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Muntvondsten in Oost-Overijssel 

De Oudheidkamer Twente heeft in haar ver
zameling een aantal muntvondsten. Op de 
vraag, hoe dergelijke 'schatten' ontstaan, 
is geen eensluidend antwoord te geven. De 
meest voorkomende oorzaak zal geweest 
zijn, dat mensen, die munten bezaten, deze 
uit angst, vooral in tijden van oorlog en plun
deringen, begroeven. Anderzijds kan ook 
iemand zijn geldbuidel verloren hebben, 
waarbij de munten zodoende in de grond 
terecht kwamen. Om uit te maken, of er wel 
of niet van opzet sprake is, moeten we pre
cies van de vondstomstandigheden op de 
hoogte zijn. 
De oudste muntschat uit Twente voert ons 
terug tot in de Romeinse tijd. In 1869 wer
den in Denekamp 11 6 zilveren denarien uit 
de periode 155-14 v.Chr., dus nog uit de 
tijd van de Republiek, gevonden. In de ver
zameling van de Oudheidkamer bevinden 
zich ook vijf denarien waaronder drie van 
keizer Hadrianus en één van Faustina. Waar 
deze munten vandaan komen, is niet meer 
te achterhalen; misschien zijn ze wel gevon
den. Op zichzelf staan twee vansten uit 
1844: te Agelo bij Ootmarsum een Anteni
niaan van de soldatenkeizer Postumus en 
tussen Rijssen en Eisen een denarius van 
Vespasianus. 
Uit een lange periode na de Romeinse tijd 
zijn geen muntvondsten bekend. De archi
valia van het klooster Werden bewijzen, dat 
in de 11 e eeuw munten in Twente bekend 
waren. Een reeks boeren was verplicht enkele 
penningen af te dragen. Welke rol de mun
ten in de Twentse economie toen speelden, 
is niet precies na te gaan. In de 11 e eeuw 
waren ze waarschijnlijk nog slechts een rand-

verschijnsel. We moeten ervan uitgaan, dat 
de overgang van ruilhandel naar geldhan
del niet in één klap tot stand kwam, maar 
zich langzaam en trapsgewijs voltrok. Evenals 
in het naburige Münsterland waren in Twente 
munten in omloop van de belangrijke han
delsstad Deventer, waarvan de Munt in 1046 
door de Keizer aan de bisschop van Utrecht 
was geschonken. Helaas zijn dergelijke mun
ten in Twente nooit gevonden. Een in Al
melo gevonden penning van de bisschop 
van Utrecht maakt het aannemelijk, dat in de 
13e eeuw de kleine Utrechtse penningen in 
omloop waren. Veel oorkonden uit de 14e 
eeuw geven aan, dat· voor betalingen pen
ningen uit Münster of Osnabrück werden . 
gevraagd. 
In die eeuw werden in Utrecht geen pen
ningen meer geslagen. De Westfaalse pen
ningen waren echter nog zwaar en van be
trekkelijk goed zilvergehalte. Uit de 14e 
eeuw stammen ook de oudste middeleeuwse 
muntschatten van Twente. Bij graafwerk 
in een oude wal werd in 1849 in Lonneker 
een pot met munten gevonden. Een nauw
keurig overzicht van deze vondst bestaat 
niet; hij schijnt rond 1375 begraven te zijn. 
Hij bevatte enkele penningen van de Mün
sterse bisschop Floris van Wevelinckhoven 
(1364-1378). maar ook enige Grooten. In 
1266 was in Frankrijk een munt van 12 
deniers ingevoerd. Voor die tijd was dat een 
revolutiona ire gebeurtènis, omdat daarmee 
munten van verschillende waarde naast 
elkaar stonden. Al heel gauw vond de nieuwe 
grote zilveren munt bij de kooplieden ingang. 
In het gebied van de Münsterse en Osna
brückse penningen, dus ook in Twente, deed 
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deze Groot .Turnoois omstreeks 1340-1350 
vier penningen. Het uittellen van geld werd 
erdoor vergemakkelijkt en zodoende werd 
deze munt in bijna alle landen van West
Europa aanvaard. Ook in de Lonneker vondst 
waren er enkele aanwezig, echter ook een 
paar nabootsingen uit Holland. Andere Groe
ten, die in de Nederlanden werden geslagen 
en ook hier verbreiding vonden, waren de 
Leeuwengroot (ingevoerd in 1337) en de 
Plak (ingevoerd in 1365). Ook deze beide 
waren in de mundvondst van Lonneker ver
tegenwoordigd. 
In 1850 werd ook in Heemse, Ambt Har
denberg, een pot met munten gevonden, 
die in ongeveer dezelfde tijd als die van Lon
neker moet zijn begraven. De inhoud was 
vrijwel gelijk, alleen waren er in plaats van 
Münsterse nu Osnabrückse penningen, en 
verder kleinere Hollandse penningen (= 1/ 4 
Münsterse penning), een hol geslagen pen
ning vermoedelijk uit Meekienburg of Pom
meren alsmede een Boheemse Groot. 
In 1933 werd in Hardenberg weer een 
muntvondst gedaan, nu van 31 zilveren 
munten, overwegend Plakken ( 1365-1370). 
Gelijksoortig aan de bovengenoemde was 
de vondst te Dalfsen in 1934 (61 zilveren 
en één gouden munt), die echter geen 
kleingeld bevatte. Deze was begraven in 
een Jacebakan van het in Siegburg (Rhein
land) vervaardigde type. Het grootste deel 
van deze vondst wordt thans in het Rijks
museum Twente bewaard. De vondsten van 
Heemse, Lonneker en Dalfsen zijn boven
dien van belang omdat er gouden munten 
bij zijn. In 1337 werd in Antwerpen het 
'gouden schild' in omloop gebracht, dat nog 
meer aan de handel over lange afstand be
antwoordde. Voordien waren gouden munten 
niet gebruikelijk. Het muntwezen werd hier
mee echter ook weer ingewikkelder ge
maakt. 
De gelijke datering van de vier muntschatten 
kan geen toeval zijn. Welke gebeurtenissen 
hebben de toenmalige bewoners van 
Twente ertoe gebracht, hun geld in veilig
heid te brengen? 
Van iets jongere datum is de in 1959 te 
Vriezenveen gevonden muntschat met 1 0 
Groeten uit Arnhem en 9 uit Holland als
mede 5 Zuidduitse Hellers. 
Een verdere muntvondst had plaats in Ambt 
Delden in 1923. Het Twentsch Zondagsblad 
berichtte hierover: 

'Midden Maart dezes jaars stootte de 
landbouwer J. Assink op het erve de Schut
ter, Sint Annabrink, gemeente Ambt-Del
den bij het afgraven van een akker onge
veer 70 c.M. onder het maaiveld op een 
horizontaal liggend Jacobakannetje, dat, in 
stukken verbnjzeld, een schep zilveren oude 
munten voor z1jn voeten deed rollen'. 
De meeste van de 333 munten waren uit 
het bisdom Utrecht, Holland, Gelre en 
Brabant, daarnaast echter ook uit Luik, 
Kleef, Aken en een tiental uit Milaan. De 
jongste was van 1421. 
Na de dood van bisschop Frederik in 1423 
kwam het tot heftige uitbarstingen die veel 
van een burgeroorlog hadden. Vermoedelijk 
ligt hierin de reden voor het begraven. 
Waarom ze nooit weer is opgegraven, zal 
wel altijd een raadsel blijven. 
Verdere vondsten van 15e-eeuwse munten 
zijn niet bekend. In 1897 werden in Olden
zaal gouden munten van 1496-1506 ge
vonden, hoeveel precies is onbekend. Na 
1560, waarschijnlijk al in de Tachtigjarige 
Oorlog, werden in Kollendoorn, Ambt Har
denberg, vijf gouden munten begraven, die 
in 1894 werden gevonden. Met de beroe
ringen en gevaren van deze oorlog, die im
mers op het eind van de 16e eeuw ook 
Overijssel zozeer teisterde, moet de vondst 
van Denekamp in verband gebracht worden. 
De schat is korte tijd na 1 591 begraven, 
in 1 959 weer ontdekt en omvatte zilveren 
munten uit Gelre, Groningen, Engeland, 
Portugal en Spanje. Vlak na 1604 werden 
in Saasveld, gem. Weerselo, vier gouden 
en 122 zilveren munten begraven, weer 
teruggevonden in 1935. 
Zeer omvangrijk met zijn 323 zilveren mun
ten was ook de na 1623 in Buurse, gem. 
Haaksbergen aan de aarde toevertrouwde 
muntschat, die zich thans eveneens in de 
verzameling van de Oudheidkamer Twente 
bevindt. De munten stammen meest uit de 
Nederlanden, een enkele echter uit Engeland, 
Spanje en Zuid-Amerika. 
In 1899 werden in Dalfsen weer munten 
gevonden, ditmaal 59 zilveren, uit de jaren 
1661 - 1685. In 1931 kwamen in Nijverdal, 
gem. Hellendoorn, bij afbraak 1 06 zilveren 
munten voor de dag; de vondstomstan
digheden zijn niet meer precies bekend. Ook 
deze bevinden zich thans in de Oudheidka
mer Twente. Veel kleiner was een vondst in 
1968 op het erve Jonkman in Deurningen, 
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gem. Weerselo. Spiegelen zich hier verschil
len in sociale omstandigheden af? Op Jonk
man werd 18 gulden, in Nijverdal echter 
1 31 gulden begraven. 
Uit veel later tijd stamt een kleinere vondst 
van 28 zilveren munten (1775-1861), die in 
1918 in Berghuizen, gem. Hellendoorn, ge
daan werd. 
In de laatste jaren worden nog slechts zel
den muntvondsten bekend. Dat is zeer zeker 
te wijten aan het feit, dat graafwerkzaam
heden tegenwoordig met de draglinie worden 
uitgevoerd. Anderzijds worden echter ook 
veel vondsten geheim gehouden door de 
vinders, uit angst, dat de vondst hen zal 
worden afgenomen. Die angst is ongegrond. 
Het Koninklijk Penningkabinet in Den Haag 
registreert alle vondsten van munten voor 
wetenschappelijke doeleinden, zowel losse 
munten als grote vondsten, en is de vinders 
juist behulpzaam. 

