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Een Germaanse 
nederzetting te 
Denekamp 

Door de Rijksdienst voor het Oudheid
kundig Bodemonderzoek vond van 14 
februari 1972 tot 2 februari 1973 de 
opgraving plaats van 21/ 4 hectare van 
een germaanse nederzetting uit de 
eerste en tweede eeuw A.D .. Oe op
graving was noodzakelijk in verband 
met nieuwbouw op een terrein ge
naamd 'de Borchert'. 
De nederzetting werd aangelegd op 
een tweetal noordoost - zuidwest ge
oriënteerde dekzandruggen, waarin 
zich op circa 2 meter diepte een Alle
röd veenlaag bevond. Tussen en naast 
de dekzandruggen lagen meters diepe 
depressies, waarvan de oostelijkste 
(met een verhang naar het zuidwesten) 
grotendeels met laag pleistoceen/ 
holoceen veen gevuld was en de mid
delste reeds in de late Dryastijd (ca. 
8.000-9.000 v. Chr.) met zand gevuld 
raakte, op een centrale, geulvormige 
strook na met een verhang naar het 
noordoosten. 
De evenwichtsstuatie gedurende het 
holoceen (8300 v. Chr. - heden) werd 
in de eerste eeuw A.D. verstoord door 
de nieuwe bewoners blijkens het rela
tief snel volstuiven van geul en de
pressie. Op het nieuw gevormde - en 
nu min of meer horizontale oppervlak 
werden de meeste sporen aangetrof
fen. 10e ernstige verstuivingen, die 
waarschijnlijk in de eerste halve eeuw 
van de bewoning plaats vonden, on
derbraken deze bewoning niet blijkens 
vondsten en grondsporen onder en in 
de vullagen van geul en depressie. Na 
het vertrek van de bevolking in het be
gin van de derde eeuw herstelde de 
natuurlijke begroeiing zich min of 
meer blijkens een afdekkend, paars-

achtig gekleurd laagje, waarin enige 
schaarse vroeg- en laat middeleeuwse 
resten werden gevonden. Vanaf onge
veer de dertiende eeuw werd alles 
toegedekt met een groeiende eslaag. 
Th. van der Hammen heeft op ruime 
schaal pollenmonsters verzameld. 
Van de nederzetting is de oostelijke
en noordelijke begrenzing duidelijk 
vastgesteld. Oe westelijke periferie, 
dat is het gedeelte westelijk van de 
geul, bleek door een recente egalisa
tie ernstig verstoord. Hier lijken circa 
drie boerderijen gestaan te hebben. 
Het gedeelte onder en ten zuiden van 
de Ootmarsumsastraat is geheel ver
loren. Zo omvat het vrij gaaf terugge
vonden nederzettingsgedeelte circa 
65% van het gehele complex. 
Er zijn circa 15 boerderijplattegronden 
aangetroffen, waarvan een zevental 
gaaf te noemen is. Bijna alle boerde
rijen liggen oost-west georiënteerd; 
één ligt er noord-zuid en de ons in
ziens oudste boerderij ligt in de leng
terichting op een dekzandrug. Alle 
boerderijen zijn van •het drieschepige 
type, uitgezonderd het 4 schepige stal
gedeelte van de oudste hoeve. Oe 
staanders zijn tegenover elkaar ge
plaatst, zodat •bij de constructie zeker 
ankerbalken toegepast zijn. Oe recht
hoekige omtrekken hebben een lengte 
van 131/2 - 27 meter en een breedte 
van 5 - 6 meter. Het woongedeelte be
vond zich in het oostelijke derde deel 
van de hoeven blijkens de diepe 
haardplekken. Enige meters achter de 
haardplekken zijn scheidingswanden 
met het stalgedeelte gevonden, voor 
welke functie alleen de oudste boer
derij fraaie aanwijzingen gaf. Hier wer-
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Denekamp 'De Borghert'. Twee gedeeltelijke hulsplattegronc!en. 

den namelijk een achttal veeboxen 
van twee meter breedte waargeno
men. Dat betekent, dat de stal ruimte 
bood voor 16, toendertijd vrij kleine 
runderen. Dit aantal lijkt betrekkelijk 
groot voor · een prehistorisch bedrijf. 
Mogelijk zijn daarom een aantal boxen 
voor andere doeleinden gebruikt, zo
;als voor het onderbrengen van var
kens en de opslag van dierlijk voed
sel. Versebillende malen zijn duide
lijke ingangen, één maal met drem
pels, waargenomen, en wel twee bre
de-, enige meters achter de schei
dingswand in de lange zijden tegen-

over elkaar geplaatst, alsmede een 
smalle toegang in de korte oostzijde. 
Een tweetal afwijkende korte platte
gronden lijken slechts het woonge
deelte te representeren. Tussen en 
naast de boerderijen zijn een aantal 
meest vierpalige spiekers geconsta
teerd. Voor een (bij benadering) juist 
beeld van de nederzetting dient men 
goed voor ogen te houden, dat het ge
vondene een tijd bestrijkt van circa 2 
eeuwen. Bij de aanname van een ge
middelde levensduur van circa 30 jaar 
voor een houten boerderij van lichte 
constructie (de staanders hadden een 
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doorsnede van ca. 20 cm) moet de 
nederzetting uit circa 3 gelijktijdige 
hoeven bestaan hebben. De daarmede 
corresponderende bevolking kan op 
circa 30 personen gesteld worden. 
De watervoorziening moet hoofdzake
lijk bepaald geweest zijn door een 
vroegere loop van de Dinkel, direct 
ten zuiden van de nederzetting. Er 
werden slechts twee houten water
putten aangetroffen: een ronde put bij 
de oostelijke depressie en een recht
hoekige put tussen de hoeven, aange
legd op een bronhorizont 
Dankzij de bijzondere conserverings
omstandigheden door de overstuiving 
zijn van de akkerbouw fraaie illustra
ties gevonden in de vorm van ploeg
en eergetouwsporen. De laatsten wer
den uitsluitend geconstateerd in goe
de akkergrond, de eersten uitsluitend 
in moeilijk te bewerken gronden, met 
name de overstoven gronden. Ploeg 
en eergetouw werden dus naast el kaar 
gebruikt, waarbij ·het verschil in toe
passing lijkt te berusten op technisch
economische overwegingen. Ter toe
lichting zij hierbij opgemerkt, dat een 
eergetouw de akkergrond alleen open
snijdt, terwi]'l een ploeg de grond 
keert. Een eergetouw kan door de 
lichte grondbewerking door bijvoor
beeld één rund worden voortgetrok
ken, terwijl bij een ploeg in de regel 
twee runderen nodig zijn. Voeg hier-

