclusief een blik op de
kerncentrale Lingen. Via Enschede-Glanerbrug-Gronau richting BentheimNordhorn. Na het passeren van de autoweg bij Bentheim ziet u al gauw een bord
met ‘Isterberg’. Wie via Oldenzaal rijdt gaat bij de Poppe de grens over en volgt de
borden Bentheim-Nordhorn. Al wandelend kunt u uitkomen bij de weg
Bentheim-Nordhorn. In dat geval neemt u de weg door het bos terug. Met enig
gevoel voor richting komt u weer bij de parkeerplaats uit.
Vlak over onze oostgrens liggen ter hoogte van Oldenzaal enkele bergen. Van zuid
naar noord gaat het om de Gildehauserberg, de Bentheimerberg en de Isterberg.
Deze laatste is de kleinste en bereikt een hoogte van ongeveer zeventig meter. Het
zijn flinke bulten, dat merk je pas goed wanneer je er tegenop moet. Zandsteen
werd honderd miljoen jaar geleden onder druk in de zee gevormd. Wie daaraan
twijfelt moet maar een hamer meenemen en in Gildehaus eens enkele brokken
steen kapotslaan. Na enige tijd zult u afdrukken van schelpjes en zeewier of hout
aantreffen. Het laatste in de vorm van donkerbruine banden in het gesteente. Het
bruingele materiaal laat zich gemakkelijk bewerken en dat kan van
stollingsgesteenten, zoals onze bekende veldkeien, niet gezegd worden. Wie deze
wil splijten mag wel een moker meenemen. Zandsteen is dan ook poreus. Een en
ander hangt samen met de korrelgrootte van de zanddeeltjes. In dit gesteente
kan zich dan ook gemakkelijk een vloeistof nestelen zoals olie en water. Westelijk
van Losser werd drinkwater gewonnen uit deze lagen, die zich diep onder het
maaiveld bevinden. In Losser zelf verwijzen bordjes u naar de Staringgroeve,
genoemd naar de bekende geoloog. U kunt daarin afdalen, zij het slecht enkele
meters. Deze ontsluiting danken wij aan Anderson, die zich jaren geleden
beijverde om de groeve voor publiek te behouden en in te richten. De lagen
zandsteen, die we aan Duitse kant van de grens als bergen zien liggen, duiken
vrij steil onder het aardoppervlak alsof ze zich aan het zicht van de buren willen
onttrekken. Hoewel we dit ons nauwelijks kunnen voorstellen zijn de
zandsteenlagen in de loop der eeuwen door het wegstromende (regen)water
dusdanig aangetast dat alleen de hardste kernen over zijn gebleven. Staande op
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deze bergen overzien we het land rondom ons en vragen waar toch al dit zand is
gebleven. Wanneer u Bentheim richting Nordhorn verlaat ziet u al vrij snel een
bordje, dat u bij de Isterberg brengt. Er is een royale parkeerplaats. Deze bevindt
zich aan de voet van een moderne, hoge uitzichttoren, die noodt tot beklimmen.
Vooral bij koud, licht vriezend weer kunt u genieten van een schitterend
panorama. U ziet duidelijk de kerncentrale van Lingen liggen en nog veel meer.
De wandeling geeft een uitstekende indruk van honderd miljoen jaar oud gebied,
waar de tand des tijds al behoorlijk aan heeft geknaagd. Het zand ligt als het
ware onder uw voeten en met de aanwezige humus vormt het een steeds
groeizamer bodem voor een vegetatie die kenmerkend is voor een dergelijk
gebied. De grove dennen zijn uiteraard aan geplant, want ze zullen wel niet meer
uit de ijstijd stammen. Overigens zijn ze wel inheems. De kruinen worden
gevormd door talrijke, niet al te lange, blauwgroene naalden, die paarsgewijs aan
takken zitten. Twee aan twee en gedoemd met elkaar door het leven te gaan, dat
gemiddeld drie jaar duurt. In tijden van droogte vlijen ze zich tegen elkaar aan
als zoeken zij troost en warmte. Dat zien we in de winter ook wanneer het erg
koud is. De buitenkant van de naalden is bol terwijl de binnenkant waar zich de
huidmondjes bevinden, vlak is. De boom kan de ademhaling en het vochtverlies
regelen mede dankzij het bezit van een waslaagje. Toch is het een misverstand te
denken, dat naaldbomen weinig water aan de bodem zouden onttrekken. Het
verdampend oppervlak is wel klein, maar het aantal naalden groot. Ook in de
winter. Wellicht verbaast u zich over de talrijk, bruine, soms afhangende takken,
die de kruinen ontsieren. We hebben te doen met sneeuwschade veroorzaakt
door de grote hoeveelheden, die in november van 2005 vielen. Niet alleen de
naaldbomen leden hiervan. Ook eiken zagen er lange tijd troosteloos uit daar
deze bomen nog volop in blad zaten, toen de winter inviel. Omdat de temperatuur
boven nul lag was er sprake van natte plaksneeuw en die weegt wat! Naaldbomen
zijn geliefd bij vogels, zoals roofvogels. Buizerds bouwen graag hun nesten in de
kruinen. Dat geldt ook voor haviken, torenvalken en sperwers. Uilen maken
gebruik van oude kraaiennesten. Woekeringen, zoals heksenbezems, bekend uit
berken, zien we in deze bomen maar zelden. Tijdens de wandeling rond de
zandsteenkoppen met soms diepe spleten, waarin kinderen zich graag
verstoppen, zien we een groot aantal loofhoutsoorten, die we ook elders in Twente
tegenkomen. Vuilboom en berk zetten de toon, maar er groeit ook Amerikaanse
vogelkers, vlier en wilg. Laag bij de grond, vaak tussen de stenen, zoeken
heideachtige hun plek. De gewone struikheide doet het hier, ondanks het droge
milieu, heel goed. Zelfs bosbessen komen er voor. Bramen groeien op de Isterberg
op allerlei plaatsen. Geen wonder, want de stikstof uit de lucht wordt door dit
soort erg gewaardeerd. Daardoor verdwijnen sommige soorten terwijl in onze
bossen brede stekelvaren en bosbraam oprukken. Op plaatsen, waar de
ondergrond zo hard is, dat regenwater niet kan wegvloeien ontstaat een
moerasvegetatie. We treffen er leverkruid of koninginnekruid aan naast wolfspoot
met kleine, witte bloempjes en zelfs moerasspirea. Hoog in de toppen van de
bomen horen we het zachte gepiep van kleine zangers zoals de goudhaantjes, die
met name in de winter u opwachten. Dit kleine vogeltje broedt hier weliswaar,
maar vele komen uit het hoge noorden. Veel groter en luidruchtiger is de
Vlaamse gaai. Dankzij het toenemende aantal eiken dat vrucht draagt, wordt het
overwinteren een makkie voor hem. Wie geluk heeft ziet ze wel vliegen met eikels
in de snavel. De lijsterbes tooide zich eveneens in het roodoranje, maar ze bleven
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lang aan de bomen. Er was kennelijk voedsel of smaakten ze na zo’n vreemde
zomer minder goed? Op de Isterberg laat het klein Jantje, door onze oosterburen
Zaunkönig genoemd, zich regelmatig horen. Het kleine vogeltje met de grote bek
schettert dat het een lieve lust is. Of hij andere vogels voor de mens waarschuwt?
Wie zal het zeggen. Doorgaans gaan de mezen, die op zoek zijn naar voedsel in de
dennen, rustig hun eigen gang. Een winterwandeling biedt u dus vele
mogelijkheden. Het is genieten geblazen op en rond de Isterberg.

Willem Wilmink
Liedjes en gedichten van Willem Wilmink: zachtmoedige solidariteit op rijm.

Problemen uitpraten op z’n Twents
Na een kwart eeuw met ons beiden
komt mijn vrouw naar me toe en toen
zegt ze: ‘Ik wil van je scheiden’
en ik zeg: ‘nou, dat moe’j dan maar doen’

Als uit het bovenstaande gedicht de les getrokken moet worden dat de mensen
uit Twente kort van stof zijn en geneigd zijn weinig woorden vuil te maken aan
wat dan ook, dan kan van Willem Wilmink niet gezegd worden dat hij een
typische Twent is. Integendeel, wie zijn ‘Verzamelde liedjes en gedichten’ ter hand
neemt merkt dat er niet veel problemen zijn die Wilmink niet op dichterlijke
manier heeft behandeld. En maakte hij er geen gedicht van dan uitte hij zich wel
in interviews in literaire tijdschriften en kranten.
Zo is hij echt geen onbekende figuur gebleven, deze in het jaar 1936 in Enschede
geboren dichter. Hij hield zich bezig met het schrijven van teksten voor
televisieprogramma’s voor kinderen. Hij schreef liedjes voor theater onder andere
voor Herman van Veen. Vanaf het jaar 1978 leefde hij helemaal van de pen. Dat
hij daarin succesvol was, bewijzen ook de vele prijzen die hem ten deel vielen. In
het jaar 1986 kreeg hij een Gouden Griffel voor: ‘Waar het hart vol van is’, het
tweede deel van zijn schriftelijke cursus dichten. Het deel is in afleveringen
eerder in de ‘Blauwgeruite kiel’ van Vrij Nederland verschenen. Hij ontving in
Hellendoorn de Johanna van Burenprijs 1987. En in het voorjaar van 1988 werd
hem als eerste de Theo Thijssenprijs uitgereikt, de belangrijkste oevreprijs voor
jeugdliteratuur.
Hij legde zich toe op vele genres, voor kinderen en volwassenen. Het moet
plezierig zijn voor een componist om de teksten van Wilmink op muziek te zetten.
Wilmink is bijzonder maatvast. Als een twintigste eeuwse rederijker (rederijk:
sierlijk sprekend, welsprekend, woordenrijk) zet hij de liedjes in elkaar.
Ingewikkelde rijmschema’s schuwt hij niet. In een interview in Vrij Nederland
vraagt Piet Piryns naar de voorliefde van Wilmink voor die gecompliceerde
rijmvormen. Wilmink antwoord:

1258

Dat is voor mij een ontzettend aantrekkelijk aspect van poëzie. De rederijkers uit
de vijftiende en zestiende eeuw waren emotioneel heel direct. Het rijmschema
kostte hen al zo veel moeite dat zij er niet meer aan toe kwamen om ook hun
gedachten op te dirken (mooier maken). Ik merk ook bij mezelf dat ik paal en perk
stel aan mijn eigen sentimentaliteit door een moeilijke vorm te kiezen Als je over
echtscheidingen, over de dood en over allerlei angsten wil schrijven, kun je dat
acceptabel maken door je zelf in te snoeren in een strak rijmschema. De vorm is
dan het suikerklontje na de levertraan.
In veel gedichten neemt Wilmink het op voor de onderdrukte. Hij schrijft over
gastarbeiders en over lichamelijk- en geestelijk gehandicapten. Wie onderaan de
maatschappelijke ladder staat, wie weinig weerbaar is kan op zijn sympathie
rekenen. Een mooi voorbeeld is het gedicht ‘Drentse immigranten’, dat voorkomt
in de bundel ‘Twee meisjes uit Twente’.

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

Wilmink zelf heeft in een interview gewezen op de overeenkomst tussen de
Drentse immigranten van de negentiende eeuw en de gastarbeiders die het
Nederlandse bedrijfsleven in de jaren zeventig van de twintigste eeuw naar
Nederland haalde.
Problemen van kinderen komen overvloedig aan bod in het dichtwerk van
Wilmink. Misschien is problemen bij hem een te groot woord. In elk geval schrijft
hij over dingen die heel dicht bij het kind of de puber staan. Het zijn
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onderwerpen die variëren van verliefdheid tot echtscheiding en dood. Uit veel van
deze gedichten en liedjes spreekt een gevoel van troost. Wilmink laat zien dat het
kind niet alleen staat met al zijn angsten en emoties, dat er ook andere kinderen
en volwassenen zijn die hetzelfde hebben. In het gedicht: ‘Dat overkomt iedereen
wel (Uit: De liedjes voor kinderen) houdt de hoofdpersoon, ‘een jongen/net zo oud
als jij’ het niet droog in bed. Maar, zegt Wilmink, denk niet dat het een
particulier, uniek probleem is dat niemand anders overkwam.
Want Piet Keizer en Johan Cruyff
die overkwam dat wel
en ook Epi Drost en Van Hanegem
en Rinus Israël.
Dus plas je weer eens in je bed
geef je moeder dan een zoen
en zeg maar: ‘Er zijn er wel meer, hoor moeder,
die dat ’s nachts per ongeluk doen’.
Je kunt er dus wel voetbalmakelaar om worden of trainer van een topclub. Ook
meisjes kunnen op troost rekenen bij Wilmink. In de bundel: ‘We zien wel wat
het wordt’ staat het prachtige gedicht ‘De Voorkant’, waarvan de eerste twee
strofen:
Als een jongen wordt geboren
is zijn lichaam kant en klaar.
Alles moet alleen nog groeien,
hier en daar komt nog wat haar.
Als een meisje wordt geboren,
is ’t een moeilijker geval:
niemand kan haar nog vertellen
hoe haar voorkant worden zal.
Rond of spits of groot of klein,
dat zal een verrassing zijn.
Net zoveel als Beatrix
of misschien wel bijna niks.
ach, de tijd zal moeten leren
of ’t op appels lijkt of peren.

In nogal wat gedichten van Wilmink horen we een laconieke toon die aan
Buddingh doet denken. Evenals Buddingh is Wilmink een liefhebber van voetbal:

Geel Zwart
Wat ook mag zinken en vergaan
Geel-Zwart niet:
G. Kamphuis voorzitter
P. Kamphuis secretaris
W. Kamphuis penningmeester
terwijl ook ’t oude Kamphuis
elke zondag nog
langs de lijn is te vinden,
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geduldig wachtend, of
nog voor de Dag des oordeels
Geel-Zwart in de KNVB
feestelijk weer zal keren!
Het verleden, met name zijn eigen verleden staat in vele gedichten en liedjes
centraal. Er komen veel herinneringen voor aan zijn jeugd in Twente. Belangrijke
aspecten van die jeugd zijn de schooltijd, de straat waar hij woonde, het
landschap van toen en de oorlog. Deze gedichten hebben vaak een weemoedig,
licht melancholisch karakter. Vanuit dit verleden schreef hij zijn gedichten.
Meerdere malen onderwierp hij het heden aan een kritische blik omdat hij het
verleden, de tijd en het landschap veel mooier en beter vindt. In zijn gedichten
probeerde hij het verleden vast te houden. Heel vaak blijkt echter dat zijn
herinneringen te sterk zijn vervaagd of dat landschappen te veel zijn veranderd.

Abel gaat de wereld verkennen
Toeristische TomTom uit Twente is klaar voor de Europese markt. Nooit meer
verdwalen in Londen, Parijs, Barcelona of Praag? Het kan, want Abel kan veel
meer dan de weg wijzen in Twente. Touroperators uit binnen- en buitenland zijn
gecharmeerd van het toeristische navigatiesysteem. De digitale reisgids Abel is
klaar voor Europa.
De beroemde Lonely Planet reisgids kon wel eens concurrentie krijgen. Want wie
wil er nog door een boekje bladeren en worstelen met een plattegrond, als Abel je
met een druk op de knop wegwijs maakt in een wereldstad, waar dan ook! Abel –
genoemd naar de ontdekkingsreiziger Abel Tasman – doet zijn naam eer aan. De
digitale reisgids is nog geen jaar op de markt en al bezig de wereld te veroveren.
Fred van Schoonhoven ontwikkelde samen met Jeroen Drabbe de toeristische
wegwijzer Abel. Ze hebben niet durven dromen dat Abel zo’n succes zou worden.
De belangstelling is overweldigend. Het systeem werd in april 2006 gelanceerd,
speciaal voor fietsers en wandelaars in Twente. Mooi om de regio op de kaart te
zetten, en de toerist kennis te laten maken met het Twente van de Tukkers. Dus
sloegen ze de verborgen schoonheden van de streek op in het geheugen van de
handcomputer. Picknickplekken, musea, een kaasboerderij, maar ook restaurant
waar het goed lunchen of dineren is. De krenten uit de pap waar een toerist naar
zoekt als hij onbekende terrein verkent doemen vanzelf in het scherm op,
compleet met informatie. Niet alleen voor Twente interessant, dachten Frans
Jonkman en Fred von Schomberg van het Oldenzaalse bedrijf Sinnas. De twee
ondernemers doen dagelijks zaken met luchtvaartmaatschappijen en
busondernemingen. Ze hebben veel contacten in de reisbranche. En ze merken
dat het voor touroperators steeds moeilijker wordt zich te onderscheiden. Het
bedrijf probeert altijd een meerwaarde te zoeken voor de touroperators, iets
extra’s. Abel kan dat verschil maken, denken ze. Dus zochten ze contact met de
ontwerpers van Abel met de vraag of ze het navigatiesysteem in Europa op de
markt mochten zetten. Je kunt het Holland International-gevoel in Abel stoppen.
Iets speciaals toevoegen aan je vakantiebestemming. Dat leuke restaurantje net
buiten het stadscentrum. Mensen willen toch eigen baas zijn als ze een stad
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verkennen. Nu loopt er een gids voorop met een hele optocht er achteraan. Met
Abel kun je je eigen weg kiezen. Arke ziet wel brood in dit stukje Twents vernuft
en er zijn ook contacten met andere touroperators. De samenwerking tussen de
bedenkers van Abel en Sinnas lijkt vele deuren te openen. De software is erg
gebruikersvriendelijk, je hoeft maar twee knoppen te kunnen bedienen. Dat is
een bewuste keuze. De kracht van Abel ligt in de eenvoud en het gemak. In het
menu kiest de toerist zelf waar hij die dag zin in heeft. Abel geeft de hot spots
aan en het apparaat rinkelt bij elke afslag. Verdwalen is er niet meer bij. In
Twente is het een absolute hit. En nu Abel zijn horizon verbreedt, is de vraag:
waar houdt het op? De mogelijkheden zijn legio. Op dit moment (3 februari 2007)
zijn er honderd ‘Abels’ op de markt. En nu een grote touroperator als Holland
International zich door Abel laat bedienen, zou het wel eens hard kunnen gaan.
Voor Abel is namelijk heel specifiek vanuit een doelgroep geredeneerd: de
vakantieganger. Niet alleen de Nederlandse vakantieganger heeft er profijt van,
ook buitenlandse touroperators zijn geïnteresseerd. Abel kan moeiteloos andere
talen spreken, daarom heeft Sinnas ook veelbelovende contacten lopen met
Engelse, Deense, Duitse, Franse en Oostenrijkse reisorganisaties. Die komen
vaak niet verder dan Amsterdam en Kinderdijk. Met Abel kan men hen ook
Twente laten ontdekken. Zo kunnen er weer extra toeristen naar Twente komen.

Sneeuwval november 2005 ijlt nu nog na
Niet de storm van eind januari 2007 laat zijn sporen nog steeds na in Hengelo.
Enkele tientallen bomen moeten alsnog worden gekapt, omdat uit controles blijkt
dat ze toch te zwaar te lijden hebben gehad van de sneeuw op die barre
winterdag. Dat verklaart de enorme lijst aan kapvergunningen die door de
gemeente is gepubliceerd in de gemeentelijke advertentie. Volgens M. Oude
Lenferink, technisch adviseur cultuurtechniek, is na inspectie vastgesteld dat
een groot aantal gekneusde bomen een tweede kans moest krijgen. Die tweede
kans hebben ze gehad, maar ruim een jaar na dato is het verwachte herstel niet
opgetreden. Met name de gezonde eiken hebben het zwaar te verduren gehad en
hebben zich niet kunnen herstellen. Ze moeten nu alsnog worden gekapt, aldus
Oude Lenferink. De storm van eind januari heeft vooral gevolgen voor de bomen,
die al in slechte staat waren. Vooral die met slechte wortels. Zo is de grote
kastanje aan Plein 1918 gesneuveld, net als de atlas ceder aan de Breemarsweg.
Bomen die als gevolg van die storm moeten worden gekapt, worden op een latere
termijn gepubliceerd in de gemeentelijke advertenties.

Nieuwe straatnamen in de Hof van Twente
Goor. Een bericht uit de Twentsche Courant Tubantia van vrijdag 2 februari
2007.
De werkzaamheden in de Hof van Twente leiden in veel plaatsen tot nieuwe
straten. In Diepenheim ontstaat als gevolg van de uitbreiding aan de Lindelaan
een nieuwe straat. Omdat de straat evenwijdig gaat lopen aan de
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Regenwicestraat, de R.J. Schimmelpenninckstraat en de graaf H. van Dalestraat,
heeft de Historische Vereniging Old Deep’n geadviseerd deze straat ook een
historische naam te geven. De H.W. Bentinckstraat is vernoemd naar de eerste
graaf van Portland, in 1946 geboren in Diepenheim. Naast Diepenheim komen er
ook drie nieuwe straten in Bentelo. De straten die gepland zijn in het plan Borre
krijgen de veldnamen Het Akkerbos, De Bosweide en De Vuurbroak. Verder
komen er dertien nieuwe straten in het bestemmingsplan De Braak West in
Delden. Zeven van deze straten zijn vernoemd naar de waterlopen in Delden en
krijgen de namen Schipbeekstraat, Bolscherbeekstraat, Oelerbeekstraat,
Hagmolenbeekstraat, Dinkelstraat, Buurserbeekstraat en Twickelervaartstraat.
De overige zes straatnamen zijn afgeleid van de gebouwen van en op landgoed
Twickel, en gaan Koetshuisstraat, Kasteelstraat, Jachthuisstraat, De Houtzagerij,
De Wagenmakerij en Het Meisterhoes heten. Tot slot ontstaat door de
herstructurering op wijk ’t Gijmink in Goor een gewijzigde stratenloop. De loop
van de Acaciastraat en de Berkenstraat wordt door de herstructurering gewijzigd.
In overleg met de Goorse Volkswoning zijn straatnamen aangeleverd die met de
bewoners van ’t Gijmink zijn besproken. Met de goedkeuring van de
belangencommissie van de wijk is besloten de straat de naam Wilgenstraat te
geven.

Landschapsplan met dertig boerderijen op de Usseleres
Museum kost dertig miljoen. De tandarts vult gaatjes in een monumentale
boerderij en de makelaar ontvangt huizenjagers in een oude boerenschuur.
Kleinschalige bedrijvigheid is het uitgangspunt van een cultuurhistorisch
landschapspark dat op de Usseleres moet verrijzen. Dertig gesloopte, maar
bewaard gebleven monumentale boerderijen uit het Duitse grensgebied moeten
er worden herbouwd. Kosten: dertig miljoen euro.
Het ambitieuze plan staat in 2 februari 2007 nog in de kinderschoenen, maar is
uiterst serieus. Mocht het op de Usseleres niet lukken, dan wil ik het elders in
Twente van de grond krijgen, vertelt de Deldense adviseur Landelijk Gebied,
Geesje Kuit, bedenker van het plan. Kuit rept over een ‘levend
openluchtmuseum’, omgeven door tal van toeristische en recreatieve functies.
Zelf is ze laaiend enthousiast over de Usseleres, die te boek staat als de grootste
krans-es van Europa. Nog niet zo lang geleden was er zelfs een idee om de
Usseleres een plaatsje te geven op de werelderfgoedlijst van Unesco. Het is een
prachtig, maar ook heel interessant gebied. De opzet is om de boerderijen op de
krans te bouwen, zodat de bollingen waar normaal gesproken de gewassen op
staan voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, licht Kuit haar plan toe.
Je kunt er een schaapskudde laten grazen, de bestaande wandel- en fietsroutes
verder uitbouwen en zorgen dat je met een liftje letterlijk de bodem van de es in
kunt om de grondstructuur te bekijken. Verder kun je er terreintjes maken om te
vliegeren en plekken van waar luchtballonnen kunnen opstijgen. Er moet ook
een infocentrum komen, waar je van alles te weten kunt komen over het
cultuurhistorisch erfgoed en de Usseleres zelf. Voor het landschapsplan heeft
Kuit de eerste contacten gelegd met de Interesse Gemeinschaft Bauernhaus, een
soort monumentenzorg, in de nabijheid van het Duitse Lingen. Deze instelling
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houdt zich ondermeer bezig met het bewaren en weer opbouwen van
monumentale boerderijen en oude boerenschuren die ooit zijn gesloopt in het
Duitse grensgebied. Er ligt een indrukwekkende hoeveelheid authentiek
materiaal opgeslagen, zoals oude houten gebinten, Bentheimer zandstenen en
originele dakpannen. Kuit schat dat de hoeveelheid materiaal voldoende is voor
het weer opbouwen van zo’n dertig authentieke boerderijen. De Usseleres is de
favoriete locatie. De boerderijen wil ze geschikt maken voor kleine
eenmanszaken, zoals praktijkruimtes, fietsverhuur, makelaardij, ICT-bedrijfjes
en particuliere dienstverlening. Maar er kunnen evengoed voorzieningen komen
voor mensen met aangepast werk of dagopvang, zodat er een mini-zorgboerderij
ontstaat. De globale opzet is neergelegd bij de gemeente. Kuit weet uiteraard dat
de gemeente van plan is van de Usseleres een modern, kleinschalig
bedrijventerrein te maken. Binnenkort is er een info-avond voor potentiële
gebruikers; er is nu al belangstelling.
Ik hoop dat de boerderijen niet op de es, maar verspreid worden herbouwd in het
landschap. Het oeroude landschap zal dan worden behouden en wordt de es in
de oude staat bewaard voor ons nageslacht. Het landschap met de mooie,
oeroude infrastructuur dient niet ontsierd te worden de een verkeerde invulling.
De essen moeten blijven waarvoor ze bedoeld waren, namelijk voor landbouw.
Twente zal Twente niet meer zijn als op de Usseleres dertig zeer grote boerderijen
worden gebouwd, die uit een veel groter gebied komen. Op de essen horen graan
en eventueel schapen en geen weg voor de auto’s om er te komen en vooral niet
te veel wandelwegen en terreintjes om te vliegeren. De Usseleres zoals die is zou
beschermd gebied worden. En niet met dertig boerderijen als een woonwijk op de
es. Kortom: een slecht plan. Zou daar ook nog over worden nagedacht? De tijd
zal het leren!

Fietsen naar sint Petersburg
Jan Wopereis (72) uit Borne maakt zich gereed voor een fietstocht van het
Russiche Sint Petersburg naar Vriezenveen. Niet met paard en wagen, maar op
de fiets. De man uit Borne stapt 8 mei met zes fietsvrienden op het vliegtuig
richting Sint Petersburg om vanaf dat punt fietsend terug te keren naar het
voormalig veendorp Vriezenveen. Ze maken de reis van minstens
drieëntwintighonderd kilometer om logistieke redenen in exact andere volgorde
dan de Rusluie in 1826 deden. Die handeldrijvers van enkele eeuwen geleden zijn
de reden van het avontuurlijk uitstapje. Van de route, die de inwoners van
Vriezenveen met paard en wagen deden, werd destijds door een veertienjarig
jongetje in een dagboekje bijgehouden. Hij noteerde heel nauwkeurig waar de
koets een pauze hield en wat er onderweg te beleven viel. De jongen maakte
onderdeel uit van de Rusluie. Handwerkslieden en wevers die handel wilden
drijven met het tsarenrijk. Het wordt waarschijnlijk een route met ontberingen.
Denk alleen maar aan de slechte wegen waar ze straks fietsen en waar het
verkeer langs raast. Jan Wopereis zat zijn hele leven in het onderwijs. Nu hij
gepensioneerd
is
fiets,
schaatst
en
skeelert
hij.
Zo
fietste
hij
tweeduizendzevenhonderdvijftig kilometer naar het pelgrimsoord Santiago de
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Compostello en vijfentwintighonderd kilometer naar Rome.
Wopereis: ‘Dit wordt een heel andere reis. De plaatsnamen van destijds, die in de
route door dat jongetje zijn opgenomen, zijn natuurlijk veranderd. We hebben
alles uitgepluisd en boeken gelezen van anderen die ons al voorgingen. ‘Op draf
naar St. Petersburg’ bijvoorbeeld, een boekje geschreven door een journalist van
de Twentsche Courant Tubantia, die met paard en wagen dezelfde tocht reed.
Wist je trouwens dat de Rusluie binnen vijftien dagen van Vriezenveen naar Sint
Petersburg gingen? Is toch onwaarschijnlijk bijna? We doen honderd kilometer
per dag. Tent en slaapzak nemen dit keer niet mee. We slapen waar het uitkomt.
In een herberg, pension, bed en breakfast. Als je het verslag van de
Vriezenveense kooplieden leest dan kun je concluderen dat zij niet sliepen. (Ik
denk echter dat zij op en af sliepen. AK). Er werd doorgereden, dag en nacht. En
heel regelmatig legden ze aan voor een boterham en een kop koffie’.
Wopereis fiets samen met Cor Verheul (72) uit Hengelo, Siegfried Mohaupt uit
Borne en vier Noordwijkers. Alleen zou hij zo’n tocht nooit maken. Te gevaarlijk.
Hoewel hij van anderen hoorde dat in het Polen, de Baltische Staten en Rusland
niet gevaarlijker is dan in Twente. Gewoon op je spullen letten.

Twents bataljon redde Stork-suikerfabriek Java
Herinneringen bij het ‘redden’ van een oude Stork-fabriek op Java. In Nederland
en Engeland worden op dit moment (6-2-2007) pogingen ondernomen om de door
het Hengelose Stork gebouwde suikerfabrieken in Indonesië op de
Werelderfgoedlijst van Unesco te plaatsen. Veel suikerfabrikanten, die aan het
eind van de negentiende eeuw onder andere door Stork zijn gebouwd, werken nu
nog steeds. Het heeft weinig gescheeld of de fabriek Gondang Winangoen was
vernietigd tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. De fabriek staat er
nu nog steeds. Met dank aan het Twents-Gelders bataljon 5-5 RL. Hennie Bijker
woont in Vriezenveen en was als soldaat betrokken bij de Nederlandse militaire
acties in het voormalig Nederlands Indië. Hij herinnert zich als de dag van
gisteren hoe de suikerfabriek van Gondang werd gespaard, dankzij het TwentsGelderse bataljon. Rijker weet het zeker, de Indonesische opstandelingen wilden
de fabriek opblazen. Ze pasten de tactiek toe van de verschroeide aarde. Overal
in het complex hadden ze bommen neergelegd, toen het bataljon er in december
1947 aankwam. De schoorstenen van de fabriek rookten toen nog toen wij
kwamen, vertelt Bijker. De fabriek werd vlot veroverd. Maar de mannen wisten
dat er overal in het gebouw bommen lagen. Bijker en een aantal andere mannen
bleven achter om de Gondang-suikerfabriek te bewaken. De rest van het bataljon
zette koers naar Djogjakarta, de hoofdstad van de onafhankelijke republiek
Indonesië. Echt prettig voelde Bijker zich niet in een grote fabriek vol booby
traps. De bommen hadden op afstand tot ontploffing kunnen worden gebracht.
Maar dat gebeurde niet. De genie heeft de explosieven uiteindelijk onschadelijk
gemaakt. Bijker vindt het prachtig dat zijn bataljon een bijdrage heeft geleverd
aan het behoud van de fabriek. Vooral nu er stemmen opgaan om de oude
fabriek op te nemen op de lijst met Werelderfgoed. Toen hij daar was had hij daar
nog geen oog voor. ‘Een aantal jaren geleden ben ik nog eens terug geweest met
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een aantal dienstmaten. We zijn ook in de fabriek geweest. Ik herkende het
meteen’, aldus Hennie Bijker. Veel machines van Stork waren nog volop in
bedrijf. Ook op het kantoor van de fabriek was het alsof de tijd had stilgestaan.
Toen hij de fabriek terug zag dacht hij: ‘Het heeft toch wel zin gehad dat we
destijds geprobeerd hebben de fabriek te sparen’.

Han Brinkcates zoektocht naar steenmarters
Deldenaar neemt televisiemakers Man bijt Hond mee. Het NCRV-programma
Man Bijt Hond ging met Deldenaar Han Brinkcate op stap om steenmarters te
zoeken. Brinkcate, die in Twente bekend is als een steenmarterdeskundige, nam
de televisiemakers mee naar de familie Henersma. Het Deldense gezin heeft al
langer last van dit roofdier dat zich waarschijnlijk ophoudt in het dak boven de
woonkamer. De steenmarters veroorzaken de laatste tijd veel overlast in Twente.
Zo komen er veel meldingen van bewoners van de Hengelose wijk Hasseler Es. De
beestjes veroorzaken met hun geknaag lekkende zolderdaken en ze maken
remkabels van auto’s kapot. Brinckate bestudeert al twintig jaar het gedrag van
de steenmarter. In zijn marteragenda houdt hij bij welke route de dieren volgen
en in welke streek zich de grootste groep bevindt. Volgens hem is het beest bijna
net zo slim als de mens. In het programma is te zien hoe Han Brinkcate te werk
gaat. Zo rolt hij een krant op en legt deze in de dakgoot waar de beestjes mogelijk
doorheen kruipen. Als de krant later weg is, betekent dat volgens de Deldenaar
dat de marter zich buiten ophoudt. Ligt de krant er na een tijdje nog, dan zitten
ze binnen en moeten er andere maatregelen worden getroffen. Volgens redacteur
Tom Heijboer van het NCRV-programma wil Brinkcate niet vangen, maar
wegjagen. Verder volgt er nog een waarschuwing dat de kans groot is dat de
steenmarters oprukken naar het westen van het land.

1266

’t Leer wördt nich goodkoaper as de koo zich oetrekt
As de zun schient en ’t regent bakt de heksen pannenkoken

Enschede en Lonneker gaan samen
Over de door Enschede gewenste gebiedsuitbreiding is lange tijd onderhandeld.
Dit ging ten koste van de in oppervlakte zeer grote gemeente Lonneker. De
onderhandelingen begonnen al omstreeks het jaar 1922. Het was een
touwtrekken waarbij Enschede herhaaldelijk het door Lonneker aangeboden
gebied als veel te klein afwees. Waarbij het eigenlijke Lonneker, dus het
platteland, vocht voor handhaving van een verkleinde gemeente die voldoende
levensvatbaar zou blijven en voldoende bestuurskracht zou behouden. In het jaar
1934 werd de kwestie beslecht. De gehele gemeente Lonneker werd bij wet
opgeheven. De bevolking in haar organisaties en de politieke partijen zijn bij deze
zo belangrijke aangelegenheid intensief betrokken geweest. De stemgerechtigde
bevolking werd opgeroepen om haar mening te geven bij de verkiezing van de
commissie van ingezetenen in elk van beide gemeenten, de zogenaamde dubbele
raad.
De gemeente Enschede had na de grote gebiedsuitbreiding in het jaar 1884 een
oppervlakte van zeshonderdtachtig hectare. De bebouwing kon zich destijds
onbeperkt uitbreiden langs de wegen. Stedenbouwkundige beperkingen golden
nauwelijks voor het jaar 1930. De bebouwing was dan ook allang buiten de
gemeentegrenzen uitgebreid. Het was aan het begin van het Stadsveld, de
Oldenzaalsestraat (cafe De Grens), G.J. Van Heekstraat, en andere. De grens liep
honderd tot vijfhonderd meter buiten de geleidelijk voltooide singels. In de buiten
de grens gebouwde wijken woonden in het jaar 1931 zeventienduizend mensen.
Bijna alle instellingen van de gemeente Lonneker lagen in de gemeente
Enschede. Terwijl omgekeerd enkele Enschedese instellingen (rioolwaterzuivering
aan de Bruggertstraat) op het gebied van Lonneker lagen. De riolering van
Enschede hield bij de gemeentegrens op. Het elektrisch net had geen verbinding
met dat van Lonneker.
Verreweg de meeste mensen waren arbeiders en winkeliers, zij voelden zich meer
verbonden met Enschede dan met Lonneker. Ze woonden in bedoeld randgebied
dat aan de stedelijke bebouwing was vastgebouwd. In de raadsvergaderingen van
Lonneker waren dan ook veel leden uit Lonneker voor opheffing. De bevolking
van de landelijke gebieden, de buurtschappen en de dorpen waren voor de
handhaving van de gemeente Lonneker. Zij gingen akkoord met afstand van

1267

gebied. De economische situatie was tijdens de besprekingen over gebiedstand in
de jaren twintig van de twintigste eeuw zeer gunstig. Tenminste, de textiel- en
andere industrieën breidden zich sterk uit. Het aantal werknemers nam sterk
toe. Tijdens de behandeling in de jaren dertig heerste er een grote crisis. De
industriële productie viel sterk terug, de arbeidersbevolking nam niet meer in
aantal toe, veel woningen stonden leeg. Een raadslid van Lonneker merkte eens
op dat in deze gemeente veel rijke mensen woonden maar nu zonder inkomen.
Dus de motieven van Enschede voor sterke gebiedsuitbreiding waren ten dele
weggevallen.
De gemeentewet die bepalingen bevat over grenswijziging en samenvoeging van
gemeenten had in het jaar 1931 een belangrijke wijziging ondergaan. Indien
buurgemeenten nauwe betrekkingen onderhielden was voorheen annexatie van
de gehele of van een groot deel van de ene gemeente gebruikelijk. In de jaren
twintig van de twintigste eeuw was het inzicht gerijpt dat ook kleine culturele
gemeenschappelijke initiatieven zelfstandig kunnen worden. Het werd geleidelijk
als een verouderd standpunt beschouwd dat de zelfstandigheid van een
gemeente die in veel opzichten vervlochten was met een andere, veel grotere
gemeente, moest worden opgeheven. De wetswijziging hield in dat slechts bij
dwingende noodzaak een gemeente geheel mocht worden opgeheven. De
inkomstenbelasting, voorheen een gemeentelijke belasting, was in de ene
gemeente veel hoger dan in een aangrenzende gemeente. Om hieraan een einde
te maken werd bij wet van 15 juli 1929 de inkomstenbelasting een rijksbelasting.
Tevens werd het door het rijk gesubsidieerde Gemeentefonds ingesteld. Hoewel
de gemeenten bevoegd bleven opcenten (percentsgewijze verhoging van belasting)
op de inkomstenbelasting te heffen. Enschede hief hogere opcenten dan
Lonneker. Terwijl dus bij de voorbereiding van de samenvoegingwet nog
gemeentelijke inkomstenbelasting werd geheven, was deze tijdens de hernieuwde
behandeling in de raad van elk der beide gemeenten en in de tweede kamer al
vervangen door de rijksinkomstenbelasting.
Zoals bekend gebeurd grenswijziging en samenvoeging van gemeenten bij een
speciale wet. Volgens de gemeentewet kan de raad aan de Kroon verzoeken een
dergelijke wet te ontwerpen. Dit verzoek wordt aan Gedeputeerde Staten
gezonden. Deze stellen een wetsvoorstel op en zenden dit naar de raad van elk
van de betrokken gemeenten, alsmede naar de minister van binnenlandse zaken.
Binnen drie maanden geeft de gemeenteraad zijn mening te kennen aan
Gedeputeerde Staten. Deze schrijven vervolgens een openbare vergadering uit,
waarin vertegenwoordigers van de betreffende gemeenteraden hun standpunten
uiteen kunnen zetten. Daarna brengen Gedeputeerde Staten hun mening en ook
de meningen van bedoelde gemeenteraden ter kennis van de minister. Ten tijde
van de voorbereiding van de samenvoeging gold een andere regeling. Toen kende
de gemeentewet het instituut van de zogenaamde dubbele raad. Er werd een
commissie van burgers gekozen door de stemgerechtigde burgers, speciaal met
het oog op de aanhangige grenswijziging. Hierin werden evenveel mensen
gekozen als het aantal raadsleden bedroeg. Dit instituut is opgeheven bij de
wijziging van de gemeentewet in het jaar 1946. Ook de meningen van de
genoemde commissies kwam ter kennis van gedeputeerden en van de minister.
Men kan de vraag stellen of de in het jaar 1934 tot stand gekomen wet tot
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opheffing van de gehele gemeente Lonneker correct is geweest. Het uit de
gemeentewet voortvloeiende pleidooi voor handhaving van kleine, mits krachtige
gemeenten had destijds misschien kunnen leiden tot handhaving van tenminste
een levenskrachtig deel van de gemeente Lonneker. Het zou samen kunnen gaan
met de sterk verbeterde gemeentelijke diensten en aan de nationaal gezien grote
faam van de Lonneker landbouw.
Uit het verslag van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Overijssel met
de gemeentebesturen van Enschede en Lonneker op 10 november 1927 en uit
enkele raadsverslagen van deze gemeenten is het volgende overeengekomen.
Lonneker geeft steeds het standpunt aan voor handhaving van de gemeente
Lonneker, Enschede is voor opheffing.
Lonneker: Het gemeentebestuur van Lonneker laat een kaart zien met het
aangegeven gebiedsafstand aan Enschede van ongeveer vijfhonderdvijftig
hectare, gelegen aan de zuid en zuidwestzijde van de stad. Hierbinnen is ruimte
voor de door Enschede gewenste havenaanleg (nov. 1927).
Enschede: Het gemeentebestuur van Enschede heeft al eerder dit voorstel met
kracht verworpen. Enschede zou dan de volkswijken erbij krijgen maar niet de
kapitaalkrachtige fabrikantenfamilies die villa’s buitenaf hebben gebouwd.
Enschede heeft in het jaar 1926 een plan ontworpen waardoor veel
fabrikantenfamilies binnen de gemeente zouden komen te wonen. Maar dan zou
een soort schilgemeente Lonneker overblijven.

Lonneker: Burgemeester Stroink:
Het zou diep te betreuren zijn, indien onze gemeente, die reeds sedert jaren heeft
getoond een zelfstandig bestaan te kunnen voeren en op velerlei gebied
pionierswerk heeft verricht, haar zelfstandigheid zou verliezen zonder eenig
redelijk doel. In het jaar 1884 verkreeg Enschede een gebiedsuitbreiding van
zeshonderdtwintig hectare. Maar in de sindsdien verloopen ruim veertig jaar zijn
nog steeds wegen binnen dit gebied onverhard. De belangen van Lonneker
vorderen een voortgaande wegenverbetering. Hoe kan Enschede dit waarmaken?
Wanneer wij in een der uithoeken van onze gemeente staan en aan de
gezichtseinder de fabrieksschoorsteenen zien verrijzen, dringt zich de vraag aan
ons op hoe het toch mogelijk zou zijn, dat Enschede bij de groote taak, welke het in
eigen centrum heeft te verrichten, een dergelijk groot gebied kan verlangen, hoe
Enschede toch werkelijk kan meenen, dat het vanuit dat centrum die taak naar
behooren zal kunnen vervullen, dat is te voldoen aan de vele behoeften, welke ook
voor onze gemeente op bevrediging wachten.