Peter llisch 

De muntvondst van Buurse, gem. Haaksbergen. 

Literatuur: 
algemeen: 
H. Enno van Gelder en Joh. S. Boersma, 

Munten en muntvondsten; Fibulareeks 35, 
Bussum 1967 

bijzonder: 
Vondst Denekamp: Overijsselscha Almanak 1849, 

pag. 123-132 
Heemse: idem 1850, pag. 61-72 
Vriezenveen: Jaarboek voor Munt- en 
Penningkunde 1959, pag. 101-102 
Delden: idem 1923, pag. 92 

Twentsch Zondagsblad 15.4.1923 
Oldenzaal: Verslagen der Rijksverzamelin
gen van geschiedenis en kunst, Jaar
verslag van het Kon. Penningkabinet 
1897 
Denekamp: Jaarboek voor Munt en Pen
ningk. 1959, pag. 1 03 (na 1591) 
Haaksbergen: Oudheidkundig Jaarboek 
1921 , pag. 243 

" Dalfsen: als Oldenzaal, 1899 (na 1685) 
over vondsten van een enkele munt: 
Overijsselscha Almanak 1844, 184 7, 1848, 
1852, 1854. 
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Het Friese element 
in de Enschedese samenleving 

Wanneer men van tijd tot tijd in aanraking 
komt met archiefstukken uit bij voorbeeld 
IJsselsteden als Doesburg, Zutfen, Deventer 
en Kampen, valt het telkenmale op hoe, 
vooral in bloeitijden, allerlei personen van 
elders, veelal uit Westfalen, zich in één 
der genoemde steden gevestigd hebben en 
deze mede gemaakt hebben tot wat zij nu 
zijn. Mede, hoewel men voorzichtig gezegd 
ook zou kunnen stellen dat zij. komende van 
elders, het eigene en kenmerkende van hun 
nieuwe woonplaatsen scherper hebben ge
zien dan veelal de eigen bewoners en de 
nieuwe bewoners door hun inbreng het 
eigene van die nieuwe woonplaatsen meer 
en beter tot uitdrukking hebben gebracht. 
Dat dit niet alleen tot de IJsselsteden be
perkt gebleven is zal duidelijk zijn ; onder 
andere Gdansk, Wenen en Amsterdam had ik 
even goed kunnen noemen. En dat een der
gelijke migratie tot een zeker tijdstip in het 
verleden geduurd zou hebben, is natuurlijk 
eneeens niet juist; zij gaat door tot op de 
dag van vandaag - denk aan het vertrek uit de 
randstad Holland - en zij zal altijd voortgaan 
zolang er menselijk leven op aarde is. 
Dat in het navolgende in eerste instantie aan 
het Friese element de meeste aandacht 
wordt geschonken is toe te schrijven aan de 
Friese afkomst van ondergetekende en hij 
daardoor meent enigszins beter op de hoog
te te zijn. 
Wat Enschede betreft is het opvallend dat zij 
enkele burgemeesters van Friese afkomst 
heeft gehad en nog heeft: Tjerk van der Zee, 
Edo Bergs ma ( 1896-1932), Auke VI eer. 
Algemeen bekend is dat Edo Bergsma, dank 
zij de aanwezigheid van plaatselijk Ensche
dees kapitaal, in staat was het Singelplan te 
doen uitvoeren waardoor Enschede een 
eigen gezicht kreeg. Voorts is de leiding 
van het middelbaar onderwijs te Enschede 
lange tijd in handen geweest van Friezen : 
van de Berg uit Wijnjeterp (Gem. Lyceum) 
enG. Velds uit Tjerkgaast (Gem. HBS-A). Bij 
het lager onderwijs komt men eveneens 
Friezen tegen : de Boer (Broekheurne), Buma 
(Stevenfenne). 

Bij de gemeentelijke overheid waren zij ook 
niet onbekend: Schat (Gemeentewerken). 
Koopal (gemeente-arts). Kooistra (Chef 
bouwkundige zaken Stadhuis), terwijl op 
's Rijksbelastingkantoor al gauw de tong
val van menig ambtenaar de Friese afkomst 
verried en hetzelfde geldt voor de douane. 
Daarnaast is er in de medische wereld van 
Enschede een aantal artsen (en tevens ver
pleegsters) aan te wijzen wier wieg in lt 
Heitelan heeft gestaan. En overtalrijk zijn 
degenen die in fabrieken , kantoren , winkels 
en anderszins werken, hun Friese geboorte
grond verlieten om in Enschede een nieuw 
en beter bestaan OP te bouwen en daardoor 
tevens mee te werken aan de op- en uitbouw 
van deze stad. 
Het spreekt welhaast als vanzelf dat men 
in de vreemde naar een bindende band zocht 
en men vond deze door de vereniging 'Fier 
fen hûs' op te richten die, meen ik, onder 
andere er mede toe bijgedragen heeft dat 
Enschede - hoe kan het anders - een ijsbaan 
kreeg. De 'krite' kEmde jarenlang een bloei
end bestaan, gaf ··s winters toneeluitvoe
ringen waarbij in de pauze men in het Fries 
geschreven boeken kon kopen, terwijl er 
verder het zangkoor Us Liet was dat vele 
malen hoge prijzen bij konkoersen behaalde. 
Helaas is de vereniging een stille dood ge
storven en dit wellicht ten nadele van het 
Enschedese kulturele leven. Kwamen niet 
ook Tetman en Jarich de Vries enkele malen 
optreden in de Twentse Schouwburq? 

