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Papiermolens in Deurningen -
Een mislukt experiment? 

In de 17e eeuw, vooral in de tweede helft, 
vond een explosieve groei plaats van het 
aantal papiermolens in de Zaanstreek 
(windmolens) en op de Veluwe (watermo
lens). Twente kreeg pas in de eerste de
cennia van de 18e eeuw zijn aandeel hier
in. In alle gevallen bleek de vervaardiging 
van papier, waarnaar immers klimmende 
vraag bestond, een winstgevende zaak. 
Ongetwijfeld zal dit mede aanleiding zijn 
geweest voor zekere Elshof uit Enschede 
om hierin ook zijn geluk te gaan beproe
ven. Hij koos, zo omstreeks 1725, voor de 
bouw van een molen een plaats aan de 
bovenloop van de Deurninger beek. Toch 
niet zó ver aan de bovenloop of hij kreeg 
over het stuwen van water en het graven 
van een molenbeek moeilijkheden met 
omwonende boeren. En alleen aan een 
rapportering hierover danken we onze 
kennis omtrent Elshots activiteiten en de 
afloop ervan1

). Van de molens op zich is 
niets bekend. 

De geschiedenis 
De boeren die klachten hadden over Els
hof bewoonden vrijwel allemaal erven die 
eens toebehoorden aan de Proosdij te Ol
denzaal of aan het Stift te Weerselo, erven 
die sinds de secularisatie Provinciaal bezit 
(Domeingoed) waren. Zodoende kreeg 
Cramer, Verwalter-Rentmeester van het 
Stif te Weerselo, van de Staten van Over
ijssel op 3 november 1728 opdracht, de 
zaak eens te gaan onderzoeken. Uit zijn 
rapport, getekend 1730, ontlenen we, zo
als gezegd, onze kennis aangaande (het 
begin van) deze kwestie .• 

Elshof had één of twee goederen in de 
marke Deurningen aangekocht, waaron
der het Erve Beuvink, dat aan de (oor
spronkelijke loop van de) Deurninger 
beek ligt. Samen met enkele medegeno-

ten had hij op "de gemeene Markten 
grond buiten kennis of versegt consent 
van de Goedheeren" een papiermolen 
gebouwd, daarvoor een geheel nieuwe 
beekbedding gegraven en een stuw daar
in gezet Misschien heeft de molen al ge
werkt, mogelijk ook was het meteen wel 
duidelijk dat deze alleen niet voldoende 
capaciteit zou hebben voor het in werking 
stellen van zelfs maar één hamerbak. Zo 
was aanstonds besloten, een tweede mo
len te bouwen benedenstrooms van de 
eerste en wel - o foei ! - "eigenmag
tig .... . op de gemeente, dog privative plag
gengrond van UwEdeiMog. Meijer den 
Monnink' '. Er was ook voor deze weer 
een nieuwe waterleiding gegraven. De uit
geworpen grond had de plaggengrond er 
omheen grotendeels onbruikbaar ge
maakt. 

Drie keren was Cramer op inspectietocht 
geweest, bij diverse waterstanden en zo 
had hij gezien, misschien na de winter van 
1730, dat het "winterwater" verwoestend 
had gewerkt: het had " sodaene scheurin
gen gemaekt H dat het geheele vloot
werk boven de Eerste mole weggespoelt, 
en beneden de laeste Mole de Oevers in
gestorte! en een groot gedeelte van de 
gemelde Monninks plaggengrond wegge
dreven sij, dat dese beeke meer als eens 
so breed geworden". Het zou zich in de 
toekomst zeker steeds herhalen, waarbij 
ook steeds weer ruimingen en graverijen 
zouden volgen en o.a. " de lege landen 
van UwEdeiMog. Meijer Holthuis .... . inun
deert worden" . Er zou dus in de toekomst 
nog wel 't een en ander te verwachten 

.. I ZIJn .. .... 