Enschede: Burgemeester Bergsma:
Er ligt in de gemeente Lonneker een kleine enclave: Enschede. Maar een enclave
die het hart van Lonneker vormt. Vanuit Enschede wordt Lonneker voorzien en in
Enschede brengt Lonneker zijn produkten op de markt. Vanuit Enschede wordt
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Lonneker bestuurd. Enschede is het centrum van Lonneker. In Enschede staan de
Lonneker huishoudschool, de Lonneker Mulo-school, het Lonneker raadhuis. Hier is
het paedagogisch, het sociaal-centrum van Lonneker, hier liggen de ziekenhuizen.
Hier komt wat de Lonneker landbouw en de Lonneker industrie voortbrengt
tezamen en van hieruit worden de voortbrengselen gedistribueerd. Deze streek
gaat een groote vlucht tegemoet. Men moet ervoor zorgen dat ze die vlucht kan
nemen. Enschede zal zich niet tot die kracht en die bloei kunnen ontwikkelen, als
niet een aanzienlijke gebiedsuitbreiding tot stand komt.
Veel inwoners van de stad met hoge inkomens zijn in de loop der jaren van
Enschede naar de gemeente Lonneker verhuisd. Wethouder Bever geeft een
overzicht van de belastbare inkomens van Enschede van de belastingjaren
1921/1922 en 1926/1927. Er blijkt een teruggang van mensen met de hoogste
inkomens van tezamen ruim achttien miljoen gulden naar ruim zes miljoen
gulden. Het is een gevolg van verhuizing van de rijksten naar de gemeente
Lonneker. Burgemeester Bergsma:
De firma’s Jannink, Van Heek en Co., gebroeders Van Heek, Schuttersveld, Ter
Kuile, Blijdenstein (de Bamshoeve) bezitten uitgestrekte fabrieksterreinen binnen
de gemeente, welke niet voor woningbouw in aanmerking komen. Daar kunnen
fabrieken worden gebouwd waar nog eens zoveel arbeiders kunnen werken als er
nu werken. Die zullen dus huizen moeten vinden in de gemeente Lonneker.
Ook hieruit volgt een claim tot gebiedsuitbreiding.
De voorzitter van Gedeputeerde Staten constateert dat Lonneker gebiedsafstand
heeft aangeboden en vraagt daarom antwoord van het bestuur van Enschede. De
gemeentebesturen van Enschede en van Lonneker komen op 16 februari 1928 op
voorstel van Gedeputeerde Staten bijeen om hetgeen uit te werken dat
overeengekomen is op de conferentie van 10 november 1927.
Enschede: Het gemeentebestuur van Lonneker toont een kaart waarop een
gebied van ongeveer vijfhonderdvijftig hectare voor overdracht is ingetekend.
Wethouder Bevers vindt dit gebied veel te klein. Enschede kan niet akkoord gaan
met dit voorstel volgens welk alleen lasten aan Enschede overgaan. ‘Men behoeft
de waarheid niet te verhullen; de strijd gaat om de groote belastingbetalers.’ Aan
het einde van deze vergadering van 16 februari 1928 vraagt burgemeester
Stroink of het gemeentebestuur van Enschede nu zijn mening kan geven over het
door Lonneker aangeboden grondgebied. Burgemeester Edo Bergsma: ‘Dit
aanbod kan zelfs niet de grondslag vormen voor overleg; het aanbod is veel te
gering.’
Lonneker: raadsvergadering Lonneker van 6 september 1928.
Enschede heeft een grijsboek uitgegeven, maar heeft hierin de antwoorden van
Lonneker niet vermeldt. Omtrent deze houding van Enschede willen wij
opmerken dat, indien tussen partijen conferenties worden gehouden, een der
meest elementaire eisen van welwillendheid is, dat de ene partij het besprokene
niet zonder voorkennis van de andere partij publiceert. In Enschede wordt
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geweeklaagd en schier als een ramp beschouwd dat de vijftigduizendste inwoner
niet kan worden gehaald, omdat onze gemeente het durft bestaan ingezetenen
van Enschede over te hevelen.
Bij het bereiken van dit aantal burgers werden waarschijnlijk de salarissen
verhoogd.
Over de levering van elektrische stroom was er van de jaren 1922 tot 1926 een
netelige kwestie tussen beide gemeenten. Het gemeentebestuur van Lonneker
was in het jaar 1923 van plan over te gaan tot elektrificatie van de aan de stad
grenzende woonwijken. Het Twents centraal station te Hengelo raadde Lonneker
aan de stroom vanuit Enschede te betrekken. Lonneker dat al een concessie had
voor stroomlevering van enkele dorpen, wilde de gehele gemeente volgens deze
ene concessie van stroom voorzien (brief van Enschede aan Lonneker van 22 mei
1925).
Lonneker: Volgens een bericht in Tubantia zou in een raadsvergadering van
Enschede zijn gezegd dat Enschede stroomlevering aan enkele grensbewoners
van Lonneker zal beëindigen, zodra Lonneker voldoende aanvragen voor eigen
aansluiting zal hebben. Als gevolg hiervan zou het raadslid Menko hebben
opgemerkt dat Enschede aldus een geldverspilling van vijfendertigduizend gulden
heeft geleden wegens het onnodig aansluiten van grensbewoners aan de Veenweg
en de Daalweg. Wethouder Weldink van Lonneker heeft zich geërgerd over
hetgeen hieromtrent in de Enschedese raad is gezegd, al had hij er eigenlijk om
moeten lachen. Wethouder Franke zou volgens het krantenverslag gezegd hebben
dat Enschede op elektriciteitsgebied de gangmaakster is van Lonneker. Menko
durfde te beweren dat Lonneker aan Enschede vijfendertigduizend gulden schade
heeft berokkend. Spreker kan niet begrijpen dat mensen op gevorderde leeftijd
zo’n klinkklare onzin uitkramen. Raadslid Bos ziet in de Enschedese voorstelling
van zaken een diplomatieke zet, een grensincident om opnieuw annexatieplannen
op touw te zetten (raadsvergadering Lonneker d.d. 15 jan. 1925).
Enschede: Velen in Lonneker zijn voorstanders van samenvoeging wegens de
hoge prijzen van gas en water welke de Enschedese bedrijven aan de inwoners
van Lonneker berekenen. Gas kost voor hen – dus wonende in de stedelijke
wijken – twintig cent per kubieke meter. Ter vergelijking: het gastarief in
Rotterdam bedraagt tien cent.
De grondige gedachtewisseling in al die voorgaande jaren heeft niet tot een
resultaat geleid. In het jaar 1931 vinden opnieuw onderhandelingen plaats over
het door Lonneker af te staan gebied en over de algehele samenvoeging van beide
gemeenten. Er is in de gemeente Lonneker een comité opgericht ter bestrijding
van de samenvoeging, de voorzitter is Kromhof. Eveneens is in Lonneker het
comité tot samenvoeging opgericht, de voorzitter is het raadslid Kwekkeboom.
Lonneker: Raadsvergadering Lonneker, 2 juli 1931, onder voorzitterschap van
burgemeester J.C. Manssen. Als een van de belangrijkste argumenten voor
handhaving wordt de ingrijpende wijziging van de gemeentewet aangevoerd.
Raadslid Koerselman wijst erop dat de samenwerking tussen buurgemeenten
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voorop staat en dat het rechtsmiddel van annexatie slechts bij dwingende
noodzaak mag worden toegepast. ‘Moderne inzichten inzake het historisch
gegroeide keren zich tegen het aantasten van een sterk eigen
gemeenschapsleven, zoals dit in Lonneker bestaat’, aldus de burgemeester.
Zelden is in de rij van gemeentelijke samenvoegingen sprake geweest van
opheffing van een zo grote gemeente, bijna veertienduizend hectare groot met
tweeëndertigduizend inwoners. ‘Het wetsontwerp tot samenvoeging en de
memorie van toelichting zijn door Gedeputeerde Staten opgesteld omstreeks het
jaar 1928. Enschede heeft hiervoor de gegevens aangeleverd. Ten gevolge van de
ernstige economische crisis zijn deze gegevens belangrijk gewijzigd. De sterke
uitbreiding van de textielindustrie is tot staan gekomen’, aldus raadslid Scholten.
Gedeputeerde Staten hanteren als argument voor volledige samenvoeging de
economische en maatschappelijk verwevenheid van beide gemeenten. Financiële
argumenten mogen niet van invloed zijn, aldus Gedeputeerde Staten. Die
werkelijke motieven van Enschede zijn juist wel financiële. Enschede wenst de
grote belastingbetalers binnen haar grenzen te krijgen. Als Enschede met de
luxueuze plannen zoals de aanleg van een haven doorgaat, dan zien de
industriëlen dat als verspillen van geld en zullen zij elders gaan wonen.
‘Enschede aast op de centen van die heeren’, aldus raadslid Ten Cate. ‘De groote
aspiraties van Enschede om een haven van twintig miljoen gulden aan te leggen,
zullen geen geldmiddelen overlaten voor andere belangen’, aldus raadslid Deunk.
Enschede: ‘Enschede en Lonneker vormen een economische eenheid. Lonneker is
groot geworden dankzij de Enschedese industrie. Lonneker hangt aan een
katoenen draad. Samenvoeging zal tot grote besparingen leiden. Uitgaven voor
een nieuw raadhuis (f 165.000) van Lonneker zijn dan niet nodig. Het aantal
gemeentebestuurders en ambtenaren van beide gemeenten tezamen zal veel
geringer worden’, aldus Stuivenberg. Burgemeester Edo Bergsma verklaart: ‘Met
droefenis heb ik alle stemmen moeten hooren, die zich somber uitlieten over
hetgeen de toekomst ons brengen zal. Wat zullen zij zich diep in de put voelen.
Moet ik het nu zijn, met mijn grijze haren, die vertegenwoordig den jeugdigen
moed, geloof in de toekomst, het vertrouwen op de kracht, de durf en energie van
onze landbouw en van onze industrie.’
Lonneker: ‘De boerenbevolking, welke redelijk goed vertegenwoordigd is in onze
raad, zal bij de samenvoeging zeer onvoldoende zijn vertegenwoordigd’, aldus
raadslid Van der Heide.
Enschede: ‘Tegenover hen die beweren dat de boeren in een verenigde gemeente
onvoldoende tot hun recht komen, kan ik wijzen op Almelo. Na de samenvoeging
van de gemeenten Stad Almelo en Ambt Almelo in 1914 is aan de
boerenbevolking zeer veel aandacht besteed’, aldus raadslid Kwekkeboom van
Lonneker.
Lonneker: ‘Tegenover de Enschedese bewering als zou Lonneker geen
Grondbedrijf hebben, zodat prijsopdrijving van bouwgrond plaats heeft, dient te
worden gesteld, dat Lonneker wel een Grondbedrijf heeft. Dit beoogt
prijsdrukkend te werken. In Enschede daarentegen heeft de grondspeculatie de
prijzen sterk omhoog gejaagd’, aldus raadslid Scholten. Enschede heeft en
schuldenlast van tweeëntwintig miljoen gulden, Lonneker van drie miljoen
gulden.
Enschede: ‘Hetgeen in de Lonneker raad is gezegd over de grote schuldenlast van
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Enschede en de veel geringere schuldenlast van Lonneker getuigt van
verregaande onkunde. Immers Enschede heeft vele kapitaaluitgaven uit de
gewone dienst gefinancierd, dat wil zeggen kapitaaluitgaven, welke over 25 à 50
jaren kunnen worden uitgesmeerd, zijn in één jaar betaald. Bijvoorbeeld
gekochte effecten f 660.000, wegverbeteringen f 3.500.000, aankopen van het
grondbedrijf f 4.300.000’, aldus Petri.
Lonneker: ‘Bij de stemming in de Commissie van Ingezetenen en de zogenaamde
dubbele raad van 1 juli 1931 hebben de plattelanders bijna allen voor het
behoud van een verkleind Lonneker gestemd. Er stemden negen leden voor
handhaving en eveneens negen leden voor opheffing’, aldus burgemeester
Manssen en raadslid Deunk.
Enschede: Het Lonneker raadslid Kwekkeboom zegt dat in een andere
raadsvergadering een meerderheid van dertienhonderdachtendertig stemmen
voor samenvoeging van beide gemeenten gestemd heeft.
Lonneker: In de gemeenteraadsvergadering van 2 juli 1931 brengt de
burgemeester de voorstellen in stemming. Het voorstel tot algehele samenvoeging
wordt verworpen met tien tegen negen stemmen. Het voorstel om een brede ring
rond de stad Enschede af te staan mits een levenskrachtig Lonneker blijft
bestaan, wordt aangenomen met tien tegen zeven stemmen.
Enschede: ‘Toen het Bultserve te Glanerbrug geveild werd, heeft Lonneker niet
gemijnd, de prijs zou te hoog zijn. Een jaar later moest Lonneker deze gronden
voor duizenden meer van grondspeculanten kopen. Welnu, dit zou niet gebeurd
zijn, indien er toen al één gemeente gevormd was’, aldus raadslid Stuivenberg.
(Mijn: veiling; mijnen: kopen door op een verkoping bij afslag ‘mijn’ te roepen of
kopen door middel van een mijntoestel).
Lonneker: ‘Hetgeen het raadslid Stuivenberg over het Bultserve beweert is
onwaarheid. Dat een raadslid zoiets zegt wijst op grote onkunde. Hij heeft
geslapen. Hoe durft zo iemand, die dit alles op papier zet en voorleest, zich
raadslid te noemen’, aldus wethouder Weldink.
Enschede: ‘Zij in Lonneker die tegen samenvoeging zijn, hebben zich laten
verblinden door leugens. Zij hebben zelfs met een vliegtuig propaganda gemaakt
voor het behoud van een zelfstandig Lonneker. Om het gevaar dat is verbonden
aan de concentratie van de kapitalistische industrie te keren, zal er een
concentratie van arbeiders moeten komen’, aldus raadslid Krommendijk.
In de raad van Enschede was één lid tegen de opheffing van de gehele gemeente
Lonneker. Het was H.A. Zwijnenberg, de veearts. Wegens zijn vele banden met de
Lonneker boeren en ook door zijn huwelijk met een boerendochter uit Lonneker,
kon hij onmogelijk voor opheffing van de gemeente Lonneker stemmen. Zijn
indrukwekkende rede maakte indruk tot in de vergaderzaal van de tweede
kamer.
Lonneker: En wanneer ik dan hedenavond een standpunt zal innemen,
tegengesteld aan het Uwe, mijnheer de voorzitter, dan vertrouw ik dat U zult willen
gelooven, dat mijne meening evenals de Uwe in deze veel beheerschende kwestie
gedragen wordt door eenzelfden wil om de belangen van Enschede te dienen, zij
het dat ik deze belangen bezie door een andere bril en gekoppeld aan die eener
nevengemeente, welke voor mij haar bestaansrecht niet heeft verloren. Levend in
een milieu waarin het mij vergund is de belangen van stad en land beide
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afzonderlijk in hun onderling verband en in hunne wisselwerking te bezien, ooren
en oogen geopend voor de punten van overeenstemming en van verschil, heb ik in
de loop der jaren een kijk hierop gekregen. Het platteland van Lonneker neemt in
den Nederlanschen landbouw een eigen eervolle plaats in. Behoort dit in een
geheel ander, een stedelijk verband te worden opgenomen? Kennende de structuur
van stad en land, wetende de intrinsieke verschilpunten, de mentaliteit van beider
bevolking, luidt mijn antwoord: neen.
Stroink, eertijds burgemeester van Lonneker, was toegerust met uitnemende
gaven, onkreukbaar. Zijn eigen gezondheid vergetend heeft hij de zaak gediend,
namelijk het behoud van de gemeente Lonneker. In het harnas is hij gestorven.
Stroink:
In de Memorie van Toelichting van het ontwerp tot samenvoeging wordt uitgegaan
van de praemisse (vooropgestelde stelling) dat Lonneker uit de rij van Twentsche
gemeenten geschrapt moet worden. Enschedeërs, trots op den groei van hun stad,
vereenzelvigen deze met Twente. Geheel Twente vormt een eenheid, strevende
naar ontwikkeling in evenwijdige lijnen. Indien één gebied in ons land rijp is voor
spoedig verwezenlijking van de gedachten, ten grondslag liggende aan het
gewestelijke plan, dan is dat Twente! De onlangs gewijzigde gemeentewet stelt
intercommunale samenwerking boven annexatie. De regering en het provinciaal
bestuur behooren de in deze wet neergelegde strekking te eerbiedigen. Doch in de
ontworpen Memorie van Toelichting geschiedt dit geenszins. Deze geeft blijk van
groote eenzijdigheid, daar alleen over Enschedese belangen wordt gesproken. Uit
een oogpunt van gemeentebelang kan de waarde van deze Toelichting twijfelachtig
worden genoemd. Dat het Enschede in de eerste plaats te doen is om hen, die
hooge belastingen te betalen hebben, binnen haar grenzen te krijgen, is mij
ruiterlijk door den wethouder van Financiën gezegd. En tenslotte: mannen als
Snuif en Van Deinse zouden met welversneden pen het belang bij een zelfstandig
blijvend Lonneker kunnen schetsen, ook uit cultureel en historisch oogpunt.
Behandeling in de tweede kamer van de staten generaal, 28 maart 1934.
Diepgaand is ook in de kamer van gedachten gewisseld over deze voor alle
gemeenten zo uiterst belangrijke aangelegenheid. Namelijk de opheffing van een
grote gemeente van veertienduizend hectare met tweeëndertig duizend inwoners.
Deze opheffing is zonder precedent.
Lonneker: Vele kamerleden spraken zich uit tegen algehele opheffing. Aangezien
Lonneker heeft aangeboden uitbreiding van Enschede’s grondgebied (thans 680
ha) tot tweeduizend hectare zal de stad voldoende ruimte krijgen voor uitbreiding
op eigen gebied. Het overblijvende Lonneker zal dan twaalfduizend hectare groot
zijn met zestienduizend inwoners. En wat de overblijvende ringvormige gedaante
betreft. Ook de plattelandsgemeenten in Friesland rond de steden hebben een
vergelijkbare vorm. Kamerlid Louwes: ‘Het ergste evenwel vind ik, dat een
zelfstandige boerengemeenschap onzelfstandig wordt gemaakt.’ Kamerlid Engels:
‘De betekenis van het zelfstandige platteland wordt in onze dagen van
industrialisatie niet meer voldoende begrepen en doorvoeld. Ik behoef minister
De Wilde niet voor te houden, dat van het platteland een vernieuwende
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volkskracht uitgaat. De nadruk dient gelegd te worden op samenwerking
overeenkomstig de herziene gemeentewet. Ook het in voorbereiding verkerende
gewestelijke plan voor Twente ademt de samenwerkingsgedachte’.
De
voortreffelijke rede in de Enschedese raad van Zwijnenberg die als enige een
zelfstandig blijvend Lonneker bepleitte, heeft indruk gemaakt op de kamerleden;
de staatsrechtgeleerde professor Struycken wordt genoemd. ‘Hij heeft gesteld dat
annexatie van een gehele gemeente alleen gerechtvaardigd is, indien het
algemeen belang dit vordert en niet het belang van één gemeente’, aldus Rutgers
van Roozenburg. Over de financiële kant van de zaak wordt ten gunste van een
zelfstandig blijvend verkleind Lonneker opgemerkt dat Lonneker een goede staat
van dienst heeft. De Maatschappij tot Bevordering van de Nijverheid heeft
Lonneker hierom geroemd. Per duizend inwoners heeft Lonneker nul komma zes
ambtenaren, de gemeente Enschede één. Per duizend inwoners geeft Lonneker
vierduizend gulden
uit, Enschede wel
tienduizend. Lonneker
met
vierendertigduizend inwoners heeft negentien ambtenaren in dienst. Enschede
met ruim driemaal zoveel inwoners heeft zelfs drieënvijftig ambtenaren. En deze
ontvangen tezamen honderdzevenentwintigduizend gulden aan jaarwedden. ‘Er is
een sprake geweest van samenvoeging van de gemeenten Stad Delden en Ambt
Delden. In Stad Delden zei men niet door boeren overheerst te willen worden,’
aldus Louwes. ‘Bij samenvoeging zou Enschede, dat in het begin van de grote
crisis in financiële moeilijkheden verkeert, nog vier ton schuld van Lonneker erbij
krijgen. Het vroeger welvarende Enschede, de trots van het Twentse
grootkapitaal, dreigt af te dalen tot het peil van een gesaneerde en door het rijke
bestuurde gemeente’(artikel 12)’, aldus kamerlid Engels.
Enschede: Het is opvallend, dat op die 28e maart 1934 meer gesproken werd
tegen opheffing van Lonneker, dan voor de opheffing. Onder de voorstanders van
opheffing van de gehele gemeente is het kamerlid Amelink. Deze is geboren in
Lonneker! Het na annexatie van een brede ring rond de stad overblijvende
Lonneker zou dan bestaan uit ver van elkaar verwijderde dorpen: Glanerbrug,
Lonneker, Boekelo en Usselo welke geen onderlinge binding hebben. Het centrum
van de gemeente Lonneker is zonder twijfel de stad Enschede.
Minister De Wilde van binnenlandse zaken antwoordt de sprekers. Hij is sinds
korte tijd minister en is bekend om zijn voortvarend beleid. Hij, evenals de
kamerleden die het woord gevraagd hebben, hebben zich ter plaatse georiënteerd.
Hij heeft overwogen de grenzen van Enschede belangrijk te doen uitbreiden maar
dan blijken genoemde bezwaren.
Stelt U, geachte afgevaardigden, zich voor een randgemeente Lonneker met dorpen
van onderling geheel verschillend karakter: Glanerburg met plm. 6000 inwoners,
meest in Pruissen werkende arbeiders; Boekelo, waar de zoutindustrie is
gevestigd, met 1066 inwoners; Lonneker met 2650 inwoners; voorts gehuchten,
eigenlijk meer een verzameling boerderijen, zooals Twekkelo met 650 inwoners en
Usselo met 875 inwoners en dan nog het tuindorp Broekheurne met 350 inwoners.
Wat de politieke samenstelling betreft ontliepen de beide gemeenten elkaar niet
veel.
Enschede: tien SDAP’ ers, één revolutionair, twee communisten, twee vrijzinnig
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democraten en vier vrijbonders; dus links negentien raadsleden. Zes rooms
katholieke staatspartij, drie ARP’ ers, twee CHU’ ers, dus twaalf aan de
rechterkant.
Lonneker: zes SDAP’ ers, twee communisten, twee plattelandsbonders, één
vrijheidsbonder en twee annexatiepartij, dus links dertien raadsleden. Vijf RKSP’
ers, twee ARP’ ers, drie CHU’ ers, dus tien aan de rechterkant
Hierna brengt de voorzitter van de tweede kamer, jonkheer Ruys de
Beerenbrouck, het wetsontwerp tot vereniging van de gemeenten Enschede en
Lonneker in stemming. Het wetsontwerp wordt aanvaard met negenenveertig
tegen eenentwintig stemmen.
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Wel in ’t veur blös vleegt de voonken in de oagen
Nen almans vreand is ok vaak almans gek

De vuurwerkramp in Enschede
‘Zonder Duitse brandweer had ik nu geen huis meer gehad’, vertelde eind juni
een vrouw na afloop van de dienst in de Jacobuskerk in Enschede. De
gesprekken gaan nog steeds vaak over de vuurwerkramp van 13 mei 2000. Die
vrouw in de Jacobuskerk was er dus betrekkelijk goed vanaf gekomen. Dat geldt
niet voor de eenentwintig doden en hun nabestaanden en ook niet voor de
honderden die hun woning met de complete inboedel verloren zagen gaan. Dit
geldt evenmin voor de bijna vijftig kunstenaars die op het Bamshoeveterrein hun
atelier hadden en al hun werken daar verloren zagen gaan. En ook niet voor de
vele zelfstandige ondernemers uit de getroffen buurt, kleine sappelaars werden ze
in een artikel in NRC Handelsblad genoemd, van wie velen onvoldoende
verzekerd waren. De schade werd in totaal geschat op duizend miljoen gulden.
Wat er op die prachtige zaterdagmiddag van de dertiende mei van een afstand
eerst uitzag als een vreemd vuurwerk, zo overdag, resulteerde iets na half vier in
een harde knal, enkele minuten later gevolgd door een buitengewoon harde
dreun. De dreun deed voor de ouderen de herinnering aan de oorlog resoneren
die tot ver buiten de stad te horen was. Experts duiden deze knal als typisch voor
een detonatie, een extreem snelle explosie. Bijna iedereen heeft vele keren de
twee huiveringwekkende video-opnamen kunnen zien, gemaakt door een
freelance cameraman van TV-Oost en door een cameraman van de brandweer.
Brokstukken gewapend beton kwamen in de wijde omgeving terecht, tot in een
muur van het muziekcentrum waar dirigent Jaap van Zweeden juist een concert
met kinderen dirigeerde. Ook delen van stalen zeecontainers werden
rondgeslingerd. Getroffen door deze projectielen werden twee mensen gedood en
werden enkelen zwaar gewond. De overige doden kwamen om in de ontstane
heftige branden. Tot de doden hoorden ook vier brandweermannen. Zij waren al
vanaf een half uur voor de grote explosie aanwezig, pogend de brandjes te
blussen op het terrein van SE Fireworks aan de Tollenstraat. Of de brandweer bij
het uitrukken wist dat het om een grote vuurwerkopslagplaats ging is in het jaar
2001 nog niet bekend.
De vuurzee na de grote ontploffing was enorm. Gesteund door teams uit de wijde
omgeving, ook van over de grens, bond de brandweer de strijd aan. Belangrijk
was daarbij dat de branden bij de brouwerij Grolsch na enkele uren bedwongen
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konden worden. Direct was het rampgebied afgezet en kwam het vervoer van de
gewonden naar de ziekenhuizen op gang. Tegen de duizend mensen moesten zich
aan hun verwondingen laten behandelen. Honderden ontheemden werden
opgevangen in de Diekmanhal, voor zover ze geen opvang bij familie kregen. Dit
alles gebeurde ongelooflijk snel en efficiënt. Burgemeester Mans, wettelijk
verantwoordelijke voor orde en veiligheid, had het rampenplan in werking
gesteld. Daarin was RTV-Oost de rampzender. De burgemeester was direct ook
het aanspreekpunt voor de toegestroomde landelijke en internationale media. De
WRD was er nog eerder dan de NOS en enkele dagen lang was Enschede
wereldnieuws. De minister-president, de koningin, enkele ministers, zelfs
voorzitter Prodi van de Europese commissie kwamen kijken naar het verwoeste
stadsdeel en poogden de slachtoffers te troosten. In een stille tocht langs de
brandweerkazerne naar het Volkspark op vrijdag 10 mei werd door
honderdduizend mensen uit het hele land meegelopen, onder wie de prins van
Oranje. De muziek van het Orkest van het Oosten hielp bij het verwerken van het
verdriet. Niet alleen de dichter Gerrit Komrij maakte een gedicht: ‘Leegte na de
ramp’ maar ook de grote dichter uit Enschede, Willem Wilmink trof met
‘Enschede huilt’ het hart van velen.
De rampplek, waar zo’n vierhonderd woningen geheel of gedeeltelijk verwoest
waren, werd volledig afgesloten. Er werd zelfs een houten schutting omheen
gezet. Het Rampen Identificatie Team doorzocht dagenlang het puin op
menselijke resten. De nasleep van de Bijlmerramp in gedachten heeft de
regering, op vrijwillige basis, een algemene gezondheidscontrole ingevoerd. Ook
zal enkele jaren lang voor de getroffenen een speciaal kantoortje ingericht blijven,
naast de materiele narigheid zal na enige tijd de psychische ellende nog wel
komen. Talloos waren en zijn overigens de acties ten bate van de slachtoffers. Op
giro 777 werd veel geld gestort. Bijzonder was het concert Pop voor Enschede op
het terrein van de UT op 14 juni.
Zaterdag 13 mei was ook een zwarte dag voor bestuurlijk Nederland. De vorige
grote ramp was het neerstorten van een jumbo op de twee flats, Kruitberg en
Groeneveen in de Bijmer. Over de afhandeling daarvan is een parlementaire
enquête gehouden maar het ongeluk op zich valt toch in de categorie ‘gruwelijke
pech.’ Vliegtuigen storten immers neer, zij het zeer zelden en de ongevalsplek kan
niet altijd gekozen worden. Evenzo ontploffen vuurwerkfabrieken een enkele
keer, het is nu eenmaal risicovol spul. Daar is de plek wel aan te wijzen. Vandaar
dat in de meeste landen strenge regels bestaan voor de minimale afstand tot
woonhuizen. Wanneer de pers bericht over zo’n ongeluk bijvoorbeeld in een
woonwijk in een derde wereldland zijn we niet al te verbaasd. We denken dan
immers dat men zich daar niet zo streng aan de regels houdt. Het is dan ook een
schok te moeten constateren dat iets dergelijks ook in Nederland mogelijk is.
Onder
leiding van
voormalig
ombudsman
Oosting is
direct
een
onderzoekscommissie aan het werk gegaan. Ook is een strafrechterlijk onderzoek
gestart naar de handelwijze van de twee (intussen gearresteerde) directeuren van
SE-Fireworks.
Intussen houdt de lokale pers zich rustig. Uit de berichten in de media direct na
de ramp komt echter duidelijk en onweersproken naar voren dat het
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vuurwerkbedrijf daar al sinds het jaar 1977 met consumentenvuurwerk werkte.
En dat nog in het jaar 1997 toestemming verleend is door de gemeente om over
te gaan op zwaar ofwel professioneel vuurwerk, plus een uitbreiding van de
opslag in de vorm van drie containers. En dat de geconstateerde uitbreiding tot
veertien containers door de vingers werd gezien. Ook moet de werkwijze van SEFireworks niet volgens de regels zijn geweest, anders zouden er immers geen
kettingreacties zijn opgetreden. Een Duitse bezoeker van de firma toonde zich
voor de televisie daarover zeer kritisch. Controles werden overigens sporadisch
uitgevoerd en werden te voren aangekondigd. Op nationaal niveau zijn de regels
voor opslag en hanteren van vuurwerk erg soepel, in vergelijking met het
buitenland. Er is in ons land ook niet één instantie die de
eindverantwoordelijkheid heeft, verschillende ministers willen een vinger in de
pap hebben. Kort voor de vuurwerkramp taxeerde minister De Vries dat in de
Eerste Kamer geen meerderheid bestond voor het voorstel om van Enschede,
Hengelo en Borne één gemeente Twentestad te maken; hij trok het voorstel in. De
Vries was de opvolger op binnenlandse zaken van Bram Peper. Hoe je inhoudelijk
over het voorstel denkt, een toonbeeld van verstandig bestuurlijk opereren door
de rijksoverheid is deze jaren en jarenlange lijdensweg voor het bestuur van
Twente niet. Wel is het de bedoeling dat de andere samenvoegingen van kleinere
Twentse gemeenten, getalsmatig van tweeëntwintig naar veertien, nog in het jaar
2000 door zullen gaan. Daar is door een enkele gemeente alweer een rechtszaak
van gemaakt.
Ook in de periode 2001-2002 was de ramp van 13 mei 2000 nog merkbaar. De
commissie Lidt de Jeude bracht haar eindverslag uit over de financiële
schadeloosstelling
van
de
slachtoffers.
De
belangenvereniging
vuurwerkslachtoffers vond de normen krap gemeten; ook werkte het bureau dat
de feitelijk bedragen uitkeerde erg traag. Uiteindelijk werd toch overeenstemming
bereikt en werden de problemen van een aantal ‘grensgevallen’ geregeld. In Den
Haag begon in de zomer 2001 de civiele rechtszaak die letseladvocaten namens
drie gedupeerden hadden aangespannen tegen de gemeente en de staat. Ook
nabestaanden van slachtoffers voegden zich in deze civiele procedure.
Op de rampplek zelf werd de houten schutting verwijderd, waarna op het geheel
ontruimde terrein geleidelijk enkele straten opengesteld werden. Opnieuw
brachten autoriteiten, onder wie de koningin, de minister-president en minister
Pronk (VROM), een bezoek. De gemeente stelde een aparte raadscommissie in om
de herbouw van Roombeek te begeleiden. ‘Deze kan plaats vinden alsof Grolsch
er al niet meer staat’, meldde Pronk. De regering gaf in haar najaarsnota zestig
miljoen gulden extra voor kwaliteitsverbetering van de herbouw. De animo voor
terugkeer is bij de getroffenen echter gering. Een in de herfst opnieuw uitgevoerd
grootschalig gezondheidsonderzoek onder de slachtoffers leverde gelukkig geen
bijzonderheden op. Uit een ander onderzoek bleek dat velen nog wel psychische
klachten hadden. Dankzij geld van VROM verhuisde vuurwerkhandel Haarman
zijn afdeling professioneel vuurwerk naar oude NAVO-bunkers in Dülmen, net
over de grens. De afdeling consumentenvuurwerk deed hij over aan een collega in
Winterswijk. Ex-wethouder Buursink nam definitief afscheid van de raad en deed
ook niet mee met de verkiezingen op 6 maart. Hij publiceerde een verslag van zijn
bevindingen in boekvorm; zijns inziens had ook burgemeester Mans moeten
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opstappen. Ex-wethouder Koopman kreeg een lintje. Van het rijk kreeg de
gemeente Enschede een prijs voor het beste rampenplan van het jaar. De Prijs
voor de Dagbladjournalistiek 2001 werd toegekend aan de Twentse krant
Tubantia. Als na-effect van de Duitse hulpverlening bij de ramp werd door de
regio’ s Twente en de Achterhoek en door de Kreis Borken en het graafschap
Bentheim een overeenkomst gesloten die de formele aspecten dienaangaande
regelt.
Op 2 april 2002 wees de economische strafkamer van de rechtbank Almelo
vonnis in de zaak tegen de ex-directeuren Bakker en Pater van SE Fireworks. Het
voorlezen van het requisitoir (eis van het openbaar ministerie voor de rechtbank)
had zes uur geduurd, met als eis dertig en vijftien maanden gevangenisstraf. Het
voorlezen van het vonnis duurde twee uur en werd rechtstreeks uitgezonden door
TV Oost. De straf voor beide mannen was zes maanden, zodat zij gezien de in
voorarrest doorgebrachte tijd, direct vrij waren. In zijn uitvoerige motivering van
het vonnis kapittelde president Breitbarth in krachtige woorden het gedrag van
de instanties die toezicht hadden moeten houden, met name de gemeente
Enschede. De rechtszaak duurde lang, in totaal dertig zittingsdagen en trok veel
mediabelangstelling. Er was zeer veel menskracht in het onderzoek gaan zitten:
door politie en justitie waren in totaal honderdzestig ordners geproduceerd. De
rechtszaak was begonnen met een uitvoerig getuigenverhoor. Daarbij meldde
gemeenteambtenaar Ten Bosch van vuurwerk geen verstand te hebben. Diens
superieuren, de ambtenaren Strebus en Meijerink, verklaarden volledig op hem
vertrouwd te hebben en zij zetten hun handtekeningen zonder kennis of navraag
te doen. Beklaagde Bakker meldde dat hij zich tot zijn spijt onvoldoende in de
kwestie van de vergunningen verdiept had. Hij had in deze geheel vertrouwd op
de controleambtenaren van gemeente en het ministerie van defensie en op de
handelswijze van de vorige eigenaar Smallenbroek. Gelet op de Pikmeerarresten
van de Hoge Raad zag het OM Almelo ervan af de gemeente Enschede te
vervolgen. Voorzitter Albert Vassa van de Vereniging van Vuurwerkslachtoffers
vroeg het gerechtshof in Arnhem alsnog een strafzaak te laten beginnen tegen de
gemeente. Aan het Arnhemse hof vraagt advocaat Plasman (voor Bakker) ook om
een onderzoek inzake drie uit een relevant gemeentedossier verdwenen pagina’s.
Het vonnis werd door veel getroffenen als te licht beschouwd maar de Vereniging
van Vuurwerkslachtoffers leek het beter niet in hoger beroep te gaan. Toch ging
het Almelose OM in hoger beroep, waarna de advocaten van de directeuren
meegingen in dit appèl bij het gerechtshof in Arnhem. Daar zal alles te zijner tijd
dus nog eens herhaald worden.
In dezelfde tijd begon het proces tegen de man André de V., hij werd door het OM
verdacht van het stichten van de fatale brand op 13 mei 2000. In diens cel was
afluisterapparatuur geplaatst en aan een als medegevangene poserende agent
had verdachte gezegd de brand aangestoken te hebben. Verdachte wordt
bijgestaan door advocaat Moskowicz; deze achtte het inzetten van een undercover
agent in de gevangenis ontoelaatbaar maar de rechtbank besliste anders. Gezien
de warrige uitspraken van de verdachte werd de zaak verdaagd om een
psychiatrisch onderzoek mogelijk te maken. SBS 6 schetste in een lange
documentaire een aantal losse en ononderzochte eindjes in de zaak van de
stichting van de brand.
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Daar was het hoger beroep dat de vereniging van vuurwerkslachtoffers had
ingesteld tegen het besluit van de rechtbank in Almelo om staat en gemeente niet
strafrechterlijk te vervolgen. Het hof te Arnhem bekrachtigde het Almelose
besluit. Wel wees een door RTV Oost ingestelde enquête uit dat negentig procent
van de mensen uit Enschede vindt dat de wet, denkend aan het Pikmeerarrest,
in dit opzicht gewijzigd moet worden. In augustus 2002 diende de rechtszaak
tegen de van brandstichting verdachte André de V. Doordat hij niet mee wilde
werken aan een onderzoek door het Pieter Baan Centrum werd hij ondanks zijn
warrige verhalen volledig toerekeningsvatbaar verklaard. Onder grote
mediabelangstelling werd het vonnis bekend gemaakt: vijftien jaar cel, gelijk aan
de eis van het OM (openbaar ministerie). Bij het horen hiervan kwam André
letterlijk in opstand: ‘Jongs, help mie’. En zoals tevoren al werd verwacht werd
een hoger beroep ingesteld.
In december 2002 had zowel het hoger beroep tegen de directeuren Bakker en
Pater als tegen André de V. plaats zullen vinden. De rechters van het hof te
Arnhem waren niet objectief, waardoor de zittingen met nieuwe rechters pas in
april 2003 konden beginnen. De rechter behandelden beide zaken tegelijk. De
zaak tegen de directeuren leverde inhoudelijk geen nieuws op. Het vonnis (arrest)
op 12 mei deed dat wel. Beide directeuren werden nu veroordeeld tot een jaar
onvoorwaardelijk, meer dan de rechtbank had voorgesteld. Prompt meldden
beiden in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De zaak tegen André de V. kende
diverse verrassingen. Zo vielen twee rechercheurs van het Tolteam hun collega’s
af. Zij oordeelden het door het OM geleidde onderzoek te eenzijdig gericht op De
V., ten koste van mogelijke andere verdachten. Ook waren collega’s niet
professioneel omgegaan met André’s rode sportbroek-met-vuurwerksporen. Het
hof oordeelde tot vrijspraak tegen de verdachte. Wel werd het inzetten van de
undercoveragent toelaatbaar geacht, ondanks dat het Europese hof voor de
mensenrechten een uitspraak had gedaan in een Engelse zaak waar een dergelijk
verkregen bewijsmateriaal als onrechtmatig werd beschouwd. De uitspraken van
De V. waren in totaal zo onsamenhangend, dat het overtuigende bewijs ontbrak.
Justitie ging niet in cassatie tegen het vonnis van het hof te Arnhem, eventueel
verder onderzoek naar een andere dader werd stopgezet. Er lopen nu nog enkele
zaken die het gevolg zijn van het – overigens door het hof geprezen – optreden
van de twee dissidente rechercheurs.
Met de bebouwing van de open vlakte werd een begin gemaakt. Het eerst werden
de herbouwde woningen op de hoek Lasondersingel en Deurningerstraat
opgeleverd. Daarna ging de bouw van nieuwe woningen op het voormalig
Talmaplein van start. Op vier na werden de beschadigde woningen van het
complex op het Roombeekterrein gesloopt. De belangstelling voor een bouwkavel
met daarop een redelijke vrijheid in de keus van een nieuwe woning is behoorlijk
groot. Ongeveer de helft van de oorspronkelijke bewoners heeft te kennen
gegeven weer terug te willen. De gemeenteraad heeft ook groen licht gegeven voor
de inrichting van het nieuwe Environ, namelijk in het Rozendaalcomplex. Het
Environ is een samenvoeging van het Janninkmuseum, het Natuurhistorisch
museum en het Van Deinse Instituut.
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A - j 'n verkeerd nummer dreait is't nooit in gesprek
Hee is op komde weage

Een eindeloos afscheid

Koperen Ko, Koperen Ko
Geboren en getogen in Almelo
Koperen Ko straatmuzikant
Je speelde je liedjes in heel Twenteland
Je was altijd vrolijk en hield van het leven
Je hebt aan de mensen veel vreugde gegeven
Koperen Ko straatmuzikant
Bekend en beroemd in heel Twenteland
Jan Vrijman maakte een film van de artiest en Mini Schippers schreef dit
gedicht.

De ongecultiveerde gronden behoorden in gemeenschappelijk eigendom toe aan
de eigenaren van een als gerechtigd erkend erve. Toen zij – in de Middeleeuwen –
door een toename van het bebouwde areaal ten gevolge van de groei van de
bevolking schaars werden, ontstonden ter instandhouding ervan organisaties van
belanghebbenden, de marken. De meeste hiervan werden in het midden van de
negentiende eeuw opgeheven en de woeste gronden werden daarna verdeeld.
Vervolgens vonden grootschalige ontginningen plaats, waarbij de heidevelden in
cultuur werden gebracht en omgezet in bos of weiland. Met de ontginning van de
woeste gronden, het opheffen van de marken en het verdwijnen van de schipperij
verdween een streekeigen cultuur. De boerderijen werden niet meer
onderhouden, de streektaal verdween, zo ook het landschap. De hoogste berg van
Twente, de Hamberg in Enter (drie en halve kilometer breed en één kilometer
hoog) werd afgegraven ten behoeve van de spoorlijn. Alle grote erven met hun
mudden land in Enter binnen de dorpsgrenzen zijn verdwenen. Alle havezaten
rondom Enter zijn afgebroken, behalve Huis Backenhagen. De natuurreligie was
al vervangen door de christelijke godsdienst. Omstreeks het midden van de
twintigste eeuw (1850) werden de meeste marken opgeheven. Dit ging lang overal
niet van harte en onder druk van de overheid die vond dat de marken de
vooruitgang tegenhielden. De aanleiding hiertoe was het feit dat wij aan het begin
van de industriële revolutie stonden. Er was een snel groeiende bevolking met als
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gevolg een stijgende vraag naar voedsel. De traditionele landbouw met bemesting
die uitsluitend uit schapenmest en heideplaggen bestond – en die vanaf de vroege
Middeleeuwen hier in zwang was – liet geen uitbreiding en productieverhoging
toe. Maar er werd toch goedkoop graan ingevoerd uit Rusland? We hadden toch
de weiden en de bossen bomen niet nodig voor het voedsel? De Twentse
roggeprijzen kelderden immers vanwege de invoer van het goedkope buitenlandse
graan. En niet omdat de marken geen productieverhoging toestonden? Was de
volkomen vernietiging van het landschap wel nodig geweest? Hadden er geen
wegen aangelegd kunnen worden over de heide? Vragen, vragen, vragen! Maar ja,
as is verbrande turf! Aan de boeren heeft het niet gelegen. Die wilden geen
veranderingen van het landschap. Niet alle gronden werden direct ontgonnen.
Sommige boeren lieten nog lange tijd hun schapen op de hun toegewezen
heidepercelen grazen en hielden vast aan de oude landbouwmethode. Om
schulden te delgen werden door de marke ook gronden aan vermogende mensen
verkocht. In Twente waren dit doorgaans de textielfabrikanten en de adel. Ze
lieten de minst slechte heidegronden op grote schaal met behulp van
ossenspannen en stoomploegen ontginnen om ze vervolgens met voornamelijk
grove dennen te bebossen. Ook de overheid liet zich niet onbetuigd en kocht
grote oppervlakten markegronden aan om die te bebossen. Iedere verstandige
boer heeft de schaalvergroting kunnen zien aankomen. Elke boer stond er
uiteindelijk alleen voor. De ene heeft het voor elkaar, de andere net niet. En altijd
is men elkaars concurrent. Een boer heeft altijd eigen grond en eigen vee en
eigen vermogen. En als men dwars tegen alles ingaat weet men dat men veel te
verliezen heeft. In zekere zin werden de grillen van de politiek op dezelfde manier
opgevat als de overstroming van de Regge. Daar moest men zich alleen zo
mogelijk tegen indekken maar verder was er niets aan te doen. Er werden
subsidies verstrekt voor natuur en milieu in plaats van landbouwgelden. De
vraag bleef: wie betaald dat allemaal, en hoe lang, en hoeveel, als die nieuwe
natuurgebieden steeds groter worden en het ‘natuurlijke onderhoud’ door de
boeren is verdwenen. Iedereen wist één ding zeker: wat er gebeurt was viel nooit
meer terug te draaien. De boeren verkopen hun bezit maar ze verkopen iedere
keer ook een stukje platteland. Ze verkopen het voor recreatieprojecten, voor
visvijvers, voor enorme boerderijfabrieken. De landbouw stierf af in rijkdom. Het
verschil tussen kostprijs en melkprijs was dankzij de EG-subsidies zo groot dat
de grotere veehouders veel geld verdienden. Een liter melkquotum – het recht om
één liter gesubsidieerde melk per jaar te produceren – kostte in het jaar 1995
rond de twee euro. Voor een gemiddelde koe kwam dat neer op tienduizend euro,
voor een doorsnee boerderij op een half miljoen euro. En de grote boeren
betaalden er graag voor. Dat zegt iets over hun opbrengsten. Het zegt ook iets
over het gebrek aan mogelijkheden om op een andere manier verder te komen.
Het was ook de toekomst die te koop was, voor twee euro per liter. Vroeger
geloofden alle kinderen van Enter in spoken, en ook aardig wat volwassenen. Dat
is voorbij. Spoken stonden voor het onverwachte, het wilde in de natuur. In die
zin is het platteland ook stad geworden, alles is onder controle.
Stellig maakte de overgang van naturalwirtschaft naar geldwirtschaft de mensen
veel ontvankelijker voor materialistische ideeën. De aanraking van de
markebewoners en dorpsbewoners met de buitenwereld deed de begeerte stijgen
naar allerlei artikelen die men vroeger nauwelijks kende. De ouderwetse, meestal
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zeer degelijke kledingstukken moesten plaats maken voor moderne massaartikelen en in de meeste dorpen ontstonden bazaars waar van alles en nog wat
verkocht werd. In de boerenkamers verschenen allerlei goedkope en lelijke
prullen van de moderne industrie. De nieuwe tijd had ook zijn goede kanten, er
kwam meer licht en lucht in de huizen door de moderne hygiënische begrippen:
openslaande ramen van behoorlijke afmetingen maakten dit mogelijk, elektrisch
licht deed veel dompige duisternis verdwijnen. Iedereen kreeg centrale
verwarming, een gasstel en een douche. Op allerlei gebied drongen nieuwe
denkbeelden op. Het socialisme stelde de werknemer tegenover de werkgever en
predikte de klassenstrijd in plaats van de oude patriarchale verhoudingen. 'De
eeuw van het kind' brachten de kinderen in een veel vrijere positie ten opzichte
van de ouders, zij waren het vooral, die 'het nieuwe' met open armen tegemoet
liepen en spotten met de oude tradities en gebruiken. Zij willen geen boertjes zijn
maar gekleed zijn en zich gedragen zoals dat in de stad gebruikelijk is. Het aantal
armen werd niet alleen bepaald door diegenen uit de eigen stad die geen of
nauwelijks middelen van bestaan hadden. De stad had uit voorzorg allerlei
bepalingen opgesteld ten aanzien van rondtrekkende vreemdelingen, passanten
die van de bedeling leefden. Het ontbreken van welstand, van het in zijn midden
hebben van vermogende families, heeft geleid tot het in stand houden van een
arme bevolking. De enkele rijken en gegoeden hadden het te druk om zich
daadwerkelijk met de armen van de stad bezig te houden. De verhoudingen van
die tijd lieten een sociaal andere houding overigens op geen enkele wijze toe.
Oorlog in Gallië wekt de indruk een compleet, objectief en onopgesmukt
(opsmukken is versieren, mooier maken) verslag te zijn van Caesars optreden in
Gallië. Het werk presenteert zich dus niet als een geschiedenis of een overzicht
van de Gallische oorlog maar als een reeks aantekeningen. In Caesars tijd was
dat binnen de literaire geschiedschrijving een volstrekt verouderd procédé. Die
indruk wordt nog versterkt door de uiterst zakelijke stijl, die de argeloze lezer
soms meer aan een ambtelijk rapport doet denken dan aan kunstproza. Maar
schijn bedriegt, Oorlog in Gallië is verre van compleet, allesbehalve objectief en
zeker niet onopgesmukt. Een volledig verslag zou bijvoorbeeld moeten ingaan op
alle achtergronden van de beschreven expedities. Caesar laat echter alles weg
wat zou kunnen verwijzen naar zijn politieke of economische beweegredenen, of
naar strikt persoonlijke motieven als ambitie en wraakzucht. Hij beperkt zich in
zijn verslag nadrukkelijk tot militaire zaken. Al zijn acties worden voorgesteld als
militair strikt noodzakelijk en als nodig ter verdediging van legitieme (rechtmatig,
wettelijk) Romeinse belangen. Dat hij ook welbewust aanleidingen zocht om
vreedzame stammen aan te vallen, soms gruwelijke slachtingen aanrichtte en
zichzelf en zijn troepen buitensporig verrijkte, kunnen we hooguit tussen de
regels door lezen. Historici zijn het er over eens dat Caesar in Gallië enorme
inkomsten verwierf door overal in het land de lokale heiligdommen te plunderen.
Door al het goud dat dit opleverde zakte de goudprijs in Rome met een kwart.
Bovendien moet Caesar schatrijk zijn geworden aan de verkoop van slaven.
Antieke bronnen schatten dat er in deze oorlog aan Gallische kant een miljoen
doden zijn gevallen en nog eens een miljoen mensen in slavernij zijn gebracht,
tezamen tweederde van de volwassen mannelijke bevolking. Over zulke
belangrijke financiële gegevens lezen we in Oorlog in Gallië vrijwel niets. Volledig
is dit verslag dus bepaald niet en objectief kan men het al evenmin niet noemen.
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Caesar is steeds de ‘good guy’ en zijn de Galliërs de ‘bad guys’. Hij is clement en
beschaafd, zij zijn de wrede barbaren. Successen worden toegeschreven aan
Caesar zelf, terwijl mislukkingen op rekening komen van toeval, overmacht,
verraad, het lot of onhandigheid van lagere Romeinse officieren. Zo wordt alles
duidelijk verteld vanuit zijn perspectief, waarbij hij onveranderlijk de glansrol
vervult en de vijand wordt verketterd. Caesar is de briljante strateeg, de feilloze
generaal, de man van de doeltreffende bliksemacties en grootse inzichten. De
derde persoon enkelvoud waarmee Caesar vrijwel altijd over zichzelf spreekt,
versterkt het effect. Hierdoor gaat de lezer niet onmiddellijk denken aan een
partijdig en persoonlijk ikverhaal. Caesar prikkelt de fantasie van zijn lezers,
zoals wanneer hij spreekt over acties tussen Schelde, Waal en Rijn, destijds nog
een gebied vol moerassen en ondoordringbare wouden. Nederlanders en Belgen
lezen dat met meer dan gemiddelde interesse maar ook voor Caesars tijdgenoten
moet dit tot de verbeelding gesproken hebben. Een fraai voorbeeld van Caesars
uitgekookte verteltechniek is te vinden in hoofdstuk zes, waarin hij een uitvoerige
uitweiding inlast over de Gallische en Germaanse cultuur. Met veel gevoel voor
het juiste details gaat Caesar in op de verschrikkingen van de Gallische
godsdienst, de gigantische wouden in Germanië en de buitenissige en
monsterachtige dieren (eland, oeros, eenhoorn) die erin leven. Oorlog in Gallië is
dus niet het onschuldige, naïef-ambtelijke verslag dat het voorgeeft te zijn. Het is
geen geschiedschrijving of een rapport maar pure propaganda. Caesar wil niet
zozeer in alle openheid verantwoording afleggen voor zijn daden maar de publieke
opinie manipuleren in zijn voordeel. Oorlog in Gallië heeft de lezer echter veel te
bieden, zoals spannende verhalen over vechtpartijen in onze streken en allerlei
topografische en etnografische bijzonderheden. Voor wie wil is er veel historisch
en militair materiaal te vinden. Bovenal is dit boek een taalmonument van de
eerste orde. Hoe men ook over de inhoud denkt, fascinerende lectuur is het
zeker.
Knappert, een kerkhistoricus uit het begin van de twintigste eeuw heeft een hard
oordeel geveld over de achttiende eeuw. Zijn betoog vat hij samen: 'Al het tot
hiertoe gezegde geeft ons helaas recht tot een oordeel, dat het staatswezen en
regeeringswezen ten onzent in de achttiende eeuw diep bedorven was en dat de
regentenheerschappij de haard was der besmetting.’ Dit oordeel geldt volgens
Knappert ook 'als wij den zedelijken toestand der natie in haar geheel zullen
gaan behandelen.’ We zijn daarom gewaarschuwd, dat er in de eeuw waarin
richter Bos zijn dagboek heeft bijgehouden, het een en ander aan de hand is
geweest, gezien vanuit kerkelijk gezichtspunt. De ontboezeming van Knappert is
te algemeen gesteld om voor alle gewesten in dezelfde mate te kunnen gelden. De
overgang naar de reformatie in de zesde eeuw is echter allesbehalve rustig
verlopen. Dat hing mede samen met het begin van de Tachtigjarige oorlog die
vanaf het jaar 1568 tegen de landsheer Philips 11 werd gevoerd. Willem van
Oranje bepleitte weliswaar godsdienstvrijheid voor iedereen, de praktijk is
geworden dat alleen de gereformeerden werden begunstigd door de staten van de
verschillende gewesten. Elke andere vorm van godsdienstbeleving was verdacht
en doorgaans verboden. Alleen leden van de gereformeerde kerk konden een
staatsambt bekleden. De bijeenkomsten van luthersen en doopsgezinden werden
slechts geduld. De katholieken en hun misvieringen werden argwanend gevolgd.
Vandaar dat de laatstgenoemde kerkgangers in schuilkerken bijeen kwamen. De
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rooms-katholieke kerk heeft met deze omwenteling van een bevoorrechte kerk
naar een kerk op de achtergrond de meeste moeite gehad. Alle kerkgebouwen,
pastorieën en kerkelijke goederen waren verbeurd verklaard en werden voor de
gereformeerde eredienst bestemd.
De verhalen over Constantijn zijn met mysterie omgeven. Zeker is dat ook zijn
opvolger, keizer Theodosius (347-395), aan wie door de kerk de eretitel 'De Grote'
werd verleend, niet onderdeed voor zijn voorganger. De historie weet te vertellen
dat hij een regelrechte uitbuiter van arme mensen was, de kleine 'luiden'
ondraaglijke lasten oplegde, welke door zijn belastingambtenaren eventueel door
folteringen moesten worden geïnd. Met alle gestrengheid waarover hij als keizer
beschikte verbood hij wie dan ook aan die arme stakkers asiel te verlenen. En
deed men het toch dan liet hij alle inwoners van zo'n dorp afslachten. In het jaar
390 liet hij in het circus van Thessalonica (het huidige Saloniki in Macedonië)
tijdens een afschuwelijk bloedbad zevenduizend opstandige burgers ombrengen.
Dat gebeurde dan in dezelfde tijd toen in de christelijke kerken het 'Halleluja'
(prijst Jahweh) de gebruikelijke lofzang werd. Theodosius proclameerde de
christelijke leer tot staatsgodsdienst (vandaar De Grote) en liet door Ambrosius,
de bisschop van Milaan alle 'heidense' tempels met de grond gelijk maken.
Gezien zijn methoden zou men Theodosius de voorvader van de inquisitie
kunnen noemen. Jezus verkondigde aan de armen en noodlijdenden de blijde
boodschap, hij gaf de mensen weer gevoel van eigenwaarde maar Theodosius was
de antichrist in eigen persoon. Hij riep het tweede concilie in Constantinopel
bijeen. Het door theologische experts als rampconcilie gekwalificeerde concilie
verrijkte de kerkelijke leer met een doorslaggevend geloofsartikel: de drie-eenheid
van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit heette voortaan de 'geloofsbelijdenis van
Nicea en Constantinopel.’ De eenheid van het wezen van Nicea werd nu de
gelijkheid van het wezen van Vader, Zoon en Heilige Geest. Op deze zo tot stand
gekomen leer van de Heilige drie-eenheid heeft de kerk zijn geloof gefundeerd.
Tijdens het derde concilie te Efese, uitgeroepen door Theodosius werd besloten
dat Maria als Moeder Gods vereerd moest worden. Door dit besluit op te nemen
in de 'Codex (handschrift) Theodosanius' werd het tot een rijkswet.
De midwinterhoorn hoort bij kerst en in Enter is een levende kerststal. Enter is
een kerstland, nergens in Nederland heeft de viering van de midwintertijd de
geesten zo beheerst als in Enter en omgeving. De mysterieuze kracht die er in
vroeger tijden uitging van de kerstnacht wordt treffend weergegeven door de oude
Twentse spreuk:
In den Middeweenternacht wo'dt alle bèrge goald, alle beume zeuthoalt en alle
water wo'dt wien.
Ik houd het erop dat we met het blazen op de midwinterhoorn de terugkeer van
het licht aankondigen. Of dat nu het Grote Licht is of het licht van de na de
midwinter weer steeds krachtiger en langer schijnende zon. De grafheuvel op het
Enterse Suetfeld (Zuiderveld) is er niet meer, het was een heidense offerplaats.
Deze heidense hoogten, zoals ze door de kerk werden genoemd, werden gemeden
door de plaatselijke bevolking. Het waren immers de plaatsen waar de witte wieve
woonden. Kenden en zochten de witte wieve kruiden en hielpen ze de mensen die
met hun bitterste noden bij hen kwamen? Voorspelden ze de toekomst? Wezen ze
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verloren of gestolen voorwerpen aan? Er werd weinig over gesproken, meer
gefluisterd want de enkelingen die bij hen waren geweest moesten zwijgen anders
zouden ze sterven, en gezwegen hebben de meesten. Iets van dit alles moet toch
wel waar geweest zijn. Het volk zag op verschillende plaatsen de vrouwen dansen
om middernacht, ze zweefden boven de berkenbosjes, ook tussen de hoge bomen
langs de essen in Enter.
Het lied van het Kindelein en de verhalen zijn de laatste draden die Oldenzaal
verbinden met zijn verleden. Ook verbinden ze Twente met het verleden want de
sleutels van onze geschiedenis, de oorzaak van onze culturele en
maatschappelijke inertie (traagheid) liggen in de Plechelmusstad. ‘Die eerste
bewoners der Lantschap van Over-IJssel, worden van die oude schrijvers
Busactori, Tubantes, Salij (sala: woonhuis, saalwere: landerijen) ende Sassen
(Saksen) genoemt.’ De inwoners van Oldenzaal zijn afstammelingen van de Salij.
Om te herinneren geef ik nog even het woord aan Wilhelm Nagge:
Die naam van Salij was enen nieuwen naem, ende in dese landen.Tacito, Dioni,
ende Ptolomaeo (geschiedschrijvers) onbekent: sijnde het selve volck geseten
beneden ande hoornen des Rhijns, als Claudianus vermelt, welckers noordelickste
stroom is die IJsale, die van een klein rievierken tot een schiprijck water is
angewassen, nadien Drusus de Roomsche veltheer een gracht hadde gegraeven
uit den Rhijn, van een plaetse die nu IJssel-Oort wort genoemt, tot Duisburg in de
Oud IJssale, waer door den Rhijn die tevoren tweehoornig van de poëten genoemt
wort, oock sijn derde bekomen heeft, namelick den IJsselstroom. Van welcke
riviere de Salij als daer langs wonende haren naem hebben bekomen, sijnde oock
noch in Over IJssel overig, ende voor vele hondert jaren bekent, de namen van
Sallant, Sallick ende Olden-sael, als overblijfselen van dit volck, twelcke de
Latinen Salios noemden.
Die Salij vertrocken sijnde uit haer vaderlant, door gewelt van die Sassen
(Saksen), die alsdoe begonden beroemt te worden, ende haer lantpalen te
verbreijden: soo hebben voortaen de Sassen de verlatene landen der Saliers
bewoont, ende is vermoedlick dat van dien tijdt af die ingesetenen van Over IJssel
Sassen zijn genoemt; sulx dat ten tijde als Lebuinus, ende Marcellinus het
Evangelium aldaer gebracht hebben, die inwoners van Over IJssel die Sassen
waren geheten, en mit namen de van Deventer, Marckelo, ende andere; welcke
Sassen als Marcellinus verhaelt, onderscheiden waren in Edelingen, Frijlingen en
Lassen.
W. Nagge, ‘Historie van Overijssel’.
Er wordt niets vermeldt in de geschiedenisboeken over de Romeinen die ons land
en dus ook Twente hebben bezet. Waarom zijn dan al die Romeinse munten in de
grond gevonden? En waarom hebben Tactico, Dioni, en Ptolomaeo
(geschiedschrijvers) zo uitgebreid de geschiedenis van onze streek kunnen
beschrijven? Volgens mij waren ze er echt wel! Het was in de tijd van Karel de
Grote, de koning van de Franken en keizer, de beheerser van het Romeinse rijk.
Want Romeins zijn de honderden zilveren munten die voor het jaar 1620 in
Brandlecht, bij Denekamp, worden ontdekt. In het heideveld van Albrecht van
Rheede tot Brandlecht, familie van de Heer van Saasveld, vinden plaggenmaaiers
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een muntschat van honderden zilveren munten met de beeltenis van Romeinse
keizers als: Domitianus, Hadrianus en Vespasianus. Schimmelpenninck vindt in
het jaar 1826 op het Jaagopveld een urn met daarin een Romeinse koperen
sestertius met de beeltenis van keizer Postumus. In de Almanak wordt melding
gemaakt van een zilveren Romeinse munt met de beeltenis van keizer
Vespasianus uit het jaar 77, gevonden ‘tusschen Rijssen en Elsen door
kleispitters 25 à 30 voeten diep voor den dag gehaald.’ Eenzelfde munt wordt
overigens in het jaar 1996 gevonden bij de sloop van het Heilige Geest Gasthuis
in Oldenzaal. De almanak van het jaar 1845 vermeldt de vondst van een munt
van keizer Postumus in een Germaanse grafheuvel op de Hunnenbelt bij
Weerselo. Oudheidkundige J.H. Stork beschrijft twee munten, een Hercules
Magusanus Deusoniensis en een koperen munt met borstbeeld en onleesbare
letters. Een ander spoor naar de Romeinen komt in het jaar 1869 aan het licht.
In dat jaar worden in Denekamp bij grondwerkzaamheden honderdzestien
Romeinse denarii gevonden. Het zijn munten met een portret van keizer
Augustus. In het jaar 1937 geeft de Twentse grond opnieuw een postumus terug,
bij werkzaamheden in de Grotestraat in Oldenzaal. In het jaar 1990 wordt er met
een metaaldetector een bronzen Gallienus uit de derde eeuw uit de Deldense
bodem opgepiept. Twee jaar later komt er, opnieuw in Delden, op dezelfde manier
een sestertius uit de tweede eeuw tevoorschijn. Zowel Schele als Picardt
concluderen daaruit dat de Romeinen onze streken ooit bezet hebben.
Zoveel jaren na die gedenkwaardige 21e december (opstand in Tubbergen) wordt
niet meer over ruilverkaveling gesproken. Vele knelpunten zijn opgeheven door
vrijwillige kavelruil. Jarenlang is men bezig geweest met een door het rijk
gesubsidieerd Raamplan voor wegen en waterlopen. Daardoor kwam toch een
beetje van het geld via de ruilverkaveling vanuit rijks schatkist naar het
Tubberger platteland. Niettemin zijn de rellen van destijds nog steeds van invloed
op de relatie tussen mensen van het Tubberger platteland. Een Tukker vergeet
niet gemakkelijk. Buren, vrienden en familieleden raakten door de
gebeurtenissen van elkaar vervreemd. Er is wel eens geopperd dat reeds midden
negentiende eeuw de grondslag werd gelegd voor de in het jaar 1971 aan het licht
gekomen onenigheid tussen de bewoners van het Tubberger platteland. Toen zijn
de markegronden verdeeld en lang niet ieder kwam aan zijn trekken. De grote
boeren werden nog groter, de kleinen werden afgescheept met de schraalste
stukjes heide. Dat heeft kwaad bloed gezet. In Albergen heeft een aantal kleine
boeren problemen gehad tijdens de verdeling van de markegronden. Tot opheffing
van de marke Albergen en de verdeling van de gemeenschappelijke gronden werd
reeds tijdens de holtink van 20 november 1837 met veertig stemmen voor en
twee tegen besloten. Op 4 maart 1857 stemden de markegenoten over de
voorgestelde verdeling, waarna koning Willem 111 op 6 juli 1857 er zijn
goedkeuring aan verleende. Datzelfde jaar echter ontstond grote verdeeldheid
tussen de commissie die de verdeling had voorbereid en een aantal boeren uit
Albergen, onder aanvoering van Hermanus ten Thij. Men zou voor de
markenverdeling een gepensioneerd ambtenaar van het kadaster hebben
ingehuurd, die meestal dronken was. Hermanus nodigde zelfs de commissaris
van de koning uit om een holtink van het markebestuur te komen bijwonen. Ook
in de crisistijd – de jaren twintig en vooral dertig – zijn dingen gebeurd die vooral
onder de kleinere boeren onlustgevoelens opwekten. In de tweede helft van de
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negentiende eeuw begon op het Twents platteland de overschakeling van
akkerbouw op veehouderij. De akkerbouwactiviteiten beperkten zich toen steeds
meer tot de productie van voedergewassen voor het vee. Tegelijk begon een
opzienbarende opmars van kleine boerenbedrijven van één tot vijf hectare, die
zich toelegden op de varkenshouderij en kippenhouderij. Tussen de jaren 1888
en 1910 groeide deze categorie in Twente explosief. Na het jaar 1910 trad een
stabilisatie op. In de loop van de jaren dertig kregen deze kleine bedrijven
gevoelige klappen door de alom heersende crisis. Om de agrarische productie
lonend te houden voerde de overheid namelijk maatregelen in die de veestapel
moesten doen inkrimpen. In de kippenhouderij kwam een teeltverbod, waardoor
de kippenstapel met zo’n twintig procent inkromp. Er werden biggenmerken
ingevoerd om de varkensstapel terug te dringen en kalverschetsen om de
rundveestapel te beperken. Totaal nam de veestapel toen met vijfenveertig
procent af. Plaatselijke commissies waarin de landbouworganisaties waren
vertegenwoordigd zorgden voor de uitvoering van de maatregelen. In den regel
waren het de grote boeren die lid waren van deze commissies. Al of niet ten
onrechte, voelden de kleine bedrijven zich daardoor bij de uitvoering van de
maatregelen geregeld benadeeld, wat tot veel onvrede leidde. En de Tukker
vergeet niet gauw. Wrok over ondervonden onrecht wordt generaties lang
meegedragen.
Naast de verkavelingen zijn tweeëntwintig bedrijven verplaatst, ging tweeduizend
hectare slechte grond op de schop, werd honderd kilometer aan verharde wegen
aangelegd en nog eens vijfendertig kilometer aan wegen gereconstrueerd. Aan
waterlopen werd honderdvijftig kilometer gerealiseerd, waarbij is geprobeerd de
grondwaterstand op zeventig centimeter beneden het maaiveld te brengen. Er
werden zeven nieuwe bruggen over de Schipbeek gebouwd en aan de bouw van
twee gemalen werd meegewerkt. Bijna honderd kilometer houtopstanden werd
gerooid, waarvoor echter een zelfde oppervlakte opnieuw werd ingepoot. Ook voor
de recreatie werd het een en ander gedaan. Zo kwam in Markelo dertig kilometer
aan schelpenfietspad of mijnsteenfietspad gereed, negen kilometer aan
wandelpaden en acht kilometer aan ruiterpaden. Ook werden vijf
picknickparkeerplaatsen aangelegd. Het door de markeverdeling in de
negentiende eeuw versnipperde grondbezit van de boeren kon worden
teruggedraaid. De grenzen dienden toen door houtwallen te worden voorzien. In
West-Twente zijn door het waterschap de Regge nagenoeg alle beken
gekanaliseerd. De kanalisatie van de Regge vond plaats in de jaren van 1894 tot
1913.
Ook
particulieren
hebben
talrijke
gebieden
ontgonnen.
De
hoofddoelstelling van de ruilverkavelingwet is altijd geweest het tot stand
brengen van een rationele en economische verantwoorde agrarische bedrijfstak.
Gezegd kan worden dat deze wet bijzonder effectief is geweest. Jarenlang is via
die wet jaarlijks veertigduizend hectare in behandeling genomen. Van het twee
miljoen hectare grote landelijke gebied in ons land, had in het jaar 1990 al
negenhonderdduizend hectare één of andere vorm van ruilverkaveling achter de
rug. In dat kader zijn dertigduizend kilometer plattelandswegen aangelegd of
verbeterd. Het landschap kwam aan bod door de aanleg van zeventienduizend
hectare aan houtwallen en bossages. Vrij kort na de oprichting van de
Nederlandse Heidemaatschappij werd koning Willem 111 beschermheer en
ontwikkelden zich de werkzaamheden heel anders dan in de eerste instantie de
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bedoeling was geweest. Men zou zich namelijk met adviezen aan heideontginners bezighouden; reeds in het jaar 1892 werd besloten ook zelf ontginning
ter hand te nemen wat in die tijd vooral bebossing betekende. Het areaal woeste
grond slonk vooral in de eerste veertig jaar van de twintigste eeuw bijzonder snel.
Van de zeshonderdduizend hectare van het jaar 1900 was in het jaar 1938 nog
honderdzeventigduizend hectare over. In het jaar 1955 was dat zelfs afgenomen
tot zestigduizend hectare. In het jaar 1922 werden de ossenploegen afgeschaft en
vervangen door mannen met de schop. De heidemaatschappij werd toen
betrokken bij de werkverschaffing. Tussen de jaren 1924 en 1940 groeide het
aantal bij werkverschaffingsprojecten van de heidemaatschappij geplaatste
werklozen van twaalfduizend tot bijna zeventigduizend. Tijdens en vlak na de
Tweede Wereldoorlog is de ontginning van waterrijke natuurgebieden in Twente
nog met groot elan aangepakt. Om het in cultuur brengen van de woeste gronden
mogelijk te maken diende de afwatering sterk te worden verbeterd. De Regge en
nagenoeg alle beken zijn gekanaliseerd. Door het graven van het Twentekanaal
van Deventer naar Enschede met een zijtak naar Almelo in het zuiden en van het
Geesters Stroomkanaal, het Nieuwe Kanaal, het Mariënberg-Vechtkanaal en de
verlengde Linderbeek in het noorden werd de afwatering van de beken aanzienlijk
versterkt. De noordelijke beken wateren nu direct op de Vecht af in plaats op de
Regge. Met dat alles is één van de mooiste en rijke landschappen ten dode
opgeschreven.