Misschien kan een vernieuwde 'krite" in een 
andere vorm de Friezen binden met het doel
merk vanuit hun Fries-zijn de Enschedese 
samenleving te verrijken. De TH Twente 
kent sinds enige tijd een Friese studenten
vereniging. Zou een dergelijke vernieuwing 
van die zijde moeten komen maar dan zon
der een al te grote intellektuele overheer
sing? Merkwaardig is overigens dat onder 
de beiaardiers van Drienerlo een aantal van 
hen óf van moederszijde dan wel van vaders
zijde, een enkeling van vaders- en moeders
zijde, van Friese afkomst is. 
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Opvallend is voorts dat zich de laatste jaren 
enkele Friese onderwijzers in Enschede ge
vestigd hebben die in de Friese literatuur als 
schrijver en of dichter naam gemaakt heb
ben: Reinder van der Leest en Meindert 
Bijlsma. In dit verband rijst de vraag of de 
Enschedese boekhandelaren niet bereid zijn 
tijdens de jaarlijkse Fryske Boekewike in 
oktober in hun winkels aan dit feit aandacht 
te schenken. 
Dit artikel streeft in genen dele naar volle
digheid. Het wordt alleen maar als een aan
loop beschouwd voor diegene die bij ge
legenheid het onderhavige onderwerp van 
zijn studie wenst te maken. Uitgangspunten 
die daarbij genomen kunnen worden, zijn 
bij voorbeeld; in hoeverre hebben de Friezen, 
elk voor zich en te samen, vanuit hun Fries
zijn, en dat zowel in hun dagelijkse arbeid als 
in hun vrije tijd, aan de veelzijdige opbouw 
van Enschede gewerkt. In hoeverre is daarbij 
hun Fries-zijn van invloed geweest? Bedoeld 
wordt hiermee de hen kenmerkende Friese 
eigenschappen. Maar ook, in hoeverre zijn 
zij daarbij door hun Fries-zijn gehinderd? 
De ervaring leert dat de persoonlijke ont
plooiing vanuit het Fries-zijn in een niet
Friese omgeving soms een belemmering 
kan vormen. Een ander punt is in hoeverre de 
nakomelingschap het Fries-zijn ervaart en 
eventueel verwezenlijkt. Ik denk hierbij aan 
de kunstschilder Johan Haanstra en ik denk 
tevens aan de beïnvloeding tijdens vakanties 
in lt Heitelan. Het archief van 'Fier fen hûs' 
- waar bevindt zich dat? - kan hopelijk een 
hulpmiddel zijn bij het naspeuren van een 
en ander. 
Mogelijk kan een door mij bovengenoemde 
studie zich tot geheel Twente uitstrekken; 
dit in verband met het. groeiende Twente
besef waardoor tevens een meer afge
rond geheel ontstaat. In Hengelo bijvoor
beeld vallen bij de artsen de uitgangen -stra, 
-sma en -a bij de achternamen op. In de 
Twentse zuivelwereld kende men Brandsma 
(Denekamp) en Zuiderna (Haaksbergen). 
Nu ik toch over Haaksbergen heb, deze plaats 
had jarenlang een gemeente-ontvanger die 
uit Bolsward kwam. De Zoutindustrie had 
lange tijd de boormeester van Egten en mo
menteel heeft men in Rijssen op het stad
huis een chef onderwijs enz. (Wierda) die 
uit Friesland afkomstig is. 
In de kerkelijke wereld van Twente speelt de 
Friese afkomst eveneens een rol. Kreeg de 

toren van de N H-Kerk te Glanerbrug niet 
een zadeldak? Daarbij tevens passend in de 
rij van zadeldaktorens die zich van Welsurn 
en Terwolde via Bathmen, Geesteren en 
Losser tot in Westfalen voortzet. Het zal 
overbekend zijn dat voor het merendeel Frie
zen Overdinkei en Glanerbrug bevolkten ter
wijl zij in Gronau werkten. In deze plaats 
komt trouwens nog de naam Dragtstra voor. 
Maar ook de Veldmaat kreeg door toedoen 
van een Friese priester bij zijn Bonifaciuskerk 
(Bonifacius Dokkum) een zadeldaktoren. 
Voor dit gedeelte van het onderhavige artikel 
geldt eveneens dat het niet volledig is. Wel 
wil ik nog de vraag stellen in hoeverre ook 
in Twente bij de nakomelingschap het Fries
zijn nog ervaard wordt en of men zich aldus 
ontplooit. Om een voorbeeld te noemen, 
de kunstschilder Riemko Holtrop te Delden 
werd in 1914 uit Friese ouders te Hengelo 
(0) geboren. 
Uit het bovenstaande mag niet gekonklu
deerd worden dat alleen de Friezen zalig
makend zouden zijn geweest voor Enschede 
respectievelijk Twente. De Groningers en 
Drenten hebben eveneens hun belangrijke 
bijdragen geleverd aan de Enschedese/ 
Twentse samenleving en dit zeker op on
derwijsgebied: meester Schierbeek (Gia
nerbrug, Boekelo) en voor het middelbaar 
onderwijs Willem Diemer. En voor de 
Drenten geldt dit thans nog: Wim Hagting 
(Pathmosschool) . In tegenstelling tot de 
Friezen kennen Drenten en Groningers in 
Enschede bloeiende verenigingen welker 
uitvoeringen stampvolle zalen weten te 
trekken. Misschien dat de Enschedese boek
handelaren van tijd tot tijd ook eens aan
dacht aan de niet onbelangrijke Groninger 
literatuur willen schenken. 

Behalve de uit het noorden afkomstige per
sonen zijn er zoals bekend ook personen 
uit andere provincies naar Twente gekomen 
en door hun vestiging alhier mede werkten 
aan de opbouw van dit gewest. Bij de 
Twentse Courant zijn dit enkele Limburgers 
zoals Jan van den Dungen en Jo Veugelers. 
Het burgemeesterschap in Twente werd 
en wordt ook in enkele gevallen door Zui
derlingen bekleed: Tubbergen, Haaksbergen, 
Oldenzaal, Borne, Hengelo. Allen hebben 
elk naar hun aard en wijze Enschede/ 
Twente gemaakt tot wat het nu is of tot wat 
het worden zal. 
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Naar mijn mening bewijst een studie als 
bovenstaand genoemd alsmede allerhande 
andere studies eens te meer dat de oprich
ting van een Oostnederlandse Akademie ter 
begeleiding van een en ander steeds meer 
noodzakelijk wordt. Aldus wordt het mogelijk 
het velerlei doen en laten van de regio 
Twente. en dit in samenwerking met andere 
regio's, ook aan gene zijde van de grens, 
in boekvorm of anderszins (tijdschriften) 
vast te leggen zodat belangstellenden ervan 
kennis kennen nemen terwijl tevens het na
geslacht het gemakkelijk wordt gemaakt 
wanneer zij een of ander willen naspeuren 
en vastleggen. Het is nu éénmaal zo dat het 
regionale het universele in zich heeft en 
derhalve dient het in het belang van de 
medemens ontplooid te worden. 
Het bovenstaande had ik grotendeels gereed 
toen mij als 'stiper' van de Fryske Akademy 
het nieuwste nummer van lt Beaken, we
tenschappelijk orgaan van deze Akademy, 
werd toegezonden. Het betreft hier lt 
Beaken, 37e jiergong, nûmer 3, Fryske Aka
demy, Ljouwert 1975. Titel : Amsterdam 
en Friesland, zeven eeuwen relaties. door 
verschillende schrijvers. Een en ander was 
voor. mij eens te meer een stimulans om 
het bovenstaande artikel voor 't lnschrien te 
schrijven. 
Enschede, zomer 1975 

Rinus de Jong 

Het dorp Hengalo 
in 1825 en 1865 
U vindt bij dit korte vehaal weer een paar 
reproducties van oude kaarten. Het betreft 
twee kadastrale kaarten uit (ongeveer) 1825 
en de eerste 'stafkaart' van deze streken, 
gedateerd 1865. Degenen die het vorige 
verhaal 'Hengelo en omgeving anno 1750' 
hebben gelezen, zullen misschien al iets 
verwacht hebben naar aanleiding van mijn 
opmerking over de vogelvluchttekening van 
de Heer Hamer. Met laatstgenoemde heb ik 
intussen een goed gesprek gehad, waarbij 
we besloten, ondermeer, om met deze re
producties, het oordeel aan de lezer zelf 
over te laten. De Hamer-tekening is nog te 
krijgen en het is zeer instructief, deze hierna 
te gebruiken. 

Er is zoveel interessants te zien op beide 
kaartfragmenten, dat het in dit korte bestek 
niet mogelijk is, genoeg op te sommen. Er 
wordt volstaan met enkele bijzondere punten. 
Let U eens op de vele beken: 
'Barflosche Beek', vormt de Zuid-West-rand 
van het dorp. Daarover de· 'Hengelose Brug' 
met tolboom. Verder duidelijk op de 1865 
kaart de 'Koem' (zie artikel Eising in editie 
1- 1975).'Drienerbeek' (stroomopwaarts Lau
tinkbeek genaamd) met de watermolen en 
de (vis?) vijvers langs de Colensostraat. Deze 
vijvers worden ook gevoed door de 'Sikbeek' 
(waaraan de 'Oide Mole') komende uit Groot 
Driene. 
Voordat de Drienarbeek in de Barflosche 
beek samenvloeit tot Bornse beek, wordt 
eerst nog de Thiemsbrug en de 'Steenen 
Brug' (toegangsweg naar 't Huys Hengelo) 
gepasseerd. 
Let U eens op oude wegen : 
'Oude Bornse weg' (zie Hottingerkaart vorig 
artikel) waarvan het begin alleen nog is te 
zien op de 1825 kaart, naast en 'onder' de 
toendertijd kersverse Bornse straatweg. Eer
biedig buigen beide wegen nog om het in 
1825 reeds afgebroken Huys Hengelo heen. 
Daar waar de Bornse straatweg zich van de 
zeer oude Bornseweg losmaakt, staat een 
tolboom. 
'De oude postweg', waarvan de afsplitsing 
van de Oldenzaalsestraat is te zien op de 
1865 kaart bij 'Paal 49' . daartegenover lig
gen de 'steenovens'. 
Verder ziet U de beide zandweggetjes : 'weg 
van Hasselo naar Hengelo' (thans Dennenbos
weg) en 'Voetpad van Herseler naar Hen
gelo' (thans Beukweg- Uitslagweg). Let U 
ook eens op de hoge bermen, daar waar 
de Oldenzaalse straat door de vrij hoge essen 
van klein Driene is gegraven (thans ter hoog
te van de Algemene Begraafplaats) . 
Met behulp van de Hottingerkaart van de 
vorige aflevering moet het U mogelijk zijn 
op beide kaartfragmenten terug te vinden 
'Het Sladenhuys' en 'de Uitslag'. Veel suc-
ces ! 