Toch pleitte Cramer niet voor stillegging 
en verwijdering van Elshots molens, inte
gendeel: " Edog het werk met veele kos-
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Het tweede blad van Cramers rapport van 1730. 
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ten begonnen en in staat gebragt sijnde, 
soude het ondraeglijk en ten hoogsten 
schaedelijk voor dese lnteresseerdens tal
len, indien het selve staeken sou den". Hij 
stelde daarom voor, de eigenaren een 
verklaring te laten tekenen, waarbij ze be
loofden, het begonnen werk in de 
toestand van dat moment te laten - een 
verklaring die Elshof ook metterdaad gaf2) 
- en hen verder jaarlijks een bedrag van 
t 100.- te laten afdragen ten behoeve van 
de markekas of anderszinds, " gelijk in an
dere Markten geschied, en in de Veluwe 
een vaste wett is". 
Tot in onze tijd hebben beekgravers en 
zelfs waterstaatkundigen zich vergist in 
de, bij incident maar toch zeer geregeld 
optredende, verwoestende kracht van 
sommige Twentse beken.En inderdaad 
heeft het er alle schijn van, dat de toenma
lige papiermolenbouwers zich ook heb
ben verkeken op die op het oog zo nieti
ge, vredige Deurninger beek. Het bij hoog 
water meteen al wegspoelen van het ge
hele stuwwerk - de houten molenstuw met 

de schutten - geeft geen hoge dunk van 
de stevigheid van het werk en de deskun
digheid van de technici. Een dergelijk 
werk moest tegen een stootje kunnen. En 
het uitspoelen van de omliggende grond -
de beek was naderhand verdubbeld in 
breedte - doet op zijn minst twijfel rijzen 
aan de kennis van de (zandige) bodem en 
zijn (on)mogelijkheden. Er was dan ook 
wel uitzonderlijk diep uitgegraven. 

De plaats van handeling 
Even voor het punt. waar nu de Deurnin
ger beek onder de spoorlijn Hengelo
Oldenzaal stroomt, begint de beek een 
diepe doorgraving, zeer onnatuurlijk van 
karakter, te vertonen. Nauwelijks 200 me
ter westelijk ligt onder de spoorlijn een 
tweede, kleinere duiker, waarschijnlijk van 
de oorspronkelijke bedding, die in wezen 
bleef en in waterrijke tijdens soms zijn 
oude rechten herneemt. Deze beek loopt, 
nu als niet veel meer dan een sloot, ten 
noorden langs de boerderij Beuvink - een 
verlaten. veNallen boerenhuis - en vervol-

Uit de kaart van Hottinger 1783: de nieuwe beek is niet aangegeven. 
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gens met een paar flinke meanders naar 
de beek terug. Het vrij rechte gedeelte 
tussen dit punt en de spoorlijn stroomop
waarts is duidelijk kunstmatig, " seer breed 
en diep uitgeworpen" . Waar het bosper
ceel ten noordwesten van de spoorlijn 
grenst aan het (mais)akkerland, loopt - nét 
binnen de bosrand - een brede gracht, 
grotendeels dichtgeplempt maar als on
diepe slenk nog herkenbaar. Overal is de 
ondergrond natuurlijk en ongestoord, al
leen in de noordhoek van genoemd 
bosperceel én van het akkerland (bij het 
brugje in het pad vanaf Beuvink) liggen, 
aan de beek, twee plaatsen waar men 
kennelijk ooit bezigheden tot vrij diep in de 
grond heeft verricht. Zijn hier de beide 
molenplaatsen? Gebouwsporen, stenen 
of paalwerk of wat men maar op de plaats 

Situatie-overzicht, 1990 

van een verdwenen molen kan verwach
ten - niets van dat alles. Dat echter in deze 
omgeving de plaats van handeling moet 
worden gezocht, blijkt uit het feit dat deze 
geschiedenis bij overlevering levendig 
bleef; de bewoners van het nabijgelegen 
erve Kellert, de tam. Blenke, kunnen dit 
getuigen3). 

De afloop 
Uit alles is - althans voorshands - niet an
ders op te maken dan dat Elshots activitei- . 
ten gestaakt zijn na het eerste, wel zeer in
grijpende debacle. Er wordt nooit elders 
over gesproken. Niet in de T egenwoordi
ge Staat, het welbekende 18e-eeuwse 
standaardwerk over alle Nederlandse ge
westen, waarin ook met nadruk de toen
malige 'industrieën' de aandacht krijgen: 

= = = = = verbindingsgracht(?) tussen oude en nieuwe beek. 

oude beek. 

A, B vermoedelijke plaats van eerste en tweede molen. 
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niet in de 18e-eeuwse belastinglijsten zo
als vuurstedenregisters of overzichten van 
nieuw-getimmerde huizen, niet in volkstel
lingen. Ook eventuele papiermakers zijn 
onbekend evenals - indien al voorko
mend - watermerken. En op geen enkele 
kaart is er iets van te bespeuren. 