Landschap
In de weiden grazen
de vreedzame dieren;
de reigers zeilen
over blinkende meren,
de roerdompen staan
bij een donkere plas;
en in de uiterwaarden
galopperen de paarden
met golvende staarten
over golvend gras
H. Marsman

Het aantal zoogdiersoorten in Twente dat de status van bedreigde diersoort heeft
gekregen is de laatste jaren ernstig gestegen. In de eerste plaats moeten we
hierbij denken aan de inheemse roofdieren, met name de marters. Ook een
aantal kleinere soorten, zoals de waterspitsmuizen en de vleermuizen zijn
bedreigd. De onttakeling van het Twentse landschap is zover door gegaan dat het
monotone cultuurland wordt gekenmerkt door grootschalige landbouwbedrijven
met monoculturen van voedermaïs en kunstweiden. In het landschap is geen
plaats voor wilde planten en waarvan de vogelbevolking is teruggebracht tot
huismussen, spreeuwen, kraaien, eksters en kapmeeuwen. De stand van de
boerenzwaluwen is teruggelopen, evenals de stand van de ooievaars. Kikkers en
padden zullen nog slechts te bezichtigen zijn in musea en de vondst van een
bunzing zal voorpaginanieuws zijn.
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In het jaar 1973 is de natuurbeschermingswet in werking getreden. Vanaf dat
moment heeft een aantal zoogdieren de status van beschermde diersoort. In de
zin van deze wet zijn van de Twentse zoogdieren de egel en alle
vleermuizensoorten volledig beschermd. Volgens de jachtwet zijn de das, otter,
bunzing, hermelijn, wezel, eekhoorn, haas, konijn en ree geheel of gedeeltelijk
beschermd. Ook voor het doden van wilde zwijnen en edelherten is een
afschotvergunning nodig. Alle overige zoogdieren zijn nog vogelvrij en mogen ten
allen tijden met alle wettelijk toegestane middelen gevangen worden. Wettelijke
maatregelen zijn echter geen garantie dat zij ook nageleefd worden. Met andere
woorden het betekent niet dat de betreffende diersoorten werkelijk beschermd
worden. In de praktijk blijken de maatregelen nogal eens te falen. Wat betreft de
haas, konijn en ree worden de regels nauwkeurig nageleefd. Bij de andere
beschermde soorten niet altijd. Bij de bestrijding van roofdieren wordt nog steeds
met klemmen gewerkt. Ook beschermde soorten worden daarbij gedood en
komen terecht in de werkplaatsen van de al dan niet illegale preparateurs. Veel
ernstiger nog zijn de invloeden die het leefmilieu aantasten, waardoor het
voortbestaan van een aantal soorten ernstig in gevaar komt. In de eerste plaats
wordt dan gedacht aan de meest kwetsbare soorten zoals de boom- en
steenmarter, de waterspitsmuis en alle inheemse vleermuissoorten. De rijkdom
aan zoogdiersoorten is sterk afhankelijk van natuurlijke en halfnatuurlijke
landschapselementen. Het beleid van de overheid zou er dan ook meer op gericht
moeten zijn deze elementen te behouden. Ze zijn van essentieel belang voor het
behoud van de oorspronkelijke zoogdierfauna of wat daarvan nog over is. Het
verdient de aanbeveling dat de houtwallen, heggen, wegbermen, overhoekjes,
resten broeklanden, ruigtevegetaties langs de kanalen, beken en sloten en
dergelijke behouden worden.
Twente is met zijn grote verscheidenheid aan landschappen door de eeuwen heen
steeds een wildrijk gebied geweest. Enkele grote zoogdiersoorten waren door
toedoen van de mens echter in de Middeleeuwen al verdwenen. In de achttiende
eeuw moesten de wolf, het edelhert en het wilde zwijn het veld ruimen. In
recenter tijden werd de otter uitgeroeid terwijl het voortbestaan van enkele
andere soorten zoals de das, boommarter en de steenmarter aan een zijden draad
hangt. Als de onttakeling van het Twentse landschap doorgaat zoals het de
voorgaande vijftig jaar is gegaan, dan zullen ook soorten die momenteel nog vrij
algemeen zijn tot de zeldzaamheden gaan behoren of totaal verdwijnen. Zeer
kwetsbaar zijn in dit verband enkele kleine muizensoorten en de vleermuizen.
Slechts een enkele soort gaat het goed zoals de mol, de bruine rat en de ree. De
vestiging van exotische diersoorten zoals muskusrat, wasbeer en nerts is een
faunavervalsing die allesbehalve een verrijking betekent en daarom zeer
ongewenst is. Zeldzaam is de walvisrib, de schuur- of wrijfpaal, waaraan het vee
zich kon wrijven of ‘schobben.’ Tussen Heino en Zwolle stonden deze
walvisribben als zwartwit gekleurde palen in het weiland tegenover het erve
Davenschot en op de Alerdinck in het land van baron Van Voorst tot Voorst. In
het museum de Waag te Deventer wordt nog een walvisrib bewaard, die in
Salland in de weide heeft gestaan als schuurpaal voor het vee. In Oldenzaal werd
zo een rib bewaard als curuositeit, zoals ze elders in torens, stadhuizen of kerken
tentoongesteld werden om ze te kunnen bezichtigen. Dat rariteiten zoals deze
walvisribben in kerken terecht kwamen, was in de Middeleeuwen heel gewoon.
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De Heilige Carolus Borromaeus vermeld dat men deze onderdelen van monsters
en vissen in de kerken hangt zonder toestemming van de bisschop. De
Heerlijkheden waren vroeger op deze merkwaardige dingen even belust als
stadhuizen en kerken.
Reeds in de jaren vijftig van de twintigste eeuw moest Jan Jans, als fungerend
voorzitter van de AVT, telkens de gelijkstelling regionalisme (als leven met de rug
naar de toekomst) bestrijden. Het beeld bleek hardnekkig voort te leven. Steeds
weer riep het regionalisme daardoor ergernis op of werd het verkeerd verstaan.
Niet alleen in Twente, ook in het aangrenzende Duitsland was dat het geval
getuige het 'Exposé oder Einführungswort' van Ulrich Stille uit Hannover die
uitgesproken werden tijdens de Niedersachsentag in Nordhorn in het jaar 1959.
Spreker weet de voorstelling van zaken aan gemakzucht van journalisten en
veralgemeniseringen van misstanden. 'Was haben wir presse en Rundfunk zu
bieten", vroeg Stille zich af. Hij vergeleek het blikveld van de pers en de omroep:
Presse und Rundfunk, das wissen wir, sind als Binder der Technik und ihres
Tempos sehr stark dem Augenblick, der unmittelbaren Gegenwart verhaftet. Den
Blick für das Gewachsene aber hat in weit stärkerem Masse der Heimarbeit
Verbundene. Eine wohlabgestimmte Zusammenarbeit, die wir uns erhoffen, kann
zu Nutzen (…) der Menschen unserer Gegenwart und damit ein Baustein für die
Zukunft sein.
Ook hier zouden we dus van doen hebben met een verkeerde voorstelling van
zaken en een overbelichting van 'Misstände'. In deze zin hebben ook de Twentse
regionalisten zich geregeld geuit. Woorden en daden zijn echter nog niet
hetzelfde. Bovendien, het beeld van sleetsheid en het niet kunnen meekomen met
de tijd moet ergens vandaan komen. Gaan de regionalisten op dit gebied geheel
en al vrijuit? Een van de meest sprekende vormen van regionalisme was het
opkomen van de streektaal. Laat ons de sfeer die spreekt uit het werk van de
meest productieve c.q. meest gelezen schrijvers uit de primaire literatuur en de
meest geraadpleegde werken uit de secundaire (op de tweede plaats komende)
literatuur eens onderzoeken op zijn 'knipmutsengehalte'. Die term staat voor
nostalgie naar de antieke plattelandscultuur. Bovenstaande categorieën – meest
productieve/meest gelezen/bekendste – is gekozen omdat ze het meest bijdragen
aan de beeldvorming van het geschreven Twents en daardoor bijdragen aan het
beeld dat men in het algemeen van regionalisme in deze streek heeft. De
boekuitgaven van de volgende schrijvers uit de primaire (eerst aanwezig, vroegst
ontstaan) literatuur zijn aan een onderzoek onderworpen: Herman Berghege,
Toon Borghuis, Johanna van Buren, Johan Buursink, Cato Elderink, Johan
Gigengack, Hennie Hamhuis, Rein Heerink, Klaas Jassies, Hendrik Klaassen,
Gerrit Kraa, Gerard Kuiper, Arend Lamm, Johan Legtenberg, Anne van der
Meiden, Lex Meuris, Bernard Plegt, Karel Schönfeld Wichers, Gerard Vloedbeld
en Willem Wilmink. Uit de secundaire literatuur: Herman Bezoen, Gerrit
Dijkhuis, Johan Gigengack, Hendrik Klaassen, Jan Jans, Karel Schönfeld
Wichers, Gerard Vloedbeld en Gerrit Wanink. Het was niet noodzakelijk speciaal
de eerste druk van een bepaalde uitgave te bemachtigen. Gekozen is de druk die
toevallig voorhanden was in de bibliotheek van Almelo, Enschede of Nijverdal. Ik
noem er u enkele uit de primaire literatuur.
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Johanna van Buren: het werk kenmerkt zich door de aandacht voor de natuur,
het alledaagse leven en aardige, oude gebruiken. Ze was niet opzettelijk
rückwärtig (achterwaarts) maar door toon en thematiek zal ze waarschijnlijk voor
het publiek van nu wel als zodanig gekwalificeerd worden. Zij liet haar werk
illustreren door Jan Jans. Bovenstaande kwalificatie zal daardoor versterkt
worden.
Cato Elderink: 'Oet het laand van Aleer’ (1921). De titel maakt duidelijk dat het
gaat om het verleden. De tekeningen van Jan Herman van Heek en Jan Jans
onderstrepen het beeld van de nostalgische pastorale, de foto's van Albert
Meyling versterken het beeld nog eens.
Gerrit Kraa: O, Reggelo. Twentse verhalen en gedichten. Sommige verhalen
spelen zich wel af op het platteland en in het verleden maar dat platteland en het
verleden vormen dan de min of meer toevallige achtergrond waartegen het
verhaal zich afspeelt. Jewilmke is een boek voor de jeugd over een gelijknamige
knaap die allerlei kattenkwaad uithaalt.
Gerard Vloedberg: Mans Kapbaarg is een schelmenroman. In een boerenherberg
vertelt een veteraan uit de Napoleontische tijd zijn sterke verhalen uit de tijd van
de grote veldtochten.
Uit de secundaire literatuur: Hendrik Klaassen en Jan Jans. Boer'n wiesheid en
boer'n sprekwiezen. De titel zegt al genoeg. De illustraties van Jans onderstrepen
het antieke plattelandskarakter.
Karel Schönfeld Wichers: Woordenboek van het Rijssens, Woordenboek
Nederlands-Twents en Woordenboek Twents-Nederlands. Deze naslagwerken zijn
geïllustreerd met antieke foto's van nog antiekere voorbeelden van
boerenbouwstijl en dorpsstraatjes. De verhalen die achterin zijn opgenomen, als
'Zomroawnd op de Hoar, Weentr in 't Oòle Riesn', e.a. spelen rond 1900.
Gerard Vloedbeld: Schriewers in de Twentsche Spraok. Het gaat hier om een zeer
beknopte overzicht van de Twentse 'platschrievers' in de stijl van een causerie.
Stukjes uit het werk van de 'schrievers' verlevendigen het vlotte betoog.
Van de negenenveertig publicaties uit de primaire en secundaire literatuur zijn er
tweeëndertig voorzien van illustraties die verbindingen leggen met het antieke
boerenleven. Bij dertig van de negenenveertig speelt het platteland(s)(leven) een
rol. Bij achtentwintig van de negenenveertig speelt het verhaal of het onderwerp
van het gedicht zich af in het verleden. De conclusie uit bovenstaand overzicht
moet zijn dat de bekendste en meest geliefde Twentse schrijvers hun inspiratie
haalden uit het boerenleven van olim (eertijds). De meeste pennenvruchten
ademen de geest van de tijd om en vooral vóór de eeuwwisseling (1800/1900).
Het is zonneklaar dat de Twentse streekliteratuur en streeklectuur er aan mee
gedaan heeft om het beeld van het regionalisme zoals boven geschetst door
Ulrich Stille te bevestigen. Ook in de tegenwoordige tijd is het voor sommigen
blijkbaar nog steeds bevredigend Twentstalige publicaties te voorzien van
volkomen achterhaalde en schadelijke associaties met een hopeloos voorbij
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verleden. Dit doet de vraag rijzen hoe de Twentse 'schrievers' de status van hun
taal bepalen, wellicht ondanks zichzelf. Hoe zagen ze hun taal? Merkwaardig feit
is dat we van enkele leidende figuren in de Twentse beweging, Vloedbeld, Jans,
Gigengack en Van der Meijden weten dat ze hun kinderen met de Nederlandse
taal opvoedden. Geen exclusieve zaak voor Twente overigens. Merkwaardig is ook
het feit dat men Twentstalige uitgaven voorziet met begeleidende teksten en
boekflappen in het algemeen Nederlands. Merkwaardig, wie de streektaal niet
beheerst hoeft immer aan de inhoud van zo'n boek niet te beginnen. Twentstalige
uitgaven blijven zo de vermeende onbeholpenheid en onvolkomenheid van de
streektaal uitstralen, die zelfs – zo zou men er uit kunnen afleiden – de meestal
simpele flapteksten niet aan zou kunnen. Dat deze antireclame van Twentse
taalactivisten zelf afkomstig is mag bizar heten.
Vrouwen zijn bij de regionalisten duidelijk in de minderheid, aldus Löwik. De
belangrijkste regionalisten hadden/hebben een goede tot zeer goede
maatschappelijke positie en/of opleiding. Van daaruit bekeken is de rekrutering
van hen die staan voor de Twentse zaak nogal eenzijdig. Het Twentse
regionalisme was in de jaren vijftig wat betreft de gaanders in de
arbeidersbeweging nogal elitair samengesteld. Dat is opmerkelijk te noemen in
die zin dat het beeld dat men had van de Twentse cultuur en met name de
Twentse taal, het tegendeel van elitair en statusverhogend was. In de jaren vijftig
‘bekeerden’ vele ouders zich tot het algemene Nederlands of wat ze daarvoor
hielden. De confessionelen, dat waren alle katholieken en waarschijnlijk een flink
deel van de gereformeerden en de gereformeerden stonden niet bekend om hun
veranderingsgezinde, misschien eerder om een enigszins behoudende levensstijl.
Die had ongetwijfeld zijn repercussies (reactie) op de wijze van literatuur- en
lectuurbeoefenen. Bovendien hoorden bij het aantal genoemde socialisten
personen met een eveneens behoudende, traditionele smaak, als bijvoorbeeld
Jans en Buter. Ongetwijfeld zullen de regionalisten in hun smaakbeleving niet
veel verschillen van het volksdeel waaruit ze voortkomen. Dat verklaart mede ook
het succes van Vloedbelt senior, Van Buren en Hammink. Men miste echter door
die conservatieve instelling wel een antenne voor nieuwe stromingen. Toen de
maatschappij op de woelige baren van de jaren zestig stormachtig veranderde,
stonden de regionalisten hoofdschuddend aan de wal. Ze misten de boot naar de
nieuwe tijd. Dat gold zeker voor de ‘schrievers’ onder hen. De kloof tussen de
strijders voor het plat en de jongere generatie werd er groter door. Het was om in
moderne termen te spreken niet erg cool om regionalist en platspreker te zijn.
Bedenk dat de Twentse grote steden bepaald geen grootstedelijke cultuur hadden
en hebben.
Een iets uitgebreidere beschrijving verdient wel de poging om een Twentstalig
plaatsnaambord in de gemeente Weerselo geplaatst te krijgen. Nergens in het
Nedersaksische taalgebied in ons land vond men plaatsnaamaanduiding in de
eigen taal met een Nederlands bord erboven. In Friesland was dat al jaren de
gewoonste zaak van de wereld. Een enkele Friese gemeente wilde zelfs nog verder
gaan en de Nederlandstalige naam niet meer vermelden, tegen de wil van de
plaatselijke bevolking in. Hoe anders in Twente! Vanuit de KTS (Kreenk vuur de
Twentse sproak) werd het idee gelanceerd om onder het plaatsnaambordje van
het dorp Saasveld in de gemeente Weerselo een bord te bevestigen met de naam,