D. J . de Groot 

(N.B. Voor de volledigheid is de tekening 
van de heer Hamer hier nogmaals bijge
voegd. Red.) 

Oudheidkamer Twente



7 
Oudheidkamer Twente



~[ r 
J ( 

• .-f r ~ 
( 

... 

Oudheidkamer Twente



l 

"' ·. 

. G ... · 
~-\)" ' i 

'· I 

I 

' . 

Oudheidkamer Twente



G'•q ""''''* bt/ d~n: .ta.n u11 lr<Nk wrt/""."' pwt~ll , 
WK d~ .t.d .. "•" ... ,, ''" Hurdo tilt 1811 o Nierop11 .triJit, 
rel d•roop ttll ,rttOt •11tel -..t~ll._" _,.. ... d~ Knlllft.Jip 

/N'&OV""ÎIIIdll/dtlfjl IJIMppl'tll , 

Dit Jl/111 •CII:IT lftÎjll#ll/tid/llf Olft 1111! ~ 1•11 '1'11/ lf liDfOP 
ttb11mp" tfi{OtO'I Hbnd wu V&ll dtu p•nd•ll. Etll ,r()()/ 
dtttl dtr pl'lldtn wu tot liet tilld "'" dt rorl#t tt11w "Of 
~~~rnW4lif '" """•"' op t•l ve~n •fbttldlntct• roor. Hitrd()()r -• 
ik /" st••t 1'1111 lid tdtt/ ttn l"tCDnJtrtfctW k Mlktll, Ûl ttll 
Htld ftt{t rM 1111!1 dDf'p Îll vottlrWcllt. Uitt..,.de 11111 th 
pftllt"J lttb /t "" tt11zt motN"fl m1tto1, 1111t111/t -ttt rkltMf 
/t d it Htnf'l.lo 1011 motkil 1it11. Ye11 ttn dttl dtr bclwvwlnt U 
•ntlt mttr bd:tlfd, dit rindt rooraJ :i/11 o<~niUt hl dt 
rtr•ndrrillltlf ditt"l4 18JO p f•U r011de11. Htnt~ID In 1811 
Urtdl' 110/ f1'1'11 lttduJIN op fi'0/1' IC/tu/111 t1 wu liDI ft<tll 
spotUbiMfll . Htt ..,., 1101 M1t1r lbtd1 lort (I 801) ,..,. 11!/{llt~tdilf 
fl' lfttl'fltt, Htt MntaJ UIWOIIt'l b/tt{ ll# trdbl/fk JUblt/, i ll dt 
,wrlodt ~Wil 181 I - 1810 Wlll dîr MI' I dritl/t,.". f'loptll , 111. 111111 
284711•rl844. 
MtiiMctd••rbi/Wtllllllllltlfttlld.tdt blrbouw/11tfoot wti"lt 
Vti'Nihrint Olldttt/llf. Nttuwbovw ltlllltdltlztldt11 
VOOI'JikoMtll 1J.i11. y..,., 1kclttt tilbit Ptllldll!ll U Iw I bouwJa• 
wt~11d. ••l'llit blit.tr d•t dtzt 111 1821 ,,.".,.. """, d•n un 
l'l'llw oud zl/11. H-oud dt 'III/Oonpl•.tt :1'/f/r ~" lfttrt nitt, 1'1'11 
l'tfltf ""'ttl.dillt ,,", Wl ;,. dt ," ~n!W, Dt k'IOIIrillt•• 
HtfC#IIOIII 1111 ,..., "llll #torip -I'IWII'I #trtet,IIJO lft«.#tfilt 
HuU H•"'ttlo. Het Hllil w•t rtnMdd 1'11 ""'illlll!tt . lN Z.11dkuw 
rtt.c#tefu "" t obt.r li!kOfl'ltll, til tr twrd Htt#ttl .,,. Htthddtll 
#tllûittdvfmt btd~V•e,. . 

Jn 181111• HtfC#' Io rtOf "'"' ftrtdJ l ott 1e11 ~""'-rdt ltootd-1 
,.mpll, 111 dft IDIC .Vt llqllt ·- ftll OIIIJbolflltf der 11.-.d 
WOIIdtll . Wti.W llr111Nd dit op HtfC#'IO l Ol/ -'•bbcn, .ton lft~n 
to.llnOft1NtrtriiiiiiNÛil, 

D 

H 

"' 

" 
Bttbt.,.•t 0 

Drlrdll! Dww11tr•t 

DrM•"clt 

Drll•rrc#tttrut 

,.,u"wrrr.-r T 

L•nttlfrMt u 

Dt -6 " • ., Drlldt11 

·,. K•ttt11ltoot ~ 

Molll!ttttrMt r 

.. ~. 
Bri11bt,.•t 

TwttdtD_,",,.,, 

Errrt•D-rut,.•t 

Drftt11tt&rrt 

Ttlp11 

Ttlpnrt,.•t 

htlltl p.Jje 

M.,.tr 

lt'Hifllfll!"'/'1 

M11ktttr1111t 

1>1 Wl'f n•r Bomt 

0. _,. ,.., 0/dll!ttz•l 

6tlllltti_",,.., 

lN W'C6 ,.,, E11Kittdt 

J Htt ,.Oltlt Btrtlld ttr Hot~tt•ltuil ", floord•t dt 
Doop.,e:iltd# Urk (1791) Wt!d JebOilWd, 'rllffdtll In dit 
llrdttodldttntrilt ""'~"kolftztell pllowd~11. Htt #!tuil 
_,d #ttt /utzl btwool'ld d ()()r Fredtrik• ~' Horir. 

" P•ttd-. lltlilltiJUIIUt. JII'Oiftr .... ,..,, dt d."..,,.. •• "IJ 
,.,_ /llrll C1k fi'WIIÎfd, tltat dr•d~iltltttrl/"" Rwtpttt. 
lht plltd dtltll!flt "'"'MikltjJ: tilt de «rrtf #ttlfl••" de 
17t ~ • ., ... 

J IAJ"mlflll "Dt .SW~t ", -/1801-rdtllltitr dt 
tMd,.ttr"~ri71,.1t p/tcWI&1t, lltff Dut de 6f lfl~l'll ll d# 
kKit/tk/nf ~ff tl!rt 1/plt t~btiiiWtjll! (1/11! no, /1). 

6 Hrt IIOOrM•Iip cwft/,. '1 Ntut/t", rtr"._dtlifktilld 17•of 
bll!tllt /lll!ll'fiiW,.."UWt/, 

7 P111d .vt dt Puto~lt ... t, d•t lltt IMtsN' bll!woo11d "."rd 
doorth f•lft . StO.,Inbll!/d; -'tt ût.ttrdt """otddt/t wit th 
llll!ttvw; lttt,_,.d-rdl•/llrtl l P68f/pbrob". 

8 /Jt ,,.".,,.,_ WO'I /IIf ••11 dokltl' M•twl l'ool, dill OlftiiNd:J 
1710 1111 Hettp/.o t-•. "' #l*11111r~ • ••rrtlr dolctll fit 
fltzt pli l tl _,4. Htt -D<Ik ib.fltrttl'l'" jOG4btt 
{elflfllll dtl zlt.ll f11 Hll!fC#'IO Hltlr• . 
Dit Ptlnd Hrllf•t NCW liftlil tb l'utcdur,.,r 41. 

p Hit J,f. Plftd Tlk>111•u0'11. Gtd#tlttltjt [,. 4t .cltt•rbtlllw 
opptlltlkll411 uir , ,.".,,.dil l/)41ft11Îf Ji/rt '"" H•l# Ht.la 
(rit no. 18). Httptllld""'"'' , .. , ... -UUfkultd• I7t ttuw, 
#trrUtlr~~tdtiCAit"booa.wbtfinllll!rn.w. 
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IJ IN !'Itd. Htnorwtd~ PtJrtor/11. 

12 H.t uilt~ pwtUJtkAwU l'fllf Htff.~lo. l:~n plk)..,wr(c Nll 
pi,. , J llif j ,.,,", "''"'"dtnflt ntt M'J.dtrlob.f, 
•~llDitfllfotalf,toll~lffttttttllr{11ot. 

IJ IN dorpucltoof. Htqtlo 11•d 1'ttdJ ~tlttfl/ IM)I tfll tiltil 
ultoel. 

~~ ~oOfl.lun:t,JdrM~wd itt 1'140. Htt wu lt~t IIJttst ti6tlldowt 
~.,. Cwfdtrl11t (~if1'1t Mflfls). Htt -rdotfUtf'ft*t 1927 
ps/oopt. 

IJ llo'oOtlltw(t IO'_.Htt lttt fltlltttJtdttlt~ dJ.ttttl lttt/t ftdmlt 
•11 J)'Nlfo, 111 Htfll'lo, p_, i11 I 816 lt~q fit joo.dft 
l'fMff'U~ tfllt t(frlt I)'Nll'f1Jt 1111/1 dt IOtttMIIffle /llllrl:lltNflt, 

16 Htt pnd L•rveJirllilt J5, b.ttr btA:4rtd 1111 lttt Pillid 
.,lAMbooy': H.t (Jftdttlttflll trbovwd op fN/Itrlun, dW 
"""••Hfl•ft-•t" rtj11 11if dt JlotQpd fait MJ, 14/. 
Dit p1111d Mtft '"Of-lfl ditttlt pd••tt tll /lltrl/lltJ. 

17 Bov..,JtwiJ J'll11 lttt HviJ Ht~t~tlo. Dtu bluf"'" ttn dttl 
•'l'•tlttu tot 1916 bdo11dt1t. llt d•tf•r -td lt~t 
"'""i" dO« dt HttMII/ _,.ptJultt 111 Mt hiiiiJtlloopt, 

/I H11î: tt Ht11,wlo. Htt wotdt ortdtrdtlf 11•111 il'l 14J1~o0#' 
lltt ttrlt pttOtwtd. Hit oo"pi'QitQlijb ltut. -td ifl I JP6 
rtrW(}fJI,Iii•M -rdlttt pas i/I 1615 -trOpJtb04lwdfll 
.,.,"..UJ. fltnrtotthlljlitlt.ttHIIIllittlwtur~•A-rtdtlr 
llt u~o~w rfrbot~wd ltltdit "'ddlod(tt bow-rtl". Stt,.,.,. 

dk blfd•u """'""''"'"-' rrl/ l-ttt rl/11 ""'" w•ucltif"lijl 
""'""''ltaa11dlpartdiiiii0.9tnJ2. 

Op /9 iwli IIJJO "''rd ltfl Hu11 mU dt '""'dtn ~uk.otht, 
-ultll ltfl H .. ;, (dflt rttdJ ~ .. rtrllfllltn -•1 •rrd lfllaopl. 

19 Dflt~~oltttUfldt Noltflstr•t. Dflu moltil -llit tJP 