Detail versierde rand 

bij de meer ingewikkelde constructie 
van een ploeg, dan valt goed te be
grijpen. dat de 'duurdere' ploeg pas bij 
moeilijke omstandigheden aangewend 
wordt. Overigens heeft het eergetouw 
zich tot 'in de late middeleeuwen we
ten te handhaven, blijkens het woord
gebruik in het middel-nederlands. 
De aanwijzingen voor veeteelt bestaan 
naast de eerder genoemde veeboxen 
uit een als kraal geïnterpreteerde, 
rechthoekige omheining in het weste
lijk verlengde van één der boerde
rijen en mogelijk uit enige omheinin
gen door het bewoonde gedeelte. Di
recte aanduidingen vormen een aan
tal runderkiezen en enige honderden, 
met stuifzand gevulde indrukken van 
runderhoeven in de oostelijke depres
sie naast of boven het veen. 
Opmerkelijk is de vondst van een 
tweetal als vangkuilen uitgelegde kui
len in het westen van de nederzetting, 
hetzij voor de jacht, hetzij voor de be
veiliging van de nederzetting. Het zijn 
diepe, rechthoekige, kielvormige kui
len. waarvan de wanden met planken 
waren bekleed. 
Het merendeel der mo'bilia bestaat 
uit inheemse scherven, behorend tot 
het Uslarien. Vermeldenswaard is de 
sterke ijzertijdinslag van ·het materi
aal: circa 700fo is grofwandig en be
smeten aardewerk, vaak met randin
drukken (ca. 800fo tegen de buiten-
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rand}. Circa 5% wordt gevormd door 
situlae (ten dele besmeten) en circa 
15% door schalen en kommen. Uit
wendig verdikte randen zijn frequent. 
Oe relatief schaarse versiering be
staat vooral uit vingerindrukken, del
letjes, groeflijnen en kamstreek. Naast 
de tienduizenden scherven van hanose 
vorm aardewerk inheemse is slechts 
een veertigtal van op de draaischijf 
vervaardigd romeins aardewerk ge
vonden, die mede de archeologische 
einddatering van de nederzetting be
palen op het begin van de derde eeuw. 
Spinklosjes en driehoekige-, maar 
meestal kegelvormige weefgewichten 
dlliden op textielvervaardiging. On
danks het eolische karakter van de 
ondergrond zijn er duizenden, meest
al granitisohe steenfragmenten ge
vonden. Zij worden als kookstenen 
verklaard. Ook werden veel brokken 
van maalstenen van bazaltlava gevon
den. De vondst van ijzerslakken wijst 
op ijzerindustrie ter plaatse. In één 
der afvalkuilen werd een loden baar 
gevonden, waarvan circa ?0/o reeds 
was afgesneden. Het berekende to
taalgewicht van de baar bedraagt cir
ca 5886 gram, zodat de eenheid circa 
18 romeinse ponden kan bedragt:n. 
Lood zowel als bazaltlava wijzen op 
importen uit het Eifelgebied. 
De vondsten uit aan de nederzetting 
voorafgaande perioden zijn een klok
bekerscherf, een tiental wikkeldraad
scherven, een mogelijke Drakestein
bodem, enige stuks vuursteen , een 
Ruinen-Wommels scherf (uit de on
derste laag van de geul) en een drie
tal urnbijzettingen met bijpotjes uit de 
vroege Ijzertijd. De urnen lagen ver
spreid en bezaten ge: en randstructuur. 
Een der urnen Is versierd met vier 
gedeelde, boogvormige richels, welke 
uitzonderlijke versiering hij deelt met 
een urn uit Ootmarsum. 

A. D. Verlinde 

Waterradmolen 
Bosmann (Did) verminkt 

In de herfst van 1971 maakte ik voor 
het eerst kennis met de waterradmo
len behorende tot het erve Bosmann, 
niet ver over de grens gelegen in de 
driehoek Uelsen, Haftenkamp, Wilsurn 
(Kreis Grafschaft Bentheim). 
Deze waterradmolen een juweeltje 
qua bouwkunst, was prachtig gelegen 
temidden van -hoog geboomte aan een 
grote bovenkolk omgeven door struik
gewas. Door de takken van een enor
me kastanje met door de herfst ge
tinte bladeren speelde de zon op het 
molengebouw. Molen en omgeving 
vormden een eenheid waarbij de sti lte 
slechts werd verbroken door het kab
belen van het water over de restanten 
van het bovenslagrad en het getjilp 
der vogels. 
Mijn gedachten gingen onwillekeurig 
terug naar vroeger tijden toen hier 
nog koren gemalen werd en de mulder 
van tijd tot tijd de stenen heeft moe
ten billen waar'blj de zware stenen ge
kanteld werden, een waarl ijk niet on
gevaarlijk karwei. Ongetwijfeld zal 
hij zich af en toe rust gegund hebben 
en zich aan de rand van de kolk heb
ben gezet, waarbij de grootsheid van 
dit stukje natuur hem moet zijn op
gevallen. Vele generaties zullen brood 
gegeten hebben van het op deze mo
len tot meel gemalen koren. 
In tegenstelling tot het waterrad was 
de molen inwendig nog vrij gaaf. Een 
nieuw waterrad met goot zou de mo
len in z'n oude luister hersteld heb
ben. Helaas zijn de kosten voor de 
eigenaar meestal te groot of de inte
resse ontbreekt. 
J.l. april ben ik wer eens naar de mo
len gegaan om nog wat foto's te ma-
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ken. Het beeld als boven geschetst 
was echter totaal veranderd. In plaats 
van een molen trof ik een zomerhuis
je aan. De resten van het rad waren 
verwijderd, alleen de as stak nog uit 
het gebouw. Daarboven waren de eer
tijds kleine raampjes vervangen door 
een groot venster. Waarschijnlijk om 
uitzicht op de kolk te 'hebben was de 
weelderige begroeiing aan die kant 
verwijderd. Het dak werd ontsierd 
door een schoorsteenpijp. Het inwen
dige van de molen was gedeeltelijk 
verwijderd. De rest zat nog onder de 
maa;vloer. De vreugde van de nieuwe 
eigenaar (een landgenoot) over zijn 
pas verworven bezit kon ik niet delen. 

1973 

Ondanks een instantie als de Heimat
schutz (bij ons Monumentenzorg) ge
beuren deze zaken en zelfs slopen in 
Duitsland nog regelmatig. Waar in de 
Bondsrepubl iek historische monumen
ten i.c. waterradmolens nog zeer tal
rijk zijn, is men er niet zo zuining op 
als hier te lande. 
Nu wijs ik het feit dat een waterrad
molen een andere bestemming krijgt 
niet zonder meer af. Wij kennen im
mers verschillende moléns die voor 
horecadoeleinden gebruikt worden, 
maar ·het moet wel verantwoord zijn. 

H. A. Kieerebezem 
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Haaksbergen en de 
Blankenborg 

In "t lnsohrien' 5de J•rg. Nr. 2 geeft de 
heer B. J. Hekket een verklaring van 
de naam Haaksbergen. De uitleg, dat 
er een heuvel of zelfs grafheuvel ge
weest zou zijn, waarin een onbekende 
Hucco of Hugo zou rusten, is er een, 
waarmee ik mij niet kan verenigen. 
In het kwartaaltijdschrift Aold Hokse
barge 1ste Jrg. No. 3 vocht ik dit 
reeds aan, nadat de heer Hek-ket in 
Jrg. 1 Nr. 2 hetzelfde had betoogd. 
Ik schreef toen ' Wat zou die heuvel 
moeten zijn? Haaksbergen ligt wel 
tussen twee essen, nml. de Honesch 
(hoge es) en de Zienesch (lage es). 
Al maakt die Honesch misschien de 
indruk van een hoogte, toch kan men 
moeilijk van een heuvel spreken, te 
meer als men het geringe hoogtever
schil in aanmerking neemt (5 meter). 
De Honesch ligt 31, het dorp Haaks
bergen en de Zienesoh 36 m boven 
N.A.P. Persoonlijk gEjloof ik, dat men 
van een andere betekenis van 'ber
gen' moet denken nml. aan 'bergen' 
in veiligheid brengen. Deze komt men 
nog tegen in het woord 'bergf11ied' of 
bergvrede en niet te vergeten in het 
woord 'brucht'. 