Nog geen 30 jaren na Cramers rapport 
lezen we4 ), hoe d' Eerwde. Heer Johan 
Elshof, praedicant te Enter en zijn vrouw 
Aleida Man aan de Deventer koopman 
Derk Blom verkopen "hun Comparanten 
eigendoemelijke toebehorende vrije en al
lodiale dog onverdeelde halve Erve Ba
vink in Doorningen, neffens de halfscheid 
van het Land, waarop de papiermale 
gestaan heeft" . Overigens kunnen we 
door deze verkoop " eenen Elshof tot End
schede" uit 1728 identificeren. Johannes 
Elshof(f). geboren 1708 te Enschede, be
roepen predikant te Enter 15 maart 17 40 
en aldaar overleden in 1790, was de zoon 
van de Enschedese burgemeester Gerrit 
of Gerard Elshof(f), onze papierfabrikant in 

Gezicht op boerderiî Beuvink in westelijke richting. 

"Seer breed en diep uitgeworpen". 
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Visrecht als twist 

Het 'Thema 1990' van 't lnschrien' betreft 
(zoals bekend) de jacht. In het inleidende 
artikel over de jacht op het landgoed 
Twickel, gaf de heer Brunt de instructies 
voor de rentmeester van Twickel weer, 
waarbij gewezen werd op de generale 
jachtgerechtigheid door de gehele provin
cie en het privatieve recht dat sedert on
denkelijke jaren zot.1 hebben bestaan. Te
vens werd er op gewezen dat onder het 
jachtrecht ook het visserijrecht viel1). 

In het artikel over het oude jachtrecht in 
Twente in nr. 3 van 1990, wezen de schrij
vers op de rechten van de grote en kleine 
steden, waarover problemen ontstonden 
in de 16e eeuw. Met name Racer wees 
erop dat de rechten van de kleine steden 
in wezen nooit officieel waren aangetast 
en dat er geen enkel bewijs werd gevon
den waaruit het tegendeel was geble
ken2). 
Dat over die gerechtigheid van de kleine 
steden werd getwist, moge ten overvloe
de blijken uit een drietal regesten3): 

spe5). Wie Gerards deelgenoten waren, 
blijft voorshands duister; zo duister als in 
feite deze hele geschiedenis is. 

H. Hagens 
Noten 
1. Rijksarchief in Overijssel, Zwolle, Archiel Ridder· 

schappen, lnv. Nr. 652. 
2. Rijksarchief in Overijssel, Zwolle, Archief Ridder

schappen, lnv. Nr. 652. 
3. Met dank aan de heer Blenke, erve Kellert. Deur

ningen, voor zijn uitvoerige aanwijzingen en gid
sen bij de verkenning ter plaatse. 

4. Rijksarchief in Overijssel, Zwolle, RechterliJk Ar
chief, Landgericht Oldenzaal. lnv. Nr. 15 
(16. 11.1759). 

5. Archief Oudhetdkamer Twente, Enschede, lnv. 
Nr. Gen. 39-4 1. DrABenthem Gz., Geschiedenis 
van Enschede en zijne naaste omgeving. En
schede 1895, blz. 21 7 noot 2. 
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Op 4 Januari 1541 namen Burgemeester, 
Schepenen en Raad met de ingezetenen, 
erfgenamen en gemeente der stad en vrij
heid Delden het eerste wasteken aan op 
Goessen van Raesfelt, Drost van Twenthe, 
voor zekere aktie van onbehoorlijke per
turbatie (verstoring). Tevens had hij in Del
denermarsch, waarvan de Drost de visse
rij voor zich alleen wilde houden en waarin 
hij " nieuwe en ongewone grachten en 
vijssche waer" gemaakt had, tegen oude 
gewoonte en gebruik, de varkens der bur
gers uitgejaagd. 