4 dlt~MOIT 1714 OOOt , doelt"'''" -~rop~b-"'dtnllln ( 
ff lOt J$60 ltUII. O.•rtl lttt/1 dflt 1"10ft11 fiOJ trH f92J 
iflllo'tt",lOplt•tt, 

]0 H~ll11111 dt No/tiUIP•t. Htt Z.Uit "'altltrun tmtdtrlj 
ifffiVfltil'lf ."rt}, ArtttdJ (SmidJA:.uwtll'lt}. 
Htt .\1111 d•lttrdt v~rmtHdthJk. 11:11 dt 18t n11111, lttt ._rd 
pJIODpl itl 19/1. 

2/ Httltllir Wllt/r/11 op 28.wc"UihOJ }701 llo'oltff ttrr Colt "'"d 
pbof'fll. Hij wtrd ltlttr Ü1t thr ttOtldlttiW" VPI dt 
HtltltlOI#!IId!IJitÎf , 

22 Dt tirtiWttri/ ~~~" Su~m111trt Wt11k.tl. Htj wa f11 1788 /t 
Twbbr,.,..11 ttbo,.n t11 otf~11dt frt dt "'"" lt~lft ~'" dt 
f()r~t uuwlttu tiill btdriifuit, /lij -rd l•t•r d()Or zijn 
10011 SttpA.1t111 op,wro"d. 

2J Hottl ,,Dt Zott ... Hltr ~o1td op JO fwli J8J2 dt hiJtorircltt 
OltlfiiOflllq pf•" Vflfl Wfflt111 dr Ckrcq tfl T7tottta Ainswortlt, 
dW lrtl k,ri11 ~orMdt rOtJr dt T'Wfii/Jt t<txtitll11dullrlt, 

U Lop'"'"' .,S""'f'fp .. : dfrt IIMJitt dit d4l'fl• '"' ~~'" ... ,.,.".,_ril. 
2.5 IN Nf11 1'1111 dt /#M. llo'11lltJtt, dN bi lttt ktilf fl<tr jflflln 

:tJilt ,.,. dt ror(ltl n11w door dt P"''""" .",.rd -~kO<IIt 
.."ordt bou ... ••~tlt•tGtMffl"tflt~orir. 

26 M'()O~tl!wir 111t/ .,lloppe111t111J"_"bot~w, /J.f/ dt tloop "" 
dit p«~td ill J9J 1 blttl" d1t lttt ltviJ wil 1649 dfl/lttrdt, 

27 Dt St>ldfllfllklll"'p of Scltutltrskii""P, -"' Vflrtl/ okwb.r 
18/Jdt Jtltlltttrt/tf{ll tJt/tttlllftll lt~tld. 

]8 Dt Ytldbltd. 

29 Br•rtt/lrllcltt, 

JO Dr L•mb.rtuJttrk.. Dt:t "'"d piiO&<wd 111 1 79J , ttt 1""'1/d 
d()Or k.DptW.-t Lllloi"'I'I'III .. J Gtli1tl"' 1796. Dttt ktrl Wtrd 
'" 1118 psloopt, d•m• ...,."" 111 m••t 1889 dt untt .,,.,. 
p fttd POt>r dt ltttn...."rwd(p Lflmb.rtwJhrl. Dru ktr'= 
-rd t>p 19 jwlf /890 i11 pbrvfk.,W11U"'ttt . 

Jl ~ DOQPII"I/Itdt ktrk., pbtJ"'""" ;" 1792. RttdJittld ".." 
Jittdl J 709 "" Ir!"'" -.11 de Br!ttÛI'IIfll, "' l~tr ttr 
Hoflttlt1tuiJ (lil""· )) to t l'tfJ~rplatiiJ pltrrd 

12 Htt 1.1. p11nd .,Snijdt""· 11(1 dt doop ~~~11 dit po11d i11 
j"'ni /968, hifilil ttn bolJf lt V()OfJCIIijll fllttllttj•rtfM 
.,1118dtrt 6 .".,, .. , Dt:t boOf -k.tt dttlwlt ••11 dt 
OotJ(JMit/tt/f//u I'OOI'J'Irtl. 

JJ Tltttt111brvt. Yoorltttttrsl rtr111dd irt JJ61•1J ,,df bn~~l" 
toHt11pfo': 

14 K.t~JU/ Wtlll lttt H<JU Ht11Jtfo. Dttt ktrk. ~rd IIOQt 1111 ttrll 
•tr.,.tld inlott IJ,tftll dtr 16t e'fll..,, dtzt wn ()Ok.""" dt 
H. Lfll"'~riiiJ JIWI;d, /11 dt ftfllt /tt/fl "'" dt 1 1t HIIIW 

_," dt ltrk1111rt dt Htnonrtflt ttmuntt tOtftWtftfl, dtzt 
lttt/1 lttl pbouw tot plm. JIJJIJ ;" .rtbn~fk.ttll•d. 
Dttltllll k.r~tl dt pmtt11tf dfl Wsclt1k.k.i111 o~tr tt11 nftalw 
f Od.-JiuU 11111 dt Dtldtnrrsl,.fll tn litt Afl &QU-flllllt 
ktrlt,w&ouwJ/opflt , 

JJ Hotti .. ~HtJiu/ll••n". 
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Het grafveld 
·oe Waarbeek· 

In het archief van D.J.F. Wilmink bevind 
zich een plattegrond van een gedeelte van 
Hengelo waar het grafveld 'De Waarbeek' 
is geprojecteerd. (fig. 1 op bijgaande schets). 
Daar dit officiële voorstelling beoogt de te 
zijn, zoals het ook bij de gemeente geno
teerd staat, meen ik te moeten wijzen op 
de onvolledigheid van deze voorste lling. 
Het is de vraag of er één groot gratveld is 
geweest of twee kleinere . Een vraag die wel 
nooit beantwoord zal worden, maar dat een 
gedeelte van het genoemde grafveld 'De 
Waarbeek' lag bij het erf en de beek van 
die naam is wel zeker (fig. 2). Mr. G.J. ter 
Kuile spreekt van : 'Hier bij de Waarbeek. 
De gebroeders H. en J. Smink, zoons van 
de laatste boer op de Waarbeek, vertellen 
dat bij het omploegen van de heide, daar 
waar nu het bedrijf 'Gietart' staat. zij als 
kind daar wel een emmer vol scherven bij 
elkaar hadden gezocht. Waar die zijn ge-

bleven en uit welke tijd ze dateren, blijft 
een vraagteken. Ook wist een lid van Oald 
Hengel nog, dat men aan de overkant van 
genoemd terrein, aan de Pruisischeveldweg, 
daar waar nu de z.g. Witte huisjes staan, 
ook urnen waren gevonden. Dit levert geen 
bewijs van één groot grafveld, echter wel 
dat de officiële voorstelling van grafveld 1, 
aangevuld dient te worden met grafveld 2, 
volgens bijgaande schets. 
Het grafveld 1, ligt op een km. afstand vanaf 
de Waarbeek, aan de Sikbeek. Zonder ver
melding van grafveld 2, is de naam 'De Waar
beek' fout gekozen. De foto is van een schat
graver in genoemd grafveld. 

H.J. Eising 

Literatuur: 
Dr. C.C.W.J. Hijszeler - De ligging en spreiding 

van de urnengraven in Twente en naaste 
omgeving. 

G.J. ter Kuile - Twentscha Oudheden. 
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Weer eens: 
de Oldemeule bij 
Hengelo 

In 't lnschrien van april 1970 schreven we 
over 'Tien Jaren Oeler Watermolen' : tien 
jaren krantenkoppen, bij artikelen over het 
wel en wee van de steeds meer vervallende 
molen. Tot het heugelijke jaar 1970 waarin 
met de herstelwerkzaamheden werd begon
nen. 
De molen is nu al meer dan vier jaren ge
leden gereed gekomen: in mei 19 71 werd ze 
'in gebruik(!) gesteld' om daarna weer aan 
haar lot te worden overgelaten, stilstaand en 
wel. Merkwaardig bij deze restauratie is het 
feit, dat aan het stuwwerk en de kaden boven 
de molen niets is gedaan. De gevolgen heb
ben niet al te lang op zich laten wachten : 
bij Jaag benedenwater is goed te zien, hoe 
het water van boven de stuw 'ergens' door
dringt in de molenfundamenten om beneden, 
tussen de Bentheimar stenen door, weer 
naar buiten te stromen. Erg bevorderlijk voor 
de levensduur lijkt ons dit niet, maar het 
kan - aldus van officiële zijde vernomen -
geen kwaad. En het niet gerestaureerd zijn 
van het stuwwerk, en het nog maar steeds 
niet gerestaureerd worden, is een zaak van 
Hoger Touwtrekken tussen officiële instan
ties. Wie 't kan en durft, mag het uitzoeken 
en dán zeggen. 

Nu hebben zich er de laatste maanden water