Prof. Dr. B. H. Slicher van Bath in 
'Mensch en Land in de Middeleeuwen' 
(deel JIJ pag. 52) wijst er reeds op, 
dat de uitgang -berg ook vaak in de 
betekenis van versterking gebruikt 
werd. Ook Georg Niemeyer in 'Die 
Ortsnamen des Münsterlandes' (pag. 
68) wijst hierop. In Buurse kennen we 
het erve Steenberg oo1< wel als den 
Oldenhof vroeger bekend. Ongetwij
feld was dit de stenen borg van het 
geslacht van Buurse, een minlsteria-

fengeslacht in dienst van de Heren 
van Ahaus. 
Zowel Prof. Slicher van Bath als 
Georg Niemeyer zijn de mening toe
gedaan, dat plaatsnamen met een uit
gang 'bergen ' of 'berg' tot de jonge 
nederzettingen behoren, niet veel eer
der dan de Xde eeuw, In elk geval 
uit de t ijd, dat het Christendom reeds 
in deze strEjken gevestigd was. 
Hiermede komt de afleiding van 'graf
heuvel' reeds geheel te vervallen. 
Trouwens de heer Hekket schrijft in 
Oald Hoksebarge Jrg. 2 Nr. 1 ook dat 
mijn verklaring zeer goed mogelijk 
zou kunnen zijn. 
Aannemende dus, dat er een Heer 
Hugo's borg te Haaksbergen gelegen 
zou hebben, moeten onze gedachten 
natuurlijk In de allereerste plaats 
naar 'De Blankenborg' gaan. Hoewel 
in 1968 en 1969 door leden van de 
Nederlandse Jeugdbond ter Bestude
ring van de Geschiedenis o.l.v. de 
heer drs. A. L. Hulshoff opgravingen 
zijn gedaan, is helaas de exacte plaats 
nog niet gevonden. Wel het grachten
stelsel en mede door archiefstukken 
(zie mijn berioht in Aold Hoksebarge 
Jrg. 2 Nr. 1) kan deze plaats te naas
tenbij vastgesteld wofden. 
In de Rentmeestersrekening van Jo
han van Reede, rentmeester van 
Twente uit het jaar 1552 wordt ge
sproken van 'de vervallen ende wus
ten wall omme die blanckenburch'. Na 
de a~braak 'van de huyzen van halx
bergen ende blanckenburgh in 1558 
wordt in de rekening van 1560 gespro
ken 'van ghaerdenhuyze vuyt te walfe, 
borchstede, haegden ende graeven 
des huyses van de Blanckenborg ge-
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raedet und toe lande gemaekt synnd'. 
Uit deze gegevens blijkt, dat om het 
huis een wal gelopen heeft en dat er 
zeker een dubbele gracht geweest is, 
blijkt uit de opgravingen. Bovendien 
was er nog een hagen. Dit duidt op 
een buroht van enige omvang. 
Bekijken we thans de geografische 
ligging van Haaksbergen en gaan 
daarbij uit van de landkaarten uit de 
17de eeuw om te pogen de plaatse
lijke toestand in de vroege middel
eeuwen te reconstrueren. 
Haaksbergen was zeker voor 1400 ge
legen aan de Buurseribeek, die mid
den door het dorp st roomde. Vóór 
1400 was zij de bovenloop van de Reg
ge. Om ·dtt artikel niet te uitgebreid 
te maken, wil ik hierover thans niet 
uitwijden. 
Ten noorden van de plaats bevonden 
zich uitgestrekte venen, die een di
recte verbinding (b.v. met Enschede) 
onmogelijk maakten. Tot in het begin 
der 19de eeuw liep de weg via Buur
se. Met uitzondering van een smalle 
pas, waar de Aa, resp. Buurserbeek 
de huidige landsgrens overschrijdt, 
was ook het oosten door uitgestrekte 
venen (Witte Veen, Buursar en Haa<ks
berger veen) van de buitenwereld af
gesneden. Zeer waarschijnlijk is er 
reeds vroeg over dit riviertje een be
langrijk handelsverkeer geweest. Een 
oude handelsweg was er, die steeds 
van belang geweest is, Hessen - of 
ook wel Dèmster {Deventer)weg ge
heten, die van Alstätte, via Buurse 
naar Haaksbergen en verder via Mark
velde en Diepenheim naar Deventer 
liep. In Haaksbergen splitste zich deze 
in een tak, die via Eibergen naar 
Lochem en verder naar Zutphen g ing. 
Is het verwonderlijk, dat op deze 
splitsing een 'burcht gesticht werd? 
Helaas zijn er tot op heden vóór de 
tweede helft van de 14e eeuw van de 
Blankenburg geen oorkondelijke be
scheiden bekend. Het huisarchief van 

de heren van Ahaus is nooit terugge
vonden en zeer waarschijnlijk geheel 
verloren gegaan. Het is hier niet de 
plaats om de zeer ingewikkelde ge
schiedenis van de Heren van Diepen
heim en Ahaus weer te geven maar 
vermoedelijk was het dorp Haaksber
gen en de Blankenborg reeds in de 
12de eeuw in het bezit van de Heren 
van A>haus. De vroegste vermelding 
van de Blankenborg vinden we in de 
Cameraersrekeningen van Deventer. 
Als we in 1344 een post vinden, dat er 
brieven door de magistraat van De
venter naar Goor en Haaksbergen ver
zonden werden, zal Herman van Ahaus 
(voorkomend van 1~23-1362) daar 
vertoefd hebben. In 1356 laat dezelf
de magistraat brieven brengen naar 
de Blanckenborch. Door de slechte 
financiële positie van de bisschoppen 
van Utrecht in het begin der 14de 
eeuw, moesten deze het Oversticht 
(Overijssel) geheel of gedeeltelijk 
verpanden an verschillende edellie
den, om zelf geld te krijgen voor hun 
strijd met hun buurlieden, de graven 
van Holland en Gelre. 
Het was de befaamde bisschop van 
Utrecht, Jan van Arkel (1342-1364), die 
orde op zaken ging stellen en in 1352 
een verbond sloot met de steden Kam
pen, Zwolle en Deventer, waarin o.a. 
bepaald werd, dat niemand zonder 
hun toestemming een versterkt huis 
zou mogen oprichten of een bestaand 
huis in verdedigbare staat zou bren
gen. Tegen overtreders zouden zij ge-
zamelijk optreden. ' 
Gelukte het onder zijn bewind met 
krachtdadige hand de macht van de 
Overijsselse adel, welke door de Gel
derse en Westfaalse ondersteund 
werd, te beknotten, onder zijn opvol
gers sprong deze weer uit de' lband. 
In 1375 verbonden zich opnieuw de 
drie steden om de orde te handhaven. 
Het geslacht van Ahaus was zeer In
vloedrijk. Zo droeg in 1326 de bisschop 
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van Utrecht, Jan van Ofest, bij zijn 
afwezigheid het bestuur van het Over
sticht over aan Bernard 11 van Ahaus 
(1311-1331) vader van de bovenge
noemde heer Herman van Ahaus. De 
zoon van Herman, Ludolfus (1338-
1389), gehuwd met Johanna van Lin
gen kwam in conflict met de stad De
venter. Het Is niet duidelijk, waarover 
deze twist ging maar In december 1378 
'des Sonnendaeges na onser Vrou
wendach Concepcie' trokken de De
venter schepenen Hademan van Heten 
en Johan van Rijsen met 25 gewapen
de schutters (beroepssoldaten) en nog 
een groot aantal burgers 'die van des 
Zaterdaghesnacht tot des Zonnendeg
hesnacht In een hoe/t (bos) uyte waren 
up die vijanden' 'doe sle nedertreek
ten (sloopten) die van den Blancken
borch'. Voor kost, die zij te Almelo 
verteerden en voor leverantie die de 
voetgangers gezonden was en voor de 
kost, toen zij weer te huls gekomen 
waren, werd tasamen betaald de som 
van 79 Vlaamse ponden en 4 stuivers. 
Helaas is juist deze cameraarsreke
ning nogal beschadigd en daardoor 
onduidelijk. In dezelfde rekening van 
1378 komt nog een post voor van 22 
pond, 3 stuivers en 6 penningen voor 
het schenken aan de burgers, die te 
voet waren geweest, toen zij de Blanc
kenborch sloopten. 
Deze belegering en de daaropvolgen
de verwoesting schijnt geen lange tijd 
in beslag genomen te hebben. Vermoe
delijk was de Blankenborg nog niet 
van steen maar van hout. De In 1360 
gebouwde veste Arkelstein, door de 
stad Deventer, bij Holten gelegen werd 
nog in hout opgetrokken. 
Ook de afmetingen van de burcht zul
len bescheiden geweest zijn. Immers 
het befaamde slot, de Voorst bij Zwol
le, In 1362 door de drie overijsselse 
steden belegerd en tenslotte verwoest, 
was wel is waar van steen, maar had 
een afmeting van 55 M in het vierkant. 