1294

die het dorp van ouds heeft: Soasel. Bij de onthulling liet de burgermeester, de
Limburger L.G. Schelberg, weten wel te voelen voor koestering van het Twents.
Vager kon het niet worden aangeduid, maar men moest ook weer niet
overdrijven. Dat was bijna letterlijk het argument dat de meeste Friezen, die het
met hun taal op zijn beloop wilden laten, ook gebruiken. De situatie
samenhangend met het bord Soasel maakt duidelijk, dat de lokale overheid, in
dit geval de gemeente Weerselo, geen vinger wil uitsteken om iets te doen voor de
regionale taal. Men moest tenslotte niet overdrijven, niewaar? Wat de provinciale
overheid betreft: ook daar liet de streekcultuur de bestuurders volkomen koud.
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd de KTS afgescheept met de fooi
van vijftienhonderd gulden per jaar. Ter vergelijking: Friesland kreeg in het jaar
1984 drie komma acht miljoen subsidie voor taal en cultuur. De Friezen lieten
ook hun Stellingwervers niet zonder middelen (de Stellingwervers spreken een
Nedersaksische streektaal). De Stellingwarver Schrieversronte beschikt over een
vrijgestelde kracht. Drente kent een provinciale ontwerpcultuurnota, waarin voor
de streektaal een belangrijke plaats werd ingeruimd. ‘Een gedeputeerde heeft
daarin het streekeigene volwaardig gemaakt en boven het hobbyisme uitgetild’,
aldus Marga Kool. Groningen heeft ook een streektaalfunctionaris. De
meerderheid van de bevolking staat weliswaar positief tegenover de streektaal,
maar van haar zijn nauwelijks initiatieven te verwachten voor het behoud van de
taal. Ze laat dat over aan streektaalorganisaties. Als er door deze organisaties
evenementen worden gehouden, dan blijkt daar bij de bevolking van Twente
belangstelling voor te bestaan. Binnen de streektaalorganisaties berusten de
werkzaamheden bij vrijwilligers. Het werktempo wordt daardoor vertraagd.
Door de eeuwen heen hebben de bewoners van kastelen en de havezaten het
bestuur gevormd van de marken en de steden. De macht van de adel en de
drosten was zeer groot en die van de burgers en caters was nihil. Ik vind het een
vorm van slavernij die overeenkomt met de slavernij elders in de wereld, die in
andere landen echter veel langer heeft geduurd. Ook in onze streek zijn de
grondstoffen geëxploiteerd door rijke vreemden en is het land geplunderd door
criminelen en soldaten. Temeer bedenkende dat er onder de adel ware
roofridders waren die de boerderijen in de streek totaal leeg roofden en de
vrouwen verkrachten als ware het oorlogstijd. Bovendien is slavernij,
overheersing en de daarbij horende onderdrukking van het volk, de
verkrachtingen, enzovoort, een zaak bedreven door verschillende rassen. Het is
niet uitgevoerd alleen door het witte ras, zoals het vooroordeel ons doen wil
geloven. In Arabische landen, zoals Marokko en Algerije waren de slavenmarkten.
Daar zijn de kinderen die meededen aan de Kinderkruistochten verkocht; ze
waren verdwaald en hielden zich op in Italië. Vanuit Sicilië en Sardinië werden ze
verscheept naar de plaatsen waar de slavenmarkten waren. Een Somalische tolk
vertelde mij dat zijn grootvader slaven ging halen – voor eigen gebruik – uit
buurland Tanzania. Het is één van de afschuwelijkste geschiedenissen van de
mensheid. Mensen met geweld bij hun familie en gezin weghalen, als slaven
verkopen en ze hun burgerrechten ontnemen. Eeuwen en generaties lang missen
hele volkeren (meestal Afrikaanse) hun identiteit en hun band met de voorouders
en leven in een vreemd land. Alle mensen willen van nature in vrijheid leven en
haten slavernij. De wetten van de negentiende eeuw geven de slaven de vrijheid
terug. In een poging zich te ontdoen van de schandvlekken van de slavernij
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worden alle archieven van de slavenmarkt verbrand. Formeel zijn de slaven dan
vrij maar ze hebben geen verleden meer. En dus proberen ze, bij gebrek aan een
familiehistorische identiteit, een collectieve identiteit te creëren. Het is hun
manier om zich af te zetten tegen de heersende klasse.
In vorige hoofdstukken is duidelijk geworden dat Zwolle de overlaadhaven en
stapelplaats was van goederen bestemd voor Overijssel en het Munsterland. Een
klein deel van deze goederen was afkomstig van kleine zeeschepen. In de
negentiende eeuw waren dit vooral Engelse brikken geladen met steenkool, twist
en garens voor de Twentse katoenindustrie. Bij vloed konden ze Zwolle bereiken
maar meestal moesten ze bij Schokland worden gelicht. Ook was er een tijd lang
een stoomboot die tussen Hull en Zwolle op en neer voer. Het overgrote deel van
de goederen was echter afkomstig of bestemd voor Amsterdam. Voor het vervoer
van en naar Amsterdam werd gebruik gemaakt van het Zwolse veer. Deze
dienstregeling is ontstaan in de zesde eeuw en kwam omstreeks het midden van
de negentiende eeuw aan haar eind door de concurrentie van andere schippers
en stoomschepen. De beurtschepen zelf werden aan het eind van de negentiende
eeuw ook zompen genoemd. Het veer was een dienstregeling waarbij de
beurtschepen op een vaste tijd vanaf een vaste plaats vertrokken naar een vaste
bestemming. Het veer en de trekschuiten vormden het openbaar en
vrachtvervoer. Behalve de Overijsselsche beurschepen zijn er ook andere
geweest. Van Loon schreef over Friese beurtschepen die vanuit Lemmer op
Amsterdam zeilden. Voor het jaar 1674 vaarden uitsluiten Zwolse schippers in
het veer. Het Carveelschippersgilde telde toen tweeënveertig leden. In mei 1674
werd door het Groot Binnenlandsvaardersgilde in Amsterdam een beurtschipper
op Zwolle aangesteld. In het conflict en de onderhandelingen die hierop volgden,
was Zwolle geen partij voor Amsterdam. Ze moesten op 30 juni 1675 genoegen
nemen met het volgende akkoord: ‘In het veer zouden tien Amsterdamse
schippers worden opgenomen. Het aantal Zwolse veerschippers zou door
overlijden of het verlaten van het veer op dertig worden teruggebracht.’ Het Groot
Binnenvaardersgilde is zich op soortgelijke wijze ook in andere veren
binnengedrongen.
Een veel voorkomende vracht was Bentheimer en Gildehauser zandsteen voor de
bouw in Holland. In de veertiende eeuw moet er al een regelmatig transport van
zandsteen naar Holland plaats hebben gevonden, getuige vele rekeningen. In de
vijftiende eeuw worden de gegevens veelvuldig. Zo is ook de Dom in Utrecht
omstreeks het jaar 1450 van Bentheimer zandsteen gebouwd, rekeningen
bevestigen dit. Sinds het jaar 1646 werden de vindplaatsen geëxploiteerd door
Hollandse Steenhandelscompagnieën. De hoeveelheid gehouwen en vervoerde
steen was aanzienlijk. In de jaren 1646-1649 wilden zij tachtigduizend kubieke
voeten per jaar aan zandsteen laten houwen en vervoeren. Omstreeks het jaar
1686 was dit ongeveer veertigduizend kubieke voeten per jaar ofwel
negenhonderdtien kubieke meter, wat circa tweeduizendtweehonderd ton
opleverde.
Het begin van hoe het zo hartgrondig fout kon gaan met het landschap en de
cultuur! Het lijkt wel of er over de gemaakte beslissingen niet is nagedacht wat
de gevolgen zouden zijn voor het landschap en het nageslacht. In Diepenheim
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werd al in het jaar 1402 aansluitend op de Regge een kanaal gegraven dat
Schipbeek werd genoemd. Er werd een dam in de Regge gemaakt om het kanaal
van water te voorzien. De Schipbeek mondde uit bij Deventer in de IJssel. De
reden was om het veengebied bij Bathmen te kunnen exploiteren. Ook was het
kanaal een verbinding met de versterkte huizen: De Arkelstein, ten oosten van
Bathmen en De Waardenborch bij Holten (nu nog als ruïne te bezichtigen). Het
water diende de grachten te vullen van de kastelen en van Deventer. De nieuw
gegraven beek diende ook de stadswatermolens aan te drijven. Rond het jaar
1400 werd een verbinding gegraven tussen de Regge en de Maarkelse Beek. De
stad Zwolle heeft geprobeerd het leggen van een verbinding tussen de Regge en
de Maarkelse Beek te verhinderen, het was tevergeefs. Deventer stelde voor een
landweer met een gracht ervoor te laten lopen van Westerflier naar Ter
Hunneppe. De bisschop stemde hiermee in en vroeg ook andere plaatsen om mee
te graven aan deze landweer. Op zaterdag 31 januari 1400 reden twee 'edele
schepenen' van Deventer in gezelschap van de edelman Bertold van Bakerweerd.
Van Bakerweerd was burger van Deventer en drost en kastelein van Diepenheim.
In hun gezelschap was ook Gerrit, de stratenmaker. Ze reden naar Diepenheim
met de bedoeling te bezien hoe met behulp van een 'waterghane de regde (Regge)
te leydene tot arkelsteeyne', een burcht ten oosten van Deventer. Wat Deventer
startte in het jaar 1399 en in het jaar 1402 voltooide, was het graven van een
kanaal van het klooster Ter Hunnepe naar het Westerflier. Door het leggen van
een dam in de Regge het water naar het westen doen afstromen via het gegraven
kanaal (de Schipbeek) naar Deventer. De doorgraving bij Borculo is in de eerste
instantie waarschijnlijk bedoeld om de grachten van de burcht bij Borculo van
water te voorzien. Op 24 oktober 1402 reden Hildebrand ter Bruggen en de jonge
Lubbert Budel naar de plaats waar Bertold van Bakerweerd bezig was 'dat water
van der regde in die graft te leedene.’ Op deze manier werd de scheepvaartweg
van Zwolle naar de Achterhoek bij Diepenheim afgesneden. Vervelender nog was
dat de Regge hierdoor veel water verloor wat eveneens nadelig was voor de
scheepvaart van Zwolle. Met het doortrekken van de Regge naar Deventer ging
het fout met de schipperij, er kon immers niet het hele jaar door worden gevaren.
Er was geen water genoeg voor de Regge en de Deventer en Borculose grachten.
Het omgeleide water was immers bedoeld om de grachten van Deventer op te
hogen, tevens voor de grachten van de burchten Arkelstein en de Waardenborch.
Er zijn jaren geweest dat Deventer meer dan drieduizend goltgulden besteedde
aan de Regge om de situatie enigszins te redden. De aanleg van verharde wegen
en spoorwegen verzwakten de concurrentiepositie dusdanig, dat de scheepvaart
met de zompen werd beëindigd. In de negentiende eeuw deed men bewust aan
kapitaalvorming, iets waar de Enterse schippers nooit aan hadden gedacht en
wat zich toen wreekte want ze beschikten niet over financiële reserves. In de loop
van de negentiende eeuw werd de schipperij door nieuwe slagen getroffen. De
bevaarbaarmaking van de Regge ging niet door ten gunste van de aanleg van de
Overijsselse kanalen, precies op de door de schipperij gebruikte routes. In het
jaar 1855 namen de beurtschepen op Amsterdam en Rotterdam een groot deel
van de vracht over. Er werd nauwelijks nog overgeladen in Zwolle, zodat het stil
werd op de Dijk. Er zal waarschijnlijk nog vrij veel vracht zijn geweest naar
Carelshaven, in het jaar 1865 viel ook dit stil door de komst van de spoorwegen.
De vrachtprijzen kelderden, daalden tot een kwart van de oorspronkelijke. Nog
bleven de zompen varen. De genadeslag werd toegediend, toen in het midden van
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de negentiende eeuw het kanaal van Almelo naar Zwolle gereed kwam. De
zompen bleken toen te klein om te kunnen concurreren met de grote schepen die
van deze nieuwe waterweg gebruik konden maken. De Regge is tegenwoordig een
onnatuurlijke rivier waar de vissen niet tegen de stroom in kunnen zwemmen
vanwege de stuwen. Derhalve zijn de vistrappen nodig om de vissen toch hun
weg te laten vervolgen.
Wanneer de slachttijd voorbij was brachten de anders zo zuinige mensen allerlei
vleesspijzen op tafel. Men meent dat dit een overblijfsel was van de offermalen
van de oude Germanen. Ook uit het meel uit de graanoogst gebakken
feestgerechten ontbraken niet. Wij zien ze nog tegenwoordig in allerlei vormen,
zoals sinterklaasjes of de versierde nieuwjaarskoeken. Met het roggebrood dat op
het platteland en ook voor de meeste stedelingen een eeuw geleden de enige
broodsoort voor dagelijks gebruik was, werd nu ook stoete of wegge (wittebrood)
op tafel gezet. Op Sint Thomas, de kortste dag van het jaar werd dit
Midwinterbrood gebakken in de oven van het bakhuis. Die dag heet daarom in de
volksmond ‘Stoetenthooms’ (brood van Sint Thomas). De boer moest de noabers
die kwamen ‘vetpriezen’ als het beest was geslacht, op een borrel trakteren. De
huisvrouw nodigde hen op ‘stipvisite’ wanneer het vet was ingesmolten. Wie zij in
het bijzonder begunstigen wilde stuurde zij een ‘pothärs’ (pothest) als proeve van
haar kookkunst. Behalve naar de kerk ging men op eerste kerstdag niet uit, het
gezin bleef onder elkaar. Men vond zelfs dat het niet te pas kwam bij de buren
een praatje te maken. De kinderen mochten niet druk spelen.
In Enter werd de gereformeerde pastorie afgebroken en er kwam een nieuwe
moderne bungalow voor terug. Alleen de naam bleef tot vandaag de dag
gehandhaafd: Pax Intrantibus. Intussen is er al weer een nieuwe pastorie. Er
kwam een nieuw postkantoor en een bibliotheek aan de Rijssenseweg. Dat wil
echter niet zeggen dat er voordien geen postkantoor en bibliotheek was, ze
werden gewoon vervangen. De kinderkopjes in de Dorpsstraat maakten plaats
voor klinkers, de Julianastraat werd opnieuw bestraat met klinkers en er kwam
een stoep. De vooruitgang, in Wierden besloten was niet tegen te houden. De
smederij en de oude, leegstaande boerderij naast de coöp werden afgebroken en
er kwam een nieuw hervormde pastorie. Daarvoor werd de oude pastorie
afgebroken en het onderliggende kerkhof geruimd. Ik stond geregeld te kijken
toen de botten van de dode mensen werden gevonden. De oude bomen langs het
pad achter de gereformeerde pastorie, tussen het huis en de kerk, hebben het
veld moeten ruimen. De Marijkestraat werd aangelegd en veel later de Marcus
Samuelstraat.
In Focus op Almelo is een foto van de noordzijde van de Wierdensestraat waar bij
Markt nummer drie de Bakkersvakschool was gevestigd en nummer één (café De
Boer) en nummer drie. De laatste twee huizen zijn in brand geschoten of
gestoken door Canadese militairen. In de Holtjesstraat, richting Grotestraat Zuid
werd in het jaar 1932 tussen de beide fabriekscomplexen van Bendien een
luchtbrug gemaakt. Daardoor kwam aan het bezwaarlijk vervoer over de begane
grond een eind. Na een achtentachtig jarig bestaan kwam ook voor deze
textielfabriek het einde (1979). Er is een gedenknaald ter herinnering aan het
veertigjarige bestaan van de NV tot Exploitatie van Bendien’s Confectiefabrieken
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op 11 februari 1930. Dit monument stond oorspronkelijk links op het
fabrieksterrein, dicht bij de Holtjesstraat. In het jaar 1982 werd het herplaatst in
de Bartelshoek waar eens het noordelijke gedeelte van de fabriek stond. De
Tuinstraat of ’n Ulk in de volksmond, is niet een van de oudste straten, maar wel
tamelijk onveranderd gebleven. Tot na de Tweede Wereldoorlog, toen uiteindelijk
ook hier werd gesloopt en nieuwbouw is gepleegd. Het was een straatje dat
dezelfde geest ademde als het Schalderoi, met winkeltjes van de kleine
middenstand. De huisjes aan de noordoostzijde lagen op korte afstand van de Aa.
De straat eindigde bij de spoorwegovergang in de lijn Almelo-Hengelo en had vijf
zijstraten. Van het oosten af: Kolkstraat, Tuindwarsstraat (’n Kipp’nloop), de 1e
en 2e Vijverstraat en de 1e Sligtestraat. De benamingen Vijver en Tuin zijn
ontleend aan het westelijk gedeelte van de Tuinstraat, waar aan weerszijden vele
doopsgezinden tuinen hadden, soms met een vijver en een tuinhuisje. De
Mennistenhemel was de plaatselijke benaming. De neringdoenden waren Jalink,
huishoudelijke artikelen, vuurwerk, vliegerpapier; Barneveld, suikerwerk;
Weduwe J. Bekkenkamp, schrijfbehoeften; J. Bekkenkamp, slager, later Vos,
(specialiteit: slavinken); A. van Dijk, smid; Wessels, groothandel in fruit;
Holtman, manufacturen; Walmink, rijwielen; Groothuis (Toon aan de Tuinstraat),
meubelen; Krabbenbos, huishoudelijke artikelen. Haas had er zijn opslagterrein
voor oud ijzer en lompen. Op de hoek met de Kolkstraat stond de fabriek van F.
Teutelink en Co. NV, tricotage. Op de hoek met de Holtjesstraat was het café van
Broeksma (Kulleke Broeksma), de City Bar. Op de hoek met de Tuindwarsstraat
stond een gebouw dat eens de christelijk gereformeerde kerk was. Tot nu toe zijn
op de noordoostzijde enkele panden gespaard gebleven. De winkel met het mooie
interieur van Barneveld is gerestaureerd door Stadsherstel, verder is alles
nieuwbouw. Het gebouw aan de Poulinkstraat met het torentje, het pakhuis van
de in het jaar 1968 afgebrande fabriek van Scholten en Scholl Engberts, de
SESA, bestaat nog. De huizen links en rechts zijn bijna alle gesloopt, ook de
voormalige Wilhelminaschool, het gebouw met de trapgevel. Alle gebouwen aan
de Markstraat en de Prinsenstraat moesten plaatsmaken voor nieuwbouw,
behalve het hoge, voormalige fabriekje van Hofkes en de woningen van het
gevangenispersoneel. De kaden van de Aa werden in het jaar 1969 vernieuwd.
Aan de Oude Deldensestraat, tussen de Violierstraat en de Christoffelstraat,
stond een gedeelte van de huizen die door de woningbouwvereniging Beter
Wonen werd gebouwd. De eerste steen werd gelegd door de burgemeester van
Ambt Almelo, P. Doorn. In de jaren 1975/76 werden deze woningen afgebroken
en meer naar achteren gebouw. De bewoners hadden aan de overkant van de
Oosteres vrij grote tuinen, waar aan de achterkant een pad langs liep. Het was
van de stadszijde te bereiken vanaf de Gravenalle, langs het huis dat destijds
werd bewoond door de familie Okker. Aan de oostzijde liep het pad langs de
muur van de moestuin van Huis Almelo (nu tuincentrum), op deze muur
groeiden muurleeuwenbek en muurvarentjes in de kalk van de voegen. Het pad
was in het jaar 1969 nog wel aanwezig maar loopt dood. Het postkantoor aan de
Hofstraat heeft heel wat verhuizingen achter de rug. Aan het begin van de
negentiende eeuw was er een posthuis aan de Oude Veemarkt, waar nu (2001) de
lampenwinkel Stuivenberg Verlichting is gevestigd. Op 26 november 1867 werd
aan de Markt het Beursgebouw annex Post- en Telegraafkantoor voor het publiek
opengesteld, waar het tot omstreeks 1900 als zodanig functioneerde. Op 24 april
1902 werd het gebouw als kantongerecht in gebruik genomen. Het postkantoor
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verhuisde naar het prachtige voormalige woonhuis aan de Grotestraat van
Salomonson, directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomweverij (nu
parkeerterrein), tot het te klein werd en er na de oorlog aan de Hofstraat een
groot, modern kantoor werd betrokken. Dit werd een paar jaar geleden
afgebroken en nu huist de post in een piepklein kantoortje aan de Rosa
Luxemburgstraat met elders in de stad een zestal bijkantoortjes, waarvan
sommige ook weer opgeheven dreigen te worden. Evenals het postkantoor werd
de openbare bibliotheek en leeszaal aan de Hofstraat afgebroken, om plaats te
maken voor een viertal luxe flatgebouwen. De eerste Openbare Bibliotheek en
Leeszaal stond aan de Grotestraat, schuin tegenover het oude stadhuis. De
bibliotheek werd op initiatief van Hendrik Salomonson Gzn., directeur van de
Koninklijke Nederlandsche Stoomweverij Nijverdal, opgericht en geopend op 5
maart 1918. Het gebouw Grotestraat 75, een herenhuis, werd voor dit doel
gekocht van Adolf Salomon van Nierop, adjunct-directeur van genoemde
stoomweverij. De nieuwe bibliotheek aan Het Baken, gebouwd onder
architectuur van het Delftse architectenbureau Mecanoo, werd in het jaar 1994
geopend door koningin Beatrix. Het gebouw heeft intussen plaats moeten maken
voor luxe flats. De kerk en de pastorie van de gereformeerde kerk in het
Molenkampspark zijn beide in het jaar 1971 afgebroken. De eerste kerk van de
gereformeerden werd gesticht op de hoek van de Poulinkstraat en de 1e
Slichtestraat in het jaar 1861 en werd in het jaar 1897 verkocht. De tweede kerk
kwam in het jaar 1898 te staan aan de Prinsenstraat en werd in het jaar 1913
verkocht aan Isaac Bendien voor de uitbreiding van zijn fabriek. Tot aan de sloop
van de fabriek, die de kerk omsloot, was nog een gedeelte van de gevel zichtbaar.
Op 25 juni 1910, om zeventien uur, werd door dominee Pieter Abrahams
Veenhuizen de eerste steen gelegd van de derde kerk, aan de Molenkampspark.
De architect was Tjeerd Kuipers. De kosten van de bouw van een kerk, pastorie,
kosterswoning, kerkenraadkamer, consistorie en de grond bedroegen
drieënveertigduizend gulden. In het jaar 1971 werd ook deze kerk met
bijbehorende gebouwen afgebroken. De diensten werden voortgezet in een zaal
van de Rönneboom aan de Bavinkstraat, tot ook deze gelegenheid werd verlaten
en de gemeenteleden waren aangewezen op de Emmaüskerk aan de Vissedijk. De
Molenkampskerk werd achtereenvolgens bediend door de predikanten
Veenhuizen, Knoppers, Milo en Smeenk. Van dominee Knoppers een amusant
voorval uit zijn ambtelijke loopbaan. In zijn eerste gemeente (Kapelle-Biezelinge)
had hij zich eens op een zondagmorgen verslapen. Gemeente en kerkenraad
zaten te wachten in de kerk en toen de dominee niet kwam werd een ijlbode naar
de pastorie gezonden. Toen hij was gewekt, spoedde hij zich snel naar de kerk en
liet toen de gemeente als voorzang zingen psalm 3 vers 3: ‘Ik lag en sliep gerust
van ’s Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte’. Café De Mosterpot aan de
Wierdenstraat, gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw is inmiddels
afgebroken, zo ook alle boerderijen en schuren erachter: De Schulenborg, de
boerderij van Janmaat en nog meerdere waarvan ik de namen niet ken. Villa
Alexandra (Klooster de Goede Herder aan de Vriezenveenseweg werd na
brandstichting afgebroken. Uit Duitsland verdreven rooms-katholieke zusters
hebben in het jaar 1876 aan de Vriezenveenseweg een gesticht gebouwd voor de
‘Opvoeding en zedelijke verbetering van (niet oppassende) R.K. minderjarige
meisjes’. Zij benutten tevens de op het aangekochte terrein staan villa
Alexandria, die in het jaar 1867 was gebouwd door Egberts Diederik Kunst voor
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zijn echtgenote Alexandra Kartchagina, die hij bij zijn verblijf in Rusland had
leren kennen. Het gesticht breidde zich uit en de villa werd het verblijf van de
zusters. Recentelijk werd zuidelijk van het oude complex een moderner
onderkomen gebouwd. In de leegstaande oude gebouwen werd meermalen brand
gesticht en uiteindelijk werden zij gesloopt. De zusters, allen van gevorderde
leeftijd, vertrokken naar tehuizen voor religieuzen. De naam van de nieuwe
inrichting werd: Orthopedagogisch Centrum Alexandra. Een amusant voorval
stond in het Twentsch Zondagsblad van 13 november 1896:
Uit het gesticht ‘De Goede Herder’ te Ambt Almelo, werd Zondagmiddag een der
verpleegden, J.H. uit Enschede, oud 18 jaren, die door haar ouders daar was
geplaatst, terwijl zij zich met andere meisjes op de speelplaats bevond, door haren
vroegeren beminde, zekeren van L. te Enschede, en nog 3 personen meer,
ontvoerd. Ze verschaften zich toegang door met een bootje den Hollander Graven
op te varen en de schutting over te klimmen. Toen het meisje niet mede wilde en
om hulp riep, trok v. L. zijn mes en zwaaide daarmede rond, zoodat de andere
verpleegden, die toeschoten, niet konden helpen. Zoo gelukte het hem het meisje
over de schutting te tillen en in het bootje mede te voeren. Toen de zusters op het
gerucht kwamen toesnellen was natuurlijk van inhalen geen sprake meer.
Onmiddellijk werd de politie van het gebeurde in kennis gesteld, maat ’t mocht niet
gelukken de daders in handen te krijgen. Door de ouders van ’t ontvoerde meisje is
bij de betrokken autoriteiten eene aanklacht ingediend. Aan de Zw(olsche)
C(ourant) meldt men, dat de vluchtelingen per vigilante (gesloten rijtuig voor vier
personen) van hier over de grenzen zijn uitgeweken.
Voor de Tweede Wereldoorlog waren in Almelo de enige tehuizen voor bejaarden
het Sint Antonie Gasthuis aan het Schalderoi en het Sint Canisius Huis, een
afdeling van het Sint Elisabeth Ziekenhuis aan de Hofkampstraat. In het jaar
1944 bood Willem Constatijn, graaf van Rechteren Limpurg, die toen in
diplomatieke dienst was en in Egypte verbleef, zijn Huis Almelo aan als
huisvesting voor bejaarden. Tijdens de oorlog werd het Huis gevorderd door de
nazi’s en daarna door de geallieerden. Op 18 april werd het Huis tijdelijk in
gebruik genomen voor de bejaardenzorg. Ondertussen nam K.J. Eilander,
voorzitter van de diaconie, het initiatief voor de aankoop van de grond waarop de
villa Het Paviljoen had gestaan aan de Vriezenveenseweg, eigendom van de
familie Tilanus. Op 13 juli 1949 passeerde de akte van de stichting van het
bejaardencentrum De Klokkenbelt. In de buurt zijn vroeger klokken gegoten,
vandaar de naam. Op 9 februari 1952 opende Willem Drees senior de inrichting.
Het gebouw is gesloopt omdat de nodige modernisering en uitbreiding ter plaatse
te kostbaar werden. Diverse panden aan Grotestraat en Holtjesstraat zijn
afgebroken (1999). Vanaf de zuidelijke hoek van de Grotestraat en de
Holtjesstraat zijn in beide straten verschillende panden gesloopt (2001). Links en
rechts van de Bornsestraat en de Bornebroeksestraat zijn links en rechts diverse
gebouwen afgebroken (2001). De oude Societeit tot Nut en Vermaak van het jaar
1895 met haar eind negentiende eeuwse charme, staat op de voorgrond van de
moderne zijkant van het Theater hotel. Het is een staaltje wansmaak van de
bovenste plank. Waar eens de textielfabriek van Bendien stond, staan nu de flats
aan de Prinsenstraat. Zelfs de Tuinstraat heet nu Sesastraat. Er kwam een
tunnel in de Wierdensestraat in het jaar 1980. Mooi vind ik het mozaïek in de
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tunnel. Het illustreert een in boekvorm uitgegeven verhaal van meester G.B.
Vloedbeld, over Mans Kapberg. Het initiatief voor dit kunstwerk ging uit van
Stadsherstel. Het werk werd uitgevoerd door leerlingen van het Regionaal
Opleidingen Centrum onder leiding van J.L. Pezie (2001). Aan De Kreek staat een
moskee. De eerste steen werd gelegd door de ambassadeur van de republiek
Turkije, Oktarg Cancardes. Aan de Aletta Jacobsstraat staat een aantal nieuwe
flats. De rechtbank (van de eerste aanleg) is er nog en ook het torentje van de
koninklijke textielfabriek Nijverdal ten Cate NV aan de Egbert Gorterstraat. De
haven is weg, er is nu een jachthaven en flatgebouwen aan de noordzijde van de
Haven.
Wat behouden moet blijven is de hervormde kerk op het Kerkplein. De
hervormde kerk of Grote Kerk werd gesticht als kapel, waartoe Otto 111,
bisschop van Utrecht in het jaar 1236 toestemming verleende aan Hendrik van
Almelo. Na enige verbouwingen werd in het jaar 1404 een nieuwe kerk in
gotische stijl gebouwd. Het verhoogde koor daarvan bestaat nog als het oudste
gedeelte van het tegenwoordige gebouw. In het jaar 1733 werden de toren en het
schip van de kerk vernieuwd. In het jaar 1738 werd de eerste dienst in het
nieuwe kerkgebouw gehouden. In het jaar 1781 kreeg de toren zijn achtzijdige
bekroning. De voorganger van de rooms-katholieke kerk Sint Georgius aan de
Boddenstraat was van zeer bescheiden afmetingen en werd tegelijk met de nog
bestaande pastorie gebouwd in het jaar 1784. Ze lag direct aan de Boddenstraat,
in tegenstelling tot de huidige kerk, die op enige afstand er van is gesitueerd. In
het jaar 1901 werd begonnen met de nieuwe Sint Georgius, die wat het schip
betreft in het jaar 1902 voltooid was. De toren kwam klaar in het jaar 1903. De
inwijding vond plaats op 2 juni 1902 door monseigneur Van de Wetering,
bisschop van Utrecht. Bouwpastoor was deken Reinders, architect Wolter te Riele
Gzn. uit Deventer, de aannemer Spoor te Almelo.
De doopsgezinde kerk aan de Grotestraat Noord lag bij de stichting in het jaar
1684 op enige afstand van de straat. Toen was het niet toegestaan voor de
doopsgezinden in de rooilijn te bouwen. In het jaar 1791 werd het plan tot
vergroting van de kerk tot aan de rooilijn voorgelegd aan Sofia Carolina van
Rechteren. Na het indienen van een request (verzoek) dienaangaande volgde op 1
april van dat jaar haar gunstige beschikking en kon de kerk worden vergroot. Het
interieur is erg sober. Een bijzonderheid is de klok boven de vestibule uit het jaar
1736 van Johann Heinrich Grammen Heilbron. Hij was klokkenmaker en
geneesheer te Almelo. Het voormalig woonhuis van G. Salomonson Hzn. aan de
Grotestraat heeft versieringen met mannenhoofden, gietijzeren decoraties aan de
onderzijde van de vensters en de consoles onder de vensterbanken. Het huis
heeft een souterrain. Het heeft onder meer jarenlang als meisjesvakschool
gediend en is in het jaar 1972 een restaurant.
De prachtige banketbakkerswinkel van J.W. Gunther op de hoek van de
Grotestraat en de Schuttenstraat is in het jaar 1910 gebouwd in Jugendstil. Op
de topgevel zijn fraaie tegeltableaus en stenen vazen (taarten) op de topgevels.
Het is op initiatief van Stadsherstel gerestaureerd. Het linkergedeelte van het
Jugendstilpand uit het jaar 1906 van A.G. Schaake, fruit en comestibles, op de
hoek van de Grotestraat en het Schokland, is in de loop der jaren enkele keren
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verbouwd en naar links uitgebreid. De architect was Jan de Wolff.
De Sociëteit tot Nut en Vermaak aan de Grotestraat wordt nu als een
Madurodamgebouwtje overheerst door het moderne Theater hotel en is nu ruim
honderd jaar oud. Op 2 februari 1895 werd de eerste steen gelegd, waarna het
gebouw in december in gebruik werd genomen. Enige dagen daarvoor werd
afscheid genomen van de oude soos die aan de overzijde van de Grotestraat lag,
schuin tegenover het nieuwe gebouw. Oude stadsgenoten (zijn ze er nog?) zullen
met weemoed terugdenken aan de concerten, uitvoeringen van diverse
verenigingen, balmasques en andere evenementen die hier plaatsvonden. Dit zal
eveneens het geval zijn met de nog in leven zijnde notabelen die weliswaar een
vergaderruimte tot hun beschikking hebben in het stadhuis, maar de
herenkamer aan de voorzijde van de oude soos zullen zij missen bij het gebruik
van de lunch. Café ’t Botervat staat samengeperst tussen de Hema en de
voormalig herenkledingzaak van Jan Pezie. Het Botervat is sinds het jaar 1913
bij boer en burger wijd en zijd bekend. Nadat het pand met meerdere panden
(links en rechts) afbrandde, werd het café herbouwd in het jaar 1973 herbouwd
in Jugendstil.
In de jaren 1690 en 1691 werd in Almelo een nieuw stadhuis gebouwd aan de
Koornmarkt, naast de Molenstreng, op de plek waar voordien twee woningen
stonden. Men neemt aan dat de architect Philips Vingboons was, die in het jaar
1662 ook Huis Almelo bouwde. Het gebouw heeft in de loop van de jaren diverse
bestemmingen gekregen. Behalve stadhuis was het waag, rechtbank,
kantongerecht,
politiebureau,
telefooncentrale,
bureau
voor
vreemdelingenverkeer (verkeershuis), kantoor van de Algemene Vereniging voor
Ambacht, Beroep en Handel van de Gemeenschap Almelo, de Volksuniversiteit en
van NV Blankenstijn en Rootveld. Daarna staat het enige jaren leeg en raakt het
in verval. Op 26 januari 1946 dringt de supervisor voor stadsvernieuwing, De
Komter, bij burgemeester en wethouders aan op restauratie van het oude
stadhuis. De meningen over het lot van het gebouw liepen sterk uiteen: afbraak,
verplaatsing of behoud door restauratie? Er volgden twee enquêtes. Ten slotte
wordt met één stem tegen door de gemeenteraad besloten over te gaan tot
restauratie. Hieraan wordt in maart 1971 begonnen en in juni 1972 is het karwei
geklaard. Architect Hulshoff met assistent Dethmer en opzichter Kamphuis zijn
verantwoordelijk voor het schitterende resultaat. Het gebouw kreeg een
bestemming als horecabedrijf met wisselende uitbaters. Op het ogenblik is het
een restaurant.
Cinema Palace, voorheen de Almelosche Bioscoop, is een mooi gebouw aan de
Grotestraat, waarin nu een schoenenzaak is gevestigd. Het was een van de twee
bioscopen die Almelo na de oorlog rijk was. De noordelijker gelegen bioscoop
heette vroeger Favorite. Tegenwoordig is het met twee zalen de enige bioscoop,
maar heet nu Varossieau, naar de meisjesnaam van de echtgenote van de reeds
lang overleden directeur Hartgers. De eerste bioscoop in Almelo was De Witte
Bioscoop, later het café Klein Flora aan het Stationsplein, de entree was een
dubbeltje. Wat later was het de bioscoop Denovo van directeur Schoppert, schuin
tegenover het oude stadhuis, waar in een L-vormige zaal de films van die tijd
draaiden. Schoppert werd directeur van Favorite en werd opgevolgd door
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Hartgers.
Het Rectorshuis aan de Korte Prinsenstraat met daarachter de Latijnse School is
in het jaar 1783 gesticht door het stadsbestuur. Tot het jaar 1816 was Gottlob
Erler de enige leerkracht. Hij werd geboren te Zittau in Saksen. Hij trouwde in
Tubbergen. In het jaar 1925 nam hij ontslag. De vakken die hij onderwees waren
Latijn, Grieks, Hebreeuws, Frans, Engels, Duits, wiskunde, aardrijkskunde en
geschiedenis. Willem de Clerq, die op zijn reizen naar Twente in de julimaanden
van 1812 en 1813 ook Almelo bezocht, vertelt in zijn dagboek over een bezoek
aan de Latijnse School, toen daar een openbare les werd gegeven. Hij laat zich
erg kritisch en laatdunkend uit over de prestaties van de leerlingen. Deze
vertaalden gedeelten uit Nepos, Terentius en zelfs uit Horatius, die er volgens
hem waren ingepompt en hij meende ook dat de leerlingen van tevoren wisten
welke zinnen zij te vertalen zouden krijgen.
Het Grieks was net zo en bij meetkunde moesten ze verschillende figuren
aanwijzen en daarbij zeggen: dit is een cirkel en dat is een hoek. De ouders, wier
kinderen dit college bijwoonden, glimlachten en hun gelaat straalde van vreugde
bij het aanhooren van zooveel wondere dingen. Maar al die geleerdheid
beteekende niets, Que de temps perdu!
De oprichting van de HBS in het jaar 1874 betekende het einde van de Latijnse
School. Architect Vixseboxse was de laatste bewoner. Na jaren van leegstand
kreeg hier het Museum voor Heemkunde, dat de waag had moeten verlaten,
onderdak.
De Waag aan de Markt is in het jaar 1913 in neo-renaissancestijl gebouwd. De
benedenverdieping was de hal waar op marktdagen boter en eieren werden
verkocht en later ook vrijbankvlees. De bovenverdieping heeft dienst gedaan als
raadszaal en herbergde het Museum voor Heemkunde Almelo. Toen het gebouw
geen dienst meer deed als waag, werden er tentoonstellingen gehouden,
bijvoorbeeld door de Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde en
door de Dahliavereniging, de Kunstkring De Waag, fotoclubs, vogelverenigingen.
Op de zolderverdieping werd les gegeven in tekenen door de architect Jan Jans
en er waren lessen houtsnijden, dat toen in de mode was als huisnijverheid. De
gemeente verkocht het fraaie gebouw voor een gulden aan Van der Valk, eigenaar
van het Theater hotel. Die liet het pand jarenlang ongebruikt en heeft het, naar
men zegt, voor achthonderdduizend gulden doorverkocht aan een Duitse
handelaar in vitaminepreparaten, die ook niets gedaan heeft aan het sterk
verwaarloosde gebouw. Bij de bevrijding op 4 en 5 mei 1945 werd De Waag, die
door nazi militairen was bezet, zwaar beschadigd door het geschut van een
Canadese tank, die vanaf de Grotestraat het gebouw onder vuur nam.
Huize Castello, een prachtige villa, werd gebouwd in opdracht van Adolph
Frederik Lodewijk, graaf van Rechteren Limpurg, voor zijn moeder, de douairière
Adamina Petronella Andrea, gravin van Rechteren Appeltern. Zij overleed op 26
november 1917. In 1929 verkocht haar zoon Castello de villa aan A.J. Ellens,
president van de arrondissementsrechtbank. In 1940 kreeg de etaleurvakschool
DEVA de villa als onderkomen, na in 1938 te zijn opgericht in café Bellevue aan
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de Bleekweg. Directeuren waren Herman Pezie en Hans van der Aa. Pezie kocht
na enige tijd de villa van Ellens. Later werd de villa eigendom van de gemeente
Almelo, die haar verhuurde aan Radio Almelo. Nog later waren er de kantoren
van La Strada (reclame- en adviesbureau) en Press Service (journalistieke
producties) gevestigd. Rovers hebben de mooie metalen honden, die de toegang
‘bewaakten’ gestolen.
De Korenmolen De Hoop aan de Nieuwstraat heeft met windkracht gemalen van
ongeveer 1870 tot 1951. De molen is een achtkante bovenkruier met stelling,
heeft een vlucht van vierentwintig voet en twee koppels maalstenen. Bij de bouw
is gebruik gemaakt van onderdelen die vrijkwamen bij de afbraak in het jaar
1869 van de Nieuwe Molen aan de Ootmarsumsestraat, tegenover de
Molenstraat. De steen boven de ingang van De Hoop, met het wapen van Stad
Almelo, is van deze molen afkomstig. Op 2 september 1910 brandde de molen af,
evenals de woning van de molenaar. Deze werd verdacht van brandstichting en
in hechtenis genomen, maar uiteindelijk vrijgesproken. Op het bakstenen
ondergedeelte van de molen, dat intact was gebleven, werd een romp geplaatst
die afkomstig was van een molen uit Makkum en het binnenwerk werd geheel
nieuw aangebracht. Het spookte ook op de molen. Oude mensen uit Almelo
weten te vertellen dat een witte gedaante zich af en toe, bij nacht en ontij, op de
omloop vertoonde. Was dit misschien de met meel bestoven molenaar, die even
een luchtje kwam scheppen? Molenaar Van Loo, die de molen wegens
omstandigheden in 1951 moest verkopen, werd opgevolgd door zijn knecht. Deze
voorzag de molen van elektriciteit zodat de wieken niet meer door de wind
behoefden te draaien. De molen is gerestaureerd en tegenwoordig laten enkele
vrijwilligers hem op zaterdag draaien waarbij de molen is opgesteld voor het
publiek (1964).
De Grotestraat met het oude stadhuis, de levensader van Almelo, was tot het
begin van de twintigste eeuw een woonstraat met weinig winkels. In tegenstelling
tot toen vindt men er nu uitsluitend een aaneengesloten winkelfront, waarvan de
eigenaren en huurders elders wonen. Het aantal modezaken is verbluffend groot
en de concurrentie evenzo, hetgeen wel blijkt uit de steeds weer leeg- of te huur
staande panden. De Grotestraat was vroeger ook een van de straten waar de
gegoede stand in herenhuizen woonden, waarvan het Hofkeshuis wel de kroon
spande. Wie nog iets van de vroegere glorie van het straatbeeld wil zien, moet
omhoogkijkend langs de straat wandelen, de onderpuien negeren en de niet meer
bewoonde bovenverdiepingen bekijken.
Voor een belangrijk deel is dit boek – naar eigen emoties – een afscheid van de
geschiedenis van de oude steden en dorpen, de marke, de schipperij, de
boerderijen, de uitgestrekte heidevelden en de oude Twentse erven. Waar is er
nog één, behalve in de herinnering, in volledige originele staat te vinden? Vrijwel
alle boerderijen zijn verbouwd of vervangen door nieuwbouw, menig erf staat vol
nieuwe schuren die de naam nauwelijks verdienen. En die dikwijls door hun
reusachtige afmetingen zeker de oudere bouwwerken wegdrukken en het gehele
overheersen. En voor zover een boerderij of erve in zijn geheel door
monumentenzorg onder handen werd genomen, ging toch de sfeer verloren, en
die niet alleen. Gebruik van verkeerde bouwmaterialen, tropische houtsoorten,
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riet in plaats van stro voor dak en wanden, metalen binddraad in plaats van
bindtwijg. En de toepassing van foute of gefantaseerde 'oude' methoden en
elementen, vensters waar een boerderij nooit echte vensters had. Achtergevel,
zijgevels, houten geveltoppen, glazen niendeur, al te opzichtig opgepende
deurplanken, met wiggen vastgezette windveren maakten zulke objecten
ongeschikt voor bouwhistorische studie. En wat betreft het bedrijf: ook
boerenbedrijven worden steeds meer computer gestuurd. Of het nuchter en reëel
is dat alles te betreuren valt te betwijfelen maar het zijn wel de feiten. In Den
Haag werden de problemen van het platteland ondertussen beschouwd als
marginale kwesties (in de kantlijn, niet belangrijk). Alle aandacht voor de Vijfde
Nota Ruimtelijke Ordening was gericht op de Randstad, op de brandhaarden
Amsterdam-Schiphol, de Zuiderzeelijn en de Hoge Snelheidslijn. Ook waren er
ideeën om het platteland tussen Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden prijs te
geven en er Hollandstad te bouwen, een compleet nieuwe stad met de omvang
van Den Haag. Voor de plattelandsbestuurders waren het zware jaren. Er werd
hard gewerkt aan zaken die allesbehalve onzin waren: aan de verdere
ontwikkeling van de infrastructuur, aan de bouw van nieuwe scholen,
verbetering van het woonklimaat, aan het zoeken naar nieuwe werkgelegenheid.
Tegelijk moest iedere burgemeester zijn eigen rondweg hebben. Iedere gemeente
probeerde nieuwkomers te lokken door alles toe te staan wat elders – terecht –
verboden was. Iedere plaats was wel bezig met de ontwikkeling van een
‘mega’park, of een andersoortig industrieterrein. Heeft u de 'Mallemolen' al gezien
op de rotonde Auke Vleerstraat bij het Business en Science park in Enschede?
Het is een object van de Rotterdamse kunstenaar Olaf Mooy. Het zijn roestvrij
stalen banden – versierd met autootjes – die een bal vormen, met een doorsnee
van vier meter.
De verhalen in dit boek maken duidelijk wát we verloren: Enter als het
middelpunt van Overijssel. Er was voor de vervuiling van de Regge in de rivier
veel vis te vinden. Legio zijn de verhalen over het gemak waarmee men deze kon
vangen. Esendam vertelde dat ze tenslotte de vis niet meer lusten. Omstreeks
1812 begonnen voor Twente de ontwikkelingen die haar karakter zou gaan
veranderen. Toen kwam het goedkope graan uit de Oekraïne op de markt
waardoor de Twentse roggehandel grotendeels instortte. In de jaren dertig begon
met snelspoel, weefscholen, kettingsterken en de bemoeienis van Thomas
Ainsworth en de Nederlandsche Handelmaatschappij een snelle groei van de
katoenindustrie, die inmiddels al weer verdwenen is omdat de afzetmarkt in Indie
is verdwenen. De komst van de verharde wegen met zijn vele vrachtrijders
maakte snelle levertijden mogelijk maar brak het vervoersmonopolie van de
schipperij. Tot een industrialisatie in de zin van fabrieken met stoommachines
kwam het nog niet. Daarvoor bleef het vervoer van de steenkolen en de
grondstoffen veel te duur. Vooral na de komst van de spoorwegen in 1865
begonnen de fabrikanten vele fabrieken met stoommachines te bouwen en de
thuiswevers werden fabriekswevers.
In de tweede helft van de achttiende eeuw gingen enkele grootgrondbezitters, die
tot dusver hun gebied voornamelijk als jachtterrein hadden beschouwd,
aandacht schenken aan verbetering van de landbouw en ontginning van woeste
grond. Het was een verschijnsel dat zich over Europa verspreidde en naar men
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zegt zijn oorsprong had bij de Psysiocraten in Frankrijk. Die beschouwden de
natuur – en in het bijzonder de landbouw – als bron van welvaart. In
wetenschappelijke genootschappen probeerde men elkaar van de schoonheid van
de natuur te overtuigen en van de nieuwste theorieën en werkmethoden op
landbouwgebied op de hoogte te brengen. Daartoe behoorde het streven om
woeste gronden te ontginnen.
De zompenvaart had aan deze ontwikkelingen geen deel. Integendeel, ze kwijnde
weg en moest zich tevredenstellen met de kruimels. Op 16 augustus 1816 gaf de
burgemeester van Almelo te kennen:
Onder de middelen van redres (herstel) moeten wij voornamelijk brengen de
verbetering van de vaarten naa Zwolle en Deventer, waarlangs onze goederen afen aangevoerd worden, die zich in zulk eenen verwaarloosden toestand bevinden,
dat men des zoomers meestal genoodzaakt is de goederen per as te transporteren.
En de vier blekerijen zijn – op de Haarlemse Blekerijen na – de voornaamste in ons
land, en ze hebben een groot gedeelte van het bleekseizoen gebrek aan water.
Door gebrek aan transport de granenhandel ook verhindert en kostbaar wordt.
Ook al was een behoorlijke oppervlakte hiervan geschikt voor ontginning tot
bouwland en weiland, niet iedereen voelde iets voor de verdeling van de woeste
markegronden. De redenen waren: men had al te weinig mest voor het land dat
men onder de ploeg had, teveel grond zou verloren gaan door aanleg van wegen,
sloten en houtwallen en de armen zouden nu geheel ten laste van de marke
komen. De verkregen gronden zouden te ver van de boerderijen komen te liggen.
Vooral in de twintigste eeuw (1800-1900) is het erfrecht van de boerderijen in de
marke verdrongen door de opvattingen uit het Franse recht. De opvattingen
golden reeds lang in de steden: 'als het kan moet ieder kind een gelijk erfdeel
hebben.’ Dit principe is voortdurend sterker doorgedrongen in het
rechtsbewustzijn van de markenbewoners.
Het totale oppervlak aan water was vroeger honderdeenendertigduizend en
achthonderd (131.800) hectare, in 1950 was dat nog honderdveertienduizend
(114.000) hectare. Van de vroegste scheepvaart op de rivieren in Oost-Nederland
weten wij weinig. Gegevens erover zijn slecht fragmentarisch tot ons gekomen.
Uit de eerste helft van de veertiende eeuw komen berichten, waaruit we mogen
concluderen dat er al vrij geregeld werd gevaren. De winter van 1844-1845 was
zo streng dat op 20 augustus 1845 nog een bevroren laag van dertig centimeter
werd aangetroffen onder zand en veen. De winter telde niet minder dan
vierentachtig vorstdagen en de scheepvaart lag bijna vier maanden stil: van 1
december 1844 tot 1 april 1845. In zijn Kroniek van De Lutte besteedt ook
pastoor Geerdink aandacht aan de strenge winter. Midden maart vroor het in
Leeuwarden nog achttien graden en in Groningen daalde de temperatuur 's
nachts zelfs tot eenentwintig graden. De rivieren waren alle dichtgevroren. Men
reed met karren over het ijs in plaats van over de bruggen en ook de Zuiderzee
was een grote ijsvlakte en de eilanden Urk en Schokland waren alleen te voet of
met sleden bereikbaar.
Ik wist niet dat het hele gebied tot de Ruhr vroeger bij Twente hoorde en dat je er
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verstaanbaar kunt maken in de Enterse taal. Het doet mij goed me te beseffen
dat het taalregionalisme zich niet op een doodlopende weg bevindt en dar er zich
een opleving voordoet in de belangstelling voor de streektaal. Ik kocht een Bijbel,
geschreven in de Twentse taal. Frank Löwik beschrijft in zijn proefschrift de
geschiedenis van het Twentse regionalisme met al zijn hoogte- en dieptepunten.
Een nog onbekend maar zeer boeiend facet van onze rijke streekhistorie. De
streekliteratuur staat in de belangstelling. En dat in de tijd dat de nationale
grenzen vervagen.
De hernieuwde belangstelling uit zich onder andere in de bestudering van:
- de streekgeschiedenis;
- de tradities;
- de folklore;
- de boerderijenbouw;
- het landschap;
- de cultivering van de streektalen;
- het stichten en onderhouden van centra van waaruit der regionale
cultuur bestudeerd en gepropageerd wordt.
Bovendien zult u beseffen dat het tegenwoordig nog niet zo slecht is. Dat de tijd
waarin we nu leven veel goede kanten heeft. Ik word als vrouw met respect
behandeld en kan zelfstandig een huis huren of kopen. Vroeger was dat wel
anders. Het zal destijds (in de tweede helft van de achttiende eeuw) weinig opzien
hebben gebaard toen men een schoolhoofd vroeg ‘liefst ongehuwd, omdat zijn
voorganger eene waardige weduwe heeft achtergelaten die nog lang mee kan’. De
invloed van Hugo de Groot is groot geweest. Zijn werk hielp een kader scheppen
waarbinnen de Europese grootmachten met elkaar konden omgaan. Zijn
argumenten waren niet gebaseerd op bijbelcitaten maar op het natuurrecht. De
idee dat door de menselijke rede kon worden vastgesteld wat goed en fout is. In
de Middeleeuwen werd oorlog beschouwd als een natuurlijke toestand. Een land
definieerde zichzelf via conflicten met vijanden en bondgenootschappen met
vrienden. Overigens: in het huis waar ik werk woont een mevrouw die nog net zo
denkt, namelijk dat oorlog nodig is om duidelijk te scheppen. Rond 1640 begon
een baanbrekende gedachte post te vatten. Deze nieuwe gedachtewereld vond
zijn intellectuele oorsprong in de Nederlandse jurist Hugo de Groot. De Groot had
de merkwaardige bewering gedaan dat vrede de natuurlijke staat van volwassen,
beschaafde landen was. En dat oorlog slechts beschouwd moest worden als de
laatste uitweg. En dat deze zelfs dan nog aan regels gebonden moest zijn, die
door partijen moesten worden onderschreven. Opvallend genoeg namen de
vorsten midden in de strijd de tijd om het boek De Jure Belli ac Pacis van De
Groot te lezen. De vredesonderhandelingen in Munster zouden anders zijn dan
alles wat tot dan toe in de wereldgeschiedenis zou hebben plaatsgevonden. De
onderhandelingen vonden in twee steden tegelijkertijd plaats: Munster en
Osnabrück. Ze verbonden de tachtig jaar oorlog tussen Spanje en de
Nederlandse provincies met de dertig jaar durende brute slachtpartij die in de
rest van Europa had gewoed. Onnodig om te zeggen dat de Dertigjarige Oorlog en
de Tachtigjarige Oorlog benamingen waren die na afloop werden toegekend, in
die tijd waren het conflicten zonder eind. Adriaen Pauw was een van de
belangrijkste mannen van de Nederlandse Republiek. Hij was de mede-
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Nederlandse afgevaardigde naar de bijeenkomst in Munster waar voor het eerst
afgevaardigden van Europese landen bijeenkwamen. De Europese landen waren
op zichzelf staande politieke eenheden in plaats van onderdelen die vielen onder
de paraplu van het Vaticaan of het Heilige Roomse Rijk. Ze erkenden elkaar als
soeverein en probeerden de zaken zelfstandig op te lossen. In 1648 werden de
twee verdragen ondertekend en zijn de geschiedenis ingegaan als de Vrede van
Westfalen. Het was de geboorte van de seculiere (secularisatie is verwereldlijking)
politiek, de voorloper van Versailles, Parijs, Camp David en de Verenigde Naties.
Het was het startschot voor de Gouden Eeuw.
We hebben ook de macht van de graven ingeruild voor de macht van de
plaatselijke regering. Tegenwoordig toetst een schoonheidscommissie de bouw
van huizen, boerderijen en grote gebouwen. In 1760 maakte een eis van de Heer
van Twickel dat op de loodrechte gevel een wolfseinde (afgeschuind eind van een
zadeldak) diende te komen. Het was Unico Willem graaf van Wassenaar, Heer van
Twickel die toen aan zijn rentmeester de instructie gaf:
De huysen die vertimmert moeten worden sullen voortaan geen planken gevels,
voor nog agter mogen hebben, maar met afvallend stroo dak, off zogenaamde
wolfskappen gemaakt worden.
Die macht is ook niet gewijzigd, alleen de organisatie want de toetsing wordt nu
door een commissie uitgevoerd.
De doodstraf is afgeschaft. Maar in de zeventiende eeuw nog niet. Hans
Bontemantel beschrijft een geval dat zich afspeelde in mei 1669, waarbij iemand
was beschuldigd van valsemunterij en na een hevige klopjacht over de daken was
aangehouden. Op 28 mei werd zijn zaak behandeld in de pijnkamer, waarbij
Bontemantel zelf fungeerde als president van het college van schepenen. De
schout stelde voor om de man de rechterhand af te kappen, hem vervolgens te
onthoofden en zijn lichaam op het galgenveld ‘van de voogelen gegeeten en van de
lucht verteerd’ te laten worden. De verdachte kon geen woord uitbrengen, viel op
zijn knieën en smeekte om een genadige straf. Nadat zowel de schout als de
verdachte zich teruggetrokken hadden, vroegen de schepenen, zoals de gewoonte
voorschreef eerst advies aan de burgemeesters. Die onderschreven de eis van de
schout. Daarna was het de beurt aan de schepenen zelf. Hans Bontemantel
beschrijft voor dit geval de beraadslaging over de straf tot in de details, en geeft
daarmee een ongebruikelijk kijkje achter de schermen van de zeventiendeeeuwse rechtspraak op het stadhuis. Zelf gaf hij, als president, eerst een kort
overzicht van de bestaande juridische literatuur op dit punt. Wat was een
passende straf voor een valsemunter? De ene meende dat zo iemand in kokende
olie diende te worden gegooid, anderen spraken van verbranding, onthoofding,
het zwaard of ophanging. In eerdere gevallen had men valsemunters onthoofd, en
dat stelde Bontemantel nu ook voor. In plaats van het afkappen van de
rechterhand zag hij echter liever dat enkele instrumenten van het misdrijf
publiekelijk gebroken zouden worden. Bontemantels collega deelde die mening.
Alleen leek hem het publiekelijk vernietigen van valsemunt-instrumenten nogal
verwarrend voor het ceremonieel van de executie. Een ander: hij moet aan de
stok geworgd worden, nadat hem de hand is afgekapt; een ander: het zwaard;
een ander: het zwaard, en het breken van de instrumenten; een ander: ‘hant af te
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cappe, aen een staak geworcht en daarnae geblaakert’; een ander: het zwaard;
een ander: aan de paal gewurgd; een ander: het zwaard. Hans Bontemantel
concludeerde daarop dat de meerderheid voor de dood met het zwaard was, plus
het onbruikbaar maken van zijn instrumenten, inbeslagname van zijn goederen,
en overbrenging van het lijk naar het galgenveld. De schout mocht nu weer
binnenkomen, en hem werd verzocht het houten schavot voor het stadhuis te
laten opbouwen en de beul te waarschuwen. Twee dagen later gingen de schout
en twee schepenen naar de cellen om de valsemunter en nog een andere
veroordeelde te vertellen dat zij kinderen des doods waren. Oudergewoonte moest
dat onder de blote hemel gebeuren, en wel volgens de formule: ‘Ick dachvaer u
tegen morgen ter hooger banke om een dach van den Hoochste te legge, en dat
ick u voorts vermaen, dat ghij u beryt tot sterven’. Vervolgens werden de
veroordeelden naar de pijnkamer gebracht, waar ze hun laatste uren mochten
doorbrengen met een dominee, een ziekentrooster en een laatste goede maaltijd.
De dag van de executie, 31 mei, vormde het hoogtepunt van alle ceremonieën. De
burgemeesters, de schout en de schepenen kleedden zich voor die gelegenheid in
hun zogenaamde bloedrok, een lange zwarte mantel met over de linkerschouder
de ‘bloedreep’, een zwart en rood fluwelen lint met het stadswapen. Rond negen
uur trokken de schout en schepenen naar de marmeren bank, vooraan in het
stadhuis. Deze bank was zo gebouwd dat het publiek dat vooraan stond door de
bronzen tralies in de ramen naar binnen kon kijken. Het plafond had men ooit
willen beschilderen met lucht en vogels om het effect van ‘openlucht’ nog te
versterken, maar dat was er nooit van gekomen. In deze bank nu werden de
veroordeelden binnengebracht, de schout vroeg de schepenen of ‘het hooch
genoeg op den dach is om de bank spannen’ en dezelfde vraag werd ook gesteld
aan de burgemeesters die van bovenaf uit het raam van het
burgemeestersvertrek toekeken. Daarna werd de aanklacht opnieuw voorgelezen.
Vervolgens vond er een ‘beraadslaging’ plaats met de burgemeesters over de
vraag of deze gevangenen werkelijk kinderen des doods mochten zijn. Dit hoorde
allemaal bij het ritueel, de werkelijke beslissingen waren al een paar dagen
eerder genomen. De schout kwam wederom met zijn eis, de schepenen gingen
opnieuw naar boven om ‘advies’ te vragen aan de burgemeesters en nadat ze
teruggekeerd waren werd door de secretaris het vonnis voorgelezen. Ook de rest
van de ceremonie werd buitengewoon nauwkeurig in acht genomen: het vertrek
van de schout, schepenen en veroordeelden naar boven, het luiden van de
klokken, het naar buiten steken van de roede van justitie, het rituele gebed dat
door burgemeesters, schepenen en gevangenen knielend in een kring werd
gedaan in de justitiekamer. De arme valsemunter werd door het zwaard van de
scherprechter ‘wat te hooch getroffen aen ’t hooft, en voorts met het swaert
afgesneede sijnde, is door de soon van den scherprechter aen de gemeente
vertoont’, aldus Bontemantel.
De schepenen konden soms fors tekeergaan bij het verhoor. ‘Soms zijn eenige
Heeren soo ijverich, dat de gevangens meer gesnauw horen dan van den Schout,
tot confusie van den secretaris’, schrijft Hans Bontemantel. Toch fungeerde de
schout in het proces als aanklager, en velden de schepenen het vonnis. Een
vonnis kon echter nooit zwaarder uitvallen dan de eis van de schout. Als de
schepenen de eis te laag vonden zeiden ze dat ze die ‘in advies wilden houden’.
Het was het signaal voor de schout om een nieuwe, hogere eis te stellen. Bij
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ernstige delicten en bij voldoende bewijs kon de schout ‘scherp examen’
voorstellen, teneinde de verdachte ‘door pijniginge de waerheyt te doen
bekennen’. Er kon namelijk geen doodstraf worden uitgesproken als de verdachte
zijn misdaad niet tegenover schout en schepenen bekend had. De schepenen
moesten voor een dergelijk verhoor apart toestemming geven. De marteling werd
uitgevoerd in een speciaal gebouwde pijnkamer, beneden in het stadhuis, vlak
naast de woning van de cipier. Bontemantel, die er als schepen vaak bij geweest
moet zijn, beschrijft het gebeuren in die pijnkamer op de toon van een medische
operatie. Daarbij duidt hij de verdachte zelfs voortdurend aan met ‘de patiënt’.
Om te beginnen wordt deze patiënt, zo schrijft hij, ontkleed en op de pijnbank
gezet. Dan worden er scheen- en/of duimschroeven aangedaan, er worden
gewichten aan de grote tenen gehangen, touwen aan de handen gebonden en
roeden gereedgelegd. Bovendien voegt de secretaris zich bij de verdachte met pen
en inkt, en aanwezig is uiteraard ook de knecht van de cipier die het eigenlijke
martelwerk moet doen. Vervolgens doet de aanklager ‘een stichtelijcke
aenspraak, de straffe der sonde voor ogen stellende’. Als de verdachte blijft
ontkennen worden eerst de scheen- en/of duimschroeven stevig aangedraaid. En
vaak is dat al voldoende om een verdachte te doen bekennen. Als de
scheenschroeven weer losgedraaid worden, zijn de kuiten van het slachtoffer
meestal ‘wafels gelijk’. Als de verdachte volhoudt wordt hij met gewichten aan
zijn tenen opgehesen, en soms tegelijk gegeseld. Niet zelden valt hij daarbij ‘nae
een schrickelijck geluyt in swijm’. In 1654 werd echter een paardendief dusdanig
gepijnigd dat hij al hangende ten slotte de gewichten van zijn tenen schudde.
Zonder bekentenis moest men hem vrijlaten. En dat gebeurde vaker. Wie volhield
en bleef ontkennen kon daarmee immers het schavot ontlopen. Van de tien
gevangenen die jaarlijks in de pijnkamer terechtkwamen werd dan ook aan
hooguit een of twee een bekentenis ontfutseld. Na de pijniging werden de
gevangenen door de cipier weer enigszins opgekalefaterd. Er was een zalfkastje
waarin de cipier de zalf bewaarde die hij voor dit doel gebruikte en waar de in
beslag genomen goederen werden opgeslagen. Wanneer der een doodstraf moest
worden uitgesproken, wachtte men tot de beul was gekomen. Vervolgens werd
een oud en gecompliceerd ritueel uitgevoerd. Allereerst werden de eis van de
schout en de bekentenissen van de verdachte naar de burgemeesters en de
schepenen gestuurd. Een paar dagen voor de mogelijke terechtstelling werden de
burgemeesters door de schepenen uitgenodigd om naar de pijnkamer te komen.
De burgemeesters hadden geen rechterlijke macht, maar in belangrijke kwesties
moest hun wel door de schepenen om advies gevraagd worden. Voor die
gelegenheid was de pijnkamer verduisterd en er brandden enkele kaarsen. De
heren lazen een gebed, de gevangene werd binnengeleid, de schout stelde zijn eis.
Er zijn zaken waar je naar terug kunt verlangen. Van heel veel moet je zeggen,
wat is het allemaal beter geworden. Er is vrijheid van godsdienst en de
godsdienst dicteert de staat niet meer. We hoeven geen wichelroedeloper op te
trommelen om de plaats aan te wijzen waar zich water in de grond bevindt, om
vervolgens op de aangewezen plek een put te boren. Het jagen voor het plezier is
voor bijna iedereen verboden en de woeste gebieden zijn niet meer het
jachtterrein van de adel, die er op bloederige wijze de vossen uitmoordde. Thuis
worden er geen dieren geslacht, zelfs niet meer door de moslims. Er is vrede in
Nederland, dus ook in Enter. Er zijn geen oorlogen en plunderingen meer van
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roofridders en soldaten en we hebben de koloniale overheersing de rug
toegekeerd. We kennen geen collectieve armoede, er is tegenwoordig een overheid
die de armen onderhoud. Vroeger was het in de steden voor zwervende armen
onhoudbaar, in de marken en buurtschappen was het nog erger. Hier hield men
zovele malen per jaar als het werd goedgevonden een complete drijfjacht op de
honderden ongelukkige paria's: de zogenaamde huttenbewoners. Bovendien had
iedere marke zijn armenjagers en politie, die – dag in, dag uit – de armen
achterna zat. Dit alles kweekte een haard van misdaad op vele plaatsen. De
sterksten en brutaalsten onder dit volk verschaften zichzelf recht, meestal met
knuppel of mes. Er worden tegenwoordig geen joden vervolgd zoals in de
Middeleeuwen. De joden waren toen menigmaal hun leven niet zeker want
vanouds hebben zij het bij de christenen verpest. In de tijd van de Zwarte Dood
kregen zij de schuld van alle ellende. Vooral de fanatieke flagellanten (lid van de
orde van geselbroeders in de Middeleeuwen) vervolgen hen tot in de dood. De
Twentse historicus pastoor Geerdink nam in de negentiende eeuw nog voetstoots
aan dat de geselaars, die in 1349 te Zwolle joden 'Amore Dei' (uit liefde voor God)
verbrandden, daarmee booswichten straften die waterputten hadden vergiftigd.
Karel V weerde bij plakkaat van 1546 de joden uit deze landen en ook Alva
vervolgde hen. De denkwijzen en taalgebruik zijn gelukkig ook veranderd,
alhoewel niet alles. Wie niet getrouwd is en toch zwanger is die moet, (ook nu
nog) na in het openbaar afgekondigd te zijn, schuld belijden, ‘want men behoert
gheen hoereerders in den lande te lijden’. Tegenwoordig krijgt men kinderen en
genereert men ze niet. Geld en werk bijvoorbeeld worden tegenwoordig
gegenereerd.
De Marranen hielden hun vrouwen en dochters binnenshuis en ze mochten
alleen onder begeleiding de straat op, waarbij ze gesluierd moesten zijn. In 1731
nog meldden de joodse leiders de burgemeesters van Amsterdam dat hun
ongetrouwde dochters nooit uitgingen en geen Nederlands spraken. In
Nederlandse en Engelse ogen werden ze onderdrukt en gevangen gehouden. Deze
gewoonte was zowel Portugees als joods. In 1651 maande Dom Francisco Manuel
de Mello te Lissabon dat vrouwen niet aan tafel mochten verschijnen als er een
man van buiten de familie te gast was. Een Engelse zeeman deed het volgende
verslag:
De getrouwde mannen zijn erg jaloers en zullen geen enkele vreemdeling toestaan
te gaan waar hun vrouwen zijn, laat staan ze te zien, en houden hun vrouwen
zoveel mogelijk verborgen (…) hun vrouwen, zowel getrouwde als ongetrouwde,
dragen een zwarte sluier over hun hoofd, die tot hun enkels reikt en alleen hun
ogen onbedekt laat.
Wanneer we Marranen veranderen in moslimsfundamentalisten zou het zo maar
een verhaal uit het jaar 2000 kunnen zijn. De Marranen vonden de vrouwen in
de Republiek onvrouwelijk, en andere Europeanen deelden die mening. Alle
Iberiërs zagen met afschuw hoe Hollandse (en ook Engelse) vrouwen alleen op
straat liepen en in het openbaar mannen kusten en omhelsden. En ook thuis
leken de Hollandse vrouwen zich nergens voor te schamen. De Engelsman Owen
Felltham meldde dat ‘de vrouw er de baas van het huis is.’ Hollandse mannen
klaagden er soms zelfs over dat hun vrouwen de broek aanhadden, en de
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autoriteiten, zich daarvan bewust, stelden hogere boetes in voor het slaan van
een echtgenoot dan voor het slaan van een echtgenote. Veel vreemdelingen
vonden de Hollandse vrouwen groot, sterk en bazig.
Het wezen en de geheimen van het Enterse volk zitten verstopt in de
mooderspraoke: de woorden en gezegden. Woorden en gezegden die een
betekenis vertegenwoordigen: de erfenis van onze voorouders; hier kan men hun
karakter afleiden. Taal houdt ons bezig, we kunnen niet zonder en we slaan
elkaar ermee om de oren. Taal is erbij horen, functioneren, begrijpen,
misverstaan, oorlog, liefde; kortom: het leven. De streektaal vergroot de identiteit,
geeft een gevoel van meerwaarde. Nogal eens doen mensen de Enterse taal af als
een 'achterhaald boerentaaltje'. 'Een beetje dom' want in elke taal kan in principe
alles uitgedrukt worden en elke taal heeft haar emotionele waarde als
moedertaal.
Schrijvers
en
dichters,
geschiedkundigen,
organisatoren,
kunstenaars, leden van regionale verenigingen tot behoud en versteviging van de
eigen traditionele cultuur beleden door hun woorden, werk of lidmaatschap – de
één meer, de ander minder – hun liefde voor hun geboortestreek. Daarmee
probeerden ze een dam op te werpen tegen een egaliserende confectiecultuur die
op alle fronten aan de winnende hand bleek. Adriaan Buter stelt dat wij de
moederlandse cultuur dienen te beschermen.
De cultuur is geen eenheidsworst en opgebouwd uit de gewestelijke
eigenwaarden. Het zijn deze waarden die diep in onze volksziel verankerd liggen.
Taal, volkskarakter, landschap, architectuur, zeden en gewoonten! Het zijn zaken
die in verschillende gewestelijke aspecten het begrip 'moederland' levend maken.
Ik constateer uit de verhalen dat het vroeger anders was maar ik weet niet hoe.
Als voorbeeld van het landschap heb ik alleen het Wierdense Veld en de Borkeld.
Toch krijg ik een idee wanneer ik lees over de uitgestrekte heidevelden tussen
Enter en Goor als ik over de Engbertsdijksvenen wandel. De verhalen over de
marken en grote erven ken ik alleen uit boeken want de veranderingen zijn al
begonnen in de tijd van mijn grootouders. Misschien kan de realiteit van dat
dorp aan de Regge nooit adequaat gevangen worden in objectief (zakelijk,
onbevooroordeeld) taalgebruik. Misschien kan ik uit de geschiedenis leren dat
schrijvers consequent alle gegevens gebruiken om te ontkennen hoe verscheurd
ze innerlijk zijn door het verlies van onze streek.
De taal kan de mensen een identiteit bieden. De Nederlandse taal zou die functie
kunnen vervullen, ware het niet dat het geen 'eigen' taal is. Dit gat kan goed
gedicht worden door de streektalen. De streektaal vergroot de identiteit, geeft een
gevoel van meerwaarde. De namen van vroeger roepen een oude tijd in mij
wakker. Herman Schönfeld Wichers, alias Belcampo, schrijft in ‘Bevroren
Vuurwerk’ dat sterven zonder nageslacht al een dubbel sterven is. Maar een
wereld achterlaten waarin je taal wordt uitgeroeid is het bitterste van alles. En
niet door innerlijk verval maar door een vreemde macht. Tegenwoordig zegt men
niet ‘heb uw naasten lief’, maar groeten de jongeren elkaar met de woorden
‘respect’ of ‘peace’.
Wat ik constateer is dat het xenofobische antagonisme (xenofobie: afkeer van
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vreemdelingen en al wat vreemd is; antagonisme: tegenwerking) tegenover
vreemde gebruiken, buitenlandse mensen en dergelijke op iedere volgende
generatie wordt overgedragen, en niet alleen in Twente! Het vrij liberale klimaat
van tegenwoordig leidt tot een zeer conservatieve reactie. Er ontstaat een
beweging die zich heftig verzet tegen de ontspannen, tolerante sfeer, de
onverschilligheid tegenover tradities, de bezoedeling van de oude ‘zuiverheid’ en
de vergrijpen tegen de heilige wet. En hun vijanden spreken natuurlijk over
‘terroristen’ en ‘bandieten’. Ik maak mijzelf geen verwijten, ik doe er niet aan
mee, dat is alleen maar verspilde energie. Maar het geweld en het moorden moet
afgelopen zijn!
Wij kennen de eerwraak niet meer, de wraak met weerwraak als gevolg. Er zijn
echter jongeren, en ook ouderen, die een groot wantrouwen hebben tegen de
samenleving en tegen personen in het bijzonder en die wraak nemen. Ze moeten
echter niet alleen gestraft worden maar ook dienen ze te worden opgevoed. Er
zijn vaak jongeren die zelfmoord verheerlijken. Uit onderzoeken blijkt dat de
redenen tot zelfmoord vele kunnen zijn: angst, verveling, teleurstelling. Ook
wraak, het vragen om aandacht of een neurotisch geworden doodsverlangen. De
nabestaanden gaan vaak gebukt onder zelfverwijt, hetgeen vooral bij kinderen op
hun hele verdere leven een verwoestende uitwerking kan hebben. Het aanzetten
tot zelfmoord of het daarbij behulpzaam zijn is in Nederland verboden volgens
artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht. ‘Hij, die opzettelijk een ander tot
zelfmoord aanzet, hem daarbij behulpzaam is of hem de middelen daartoe
verschaft, wordt, indien de zelfmoord volgt, gestraft met een gevangenisstraf van
ten hoogste drie jaren.’ Men kan dan alleen onbezorgd zijn in het besef dat alle
menselijke exitenties (bestaan) met elkaar verband houden, uit de overtuiging
dat de ene in de andere overgaat. Men kan geen leven lang verdriet hebben of
depressief zijn.
Er is niets nieuws onder de zon. Wat tegenwoordig gebeurt in de oorlog in
verschillende Afrikaanse landen vond vroeger ook al plaats. Want, zeiden de
Arabische geschiedschrijver van de soennitische lijn, en daarna de christelijke
geschiedschrijvers, van Odorico da Pordone tot Marco Polo, de Ouden van de
Berg hadden een gruwelijke manier bedacht om te zorgen dat de ridders
onvoorwaardelijk, tot aan het laatste offer, als onoverwinnelijke oorlogsmachines
trouw zouden blijven. Als jonge jongens werden ze in hun slaap meegesleept tot
boven in de burcht, verzwakt met wijn, vrouwen, bloemen, zinbedwelmende
banketten en hasjiesj. En als ze zover waren dat ze het niet meer zonder de
perverse geneugten van dat namaakparadijs konden stellen, werden ze in hun
slaap weer naar buiten gesleept en voor de keuze gesteld: ga en moord. Als dat
lukt zal dit paradijs (lustoord) dat je nu verlaat opnieuw voor altijd van jou zijn,
als je faalt zul je terugvallen in de allerdaagse sjahanna. Helemaal verdoofd door
drugs en volkomen onderworpen offerden zij, die veroordeeld waren tot moorden,
slachtoffers die gedoemd waren slachtoffers te maken. Dat gebeurde in de burcht
van Alamoet: de Steen, gebouwd op een hoge, vierhonderd meter lange bergkam
die soms maar enkele, hooguit dertig passen breed was. Hij zag er, voor wie
aankwam over de weg naar Azerbeidzjan, van verre uit als een natuurlijke
vestingmuur. Omhoog kijkend zag men dat de bovenranden slordig waren
afgewerkt met kunstmatige vierkante torens die er van beneden af uitzagen als
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een rij stenen lemetten die honderden meters de lucht in staken; de meest
toegankelijke wand was een lawine van verschuivend grind, waar archeologen
ook nu nog niet tegenop kunnen komen. Alamoet, de vesting van de Assasijnen.
Men kon er alleen komen op de rug van een adelaar. Van daaruit regeerde alSabbah, en na hem al degenen die als de Ouden van de Berg bekend zouden
worden.
En... eens per jaar wordt er massaal in Enter gegengeld.
Heeft u plezier beleefd aan de onvergetelijke momenten in Enter? Die momenten,
die mij voortdurend het idee geven dat ik terug wil om de Regge te zien, de grens
tussen water en land zien vervagen, boodschappen te doen bij de coöp. De taal
weer te horen die mij zóó bekend en vertrouwd in de oren klinkt. Naar Enter
gaan is teruggaan naar de geborgenheid van mijn jeugd en herinneringen aan
bezoekjes afleggen bij allang gestorven ooms. Ik ben intussen ook wijzer
geworden. Ik weet dat de muziektent – ook al weer lang geleden – is afgebroken
in verband met woningbouw, dat het Hervormd dienstgebouw vroeger een
pastorie (ambtswoning van de predikant) was en dat in de winkel van De Broeze
– voormalig smederij – de eerste gereformeerde kerk was gevestigd. Vaa leeft niet
meer anders zou ik hem vragen of hij nog iets mist in mijn boek. En in
Amsterdam is niemand – op een enkeling na die ooit bij Roetgerink is geweest –
die ooit van Enter of de Regge heeft gehoord. Men weet niet dat het bos van
Evertje een voormalige landweer ofwel houtwal is, dat er armenhuizen waren
tussen de Oude Schoolstraat en het bos van de dokter, dat er een scharensliep
en een voddenman aan de deur kwam en een man die na de kerstdagen de
hazen- en konijnenvellen ophaalde. Wie weet wie Slaatje of Jaishin-Ab waren.
Dat de coöperatie werd gesticht op grond van de voormalige erve Borgerink, dat
het vele malen uitgebreide en verbouwde stationsgebouw lang in gebruik was als
atelier van textielfabriek Bendien-Smits uit Almelo en later een
kokosmattenfabriek werd. Wie is geïnteresseerd in de gedichten van Jan Albertus
Rispens uit Deventer (1889-1962), de vriend van de dichter Gerrit Waanders. Hij
schreef enkele gedichten over Enter onder andere: 'De zwijgzame toren', een
gedicht dat verwijst naar een gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog. Nu weet ik
dat het mis ging met het landschap toen de machthebbers in Deventer het water
van de Regge gebruikte voor eigen belangen. En dat het nooit meer is goed
gekomen met de rivier en het landschap. Dat er vroeger meer feestdagen waren
dan tegenwoordig tussen Sinterklaas en Hilgendree. Wie viert tegenwoordig nog
Sunte Andries, de eerste zondag van Advent of Sunte Thomas op 21 december,
Sunte Steffen op 26 december en Hilgen Dree (Driekoningen) op 6 januari. Wie
zegt nog goedensdag in plaats van woensdag? De namen roepen een oude tijd in
mij wakker. Tegenwoordig slaan mensen in Twente weer hun eigen pomp. Dat
kan zonder vergunning en ze is een welkome aanvulling in tijden van grote
droogte. Deze tijd wordt bezongen door de troubadours André Manuel uit
Diepenveen en Winand Hesselink. Ze zingen over een wereld die ons is nagelaten.
Manuel zingt in de stijl van Cornelis Vreeswijk, bijvoorbeeld over de raddraaier:
de raderen in het binnenwerk van de molen.
In 2005 verscheen het grote misdaadonderzoek van het Algemeen Dagblad. Naar
aanleiding van onderzoeken is een ‘Misdaadmeter 2005’ opgesteld. Het is een
ranglijst met de crimineelste en veiligste gemeenten. Uit de ranglijst blijkt dat
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Eindhoven een van de crimineelste gemeenten is, met stip op drie. Tubbergen en
Losser
respectievelijk
op
nummer
vierhonderdzevenenzestig
en
vierhonderdzevenenzeventig. De gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Losser,
waartoe de plaatsen Tubbergen, Ootmarsum en Denekamp behoren, grenzen aan
elkaar en vormen blijkens het onderzoek een veilige enclave in ons land.
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Roem is mooi, mer iej hebt der ’t meest an biej ’t kruusjassen
Better wel nich wil as wel nich zal