vervuilende gebeurtenissen afgespeeld, zó 
vervuilend, dat in de Gelerbeek overal Jagen 
slib op de bodem zijn neergevleid. Zelfs tot 
helemaal boven de Noordmolen op het land
goed Twickel ligt de beekbedding zo goed 
als dichtgeslibd. Maar het Waterschap gaat 
nu baggeren. Zou zich hier nu niet een 
pracht gelegenheid voordoen, meteen het 
werk aan de stuw ter hand te gaan nemen, 
en ook van de kaden boven de molen??? 
Zoals de molen er nu bij staat, keurig opge
poetst maar ongebruikt, zal een nieuwe -
en nog duurdere - restauratie een kwestie 
van tijd zijn. Wordt e.e.a. in orde gebracht, 
dan is het niet ondenkbaar (om geen ster
kere uitdrukking te gebruiken) dat er weer 
mee gemalen wordt. Jets voor een reform
winkel? 

Boek en Blad 

Adriaan Butar, Portrat van Enschede 
Goede portretschilders bezaten de kunst hun 
object zo goed mogelijk uit de verf te laten 
komen, alsmede aan hun portretten iets eigens 
toe te voegen, wat men zou kunnen aanduiden 
met 'eigen stijl'. Wel, Buter heeft met zijn Portret 
van Enschede beide gerealiseerd. 
Enschede komt goed uit de verf, maar daarbij 
heeft Buter dan ook letterlijk alles van stal ge
haald wat daartoe kon bijdragen. 
Inderdaad geeft hij hoofdlijnen uit de geschiedenis 
van Enschede weer, maar die lijnen verschillen 
wel van tijd tot tijd van dikte. En juist bij die 'ver
dikkingen' vinden we de eigen stijl, de interesses 
van Buter zelf: Geologie, wat archeologie, volks
kunde en de sociaal-industri~le geschiedenis. 
Men zou het verwijt kunneri maken, dat op wat 
plaatsen hier te diep op ingegaan wordt, maar het 
is juist, bijvoorbeeld als het om geologie en ar
cheologie gaat, de verdienste, dat Buter een stuk 
geschiedenis, waar velen geen kaas van gegeten 
hebben, weet te presenteren op een zo lezens
waardige en boeiende wijze, dat dan ook dàt 
stukje Enschedese geschiedenis ineens meebe
leefd kan worden. Want zoutwinning en Laag 
van Usselo zijn Enschedese zaken. 
Een andere hoofdmoot uit dit Portret is de sociaal
industriële geschiedenis, ingezet na de brand van 
1862. De ontwikkelingen tot in het heden wor
den op de voet gevolgd, de goede en de kwade 
zaken ervan worden ons duidelijk en overzich
telijk uit de doeken gedaan. Goede zaken in de 
vorm van werkgelegenheid. ontwikkeling, stads
parken, musea etc. Kwade zaken, waar het gaat 
om onderdrukking van de arbeidende bevolking. 
In mijn ogen is Buter er in geslaagd om die hon
derd jaar industriële geschiedenis objectief weer 
te geven en ik acht dat een verdienste. 
Buter zegt zelf al, dat zijn boek geen historie van 
Enschede is. Dit is juist wel plezierig, immers 
het merendeel daarvan is reeds beschreven. Het 
nuttige van het Portret van Enschede is, dat Buter 
met reuzestappen door de reeds meermalen ge
schreven historie van Enschede is gestapt waarbij 
hij gestopt is bij die facetten, welke voor velen 
onvoldoende nog belicht waren. 
In het laatste hoofdstuk vinden we een overzicht 
van de pogingen welke ondernomen zijn om te 
komen tot diverse regionale verbanden, aanvan
kelijk op cultureel gebied, maar thans ook op be
stuurlijk gebied. 
Twee aanvullingen. Op pag. 29 wordt gesteld, 
dat bij weten van de schrijver geen ijzeroerwin-
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ning voor de metaalindustrie in Twente is ge
weest. Dat deze er wel geweest is vond ik in het 
huisarchief van het erve Eulderink in Usselo, 
waar diverse stukken uit het einde van de vorige 
eeuw hiervan gewagen. 
Op pag. 54 volgt Buter de verklaring van Van 
Deinse voor de naam Lammerink. Deze is thans 
achterhaald door de verklaring van Hekkt (Zie 
B. J. Hekket, Oost Nederlanse familienamen. 
eveneens hier te bespreken). De prijs van dit 
alleszins aanbevelenswaardige boek bedraagt 
f 19,75. 
Een uitgave van Twents-Gelderse Uitgeverij W. G. 
Witkam te Enschede. 

J.J.H.M. 

J. Diesveld, Narus van Veen 
De omslag van dit boek vermeldt o.m. het vol
gende: 'Deze folkloristische boerenroman uit het 
Liemerse land geeft een goed beeld van hoe 
het rond 1900 toeging op het platteland, met 
al zijn oude gebruiken, zijn opvattingen over hu
welijk en verkering, leven en dood; over de ver
houding tussen boer en knecht. en de boeren 
onderling. 
Het boek is in het Nederlands geschreven. De 
gesprekken zijn meest in de streektaal. Dialect
woorden in een woordenlijst verklaard. Hierdoor 
is het boek voor iedereen toegankelijk. 
Dit goed geschreven verhaal met zijn rijke en 
afwisselende inhoud is het aanschaffen alleszins 
waard', 
Na lezing van het boek moeten wij constateren 
dat daarmee geen woord teveel gezegd is. Boven
dien biedt het verhaal, buiten specifiek Liemerse 
zaken, in feite een beeld van het boerenleven, 
zoals dit eigenlijk wel gold voor geheel Oost
Nederland. Voor mijzelf tenminste gingen een 
groot aantal verhalen, zoals ik die wel eens ge
hoord had 'van vroeger', opnieuw weer leven. 
We ontmoeten er de boerenbevolking van rond 
1900. rijk en arm. getekend in haar grootheid, 
maar ook zeer vaak in haar kleinheid. De klein
heid zien we dan vooral in samenhang met het 
vasthouden aan het oude gebruik en het willen 
handhaven van de plaats waarop eenieder door 
geboorte gesteld was. Dit maakt, dat het boek op 
diverse plaatsen een 'harde' indruk maakt, maar 
we moeten dan beseffen dat gewoon de reali
teit van het toenmalige leven aan ons wordt voor
gezet. 
Ik ben sterk geboeid geraakt door deze roman. 
die niet alleen roman is maar ook een tijdsdocu
ment. zo sterk, dat ik haar reeds herlas en nog 
wel weer zal herlezen. 
Ik hoop, dat velen kennis zullen nemen van dit 
werk, waarin een samenleving wordt geschetst 
die wij sinds enkele tientallen jaren achter ons 
hebben liggen en die hier en daar misschien nog 
doordringt in onze huidige samenleving. 
Het boek is uitgegeven door de Twents-Gelderse 