Wat de belegefing betreft, kunnen we 
slechts gissen. Hoewel de stad Deven
ter reeds over donderbussen beschik
te, nemen we aan, dat de bewapening 
van burgers schutters slechts bestond 
uit pijl en boog en pieken. Mogelijk 
werd een blijde gebruikt. Ook werden 
bij de gedane opgravingen matten van 
gevlochten twijgen in één der grachten 
aangetroffen. Het schijnt, dat er wel 
Deventer burgers gevangen genomen 
en te Ahaus opgesloten werden. 
Pas begin October 1379 werd er vrede 
gesloten met Ludolf van Ahaus. 
Kort daarna schijnt de Blanckenborch 
en nu vermoedelijk van steen weer te 
zijn opgebouwd. 
In Augustus 1393 worden de huwelijk
se voorwaarden opgemaakt van Jo
hanna van Ahaus, dochter van Ludolf 
met Sweder, heer van Voorst en Kep
pel, waarbij Ludolf en zijn vrouw af
stand doen o.a. van het slot en stad te 
Ahaus, terwijl Ludolf voor zich be
houdt het slot ten Blanckenborch met 
al hare bezittingen en dienstlieden in 
het kerspel Heckesberg. Uitdrukkelijk 
wordt hier gesproken van een slot, dus 
een bevestigd kasteel. Zoals uit de op
gravingen bleek is het intensief be
woond geweest in de jaren na 1378. 
Op de matten van gevlochten twijgen 
werd een groot aantal scherven en 
aardewerk (o.a. Jacobakannetjes) ge
vonden, te dateren van rond 1400 
evenals twee leren schoenen, die ook 
uit diezelfde tijd gedateerd zijn. 
Ludolf van Ahaus stichtte in de paro
chiekerk van Haaksbergen (patroon 
St. Pancratius hetgeen wijst, op stich
ting door een adelijk geslacht) een 
Vicarie in 1399. Zweder van Voorst en 
Keppel overlijdt in 1400 na een onge
klkkig verlopen avontuur, waarbij het 
slot en stad Ahaus verloren gingen 
(een hoofdstuk apart). Zijn weduwe 
hertrouwt Godart van Royre en ze be
trekken de Blanckenborg. Het gaat 
thans snel bergafwaarts met de elge-
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naren. Regelmatig moeten zij goede
ren tot dit huis behorend, verkopen. 
Op 16 September 1449 koopt de bis
sohop van Utrecht Rudolf van Diep
holt 'het huis en alinge hofstede ter 
Blanckenborch' gelegen in het Sticht 
Utrecht in het kerspel Haaksbergen 
met alle toebehorende goederen van 
ridder Reynart van der Roer, Elzeke 
en Griete zijne kinderen, Agnes van 
den A'huus, vrouwe tot Notlo (abdis te 
Nottuln, Z!Uster van zijn moeder) en 
zijn moeder Johanna van den Ahuus. 
Bisschop Rudolf van Diepholt was ge
wikkeld ·in de strijd om de opvolging 
van de bisschop van Munster. 
Om zijn machtspositie te versterken 
zal hij ongetwijfeld deze koop gedaan 
hebben. Daar hij echter het getd, 500 
Overlandscha Keurvorsten Rijnscha 
guldens niet kon opbrengen, stelde hij 
de ambtman en rentmeester van 
Twente, Roelof van Bevervoorde, die 
met vijf anderen zich verbonden had, 
voor de bisschop borg te staan, aan 
tot o.a. kastelein van het slot Blan
kenborg. 
Achtereenvolgens waren kasteleins 
Roelof van Bevervoerde, Willem van 
Buchhorst, Roelof Hundenberch, Arent 
van Bevervoorde, Goedert van Rede, 
Johan Sticke, Berent van Bevervoor
de, Claes van Bevervoorde en ten slot
te tijdens de afbraak Johan van Reede. 
Vrijwel allen waren dit leden van de 
Twentscha adel, die vermoedelijk 
npoit op de Blankenborg zelve ge
woond hebben. 
Wel zien we uit de rekening van de 
drost van Twente uit 1492/1494, dat 
de maarschalk te Haaksbergen lag, 
hetgeen wijst op een militaire bezet
ting. Rond 1547 schijnt de Blanken
borg een soort huurkazerne te zijn 
geworden, waar niet minder dan 12 
gezinnen woonden . 
Zoals we reeds zagen, kwam het de
finitieve einde in 1558. 
De preciese ouderdom hebben we niet 

kunnen vaststellen doch bij de opgra
vingen ·kwam schervenmateriaal te 
voorschijn, dat wijst op de 12-13de 
eeuw. Zou men zich ten slotte niet de 
vraag stellen, of de Blankenborg de
zelfde zou zijn als de burcht van een 
zekere Heer Hugo? 

Bronnen: 

Feestbundel J. H. van Heek: J. G. H. Jordaan, 
Het huis en de heerlijkheid Blankenborg en 
zijn bezitters. 
Geschiedenis van Overijssel : o.r.v. Prof. Dr. 
B. H. Slicher van Bath e.a. 
W. Negge: Historie van Overijssel 
De Cameraarsrekeningen van Deventer, uitge
geven door Mr. J. J. van Doorninck o.a. J. 
Niesert, Beiträge zu einem Miinsterlschen Ur
kundenbuche. 
Mr. S. Muller Fzn. Regesten van het archief 
der Bisschoppen van Utrecht. 
Jhr. Mr. D. P. M. Graswlnckel: Overijsselscha 
Rekeningen en andere stukken afkomstig uit 
de Hoflandscha Rekenkamer 1528·1581, zich 
bevindende in het Rijksarchief Overijssel. 
Oald-Hoksebarge. Orgaan van de Historische 
Kring Haaksbergen. 

D. Jordaan 
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De namen 
der Twentse marken 

De laatste groep namen van Twentse 
marken liggen buiten het eigen lijke 
Twente, in de graafschap Bentheim, 
het gebied ten noorden van Tubber
gen en Ootmarsum en ten zuiden van 
Koevorden. Het behoorde tot het bis
dom Utrecht en we vinden de oudste 
vermeldingen dan ook dikwijls in de 
Registers en Rekeningen van dat bis
dom uit de jaren 1381 / 3. In het Sohat
tingsregister van Twente van 1475 
worden ze afzonderlijk vermeld onder 
de goederen van het huis Lage, die 
deels in Nederlands, deels in Duits ge
bied liggen. We zullen ons bezighou
den met <:Ie namen uit het huidige 
Duitse gedeelte, in alfabetische volg
orde vermeld : Bathorn: Emlichheim, 
Geetlo, Gölenkamp, Grasdorf, Haften
kamp, Halle, Hardingen, Hitten, Höok
lenkamp, Itterbeek, Laarwald, Lemke, 
Oeveringen, Ringe, Scherhorn, Uelsen 
en Wilsum. 