Natuur beschermen

Het gaat niet goed met onze wilde flora! Al in het jaar 1955 heeft de botanicus
Westhof een overzicht gegeven van de verarming van onze flora en vegetatie. Hij
kwam tot de conclusie dat vijftig procent van de wilde flora gevaar loopt om
binnen afzienbare tijd voorgoed te verdwijnen. Als we daar iets aan willen doen
dan zullen we eerst de oorzaken moeten kennen. Uit praktische overwegingen
dient onderscheid te worden gemaakt tussen oorzaken die niet en oorzaken die
wel vermeden kunnen worden.
Tot de oorzaken die niet vermeden kunnen worden behoren die welke gevolgen
zijn van de bevolkingsgroei: uitbreiding van woonkernen en het wegennet, de
industrialisatie, de mechanisatie op agrarisch gebied en voor een groot deel ook
de ruilverkavelingen. Anders is het bij de oorzaken die wel vermeden kunnen
worden, waarbij de noodzaak niet voorop staat en waarbij men uit onwetendheid,
onverschilligheid of zelfs onwil onherstelbare schade toebrengt aan de natuur en
het landschap. Zo worden bij ruilverkavelingen uitgestrekte gebieden beroofd van
bomen en struiken waarbij houtwallen en tal van mooie hoekjes verdwijnen.
Weliswaar worden er later wel weer bomen en struiken elders geplant maar het
oorspronkelijk, levende element van een echt bos, de bodem flora en fauna zijn
voor altijd verloren. Door het verharden van de zandwegen wordt de rust
verstoord en prachtige gebieden aangetast. Een uitgebreid verhard wegennet
schijnt een statussymbool te zijn voor vooruitstrevende gemeenten waarvoor de
natuur moet wijken. Werd er in 1965 nog een verharde weg over het fraaie
natuurgebied van Singraven aangelegd? Nota bene tegen de uitdrukkelijke wens
van de boeren! Nog al te vaak worden kleine landbouwgronden in een
ruilverkaveling betrokken om dan met kunst en vliegwerk en hoge kosten tot
cultuurgrond te worden gemaakt. Het was beter om dergelijke gronden te
bestemmen voor recreatiedoeleinden en ze te bebossen. Als een uitvloeisel van
ruilverkavelingen is ook het rechttrekken, kanaliseren van waterlopen en het
graven van omleidingkanalen om de wateroverlast te vermijden. In principe is de
noodzaak wel aanwezig maar de uitvoering laat te wensen over. Hoewel men
waterbeheersing nastreeft wordt slechts wateronttrekking bereikt. Wat het gevolg
is kan men zien in de Bergvennen waar de flora door het verlagen van het
grondwaterpeil bijna is verdwenen. Het merendeel van de beken is zo vervuild dat
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er geen levende wezens meer kunnen leven en de oevervegetatie is verdwenen.
Zelfs de luchtvervuiling is al fataal geweest voor enkele lagere planten zoals
korstmossen. Veel mensen weten zich niet te gedragen in de natuur. Door het
achteloos weggooien van afval en brandende sigarettenpeuken, het vernielen van
planten, verstoren van de rust werkt men mee aan de uitbreiding van voor
mensen verboden gebieden. Op 10 maart 1965 is een verordening aangenomen
waarbij een twintigtal planten voortaan beschermd worden tegen niet strikt
noodzakelijke vernietiging. Men heeft daarbij de voorkeur gegeven aan een
provinciale verordening boven een gemeentelijke. Het is uiterst moeilijk aan te
geven welke planten nu precies binnen de grenzen van bepaalde gemeenten
voorkomen. Er worden enige honderden planten met uitroeiing bedreigd maar
deze twintig zijn uitgekozen omdat ze gemakkelijk herkenbaar zijn en omdat het
met zekerheid bekend is dat ze door het publiek bedreigd worden. Het groen van
de jeneverbes of kwakel werd gebruikt bij trouwpartijen en schuttersfeesten en
velen doen vergeefse pogingen om er de tuin van hun bungalow mee te versieren.
De wortels van koningsvaren werden verzameld door kwekers van tropische
gewassen zoals orchideeën. Sleutelbloemen en kievitsbloemen werden in grote
aantallen geplukt en uitgestoken voor de handel. Buitenlandse farmaceutische
firma’s adverteerden in de plaatselijke bladen om mensen te vinden die met het
verzamelen van zonnedauw een goede bijverdienste willen verdienen. Planten
zoals beenbreek, klokjesgentiaan, langblad ereprijs, orchideeën, parnassia,
Spaanse ruiter, steenanjer, weidesalie en wolverlei zijn planten met prachtige
bloemen. Ze prikkelen onwillekeurig de verzamelwoede van de mensen maar
daarvoor zijn ze helaas te zeldzaam geworden. De meeste van de genoemde
planten horen thuis in hoogvenen, heidevelden en natte weilanden. Kortom op
plaatsen die in Twente bijna zijn verdwenen.
De kale berg, die door duivels en demonen was uitgezocht om er hun
dansfestijnen te vieren. Moussorgski componeerde het lied: ‘Een nacht op de kale
berg’. Nog steeds vinden in de Twentse heideheuvels deze dansfestijnen plaats,
uitgevoerd door de mannen van een vogelsoort die niet meer zo bekend is omdat
zij een verborgen leven leiden. Bij een eerste ontmoeting met de korhoenders
ontkomt u niet aan de vraag of deze vogel wel in deze tijd kan leven. De korhoen
is zo verschillend van elke andere vogelsoort en maakt sterk de indruk net uit de
prehistorie te zijn teruggekeerd. Het gekoer, een zeer doordringend geluid dat
minutenlang aanhoudt is soms kilometers ver hoorbaar. Tegen vier uur in de
ochtend komen ze tot leven, hun schimmenspel, gepaard met gekoer en gesis en
het geluid van fladderende vleugels maakt op de mens een sinistere indruk. Lang
kunnen ze op een plaats doodstil zitten om dan plotseling de baltshouding aan te
nemen. De vleugels zakken dan met de pennen tot op de grond, de staart komt
waaiervormig omhoog en vormt aan de achterzijde een prachtige witte rozet,
waaruit aan weerszijden de fraaie liervormige staartveren voor de dag komen.
Alle andere veren staan wijduit en het lijkt wel of de haan zich opgeblazen heeft.
Onderwijl draait hij als een tol in het rond en springt hij dol geworden boven de
heidepollen uit. Hij laat daarbij een sissend geluid horen om vervolgens op een
tegenstander af te stuiven. De botsingen zijn zo hevig dat ze duidelijk te horen
zijn. De hen valt niet op tussen al deze strijdende ridders en laat zich niet zien.
Als er een verschijnt op de kampplaats dan neemt het balderen onmiddellijk in
hevigheid toe. De paring vindt bij het balderen niet plaats en volgt later in het
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verborgene. Het balderen is het imponeren van elkaar van de hanen onderling.
Even wordt het rustig als de zon haar eerste stralen over de heuvels doet
schijnen. Er is een pauze van ongeveer een half uur, waarbij de vogels af en aan
vliegen. Plotseling begint dan het balderen opnieuw en duurt voort tot een uur of
acht. Kan men nog van dit schouwspel genieten in Twente? Er zijn niet zoveel
korhoenders meer dankzij de uitbreiding van de steden.
In de jaren dertig van de twintigste eeuw zijn enkele jongeren die veel over de
valkerij gehoord hadden zich gaan oriënteren in Engeland en Duitsland. Zij zijn
in Nederland de jacht met de valk weer enthousiast en uit liefhebberij begonnen.
In Noord- en Zuidholland begon men met haviken te jagen omdat deze vogel in
ons land goed te koop was. Na verloop van tijd wist deze groep uit een Engelse en
Nederlandse dierentuin enige valken te bemachtigen waarmee werd
geëxperimenteerd. Twente bood met het afwisselende landschap en de bossen
bomen weinig gelegenheid voor de jacht met de valk, hiervoor is een vlak
landschap nodig. Desondanks heeft een valkenier in Twente het toch geprobeerd
om met uit Duitsland geïmporteerde valken de hoge vlucht te gaan doen. Het
succes bleef uit vanwege de terreinmoeilijkheden in Twente.
Na dit experiment zijn anderen in Twente begonnen de jacht met de havik in te
voeren. Het groot aantal konijnen en de bijzondere manier van jagen van de
havik maakten deze jachtsport in Twente mogelijk; dit jagen met de havik is de
lage vlucht. In de jaren 1935 en 1936 werd in Twente met de havik vrij veel en
met succes gejaagd. De kring van liefhebbers bleef echter klein door de vele uren
die het africhten van een valk of havik met zich mee brengt. De havikenstand in
Twente had tijdens de Tweede Wereldoorlog een grote omvang genomen. Haviken
waren dus gemakkelijk en goedkoop te kopen waarvan de valkenier kon
profiteren. Aangezien de slechtvalk in ons land niet broedt en alleen als trekvogel
bekend is moest deze vogel worden ingevoerd. Voor de laatste wereldoorlog was
dit nog voor een redelijke prijs te doen. De jacht met de valk werd toen
hoofdzakelijk gedaan in Noord- en Zuidholland en op de vlakten van NoordBrabant. In Twente werd de slechtvalk gevlogen op de loer. De loer is een stuk
leer waarop een paar vleugels bevestigd zijn en waarop de valk gewend is zijn aas
te krijgen. Zwaait tijdens de vlucht de valkenier met de loer, dan komt de vogel
onmiddellijk terug om zijn voedsel te halen. In Twente is het jagen met de havik
veel mooier omdat de konijnen voldoende dekking kunnen vinden. Het konijn dat
het terrein goed kent heeft dus altijd een kans om aan de achtervolgende havik te
ontkomen. In Twente waren op een bepaalde plaats elf horsten (roofvogelnesten)
waarvan ook regelmatig de jonge haviken uitvlogen. Het aantal werd te groot en
veel haviken zijn toen gevangen en geëxporteerd naar valkeniers in Engeland en
Amerika. Als tegenprestatie werden uit die landen haviken teruggestuurd
waarmee de Nederlandse valkeniers konden experimenteren. Volgens de vogelwet
1936 mogen we in ons land alleen de slechtvalk en de havik voor de jacht
gebruiken.
Jachtrijke jaren waren die van vlak na de Tweede Wereldoorlog. De
konijnenstand was erg toegenomen omdat er weinig gejaagd werd tijdens de
bezettingsjaren. In die jaren waren er in Twente twee valkeniers. Bovendien
hebben enkele personen meer pogingen gewaagd om met de valkerij te beginnen.
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Het vele werk bij het africhten van de vogel en de myxomatose onder de konijnen
had tot gevolg dat door het uitdunnen van de konijnenstapel ook de haviken
schaars werden. Door enkele liefhebbers en Wild Live Fund zijn gelden
beschikking gesteld om de havik te beschermen. Hiermee heeft men weinig
succes gehad, de vogels trokken weg uit Twente omdat er geen buit was. Zelfs
het uitzetten van een honderdtal haviken leverde om dezelfde redenen weinig
succes op.
Twintig jaar na de oorlog bedroeg de stand van de haviken in Twente nog maar
tien procent van het aantal van vlak de na de oorlog. Vroeger broedde de
slechtvalk hier ook. Nu is er prooi genoeg voor deze valk want duiven, zowel wilde
als tamme zijn er genoeg. Toch is de slechtvalk als broedvogel niet teruggekeerd.
In 1966 waren er in Twente nog twee valkeniers en worden de haviken ingevoerd
uit Duitsland. In alle landen van Europa wordt de valkerij nog steeds beoefend
en het is dus niet te verwachten dat deze interessante sport geheel zal
verdwijnen.
Van de veengebieden die ons nog resten is door de eeuwen heen een flinke laag
verwijderd. Nu zijn het Aamsveen bij Glanerbrug, het Wierdense Veld en het
Haaksbergerveen fraaie natuurgebieden. De heide heeft een aparte
vogelbevolking. Typische bewoners van de heide zijn het korhoen en de
boomleeuwerik. Andere vogels die men tijdens een heidewandeling kan
ontmoeten zijn de wulp, de veldleeuwerik, de geelgors en de boompieper. Ook
patrijzen houden zich graag tussen de ruige heideplanten op, als die aan
cultuurgronden grenzen waar ze zich toch beter thuisvoelen. Hoort men tijdens
de wandeling een hinnikend geluid dan dient dat niet aan een paard maar aan
een wulp te worden toegeschreven. Vermoedelijk loopt het vrouwtje dan ergens
tussen de heide met het langpotig kroost of zit ze ineengedoken op het nest. De
wulp is een grote vogel met een flauwgebogen snavel van behoorlijke lengte. In
het voorjaar klimt de wulp een eindje met snelbewegende vleugels en zweeft
vervolgens weer omlaag terwijl er een prachtige fluittriller over de heide klinkt.
Steeds langere strofen, steeds weemoediger, totdat het lentelied van de grote
heidebewoner opeens afbreekt.
De wandelaar heeft geluk als hij tijdens zijn voettocht over het heidepad het
beieren van een zilveren klokje meent te horen. Tenminste, daar lijkt het tere
'luu-luu-luu' wel wat op. Het behoort tot de mooiste strofen uit het repertoire van
de boomleeuwerik. Net of er ver weg boven de heide een belletje rinkelt. In
dezelfde omgeving kan men tegelijk de veld- of akkerleeuwerik zien opstijgen van
een heidebult. Die heeft niet zo'n lieflijke fluit maar zingt onafgebroken met
krachtige stem. Hij stijgt op als een helikopter en klimt naar grote hoogte. Wie
heel veel geluk heeft ontmoet tijdens de heidewandeling de korhaan. Een zwarte
vogel met een witte staartrozet, wat wit op de vleugels en een rode plek boven het
oog. In het voorjaar verraden ze hun aanwezigheid door een merkwaardig geluid
dat vooral in de prilste ochtenduren wordt voortgebracht. Een dof en toch
verklinkend 'rrrroeoeoe-rrroeoeoe'. Er zijn helaas nog weinig heidevelden waar
men dat kan horen. De meeste kans heeft men in het Wierdenseveld. De heide
wordt tegenwoordig zo beheerd dat de korhoenders het wel naar hun zin moeten
hebben. Men vermoedt echter dat de veranderde landbouwmethoden roet in het
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eten gooien, letterlijk en figuurlijk. Omdat men de wegbermen en weiden van
allerlei kruiden ontdoet en omdat op de zandgronden rogge heeft plaatsgemaakt
voor snijmaïs zou het slecht gaan met de korhoenders. Tijdens het broedseizoen
eten ze bij voorkeur vogelmuur, bloemen en zaadpluis van paardebloemen, die
beide stevig door de boeren worden bestreden en verder bloeiaren van diverse
grassen, zaad van schapezuring en bloemen van de boterbloem.

Daar ging omhoog een kleine schelle
met fijnen lichtdoorwaaienden klank:
hei - leeuwriks lied bleef mijn gezelle.
Het klink van uit de vage verte,
alsof hij midden in 't gesternte
zijn zilveren klokje luidt.
Frederik Van Eeden

Er zijn in ons land tot nu rond de driehonderdzeventig soorten vogels
waargenomen. Daarvan zijn er in Twente tweehonderdeenendertig aangetroffen
(gegevens uit 1980). Twente kan dus een vogelrijke streek worden genoemd. Dat
komt natuurlijk door het afwisselende landschap. Nergens hebben we in Twente
veel van, noch van water, noch van heide, noch van bos of moeras, wel van alles
wat. Dat biedt de vogels een overvloed aan biotopen en nestelgelegenheden. Nog
geregeld voegen zich nieuwe vogelsoorten bij het Twentse bestand van gevederde
vrienden. De laatste eeuw zijn dat onder andere de zwarte specht, de Turkse
tortel en de rode wouw geweest. Natuurlijk is de vogelrijkdom in het
zomerhalfjaar het grootst, zowel wat soorten als aantallen betreft. Toch blijven
veel vogels hier ook in de herfst en winter. De gaaiachtigen: eksters, vlaamse
gaaien, zwarte kraaien, roek en kauw krijgen in de herfst aanvulling van de
bonte kraaien die hier alleen het koude jaargetijde doorbrengen, terwijl er dan
ook veel buitenlandse vlaamse gaaien arriveren. Twente is rijk aan roofvogels:
sperwer, havik, torenvalk, buizerd, wespendief en boomvalk broeden hier en
sinds kort ook de rode wouw. Buizerd en torenvalk zijn het talrijkst. Met de uilen
gaat het goed in Twente. Een typische bewoner van het boerenland is de kleine
steenuil. Ook de ransuil met zijn pluimpjes op de kop en de bosuil met zijn
huiveringwekkende roep zijn in behoorlijk aantal aanwezig. De kerkuil die in de
rest van het land zo zeldzaam is, komt in Twente nog in redelijk aantal voor.
IJsvogels broeden nog hier en daar, zowel aan de Regge, het kanaal AlmeloNordhorn als aan de Dinkel. Men kan ze als een blauwgroene edelstenen over het
water van de riviertjes zien scheren. Langs de Twentse beken komt ook elders in
het land zo zeldzame grote gele kwikstaart voor. Van de spechten zijn de groene
specht, de grote specht en de kleine bonte specht het meest talrijk. In de zware
bossen bomen van de Twentse landgoederen – zoals bij Delden en Diepenheim –
is de geheimzinnige zwarte specht een veel geziene verschijning. De groene
specht – die tijdens het zomerhalfjaar schitterend getooid is met goud en rood en
groen – houdt zich ook buiten de bossen bomen veelvuldig op en is 'de specht'
van het houtrijke boerenland. Ook voor zeldzaamheidsjagers onder de
vogelvrienden is hier op spechtengebied wel wat te vinden. Zo is bijvoorbeeld in
Twente de kleine groene specht al eens aangetroffen. Een vogel die thuishoort in
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de beukenbossen op berghellingen.
Wie zich het land van weleer herinnert heeft een geheel ander Twente voor de
geest dan wat men tegenwoordig ziet. Vijfenzeventig jaar geleden bestond Twente
nog uit uitgestrekte heide- en broekgebieden die ’s winters grotendeels onder
water stonden. Daartussen lagen kleinschalige landerijen met essen en kampen.
De weidevogels zullen zich in hoofdzaak in deze natte heide- en broeklanden
hebben opgehouden. Dat blijkt uit waarnemingen van oudere vogelliefhebbers en
ook Bernink vertelt erover in ‘Ons Dinkelland’. Trekkend langs het kanaal
Almelo-Nordhorn ziet hij:
Een wijde heideplas, den Pluzenmors, die roerloos lag als een opalen vloer. De
kemphaantjes, de zwarte sterns, de grutto’s en kieviten lagen te soezen in het
hoge heidekruid er om heen. Alleen een eenzame vogel, het weerlam: een
watersnip blaatte door de roerloze lucht.
Niet alleen daar maar ook meer naar het noorden ‘in de lage broekgronden van
Lattrop en Brecklenkamp broeden snippen en eenden, ook de meerkoet en kleine
fuut. Rond de heideplassen ziet hij zwarte sterns, visdiefjes, kieviten, wulpen,
grutto’s, tureluurs, kemphaantjes, roerdompen en korhoenders.
Helaas ontbreken uit het verleden de gegevens die de stelling dat de
weidevogelstand achteruit gaat, moeten bewijzen. Moderne vogelaars leggen hun
waarnemingen vast; uit het grote archief van de vogelwerkgroep Twente rolden
uit het verleden slechts enkele feiten die enig houvast boden. De kemphaan is in
1980 al vele jaren als broedvogel uit Twente verdwenen. De vogel was in de jaren
twintig van de twintigste eeuw nog zo talrijk dat in 1927 vijfentwintig paren
werden waargenomen in de Weitemanslanden, het moerassig broekgebied tussen
Almelo en Geesteren. Andere waarnemingen dateren uit 1935 (PluzenmorsAgelerbroek) en op 17 mei 1943 werden zowaar nog twaalf mannetjes
waargenomen in Ottershagen. Dat ook de wulp vroeger een heel gewone
broedvogel in Twente was blijkt uit waarnemingen in de omgeving van Almelo en
Westerveen. Daar werden in het jaar 1928 wel twintig paren gezien. Hoewel dit
niets zegt over het exacte aantal broedende paren zijn het toch indicaties die
duiden op een veel grotere populatie dan tegenwoordig het geval is. Dat geldt
eveneens voor de weidevogel de tureluur. Dezelfde waarnemers vermeldden
vijftien paren bij Vriezenveen en Wierden in 1928. Recente informatie is volop
aanwezig maar gegevens van vóór 1950 zijn schaars. Uit een enquête bleek
dat de stand van de kritische soorten zoals watersnip en tureluur overal in
Twente achteruit gaat, plaatselijk zelfs snel;
dat de verspreiding over bepaalde weidegebieden minder gelijkmatig is, er treedt
eilandvorming op, dat wil zeggen de vogels concentreren zich in die percelen die
nog geschikt zijn;
dat gebieden die van oudsher zeer vogelrijk waren ook nu de beste perspectieven
bieden;
dat het verdwijnen van versnipperde heiderestanten heel nadelig is voor de wulp
en wanneer het om natte terreinen gaat ook de watersnip.
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Vrijwel alle geënquêteerden noemen de moderne bedrijfsvoering op de
boerenbedrijven en de daarmee samenhangende cultuurtechnische maatregelen
als hoofdschuldige. Toch hoeft de moderne bedrijfsvoering voor de natuur niet
altijd negatieve gevolgen te hebben. Door de grote hoeveelheden organische mest
die in 1980 op de akkers en weilanden worden gestort neemt de
bodemvruchtbaarheid snel toe. Ook het humusgehalte van de bodem is op veel
plaatsen aanmerkelijk hoger als vroeger toen men boerde op schrale
ontginningsgronden. Als gevolg hiervan is het aantal wormen geweldig
toegenomen. Men kan dat zien aan de molshopen in de weilanden, regenwormen
vormen immers het stapelvoedsel voor de mol. Ook al door een betere
ontwatering zijn weilanden ideale biotopen voor wormen en andere
bodemorganismen geworden. Men zou dus eerder een toename dan een afname
van het aantal weidevogels in Twente mogen verwachten. De weidevogels zijn
sinds de grote ontginningen aanvankelijk niet in aantal afgenomen. Zeker de
kievit zal van de situatie hebben geprofiteerd. Het verdwijnen van talloze
houtwallen mag voor Twente biologische een verarming betekenen, de
weidevogelstand zal over het geheel genomen gebaat zijn bij meer ruimte. Kleine
door houtwallen omgeven percelen zijn voor weidevogels niet aantrekkelijk. De
aan de hedendaagse landbouw verbonden voordelen wegen echter voor het
natuurleven in de verste verte niet op tegen de talloze nadelen. Dit blijkt wel
wanneer we de weidevogelsituatie vergelijken in ruilverkavelinggebieden voor en
na de werkzaamheden. Dergelijke gebieden zijn Vriezenveen, Denekampse veld
en Agelo-Reutem. Teneinde tot een grotere ruwvoederproductie te komen dient
het land dusdanig ontwaterd te worden dat de grasgroei al vroeg inzet. De teelt
van snijmaïs heeft hier een extra dimensie aan toegevoegd. Het van oorsprong
subtropische gewas verlangt een droge, warme bodem en het zijn in feite alleen
de oude esgronden die hieraan kunnen voldoen. Het is dan ook geen wonder dat
steeds dieper ontwaterd wordt en dat drainage meer en meer wordt toegepast.
Indien de boer in de zomer in de problemen komt door langdurige droogte springt
de techniek bij in de vorm van een beregeningsinstallatie. Het blijvende grasland
heeft vrijwel overal plaats moeten maken voor kunstweiden. Het grasassortiment
is teruggebracht tot één, hooguit twee soorten. Het Engelse raaigras is enigszins
vorstgevoelig en dus in Twente riskant, vult overal de percelen. Dat er een
correlatie (wederzijdse verhouding) bestaat tussen gewas en bodemleven is
duidelijk. De sterke eenzijdigheid werkt nivellering (gelijk maken) van het
bodemleven in de hand en dit heeft weer gevolgen voor de weidevogels en hun
jongen. Vooral de laatste zijn kwetsbaar.
Bij dit alles voegt zich een andere, gevaarlijker component. Veel
varkensmesterijen en varkensfokkerijen brengen varkensgier op het land.
Teneinde een betere groei te garanderen wordt sinds jaar en dag koper aan het
voer toegevoegd. Slechts een gering percentage daarvan wordt in het lichaam
opgenomen. Het overgrote deel verdwijnt met mest en gier op het land. Aangezien
koper evenals alle zware metalen niet wordt afgebroken treedt opeenhoping op.
Dit blijkt nadelige invloed te hebben op het regenwormenbestand. Wormen
lusten geen koper. Het zou de moeite waard zijn na te gaan of dit inderdaad
gevolgen heeft. Minder wormen betekent immers minder voedsel voor de vogels.
De hogere veebezetting vormt ook een groot gevaar voor de nesten en de jongen.
Vooral het jongvee heeft veel moeite met het ontwijken van de nesten. Een
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voordeel van de moderne ligboxenstallen is evenwel dat er in de weilanden geen
koe meer te zien is.
Behalve biotoopverandering speelt ook de mechanisatie op de Twentse bedrijven
en belangrijke rol bij het achteruitgaan van de weidevogelstand. De kans om een
broedsel met succes groot te krijgen is daardoor een stuk kleiner geworden. De
winterweide wordt namelijk al vroeg in het voorjaar gesleept om mos, uitgevroren
gras en andere ongerechtigheden te verwijderen, molshopen worden geslecht.
Vroege legsels van wulp en kievit worden hierdoor rechtstreeks bedreigd.
Drijfmest besmeurt vaak de legsels die daardoor worden verlaten. Vervolgens
worden vele jonge vogels en de vast broedende wijfjes bij het maaien van de
eerste snede gepakt door de snel rijdende cyclomaaiers. Het gebruik van zeer
grote landbouwtrekkers waarin men torenhoog boven het omliggende land zit,
vervreemd de boer van de natuur. De radio overstemt het geroep van de
weidevogels. Dit betekent niet dat de moderne boer geen oog zou hebben voor
wat leeft en groeit. Zeker weidevogels kent hij goed en indien mogelijk zullen de
meesten niet nalaten maatregelen te nemen legsel en jongen te sparen. De
mogelijkheden zijn echter voor hen beperkt. Geïsoleerde nesten in pollen hoog
gras op het gemaaide land moeten wel opvallen. Kraaien, kapmeeuwen en
eksters worden, nieuwsgierig als ze zijn op deze vreemde situatie geattendeerd.
Ook het plaatsen van stokken dient kritisch bekeken te worden. Kraaien leren
snel en zij zullen de betekenis hiervan gauw door hebben. De tijd dat de Twentse
boer met rustige gang door de weide trok achter het paard met de maaibalk is
voorbij. Die tijd komt niet weer.
Het vermogen om zich aan veranderde omstandigheden aan te passen is niet bij
alle vogels even groot. Sommige soorten worden met ‘kritisch’ aangeduid.
Daarmee wordt bedoeld dat ze het moeilijk hebben met de veranderingen en als
gevolg daarvan dreigen te verdwijnen. Dergelijke soorten zijn de kemphaan, de
watersnip en de tureluur. De kemphaan is reeds vele jaren als broedvogel
verdwenen. De watersnip handhaaft zich in kleine, vochtige terreintjes, soms
midden in cultuurland. Dat het verdwijnen van dit soort kleine perceeltjes fataal
kan zijn is gebleken nadat in 1979 het restant Kremersveen werd omgeploegd.
De watersnip is hier niet meer tot broeden gekomen. Zijn fraaie baltsvluchten
zullen we missen. De wulp (eigenlijk een heidevogel) doet pogingen zich in de
weilanden te vestigen. De kievit handhaafde zich en de scholekster breidt zijn
invloed heel langzaam uit. De laatste is een typische cultuurvolger die zich op
droge gronden goed thuis voelt. Broedgevallen worden in heel Twente gemeld,
soms in weilanden, dan weer op maïsakkers. De grutto is een vogel die zich het
beste thuis voelt in oneffen hooilanden met vrij hoog gras. Helaas betekent dit bij
de kunstweiden een uitzonderlijk dik pakket. Dat is anders dan wat de vogel in
feite prefereert en van nature gewend was. De schrale hooilanden van weleer
langs de Dinkel, zoals in Ottershagen, zijn geheel van karakter veranderd. De
grutto heeft het dan ook moeilijk al ziet hij nog kans zich te handhaven.
Het plaatsen van borden ‘Weidevogelreservaat Verboden Toegang’ is niet
voldoende. Het verstoren van nesten door eierzoekers is niet het hoofdprobleem.
Eerst zouden alle gebieden waar nu nog weidevogels zijn moeten geïnventariseerd
en op hun belangrijkheid worden getoetst. Voorstellen om tot vogelvriendelijk
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beheer te komen zouden in eerste instantie besproken moeten worden met de
georganiseerde landbouw. De boer is de direct betrokkene en zal bepaalde
maatregelen moeten uitvoeren of nalaten. Dit betekent niet dat van de zijde van
de overheid (staatsbosbeheer, waterschappen) geen initiatieven moeten komen.
De problemen zullen gezamenlijk moeten worden opgelost. Uitgestrekte
weidecomplexen zoals in het Kremersveen, de Ottershagen en de
Weitemanslanden zouden tot beheerscomplexen worden verklaard. Bebouwing in
dergelijke gebieden moet worden tegengegaan om verder versnippering te
voorkomen. Dit geldt ook voor het planten van hoog opgaande bomen. In het
Kremersveen heeft de gemeente Losser eiken langs de wegen gepoot, waardoor op
den duur het grootschalige karakter van het gebied verloren zal gaan. Een
laaggelegen en daardoor erg nat perceel werd ingeplant met populieren. Dit
populierenbos zal over twintig jaar zo gaan domineren dat de nog ter plaatse
broedende tureluurs en grutto’s worden teruggedrongen. De teruggang van de
weidevogelstand in Twente kan alleen gestuit worden wanneer alle
belanghebbenden bereid zijn hiervoor offers te brengen. Anders zal een verdere
verslechtering van de situatie slechts een kwestie van tijd zijn.
In de jaren 1960-1985 is er een onderzoek ingesteld naar de verspreiding, het
voorkomen en de status van de zoogdieren in Twente. Nog steeds kan er gesteld
worden dat Twente een van de gebieden met de meeste soorten van ons land is.
Die rijkdom is vooral te danken aan de grote variatie van het landschap.
Tegelijkertijd is vastgesteld dat een aantal soorten geheel verdwenen is en dat
enkele andere soorten op de rand van het verdwijnen schommelen. Het
verdwijnen van soorten is vooral toe te schrijven aan veranderingen in de
leefomgeving. Tot het begin van de twintigste eeuw vormden stad en land
duidelijk twee afzonderlijke leefwerelden. De grenzen zijn echter in de laatste
jaren in een versneld tempo vervaagd. De verstedelijking van het platteland door
stadsuitbreiding en vergroting van de oorspronkelijke kleine woonkernen en
buurtschappen neemt steeds grotere vormen aan. Daarnaast wordt het
buitengebied aangetast door ruilverkavelingen, wegenaanleg, nutsvoorzieningen,
steeds veranderende landbouwmethoden en openluchtrecreatie. Halfnatuurlijke
producten van eigen bodem geleverd door bossen, houtwallen, knotwilgen,
wegbeplantingen, rietlanden en heide hebben hun oorspronkelijke functies
vrijwel geheel verloren. Door de gedaalde behoefte aan deze landschapselementen
bestaat steeds meer de neiging ze als waardeloos te beschouwen en niet meer te
onderhouden of maar op te ruimen. Het kleinschalige Twentse cultuurland, rijk
aan natuurschoon veranderde snel in een veel grootschaliger en monotoon
landschap. Deze ontwikkeling had ook gevolgen voor de zoogdierenfauna. In de
loop van de achttiende eeuw is al een aantal soorten zoals het wild zwijn, het
edelhert en de wolf verdwenen als gevolg van de te grote jachtdruk, stroperij,
ontbossing en ontginning. Recent zijn enkele soorten verdwenen of staan op het
punt te verdwijnen zoals de otter, de das en de marter. De belangrijkste oorzaak
is de vernietiging of de verstoring van het leefgebied.
Eigenlijk is het beter te spreken van uitgeroeide soorten want alle hieronder
besproken soorten zijn direct of indirect door toedoen van de mens uit Twente
verdwenen. Van oudsher is Twente een wildrijk jachtgebied geweest, een
‘paradisus nobilum’. Oude jachtordonnantiën melden, naast een keur van
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jachtvogels als korhoenders, kwartels, patrijzen, ganzen, hout- en watersnippen
meerdere soorten grofwild. In de oorkonde van 943, waarbij de Duitse keizer Otto
1 het recht van de hoge jacht in Twente verleende aan Baldericus, bisschop van
Utrecht, kan men lezen welke diersoorten toen in het oosten van Nederland
voorkwamen. In deze akte worden genoemd: cervos, uros, capreos, apros, bestia
insuper, qua Teutonica lingua Elo aut Schelo appelantur. Dat wil zeggen: herten,
beren, wilde zwijnen, elanden en schelch. De schelch heeft al heel wat pennen in
beweging gebracht en nog steeds is men het er niet over eens welk dier bedoeld
wordt. Waarschijnlijk wordt een varken bedoeld want schèlhèste zijn immers
varkensribben. (Elo is een lofspraak). Bij het raadplegen van oude akten en
ordonnantiën moet men echter met voorzichtigheid te werk gaan. Het staat lang
niet in alle gevallen met zekerheid vast dat de dieren die in een dergelijke acte
worden genoemd op het moment dat deze van kracht werd nog wel voorkwamen.
Voor de opsteller van de acte waren er vaak allerlei redenen om de zaak mooier
voor te stellen dan ze in werkelijkheid was. Ook werd bij het opstellen gebruik
gemaakt van oude, reeds bestaande akten, soms zelfs betrekking hebben op een
totaal ander gebied. Of er omstreeks het jaar 1000 elanden en beren
voorkwamen staat dan ook allerminst vast.
Of er in oude tijden in Twente bevers voorkwamen zoals veel bronnen ons willen
doen geloven, staat ook niet vast. Oude toponiemen zoals Beverborg (Denekamp),
Bevervoorde (Weerselo en Rijssen), Beverdam (meerdere plaatsen) doen dit wel
denken, temeer omdat veel van deze plaatsaanduidingen aan beken liggen. Ook
de mens bouwde zijn nederzettingen aan of langs beken. Hierbij behoorde ook
het geslacht Van Beveren uit de omgeving van Dordrecht, vanwaar zich
omstreeks 1300 een familielid zich in Twente vestigde. Dit geslacht droeg in haar
wapen een bever op een zilveren dwarsbalk. De Twentse nazaten wonen verspreid
door heel Twente, Bentheim en Westfalen, aldus Geerdink (1895). Ze noemden
zich Van Bever, Van Beveren, Van Bevern, Van Bevervoorde of (Van) Bervoorde.
Fossiele of subfossiele resten van bevers zijn vrijwel nooit in Twente gevonden.
Wolven zijn in Twente heel lang gebleven. In het midden van de zeventiende eeuw
werden nog regelmatig klopjachten gehouden en premies uitgekeerd voor
buitgemaakte wolven. Uit die periode stammen vangsten uit de omgeving van
Lonneker, Rossum, Enschede en Hellendoorn. Voor een rekel wordt een premie
van vijftig gulden uitbetaald, voor een moer zestig gulden en voor een jonge wolf
vijftien gulden. Enkele boeren uit Lonneker kregen op 16 januari 1653 nog
vijfenzeventig gulden premie. Omstreeks 1750 kwamen nog wolven voor in de
bossen bomen tussen de marken Vasse, Geesteren en Mander. Nadien werd het
stil. Toch wordt bij ‘Reglement op de jagt in de provincie Overijssel’ van 24
september 1790 de premie nog vermeld.
Als standwild is het edelhert sinds het midden van de achttiende eeuw uit
Twente verdwenen. Het vond een veilig toevluchtsoord in het Bentheimerwoud.
Vandaar dwalen af en toe edelherten naar Twente, ook nu nog.
Met het wild zwijn was het omstreeks het midden van de achttiende eeuw
gedaan. Dumbar (1781) rekent het zwijn tot de ‘vreemdelingen in Overijssel.’ En
zo is het gebleven tot vandaag. Rond de eeuwwisseling (1800/1900) werden
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enkele keren wilde zwijnen gesignaleerd bij Denekamp, Tubbergen, Hasselo en
Ambt Delden (Twickel). Op het gebied van Twickel werd in 1920 ook nog een wild
zwijn waargenomen. Jarenlang blijft het daarna stil. In de jaren na de Tweede
Wereldoorlog, vooral in 1947 duiken plotseling op tientallen plaatsen in zuid en
oost Nederland wilde zwijnen op. Deze zwijneninvasie werd toegeschreven aan de
oorlogsomstandigheden en uitgebreide bosbranden in België en Duitsland. Op
veel plaatsen in Twente werden ze opgespoord en dood gemaakt. Omstreeks 1950
keerde de rust terug. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werden nogal
eens wilde zwijnen in het wild waargenomen, het zijn waarschijnlijk dieren die
uit hun omrasterde gebieden ontsnapten. Dit staat vast van enkele dieren die in
1964 in Hengelo en Deurningen werden geschoten. In de winter van 1966
scharrelde een wild zwijn rond in het Wooldrikspark in Enschede.
In het begin van de twintigste eeuw woonde de otter nog op veel plaatsen in
Twente. Illustratief in dit verband is een berichtje in de Enschedese Courant van
8 maart 1912, waarin melding wordt gemaakt van Klein Elhorst te Zenderen die
in korte tijde in de omgeving van Almelo dertien otters had gevangen. Na de
strenge winters van de jaren 1939 tot 1943 bleef ondanks de wettelijke
bescherming die de dieren hadden gekregen, de populatie achteruit te gaan. Die
winter hadden een zeer zware tol geëist van de toch al teruglopende
otterpopulatie in Nederland. De grootste boosdoeners in Twente waren de
rechttrekkingen van de beken, ruilverkavelingen, waterregulatie, ontginning van
broeklanden (Ottershagen) en watervervuiling. De laatste otter die in Twente
werd gesignaleerd sneuvelde op 27 september 1947. Het dier werd door een
sportvisser doodgeslagen toen het lag te zonnen aan de Hollanderbeek, die
uitmond op Ottenhagen. Het ziet er niet naar uit dat de otter zich vrijwillig weer
in Twente zal vestigen.
De das in nog niet zo lang geleden uit Twente verdwenen. In het midden van de
jaren vijftig van de twintigste eeuw waren er verscheidene bewoonde burchten:
Singraven, Lutterzand, Boekelo, Twickel. Nadien is het snel bergafwaarts gegaan.
De ene burcht na de andere werd geslecht en de bewoners werden gedood of
verdreven. De laatste burchten op het landgoed Twickel werd in het midden van
de jaren zestig van de twintigste eeuw vernield en opgeruimd. Een van de laatste
burchten, iets ten zuiden van de grenspost De Poppe werd in januari 1963
uitgegraven en de beide bewoners werden vermoord. In diezelfde tijd werd ook
nog een bewoonde burcht in de oever van de Dinkel tussen Losser en De Lutte
opgeruimd. Op het Lutterzand werden in de jaren zeventig van de twintigste
eeuw geregeld dassen waargenomen. De laatste das werd in 1979 doodgereden.
In het natuurreservaat Dinkeldal werden tot het eind van de jaren zeventig van
de twintigste eeuw ook van tijd tot tijd dassen gesignaleerd. In beide gevallen
moeten we rekening houden met zwervende immigranten uit Duitsland. Daar zijn
nog enkele bewoonde burchten. In 1984 telt Twente nog één bewoonde
dassenburcht waarvan de ligging geheim wordt gehouden. Voor de das ziet het er
in Twente niet hoopvol uit. Alhoewel Twente beslist een aantal geschikte
dassenbiotopen heeft lijkt de kans op permanente vestiging klein, ondanks dat er
duidelijk aanwijzingen zijn dat regelmatig zwervende dieren vanuit Duitsland de
grens passeren. De kanalen in Twente vormen voor zwervende dassen een
levensgevaarlijke hindernis. Bij hun pogingen zwemmend het kanaal over te
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steken zijn ze niet in staat tegen de steile beschoeiing op te klimmen. Ze vallen
daarbij steeds terug in het water en verdrinken uiteindelijk. In maart 1986 werd
zo’n verdronken das opgevist uit het Twentekanaal bij Goor. In mei 1984 werd
een nog levende maar volkomen uitgeputte das uit het kanaal bij Hengelo gered.
Enkele jaren is de zwarte rat uit Twente verdwenen geweest. Voornamelijk als
gevolg van het verdwijnen van geschikte biotopen door wijziging in de bouwwijze
van huizen en boerderijen en door effectieve bestrijding. Voor zover bekend zijn
tussen de jaren 1965 en 1978 geen zwarte ratten gesignaleerd. Sinds 1978 zijn
in de havenbedrijven van Hengelo en Enschede weer zwarte ratten aangetroffen
en zijn bestrijdingscampagnes tegen deze dieren gestart. De dieren zijn
waarschijnlijk aangekomen met de binnenvaartschepen. Hoewel de zwarte rat
niet bepaald een populaire diersoort is en aan zijn aanwezigheid veel nadelen zijn
verbonden, betekend totale uitroeiing toch een verarming van de fauna.
De boommarter is nooit erg algemeen geweest in Twente. Hij woont nog slechts in
enkele bossen bomen. Voor het voortbestaan is het behoud van grote,
aaneengesloten bossen bomen absolute voorwaarde. Daarin dient dan ook nog de
nodige rust heersen. Het beleid om natuurreservaten tot de verste uithoeken
open te stellen voor mensen heeft een zeer ongunstige invloed op de populatie
boommarters.
In grote delen van Nederland is de steenmarter reeds lang verdwenen. Wat
daarvan de oorzaken zijn is niet duidelijk. Veranderingen en verarming van het
landschap zijn daar ongetwijfeld schuldig aan. De steenmarter is in zekere zin
een cultuurvolger die voor de nodige dagrust is aangewezen op zolders van oude
boerderijen, stallen, veldschuren en bouwvallen. In de huidige landbouw is voor
dergelijke zaken weinig plaats. Het planmatig korthouden van de vegetatie langs
de greppels en slootkanten, het opruimen van houtwallen en heggen, kleine
bossages en overhoeken zijn beheersmaatregelen die het leefmilieu van de
steenmarter nog verder aantasten. In Twente is in 1980 de stand beter dan in de
rest van Nederland. In het oude hoevenlandschap van oost en noordoost Twente
komt het dier nog regelmatig voor. Zelfs in de buitenwijken van Hengelo en
Enschede zijn herhaaldelijk steenmarters gesignaleerd. Jammer genoeg wordt de
aanwezigheid van steenmarters vaak vastgesteld aan de hand van dood gevonden
verkeersslachtoffers. Enkele tientallen steenmarters zijn in vijf jaar tijd
slachtoffer geworden van het voortrazende verkeer. Helaas is vastgesteld dat
onder deze verkeersslachtoffers zwangere en zogende wijfjes waren. Met
dergelijke slachtoffers gaan dan ook de jongen verloren. Het lijkt er desondanks
op dat de steenmarter zich enigszins lijkt aan te passen aan het huidige
landschap. Een toename van het aantal steenmarters heeft men niet alleen in
Twente vastgesteld maar ook in Oost-Groningen, omgeving Nijmegen en Limburg.
Deze toename langs de oostgrens van ons land sluit duidelijk aan bij de toename
van de steenmarterstand in West-Duitsland en Denemarken.
Naast de beide martersoorten is de waterspitsmuis een van de meest bedreigde
zoogdieren. Hij leeft van allerhande waterorganismen, visjes, kikkers, land- en
waterslakken. Ontwatering, inspoeling van drijfmest, gebruik van herbiciden en
dergelijke hebben het leefmilieu van deze spitsmuis dusdanig aangetast. Het dier
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leefde oorspronkelijk niet algemeen in Twente en is uiterst zeldzaam geworden.
In geheel West-Europa is het vleermuizenbestand de laatste vijftig jaar achteruit
gegaan. Alhoewel geen exacte gegevens bekend zijn uit vroegere jaren mogen we
gerust aannemen dat de achteruitgang ook in Twente het geval is. Er is
geconstateerd dat vleermuizen verdwenen zijn van plaatsen waar ze voordien wel
voorkwamen. Zo verdween een grote kolonie laatvliegers van een kerkzolder in
Goor als gevolg van restauratiewerkzaamheden. Een kleinere kolonie van de
grootoorvleermuis verdween door onbekende oorzaak van een zolder in
Overdinkel. Talrijk zijn de oorzaken van deze achteruitgang. In het verleden
werden de dieren om allerlei vooroordelen vervolgd. De gevaren die tegenwoordig
de vleermuizen bedreigen zijn echter van veel ernstiger aard. Het gebruik van
chemische houtconserveringsmiddelen bij de restauratie van gebouwen,
afsluiting en onbewoonbaar maken van zolders van kerken, toepassen van
isolatiemateriaal in spouwmuren, renovatie van huizen, recreatie, opruimen van
holle bomen zijn levens bedreigend voor de vleermuizen. Dankzij een goede
voorlichting over hun nut mogen vleermuizen zich verheugen in de groei van hun
populatie. Enkele goed bezette kraamkolonies van de dwergvleermuis met in
totaal honderden dieren in Tubbergen, Losser, Enschede, Borne en Deurningen
worden nu geduld en beschermd. In het verleden zouden ze ongetwijfeld zijn
verjaagd of vernietigd. In Nederland zijn tot dusver negentien vleermuissoorten
geteld. Daarvan zijn er tien soorten in Twente waargenomen. Alle soorten
worden beschermd op grond van de Wet voor Natuurbescherming.
Alle soorten die vooralsnog niet direct worden bedreigd met uitroeiing zijn de nog
niet genoemde insectenetende zoogdieren. Het zijn mollen, egels en spitsmuizen –
met uitzondering van de waterspitsmuizen – kleine knaagdieren, hazen,
konijnen, reeën en roofdieren zoals de vos, bunzing, hermelijn en wezel.
Overigens betekent dit niet dat bij verschillende van deze soorten geen
achteruitgang wordt geconstateerd. Door de tevoren genoemde oorzaken,
cultuurtechnische werkzaamheden, ruilverkavelingen, opruimen van houtwallen
en dergelijke verdwijnen terreintjes die het leefgebied zijn van deze dieren. Het
verdwijnen van dergelijke gebiedjes is niet alleen een landschappelijk verlies
maar tast ook de voortbestaansmogelijkheden van tal van diersoorten aan. De
sterke uitbreiding van het wegennet en de daarmee gepaard gaande toename van
het snelverkeer vormen een ernstige bedreiging voor de egels, bunzingen, wezels
en hermelijnen. Een andere bedreiging vormen de taluds langs het
Twentekanaal. Reeën die zwemmende het kanaal oversteken moeten dat nogal
eens met de dood bekopen omdat zij niet in staat zijn tegen de steile beschoeiing
op te klimmen. De veranderende landbouwmethodes hebben ook duidelijk hun
invloed op de zoogdierenwereld. Enkele soorten zijn drastisch in aantal
teruggelopen, ook hen die nu nog beslist niet zeldzaam genoemd worden. De
dwergmuis is door overschakeling van de traditionele graangewassen van het
gemengde bedrijf op voedermaïs teruggedrongen naar hoge grasvegetaties,
braamwildernissen en ruigtes langs de akkers. Als dergelijke restanten natuurlijk
vegetatie opgeruimd worden, hangt het voortbestaan van het kleinste inheemse
knaagdier aan een zijden draad. Het zelfde verschijnsel zien we bij de veldmuis.
Vriezenveen behoorde in het verleden tot de beruchte veldmuisplaaggebieden van
ons land. Door de ruilverkaveling is de soort over grote oppervlakten vrijwel
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geheel verdwenen of teruggedrongen. Met het verdwijnen van de veldmuis
verdwijnt ook het voedsel voor de kleine roofdieren zoals de wezels, de
hermelijnen, de uilen en de roofvogels. Ook voor de hazen ziet de toekomst er
niet bepaald rooskleurig uit. De verzuring en sterfte van bossen bomen als gevolg
van zure regen in de jaren tachtig van de twintigste eeuw heeft invloed op de
stand van de zoogdieren. De eekhoorn zal een van de eerste slachtoffers worden
als haar voedselbron verdwenen zal zijn. De stand heeft zich enigszins hersteld
na een teruggang in de jaren vijftig van de twintigste eeuw.
Ook Twente wordt bedreigd door het binnendringen en oprukken van enkele
zoogdiersoorten die hier oorspronkelijk niet thuis horen. Ze hebben hun vestiging
aan de mens te danken. De beruchtste soort is wel de uit Noord Amerika
afkomstige muskusrat. De muskusrat werd voor het eerst in 1969 in Twente
gesignaleerd. Het jaar erop kwam de infiltratie via het Almelo-Nordhornkanaal
pas goed op gang. Nu komt het dier in heel Twente in alle geschikte biotopen
zoals kanalen, beken, sloten en vennen voor. Het dier vormt door het graven en
aanleggen van gangen en holen een ernstige bedreiging voor waterkeringen en
oevers. Vanuit Duits is ook de invasie van de wasbeer in Nederland op gang
gekomen. De wasbeer is een buitengewoon charmant dier maar dat is vrijwel het
enige positieve wat er van te zeggen is. De voorposten van een oprukkend
invasieleger van wasbeerhonden zijn in aantocht. De eerste dieren zijn in 1980
op enkele kilometers van de grens gesignaleerd. De wasbeerhond is vanuit Oost
Azië in Europa ingevoerd en trekt snel op in westelijke richting. De ervaring heeft
geleerd – en dat geldt voor alle exoten – dat de vestiging altijd nadelige gevolgen
heeft voor de inheemse fauna en flora. In Twente werd de wasbeer tot 1980
gesignaleerd in de omgeving van Oldenzaal, Goor, Bentelo, Haaksbergen en
Enschede. Een nieuw gevaar voor de inheemse fauna in Twente zijn de nertsen.
Nertsen zijn afkomstig uit Noord-Amerika en worden gefokt om hun pels.
Ontsnapte dieren uit de kwekerijen die niet teruggevangen worden passen zich
snel aan de veranderde leefomstandigheden en kunnen zich blijvend vestigen.
Het gevaar is vergroot toen militante aanhangers van het Dierenbevrijdingsfront
meenden er goed aan te doen nertsen te bevrijden. Op verschillende plaatsen zijn
nadien nertsen gesignaleerd.
Wie levende kreeften, krabben en garnalen wil zien zal niet in de eerste plaats
aan Twente denken. Deze tienpotige kreeftachtigen (decapoda) horen naar ons
idee thuis in de zee. Enkele soorten hebben zich echter aangepast aan het zoete
water en komen ook in Twente voor. Op het wapen van het inmiddels opgeheven
waterschap De Beneden Dinkel stond een rivierkreeft afgebeeld. Dit was te
danken aan Willem H. Dingeldein. Van hem weten we dat een paar eeuwen
geleden kreeften werden gevangen in de Dinkel en dat deze ook toen al een
delicatesse waren.
Tot het jaar 1915 werd van de zoetwaterbewoners alleen de rivierkreeft astacus
astacus in Nederland aangetroffen. Deze kwam ook vroeger uitsluitend voor in
het zuidoostelijk deel van ons land. Op sommige plaatsen schijnt het gewemeld
te hebben van deze dieren, die nu helaas zelden worden waargenomen. In Twente
is de rivierkreeft alleen bekend uit de Buurserbeek bij Buurse, waar hij in 1935
werd gevonden. In de Achterhoek is hij vaker gezien en onder meer bekend van
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de Berkel bij Eibergen (tot 1952), de Ratumse Beek bij Winterswijk (tot 1949) en
de Boven-Slinge bij Winterswijk (tot 1971). Rivierkreeften houden zich overdag
schuil in een zelfgegraven hol waar ze achterwaarts in kruipen. In de nacht
worden ze actief en zoeken allerlei dierlijk en plantaardig voedsel. Ze leven graag
bij steile, overhangende oevers tussen de plantenwortels. De achteruitgang van
de rivierkreeft is veroorzaakt door de watervervuiling, het verdwijnen van
geschikte biotopen door kanalisatie van de beken en door een besmettelijke
ziekte, de kreeftenpest. Deze ziekte stak in 1870 de kop op in Frankrijk en
breidde zich snel uit over heel Europa en was drie decennia later doorgedrongen
tot in West-Siberië. In de epidemiologie is nauwelijks een tweede voorbeeld te
vinden van zo’n massale sterfte over een heel continent. Bijna alle wateren
werden ontvolkt. De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel: aphanomyces
ataci.
Het verdwijnen van de rivierkreeft werd vooral betreurd door gastronomen.
Daarom werden de kreeften uit Engeland ingevoerd en werden ze gekweekt
(zonder succes) door de Nederlandse Heidemaatschappij. De viskweker Von dem
Borne zette in het jaar 1890 honderd Amerikaanse rivierkreeften uit in de vijvers
bij Berneuchen bij Frankfurt. Deze vijvers stonden in verbinding met de Mietzel
en via dit riviertje verbreidden de kreeften zich over de stroomgebieden van de
Oder, de Havel en de Spree. Pas na het jaar 1940 werden ze ten westen van de
Elbe gesignaleerd. Ook in Overijssel bleek deze kreeft voor te komen. Ze waren
echter aangezien voor gewone rivierkreeften. Sinds 1970 werden ze regelmatig
gevangen door vissers in het Twentekanaal, vooral bij Wiene. Vanaf 1973 is de
kreeft ook bekend van de Overijsselse Vecht bij Hardenberg en Gramsbergen. Tot
de succesvol verbreiding heeft bijgedragen dat deze soort immuun is voor de
kreeftenpest.
Er zijn nog meer zoetwaterkreeften in Twente. Op 16 augustus 1980 ving
Maartens uit Enschede in de Berkel tussen Eibergen en Rekken een kreeft die
zeventien centimeter lang was, met prachtige lange scharen. Het bleek een
nieuwe soort: de Galicsische rivierkreeft atacus leptodactylus. Het is
merkwaardig dat deze nieuwkomer zich in hetzelfde seizoen ook te zien was in
Spaarndam en bij Moerdijk. Inmiddels is ook een vangst bekend in Limburg.
Deze rivierkreeft is afkomstig uit het gebied rondom de Kaspische Zee en de Zee
van Asov. Hij heeft zich sterk verbreid over heel Oost-Europa en is in veel landen
voor consumptie ingevoerd. In Nederland wordt hij echter beschermd.
In plaats van twee vliegen in één klap ving Scherphof op 15 september 1981 iets
veel merkwaardigers: twee garnalen, waarvan de een op de rug van de ander
zat. De beestjes werden gevonden bij het controleren van een waterfilter van de
AKZO te Hengelo. De grootste was zeven centimeter lang en bleek een steurkrab
te zijn. Deze soort komt voor in de mondingen van grote rivieren in het
deltagebied. Hij werd echter nog niet eerder zo ver in het binnenland
aangetroffen. De kleinste was twee centimeter lang en was een zoetwatergarnaal.
Ook deze soort was niet bekend in Twente en omstreken. De zoetwatergarnaal is
in 1915 voor het eerst in Nederland gevangen. Het is een zuidelijke soort die ons
land via de Zuid-Willemsvaart binnengedrongen is. Dit garnaaltje heeft kwastjes
aan de iets verdikte vingers van het eerste- en tweede paar poten. Daarmee
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worden waterplanten afgepoetst om microscopisch kleine wieren en diertjes te
kunnen eten.
Oost en West ontmoeten elkaar in het Twentekanaal in de vorm van de
Amerikaanse rivierkreeft en de Chinese wolhandkrab. Deze grote krab is
gemakkelijk herkenbaar aan de wollige ‘moffen’ aan de scharen. Zijn rugpantser
heeft een doorsnede van acht centimeter. Deze soort die de wetenschappelijk
naam eriocheir sinensis heeft is in 1912 voor het eerst in Noord-Duitsland
gevonden en in 1931 voor het eerst in Nederland bij Rotterdam. Het is onzeker
wanneer de eerste zich in Twente liet zien. In het Almelo-Nordhornkanaal werd er
een gevangen in 1938. In de collectie van Natura Docet is een krab die bij
Enschede uit het Twentekanaal is gevist, vermoedelijk in 1946 of 1947. In de
collectie van het Natuurmuseum wordt een krab bewaard die afkomstig is uit de
Overijsselse Vecht in 1947. Tussen de jaren 1960 en 1970 werden geregeld
wolhandkrabben gevangen in het Twentekanaal en verschillende verhuisden
naar een aquarium in het Natuurmuseum. De laatste jaren horen we echter
nooit meer iets over deze dieren, hoewel in de omgeving van Haarlem en Leiden
in 1981 nog een grote plaag van deze dieren heerste. Zouden veranderingen in
het scheepvaartverkeer hierbij een rol spelen? De Chinese wolhandkrab trekt in
het najaar naar de zee om zich daar voort te planten en keert in het voorjaar
terug naar het zoete water. Vanwege het graven van diepe holen in de oevers en
de grote schade die ze aanbrengen aan visnetten en hun inhoud wordt deze
vreemdeling niet door iedereen met vreugde begroet. Op welke wijze deze krab,
die thuishoort langs de kust van de Gele Zee, in Europa terecht is gekomen is
nog een raadsel. Drie krabben van de soort decapoda zijn uit Twente verdwenen.
We kunnen ze nog bekijken in het museum als fossiel of als gedroogd preparaat.
Daarentegen zijn er de twintigste eeuw tenminste vier nieuwe soorten komen
opdagen afkomstig uit drie verschillende werelddelen.
Kreeften zijn zo gezegd al zo oud als de weg naar Rome. Evenwel gaat dit gezegde
niet op. Ze kwamen honderdveertig miljoen jaar geleden in Losser al voor. Een
oeroude zandsteenlaag uit die tijd komt in Losser dicht aan de oppervlakte en is
in de groeve van het Staringmonument ontsloten. De laag is afgezet in de OnderKrijt periode, het zogenaamde Hauterivien. Hier werden in de loop van twaalf jaar
meer dan twintig fragmenten van een kreeft verzameld. Ze zijn door Förster te
München gedetermineerd als zijnde als te behoren tot de kreeft glyphea cretacea.
Deze kreeften verschenen het eerst in de Onder Trias, werden groot gedurende de
Juraperiode, werden minder talrijk in de Krijtperiode en verdwenen blijkbaar
voor het einde van het Eoceen. In afzettingen na die tijd zijn ze tot nu toe niet
meer aangetroffen. Uitgestorven dus!
De zandsteenlaag van de Staringgroeve aan de Hogeweg te Losser eindigt
westwaarts na ongeveer honderd meter. Onder de dunne laag keileem volgt dan
zwarte klei van oudere datum met een overgangsfauna van Boven Hauterivien
naar Onder Hauterivien. Tijdens baggerwerkzaamheden ten behoeve van de
aanleg van een ijsbaan werd deze zwarte klei in grote hoeveelheden gedeponeerd
langs de Broekhoekweg en bevatte talrijke lichtgrijze klei-ijzersteentjes met
kreeffragmenten van mecochirus ornatus. Ook werden enkele fraaie bijna
volledige exemplaren aangetroffen. De twee bijna complete exemplaren hebben
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een gebogen vorm van twee bij drie centimeter. In het algemeen hebben de kleiijzersteentjes een diameter van één tot twee centimeter. Grotere komen
sporadisch voor. In totaal werden meer dan zestig in klei-ijzersteentjes
opgesloten fragmenten van het dier gevonden zodat van een massaal voorkomen
gesproken kan worden. Het dier heeft overeenkomst met de tegenwoordige
graafkreeften, ze groeven ook gangsystemen. Ze zijn klein van stuk, de totale
lengte bedraagt zes centimeter. Het massale sterven van deze diertjes kan
veroorzaakt zijn door een snelle sedimentatie (sediment: bezinksel, neerslag) of
door met H2S vergiftigd grondwater.
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Der wodt niks oetsteld, oetstel is ofstel
Alles geet automatisch, moar niks geet vanzölm