Uitgeverij W. G. Witkam te Enschede. De pas
sende tekeningen zijn goed verzorgd door Geert 
Meinen. De prijs bedraagt f 23,50. 

J.J.H.M. 

8. J. Hekket, Oost Nederlandse familienamen 
De schrijver van dit boek is voor de lnschrien-lezer 
geen onbekende, gezien zijn vele naamkundige 
bijdragen in de diverse nummers van dit blad. Voor 
het grotere publiek is hij evenwel vooral bekend 
door zijn naamkundige rubriek in het dagblad 
Tubantia. Dit boek is geen bundeling van reeds 
verschenen artikelen. Hekket heeft gekozen voor 
een nieuwe benadering die mij wel prettig aan
doet. 
Hij begint met een inleiding over de achternamen. 
over hun ontstaan en het wedervaren van de ach
ternamen in de loop der tijden, waarbij ook de ver
binding wordt gelegd met diverse ontwikkelingen 
in de taal. 
Het is, dacht ik, de grote verdienste van Hekket, 
dat hij in de naamkunde ook de Angelsaksische 
namen als vergelijkingsmateriaal heeft gebruikt en 
daardoor tot vaak nieuwe. zinvolle verklaringen 
is gekomen. Hij tipt dit zelf wat terloops aan op 
pag. 9, maar het is, meen ik, van belang dit hier 
nog eens duidelijk te vermelden. 
Na de Inleiding volgen een overzicht van gebruikte 
afkortingen, een lijst van Oudsaksische en Ger
maanse woorden met hun betekenis, een lijst van 
enkele moeilijk vindbare namen, waarin verwezen 
wordt naar de namen, waarbij "6ok deze worden 
behandeld. Daarachter staat een 'Korte biblio
grafie' 
Dan volgt, alfabetisch, de lijst van de namen met 
hun behandeling. Die behandeling is zodanig, dat 
Hekket steeds de namen terugvoert op hun oudste 
spellingsvormen en die spellingsvormen dan ont
leedt in hun bestanddelen. De betekenis van de 
bestanddelen kunnen we dan terugvinden in de 
'lijst van Oudsaksische en Germaanse woorden'. 
Hierdoor wordt voorkomen, dat bij de behandeling 
der namen steeds weer opnieuw dezelfde bestand
delen vertaald moeten worden. Bovendien wordt 
bij de behandeling aangegeven waar die naam 
wordt aangetroffen, d.w.z. in welke buurtschap. 
Deze situering der namen is evenwel niet volledig, 
hetgeen ook nauwelijks mogelijk is als we weten 
dat sommige namen op misschien wel 50 ver
schillende plaatsen worden aangetroffen. 
De enige zwakte die ik in dit boek heb kunnen 
proeven is de onbekendheid van Hekket met de 
historie van Oost Nederland en zijn geografische 
onbekendheid met de objecten. Hierdoor ontstaan 
soms 'studeerkamerverklaringen', waarvan ik er 
enkele wil noemen. 
Mullink zou volgens Hekket ontstaan zijn uit Mulo 
of Muli; het is echter bekend, dat bij alle genoemde 
erven een watermolen heeft gelegen, zodat aan
nemelijker is dat de namen afgeleid zijn van het 
woord 'molen', in het Twents 'mölle'. Van Holzik 
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zegt hij, dat de naam alleen voorkomt in de com
binatie Lutje Holzik; evenwel naast Lutje Holzik 
ligt nog thans het erf H olzik in de Enschedese 
Esmarke. 
Verveld, in 1350 Vorenvelt. kan inderdaad 'varen
veld' betekenen, maar gezien de geografische lig
ging, vanuit Enschede 'voor het veld', lijkt deze 
laatste naam aannemelijker. 
Het lijkt me echter een onmogelijke opgaaf om van 
Hekket te vragen om van elke erfnaam ook nog de 
historische en geografische achtergronden na te 
gaan, zodat we hem dit soort onvolkomendheden 
gaarne vergeven. 
Tenslotte nog een wellicht interessante aanvul
ling op het gestelde op pag. 7, over het overgaan 
van de uitgang -ing op -man of -er. In een aantal 
gevallen heb ik kunnen vaststellen dat deze nieuwe 
uitgang ontstond na een huwelijk, waarbij de in
trouwende man de naam van het erf overnam, bij
voorbeeld in de achttiende eeuw bij het erve 
Wesseling in Broekheurne (Enschede). Daar trouw
de een jongeman Geesing in bij de erfdochter 
Wesseling. Vanaf dit moment treffen we Geesing 
en het erf aan onder de naam Wesseler. Mijn er
varing is nu, dat in dergelijke gevallen rond En
schede de uitgang -ing vervangen werd door -er, 
terwijl in Losser en De Lutte dan -ing vervangen 
werd door -man. 
Al met al heeft Hekket ons hier een prachtig boek 
verschaft, dat in het bezit zou moeten zijn van elke 
belangstellende voor het streekeigene van Oost 
Nederland. 
Het boek is uitgegeven door de Twents- Gelderse 
Uitgeverij W . G. Witkam te Enschede. 
De prijs bedraagt f 29.75 hetgeen waarlijk niet te 
veel is voor een zo waardevol boek! 

J. J . H.M. 

C. P. F. van de Werfhorst, Härfstbleujers 
In dit bundeltje treffen we aan 32 gedichten van 
deze Nijverdalse dichter, geschreven in dialect. 
Hoewel ondergetekende zich niet bevoegd acht 
om een oordeel uit te spreken over de literaire 
waarde van deze bundel, moet het mij toch beslist 
van het hart, dat ik hier een aantal gedichten aan
trof, die ik met genoegen heb gelezen en herlezen. 
Het waren vooral de gedichten, waarin Van de 
Werfhorst de natuur in haar diverse verschijningen 
uitbeeldt, alsmede enige gedichten welke ge
ïnspireerd zijn op zijn geloof. Het was fijn om dit 
te lezen: 
Andere gedichten, boertiger van opzet, waren in 
mijn ogen wat grover en wat minder geslaagd. 
Ik hoop in de toekomst meer van de eerstgenoem
de gedichten van Van de Werfhorst te mogen 
lezen. 
De prijs van deze bundel bedraagt f 4.50. Uit
gave van Twents-Gelderse Uitgeverij W. G. Wit
kam te Enschede. 

J. J. H. M. 

M. Hagreis-Post, 't Spinw eel 
Ook hier wordt ons in dialect een dichtbundel ge
presenteerd, nu van een Hengelose dichteres. 
Uiteraard blijft ook hier staan, wat ik bij V.d. Werf
horst stelde t.a.v. literatuur. 
Als men zo twee dichtbundels voor zich krijgt, 
heeft men onwillekeurig de neiging tot vergelijken. 
Ik bespeurde als voornaamste verschil, dat Mevr. 
Hagreis wat 'gevoeliger' weet te schrijven. zoals 
dit o.m. tot uitdrukking komt in 'Sanke's Kas
feest'. Bovendien krijgt men de indruk dat zij iets 
vrijmoediger met de schrijfstift omgaat, minder 