Emlichheim heette in 1324 Emmin
chem (SB 211 ), 1475 Empninoham (SR 
111) en op een oude kaart uit 1692 
Emblicamp. We herkennen hierin de 
familienaam Emmink, van de nog be
staande voornaam Emme of Eme, die 
teruggaat op Ammo of Amo, van ger
maans 'ama' waarvan de betekenis 
niet precies bekend is. Oe vermelding 
uit 1692 vertoont een variant op 'kamp' 
zoals we die besproken hebben in 
deze rubriek betreffende Denekamp 
en Brakienkamp ('t lnsohrien, 1, 1968, 
12), en zoals ook het geval is met Gö
lenkamp, Haftenkamp en Höcklen
kamp. Dit drielal theette respectievelijk 
Guthlincheim omstreeks 1150 (TW); 
Haevenynchem in 1348 (00 1425) en 

Haveniocham in 1475 (SR 109); Hoe
keringheim in 1332 (00 992) en Hoka
linoham in 1475 (SR 109). te vergelij
ken met Höckelmer in Kreis Beckum, 
1050 Hukillinhem (ONM 116). In al deze 
namen schu ilen Germaanse voorna
men: Guthila van 'guda', god, Hukili, 
in 840 opgetekend, van 'hugu', ver
stand en Havo, van 'haf', heffen. 
Hardingen heette in de 10e eeuw Her
thingi, In de 11e Herthinge (TW) en 
in de 13e Herdinchen. Dit was het 
'heem' of de nederzetting van de Her
thingen, de afstammelingen of volge
lingen van Hertho of Herdo, welke 
namen teruggaan op Herido of Harido, 
van germaans 'haruth', waarvan de 
betekenis niet vaststaat, maar die 
waarschijnlijk 'îheld' was. 
Geetlo, in 1381/ 3 Gietlo (RR 752) , te 
vergelijken met Gietel in de gemeente 
Voorst, in 1381/ 3 Gletal (RR 752) en 
Ghetel (RR 786) en 'het Engelse Ga
telev in Norfolk, in 1086 Gatelea (Ek
wal!, DEPN), van Oud-Engels 'gata
leah' was een "'oo' of open plek in een 
bos waar men geiten h ield. 
Bathorn en Scherhorn zijn beide 'horn' 
namen, evenals Nordhorn; een 'horn', 
variant van 'hoorn', in Twente 'heurne' 
of 'huurne', is een 'hoek' die een groep 
erven omvatte, onder een hoofderve. 
Bathorn heette in 1381/ 3 Berthorne 
of Berthelehoerne (RR 607), van de 
voornaam Berthe, germaans 'berh1e', 
helder, schitterend. Scherhorne, in 
1381/ 3 Scherhoerne (RR 607), heeft 
als eerste element 'scheer', een Oost• 
narelands woord voor 'oever', te ver
gelijken met het Engelse 'shore'. Daar 
Scherhorn aan de Veo'ht ligt, is het 
zeer aannemelijk dat ·hier een 'heurne' 
bedoeld wordt die aan de oever van 
die rivier lag. 
G rasdorf, in 1165 Gravesdhorp (00 68), 
in 1169 Graveslorp of Grasdorp (00 
70,71) heeft als eerste deel de voor
naam Grave, of 'graaf' in de betekenis 
van opzichter van de landsheer, zoals 
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we die ook in Brinkgrave en Borg
grave vinden. 
Halle Is een vrij veel voorkomende 
plaatsnaam ; er is Halle In Gelderland 
en er Is een stad in Duitsland; de 
naam kan stammen van germaans 
'halu', helling, wat een aanvaardbare 
verklaring is, gezien de ligging in het 
heuvelachtige gebied. 
Itterbeek, in 138113 Yt1erbeke (RR 587) 
heet naar de beek die oorspronkelijk 
alleen ltter geheten moet hebben, een 
ook elders voorkomende waternaam 
voor een snelstromende rivier, van 
Keltische afkomst {WN 71 ), Oeverin
gen, in 1475 Overing (SR 111), bevat 
de voornaam Over, die In het Fries als 
Offert nog voorkomt en stamt van 
Otfried. 
Laarwald, in 1381/ 3 Larrewolde of 
Larewoelde (RR 597) is zeer waar
schijnlijk gevormd uit de woorden 
'laar' en 'woud'. 
Lemke heette in 1332 Lemekingh (SB 
245), maar in 138113 Lemeket (RR 587) 
Gaan we uit van Lemeklngh, dan zou 
hierin een voornaam Leml<e schuilen, 
die nog voor'komt en van ' lam' afkom
stig Is; dit woord heeft niets met het 
dier te maken, maar is een verkorting 
van bv. Lambert, uit germaans 'landa' 
land, en 'berht'. Maar als Lemeket een 
oudere vorm is, dan is het eerste deel 
het woord 'leem', terwijl het tweede 
misschien verwant is aan Westfaalse 
'kuët' dat 'groeve' betekende (JON 
1~); de betekenis zou dan gelijk zijn 
aan 'leemkuil'. 
Rlr19e, in 1328 Righe, komt van een 
woord dat in het Duits 'riege' luidt en 
de aanduiding vormt van een rij lang
gerekte velden (JON 147). De over
gang naar Ringe zal via de meervouds
vorm 'rigen' gegaan zijn. 
HiJten heette in de 10e eeuw Heltion, 
in de 11 e HiJten (TW). We vinden hier 
het woord 'hilt', dat het Nederlands 
kent als 'handvat', vooral van een 
zwaard. Dat brengt ons weinig verder, 

maar een vergelijking met het Engels 
levert meer op. Het Oudengels kende 
'hylte', variant van 'holt', (EPNE XXV, 
276), met de betekenis 'bos'. In het 
Oudsaksisch luidde het 'hiltia' of 'hel
tia' en de derde naamval meervoud 
was 'hiltion' of 'heltion'. We kunnen 
aannemen dat ook in dit dialect het 
woord dezelfde betekenis had als zijn 
Oudengelse verwant en HiJten oor
spronkelijk 'bossen' betekende. 
Uelsen was in 1131 Ulsnen (TW) , In 
1215 Ulsen (00 104), maar in 1177 Uel
seten (JON 174). Als deze laatste ver
melding juist Is, dan hebben we een 
samenstelling van 'ule', moerassig 
land, en 'sete', weide- of woudgebiect. 
De naam zou dan betekenen een bij 
een moerassig gebied gelegen bos of 
weide, te vergelijken met samenstel
lingen als 'bekesete', holtsete, marse
te, de laatste met ·het woord 'mars', 
moeras. (JON, 165). Moeten we echter 
van Ulsnen uitgaan, dan kunnen we 
vergelijken met twee Duitse naamge
noten, Uelzen In Lüneburg, in 1006 
Ullishusun en in de Kreis Unna, in 
1249 Ulfersne, in 1288 Uitersheim 
(ONW). 
De eerste is afgeleid van Uli, de twee
de van Ulfert, germaans Ulfrid; beide 
namen stammen van 'ui', waarschijn
lijk 'uil'. 
Als we de afleldir19 van Uelseten ver
werpen, dan heeft die van de voor
naam Uli d evoorkeur. 
Wilsum, tenslotte, in 850 Wilshem (SB 
245) is een 'heem'naam, met de voor
naam Wil, van Wilo, germaanse stam 
'wilja', wil. 