Pingo

Pingo's bij Tuktoyaktuk, Northwest Territories, Canada

Een pingo (Inuktitut voor kleine heuvel) is een bolvormige heuvel die ontstaat in
een gebied met permafrost waar de hydrostatische druk van bevriezend
grondwater zorgt voor het opheffen van een laag bevroren grond.
De kern van een pingo, die soms nauwelijks kleiner is dan de totale pingo zelf,
bestaat uit een lensvormig lichaam van zuiver ijs. Pingo's worden tot negentig
meter hoog met een doorsnede van soms meer dan twee kilometer en zijn meestal
rond of ovaal van vorm.
Hedendaagse pingo's komen voor in continentale toendra's en bevinden zich
overwegend tussen 65 en 75 graden noorderbreedte.
Door het scheuren van de bovenlaag wordt de ijslaag blootgesteld aan de zon en
dan kan een krater of meer ontstaan.
Als het klimaat warmer wordt, bijvoorbeeld aan het einde van een ijstijd, blijft
van een pingo een cirkelvormig meer of krater over die pingoruïne wordt
genoemd. Veel pingoruïnes worden na het afsmelten van het ijs langzaam
opgevuld met veen. Dit opvullen kan vele duizenden jaren in beslag nemen.
Doordat in het water in pingoruïnes veel pollen en zaden van planten terecht
komen, wordt in het veen informatie opgeslagen over de vegetatie. Deze
informatie kan gebruikt worden om het klimaat dat tijdens de opvulling heerste
te reconstrueren. Om deze reden zijn pingoruïnes bij Kwartairgeologen erg in trek
als klimaatarchieven. Pingoruïnes kunnen gedateerd worden door middel van
bijvoorbeeld tephrochronologie.
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Pingoruïne

Pingoruïne op de Kampsheide bij Balloo
In Nederland komen pingoruïnes met name voor in het grensgebied van
Groningen, Friesland, kop van Overijssel en Drenthe, ruwweg in de driehoek
Haulerwijk, Zwaagwesteinde en Marum en in de rest van Drenthe. Een prachtig
exemplaar is het Esmeer tussen Veenhuizen en Bovensmilde. In de kop van
Overijssel te Steenwijkerwold bevindt zich ook een klein exemplaar van een
pingoruïne. Ook de meertjes op de Kampsheide bij Balloo en in het Nieuwe Veen
in Bruchterveld zijn pingoruïnes. Het ven "De Wieke" in het Daarlerflier ten
zuidwesten van Daarle is ook een pingoruïne te vinden. Het Uddelermeer op de
Veluwe is waarschijnlijk een pingoruïne. In het Leenderbos is het Klein
Hasselsven een voorbeeld van een pingo-ruïne. In België komen pingoruïnes voor
op de Hoge Venen in de provincie Luik.
Een oude naam voor pingoruïnes is gletsjerkom - vroeger dacht men dat
dergelijke kuilen ontstaan waren door achtergebleven brokken landijs. Een op
deze wijze gevormde depressie wordt aangeduid met de term doodijsgat.
Pingoruïnes in Nederland
Vennen, meren en moerasjes waarvan verondersteld wordt dat het om
pingoruïnes gaat:
•
•

Uddelermeer (met een diameter van ongeveer 240 m)
De Poepedobbe, een ven nabij Bakkeveen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het Hondenven, ten westen van Tubbergen (met een diameter van
ongeveer 140 m)
Het Bolmeer, ten westen van Zevenhuizen (Leek)
Het Esmeer, ten westen van Assen
Ven op de Kampsheide bij Balloo
Het Mekelermeer, boswachterij Gees
Mokkelengoor, ten zuiden van Wierden (het betreft hier een verland ven)
Het Vagevuur tussen Roden en Leek (met een diameter van ongeveer 90
m)
De Wieke in het Daarlerflier ten zuidwesten van Daarle met een
doorsnede van 70 à 80 meter
De Bruuk tussen Breedeweg en de Horst in de gemeente Groesbeek
Het Klein Hasselsven in het Leenderbos tussen Leende en Valkenswaard
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Hee was duuvels op inbuurn (ontvangen), en har nen
godsbermelukken hekel an oetgewwen
God kon neet allns, doorum maak’n hee mooders

De spoorlijn Neede - Hellendoorn

Van 1910 tot 1935 reed er een stoomtrein tussen Hellendoorn en Neede, die door
zijn doordringende en welluidende gebel, o.a. bij het naderen van onbewaakte
overwegen, van de bevolking de naam "Bello" kreeg. Bello maakte grote indruk op
de dorpsbewoners in een tijd dat paard en wagen nog algemeen gebruikt werden.
Bello vervoerde stomend en puffend, passagiers en goederen van dorp tot dorp
met de vervaarlijke snelheid van dertig kilometer per uur. Hellendoorn, ooit het
eindpunt van de spoorlijn, vierde in 1978 haar 900-jarig bestaan. In de
historische optocht ter gelegenheid daarvan ontstond het idee "Bello" te laten
herleven, al was de spoorlijn inmiddels weggehaald. Een nieuwe "Bello"compleet
met rijtuigen en op luchtbanden werd door een groep vrijwilligers met veel
enthousiasme en volharding gebouwd. Op ware grootte compleet met houten
banken en houten ramen die met echtleren riemen geopend en gesloten kunnen
worden. De totale lengte van het wegtreintje is achttien meter. Elke wagon kan
vijfentwintig passagiers vervoeren en er is dus plaats voor vijftig passagiers. De
bemanning bestaat uit een machinist en twee conducteurs allen in uniform. Een
sfeervol tochtje in "Bello"laat u de romantiek van het begin van onze eeuw
herleven. "Bello" wordt gebruikt als topattractie voor jong en oud bij feestelijke
gelegenheden in vele plaatsen en heeft een ongekende amusementswaarde. Het
valt elke keer weer op dat bij jong en oud de ogen blij oplichten blij het zien van
deze unieke nabootsing van de originele trein.
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De spoorlijn Neede - Hellendoorn was de voormalige spoorwegverbinding tussen
Neede in Gelderland en Hellendoorn in Overijssel en werd aangelegd op kosten
van de Locaalspoorweg-Maatschappij Neede-Hellendoorn en geëxploiteerd door
de HSM. Op 1 mei 1910 werd de spoorlijn geopend voor reizigers.
Stations
Voor deze spoorlijn werden in 1908 zes stations gebouwd van de standaardtypen
NH 1, 2 en 3, ook werden er vier haltegebouwtjes langs de lijn gebouwd. Te
Rijssen, waar de lijn Neede-Hellendoorn de spoorlijn Deventer - Almelo kruiste,
werd gebruikgemaakt van het uit 1888 stammende station van het
standaardtype KNLS. De stations van Goor en Nijverdal werden al door
Staatsspoor bediend. In deze plaatsen werd daarom een tweede station gebouwd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neede: GOLS groot (gesloopt in 2001)
Kisveld: NH Haltegebouw (nog aanwezig)
Noordijk: NH type 3 (nog aanwezig)
Gelselaar: NH Haltegebouw (nog aanwezig, echter niet meer origineel)
Diepenheim: NH type 1 (nog aanwezig)
Goor west: NH type 2 (gesloopt eind jaren 60)
Elsenerbroek: NH Haltegebouw (gesloopt in 1975)
Enter: NH type 3 (nog aanwezig, onherkenbaar verbouwd)
Rijssen: KNLS 1e klasse (nog aanwezig)
Zuna: NH Haltegebouw (gesloopt in 1972)
Nijverdal Zuid: NH type 2 (gesloopt in 1973)
Hellendoorn: NH type 1 (gesloopt in 1970)

Sluiting
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Direct na de opening van de lijn werd al duidelijk dat de reizigersaantallen ver
onder verwachting waren. Al in 1925 werden de haltes, Kisveld, Gelselaar en
Elsenerbroek gesloten voor reizigers. In 1931 volgde halte Zuna. De rest van de
lijn volgde niet veel later. De belangrijkste reden achter de sluiting van de
spoorlijn was echter niet het lage reizigersaantal, maar de aanleg van het
Twentekanaal dat bij Goor de spoorlijn zou kruisen. Er werd nog overwogen een
spoorbrug aan te leggen, maar de kosten hiervoor waren te hoog om de
onrendabele dienst te behouden. De laatste treinen reden over een dam door het
reeds afgegraven kanaal, toen de treinen werden stilgelegd kon de dam worden
afgebroken en was het kanaal bevaarbaar. Zo werd op 15 januari 1935,
vijfentwintig jaar na de opening de rest van spoorlijn gesloten.
Dit was echter nog niet het einde van dit lijntje. Voor het vervoer van bakstenen
bleef het traject Neede-Noordijk geopend. In Goor-West en Nijverdal werden
enkele goederen aansluitingen van textielbedrijven nog regelmatig gebruikt. In
1972 werden deze trajecten gesloten en opgebroken.
In 1904 wordt de NV Locaalspoorweg-Maatschappij Neede-Hellendoorn opgericht.
Hoewel het jaren eerder de bedoeling is de lokaallijnen van de GOLS en de NOLS
via een spoorlijn tussen Neede en Ommen te verbinden, wordt uiteindelijk alleen
de lijn Neede - Hellendoorn aangelegd. De spoorlijn verbindt vanaf 1910
verschillende dorpen en fabrieken met het landelijke en regionale spoorwegnet.
De verbinding wordt geëxploiteerd door de HSM, wat er voor zorgt dat de lijnen
van de Staatsspoorwegen gelijkvloers worden gekruist en alleen voor het
goederenvervoer een aansluiting op de NH-lijn krijgen. De afname van de
reizigersaantallen en de toename van het vrachtvervoer op de weg en vooral de
aanleg van het Twentekanaal zorgt in 1935 voor een vroegtijdige sluiting van de
lokaallijn. Korte delen blijven nog enkele decennia in gebruik voor het vervoer
van goederen. Hiervoor worden in Nijverdal en Goor nieuwe verbindingsbanen
aangelegd.
Nog voor de aanleg van de eerste spoorlijn van de NOLS, zijn er plannen voor de
aanleg van een verbindende spoorlijn tussen de lijnen van de GOLS en de NOLS.
In 1890 wordt de voorlopige concessie voor de aanleg van de spoorlijn Neede Ommen verleend. Enkele jaren later wordt echter gekozen voor de kortere
verbinding tussen Mariënberg en Almelo. Om de Overijsselse textielindustrie en
andere fabrieken alsnog te ontsluiten wordt een stoomtramweg tussen Neede en
Hellendoorn gepland. De tramweg verbindt een groot aantal fabrieken, maar ook
dorpen en gehuchten met de bestaande stations in Neede, Goor, Rijssen en
Nijverdal. De HSM toont interesse in de exploitatie van de verbinding op
voorwaarde dat deze als lokaalspoorweg aangelegd zou wordt. De voorwaarden
waaraan een lokaalspoorweg voldoet, bieden tenslotte meer mogelijkheden voor
het goederenvervoer.
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De gehele spoorlijn tussen Neede en Hellendoorn wordt in mei 1910 geopend. In
Neede en Rijssen zijn aansluitingen met het bestaande spoorwegnet van
respectievelijk de GOLS en de KNLS, beide geëxploiteerd door de HSM. De
staatslijnen

Zutphen - Hengelo en Zwolle - Almelo worden respectievelijk ten

westen van Goor en ten westen van Nijverdal gelijkvloers gekruist. Beide plaatsen
krijgen een eigen station aan de NH-lijn. Tussen beide stations worden in 1910
verbindingsbogen aangelegd die alleen voor het goederenvervoer worden gebruikt.
In Neede en Rijssen wordt gebruik gemaakt van de bestaande stations. Het
doortrekken van de lijn naar Ommen is na de opening van de verbinding vrijwel
onmogelijk omdat de NOLS-lijnen inmiddels door de Staatsspoorwegen worden
geëxploiteerd.
Door afnemende reizigersaantallen en toename van het vrachtverkeer over de weg
is de spoorwegverbinding tussen Neede en Hellendoorn steeds minder van
belang. Bovendien ligt de spoorlijn in de weg voor de aanleg van het
Twentekanaal. De spoorlijn ligt tijdens de aanleg van het kanaal als een dam
door de waterweg. Inmiddels is men ook begonnen met de bouw van de
brughoofden. In 1934 wordt besloten de spoorlijn te sluiten voor het
reizigersvervoer en enkele gedeeltes open te houden voor het goederenvervoer. Op
14 januari 1935 rijdt de laatste reizigerstrein tussen Neede en Hellendoorn.
Gelijktijdig worden de baanvakken Diepenheim - Goor aansluiting Zuid, Goor
West - Enter en Rijssen - Nijverdal Zuid opgeheven en opgebroken. Een jaar later
volgt ook het baanvak Noordijk - Diepenheim. In mei 1937 wordt in Goor een
nieuw verbindingsspoor tussen Goor Zuid en Goor West geopend. De oude
verbindingsboog wordt hierbij gesloten. Dat jaar wordt ook het baanvak Rijssen Enter opgeheven.
In 1941 wordt in Nijverdal een nieuwe verbindingsboog tussen Nijverdal Zuid en
de lijn richting Raalte aangelegd. De kruising met de staatslijn wordt hierna
opgeheven en opgebroken. In 1943 wordt het baanvak Nijverdal - Hellendoorn
gesloten en opgebroken. In oktober 1965 wordt het baanval Kisveld - Noordijk
gesloten, enkele maanden later gevolgd door het baanvak Neede - Kisveld. In mei
1972 worden de aansluitingen in Goor gesloten, ruim een jaar later gevolgd door
die in Nijverdal. In 1975 worden de laatste restanten van de NH-lijn opgebroken.
Dienstregeling
De HSM exploiteert de NH-lijn als onderdeel van het GOLS-net. De treindienst op
de

spoorlijn

Winterswijk -

Neede wordt

in

1910

dan

ook grotendeels

doorgetrokken naar Hellendoorn. In totaal rijden het eerste jaar zeven treinen
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over het gehele baanvak. Bovendien rijdt er een trein Rijssen - Hellendoorn. In
1911 rijden nog maar vijf treinen over het hele baanvak. Eind 1913 vervalt ook
het treinpaar tussen Rijssen en Hellendoorn. De trein keert in 1921 voor een
periode van drie jaar terug. Het aantal reizigers blijft dalen en in januari 1935
rijdt dan ook de laatste reizigerstrein op het baanvak.

Totale lengte

36,6 km

Spoorwijdte

normaalspoor 1435 mm

Aangelegd door

NH

Geopend

1 mei 1910

Opheffing
treindienst

15 januari 1935

Gesloten
Neede - Noordijk: 1972
Noordijk - km 32.6: 15 januari 1935
km 32.6 - km 34.2: 1972
km 34.2 - Hellendoorn: 15 januari 1935
aansluiting Goor West: 1972
Huidige status

opgebroken

Geëlektrificeerd

nee

Aantal sporen

1

Overzicht van de spoorlijn Neede- Hellendoorn.
1 mei 1910
Opening
15 januari 1935 Sluiting
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Maatschappij: NH (Locaalspoorweg-Maatschappij Neede-Hellendoorn)
Toon bruggen en woningen langs deze lijn
0

Neede

Winterswijk- Neede (tot 1937)
Ruurlo- Hengelo GOLS (tot 1937)
tot 1937

2.171 Kisveld

tot 1930

3.968 Noordijk

tot 1933

7.928 Gelselaar

tot 1925

10.742 Diepenheim
14.685 Goor West
17.885 Elsenerbroek tot 1925
21.278 Enter
26.16
Rijssen
29.805 Zuna

Deventer- Almelo
tot 1931

33.509 Nijverdal Zuid
36.565 Hellendoorn
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’n Mestvaalt is vuur nen boer de beste geldkoele
Völle leu bint al dood vuurdat ze doodgoat

Daalder

Wat is de herkomst van het woord daalder?
Dat in 1516 in het Joachimsdal in Bohemen buitengewoon rijke zilveraders
werden gevonden, zal de meeste mensen een zorg zijn. Ten onrechte, want tot
voor kort merkten wij de gevolgen van deze ontdekking in onze portemonnee. En
niet alleen wij, maar ook de inwoners van onder meer Australië, Brunei, Canada,
Fiji, Guyana, Hong Kong, Jamaica, Liberia, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Singapore,
Taiwan, de Verenigde Staten en Zimbabwe. Daarnaast staat de hele
internationale valutahandel bij de mijnwerkers van Joachimsthal in het krijt.
De vondst in het Joachimsthal – tegenwoordig Jáchymov in Tsjechië – was voor
het koninkrijk Bohemen een godsgeschenk. Sinds de dertiende eeuw was
Bohemen economisch grotendeels afhankelijk van de zilverhandel. Maar de
Hussietenoorlogen hadden het land in het begin van de vijftiende eeuw in een
diepe crisis gestort. De zilvervondst in het Joachimsthal bracht hierin op slag
verandering. Duitse banken en handelshuizen trokken royaal de beurs open om
in de mijnbouw ter plaatse te investeren. Binnen de kortste keren verrees in de
voorheen onbewoonde vallei een plaats van enige betekenis. Woonden er in 1520
nog 4963 mensen, vijf jaar later waren dit er 13.411.
Overal in het westelijke gedeelte van het Ertsgebergte werd plotseling zilver
gevonden, en dorpen schoten als paddestoelen uit de grond. Maar Joachimsthal
bleef het belangrijkst. In 1524 waren hier al 613 mijnen geopend, een getal dat
uiteindelijk zou groeien tot 944. Een kleine tienduizend mijnwerkers brachten er
tussen 1520 en 1533 – de grootste bloeiperiode – jaarlijks ruim tienduizend kilo
zilver naar boven.
Van een deel van dat zilver werden munten geslagen, voor het eerst in 1519. Op
de voorzijde stond een beeltenis van Sint-Joachim, de vader van Maria en de
naamgever van de vallei. Op de achterzijde een ‘klimmende’ Boheemse leeuw, het
wapen van de graven van Schlick, de eigenaren van Joachimsthal.
De munten waren zwaar (25 tot 30 gram) en zeer betrouwbaar. Ze stonden onder
verschillende namen bekend: Schlickenthaler (naar de graven van Schlick),
guldengroschen, maar vooral Joachimsthaler. Dit laatste werd al spoedig verkort
tot thaler. In het Nederduits, dat toen de handelstaal was, werd dit dahler, een
woord dat wij leenden als daler. Tot ver in de negentiende eeuw geven onze
woordenboeken ‘daler’ als de correcte vorm, maar in de spreektaal trok men zich
daar niets van aan. Zoals poller tot ‘polder’ was geworden, en keller tot ‘kelder’, zo
werd daler tot ‘daalder’.
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De thaler uit Joachimsthal werden internationaal als voorbeeld genomen. In
Nederland werden de eerste daalders in 1538 geslagen, door Gelre, Nijmegen en
Deventer. De Fransen leenden het begrip als daldre, de Spanjaarden als daeldre.
Ook de Engelsen namen de nieuwe muntnaam over. Aanvankelijk schreven ook
zij dal(l)er (1540), maar al vóór 1600 werd dit verbasterd tot dollar.
Ondertussen bleven de geldmunters van Joachimsthal enorme hoeveelheden
zilveren munten slaan. Tussen 1516 en 1545 brachten ze in totaal ruim 3,2
miljoen thaler in omloop.
Dat de graven van Schlick daar flink aan verdienden, zat de Boheemse koning
niet lekker. Al in 1528 ontnam hij de Schlicks het muntrecht. In 1545 ging hij
nog een stap verder: hij ontnam de graven alle bezittingen in en rond
Joachimsthal, zogenaamd omdat zij de mijnwetten hadden overtreden.
Veel wijzer werd de Boheemse vorst van dit alles niet. In 1545 waren de meeste
zilveraders in Joachimsthal namelijk al uitgeput. Het mijnwerkersdorp stroomde
leeg, en zelfs met belastingverlagingen, overheidssubsidies en gunstige
vestigingsvoorwaarden lukte het niet de mijnwerkers naar Joachimsthal terug te
lokken. In 1594 waren er nog maar zo’n tachtig over. Dat daalder en dollar zich
tegen die tijd internationaal een vaste plaats hadden verworven in het monetaire
vocabulaire, zal voor het Boheemse vorstenhuis een schrale troost zijn geweest.
Thaler (of Taler of Tolar) was een zilveren muntstuk gebruikt in Europa, bijna
vier honderd jaar geleden. Zijn naam leeft in diverse munten als dollar of tolar.
Etymologically, ‘Thaler’ is een afkorting van ‘Joachimsthaler’, een muntstuktype
van de stad van Joachimsthal in Bohemen. Voor het eerst trof men dergelijke
muntstukken aan in 1518.
Taalkundig gezien is de dollar allang gelijk aan een daalder
Even zag het er naar uit dat de koers van de dollar zou dalen naar 1,50 gulden.
De dollar een daalder waard Door het lichte koersherstel ging dat niet door. Goed
voor de economie wellicht, maar historisch gezien was het jammer. Want dollar
en daalder zijn in feite dezelfde woorden, afgeleid van het Duitse Thaler of Taler.
De Taler is stokoud. De eerste werden in 1484 geslagen door hertog Sigismund
van Tirol en omdat hij en zijn opvolgers het zilver voor de munten lieten delven in
het Joachimsdal in Bohemen werden de munten aanvankelijk 'Joachimstaler'
genoemd. Het woord Taler is een afkorting daarvan.
De Taler, die internationaal een vaste hoeveelheid zilver bevatte, werd in een
groot deel van Europa als betaalmiddel geaccepteerd, ook in Nederland, waar hij
daalder werd genoemd. Nederland ging in 1818 over op het decimale geldstelsel
met de gulden als basis. Maar de daalder - dertig stuivers waard - genoot zoveel
vertrouwen dat de munt zich naast de gulden kon handhaven. Pas in 1847
maakte de regering daar een eind aan. Wel bleef de rijksdaalder, maar die had
altijd al een hogere waarde gehad dan de daalder of Taler.
Elders hield de Taler het langer uit. De Maria Theresia-taler, een achttiende
eeuwse Oostenrijkse versie, was nog tot 1945 officieel betaalmiddel in Ethiopië.
Door de grote populariteit werden in sommige landen ook munten Taler of in het
Engels 'dollar' genoemd, die het eigenlijk niet waren. Zo ook in de Britse koloniën
die de Verenigde Staten werden. Vrij kort na de onafhankelijkheid in 1792 werd
de dollar de officiële munteenheid.

1344

Als aanduiding voor de munt werd in de VS het $-teken populair. Maar ook dat
is geen Amerikaanse uitvinding. Het dollarteken werd al voor de Taler gebruikt.
De $ is afkomstig van het cijfer 8; een Taler was onderverdeeld in acht realen.
Oorsprong
De wortels en de ontwikkeling van de thaler-gerangschikte zilveren
muntstukdatum gaat terug naar het midden van het jaar 1400. De staat van het
muntenslaan in Europa was vrij slecht vanwege de lage waardering. Dat werd
veroorzaakt door de kosten van voortdurende oorlogsvoering en door het verlies
van zilver en goud aan de invoering van de eenzijdige handel van kruiden,
porselein, zijde en andere fijne doeken en exotische goederen uit India, Indonesië
en het Verre Oosten. Groschen werden de muntstukken genoemd, ze waren in
sommige gevallen tot minder dan vijf procent gedaald. Dat maakte de
muntstukken van veel minder individuele waarde dan in het begin. Het verzet
tegen deze tendens begon in Italië met de eerste voorlopige stappen naar het
groot zilvermunten. In 1472 werd de Liretron van meer dan zes gram ingevoerd.
Dat was een wezenlijke verhoging boven de grostournois van vier gram van
Frankrijk.
Thaler - Diversen
In 1474 werd een Lire van negen gram uitgegeven, maar het was in het jaar 1484
dat Archduke Sigismund van Tirol het eerste echte revolutionaire zilveren
muntstuk uitgaf, het halve Guldengroschen van ruwweg 15,5 gram. Dit was een
zeer zeldzaam muntstuk, bijna een proefstuk. Met het zilver dat wordt ontgonnen
bij Schwaz werden munten geslagen bij Zaal, die werden uitgegeven door
Sigismund in 1486. Het waren grote aantallen van de eerste echte
thalermuntstukken, de Guldengroschen. Het was een grote gulden, weliswaar
van zilver maar gelijk in waarde aan een Goldgulden. Guldengroschen,
bijgenaamd guldiner, was een groot succes. Spoedig werd het gekopieerd door
vele staten die zilver hadden. De graveurs, die minder beïnvloed waren door
Renaissance, waren kunstenaars. Ze begonnen met het ontwikkelen van
ingewikkelde en gedetailleerde ontwerpen die de heraldiek van de wapens van de
heersers voorstelden.
Joachimsthaler
In het jaar 1518 doken de guldiners overal in Europa. In Bohemen, een deel van
het Heilige Romeinse Rijk, toen gecontroleerd door de Jagellonianmonarchen. De
guldiner werd de Joachimsthaler van het zilver genoemd, dat door Tellingen van
Schlick bij een rijke bron dichtbij wordt ontgonnen. Joachimsthal, de vallei van
de heilie Joachim, in het Tjechische Jachymov, nu in de Tjechische Republiek.
Joachim, de vader van de maagd Maria, werd afgebeeld op het muntstuk.
Jagiellons (Litouws: Jogailaičiai, Pools: Jagiellonowie) waren koninklijke
dynastieën die voortkwamen uit het Huis van Litouwen van de Gediminasdynastie. Ze hadden de macht in de middeneuropese landen (huidig Litouwen,
Wit-Rusland, Polen, Oekraïne, Letland, Estland, Kaliningrad, delen van Rusland,
Hongarije, Tsjechische Republiek, Slowakije) tussen de veertiende en zestiende
eeuw. De leden van de dynastie waren groothertogen van Litouwen (1377-1392
en 1440-1572), koningen van Polen (1386-1572), koningen van Hongarije (14401444 en 1490-1526), en koningen van Bohemen (1471-1526). De gelijksoortige
muntstukken werden geslagen in naburige valleienrijken, elk genoemd naar het
bijzondere thal of vallei waar het zilver werd gehaald. Er waren er spoedig zo veel
dat deze zilveren muntstukken allemaal ‘thaler’ werden genoemd. Deze nieuwe
Thaler, ontwikkeld uit de vroegste ‘thalaer’, werd het muntstuk waarmee in
Europa de handel tot stand kwam
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Thaler
Het middelpunt van de muntenslagerij in de zestiende en zeventiende eeuw
waren zogenaamde veelvoudige Thalers, in Duitsland vaak Lösers genoemd. De
eersten waren geslagen in Brunswick, en de rest volgde al snel. Sommige van
deze muntstukken bereikten kolossale grootte, zo groot als zestien normale
thalers. De reden voor het slaan van deze kolossale muntstukken, waarvan het
hoogtepunt een munt van een pond zilver en meer dan twaalf centimeter in
diameter, is onzeker. De naam werd ‘löser’ en is waarschijnlijk afgeleid van een
groot gouden muntstuk dat in Hamburg werd geslagen en een Portugallöser werd
genoemd, met een waarde van tien ducaten. Enkele zilveren löser bereikte deze
waarde. Uiteindelijk werd het toegepast op talrijke gelijksoortige muntstukken
met een waarde van meer dan één enkele Thaler. Deze muntstukken zijn zeer
zeldzaam, de grotere die vaak tientallen duizenden dollars kosten, en door
verzamelaars van Thalers erg gezocht. In het Heilige Roomse Rijk werd de Thaler
gebruikt als de norm waartegen de munten van de diverse staten zouden kunnen
worden getaxeerd. Één norm was Reichsthaler, het teken van Keulen was van
zilver. In 1754 werd de Conventionsthaler geïntroduceerd, bevattend één tiende
van een zilveren teken van Keulen.
Pruisen gebruikte Thaler die één veertiende van een teken van Keulen van zilver
bevatte. In 1837 werd de Pruisische Thaler een deel van een nieuwe munt die in
zuidelijk Duitsland werd gebruikt en in het Rijnland een gulden (gelijk aan 4/7
Thaler) als standaardeenheid voor de handel. In 1850 gebruikten bijna alle
Duitse staten deze norm van Thaler, niettemin met diverse verschillende
onderverdelingen.
In 1857 werd de Vereinsthaler goedgekeurd in het Oostenrijks-Hongaarse Rijk en
in het grootste deel van Duitsland. Vereinsthalers bleven uitgegeven worden tot
1872 in Duitsland en tot 1867 in Oostenrijk-Hongarije. Thaler van Maria Theresa
werden in de twintigste eeuw nog gebruikt in Ethiopie en in het Midden-Oosten.
Nederlandse daalder
In Nederland werden daalder en rijksdaalder uitgegeven naast de gulden bij
waarden van 1½ en 2½ gulden. Op de Rijksdaalder stond een leeuw, vandaar
zijn Nederlandse naam leeuwendaler (Duits: löwenthaler). In Nederland gebruikte
men de naam rijksdaalder tot de gulden werd vervangen euro in 2002. Nochtans,
het slaan van zilveren dukaten herbegon in 1989 en gaat tot aan de dag van
vandaag verder.
Skandinavische taler
Thaler werd geïntroduceerd en werd de meest wijdverspreide munt in
Scandinavië onder de naam daler tijdens vroege zeventiende eeuw. Diverse daler
zijn de Deense rigsdaler, de Zweedse riksdaler en de Noorse speciedaler, die in
Denemarken en Zweden tot 1873 werden gebruikt toen zij werden vervangen
door de Deense kroon en de Zweedse kroon. De nieuwe munten werden
geïntroduceerd door de Scandinavische Monetaire Unie. Noorwegen trad toe tot
de Monetaire Unie en introduceerde Noorse kroon in 1876.
Andere ‘Thaler’
Zoals zilver dat in de Europese economie binnenstroomde uit binnenlandse en
buitenlandse bronnen, waren Thalers en de thaler-gerangschikte muntstukken
helemaal gelijkwaardig aan de kroon, de daalder (waar het Engelse woord dollar
van is afgeleid) en van de in 1497 geslagen acht realenstuk, dat in sommige
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delen van de wereld peso genoemd zou gaan worden. In Engeland werd het
woord dollar gebruikt voor Thaler, tweehonderd jaar vóór de ingebruikname van
de dollar in de Verenigde Staten. Na de invoering van het decimale stelsel in
1971 hield het gebruik van de halve kroon op. De term ‘half a dollar’ zou ook
voor de kroon worden gebruikt.
Erfenis
Geen munt die momenteel in omloop is wordt thaler genoemd. Verscheidene
munten echter erkennen hun erfenis in hun namen, zoals de drieëntwintig
genoemde munten van de dollar, gebruikt in veel landen met inbegrip van
Australië, Canada, Hong Kong, Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten van
Amerika. Evenals tolar, dat in Slovenië werd gebruikt tot eind 2006. Tussen
1992 en 1995 werd er in Belarus (Witrusland) besloten om de Witrussische taler
als nationale valuta te introduceren.

Chronologie van Thaler ontwikkeling
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

1486: Tirol: 31.93 g Guldengroschen van 60 Kreuzers (zilveren munt) en
fijnheid 937.5;
1493: Zwitserland geeft zijn eerste Guldengroschen uit in Bern;
1500: Eerste Duitse Guldengroschen wordt uitgegeven in Saksen, met
een waarde van 24 Groschen. In Bremen geeft men het equivalent uit.
Deze Guldengroschen wordt verminderd in gewicht tot 29.2 g en is
geslagen van acht muntstukken aan het teken van Keulen.
1518: Het eerste muntstuk dat ‘Thaler’ wordt genoemd is geslagen in
Joachimsthal, Bohemen, H.R.E. Zijn gewicht van 1500 is de norm.
1524: In een poging om guldiner te standaardiseren, wordt een
geldverordening (Reichsmünzordnung) uitgegeven te Esslingen, Duitsland
die de fijnheid van het muntstuk bij 937.5, en zijn gewicht opnieuw
bevestigt aan 29.2 g.
1534: Saksen en Bohemen veranderen de fijnheid van hun guldiners van
zuiverheid 937.5 tot 903.0 terwijl hetzelfde gewicht wordt gehandhaafd,
waarbij de daadwerkelijke hoeveelheid zuiver zilver in het muntstuk
wordt verminderd. Dit begint met een scheiding van Thaler van zijn
guldinervoorgeslacht.
1551: Een nieuwe geldverordening in Augsburg vermindert de zuiverheid
van guldiner tot 882.0, maar heft het gewicht van het muntstuk tot
31.18g op. Resultaat is dat het muntstuk op een gelijke waarde komt met
een Goldgulden. Thaler is nu gelijkwaardig aan tweeënzeventig Kreuzer.
1559: Na de dood van de Heilige Romaanse Keizer Charles V, wordt nog
een andere geldverordening aangenomen in Augsburg, dit keer dat het
muntstuk, dat nu Reichsguldiner wordt genoemd, verandert naar een
gewicht van 24.62g, en het muntstuk wordt verlaagd op een fijnheid
931.0. De Guldiner wordt gelijkwaardig aan 60 Kreuzer.
1566: Guldiner als benaming wordt min of meer geëlimineerd door een
Saksisch geldbevelschrift dat Reichsthaler (die later als Speciesthaler
wordt bekend) met een fijnheid van 889.0 en een gewicht van 29.2g
bepaalt.
1667: Een overeenkomst die wordt gemaakt te Augsburg door Abbey van
Zinna tussen Saksen, Brandenburg en Brunswick-Luneburg betreffende
het slaan van kleine muntstukken economischer te maken dan onder de
oude verordeningen. De munten worden in gewicht aan 28.1g verminderd
maar behouden dezelfde fijnheid van 889.0.
1690: In de overeenkomst van het Geld van Leipzig werd ook de slechte
kwaliteit van het munten in Saksen, Brandenburg, en Brunswick
behandeld. De overeenkomst van 1667 had niet het probleem opgelost
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zodat de Thaler opnieuw verminderd werd tot een gewicht van 25.9g. Op
dit punt werd Thaler 12 (was 9) geslagen omwille van één Teken van zilver
van Keulen.
1750: Dit jaar was er nog een andere vermindering van gewicht op de
langs gecontroleerde gebieden Pruisen, Hessen en BrunswickWolfenbuttel (22.2g en een fijnheid van 750.0). Thaler 14 is geslagen om
één Teken van Keulen van zilver te verkrijgen.
1754: De monetaire overeenkomst tussen Oostenrijk en Beieren in 1753
begon met de periode van Conventionsthaler, een Thaler die met 10 gelijk
aan het Teken van Keulen van zilver wordt geplaatst. Zijn gewicht was
28.0g met een fijnheid van 833.0. In die tijd werd dit muntstuk in een
groot gedeelte van centraal en zuidelijk Duitsland verspreid.
1755: Kronenthaler wordt eerst uitgegeven in gebieden die door
Habsburg, vooral in Nederland en zuidelijk Duitsland worden
gecontroleerd. Het had een gewicht van 29.44g en een fijnheid van 873.0.
1857: Het monetaire contract van Wenen elimineert definitief het Teken
van Keulen als een norm waartegen het zilveren munten van Oostenrijk
en Duitsland worden berekend, vervangt het met een eenvoudig tarief van
500g. Dertig Vereinsthaler worden geslagen van deze 500g norm. De
muntstukken wogen 18.5g en hadden een fijnheid van 900.0. Zij zijn
gelijk aan 90 Oostenrijkse Kreuzer, 105 Beierse Kreuzer, 30 Groschen, of
48 Schilling afhankelijk van het muntslaggebied.
1872: De laatste Thaler is geslagen in een paar staten, in het bijzonder
Saksen.
Vroege jaren van 20ste eeuw: de Thaler van Maria Theresa in Ethiopië;
het begin van de munt in Italië in 1935.

Zie ook
•
•
•
•
•

Maria Theresa Thaler
Reichsthaler
Kronenthaler
Vereinsthaler
Groschen

Verwijzingen
Kalmer, Joseph; Hyun L. (1935). Abessinien (in het Duits).
Munten genoemd thaler of gelijksoortig:
-

Kronenthaler Oostenrijk-Nederland
Thaler van Baden
Thaler van Bazel
Thaler van Bern
Conventionsthaler
Thaler van Danzig
Thaler van Geneve
Vereinsthaler Hessen-Kassel
Thaler Hesssen-Kassel
Vereinsthaler Hannover
Thaler van Hannover
Kronenthaler
Thaler van Maria Theresa
Thaler van Mecklenburg
Vereinsthaler Mecklenburg
Vereinsthaler Pruisen
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-

Pruisische thaler
Reichsthaler
Thaler van Sint Galen
Thaler van Saksen
Thaler van Solothurn
Thaler van Valais
Vereinsthaler
Thaler van Westfalen
Thaler van Zurich

Een monetaire pin-up
Dinsdag 13 januari 1998 door Jan Gerritsen
Ze is al ruim twee eeuwen dood, maar als betaalmiddel leeft Maria Theresia
voort. De zilveren thaler, met afbeelding van de rondborstige Habsburgse
keizerin, fungeerde decennialang als een euro avant la lettre. In de Irak-oorlog
bewees de munt nog zijn nut. Les thalers d'argent. Histoire d'une monnaie
commune. Door Philippe Flandrin. Uitg. Editions du Felin, Parijs. ISBN 2-96645279-8.
Op markten van Jeddah, Djibouti, Aden en andere handelsplaatsen in de Hoorn
van Afrika zijn ze nog altijd in gebruik, grote zilveren munten die aan een kant
een dame met een genereuze boezem tonen. De beeldenaar is omringd door de
volgende inscriptie M. THERESIA. D.G. IMP. HU. BO. REG. en dat staat voor
Maria Theresia, door Gods genade, Rooms keizerin, koningin van Hongarije en
Bohemen. Op de keerzijde staan rond de dubbele adelaar met de keizerskroon
nog meer afkortingen, ARCHID. AUST. DUX. BURG. Co. TYR, de andere titels
van Maria Theresia: aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgogne en
gravin van Tirol. Deze opsomming wordt meestal besloten met het jaartal 1780,
het laatste levensjaar van Maria Theresia. Maar de betekenis daarvan is relatief,
want de Maria Theresia thaler (MTT) is sindsdien, ruim twee eeuwen lang en tot
op de dag van vandaag, steeds met ditzelfde jaartal geslagen. Als een soort euro
avant la lettre deed de munt al die tijd dienst in grote delen van Europa, het
Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika. In 1740 werd Maria Theresia, 23 jaar
oud, dochter van de overleden keizer Karel VI, bij gebrek aan mannelijke
opvolgers keizerin van het Habsburgse rijk. In datzelfde jaar kwam in Oostenrijk
zoals gebruikelijk een munt in omloop waarop de keizerin met al haar jeugdige
charme was afgebeeld. Op initiatief van haar echtgenoot, keizer Franz I, werd
tien jaar later een nieuwe naar haar vernoemde thaler ingevoerd, een munt met
een doorsnede van bijna vier centimeter en met 23,389 gram zilver op een totaal
gewicht van 28,06 gram). Met deze 'zware' munt hoopte Franz een eind te maken
aan hevige speculaties, in Oostenrijk en elders in Europa, met de vele in omloop
zijnde gouden en zilveren munten. De nieuwe munt toonde de populaire Maria
Theresia als rondborstige Landesmutter, haar bijnaam bij de Oostenrijkse
bevolking. De nieuwe thaler bleek meteen een succes: Beieren en de andere
staten die tot het Heilige Roomse rijk behoorden, namen de MTT aan als
gemeenschappelijke munt. Om de waarde van de Maria Theresia thaler stabiel te
houden werd export van de munt verboden, maar de controle daarop, aan de
lange grenzen tussen Oostenrijk en het imperium van de Ottomaanse sultans,
bleek niet effectief en bovendien kostbaar. Oostenrijkse kooplieden die zaken
deden met handelaars op de Balkan betaalden met de thalers, die van meet af
aan populair waren op de markten van Sarajevo, Mostar, Skopje en Saloniki. In
Constantinopel (Istanbul) waar de sultan zetelde, was de Maria Theresia thaler
een jaar na invoering al zeven en een half procent meer waard dan in Oostenrijk.
Dat werkte smokkel van de begeerde munten in de hand. Een jeugdige Weense
bankier, Johan Fries, hield de KuK (Kaiserliche und Königliche) regering voor dat
de thalers maar beter officieel en rechtstreeks naar de centra van geldhandel in
het Ottomaanse rijk konden worden verkocht. Behalve inkomsten voor de
Oostenrijkse staatskas zou deze muntexport ook bezuinigingen opleveren omdat
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de grenscontroles konden worden afgeschaft. De regering in Wenen nam het idee
van Fries over, inclusief de commissie van vijf procent van de waarde per
uitgevoerde munt voor de Oostenrijkse staat. De bankier kreeg het monopolie
voor de export. En daarmee begon de ongelooflijke opmars van 'De zilveren
thalers, onze gemeenschappelijke munt', de titel van het recent verschenen boek
van de Franse auteur Philippe Flandrin. In 1752, een jaar na invoering van de
nieuwe zware MTT, sloeg Oostenrijk al ruim een miljoen thalers, waarvan de helft
voor export was bestemd. De nieuwe munt verdrong snel Europese concurrenten,
in grote delen van Europa inclusief Scandinavië, maar vooral ook in het rijk van
Ottomaanse sultans dat zich uitstrekte van Bosnië tot de Arabische woestijn. In
de volgende dertig jaar leverde bankier Fries op bestelling 24 miljoen thalers, wat
hem een fortuin opleverde. Vanaf 1783 werd de Maria Theresia thaler in Wenen
uitsluitend nog voor de export geproduceerd, al zou het nog ruim een eeuw, tot
1892, duren voordat de MTT volledig uit het binnenlandse geldverkeer in
Oostenrijk was verdwenen. In de twee eeuwen die volgden ging de Weense
productie van deze munten als handelswaar onafgebroken voort. De munt van de
vrome keizerin uit Wenen was vooral populair bij de handelaars in de verre
uithoeken van het Ottomaanse rijk, zoals het Arabisch schiereiland. Dat
veranderde niet nadat het al deerlijk geslonken imperium van de sultan in
Constantinopel na de Eerste Wereldoorlog definitief uiteen was gevallen. In totaal
zijn tussen 1780 en 1935 meer dan driehonderd miljoen munten uit Oostenrijk
afgeleverd en over grote delen van de wereld verspreid, tot op Java toe. In het
Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika (Ethiopië) bleef de zilveren thaler van de
christelijke keizerin tot ruim na de Tweede Wereldoorlog het belangrijkste
betaalmiddel voor de lokale handel en de geldwisselaars in de souks van Jeddah
en Djibouti. In 1977 bereikte de MTT-productie een absoluut hoogtepunt met
ruim tien miljoen munten. Dat had een speciale reden. Als gevolg van de
beruchte en uiteindelijk mislukte zilverspeculatie van de twee Texaanse
miljardair-broers Bunker
Hunt was de prijs van zilver sterk gestegen en daardoor was de vraag naar MTT's
in de souks rond de Rode Zee eveneens sterk toegenomen. De afgelopen jaren
verminderde de productie van MTT's in Wenen tot tussen de 100.000 en 200.000
munten per jaar. Bij zo'n lang succesverhaal horen talrijke anekdotes, waarvan
de aardigste dateert uit de jaren dat Maria Theresia nog leefde. De eerste thalers
uit 1741 waarop de toen nog jeugdige keizerin is afgebeeld, tonen haar, naar
beste Weense tradities, met een diep décolleté. Ook als Landesmutter (1751)
toonde zij haar vrouwelijke vormen. Na het overlijden van haar echtgenoot in
1765 achtte de keizerin het gepast dat zij ook op de thalers rouw zou betonen. De
nieuwe munten, met de in rouwmantel en voile gehulde keizerin, bleken niet
populair bij de geldhandelaars in de Levant en de export nam snel af. Met een
beroep op beider financieel belang haalde bankier Fries de keizerin over in te
stemmen met een nieuwe beeldenaar (1776), die Maria Theresia andermaal toont
met de charmes die in Constantinopel en elders zo werden gewaardeerd. De
export van de munten, die als randschrift Maria Theresia's motto 'gerechtigheid
en mildheid' dragen, kwam weer snel op gang. De betekenis van de Maria
Theresia thaler als 'gemeenschappelijke munt' bereikte een verrassend
hoogtepunt in de jaren dertig. In 1934 werd de Oostenrijkse kanselier Dolfuss
vermoord. Hitler dreigde in Oostenrijk in te grijpen, maar zijn latere bondgenoot
Mussolini verhinderde dat door snel troepen samen te brengen nabij de
Brennerpas. De Wehrmacht bleef nog even thuis. Het jaar daarop eiste Mussolini
zijn prijs: hij wilde de Maria Theresia thaler voor Italië. Kanselier Kurt von
Schnuschnigg, die Dolfuss was opgevolgd, kon niet weigeren. Op 17 juli 1935
werd in Wenen een akkoord getekend dat bepaalde dat Oostenrijk zijn monopolie
om MTT's te slaan voor vijfentwintig jaar afstond aan Italië. De Weense munt zou
zelf niet meer dan 10.000 thalers per jaar mogen produceren en verkopen.
Mussolini had de thaler van Maria Theresia nodig om zijn heerschappij in de
Hoorn van Afrika te vestigen. Libië, een deel van Somalië en Eritrea waren al
Italiaanse kolonies en in datzelfde jaar 1935 veroverden de troepen van de
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fascistische dictator ook Ethiopië, het rijk van keizer Haile Selassie. In deze
landen en omringende gebieden, merendeels Franse en Engelse kolonies, was de
Maria Theresia thaler al vele decennia het betaalmiddel voor de lokale handel.
Het vooruitzicht dat Rome de centrale bank voor het noorden en noordoosten van
Afrika en een flink deel van het Midden-Oosten zou worden, was een bedreiging
voor Londen en Parijs. In 1936 besloten de regeringen in beide hoofdsteden,
spoedig gevolgd door die van België, zelf ook Maria Theresia thalers te gaan
slaan, uiteraard met als jaartal 1780. Strikt gesproken was er sprake van
valsemunterij, maar in de monetaire concurrentie met Italië die spoedig gevolgd
zou worden door echte oorlog, was er geen andere keus. De Britse regering gaf de
Royal Mint toestemming, met als argument dat het niet om namaak ging, ‘maar
om het plaatsen, op een stuk metaal, van de afbeelding van een in 1780
overleden vorstin die het hoofd was van een in 1918 verdwenen staat’. Volgens de
Franse auteur Flandrin pompte Italië in slechts een paar jaar achttien miljoen
thalers in Ethiopië en Libië. Londen distribueerde op zijn beurt vijftien miljoen
munten met de beeldenaar van de al lang overleden vorstin in zijn kolonies,
Brussel leverde tien miljoen stuks voor gebruik in zijn kolonie Kongo en de
Fransen voorzagen in de behoefte aan muntgeld in Tsjaad en de Sahara met
ruim vier miljoen MTT's die in Parijs waren geslagen. Ook de Munt in Utrecht
sloeg in 1938 Maria Theresia thalers, in totaal 116.000 stuks, in opdracht van de
Hollandse Bank Unie, die via haar kantoor in Haifa (toen Palestina, nu Israel)
wilde deelnemen aan de lucratieve munthandel. Het uitbreken van de oorlog in
1939 gooide echter roet in het eten. Na de Tweede Wereldoorlog ging de MTTproductie in Londen, Parijs en Brussel op beperkte schaal nog voort tot 1960. In
dat jaar kwam er een eind aan het verdrag van 1935 tussen Rome en Wenen en
kreeg Oostenrijk het monopolie op de productie van de keizerlijke munt terug. De
Maria Theresia thaler is behalve een mooie munt uit een grijs verleden ook en
vooral een stukje zilver, en dat kan in moeilijke tijden van pas komen. Het laatste
succes behaalde de MTT tijdens de Golfoorlog. Saddam Hussein had in de zomer
van 1991 Koeweit geannexeerd. Tot woede van koning Fahd van Saoedi-Arabië
kreeg de Iraakse dictator steun van het kleine Jemen. Voor straf werden de
800.000 Jemenieten die in Saoedi-Arabië werkzaam waren, naar hun land
teruggestuurd. Voor het arme Jemen was dat een ramp: het miste de inkomsten
- in Saoedische rials en Amerikaanse dollars - die de Jemenitische gastarbeiders
naar hun families thuis overmaakten. Enorme prijsverhogingen en devaluatie
van de Jeminitische rial waren het gevolg en weldra kon het land zijn importen
niet meer betalen. De Jemenieten haalden dus de thalers van Maria Theresia,
vaak beschadigd of zwart geoxydeerd, uit hun oude kousen. Bij geldhandelaren
op de Souk el-Tahl bij de Sada konden ze de munten inwisselen tegen dollars en
Saoedische rials. Per vrachtauto werden de thalers, bij duizenden tegelijk, 's
nachts naar Jeddah vervoerd, de Saoedische havenstad aan de Rode Zee, waar
de banken en geldwisselaars uiteraard goede zaken deden. Voor dit artikel zijn
gegevens gebruikt ontleend aan het artikel 'Een Maria-Theresia taler uit Utrecht'
in het Jaarboek voor munt- en penningkunde 1991.
Het rijkste land ter wereld is Luxemburg
Het belangrijkste bestanddeel van papiergeld is katoen.
De grootste goudvoorraad in Amerika ligt in de Federal Reserve Bank Manhatten
in New York.
In New York ligt ook 640 ton goud uit Nederland.
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Aait hek met eere in de geleederen estaone
Oons volk – ’t volk van mien Twentelaand – is eerdöänig (gastvrij)

De schutterij van Almelo 1815-1907
Door G.J. Blikmans

Dit artikel is een bewerking van scriptie ‘De schutterij van Almelo 1815-1907’.
Deze werd in 1992 geschreven in het kader van de geschiedenisopleiding aan de
Hogeschool Gelderland.