naar woorden hoeft te zoeken. Ook kan zij m.i. 
gemakkelijker haar objecten vinden. 
Ook van M. Hagreis-Post hoop ik nog meer onder 
ogen te mogen krijgen. 
De prijs van deze lezenswaardige bundel bedraagt 
f 4.50. Een uitgave van Twents-Gelderse Uit
geverij W. G. Witkam te Enschede. 

J. J . H. M. 

Vereniginganieuws 

In het Textielmeseum, Espoortstraat 
182 te Enschede wordt vanaf 21 januari tot 
3 mei 1976 een expositie gehouden onder de 
titel: VËËL OVER POPPEN. 
Het hoofdaccent van deze tentoonstelling is ge
legd op de pop als speelgoed, zoals dat door 
vele eeuwen heen en in verschillende landen 
en culturen in en buiten Europa is vervaardigd. 
Maar daarbij zijn nog enkele aspecten getoond 
van het mensbeeld, dat de pop uiteindelijk toch 
is en dat, althans in zijn oorspronkelijke vorm, 
een andere functie in diverse culturen heeft gehad 
en soms nog heeft. 
Speelgoed uit vele eeuwen (het oudste is een 
Egyptisch speeltje van bijna 4.000 jaar oud) en 
uit diverse landen en culturen vullen de vitrines. 
Een klankbeeld geeft nog extra informatie. 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 1 0-12, 
14-1 7 uur; zondag 14-1 7 uur; maandag gesloten, 
zondag geen klankbeeld. 
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Gehoord en gelezen 

Twentscha Courant 1975 
15.9 Zilveren kloot blijft ten noorden van het 
kanaal; 17.9 Enorme zwerfkei in bodem van Dol
phia blootgelegd; 22.9 Barones van Twickel over
leden; 22.9 Kasteel Twickel blijft levend centrum 
Delden; 22.9 In memoriam de Barones van 
Twickel; 26.9 Erve Spölmink wordt gesloopt 
(Lonneker); 27.9 Twents woordenboek van SS
jarige auteur; 30.9 Los hoes afbreken en elders 
opbouwen (Abbinkswönner Usselo); 6.10 Grenzen 
van het dialect bepaald door taalwil; S.1 0 Ge
meentehuis is verkocht (Ambt Delden); 10.10 Del
dense stadskern krijgt zijn oude karakter terug; 
17.10 Pelmolen Rijssen in oude glorie; 1S.1 0 
Haast met restauratieplan monument Elderinks
huis; 1S.1 0 Weekend : monumentenbijlage; 22.10 
Commissaris zet Weerselo eens flink in het zon
netje; 23.10 Het Stift glimlachte; Nooit zal hier de 
tijd blijven stilstaan; 23.1 0 Jonge archelogen zoe
ken naar kerk-fundamenten (Losser); 24.10 Wit
ziekte bedreigt hoeven langs de Regge; 25.10 St. 
Maartenstoren geeft haar geheimen nu prijs 
(Losser); 27.10 Paardekracht voordeliger; 27.10 
R. de Jong: Maak van St. Jozefkerk waardig cul
tuurmonument; 31 .1 0 Water- en windmolens 
doen het weer goed; 3.11 Age Scheffer: staking 
1931 door fabrikanten uitgelokt; S.11 Historische 
band met Twente (geslacht Droste zu Vischering); 
11 .11 Handhaving Jozefkerk financieel niet moge
lijk; 12.11 Oude sluis wordt hersteld (kanaal Al
melo-Nordhorn) ; 14.11 Zusters Franciscanessen 
eeuw lang in Denekamp; 15.11 Gildehaus geeft 
nog brood voor stenen; 21.11 Twee molens en 
veel boerderijen rond Goor; 2S.11 Voorlopig her
stel Lonneker molen; 4 .12 Bonkenhoes Losser 
grondig opgeknapt; 6.12 Haaksbergen eindstation 
MBS; 10.12 BNA wil ogen openen voor 'bijna
monumenten·; 11.12 Erve Binkhorst behoort tot 
de oudste erven in Twente. 
Serie H. Haverkata 'Groeten uit Delden' : 19.9 Van 
der Worp, kunstschilder te Delden van 1907 -1939; 
10.10 Carelshaven; 3 .11 High Society; 17.11 De 
duivenmelker; 5.12 Hotel De Zwaan. 

Tubantia - Dagblad van het Oosten 1975 
22.9 Barones van Twickel overleden (verder di
verse artikelen over Twickel); 24.9 Sobere be
grafenis baronesse Twickel; 30.9 Twee kraan
wagens lichtten enorme zwerfkei in Dolphia; 7.1 0 
Joan Gelderman overleden (Oldenzaal); 9.1 0 Pan
cratiustoren twee weken zonder wijzerplaten 
(Haaksb.) 1 5.1 0 Wordt Ledeboerpark landschaps
museum? (Ensch.); 16.10 Pelmolen draait weer 

na twee jaar restauratie; 17.1 0 Pelmolen in ge
bruik; 1S.1 0 'Bewaken ruimte rond molens is ge
woon moeten'; 22.10 Stiftshuizen in Weerselo in 
gebruik; 23.10 Kerkvoogdij hervormde gemeente 
kreeg monumentenprijs en geld (Weerselo); 1.11 
Vorst van Bentheim leeft van bosbouw en pacht
geld; 6.11 Laatste Lös hoes ondanks voorwaarde 
toch verkocht (Abbinks wönner Usselo); 7.11 
Groeit rond open vuur van "t Everlo' een nieuwe 
Twentse Schrieverskring?; 14.11 Zusters Francis
canessen een eeuw lang pioniers (Denekamp
Noorddeurningen) ; 22.1 1 Alb. Jansmaakt sigaren 
nog met de hand (Almelo); 27.11 Laatste los hoes 
naar Ledeboerpark (Abbinks wönner); 29.11 Mid
winterhoorn is weer te beluisteren; 17.12 Nicolas
ramen geplaatst in kerk Tubbergen. 
Serie G. J. Eshuis 'Rons Huurne, Loo en Heksel 
(Wierden)': 6.9 Ook een gemeentewapen is con
junctuurgevoelig; 13.9 Oude pleisterplaats aan de 
weg en 'Wedervoert' ; 20.9 Abraham Nijhof, stam
vader W ierdense predikanten; 27.9 Kerk en her
berg waren vroeger onafscheidelijk; 4 .1 0 Oud
hoevige W ierdenaren bleven r.k. geloof trouw; 
11 .1 0 De Meijer en de Schout, als brouwers con
currenten; 1S.1 0 Het Erve Staman behoorde vroe
ger in Hof van Delden; 25.10 't Eshuis als monu
ment opgenomen in nieuwbouw; 1.11 't Beernink 
in de Huurne was eens dienstmanshuis; S.11 
Langs de Rijssensestraat verdwenen veel oude 
erven ; 15.11 Aaltink werd 'Dinahoeve' en Flier
camp verdween; 22.11 'De Wever' laag aan Götte 
en oude dodenakker; 29.11 Kippershoek was 
vroeger zelfstandige w oonbuurt; 6.12 'De Haar', 
boeren- bedoening in parkachtig landschap; 13.12 
Hield men op 't Hesseling vroeger schippers
herberg? 
Serie B. J . Hekket 'Wat betekent?': 13.9 Pleijhuis; 
20.9 Rouweler; 11.10 Dingshof; 1S.1 0 Ubbink; 
25.10 Op de Weegh; S.11 Buren; 22.11 Rijssen; 
29.11 Stokebrand; 13.12 Alink. 
Rubriek 650 jaar Enschede (art. van hist. belang): 
S. 11 Mysterie van de vier leeuwen nu opgelost; 
22.11 Historie en orde van een verdwijnend huis; 
13.12 Rijksmuseum Twenthe toont 'Enschede 
650'. 
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