Hengelo (0) B. J . Hekket 

Afkortingen: 
De meeste zijn vermeld In 't lnskrlen 2, 1973, 
27. Hierbij komen: 
ONM = Georg Nlemeler, die Ortsnamen des 
Münsterlandes, MOnster, 1953 
DEPN = E Ekwall , The conclse Oxford Die· 
tionary of Engllsh Place-Names. Oxford. 1960. 
JON = H. Jelllnghaus. Die Westfàllschen Orts
namen nach lhren grundwOrtem Hlldesheiml 
Paderborn, 1930/1971. 
WN = M. SchOnfeld, Nederlandse Waterna
men, Amsterdam, 1955. 
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'De Nié'e möll in' 
Hengel 

Ongeveer op de plaats waar nu het 
station staat, stond vanaf 1646 tot 
1858 een standaard molen. Het was 
de 'Nieuwe molen' of zoals men toen 
zei : 'De Nie'e möll'. 
In 1858 werd de molen verkocht, met 
2 ha grond voor 800 gulden, aan een 
zekere Huizink in Weerselo. Een klein
zoon van deze Huizink vertelde het 
volgende: 
De verdeling van de markegronden 
had bij een aantal boeren nog al wat 
misnoegen te weeg gebracht. Hierbij 
had de houtvester Wilmink, men noem
de hem 'Het Heer', een aantal boeren 
zeer aan zich verplicht. Bovendien 

had de houtvester in De Lutte een 
molen gekocht en in Weerselo weer 
opgebouwd, waar nu alle boeren op 
aangewezen waren. Nu deed zich het 
geval voor dat de jonge Huizink, toen 
nog rentmeester bij Roesink-Udink, 
toendertijd eigenaar van het Singra
ven en het Gravenhuis, trouwde met 
een muldersdochter uit Gildehaus. Dat 
ging allemaal goed, maar de jonge 
vrouw miste wel de molen bij huis, 
zoals bij haar ouders. 
Toen men nu hoorde dat er in Hen
gelo een molen te ·koop was, liet men 
er geen g·ras over groeien. De molen 
werd gekocht en onder leiding van 
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de molenbouwer Everlo afgebroken. 
naar Weerselo gesleept en weer op
gebouwd. Een jaar later draaide de 
molen weer. Behalve het werk van de 
molenbouwer, was alle hulp pro deo. 
Wel had het volgens de boeken veel 
bier gekost. 
De 2 ha grond zal later toen men de 
spoorlijn ging aanleggen wel met 
winst zijn verkocht. 
In 1923 werd de molen na 64 dienst
jaren in Weerselo, afgebroken. Hen
gelo hield alleen zijn Molenstraat er 
van over. 
De Molenkampweg, tussen de Lange
Iemaatweg en Berfloweg heeft met 
deze molen niets van doen. Deze 
naam is ontleend aan een watermo
len die ter hoogte van het Vereni
gingsgebouw, eertijds aan de Serflo
beek stond. 

H. J. Elsing 

Beurs 
Gevraagd ter overname: 
1. 't Beukaken van Hangel, door E. ter Marach 

uitg. E. Broekhuis en Zonen, 1935 Hengelo 
(0). 

2. Pastoor J. P. Geerdink - Bijdragen geschie
denis Archldlaconaat en Aartspriesterschap 
van Twenthe. 

3. Ds. G. Heeringa - Uit het verleden der 
Doopsgezinden In Twente, Borne. 

4. Snuif C. J. varzamelde bijdragen tot de ge
schiedenis van Twenthe. Amsterdam 1930. 

Aangeboden: 

1. 80 jaar Sterk - Hengelo (0) 4 sept. 1948 
2. Mr. G. J. ter Kulle - Ons Twente, Almelo 1919 

Boek en blad 

OP STAP MET HARRY WONINK 
'Op stap met Harry Wonlnk' heet de bundeling 
van ruim tachtig toenstische 'stukjes', die de 
Almelose auteur van kinderboeken en Twentse 
verhalen, Dagblad van het Oosten-redacteur 
Harry Wonink, de laatste jaren voor zijn krant 
geschreven heeft. 
Een toeristische gids aan wie we ons graag 
willen toevertrouwen, want Harry Wonlnk bezit 
drie eigenschappen, die hem voor dil werk 
uitermate geschikt maken, namelijk een vlot1e 
pen, waarheidsliefde en de gedrevenheld om 
schat1en te de!ven en uit te stallen. 
Een boekje als dit 'Op stap ' gooit, aan de ge
noemde drie maatstaven gemeten, hoge ogen. 
Het Is geen handboek, waarin je alles kunt 
vinden, daarvoor zij n de stukjes noodgedwon
gen te kort. Toch ziet de auteur meermalen 
kans om in kort bestek diep tot de zaken door 
te dringen en ook veel details te vermelden, 
waaraan de meecte bezoekers zonder ze op te 
merken, voorbij gaan. 
In de loop van tientallen jaren heeft Wonlnk 
zich als beschrijver van natuur en jacht een 
gedetailleerde natuurkennis eigen gemaakt, 
die hem vooral van pas komt, wanneer hij zijn 
lezers aan de hand neemt door bos en veld 
Maar hij heeft Herman LOna goed begrepen, 
waar deze schrijft dat de natuur ons het 
meeste boeit In combinatie met cultuurelemen
ten. Wonink merkt ze evenzeer op als zeld· 
zame planten en vogels en ook hier dringt hij 
door tot kleine details, zoals een stuk hout
snijwerk In de kerk van Swlllbrock, dat laat 
zien, hoe vroeger de varkens vrij In het elken
bos rondlopend, zichzelf vet mochten mesten. 

OUDE AMBACHTEN 
'Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en 
IJssel', een uilgave van de Walburgpers te 
Zutphen, is gebasseerd op archlefstudle. W. 
Zondervan en J . W. van Petersen van het 
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg 
hebben er heel veel oude papleren voor door
geneusd. 
Archieven zijn meestal ware 'Fundgruben' van 
hlstorischa schat1en en dat is ook hier weer 
gebleken. Over het oude ambacht Is al veel 
geschreven en toch blijkt archiefstudie steeds 
weer tot n ieuwe ontdekkingen te kunnen lel
den. Dat de Nljverdalse katoenkoning Salo
monsen connecties had met een calicotweverij 
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uit Wehl is een voorbeeld van zo'n ontdekking, 
die weer tot verdere studie, ook buiten het 
geografisch beperkte terrein van dit boek op
wekt. 
Veel onbekende ambachten worden behan
deld, naast de meer populaire. Suikerballen
en pepermuntbakkers uit de Oude IJsselstreek 
komen aan bod, evenals mosterdmolens en een 
'fabriek' van speelkaarten. Het boek Is prettig 
leesbaar geschreven en rijk geïllustreerd. 

HOSSE BOSSE TEUNE 
Een rijk folkloreboek is het geworden, de ver
zameling van alle mogelijke volks- en kinder
rijmen, aftel- en spotliedjes, raadselversjes, 
liedjes uit de jaarkring en speeldeuntjes, die 
Henk Krosenbrink uit Achterhoek en Liemers 
verzameld heeft en die nu door de Walburg
pers in een fleurig kleed gestoken, uitgegeven 
is. 
De fleur wordt mede verleend door de knipsel
figuren van mevrouw J . de Jong - Brouwer, die 
als i llustratiemateriaal dienden en door de 
muzikale bijdragen van Maria Cecile Moerdijk. 
Deze laatste openen de mogelijkheid, dat 
Hosse-bosse-teune ook 'n gebrulksboek wordt, 
dat het een moederde-gans-effect krijgt, zoals 
de schrijver hoopt. Het zou best kunnen. 
De rijkdom van deze verzameling Is tweeërlei. 
Ze blijkt uit een welhaast komplete opsomming 
van alle rijmpjes en liedjes, die zich op dit ge
bied maar voordoen, uiteraard zonder dat een 
esthetische keuze gemaakt werd. Ze wordt ver
hoogd door de beschrijvingen van de auteur, 
die uit veel ervaring en literatuur put om de 
vaak onbegrijpelijke teksten die hij uit het 
volksgoed haalde, toe te lichten. 
Hier en daar overschrijdt hij de grenzen van 
zijn territoir, bedoeld ter vergelijking. Ook als 
de schrijver daar zelf niet op wijst, wordt men 
door veel overeenkomsten getroffen. Zo leeft 
In Netterden bij een paasvuur een variant van 
hetzelfde middeleeuwse paaslied, dat van De
nekamp zo bekend geworden lsl 
Veel van het geboekstaafde leeft nog of nog 
net. Het is precies op tijd vastgelegd. Voor de 
wetenschap, maar misschien ook voor het 
moderne volksleven. 