Inleiding
In de geschiedenis van de landsverdediging hebben schutterijen een belangrijke
rol gespeeld. Ze werden opgericht in de late middeleeuwen om de steden te
verdedigen tegen gevaren van buitenaf en te zorgen voor interne rust. Ook
hielpen ze de landsheer in tijden van oorlog. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog
werden ze onder het gezag van de nationale overheid geplaatst, in de persoon van
de Prins van Oranje. In de eeuwen daarna bleven ze een rol spelen in de
nationale verdediging, hoewel er grote verschillen waren in hun oefeningen,
bewapeningen en sterkte.
Bij politieke twisten waren de schutterijen ook in het geding: in de strijd tussen
patriotten en prinsgezinden tijdens de regeerperiode van Willem V kwam het op
sommige plaatsen tot botsingen tussen patriottische schutterijen en prinsgezinde
of aristrocratische stadsbesturen.
Na de bezetting van het land door de Fransen (1795) werden de oude schutterijen
opgeheven: er kwam een algemene burgerwapening. Hierbij werd de mogelijkheid
tot vrijkoop ingevoerd; door het betalen van een bepaald bedrag kon men
vrijgesteld worden. Voor de in april 1813 opgerichte Nationale Garde werd het
benodigde aantal gardisten door loting verkregen. In deze regeling was het
toegestaan een betaalde plaatsvervanger te nemen.
Na het vertrek van de Fransen in 1813 werd besloten de schutterijen opnieuw op
te richten, als instrument 'tot behoud der inwendige rust'. Dit leidde tot de
vorming van de rustende en dienstdoende schutterijen. Rustende schutterijen
werden opgericht in plaatsen met minder dan vijfentwintighonderd inwoners in
de bebouwde kom, de dienstdoende in de grotere plaatsen. De schutterijen waren
verplicht ten tijde van brand, watersnood, enz. op te komen. Daarnaast moest de
dienstdoende schutterij schietlessen volgen, de krijgskunde bestuderen en
oefenen in het exerceren.
De wet op de schutterijen van 1827 gaf het gemeentebestuur het gezag over de
schutterij. Het moest dienstplichtingen, mannen tussen hun vijfentwintigste en
vijfendertigste levensjaar inschrijven. Vervolgens werd er geloot. Zij die ingeloot
werden kwamen op de schuttersrol. Van deze groep werd, door loting, een vijfde
deel naar de reserve gestuurd. De overigen werden ingedeeld in bannen. Tot de
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eerste ban, de actieve schutterij, hoorden de ongetrouwde schutters en de
getrouwde zonder kinderen. Getrouwde schutters met kinderen of schutters die
gezien hun werk verhinderd waren, hoorden tot de tweede of derde ban. Er was
weinig animo voor de schuttersdienst: veel ingelote schutters kochten een
plaatsvervanger of nummerwisselaar.
Een aantal buitenlandse ontwikkelingen, zoals de totstandkoming van de Duitse
eenheid, leidden tot toenemende bezorgdheid over de nationale defensie. In 1901
werd de militie- en landweerwet aangenomen, die een einde maakte aan de
schutterijen.'
Bovengenoemde beschrijving maakt duidelijk dat de schutterijen gedurende een
lange tijd een belangrijke rol hebben gespeeld in ons land. In dit artikel zal
geprobeerd worden die rol te verduidelijken door de schutterij van Stad-Almelo in
de negentiende eeuw te beschrijven. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de
schutterij als onderdeel van de nationale defensie in het conflict met België en
aan de taak die zij had bij het bestrijden van onrust en oproer in Stad-Almelo.

De gemobiliseerde schutterij gedurende het conflict met België
De mobilisatie van de schutterij
Het Koninkrijk der Nederlanden, in 1815 ontstaan door de samenvoeging van
Nederland en België, kende grote tegenstellingen op economisch, sociaal,
religieus en politiek gebied. Diepgaande en heftiger wordende meningsverschillen
over de taal, het godsdienstonderwijs en de integratie van de twee volkeren
explodeerden in 1830 tot een gewapend conflict tussen beide regio's. Dit leidde
tot het in werking treden van de vierde afdeling van de wet op de schutterij. Deze
bepaalde dat de schutterijen gemobiliseerd konden worden wanneer er een
aanval van een ander land dreigde of wanneer er sprake was van een
binnenlandse opstand. Onder verwijzing naar deze vierde afdeling werd dan ook
in oktober 1830 de eerste ban van de rustende schutterij gemobiliseerd en bij de
landstrijdkrachten gevoegd.' Bij Koninklijk Besluit werden de eerste bannen van
de schutterijen, zowel de rustende als de dienstdoende, omgevormd tot vier
bataljons, elk bestaande uit vijf compagnieën.
De schutterij van Stad-Almelo leverde drieënzestig schutters die, samen met
vierenveertig schutters uit Ambt-Almelo en drieënveertig uit Vriezenveen, de
honderdvijftig man tellende eerste compagnie van het derde bataljon vormden.
Deze compagnie stond onder bevel van kapitein Olinger, eerste luitenant D.T.
Kremer en tweede luitenant G.J. van Oort. Op 15 november 1830 meldden zij
zich in Deventer en trokken van daaruit verder naar verschillende plaatsen in het
zuiden. Deze indeling werd in februari 1831 herzien. De eerste ban van de
schutterij werd toen, samen met de schutters uit Ambt-Almelo, Ootmarsum en
Tubbergen, ingedeeld bij de vierde compagnie. Deze telde honderdtweeënzeventig
man en maakte deel uit van het eerste bataljon der tweede afdeling. In 1832
werden ook de reserve-schutterijen op sterkte gebracht. Als aanvulling op de
artillerie werd in Gorinchem het Bataljon Artillerie Schutterij opgericht. Deze
eenheid bestond voor het grootste deel uit vrijwilligers. De mobilisatie en
wegzending van de schutterijen had ook gevolgen voor het handhaven van de
openbare orde. Om toch de beschikking te hebben over een gewapende macht
besloot het gemeentebestuur over te gaan tot de oprichting van een compagnie
vrijwillige schutters en jagers voor het bewaren van de rust en orde in de stad.
De schutters konden, in geval van nood, gebruik maken van jachtgeweren. Over
de activiteiten van dit korps is verder niets bekend.
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De vrijwillig dienende schutters hadden niet altijd alleen vaderlandslievende
motieven om dienst te nemen. Velen deden dit om een oproep voor de nationale
militie te ontlopen. De overheid had namelijk bepaald dat zij die vrijwillig dienst
namen bij de mobiele schutterij, vrijgesteld waren van opkomst voor de militie.
Toen de strijd met België minder hevig werd en er voor de schutters dus minder
gevaar dreigde, meldden verschillende vrijwilligers zich aan bij de schutterij om
op die manier de militie-oproep te ontlopen. Deze 'sluipweg' bleef niet
onopgemerkt: in 1833 werd het verboden vrijwilligers die nog moesten dienen bij
de militie, in te schrijven bij de schutterij.
De mobilisatie van de schutterijen bracht ook een enorme administratieve
verandering met zich mee. Om dit alles goed te laten verlopen werd in 1830 de
administratie voor de mobiele schutterijen, zoals de gemobiliseerde eerste
bannen werden genoemd, opgericht. Deze administratie had de zorg voor de
uniformen, lederwaren, wapens en munitie. Daarnaast regelde zij de betalingen.
Tijdens de mobilisatie werden de keuringen strenger. De Almelose huisartsen J.
Stroink en J. Staggemeyer moesten de schutters onderzoeken volgens een door
de overheid vastgestelde keuringslijst. Hierdoor gingen de artsen veel sterker
letten op mogelijke lichamelijke gebreken. Desondanks hadden ze niet het recht
iemand af te keuren. Wanneer zij meenden dat de gekeurde niet voldeed aan de
eisen, moesten zij de keuringsuitslagen aan de inspecteur-generaal van de
geneeskundige dienst opsturen. Hij bekeek vervolgens of de gekeurde al dan niet
voor de militaire dienst geschikt was. De kosten van deze keuringen werden
betaald door de gemeente. Was de gekeurde het niet met de uitslag eens, dan
kon hij herkeuring aanvragen in Zwolle. Dit betekende echter niet dat men daar
meer kans maakte om afgekeurd te worden. Zo werd de schutter J.H. Sluyster,
die tijdens zijn keuring in Stad-Almelo had geklaagd over zijn zeer zwakke
gezondheid, door de keuringsraad in Zwolle goedgekeurd. Hij kon alsnog naar
het front vertrekken. Tijdens de eerste jaren van de oorlog werden de schutters,
nadat ze in hun eigen woonplaats waren gemobiliseerd, onder bevel van hun
militaire overheden naar de verzamelplaats Deventer gestuurd. Daar kregen ze
tijdelijk onderdak en werden bij hun eenheden ingedeeld. Daarna werden ze naar
het front gezonden. Dit verzamelen had, door de slechte wegen, heel wat voeten
in aarde. Voordat een groep schutters uit Stad-Almelo op boerenwagens op weg
kon gaan naar Deventer, werden er vele brieven geschreven, zowel aan de
burgerlijke overheden als aan de militaire gezagvoerder van de stad Deventer. De
dag voor het vertrek naar Deventer verzamelden de schutters zich voor het
stadhuis, waarna de krijgsartikelen werden voorgelezen. Vervolgens riep men de
namen van de rekruten af, die dan naar voren kwamen om de artikelen te
tekenen.
Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van de troepen was de controle
van de wapens. De schutterij had niet voldoende wapens en datgene wat men
bezat was oud en slecht onderhouden. Daarom werd burgemeester en
wethouders van Stad-Almelo opgedragen ervoor te zorgen dat de achtergebleven
wapens, zestien sabels, werden opgestuurd naar het legermagazijn in Deventer.
De magazijnmeester daar rapporteerde na inspectie dat de wapens in een 'siegt
doch bruikbaren staat' waren.' Behalve wapens moesten ook bruikbare koppels
en ander lederwerk naar Deventer gezonden worden om ze daar aan de
manschappen uit te delen. Dit gold ook voor de uitrusting van de overleden
schutters. Zo kreeg de burgemeester een verzoek van de raad van administratie
om de kleding van de overleden schutter Jan Simerink zo spoedig mogelijk op te
sturen. Pas in 1835 namen de dringende verzoeken om bruikbare wapenen af,
als gevolg van het minder worden van de gevechten.
Het schuttersoproer van 1830
De oorlog tegen België maakte in Twente verschillende gevoelens los. Naast groot
enthousiasme was er ook verzet. Dit verzet, dat het sterkst was in Oost-Twente,
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leidde tot het 'schuttersoproer van 1830'. Deze benaming is wat misleidend. Er
was namelijk niet zozeer sprake van onrust en verzet onder de schutters, maar
meer onder de katholieke boeren in Twente. Hiervoor waren politieke en
godsdienstige redenen aan te wijzen. Veel Twentenaren voelden zich gedupeerd
door de volgens hen eenzijdige belangstelling die de staat had voor de opbouw
van een nieuw vrijhandelsysteem. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de
handel en scheepvaart. Om die te versterken werden allerlei invoerbeperkingen
opgeheven, waardoor de prijzen van levensmiddelen en textielproducten daalden.
Hierdoor bleven de inkomsten van de boeren laag.
Daarnaast speelden ook godsdiensttegenstellingen een belangrijke rol. De
inwoners van de kleine plattelandsgemeenten in het oosten van Twente waren in
meerderheid katholiek, Daardoor voelden zij zich nauw betrokken bij de strijd
tussen hun geestelijke leiders en de staat over, onder andere, de opleiding van de
priesters. Zij hadden de indruk dat de koning hun godsdienst tegenwerkte. Om
deze redenen was er in de kleine katholieke plattelandsgemeenten weinig
enthousiasme voor de strijd tegen de katholieke geestverwanten uit het zuiden.
Na het voorgaande zal het duidelijk zijn dat de oproep tot mobilisatie in de
Twentse gemeenten met gemengde gevoelens werd ontvangen. De schutterijen
van Almelo, Enschede en Lonneker vertrokken met groot enthousiasme, maar in
de gemeenten Losser, Weerselo, Haaksbergen, Tubbergen, Oldenzaal, Denekamp
en Ootmarsum reageerde men zeer wantrouwend. In Oldenzaal, Haaksbergen en
Ootmarsum kwam het tot relletjes, waarbij pamfletten werden verspreid met de
tekst: 'Oproer, Weg met de koning', en 'Voor het kruis'. De overheid, bang voor
een opstand, reageerde snel en stuurde in december 1.830.700 infanteristen en
tweehonderdvijftig dragonders naar de omgeving van Oldenzaal. De dreigende
aanwezigheid van deze militairen had tot gevolg dat in januari 1831 ook de
schutters van deze plaatsen naar de verzamelplaatsen Deventer en Zutphen
vertrokken.
Aantal katholieken in Twentse gemeenten, van west naar oost in 18397
Gemeente Percentage Gemeente Percentage
Markelo
8,73 %
Rijssen
22,11 %
Diepenheim
9,29 %
Wierden
29,90 %
Vriezenveen
11,51 %
Goor
24,45 %
Ambt-Almelo 20,04 %
Stad-Almelo
10,00 %
Ambt-Delden 64,23 %
Stad-Delden 45,79 %
Tubbergen
97,31 %

Borne
72,65 %
Hengelo
55,52 %
Haaksbergen 76,94 %
Weerselo
96,83 %
Enschede
37,01 %
Ootmarsum
67,44 %
Lonneker
31,87 %
Oldenzaal
80,01 %
Denekamp
87,17 %
Losser
87,17 %

Behalve door de hierboven beschreven relletjes uitte de onrust onder de
bevolking zich ook door desertie. Het aantal deserties van het eerste en tweede
bataljon van de tweede afdeling Mobiele Schutterij Overijssel staat in het
onderstaande overzicht:
Deserties in de periode 1831-1834
Jaar Aantal deserteurs
1831 104
1832 10
1833 3
1834 1
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Ook schutters uit Stad- en Ambt-Almelo deserteerden, vooral in het jaar 1831.
Het provinciaal blad vermeldde de namen van zes Almelose deserteurs:
Jannes Goossen,
Gerrit Jan Maathuis,
Gradus Vonken,
Adolphus Robbenhaar,
Daniël Kruisendorf,
Adolphus Velthof,
schutter,
schutter,
schutter,
schutter,
vrijwilliger,
schutter,
gedeserteerd 8 mei 1831
gedeserteerd 17 mei 1831
gedeserteerd 17 mei 1831
gedeserteerd 17 mei 1831
gedeserteerd 9 mei 1831
gedeserteerd 17 mei 1831
De Almelose schutters waren echter niet de enigen die deserteerden. In een
overzicht uit 1834 werden de volgende cijfers genoemd:
Aantal deserties per gemeente 1831-1834
Tweede afdeling
Eerste bataljon.
Diepenveen 1
Holten
1
Raalte
7
Heino
1
Almelo
6
Ootmarsum 2

Mobiele Overijsselse Schutterij.
Tubbergen
Hengelo
Denekamp
Ommen
Hellendoorn
Den Harn

1
8
5
1
2
1

Tweede afdeling Mobiele Overijsselse Schutterij
Tweede bataljon.
Tubbergen 18 Haaksbergen 19
Borne
2 Lonneker
5
Weerselo
8 Ambt-Delden 2
Losser
21 Diepenheim
1
Oldenzaal 4 Stad-Delden
1
Bovenstaande tabellen laten zien dat vooral in de eerste jaren van de mobilisatie
de desertie hoog was. Verder valt op dat zij vooral voorkwam in de kleinere
plattelandsgemeentes. Het eerste feit kan verklaard worden uit het verloop van
de oorlog: gevochten werd er vooral in de jaren 1830-183l. Dat ze vooral
voorkwamen op het platteland kan verklaard worden uit de twee al eerder
genoemde grieven van de inwoners uit deze gemeenten. De straffen voor de
gedeserteerde schutters waren zwaar. In 1831 werden twee Zuidhollandse
deserteurs gevangen genomen en berecht. Zij werden veroordeeld tot een
'vervallen verklaring van den Militairen Stand en tot den kruiwagenstraf
(dwangarbeid) voor de tijd van tien jaren'." Een nog zwaardere straf was de
inkwartiering. In dat geval werden schutters ingekwartierd in de huizen van de
gedeserteerden totdat deze zich meldden. Zo arriveerden in april 1831 een groep
van meer dan honderdvijftig Groninger schutters in Stad-Almelo, op doorreis
naar het Twentse kwartier om daar 'door middel van militaire inlegering de
achtergeblevene onwillige en gedeserteerde miliciens en schutters op te spooren
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en zoo veel mogelijk aan te houden'." Op 13 mei van dat jaar deelde de
gouverneur mee dat er drie Groninger schutters zouden worden ingekwartierd in
de huizen van de deserteurs H. HaIIink, B. Knoop en J. Goossen. Hierop schreef
de burgemeester dat hier sprake was van een misverstand. Hem was na
onderzoek gebleken dat H. Hallink en B. Knoop, die plaatsvervangers waren voor
respectievelijk J. Heffens en J.F. Selhorst, helemaal niet gedeserteerd waren. Zij
hadden echter hun reis naar Deventer moeten uitstellen wegens koortsaanvallen.
Na hun herstel hadden zij meteen de reis naar Deventer ondernomen. De derde
schutter, J. Goossen, bleek inderdaad een deserteur. Hij woonde echter niet in
Stad-Almelo maar in Ambt-Almelo. De burgemeester verklaarde zich bereid zijn
ambtgenoot op de hoogte te stellen."
Vervanging en financiële ondersteuning
De wet op de schutterijen gaf de mogelijkheid zich te laten vervangen. Wanneer
men bij de loting was ingeloot kon men een schutter die vrijlootte, verzoeken
tegen betaling voor hem te dienen. Dit stond bekend als remplacering. In de
oorlogsjaren maakten veel welgestelde schutterplichtigen er gebruik van.
Wanneer een schutter zich wilde laten vervangen moesten hij en zijn vervanger
een officieel contract laten opmaken. Dit diende te gebeuren door een notaris in
hun woonplaats. Zo’n contract werd opgesteld volgens de voorgeschreven regels
en moest duidelijk aangeven welke schutter zich door wie liet vervangen. Tevens
moest worden aangegeven welk bedrag daarbij overeengekomen was. Voor arme,
vrijgelote schutters was dit remplaceringsstelsel een goede mogelijkheid om een
flink bedrag te verdienen. Hun echtgenotes dachten er soms heel anders over. In
1832 werd tenminste in het provinciaal blad meegedeeld dat contracten van
plaatsvervanging alleen mochten worden opgemaakt met instemming van de
vrouw van de plaatsvervanger. In deze jaren verschenen ook de commissionairs.
Zij bemiddelden tussen de vervanger en de persoon die vervangen wilde worden.
Deze commissionairs werden in de arm genomen door de dienstplichtige
schutters en zochten dan voor hen vervangers. Wanneer hun bemiddeling
succesvol was kreeg de commissionair een bepaald bedrag. In de
plaatsvervangingscontracten werd meestal bepaald dat de dienstplichtige
gedurende de tijd dat hij zich liet vervangen, een bepaald bedrag aan de familie
van de plaatsvervanger moest betalen. Het kwam echter voor dat een
dienstplichtige, na het vertrek van zijn vervanger, niet meer betaalde of een veel
lager bedrag betaalde. In zo'n geval diende de plaatsvervanger of zijn familie een
proces tegen de onwillige betaler te beginnen. Het remplaceringscontract was in
dat geval heel belangrijk: aan de hand hiervan kon men nagaan wat de
werkelijke verplichtingen waren. Als bleek dat de geremplaceerde zich niet aan
het contract hield, werd de remplacant uit de dienst ontslagen. Vervolgens moest
de geremplaceerde zelf zijn dienst vervuilen of een andere vervanger zoeken. Ook
in Stad-Almelo werd van de mogelijkheid tot plaatsvervangen gebruik gemaakt.
Zo liet kapitein E. Hofkes zich door F. van der Eist en lieten de schutters. J.F.
Holterink en Ter Beek zich vervangen door respectievelijk J. Grobben en Bertus
Uldereef. Voor de dienstplichtige schutters die zelf naar het front trokken was de
financiële situatie van de achterblijvers een grote zorg. Dit was des te meer het
geval wanneer de weggetrokken schutter kostwinner was. De overheid erkende
dit probleem al in 1830 en drong er bij de gemeentebesturen op aan
ondersteuningsfondsen voor de achtergeblevenen op te richten. Men verwachtte
een 'heilzame uitwerking daarvan tot opwekking en bevordering van het
vrijwillige dienst nemen onder de Mobiele Schutterijen'" Bij Koninklijk Besluit
van 10 december besloot men het benodigde geld te laten betalen door
ingezetenen van de gemeenten, volgens het principe van de hoofdelijke omslag.
Om zowel de inkomsten als de uitgaven van het fonds te controleren werd in elke
gemeente een commissie ingesteld. In 1832 werd, eveneens per Koninklijk
Besluit, besloten de inkomsten van het fonds te verruimen door 2% van de
gemeentebegroting voor het fonds beschikbaar te stellen. Ook mochten de
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nabestaanden van gesneuvelde of vermiste militairen grote kosten op het fonds
verhalen.
In 1834 luwde de strijd in het zuiden en werden de schutters met onbepaald
verlof naar huis gestuurd. Dit leidde tot een sterke vermindering van de
uitkeringen. Om die reden werd besloten de gelden te gebruiken voor 'de
ondersteuning van hulpbehoevende ouders, huisgezinnen en betrekkingen van
uit de gemeente tot den gewapenden dienst uitgetrokken schutters en
vrijwilligers of tot verbetering van wegen, waterleidingen en schoollocalen'. De
tabel, waarvan de cijfers zijn gebaseerd op de verslagen van de 'Commissie tot
bevordering van de behoeftigen der betrekking van de uitgetrokken schutters'
van Stad-Almelo geeft de volgende bedragen:
Uitgekeerde bedragen. voor de betrekkingen van uitgetrokken Schutters:
1831
1832
1833
1834
1835
f
f
f
f
f

310,- (vanaf oktober 1831)
1090,900,500,233,98 (tot juni 1835)

Deze cijfers geven aan dat de uitkeringen het hoogst waren in de eerste jaren van
de oorlog. In die jaren waren de gemobiliseerde schutters, aan het front of in de
kazerne, niet in staat in het onderhoud van hun familieleden te voorzien. Dit
veranderde na 1833, toen de schutters, hoewel nog steeds gemobiliseerd, weer
naar huis terugkeerden. Daarom ook werd het fonds in 1835 opgeheven. Hoeveel
mensen er in deze jaren een uitkering kregen is niet bekend.
Verlofregelingen
Een schutter die verlof wilde hebben, kon gebruik maken van verschillende
regelingen. Eén van deze regelingen die recht gaf op onbeperkt verlof, was de
zogenaamde zwangerschapsregeling. Om hiervoor in aanmerking te komen moest
de schutter een doktersverklaring overleggen waarin verklaard werd dat zijn
vrouw
zwanger
was.
Nu
waren
er
artsen
die
dergelijke
zwangerschapsverklaringen op verzoek van de vrouw zonder verder onderzoek
invulden. Voor gehuwde schutters was hier een goede kans de dienstplicht te
ontlopen:
door
het
overleggen
van
al
dan
niet
betrouwbare
zwangerschapsattesten kreeg men onbepaald verlof. Dit leidde ertoe dat de
overheid iets moest bedenken om deze fraude te voorkomen. Men meende ze te
kunnen bestrijden door het invoeren van de standaard zwangerschapsattesten.
Deze moesten door de artsen op een voorgeschreven manier worden ingevuld.
Behalve dit attest moest de schutter ook een verklaring inleveren van de
burgemeester waarin deze verklaarde dat de vrouw inderdaad zwanger was en
dat de schutter werkelijk met die vrouw gehuwd was. Als de schutter met behulp
van deze papieren kon aantonen dat zijn vrouw op de datum van afmars
inderdaad zwanger was, werd hij vrijgesteld van schutterdienst. Hoewel de vorm
waarin het attest geschreven moest worden dus wettelijk voorgeschreven was,
waren er geneesheren die niet wilden dat hen beperkingen werden opgelegd. De
Almelose geneesheer Stroink bleef eigen verklaringen insturen, zonder de officiële
attesten te gebruiken. De gouverneur beklaagde zich hierover bij de
burgemeester en vroeg hem de arts dringend te verzoeken de officiële attesten te
gebruiken. Hoe degelijk deze regeling ook leek, er waren nog schutters die er een
oneigenlijk gebruik van maakten. In het provinciale blad werd dan ook geklaagd
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dat schutters verklaarden zwangere vrouwen te hebben, 'doch nu van achteren
blijkende slechts voorgewend geweest te zijn'." In de zwangerschapsregeling
stonden ook enkele regels ten aanzien van kindersterfte. Wanneer de vrouwen
dood kind baarde, of wanneer het kind na de bevalling overleed, moest de
schutter zich alsnog melden. Ook dit gebeurde echter in vele gevallen niet. Reden
temeer, zo vond men, om jaarlijks een onderzoek in te stellen om na te gaan of
alle gemelde zwangerschappen wel in een bevalling eindigden.
Door de vele regels kon het zijn dat een schutter het slachtoffer werd van de
omstandigheden en verdwaalde in de bureaucratie. Dit overkwam de schutter J.
Hagens. Op 1 maart 1833 kregen burgemeester en wethouders een brief van de
luitenant-kolonel van de M.O.S. te Herpen. De commandant deelde mee dat de
vrouw van schutter Hagens hem had verzocht haar man verlof te geven op grond
van buitengewone omstandigheden. Voordat hij dit verzoek behandelde wilde hij
iets meer weten over die 'buitengewone omstandigheden'. Daarom verzocht hij
het college de aard van het verzoek na te gaan. Een onderzoek leverde het
volgende verhaal op. Hagens was op 31 augustus 1830 volgens de Joodse wet
getrouwd in het graafschap Bentheim. Hiervan was echter geen speciale akte
voor de burgerlijke stand opgemaakt, omdat dit in Bentheim niet verplicht was.
Toen het echtpaar naar Nederland kwam was het huwelijk, door het ontbreken
van de trouwakte, niet geldig. Hagens, die langere tijd in Nederland wilde blijven,
was schuttersplichtig. Omdat hij volgens de Nederlandse wet ongehuwd was
werd hij ingedeeld bij de eerste ban en moest naar het front. Op 17 maart 1831
werd zijn huwelijk door de burgerlijke stand in de gemeente Stad-Almelo
bekrachtigd. Op 5 mei van dat jaar werd hun dochter geboren. Blijkbaar was
Hagens in die tijd gemobiliseerd, want toen hij ziek werd moest hij zich in het
militaire hospitaal van Deventer melden. Het verzoek om speciaal verlof had te
maken met de slechte omstandigheden waarin moeder en kind verkeerden.
Hoewel het gezin steun kreeg konden zij niet leven van de f 1,25 die men
wekelijks ontving. Het college adviseerde daarom de schutter een permanent
verlof toe te kennen. De kolonel legde dit advies echter naast zich neer. Hij gaf de
schutter slechts voorlopig verlof. In september van dat jaar stuurden
burgemeester en wethouders een nieuw verzoekschrift in voor permanent verlof.
De kolonel weigerde opnieuw. Wel was hij bereid het tijdelijke verlof met twee
maanden te verlengen. Pas in augustus 1834 ging de kolonel overstag: de
schutter kreeg een permanent doorlopend twee-maandelijks verlof. Hiermee was
de zaak nog niet definitief geregeld: toen de schutter in 1837 speciaal verlof
aanvroeg voor een buitenlands verblijf kostte dat nog het nodige heen en weer
geschrijf voor hem dit werd gegund.
De demobilisatie
In augustus 1834 was de strijd in het zuiden zover geluwd dat troepeneenheden
naar verzamelplaatsen in het noorden werden teruggestuurd. Dit hield in dat de
Twentse schutters terugkeerden naar Deventer. Dit kostte echter veel geld en
daarom stuurde men de schutters met onbepaald verlof naar huis. Deze
verlofregeling gold ook voor de leden van het Bataljon Artillerie Schutterij en
betekende feitelijk de opheffing van dit onderdeel. Slechts die rekruten, die 'bij
gebrek aan behoorlijke middelen van bestaan mogten verlangen onder de
wapenen te blijven', werden in dienst gehouden." Na het ingaan van het verlof
werden de schutters, die in feite nog steeds gemobiliseerd waren, regelmatig
geïnspecteerd. In november 1834 werd een eerste inspectie te Deventer
gehouden. Toen al bleek dat sommige schutters de regels aan hun laars lapten
en niet kwamen opdagen. De gouverneur, zeer ontstemd, drong er daarom bij de
burgemeester op aan om zorgvuldig na te gaan of elke dienstplichtige de oproep
voor de inspectie wel had ontvangen. Tevens besloten de militaire overheden de
garnizoenen één keer per twee maanden te inspecteren in Deventer. Hoewel de
schutters op meerdere manieren te horen kregen dat ze verplicht waren te
verschijnen bleven velen weg bij de inspectie in januari 1835. De militaire
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overheden reageerden zeer geïrriteerd: alle afwezige schutters werden opnieuw
opgeroepen. Indien ze kwamen opdagen werden ze voor het eerder wegblijven uit
Deventer beboet met veertien dagen provoost arrest. Kwamen ze ook nu niet, dan
werden ze beschouwd als deserteurs. In april van dat jaar besloot men de
inspecties te verplaatsen van Deventer naar Stad-Almelo. Vanaf die maand
werden de schutters uit Stad-Almelo, Ambt-Almelo, Borne, Vriezenveen en
Wierden, die deel uitmaakten van het eerste en tweede bataljon, voor het
stadhuis van de Stad-Almelo geïnspecteerd. In 1839 ondertekende koning Willem
I een akkoord dat de onafhankelijkheid van België regelde. Als gevolg daarvan
werd op 4 augustus de mobiele schutterij gedemobiliseerd. Op 20 augustus
verscheen er in het provinciale blad een Koninklijk Besluit dat de demobilisatie
regelde. Besloten werd de korpsen mobiele schutterij per 1 september te
ontbinden en de plaatselijke schutterijen weer op normale sterkte te brengen. De
vrijwilligers werden ontslagen en het ontslagrecht kwam weer in handen van het
plaatselijk bestuur. Zo kwam er een einde aan de mobiele schutterij.
Het optreden van de schutterij tijdens werkstakingen
De ongeregeldheden van 1869, 1872 en 1873
In de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde Stad-Almelo langzaam
van karakter. Het aantal fabrieken nam toe en de thuisweverijen, die hier niet
tegen konden concurreren, verdwenen. Met de fabrieken kwamen ook de
fabrieksarbeiders: in de jaren 1860-1910 werd de bevolking meer dan
verdrievoudigd. De woon- en werkomstandigheden verbeterden echter
nauwelijks: de arbeiders woonden in slechte huizen zonder waterleiding en
sanitaire voorzieningen. De omstandigheden in de textielfabrieken waren
schrijnend: mannen, vrouwen en kinderen maakten lange dagen in sombere
lawaaiige fabriekshallen. De lonen waren nauwelijks voldoende om in het
dagelijks levensonderhoud te voorzien. Het is daarom begrijpelijk dat er
emotioneel gereageerd werd als werkgevers de lonen wilden verlagen. Door het
ontbreken van vakbonden was staking de enig mogelijke vorm van protest. Vaak
trokken de stakers schreeuwend door de straten van de stad, Hierbij gooiden ze
met stenen en vernielden de ruiten van fabrieken, winkels en de huizen van
fabrikanten. Bij het onderdrukken van dit soort rellen speelde de schutterij een
belangrijke rol. Een eerste, belangrijke verstoring van de openbare orde deed zich
voor in september 1869. Als gevolg van een loonsverlaging trokken groepen
woedende arbeiders op zaterdag 26 september door de stad, hierbij werden op
vele plaatsen ruiten ingegooid. Burgemeester C. Farret kondigde een verbod op
samenscholing af. Iedere overtreder werd bedreigd met arrestatie en opsluiting
van minimaal twee dagen. Nog diezelfde avond stuurde de burgemeester een
bode naar de commandant H. van Delden van de schutterij met het verzoek zo
nodig in te grijpen. Verder werd de hulp van een eenheid huzaren uit Deventer
ingeroepen om 'zoo nodig hedenavond de openbare orde, wanneer die weder mogt
worden gestoort, te helpen handhaven'. De Twentsche Courant schreef twee
dagen later in de rubriek 'Arrondissementsnieuws' over de oorzaken van de
ongeregeldheden:
Gepasseerden Zaturdag avond hadden alhier eenige zarnenscholingen van
fabrieks-arbeiders plaats, die redenen meenden te hebben tot wraakoefening
jegens eene firma van fabrijkanten, die het arbeidsloon met tien procent
verminderd hadden.
Het inzetten van schutterij, leger en politie had een gunstig effect, zo bleek uit
het vervolg van het bericht:
Zondagavond patrouilleerden de husaren in vereeniging met onze dienstdoende
schutterij en voorafgegaan door rijksveldwachten, tot laat in de nacht, door de
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Stad en eenige wijken van Ambt-Almelo, om alle zamenscholingen te keer te gaan,
't welk dan ook ten gevolge had, dat ten 10 ure, de straten letterlijk ledig waren.
Met den laatsten trein arriveerde ook Zijne Excellentie de Heer Commissaris des
Konings, in Overijssel, welke dadelijk met de Heeren Burgemeesters eene
conferentie hield.
Hoewel zich die dagen geen verdere rellen voordeden en de arbeiders gewoon
werkten, bleef de burgemeester bezorgd. In een brief aan de commandant van het
vierde regiment huzaren in Deventer schreef hij: 'Intussen geloof ik dat de
toestand onder de fabrieksarbeiders nog niet geheel normaal is'." Om die reden
wilde hij voorlopig de helft van het regiment, ongeveer achttien manschappen, in
de stad houden. Ook de dagen erna bleef het rustig, hoewel de sfeer zodanig was
dat de burgemeester aan de commissaris schreef:
Dat ik evenwel van gevoelen ben met het oog op de gedrukten toestand der
katoenindustrie dat het fabrieksvolk bij het geringste evenement zich weder
ontevreden zal betoonen door het plegen van ongeregeldheden en baldadigheden.
Het fabrieksvolk legde zich echter bij de situatie neer en het kwam verder niet tot
botsingen. Soortgelijke rellen deden zich drie jaar later voor. In verschillende
fabrieken hadden de arbeiders een loonsverhoging gevraagd, die echter door de
eigenaren werd geweigerd. Dit zorgde voor grote spanningen die op 22 augustus
1872 tot ongeregeldheden leidden. Ook in dit geval werd de schutterij opgedragen
de orde te handhaven. Daarnaast werd de hulp van de huzaren van het vierde
regiment te Zutphen ingeroepen. De Twentsche Courant schreef over hun
optreden:
Hetzij de komst der gewapende magt niet in den smaak viel der fabriek-arbeiders,
hetzij dat er eenige botsing tusschen beide voorviel - genoeg, er werden in het
stadhuis de glasruiten ingeworpen, waarop de schutterij met gevelde bajonet den
troep uiteen dreef en de straten deed ruimen. De nacht is verder rustig afgeloopen,
behalve dat twee arbeiders door de politie gearresteerd en in het Huis van Arrest
zijn opgebragt.
Met dit optreden, dat een einde maakte aan de ongeregeldheden, oogstte de
schutterij veellof. Dit bleek uit een ingezonden brief van 28 augustus 1872:
.
Eere, die eere toekomt! Waren wij zeer teleurgesteld, in de jongst verschenen
courant geen woord van lof te lezen over de houding der Schutterij bij de plaats
gehad hebbende ongeregeldheden, zoo komt het ons voor dat zij zulks toch
ruimschoots verdiende en kan ons inziens het cordaat gedrag der officieren en van
het kader, zoowel als de goede geest onder de schutters niet te zeer geroemd
worden; mogten er enkelen onzer zijn (hun getal is gelukkig echter zeer klein) die
zich minder ferm gehouden hebben, zoo kunnen wij zulks slechts betreuren en
hopen dat hun straf niet naar evenredigheid hunnen handelwijze zal zijn, daar zij
reeds genoeg door de publieke opinie voor altijd veroordeeld zijn.
Eenige onpartijdige burgers.
Ook de gemeenteraad was vol lof. Op de raadsvergadering van 1 september werd
een voorstel van het raadslid Dikkers aanvaard om een bedankbrief aan de
commandant van de schutterij te sturen. Namens de raad schreef de
burgemeester:
De raad der gemeente Stad-Almelo brengt bij deze wijze zijne dank en hulde aan
de dienstdoende schutterij aldaar, voor de uitnemende houding door haar
aangenomen tijdens de oproerige beweging van 22 augustus 1872.
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Voor de schutter Johannes Scholten was deze avond minder geslaagd. Hij werd
tijdens de gevechten door een steen aan het hoofd gewond. Dit leidde ertoe dat
hij, zo bleek later, een oog moest missen. De kapiteincommandant W.L. Bruist
drong er bij burgemeester en wethouders op aan de ongelukkige schutter een
gratificatie uit te keren. Dit zou, zo meende hij 'een goede indruk op de overige
schutters maken en een spoorslag zijn om zoo nodig verder hunnen pligt met
trouwen ijver te blijven vervuIlen'. In de raadsvergadering van 1 september werd
besloten Scholten een bedrag van honderd gulden toe te kennen als een
financiële compensatie voor het geleden verlies.
De werkstaking van 1873 verliep vreedzamer. Op 17 april van dat jaar waren
ongeveer zeshonderd arbeiders van de fabrieken van de Gebr. Scholten en H. en
B. Scholten na een loonconflict in staking gegaan. Hoewel zich geen rellen
voordeden was burgemeester J.L. Boelen bang voor onlusten. In een brief aan de
Commissaris schreef hij dat '.... het mij niet verwonderen (zou) of de
tegenwoordige kalme toestand zou spoedig kunnen veranderen en tot wanorde
overgaan'. Om dit te voorkomen had hij de schutterij opdracht gegeven paraat te
blijven. Tevens had hij de commandant van het garnizoen te Zutphen verzocht
vijfentwintig manschappen ter beschikking te houden. Deze zouden dan bij
eventuele rellen direct ingezet kunnen worden. Dit was echter niet nodig: er
deden zich geen ongeregeldheden voor. Op 19 april, twee dagen na het begin van
de staking, waren driehonderd arbeiders van de fabriek van de Gebr. Scholten
weer aan het werk. In zijn rapport aan de commissaris schreef de burgemeester
dat hij verwachtte dat de arbeiders van de fabriek van H. en B. Scholten dit
voorbeeld spoedig zouden volgen. Dit gebeurde inderdaad, zodat de burgemeester
zijn verzoek om militaire bijstand kon intrekken.
Het conflict tussen gemeente en schutterij
Een zeer grote staking beleefde Stad-Almelo in 1888. Op 9 januari van dat jaar
legden ruim zevenhonderd arbeiders van de firma's Gebroeders Scholten en Co
en H. en B. Scholten het werk neer uit protest tegen een loonsverlaging van
tweeenhalve cent per geweven doek. De arbeiders verzetten zich fel:
Spontaan breekt een staking uit. Aanvankelijk ontbreekt elke vorm van discipline
onder de stakers, het lijkt wel een hongeroproer. Het komt tot gevechten met de
politie, die er met het blanke sabel op inhakt.
De Almelose historicus G.J. ter Kuile zegt over de staking:
Wel waren de arbeiders rebelsch, een plaat in het weekblad 'De Amsterdammer'
van 19 februari 1888 vertoont Almelo als in vollen staat van beleg: in het midden
het oude stadhuis, waarvoor de soldaten heen en weer loopen, de geweren aan
rotten gezet. Verder op de markt druk gesticulerende mannen, het woonhuis van
de fabrikant J.Scholten Gzn aan het nieuwe eind geheel en al met planken
geblindeerd, het kantoor en de magazijnen aan het kanaal bij de fabriek ten dele
met planken bespijkerd.
In tegenstelling tot de vorige stakingen speelde de politiek hier wel een rol. Op de
derde dag van de staking slaagde G. Bennink, een Hengelose propagandist van
de Sociaal Democratische Bond, er met de Almelose socialist G. Exoo in de
stakers te organiseren. Dit leidde ertoe dat er een eind kwam aan de rellen en de
vernielingen. Het woonhuis van Exoo, voor de gelegenheid omgedoopt tot het
'Leeshuis' werd als actiecentrum ingericht en aan de poorten van Twentse
fabrieken werd geld ingezameld voor de stakers. Uit de bakkerij van de
sociaaldemocraten in Den Haag werd brood voor de stakers naar Almelo
vervoerd.
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In dit conflict, dat landelijke bekendheid kreeg, werd meerdere keren bemiddeld,
o.a. door burgemeester J.J. Boelen, de Commissaris des Konings Geertsema en
de Delftse fabrikant J.C. van Marken. Hun bemoeienissen leidden ertoe dat de
ondernemers zich bereid verklaarden de loonsverlaging drie weken uit te stellen
en te beperken tot een halve cent per doek. Op 12 april gingen de arbeiders weer
aan het werk. Het geringe succes van de staking kwam vooral door de harde
opstelling van de fabrikanten. Zij wisten heel goed dat de arbeiders uiteindelijk,
door geldgebrek gedwongen, zouden moeten toegeven.
Bij dit conflict werd de schutterij niet ingezet. Dit leidde tot een ernstig
meningsverschil tussen het college van B. en W. en het kader van de schutterij.
Op 15 februari 1888 verzochten de officieren H. van Opstal, J. Dikkers, G.
Bartelink en J.K.H. Turk de Commissaris des Konings hen eervol te willen
ontslaan. Zij deden dit omdat, volgens hen, het stadsbestuur geen vertrouwen
meer in hen had. Dit meenden zij te kunnen afleiden uit het feit dat de schutterij
op de eerste dag van de grote staking niet was opgeroepen, hoewel zij weI onder
de wapenen was gebracht. Evenmin waren de kaderofficieren op de hoogte
gebracht van de onrust in de stad. Zeer boos waren de officieren ook over het feit
dat de cavalerie en de infanterie gebruik hadden gemaakt van de wachtruimte
van de schutterij zonder hun toestemming. Dit leidde ertoe dat de officieren zich
gepasseerd voelden en daarom dienden zij hun ontslag in. Het college reageerde
vijf dagen later. Het schreef de commissaris dat het zich niet bewust was van
gebeurtenissen die aanleiding zouden kunnen geven tot de bewering dat zij de
stedelijke schutterij niet meer vertrouwden. Tevens werd de officieren verweten
hiermee een slecht voorbeeld te geven. Het niet inzetten van de schutterij
verklaarden zij als volgt:
Voor een groot deel bestaande uit personen die leven midden van de
werkstakenden of behoren tot deze. Bovenal echter behoort zoo immer mogelijk
vermeden te worden dat een deel der burgerij bevolen worde gewapend zich te
plaatsen tegenover medeburgers.
Over het gebruik van het wachtlokaal door de cavalerie en de infanterie merkten
zij op:
Wij verbazen ons erover dat ook in deze aangelegenheid de officieren er zoo weinig
besef van hebben dat bij buitengewone toestanden en buitengewone
gebeurtenissen buitengewone maatregelen nodig zijn.
Omdat het volgens het college niet mogelijk was een groot aantalofficieren in
korte tijd te vervangen, verzochten zij de commissaris de ontslagaanvraag te
weigeren, dan wel alleen het ontslag van commandant Van Opstal goed te
keuren. Zij schreven:
Van allen zal hij wel den minsten lust gevoelen in zijne betrekking te worden
gehandhaafd, evenmin als wij zelven dit bijzonders wenschen..
De commissaris besloot daarop zelf met de officieren te gaan praten om hen ertoe
te bewegen hun ontslagaanvraag in te trekken. Dit lukte echter niet: zij voelden
zich vooral door burgemeester Boelen tekort gedaan. Volgens de commissaris
was dit vooral een gevolg van een groot aantal misverstanden. Hij nodigde de
burgemeester uit deze in een persoonlijke ontmoeting met de officieren te
bespreken. De burgemeester antwoordde dat hij best wilde praten, maar dan wel
eerst wilde weten welke grieven men tegen hem koesterde. Hoewel de
commissaris te kennen gaf dit niet te weten vond op 25 mei een gesprek plaats
tussen het college en de officieren. Op 30 mei stuurde de burgemeester een
verslag van deze ontmoeting naar de commissaris. Hieruit bleek dat de
voornaamste grieven van de officieren lagen in het niet oproepen van de
schutterij tijdens de werkstaking, het inroepen van militaire hulp zonder de
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voorkennis van de officieren en het gebruiken van het wachtlokaal van de
schutterij. Hierdoor had de commandant de indruk gekregen dat de
gemeentelijke overheid de schutterij niet vertrouwde. In zijn antwoord had de
burgemeester duidelijk proberen te maken dat hij vooral de schutters niet
vertrouwd had omdat onder hen sociaal-democraten en familieleden van
werkstakenden waren. Dit argument was echter, zo was de indruk van de
burgemeester, niet krachtig genoeg om de onderlinge verstandhouding te
verbeteren. Desondanks bleef het college van mening dat de ontslagaanvraag,
gezien de onvoldoende motivatie, geweigerd moest worden.
In de tussentijd had de commissaris de zaak met de minister van Binnenlandse
Zaken besproken. In een brief aan het co lIege schreef hij dat ook de minister de
redenen voor het ontslag onvoldoende vond. De bewindsman adviseerde het
college een verzoenende brief te sturen naar de officieren van de schutterij.
Hierin moesten B. en W. aangeven dat het stadsbestuur de officieren zeer
waardeerde en dat alle mogelijke moeite gedaan zou worden de verstandhouding
te verbeteren. Indien het college dit deed 'dan vleit de minister zich dat
adressanten, daartoe straks ook door hem uitgenodigd van hun verzoek om
ontslag zullen afzien'. Het college ging akkoord en op 21 juni schreven de leden
ervan aan de officieren:
Waarderende de diensten die U. Ed. in Uwe kwaliteit de gemeente heeft bewezen
en ons bewust dat wij hiervan meermalen blijk gegeven hebben verzekeren wij U.
Ed. dat de officieren der.schutterij op ondersteuning kunnen blijven rekenen en wij
onzerzijds een goede verstandhouding zullen bevorderen.
De brief had inderdaad effect: enige dagen later trokken de officieren hun verzoek
om ontslag in en leek de kwestie opgelost. In december 1888 werd J.K.H. Turk
uit de schutterlijke dienst ontslagen wegens het voltooien van zijn diensttijd.
Op 4 januari 1889 kreeg het College opnieuw een brief over dit onderwerp. Hierin
deelde de commissaris mee dat de officieren Van Opstal, Dikkers en Bartelink om
eervol ontslag uit de schutterlijke dienst hadden verzocht. De commissaris wilde
graag weten wat de oorzaak voor deze ontslagaanvraag was. Op 16 januari
antwoordde het college dat het niet op de hoogte was van deze ontslagaanvraag.
Verder deelden B. en W. mee dat zij er weinig voor voelden de officieren naar de
reden van deze nieuwe ontslagaanvraag te vragen. Dit motiveerden zij aldus:
Wij zijn van mening geworden dat onze of's raads besluiten ten aanzien der
schutterij beoordeeld worden op eene wijze die vroeg of laat den Officieren
aanleiding zou geven het vroeger gevraagd en weder ingetrokken verzoek om
ontslag te herhalen. Wij kunnen niet anders doen dan in overweging geven dat het
gevraagde ontslag thans wordt verleend.
Het gevolg van dit advies was dat de genoemde officieren op 9 april 1889 eervol
werden ontslagen. In hun plaats werden A.K. Nunnink, F. ter Braak en M.K.J.J.
ter Kuile benoemd tot respectievelijk kapitein-commandant, eerste luitenant en
tweede luitenant. Het niet inzetten van de schutterij is opmerkelijk. Dit korps
was immers opgericht om op te treden tegen verstoringen van de openbare orde.
Dat desondanks anders besloten werd had te maken met politieke
ontwikkelingen die zichtbaar werden in de bemoeienis van de S.D.B. met de
staking. De vrees van de burgemeester dat zich zowel onder de stakers als onder
de schutters socialisten bevonden was hoogstwaarschijnlijk terecht. Of dit had
kunnen leiden tot ongehoorzaamheid binnen het korps is echter niet te zeggen.
De houding van de officieren is niet eenvoudig te begrijpen. Formele gronden
waren niet aanwezig: de schutterij stond onder gezag van de stedelijke overheid.
Zij kon zonder overleg met het kader beslissen over het wel of niet inzetten van
de manschappen. Ook was er, voor zover is na te gaan, geen sprake van een
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belangenverstrengeling, in die zin dat zij beroepshalve belang hadden bij het
breken van de staking. Commandant H. van Opstal was kandidaat-notaris,
eerste luitenant J. Dikkers werkte bij het notariaat, de tweede luitenant G.
Bartelink was koopman en J.K.H. Turk, eveneens tweede luitenant, was advocaat
en procureur. De houding van de officieren werd dan ook niet rationeel maar
emotioneel bepaald. Zij moesten toestaan dat hun organisatie op een kritiek
moment zonder enig overleg terzijde werd geschoven. In plaats daarvan werd een
beroep gedaan op hulp van buitenaf die, zonder hun toestemming, gebruik
maakte van de lokaliteiten van de schutterij. Dit was voor hen zo vernederend
dat zij maar één oplossing zagen: het aanvragen van ontslag. Dat de
bemiddelingspogingen van de commissaris en de minister van Binnenlandse
Zaken uiteindelijk niet slaagden wijst erop dat vertrouwensbreuk tussen de
gemeentelijke overheid en de kaderofficieren compleet was.
Samenvatting
In de inleiding is al gezegd dat de schutterijen in onze geschiedenis een
belangrijke rol hebben gespeeld bij het bewaren van orde en rust. Ook de hier
beschreven schutterij, opgericht in 1815, deed dienst in een periode die zich,
zeker in de tweede helft van de negentiende eeuw, kenmerkte door grote
sociaaleconomische veranderingen. De kracht van de schutterij was dat zij,
gerekruteerd uit de eigen bevolking, een directe binding had met de stad of
streek waar zij dienst deed. Die kracht werd echter tot zwakte wanneer de dienst
in vreemde streken uitgevoerd moest worden, zoals tijdens het conflict met
België. In dat geval was er veel minder enthousiasme, zeker bij diegenen die zich
konden vinden in de motieven van de opstandelingen. Voor schutters die
kostwinner waren speelde de slechte financiële situatie van de achterblijvers een
grote rol. Dit leidde tot ontevredenheid en desertie. Ditzelfde probleem deed zich
voor bij ongeregeldheden in de eigen stad: ongerustheid over de loyaliteit van de
schutterij was mede de oorzaak van het niet inzetten van de schutterij bij de
grote werkstaking van 1888. De banden tussen de stakende fabrieksarbeiders
enerzijds en hun als schutter dienstdoende collega’s anderzijds, zouden tot
problemen kunnen leiden bij hun optreden.
Deze twee punten vormden een ernstige aantasting van haar bestaansrecht.
Immers de schutterij moest een door en door betrouwbaar instrument zijn en
aan haar optreden mochten geen morele bezwaren kleven. Dat dit wel het geval
was leidde tot haar verdwijnen; haar verouderde structuur paste niet meer in
veranderende tijden.
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Ankiekn met neuze en bek (iemand zeer verwonderd aankijken)
Mangs krie’j ook nog wat te heur’n
dwaallechjes, roovers, gâwdeeve en heksen

van

ëerdmännekes,

Engbertsdijksvenen

Vogelaars weten de Engbertsdijkvenen te vinden. De grote watervlakten in het
veengebied is een lustoord voor talloze vogels. Vanuit de vogelobservatiehut kunt
u ongezien de vogels observeren.