TRONSELERS 
Henk Krosenbrink bundelde bij Witkam (num
mer 9 In de Twents-Achterhoekse reeks) een 
dertiental verhalen in dialect onder de titel 
'Tronselers'. Het eerste verhaal maakt die titel 
duidelijk. Tronselers zijn kooplui In antiek en 
aanverwante zaken. Het verhaaltje gaat over 
de botsing tussen boeren- en koopliedensllm
migheld. 
De verhaaltjes spelen in onze tijd, met antiek· 
kooplui en glanzende auto's, de nasleep van 
oorlogswee hier en de weeklank van de verre 

oorlog In VIetnam. Het speelt ook in de Ach
terhoek en dan natuurlijk In Krosenbrlnks ge
boorteland hel Winterswijkse. 
Dit laatste en met name de Winterswijkse taal, 
die de schrijver gebruikt. geeft ze een zeker 
regionaal stempel. Maar het zijn toch In de 
eerste plaats algemeen-menselijke verhalen 
over de gewone kleine en grote gebeurtenis
sen, die zich in het leven binnen besloten 
groepen van familie, buren en dorp afspelen. 
Goed verteld en waard om vastgelegd te wor
den. 

KIJKEN EN ZIEN 
John G. Vos is een uitstekend schrijver en een 
groot kenner van land en volk van de Ach
terhoek en het aangrenzende Westfalen. Daar
om Is het jammer, dat zijn nieuwste boekje 
'Kijken en zien ' beneden de maat Is gebleven, 
die je aan Iemand als Vos mag stellen. De 
oorzaak daarvan ligt In het simpele feit, dat 
een aantal gebundelde krantenartikelen nog 
geen boek ma1<en. 
Voor sommige lezers zal de opzet van dit 
boek (korte stukjes over gevarieerde onder
werpen) iets aantrekkelijks hebben. Maar de 
meesten zullen het jammer vinden, dat Vos 
ophoudt met vertellen, juist wanneer het on
derwerp de lezer begint te boeien. Zo blijft 
de informatie te gering. 
Voor sommige zaken is dit 'entrefilet-systeem' 
geen bezwaar. Daar waar het Inderdaad om 
niet meer dan bladvullingen gaat, om kleine, 
afgeronde onderwerpen. Zoals de verklaring 
v11n een naam als Het Onland, of een r.;c;;;.. 
Wë<ardige zaak als de 'guste bruiloft'. Ook 
hst signaleren van de laatste restanten van 
een volksgebruik als de Pinksterkronen van 
Ruurlo hoeft niet tot op het volkskundige bot 
afgekloven te worden. Maar wanneer het on
bekende kasteeltje De Kamp bij Neede een 
eigen hoofdstuk krijgt, of de fossielen uit de 
leem bij Eibergen, dan mist men pijnlijk na
dere bijzonderheden. 
Als een inleidend werkje tot de streekkennis 
van het betrokken gebied, is dit boekje van 
Vos wel te gebruiken. Het staat vol bijzonder
heden, die lang niet aan iedereen bekend zul
len zijn. Een Vos kan boeiend vertellen, al 
hadden hij en de uitgever moeten beseffen, 
dal je In een boek niet kunt verwijzen naar 
een daarin niet opgenomen krantenartikel, dat 
ook verder In de nevel van gebrek aan docu
mentatie verdwijnt. 
'Kijken en zien ' (voorzien van 64 goede foto 's) 
smaakt naar meer en beter. Uitgave Wltkam, 
Enschede. 

FOLKLORE DER LAGE LANDEN 
Met de nadruk op het Nederlandse deel van 
de lage landen Is In een paperback van Else-
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vier een zo groot aantal fenomenen van de 
nog levende folklore bijeengebracht, dat men 
'Folklore der lage landen' bijna een handboek 
kan noemen. 
Hoofdstukken over alle mogelijke volkSgebrui
ken en volkSgeloof zijn geschreven door hoofd
redacteur dr. Tjaard de Haan en verder door 
wijlen Hll Bottema, S. J. van der Molen, B. W. 
E. Veurman, Wina Born, dr. P. J. Meertens, A. 
van der Linden (Belglê) en Adriaan Buter. Een 
omvangrijk naslagwerk met hier en daar bij
zonder levendige beschrijvingen (waarbij Hil 
Bottema er uit springt) en soms opvallend mo
derne inzichten. 
Bij vrijwel elk hoofdstuk blijkt, dat folklore 
geen zaak van het verladen is, maar met de 
tijd verandert en toch springlevend kan blij
ven. Ook In hoog ontwikkelde landen zoals 
Nederland en België Is (zo constateert Oe 
Haan) het volksleven een dragend element 
van de samenleving. Uit praktische overwe
gingen accepteert hiJ het woord folklore naast 
het door de wetenschap liever gebruikte volks
kunde. 
Oe Haan zet uiteen, dat folklore heel veel meer 
is dan een poppedeinig rarlteitengedoe, met 
vrijblijvende vertedering vellig opgeborgen In 
een antieke étagère. Hij betoogt, dat in ver
scheidene domeinen van het volksleven de 
tafels van vermenigvuldiging te vinden zijn, 
zonder welke ook de hoogste wiskunde het 
niet kan stellen. Basisgegeven die van alle 
tijden zijn en die telkens weer als uitgangs: 
punten kunnen dienen als men tot het wezen
lijke terugkeert. 
Uit de rijke documentatie, die op deze 'ge
loofsbelijdenis' volgt, kan de lezer menig be
wijs voor de stelling putten. Ook al noemt de 
redacteur het boek 'slechts een bescheiden 
handreiking op een stuk of wat deelgebleden 
van de volkskundewetenschap·. Wat Oost-Ne
derland betreft, zijn vooral van belang de bij
dragen van Hil Bottema (jaarronde) en Adriaan 
Buter (levenscyclus). Een uitgebrelde biblio
grafie wijst 'dlepdelvers' de weg. 

SCRIPTA TRANSISLANA 
Bij het 25-jarlg jubileum van de Provinciale 
Bibliotheekcentrale Overijssel Oost, is een om
vangrijk boek van de pers gekomen onder de 
titel Scripts Translslana. Het is een catalogu9 
van de ruim 1500 titels omvattende Overijssel
boekerij die de bibliotheekcentrale Oost in de 
afgelopen jaren heeft opgebouwd, aangevuld 
met werken, waarover de centrale West be
schikt. 
Er zijn 6000 boek- en tijdschriftartikels be
schreven. Het boek is in eigen regie uitge
geven. en voor f 22,50 verkrijgbaar. 
Alla boeken en tijdschriften (ook het oudste 
uit 1670) kunnen geleend worden, maar buiten 

de Ingeschreven lezers In Overijssel zullen ook 
historici, zowel als scholieren die een scriptie 
op regionaal gebled moeten maken, dit werk 
met vreugde begroeten. Het kan tot op grote 
hoogte de taak vervullen van de bibliografie, 
waarop Overijssel nog steeds wacht. 
Van het begin af heeft 'Oost' zich tot taak 
gesteld om een streekboekerij b ijeen te bren
gen. Deze catalogus maakt de verzameling 
beter toegankelijk en dat zal nog meer het 
geval zijn, wanneer het aangekondigde tref
woordenregister verschijnt. 