Engbertsdijksvenen is een uitgestrekt veengebied met heideterreinen en vennen.
Een restant van het grote veenmoeras dat ooit het noordoosten van Nederland
bedekte. Het gebied maakt deel uit van het Europees netwerk van beschermde
natuurgebieden: Natura 200.
Tegen natuurstatus Engbertsdijkvenen
De gemeente Tubbergen tekent beroep aan bij de Raad van State tegen het besluit van het
rijk Engbertsdijkvenen definitief aan te wijzen als een te beschermen gebied in het kader
van Natura 2000. Volgens de gemeente Tubbergen zullen door de aanwijzing van het
Natura 2000-gebied in een grote straal rondom de Engbertsdijkvenen agrarische bedrijven
verdwijnen, ook aan Tubbergse kant.

Dit kwaliteitspredicaat bevestigt wat de kenners natuurlijk allang weten: hier
groeien waardevolle planten en leven uiterst zeldzame dieren. Het is bovendien
één van de weinige plaatsen in Nederland waar nog actief hoogveen te vinden is.
En waar beschermde vogelsoorten als blauwborst, kraanvogel, toendrarietgans
en geoorde fuut leven. Het is dan ook een eldorado voor vogelliefhebbers. En voor
wandelaars, voor wie aantrekkelijke routes zijn uitgezet.
De Engbertsdijksvenen is een natuurgebied in Overijssel, bij Kloosterhaar ten
oosten van Westerhaar-Vriezenveensewijk vlak bij de Duitse grens. Het gebied is
in beheer bij Staatsbosbeheer. Het is ongeveer duizend hectare groot. Er
zijn uitgestrekte veengebieden met heideterreinen en vennen. Het is een
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restant van het grote veenmoeras dat ooit het noordoosten van Nederland
bedekte. Omdat het één van de weinige plaatsen in Nederland is waar nog actief
hoogveen te vinden is, wordt het aangemerkt als van grote natuurwaarde. Het
gebied maakt deel uit van het Europees netwerk van beschermde
natuurgebieden: Natura 2000.
Op korte afstand van elkaar liggen verschillende landschappen. Het gebied kent
duidelijke hoogteverschillen. De zandige hogere delen worden haren genoemd, de
hoogste zijn bedekt met bos. Het toponiem komt geregeld voor in dorpsnamen in
de omgeving zoals Kloosterhaar, Westerhaar en Bruinehaar. In de vijftiende eeuw
begonnen de monniken van het klooster in Sibculo met de afgraving van het
hoogveen.

In de Engbertsdijksvenen bleef de invloed van de mens tot in de negentiende
eeuw beperkt tot het weiden van schapen, enige boekweitcultuur en
kleinschalige turfwinning voor eigen gebruik. De koloniale vervening met de
bijbehorende optrekkende verkaveling heeft plaatsgevonden in de periode 18501950. De aanleg van de kanalen en wijken (1890-1895) gaf de aanzet voor
grootschalige vervening vanuit Vriezenveenschewijk het latere WesterhaarVriezenveensewijk. Door deze vervening op grootschalige voet heeft het
natuurgebied een groot deel van zijn huidige unieke karakter gekregen. Mede
hierdoor zijn er nu ook grote plassen openwater in het gebied te vinden.
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Opbouw van de bodem
Het veen in de Engbertsdijksvenen ontwikkelde zich na de laatste ijstijd. Uit
pollenanalytisch onderzoek is gebleken dat de veenvorming reeds in het begin
van Holoceen in de lage kommen van het Laatglaciale landschap is begonnen.
Tot ongeveer achtduizend jaar geleden bleef de veenvorming beperkt tot de
kommen. Vanaf toen werden onder invloed van het stijgende grondwater ook de
hogere terreindelen, waaronder een lage stuwwal, bedekt. Alleen de stuwwallen
bij Kloosterhaar en Sibculo staken nog boven het veen uit. De dikte van het
veenpakket is plaatselijk rond de zeven meter. Het gebied is in vroeger tijden
grotendeels vergraven en ontwaterd ten behoeve van de boekweitcultuur.
Tegenwoordig wordt de hoogveencultuur in stand gehouden met behulp van
dammetjes en dijken. De Engbertsdijksvenen behoren tot de zogenaamde
zeldzame rustende hoogvenen en zijn daarom aardkundig zeer waardevol. De in
het gebied voorkomende veenkoloniale gronden of dalgronden zijn zogenaamde
randveenontginningen. Na de ontginning werd daar de grond opgehoogd met
zand uit nabijgelegen dekzandkoppen en -ruggen. De bodem in de
Engbertsdijksvenen bestaat uit veengronden met een veenkoloniaal dek
(zeggeveen,
rietzeggeveen
of
moerasbosveen,
eventueel
met
zand),
vlierveengronden en moerige podzolgronden.
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In de Engbertsdijksvenen groeien bijzondere planten, zoals veenpluis,
zonnedauw, veenbes en verschillende orchideeën. Er komen veel vogelsoorten
voor zoals de blauwborst, kraanvogel, taigarietgans en de geoorde fuut. Ook
leven in de Engbertsdijksvenen adders. Zandhagedissen en heikikkers. De kleine
watersalamander wordt er regelmatig waargenomen. Boven het water scheren ’s
zomers viervlek en grote keizerlibel, en het heideblauwtje fladdert er rond.

De Engbertsdijkvenen is een hoogveengebied. Hoogveen groeit aan met de
'snelheid' van ongeveer een halve millimeter per jaar. Het duurt dus eeuwen en
eeuwen voordat een veenlaag dik genoeg is om te worden ontgonnen. Het verhaal
over het hoogveen begint dan ook meer dan tienduizend jaar geleden. Dit verhaal
start als het landijs uit Nederland verdwijnt. Deze gletsjers laten een grillig
landschap achter. Het ijs heeft dalen uitgeschuurd en een ondoorlatende laag
keileem achtergelaten. In de laagtes vormde regenwater meertjes, die langzaam
aan dichtgroeiden met waterplanten. De afgestorven plantenresten hoopten zich
op tot (laag) veenlagen. Dit veen was op een gegeven moment zelfs zo dik dat de
bovenste plantenlaag niet meer bij het - voedselrijke - grondwater kon komen.
Toen werd het tijd voor heel speciale plantensoorten die alleen van de lucht - en
regenwater - konden leven. De echte hoogveenvormers: veenmossen.
Veenmos is een bewonderenswaardig plantje. Het groeit aan de bovenkant aan
en sterft aan de onderkant af. Het heeft eigenlijk geen wortels en het kan in z'n
blaadjes en stengels 10 tot 40 maal zijn eigen gewicht aan water vasthouden.
Doordat de plantjes bovendien in dichte kussens groeien, wordt dat
watervasthoudend vermogen nog eens extra versterkt. Zo ontstaat als het ware
een enorme levende spons. Het afstervende veenmos verteert slecht in het zure
en zuurstofarme regenwater en hoopt zich dus op. Aan de bovenkant groeit deze
laag echter rustig verder, zodat - en dan praten we dus over vele eeuwen - deze
hoogveenspons uiteindelijk meters boven het oorspronkelijke grondwaterpeil
uitkomt.
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Het contrast met het afgegraven veenlandschap is groot. De landbouwgronden
liggen duidelijk een stuk lager. Deze zogenaamde dalgronden zijn, mits goed
ontwaterd, heel geschikt voor de akkerbouw. De fabrieksaardappelen waren
jarenlang een bekend product uit deze streek. Er viel goed aan te verdienen. Het
loont de moeite om straks via Westerhaar-Vriezenveensewijk naar Vroomshoop te
rijden. De veenkoloniale boerderijen in dit gebied zijn heel markant.
Regelmatig ziet u op het pad waar u op loopt een rubberen strip boven de grond
uitkomen. Deze stroken zijn bedoeld om het water vast te houden. Door de
ontwatering van de omliggende landbouwgronden loopt het water gemakkelijk
weg uit het veen. Hoogveen moet, wil het kunnen doorgroeien, nu eenmaal nat
zijn, de hoogveenspons moet zijn werk kunnen doen. De veenmossen drogen
anders snel uit en sterven af. Er ontstaat dan een geheel ander milieu, andere
levensomstandigheden - droger en minder arm aan voedingsstoffen - waarin
andere, veel minder bijzondere planten hun kans schoon zien.

Om korte afstand van elkaar liggen in de Engbertsdijkvenen verschillende
landschappen. Het gebied waar u nu door loopt, heeft duidelijke
hoogteverschillen. Dit zijn zandige verhogingen, een gevolg van de
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landijsbedekking. In de volksmond heten deze verhogingen 'de haren'. U vindt
deze naam terug in de namen van de omliggende dorpen: Kloosterhaar,
Westerhaar en Bruinehaar. De hoogste toppen zijn bedekt met bos. Het bos gaat
over in een uitgestrekt heidegebied.

1371

Doo nen raand um niks en iej hebt nen ring
Wel doof is heurt meestntieds nog wa nen euro valln

Nog één verhaal

Mijn contact met honderden andere culturen, elk met een eigen taal,
geschiedenis en mythologie en unieke wereldbeschouwing, stellen mij in staat
mijn weg te vinden in deze nieuwe multiculturele wereld. Voor de sfeer uit
vroeger jaren dient men naar Arabische landen te gaan. Daar heeft men bij de
vooruitgang niet vergeten het oude te bewaren, het oude en het moderne
overlappen elkaar. Er komt nog een marskramer aan de deur en men trekt met
een paar schapen, koeien of geiten door de wijk op zoek naar gras. Tijdloze
figuren die een schakel vormen tussen het verleden en heden. Ik was in een nietEuropees land, waar geen christelijke beginselen heersten, waar een ander ras
leefde en waar een andere historische traditie en levensbeschouwing het gezicht
van de volksmenigte bepaalden. Ik kon de Europeaan van buitenaf bekijken,
weerspiegeld in een milieu dat hem in elk opzicht vreemd is. Weliswaar betreurde
ik mijn onbekendheid met de Arabische taal, maar met des te meer aandacht
observeerde ik de mensen en hun gedrag. Ik zat in een Arabisch koffiehuis en
luisterde naar de gesprekken, waar ik geen woord van begreep, en ik ging naar
de souk voor boodschappen en om te kijken. Daarbij bestudeerde ik de mimiek
en vooral de gevoelsuitingen van deze mensen en ik merkte de subtiele
verandering in hun gebaren als ze met een Europeaan spraken. Bij het betreden
van de Tunesische bodem intrigeerde me vreemd genoeg iets wat ik niet begreep:
het land leek me merkwaardig te ruiken. Het was de geur van de zon en het
droge land. Hoogoprijzende dadelpalmen vormden een groen schaduwdak,
waaronder perziken, abrikozen en vijgen groeiden. In deze betrekkelijke koele,
groene schaduw wandelden in het wit gehulde gestalten, waaronder opvallend
veel tedere paren, innig omstrengeld in een blijkbaar homoseksuele vriendschap.
Ik voelde mij in de Griekse oudheid verplaatst, waar deze neiging het cement
vormde van de mannenmaatschappij en van de in haar gewortelde polis, de
stadstaat. Het was me duidelijk dat hier mannen tot mannen en vrouwen tot
vrouwen spraken. Ik ontmoette slecht kloosterachtige, zwaargesluierde,
vrouwelijk gestalten. Een enkele liep zonder sluier. Het straatbeeld werd bepaald
door mannen en kinderen. In voelde me eeuwen ver in de tijd teruggekeerd, in
een oneindig veel naïevere wereld van adolescenten, die met behulp van kennis
uit de Koran juist begonnen waren zich te onttrekken aan de aanvankelijke,
sinds oeroude tijden bestaande schemertoestand van de overheersing. In de
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afweer tegen de ontbindende invloeden die vanuit het noorden dreigden,
begonnen ze zich bewust te worden van het bestaan van zichzelf. Het emotionele,
dichter bij het leven staande wezen van deze, niet-reflecterende mensen, heeft
een sterk suggestief effect op die historische lagen in ons, die we juist
overwonnen hebben, of menen overwonnen te hebben. Het is hiermee zoals met
het paradijs van onze kindertijd, waaraan we ons ontsnapt wanen, maar dat ons
bij de minste provocatie opnieuw nederlagen toebrengt. Ons geloof in de
vooruitgang loopt gevaar zich over te geven aan steeds kinderlijker
toekomstdromen, naarmate ons bewustzijn zich sneller verwijdert van het
verleden. De kindertijd heeft echter anderzijds als eigenschap dat de dankzij haar
naïviteit en onbewustheid een vollediger beeld ontwerpt van het zelf, van de
totale mens in zijn onvervalste individualiteit. Dientengevolge roept de aanblik
van een kind, en van een primitief mens, verlangens in volwassen
cultuurmensen wakker, die voortkomen uit onvervulde wensen en behoeften.
Deze horen bij delen van de persoonlijkheid die ten gunste van het aangepastzijn, uit het totaalbeeld van de mens zijn weggeretoucheerd. De grotendeels
rationeel ingestelde Europeaan is veel menselijks vreemd en hij laat zich daarop
voorstaan, zonder te merken dat het ten koste van zijn levensintensiteit gaat en
dat het primitieve deel van de persoonlijkheid hierdoor veroordeeld is tot een
gedeeltelijk ondergronds bestaan. Zoals bijvoorbeeld een jeugdherinnering zich
met zo’n hevig gevoel meester kan maken van het bewustzijn, dat je je weer
helemaal terugverplaatst voelt in de oude situatie, zo wekt deze ogenschijnlijk
totaal andere en vreemde Arabische omgeving een oerherinnering op aan een
maar al te bekend verleden, dat we ogenschijnlijk helemaal vergeten hebben. Het
is de herinnering aan een nog aanwezige levensmogelijkheid, die echter door de
beschaving overwoekerd werd. Zouden we haar op naïeve wijze nogmaals
beleven, dan zou dat een terugval zijn in de barbarij. Men geeft er daarom de
voorkeur aan haar te vergeten. Maar als deze mogelijkheid ons weer tegemoet
treedt in de vorm van een conflict, moet men zich van haar bewust blijven en de
beide mogelijkheden – de geleefde en de vergetene – met elkaar confronteren.
Want zonder geldige redenen zou het schijnbaar verlorene niet weer te voorschijn
zijn gekomen. In de levende psychische structuur gebeurd niets op een zuiver
mechanische wijze, maar alles past in de economie van het geheel. Het heeft
betrekking op dit geheel, het is doelmatig en heeft zin. Omdat het bewustzijn
echter nooit het geheel overziet, kan het gewoonlijk deze zin niet begrijpen. Je
moet daarom eerst met de constatering van het feit genoegen nemen en het aan
de toekomst en verder onderzoek overlaten een antwoord te vinden op de vraag
wat deze botsing met de ‘schaduw van het zelf’ te betekenen heeft. In ieder geval
had ik destijds geen vermoeden van de aard van deze ontmoetingen en nog veel
minder van de historische parallellen. Ik herinnerde alleen de man in de straat
die riep om hazen en konijnenvellen.
Twente is beoordeeld door het Nationaal Bureau voor Toerisme: Twente is niet
bijster goed, ook niet slecht. Een grauwe middenmoot met als opvallendste
eigenschap de onbekendheid. Ondanks alle heuvels een streek zonder profiel. Ik
wil bewijzen dat Twente dankzij haar cultuur en geschiedenis, de heuvels, de
terrassen en de steden een streek is met een karakter en dat Twente niet langer
onbekend hoeft te blijven.
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Denkend aan de gebeurtenissen in Twente van de zomer 2005 tot de hete zomer
2006 springt allereerst de serie ‘Van jonge leu en aole grond’ naar voren, die RTV
Oost uitzond in de laatste jaren van 2005, geïnspireerd door een voorbeeld van
TV Friesland. Twee verhaallijnen schilderen lotgevallen van jeugd en hun ouders
in de plattelandsgemeente Dinkelo, gelardeerd met streekeigen bijzonderheden
als klootschieten en klopkeshuuskes. De voertaal was Twents, precieser: het
Twents dat in het oosten, op het land rond Beuningen gesproken wordt.
Tenminste door de al wat oudere boeren. Een grote rol was weggelegd voor
Herman Finkers, die woont in Beuningen, wiens gezondheidstoestand gelukkig
geen spaak in het wiel stak. Dialectbevorderaars konden tevreden zijn. De
belangstelling was groot, de serie zal ook landelijk uitgezonden worden.
Van het positieve naar het negatieve. De arrestatie van de ‘beul van Twente’, de
ex-tbs-er die dieren in weilanden afschuwelijk verminkte, en die ook een moord
gepleegd bleek te hebben, eindigde met een vonnis van levenslang, ook in hoger
beroep. Een tweede opzienbarende moord pleegde een verslaafde Duitser in de
binnenstad van Enschede. Een agent werd onverhoeds doodgeschoten, een
tweede zwaar gewond. De rechtbank in Almelo vonniste hem tot levenslang, maar
het hof van beroep in Arnhem maakte er twintig jaar van.
Hereacles deed het verrassend goed in het eerste jaar dat de club opnieuw in de
eredivisie voetbalde. Ze eindigde iets onder FC Twente, beide in de middenmoot
en beide met de theoretische mogelijkheid tot Europees voetbal. Bij Heracles
werd Peter Bosz als trainer opgevolgd door Ruud Brood, in Enschede gaat Fred
Rutten de scepter zwaaien, na Jan van Staa die Rini Coolen tijdelijk verving.
Opvallend is wel dat de naam van de Almelose profvoetbalclub hoe langer hoe
meer wordt uitgesproken zoals het in Almelo hoort: met het accent op de tweede
lettergreep.
Het schuivenhuisje aan het kanaal Almelo-Nordhorn, in 1887 gebouwd om de
doorgang van de Dinkel mogelijk te maken, is gerestaureerd en ook is de brug
vernieuwd. In Hezinge wordt een oude schaapskooi gerestaureerd en daarbij
verbouwd tot een ‘boerderijlodge’. Ik ben benieuwd of in Zuna, gemeente
Wierden, in oktober een in de oorlog neergestorte Britse Lancaster
bommenwerper zal worden uitgegraven. De promotiefilm ‘Stad Enschede’ kreeg
een prijs. Elsbeth Cochius kreeg de grafiekprijs van de provincie Overijssel. De
cultuurprijs 2005 van het Prins Bernard Fonds Overijssel ging naar Dick
Houwaart. De driejaarlijkse Johanna van Burenprijs ging naar de artiest Bennie
Jolink van de groep Normaal. En jonge Thomas Berge uit Haaksbergen kreeg de
zilveren harp. Ter nagedachtenis aan Willem Wilmink was in het Jannink
Museum een fraaie tentoonstelling te zien, werd een Syntustrein naar hem
vernoemd en zal het plein bij het te bouwen Muziekkwartier in Enschede zijn
naam krijgen. Ook Harry Bannink zal daar niet onvermeld blijven
Mijn wereld, een wakende droom in een andere dimensie. Ik gaf mijzelf er een
plaats in en zocht een logische verklaring voor mijn aanwezigheid. Wanneer ik
dat niet zou hebben gedaan zou mijn heimwee steeds groter worden en mij op
het laatst verzwelgen. Ik wil nooit in het verleden van de Entersen mijn eigenlijke
roeping zoeken. Nooit zal ik me erop vastleggen om de oude beschaving te doen
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herleven. Ik wil het verleden niet verheerlijken ten koste van mijn heden en
toekomst. Mijn roeping is het verlangen naar helderheid, bestemming Enter. Als
op een gegeven moment voor mij de vraag zich voordoet of ik werkelijk solidair
moet zijn met een bepaald verleden is daarvoor alleen bepalend de mate waarin
ik me tegenover mezelf en mijn naaste verplicht voel te vechten, opdat er nooit
meer onderworpen mensen zullen zijn. Er zijn overal ter wereld zoekende
mensen. Ik ben geen gevangene van de geschiedenis en ik wil niet blijven hangen
aan de dingen van het verleden. Ik ben geen slaaf van de onderdrukking die mijn
voorvaderen tot onderontwikkelden maakte. We moeten de mens niet vastleggen
want het is zijn bestemming om losgelaten te worden. Mijn daden worden niet
bepaald door de last van de geschiedenis. Door zelfonderzoek en vernieuwing kan
de mens de ideale bestaansvoorwaarden scheppen voor een menselijke wereld. Ik
zou willen dat voorgoed de onderwerping ophoudt van de ene mens door de
ander. Dat wil zeggen dat ook ik niet onderdrukt wil worden en wanneer dat wel
gebeurt ik er dagen last van ervaar door verlies aan concentratie en mijn relatie
met de natuur kwijt raak. Dat ik de mens mag ontdekken en aanvaarden zoals
hij is, waar ook ter wereld.
’t Leven is een ogenblik, niets dan een vermengen,
van de anderen met ons ik, dat wij gratis brengen.
De samenzweringstheorie van de maatschappij is een consequentie van het
verlaten van God en van de vraag die eruit volgt: wie komt er in zijn plaats? De
mensen hunkeren naar plannen, als men ze een voorhoudt storten ze zich erop
als een roedel wolven. De verbeeldingskracht moet niet meer dan noodzakelijk
worden aangewakkerd. Een jonge held verbijt zich omdat hij niet weet hoe hij
beroemd moet worden. Dan ziet hij een film waarin een jongeman de diva van de
Country Music overhoop schiet waarmee hij de voorpagina’s haalt. Hij heeft de
formule gevonden, gaat op pad en schiet John Lennon overhoop. Maar als een
Plan verzonnen wordt en anderen het ten uitvoer brengen, dan is het alsof het
Plan bestaat, of liever, het bestaat gewoon. Vanaf dat moment reisden zwermen
diabolici (diaboliek is duivels) de wereld over op zoek naar de kaart. Als er
werkelijk een Plan bestond, zou het niet gefaald hebben. Ten onder gaan aan een
kosmisch complot is geen schande. Dan ben je niet laf maar een martelaar. Hoe
kan iemand een leven lang op zoek zijn naar de gelegenheid, zonder te merken
dat het beslissende moment, het moment dat geboorte en dood rechtvaardigt, al
voorbij is? Het komt niet terug maar is geweest, onomkeerbaar, volledig als elke
onthulling. Het betreurt me dat ik enkel dwaze afgodisten zie die de cultus van
Egypte imiteren, en die de godheid zoeken, waarvan ze geen enkel bewijs hebben.
‘Erger je hier niet aan, o Momum’, zei Isis, ‘want het noodlot heeft beschikt dat er
afwisseling van donker en licht is.’ ‘Maar het kwaad schuilt hierin’, antwoordde
Momum, ‘dat zij zeker menen te weten dat ze in het licht zijn.’ Alles is duidelijk
en mijn oog rust op het geheel en op de delen, en ziet hoe de delen bijdragen tot
het geheel. Ik zou me vredig moeten voelen. De Friezenberg vertelt me het verhaal
van de trage, slaperige bewegingen van moeder aarde. In het geheel niet gestuurd
door de onderaardse stromen. De aarde schilferde in haar halfslaap af en
verruilde het ene oppervlak voor het andere. Waar eerst ammonieten graasden
zijn nu diamanten. Waar eerst diamanten ontkiemden zijn nu wijngaarden.
Verleg je achteloos een steentje, dan beweegt het, daalt af en laat al dalend
ruimte achter. Ooit graasden er dinosaurussen en voerden mensen oorlog tegen

1375

de draken. Daarna heeft een ander oppervlak het hunne bereikt. Ik heb niets
verzonnen, behalve de schikking van de geschiedenissen. Af en toe komt er een
auto langs. Heb je het wachtwoord, was de vraag. En het antwoord, de sleutel
van de kennis was: nee. Ik kijk naar de heuvel, hij is zo mooi.
Volgens een andere legende volgde Berillus, een rijk man uit Cappadocië,
Vespasianus naar Rome en vergaarde daar veel rijkdom. Berillus was een
deugdzaam mens en zijn goede eigenschappen werden door al zijn nakomelingen
geërfd. Eén van hen, Titurisone, was diep bedroefd omdat hij geen zoon had. Hij
ging naar een wijze waarzegger en kreeg de raad als pelgrim naar het Heilige Graf
te gaan. Daar legde hij een kruisbeeld van zuiver goud op het altaar. Toen hij
terugkeerde werd hij tot zijn grote blijdschap beloond met de geboorte van een
zoon. Hij noemde hem Titurel. Toen deze jongen volwassen was geworden voerde
hij constant oorlog tegen de Saracenen, zoals de heidenen in die tijd werden
genoemd. De buit die hij verzamelde gaf hij aan de kerk of aan de arme mensen.
Zijn moed en deugdzaamheid werden alleen geëvenaard door zijn vroomheid en
zeer grote nederigheid. Toen Titurel op een dag alleen in een woud wandelde en
over heilige dingen dacht, zag hij opeens een engel voor zich staan. De hemelse
bezoeker deelde hem op muzikale wijze mee dat hij benoemd was tot beschermer
van de Heilige Graal, die hij op Montsalvatch zou vinden. De engel drukte hem op
het hart goed op zijn woorden te letten en vooral een deugdzaam leven te blijven
leven want alleen wie een zuiver geweten had mocht een blik op de Graal werpen.
De gedachte dat hij een heilige opdracht kreeg vervulde Titurel met diep ontzag en
hij ging snel naar huis. Onderweg vroeg hij zich af waar Montsalvatch kon liggen.
Tot op de dag van vandaag is niet bekend waar deze berg zich bevond, hoewel
sommigen zeggen dat het een berg in Spanje was. Titurel verkocht al zijn
bezittingen behalve zijn wapenrusting en zijn zwaard en keerde terug naar de plek
waar hij de engel had ontmoet. Hij wist namelijk niet wat hij moest doen. Toen hij
naar de blauwe lucht stond te kijken en hopend op een hemels teken leek een
geheimzinnige witte wolk hem te wenken. Titurel stapte in de richting die de wolk
aangaf. Hij trok door woeste wouden en ondoordringbare bossen bomen totdat hij
bij een steile berg kwam die onbegaanbaar leek. Titurel hield zich krampachtig
aan de rotsen vast en keek steeds naar de witte wolk boven hem. Op die manier
bereikte hij de top. Daar zag hij, omgeven door helder wit licht, de Heilige Graal die
door onzichtbare handen werd gedragen. In zijn vervoering merkte hij nauwelijks
dat hij werd verwelkomd door enkele ridders met schitterende wapenrusting. Ze
begroeten hem als hun vorst. Het visioen van de Heilige Graal bleek even vluchtig
als mooi. Een tel later was het verdwenen. Titurel wist dat dit een heilige plek was
en bewaakte haar tot het uiterste tegen heidenen die de steile helling graag
zouden beklimmen. Er gingen jaren voorbij zonder dat de Heilige Graal op aarde
verscheen. Daarom liet Titurel een tempel bouwen waarin de Graal op gepaste
wijze ontvangen kon worden. De ridders die hem bij de bouw hielpen en de tempel
later gingen bewaken werden tempeliers genoemd. Op de top van de berg lag een
reusachtige onyx. Ze effenden en polijsten deze steen totdat hij blonk als een
spiegel. Daarop werd de tempel gebouwd. De tempel verrees in snel tempo boven
op de bergtop. Het was een schitterend bouwwerk met een middellijn van honderd
vadem (maat: 1.88 m.). Rondom lagen tweeënzeventig achthoekige kapellen. Bij
elke twee kapellen stond een toren van zes verdiepingen met een wenteltrap langs
de buitenkant. In het midden stond een toren die twee keer zo groot was als de
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andere en die op twee bogen rustte. Het gewelf was van blauw saffier en in het
midden lag een plaat van smaragd met daarin het lam en de banier van het kruis
van Christus in email. Alle altaarstenen waren van saffier, als symbool van de
verzoeking der zonden. Op de binnenkant van de koepel die op de tempel werd
gebouwd waren de zon en de maan uitgebeeld met diamanten en topazen. Ze
verspreidden ’s nacht zoveel licht dat het wel dag leek. De vensters waren van
kristal, beryl en andere doorschijnende stenen. De vloer was van doorschijnend
kristal, eronder waren zeevissen te zien die uit onyx waren gebeeldhouwd. De
torens waren van kostbare stenen, ingelegd met goud. De daken ervan waren van
goud en blauw email. Op elke toren stond een kristallen kruis met een gouden
arenden, de vleugels van de dieren waren zo levendig gespreid dat het leek alsof
ze vlogen. Bovenop de middelste toren werd een reusachtige karbonkel geplaatst
die als een ster de tempeliers ’s avonds naar het bouwwerk leidde. Midden in de
tempel, onder de koepel, bevond zich een miniatuurversie van het gebouw. Daarin
werd de heilige schaal bewaard.
Toen het werk voltooid was stond de tempel daar in al zijn schittering en glorie. Hij
werd plechtig gewijd door priesters die gloeiden van eerbiedige trots toen ze het
heilige gebouw aanschouwden. Ze liepen langzaam op en neer, zongen psalmen en
zwaaiden met wierookvaten langs de schemerige portalen en onder de
schitterende gewelven. Opeens stonden ze allemaal stil en keken met ontsteld
gezicht naar het altaar. Daar kwam, op een lichtstraal, de heilige schaal zonder
enig geluid naar beneden en bleef boven het altaar zweven. Vol eerbied hielden de
priesters op met zingen en keken vervoerd naar het wonder. Ze hoorden een tere
melodie die gezongen werd door een koor van engelen en die een lofprijzing van de
Allerhoogste was. Met mateloos ontzag nam Titurel de schaal onder zijn hoede. Hij
noch één van zijn ridders verwaarloosde ooit die heilige taak want telkens als ze
zwak en uitgehongerd waren werden ze gevoed en gesterkt door de heilige schaal.
Waren ze gewond dan werden ze erdoor genezen als ze eerbiedig voor dit teken
van hemelse gunst knielden. De schaal werd bij wijze van spreken ook de stem
van God want op de rand ervan verscheen af en toe een goddelijke boodschap in
letters van vuur die brandden in het hart van de ridders die ze lazen. De macht
van de Heilige Graal was zo wonderlijk dat Titurel eruitzag als een man van
veertig, hoewel hij al meer dan vierhonderd jaar oud was.
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D’r wil oe nog nen pier afgoan
Alle dingen hebt n eande, mer de wos hef der twee

Tot slot
Cato Elderink is op 14 juni 1941 overleden, midden in de donkere oorlogsjaren.
Ruim vier jaar nadat haar belangwekkend boek ‘Tweenter Laand en Leu en
Lèven’ verscheen. Nog op tijd had ze heel haar geweldige kennis van het oude
Twente vastgelegd voor het nageslacht. Een paar maanden voordat ze stierf, was
ze in de Gobelinzaal van het rijksmuseum Twente gehuldigd. Dat gebeurde door
de leden van de Oudheidkamer (waarvan ze bestuurslid was) ter ere van haar
zeventigste verjaardag. Een dag later werd ze ziek en zou nooit weer beter
worden. Enkele dagen na haar dood vonden wandelaars op haar lievelingsplek
aan de Buurserbeek een vodje papier. Op één van de laatste wandelingen had
Cato Elderink daar even gerust. Er bleken een paar ontroerende dichtregels op
geschreven van een vrouw die wist dat haar einde nabij was.

Der zit in ’t bosch ‘nen oalen wal
Knoestige wortel oaveral…
En ik weet het zo weinig as zee
Wat mi-j hier vasthölt an dusse stee.
Geboren hier zin wi-j en op-egreuid
In jonkheid heb wi-j espölt en ebleuid
Troanen droofheid zint der ewest
Ook dee leidt in ’t lèven tot oons best
Boaven duur ’t dichte beukenloof
Spölt gèle legkes en kringskes roond
Oaver de broene gooldige groond
Half heb ik ze jo meer ekend en verstoan
Völ te vrog zeent ze van mi-j egoan
Heb ik ze wal genog leef ehad
Dee met mi-j gungen op ’t lèvenspad?
Suja, suja suuselt de weend
Now nich meer denken, sloape mien keend
Los löt mien lèven now al wat et hölt
as dwerrelend herfstloof as dale et völt.
Eén wordend met al dee oons vuur bint egaon
zal ik dan ’t lèvensraodsel verstaon?
Suja, suja, suuselt de weend …
Nem, Mooder Eerde, dek too dien keend.
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Door naam en door oorsprong behorende tot de Enterse gemeenschap spreek ik
van ganser harte mijn allerbeste wensen en gevoelens uit voor Enter en haar
bewoners. Hierbij mama Dini Wiegant-Veldhoen gedenkend, de liefste die ik zo
mis.
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Twee wet meer as een, behalven vuur in nen auto
Wel n aander wil regeren, mot eerst baas oaver zichzölf wean

Inhoud
-

Woord vooraf
Inleiding
Van Eigen Erf
De Grootsten
Dee besten oale tied
Textielstad
De Ouden
De oudste sporen van cultuur
De Baand
Het ontstaan van het oude land
De marken
De beurtschepen
Twente bekeerd
Twenthe in den beginne
Bescheed
De Heerlijkheid Almelo
Veurjoorswear
De Kötter
Krönnenzommer
De Entersen
Kronieken van Twente
De Zouaven
Het mirakel van Hellendoorn
Rijssen, Notter en Zuna
Monumenten voor zuiver water
De stoelklok
De Twentse havezathen
Schatten uit de bodem
De Twentsche Bank te Amsterdam
De vergeten weldoener van Oldenzaal
Het stedeke Enschede brand
Jacob van Deventer
Het ontstaan van Diepenheim
Huisuitzetting in de marke Woolde
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Vriezenveen in vlammen
Wat schaft de pot in Almelo
De Jörren
De kinderen van huis Twickel
De dood in zijn ware gedaante
Vlöggeln
Den sik uut Enter
Dorpsboerderijen
Nijverheid
De Twentse taal
Donkere harfsdaege
De Heerlijkheid
De Ridders van de Duitse orde
Rogge
Elsen en Elsenerbroek
De Midwinterhoorn
De Onderwereld
De Twentse victorie
De vrede van Munster
De eeuw der legenden
De goden verzoeken
In het hart van Twente
De Rusluie
De Goorse wintermarkt
De beiaard
Rotten en Vierendelen in Oldenzaal
Waterputten in Almelo
Bad Bentheim
De Slag om Losser
De Grote Verandering
Het Duitse Rijk
Een gijzeling in Goor
De schipbeken
De stenderkast Wissinks Möl
Het Twentse gebeuren
Enschede en Lonneker gaan samen
De vuurwerkramp in Enschede
Een eindeloos afscheid
Natuurbeschermen
Pingo
De spoorlijn Neede – Hellendoorn
Daalder
De schutterij van Almelo 1815 – 1907
Engbertsdijksvenen
Nog één verhaal
Tot slot
Inhoud
Noten
Bronvermelding en literatuur
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Hee leut zik nich inn tuk drietn
De mode verslit meer kleer as de leu

Noten
-

-

aalstallen (netten die de gehele opening van de rivierafzetten);
accorderen (overeenstemmen, overeenkomen);
acclamatie (goedkeuring door applaus);
administratie (bestuur);
admitteren (bevoegd zijn, afvaardiging);
ad pios usus (voor de behoeftigen);
afkubbingen of zijbeuken (waren en zijn in het woongedeelte vrijwel
altijd afgetimmerd met verticale planken: het kleedsel);
ammunitie (schietvoorraad);
annexe (bijbehorend);
annotaties (toelichtende aantekening);
antogonisme (tegenwerking);
approbatie (goedkeuring);
archaisch (oude tijd);
assimileren (aanpassen);
axiaal (om een as);
baggeren in de modder (turfsteken);
Bataafse tijd (Franse Tijd);
belde (recht en wik-belde of wigbold is het recht van de wik,
curtis- of hofrecht);
besmoor (grootmoeder);
bolster (bovenste losse veenlaag);
bolwerken (een sterk verschanst gedeelte van een
vestingwal);
Boomcate (het huidige Nijverdal);
beuren (betalen met pand);
bozem (een brede schoorsteenmantel met meestal op
manshoogte, op de geprofileerde onderlijst de plaats voor een
'schöttelriej', een rij porseleinen of tinnen schotels en borden (telders).
Ook hing eronder een smalle strook stof als gordijn: het
schoorsteenvalletje of bozemkleedje);
broeken (laaggelegen gronden, gebieden die vrijwel altijd onder water
staan);
calicots (fijne katoen);
capitatie (hoofdelijke omslag);
caput (hoofdstuk);
casualisme (leer dat alles van het toeval afhangt);
casuele prestaties (opvaart, versterf, opvaart, vrijkoop);
cater, cotter (keuterboer);
charter (besluit);
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curtes (bisschoppelijke hoven);
codex (handschrift);
cognitief (betreffende het kennen);
compareert (de verschijnende partij in rechten);
comptabiliteit (verantwoording);
contrarie (tegenwerken);
contenteren (tevreden stellen);
convenieren (gelegen komen);
dendrografie (boomomschrijving);
dertig mud bouwland (6 - 10 ha);
doleeren (afscheiden);
donderschoeren (onweer);
dominium directum (de totaalopbrengst welke de hofheer
toekomt uit het geheel van zijn rechten ten aanzien van het horig goed);
dominium utile (het recht van de horigen, ook wel in het
algemeen spraakgebruik: het reëel genot van onroerend goed);
doorgaans (in de regel);
dotatie (schenking, gift);
eekholt (schors van eikenhout);
emplooi (gebruik);
enk of es (Essen zijn niet aangelegd. De hoger gelegen gebieden zijn als
bouwgrond gebruikt. Vruchtbaar door de verweerde keileem. De essen
zijn in de loop der eeuwen door bemesting (mest en heideplaggen)
verhoogd);
fabriqueurs (linnen- en damastopkopers); van de
huiswevers werd linnen en damast gekocht, ze werden door
de fabriqueur van garens voorzien);
factorij (overslagplaats);
fase (ontwikkelingstrap, faseren: in of over opeenvolgende
tijdvakken verdelen);
favorabele (begunstigde);
favoriseren ( begunstigen);
foezel (goedkope jenever);
fouleren (het Duitse woord foul = overtreding);
fourneren (geld storten, verschaffen);
gebint (balken);
gebund (gebond (anderhalf gebint) is een balk);
gemeene (algemene, gemeenschappelijke);
genetisch (betreffende de wording);
gengeln (slenteren, rondhangen);
gewaarden of erfgenamen (eigenaren van een gewaard
boerenerve);
glaciale landschap ( landschap dat in de ijstijd tot stand is
gekomen);
goarn (moestuin);
graven (ontginnen);
grafheuvels en stuwwallen (de grafheuvels zijn niet
gebonden aan de stuwwallen. In andere delen van ons land
liggen talrijke grafheuvels, ook op de hoger gelegen
gebieden);
grondmorene (mengsel van grof en fijn gesteente, zie onder
keileem);
groove (begravenis);
haardplaats (fornuis tegen de voormuur in een los hoes);
Hamburgercultuur (bij Stellmoor en Meiendorf zijn talrijke
werktuigen gevonden die gebruikt zijn door rendierjagers.
Aangezien deze belangrijke vindplaatsen bij Hamburg zijn,
spreekt men van de Hamburgercultuur);
handschrift (geschreven oude tekst);
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hannekemaaiers (seizoensarbeiders uit Duitsland);
hap (mondstuk);
heeuw (houw, pakwerk of dam);
heiden (steken van plaggen);
heidenen (iemand die op de heide woont, later werden de
zigeuners zo genoemd);
hellebaerde (strijdbijl aan een lange steel);
helm (rietgras);
hessenwagen (twee of vierwielige huifkar);
hexel (schrijf je ook wel als haksel of haxsel; haksel is een
fijngehakt stro dat gebruikt werd als veevoer);
hoed (20 mud, 10 hl, oude inhoudsmaat);
holting, holtink (markevergadering);
hoonderkouwe (gevangenis);
horsten (hoogten waar roofvogels hun nest hebben);
hove sathe (hofstede);
illusoire (denkbeeldig);
immuniteit (een besloten gebied);
in de luren leggen (in doeken wikkelen);
in de meute (tegemoet);
inhovisie arrestatie (vaststelling);
initiatie (inwijding);
insinuren (bedekte toespelingen maken);
insolentie (insolent is onbeschaamd, onbeschoft);
instigatie (aansporing);
intantelijk (ontvankelijk);
integraal (een geheel zijnde);
intrinsiek (wezenlijk);
inunderen (onder water zetten);
kabinet (linnenkast);
kamp (een stuk bouwland op de heide met een boomwal
tegen het verstuiven);
kapittel (gezamenlijke geestelijken van een kapittelkerk);
kastelein (militair, bijgestaan door borchmannen);
kateekert (eekhoorn);
keileem (de grondmorene die de gletsjer achterliet. De
gletsjer bedekte tijdens het ijstijdvak een deel van
Nederland);
kerkespraak (wereldlijke mededelingen door de koster, na
afloop van de dienst op het kerkplein, voordien door de
dominee vanaf de kansel);
kerspel (kerkdorp);
kieuwke (kievit);
kipp'kerls (marskramers);
kleedwagen (huifkar);
klingen (spanen van vuursteen);
koeze (wandelstok uit eiken- of rozenhout);
kommalie (eetgerei aan boord);
kopij (stuk wat naar de drukker gaat);
klaring (jaarlijkse vergadering);
klei’jen (zwoegen, zwaar werk doen);
kruidentop (hoog percentage pollen (stuifmeel) van kruiden
in vergelijking met andere aanwezige pollen);
kryoturbatie (verschuivingen in de oorspronkelijke ligging
en gelaagdheid van afzettingen, veroorzaakt door vorst en
dooi);
kwakelenbos (jeneverbes);
kwartier (regio);
laagterras (het gebied of gebieden gelegen tussen de
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stuwwallen);
landsheer (vorst);
last (oude inhoudsmaat 1 last is 2 ton);
leeftocht (levensonderhoud);
leupens (een houten vaatje waarin gemolken werd of
waarin het beslag werd bereid;
lichten ((gedeeltelijk) uitladen);
lineair (lijnvormig, in de lengte gemeten);
ludere (luier);
lijftocht (vruchtgebruik);
lijkwegen (hal of helwegen zijn doodwegen, vastgestelde
weg naar het kerkhof);
mate (weide);
Maygaren (Hongaren), de vroegere bewoners van De
Hunenborch, de ridders zouden afstammelingen zijn van
de Madscharen);
meghalitische graven (ganggraven, Hunenbedden);
meier (pachter);
modden (verven);
moer (veen);
moetwil (het Duitse woord mutwille = overmoed;
mors (broekland);
motten (kunstmatige heuvel van pollen);
motten (laagveenpollen uit het moeras verzamelen in een
kuil en die vasttrappen om er een turfsoort van te maken);
motwage (mestkar);
municipaliteit (gemeentebestuur);
negotie (handel);
negotiatie (geldlening);
nien (neder, beneden);
niveo-aeolisch (door toedoen van wind en sneeuw
ontstaan);
notificeren (bekendmaken);
objectief (zakelijk, onbevooroordeeld);
oerstroomdal (een brede vallei die ongeveer evenwijdig aan
de rand van een landijsmassa lag en waardoor het
smeltwater werd afgevoerd);
oranjerie (grote broeikas);
overhaal (overtoom);
pantzerfaust (bazooka);
perceptie (opnemen van indrukken in het bewustzijn);
pinus (grove den);
podsol (Russisch woord, betekent eigenlijk as; een
heidepodsol bestaat uit een humuslaag, een loodzandlaag
(wit van kleur) en een oerzandlaag (donkerbruin van
kleur));
poene (op straffe van);
pollen, pollenkorrel (stuifmeel);
pollenanalyse (het onderzoek naar de stuifmeelinhoud van
een afzetting);
pothärs of pothest (als proeve van haar kookkunst; een
goede pothest omvat bloedworst, leverworst, metworst, een
stuk vlees voor de soep en een braadstuk, in elke
buurtschap weer anders);
pontifex (opperpriester, titel van paus);
prejuditie (schade, nadeel);
privaat (toilet, wc (water closet));
proclamatie (openlijke bekendmaking);
profane (ontheiligend, ongewijd);
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promesse (schriftelijke belofte tot betaling);
pro rato (evenredig, naar verhouding);
puttenscheere (puttenschaar = puttenpaal die gaffelvormig
uitloopt);
raids (snelle aanvallen);
rak (recht stuk water);
rake (vuurkuil van de open haard afgedekt met een
rooster);
redres (herstel);
regaal (koninklijk);
rekest, rekwest (verzoekschrift);
reliëf (verheven, uitstekend beeldwerk);
runnebomen (slagbomen);
repercusie (reactie);
reppels (stalpalen);
residentie (buitenverblijf);
resolutie (besluit);
resolveren (besluiten);
retouche (nader bewerken, met behulp van een steen slaat
men hele kleine stukjes vuursteen van een kling af
waardoor langzamerhand een snuitvormig uiteinde
ontstaat);
rötel (okerkleurig gesteente, bedoeld is dat in Frankrijk graven zijn
gevonden waarbij men duidelijk heeft kunnen vaststellen dat de
overledenen bedekt zijn geweest met rötel);
ruyt, roet (spurrie);
saalwere (bij de sate behorende landerijen);
salij (sala=woonhuis; inwoners van Oldenzaal zijn
afstammelingen van de Salij;
sanculotten (Fransen);
Sassen (Saksen);
sate (woning);
scapulieren (twee gewijde lapjes, op borst en rug gedragen,
verbonden door linten);
schadde (heideplag);
schatten (geld afpersen);
schatting (belasting);
schemata (overzicht);
schildboortig (door zijn geboorte gerechtigd een
wapenschild te dragen);
schippond (oude inhoudsmaat:150 kilo);
schutten (in verzekerde bewaring nemen);
schutters of schuttens (gesworenen die het loslopende
vee in beslag namen en in bewaring hielden tot de boete
was betaald);
schutterièje (schutterij, huis van de schuttens, schutters
ofwel gesworenen);
scholdook (schort);
scholtus (burgemeester);
slenken (laagten);
slieten (stammetjes);
stedeke (boerderijen en huizen rondom het kasteel);
stekbaende (consoles);
stennen (zuchten);
stiepel (middenstijl);
stoete of wegge (wittebrood);
spagnum (veenmos);
spinde (broodkast;
spijker, spieker, specarium (korenschuur);
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stuwwal (een wal die ontstaan is door de opstuwende
kracht van het landijs);
sunte steffen (tweede kerstdag);
synergie (een situatie waarin het effect van twee of meer
samenwerkende of gecombineerde organen of functies
groter is dan de som van de effecten die elk van de organen
of functies alleen zou kunnen opwekken);
taler (Pruisische daalder, drie markstuk);
tangent (raaklijn);
termienen (stuipen);
tiendenkoren (pacht in natura);
tijdperken indeling voor onze jaartelling:
- Jong Palaeolithicum 14000 - 8000
- Midden Steentijd
8000 - 2800
- Jonge steentijd
2800 - 1550
- Bronstijd
1550 - 600
- IJzertijd
600 - 0
tortuur (marteling);
Twickel (Twekkel);
tuynen (van takken gevlochten hekwerken);
twist (weefsel van biezen voor vloerbedekking);
tijns (grondbelasting);
uitdrift (dit was een zakelijk recht dat de eigenaar een
omschreven recht gaf op het laten weiden van vee op de
markegronden, het heiden (steken van plaggen) en nog
enkele zaken);
uytgang (belasting geheven van goederen);
vadem (één vadem is 1.88 m);
vergreld (kwaad);
verpondingen (belasting op onroerend goed);
verschreven (toegelaten op de landdag);
veto (verbod);
vexatie (kwellen);
vicarie (jaarlijkse opbrengst van de vicariegoederen);
vicaris (plaatsvervangend geestelijke van de Nederlands
hervormde kerk);
voet (oude lengtemaat 28 tot 32 cm);
vollen (het aaneenhechten van wolharen; vollen werd
gedaan in een vollerij (vollerswerkplaats) door een volder);
voorde (doorwaadplaats);
voortvaring (ontstaan uit);
waard (regelmatige overstromend stuk grasland langs een
rivier);
waren of waardelen (aandelen);
weergeld (de onvrijen werden gewaardeerd als het vee, wie
een van hun dood, moet het weergeld, gelijk aan dat van
een paard of stier, vergoeden aan de Heer);
wederwissel en belmundig (de hofhorige mocht zich ook
vrij kopen uit het horigheidsverband mits hij bij uittreding
voor een plaatsvervanger zorgde (wederwissel), hij bleef
echter verplicht diensten voor zijn Heer verrichten, voorts
moest hij jaarlijks op de hofdag verschijnen om zijn
horigheid te erkennen; verzuimde hij dit gedurende drie
achtereenvolgende jaren, dan werd hij belmundig verklaard;
wierden of terpen (kunstmatige heuvels die werden
gemaakt op veilig te kunnen wonen en die tegen
stormvloeden bestand moesten zijn);
wik (de hof van een Heer, een Heerlijke hof of
Herrenhof);
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willekeuren (wettelijke regels);
wime (schoorsteen);
wolfsend (hellende voor- en achtergevel);
xenofobisch (afkeer van alles wat vreemd is);
ijsvogel (Duits: eisenvogel = ijzerenvogel) in de kleur is
blauw en groen;
zoeker (suiker);
zwanendrift (recht om zwanen te jagen);
zijlen of zielen (stuwen of sluizen).
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’t Geleuf is nen stok om op te leunen, neet um met te hown
Eerst kuieren dan pas houwen

Bronvermelding
literatuur

en

gebruikte

Het is ondoenlijk alle andere geraadpleegde literatuur te noemen, dat zou een
literatuurlijst van groteske afmetingen opleveren. Maar wie wil achterhalen waar
een en ander vandaan komt kan al een heel eind komen met alle hieronder
genoemde bronnen. Mijn boek heeft niet de pretentie een wetenschappelijk werk
te zijn. Gezien de veelheid van het materiaal, en omdat het tenslotte niet gaat om
een biografisch werk met wetenschappelijke pretenties, blijft vermelding van
sommige bronnen achterwege.

-

De Rusluie door Karina Meeuwse;
De rust in het juteparadijs verstoord door G.J. Bouwhuis;
De Twentse Beweging; strijd voor Modersproake en Eigenheid’ door
F.G.H. Löwik;
Diverse jaarboeken van Twente; 1963 tot en met 2006;
Een wereld van turf door Wim Visscher;
Een Twentsch Fabrigueur van de achttiende eeuw door Cato Elderink;
Geschiedkundige Aanteekeningen op de Havezathen van
Twenthe van mr. G.J. ter Kuile;
Het dagboek van richter Hendrik Jan Bos van Stichting
Genealogische Werkgroep;
Het Verpondingsregister van Twente van 1601 van Vereniging
Oudheidkamer;

Amsterdam, 1 augustus 2006
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