DO DE WELT NOG GROOT WAS 
'Weest noch, wie weern noch kleen, Jehann, 
do weer de Welt so groot!' Aan deze woorden 
van de Oost-Friese dialect schrijver Klaus 
Groth heeft G. H. Ligterlok de titel ontleend 
van zijn verhalen, dior Witkam uitgegeven als 
nummer 11 in de Twents-Achterhoekse reeks. 
't Gelukke lig vake völle korter bl'j es a'j 
denkt. Dat is de laatste zin van dit boekje met 
belevenissen van een jeugd temidden van na
tuur en landvolk. Het doet In de wijze van 
beschrijving hier en daar aan Heuvels Oud 
Achterhoeks Boerenleven denken. Anderzijds 
is het meer dan Heuvels boek een roman. 
Goed vertelde belevenissen van alledag, waar
aan een zekere spanning niet ontbreekt. Maar 
vooral boeiend door de sfeertekening, die 
evenals het taalgebruik voor een groot deel 
wel van een voorbije tijd Is. Een boekje, dat 
in staat zou zijn veel nostalgie wakker te ma
ken, als het niet zo'n plezierig vertelsel be
vatte over het onbezorgde leven van de hoofd
persoon Herman. wie de jongenskiel nog zalig 
om de schouders glijdt. 

TubanUa 1973 
16.3 Speurtocht naar verleden in bouwput 
naast stadhuis (Enschede); 22.3 Bus als hobby 
(B. Hummels, Almelo) ; 5.4 Nationaal brand
weermuseum wordt wellicht verplaatst naar 
Scholten in Enschede; 12.4 Nog dit jaar begin 
van de restauratie Pelmolen (Rijssen); 14.4 
Muurschilderingen In de hervormde kerk Eiber
gen; 14.4 Restauratie Stillhuls Is eind dit jaar 
klaar: 16.4 Oude hervormde kerk ouder dan 
ooit werd aangenomen (Borne); 21.4 Onze hele 
omgeving is een geologisch openluchtmu
seum; 27.4 Actie gestart voor uniek juweel van 
glazenierskunst (Tubbergen) ; 2.5 Restauratie 
Herinckhave; 15.5 Gedenkpenningen over de 
inname van Grol achterhaald (Groenlo); 18.5 
Het schietgebedje was van Johan Gerrlt Riet
man (klootschletcr, Enschede}. 
Serie B. J. Hekket 'Wat betekent .... 7': 17.3 
Hassink, 24.3 Egglnk, 31.3 Ongena, 7.4 Em
mink, 14.4 Beukerink, 5.5 Ter Bekke, 12.5 Von
deling, 19.5 Bruil, 26.5 Veugellnk. 
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Twentscha Courant 1973 
18.3 Ambtenaar vindt antiek kannetje biJ oude 
put (Enschede) ; 16.3 Boerderij Volbert, En
schede); 27.3 Pelmolen-ter Horst Stichting wil 
Rijssense mo:en herstellen; 31.3 Popyus uit 
Goor Is begrip voor wapenverzamelaars; 6.4 
Tweede restauratie Leemansmolen (Vriezen
veen); 8.4 Dorp Lonneker dankt ontstaan aan 
kerk; 21 .4 Karakteristiek 'spieker' wacht op de 
sloper (Vossenbrink, Delden); 27.4 Stichting 
comp!eteert Nlcolasramen Tubbergen; 18.5 
Ned. Bontweverij groeit tegen de verdrukking 
In (Enschede) ; 25.5 Nieuwe documenten uit 
Rusland voor historicus Hosmar (Vriezenveen). 

Dagblad van het Oosten 1973 
14.4 Heuse spoorweg van Haaksbergen naar 
Enschede; 16.4 Ujkklsten opgegraven In oude 
NH-kerk van Borne; 27.4 Glazeniersgeslacht 
Nlcolas werkt aan Tubbergse kerk; 27.4 Rijssen 
maakte gisteren kennis met nieuwe carillon; 
28.4 Klei van laatste Enterse zomp ligt In Enk
hulzen; 5.5 Mevr. Arnolds maakt al veertig jaar 
knipmutsen (Den Ham); serie G. J. Eshuls 
·zwerftochten door de Vechtvailel ' 24.3 (31) 
Koezen..Jaan op ' 't Klooster' genas kiespijn 
radicaal ; 7.4 )32) Molen van Ane Is zeker waard 
behouden te blijven; 21.4 (33) Over een 'wler
feupster' en notities uit de Franse tijd; 5.5 (34i 
Bodem In De Meene bergt nog vele stille ge
tuigen; 19.5 (35) In Rheeze moesten koeien 
ervaren zwemsters ziJn. 

Agenda 

Evenementen Pallhehuls Oldenzeal 
1 Juli tlm 31 juli - originele aquarellen en te
keningen van de Verkade's albums: 'IJssel', 
'Waar wonen wij' , 'de boerderij', 'dierenleven 
in Artis'. 

Concerten In de Pallhehula tuin 
10 aug. St. Joseph harmonie Oldenzaal 
17 aug. de Krekkei Enschede 
Museum Is geopend dinsdag tlm vrijdag 10.00 
- 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur, zaterdags en 
zondags van 14.00 - 17 00 uur. Maandags ge
sloten. 

Evenementen Textielmu1eum Enscheoa 
van 3 augustus tlm 2 september: Arvids Evellns 
'schildert' mat vezels tapiJt schildorljen. 
4 oktober tlm 28 oktober: de gouden naald 
tentoonstelling van creatief naaldwerk (libelle) 
Kwis voor de jeugd in de kerstvakantie, waar
biJ de schooljeugd vrije toegang heeft. 
Museum Is geopend: dinsdag tlm zaterdag 
10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur, zondags 
van 14.00 - 17.00 uur. Maandags gesloten. 

Stichting Hl1torlache Soclltelt 
Enschede - Lonneker. Secr. 0 . Taal, Dammers
kamp 29, Lonneker. 
Sociëteitsavonden en vergaderingen op vriJ
dagavond : 21 sept., 2 ok1 .. 2 nov., 14 dec. 
Excursies: 28 juli - B. Stelnfurt o.l.v. Hr. Meyer 
18 aug. - Vreden, Raaslelt enz. per bus . 

Twentse Werkgemeenschap voor Archeologie 
en Historie 
Excursie: 18 aug. - Westerwolde en Orante 
o.l.v. Drs. A. L. Hulshoff. 
Vanaf oktober weer elke -38 vrijdag vergade
ring in de Openbare Leeszaal, Hofstraat 37, 
Almelo. Secr.. Geran1umstraat Hengelo (0), 
tel. 05400 - 20821 

Oudheldkamer Twente 
Excursie: eind augustus begin september -
Stadlohn en omgeving (onder voorbehoud). 

Stichting Heemkunde voor Ootmar1um en 0. 
Stobbenkamp 13, Ootmarsum. 
Museum en Los Hoes zijn geopend van maan
dag t,e,m, vrijdag van 9.30 - 12.00 en 14.00 -
17.00 uur, zaterdags van 14.00 tot 17.00 uur. 

Twents-Galdefl Textielmuseum 
Espoortstraat 182 Enschede. 
Het museum is geopend van dinsdag t.e.m. 
zaterdag van 10 00 - 12.00 en 14.00 - 11.00 uur 
op zondag van 14.00 - 17.00 uur. 