Tijdens de Klaring van Stadhouder met 
Ridderschap en Steden te Deventer op 2 
April 1546 waren de gedeputeerden van 
Deventer, Kampen en Zwolle aanwezig, 
waarbij de stadhouder als richter optrad. 
Tevens waren verschenen: "de overheid 
en ingezetenen van Delden, die Goessen 
van Raesfelt aanspraken voor zeker mis
bruik van visscherij en gemeente, mede 
aan die van Delden toekomende ... waar
tegen de Drost een aanspraak bij recon
ventie (tegeneis) door wastekens aanhan
gig had gemaakt'' . 
De stadhouder en de vertegenwoordigers 
van de steden en de dingwaarder (rech
ter) spraken als hun mening uit dat men 
geen grote steden of kleine steden met 
wastekens voor de Hoge of Lage bank 
mocht dagen, maar dat dat d.m.v. een 
verzoekschrift (supplicatie) aan de stad
houder moest worden te kennen gege
ven. Daarna zou de stadhouder de ver
zoeker met de tegenpartij op de volgende 
landdag ontbieden. 

Op 6 mei 1546 werd deze zaak weer aan 
de orde gesteld, waarbij speciaal gewe
zen werd op het feit dat de Drost de vis
scherij alleen voor zich wilde houden en 
over nieuwe grachten en viswater door 
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Het bouwjaar van de synagoge te Ootmarsum 

Het jaartallenboekje van de Stichting 
Heemkunde Ootmarsum vermeldt 1400 
jaartallen. Eén daarvan is helaas niet hele
maal correct Het betreft het jaartal 1860 
met de vermelding: "Er wordt een Joden
kerk gebouwd aan de Kloosterstraat" 1) . In 
het hiernavolgende zal worden toegelicht 
waarom aan de ju1stheid van de vermel
ding uit 1860 getwijfeld moet worden. 

In 1757 wordt er voor het eerst melding 
gemaakt van de aanwezigheid van Jood
se families in Ootmarsum. In hel midden 
van de 19de eeuw woonden er circa 60 
lsraëlieten2). Vanzelfsprekend voelde 
deze bescheiden Joodse gemeenschap 
behoefte aan een eigen kerk. De dichtst
bijzijnde synagoge stond immers in Ol
denzaal. Het is echter onwaarschijnlijk dat 

hem daarin gemaakt, in strijd met oude 
gewoonten was. Oe processtukken wer
den uitgewisseld en het oordeel werd ge
delegeerd aan Reint van Coeforden, die 
naderhand uitspraak zou doen. 
Hoe de uitspraak uitviel werd n1et terugge
vonden in de regesten, maar well1cht dat 
e.e.a. IS terug te vinden in de Verslagen 
van latere landdagen? Wel blijkt dat ge
noemde geschillen jaren kunnen slepen. 
Daarnaast ook hier een fraai voorbeeld 
van een 'jachtgeschil' tussen de adel en 
de (kleine) steden over jacht(vis)rechten, 
zoals in "t lnschrien' gemeld. 

H. Reynders 

Noten 
1 C. Brun:, 'llnschnen 22e Jrg. nr. 1; 1990 pag. 3. 
2 C. Brunt e.a. 't lnschnen 22e Jrg. nr. 3, 1990 

pag. 37 
3. J .l V Doornim:k. 'Overijssel onder Karel v· 1889 

pag. 367, 392 en 437. 

de Ootmarsumse Joden een eeuw heb
ben moeten wachten op hun eigen syna
goge of sjoel. De vermelding uit 1860 sug
gereert immers een eerste stichting, een 
volledige nieuwbouw van een Jodenkerk 
in dat jaar. 
Naast bovenstaande theoretisch gekleur
de redenering, dwmgt, het bestaan van 
een Israëlitisch geboortenregister uit de 
periode 1799-1811 , bijgehouden door de 
kerkmeester, tot scepticisme ten aanzien 
van de juistheid van de vermelding uit 
18603) . Met andere woorden, reeds vààr 
1860 moet er in Ootmarsum sprake zijn 
geweest van een (huis)synagoge. 
Oe belangnjkste reden om de vermelding 
uit 1860 ter d1scussie te stellen, wordt ge
vormd door de 'vondst' van de gevelsteen 
van de Ootmarsumse synagoge b1j 
restauratiewerkzaamheden aan de Israëli
tische begraafplaats op de Kuiperberg. Bij 
nadere beschouwing bleek de gevelsteen 
- in het Hebreeuws - de tekst van psalm 
100, vers 4 én het jaartal 1838 te bevatten. 
Aangenomen mag worden dat de ge
velsteen vervaardigd is ter gelegenheid 
van de ingebruikname van de synagoge 
in datzelfde jaar, hetgeen echter niet cor
respondeert met de vermelding uit 1860. 
De veronderstelling dat de steen niet van 
de synagoge maar bijvoorbeeld van een 
schooltje of een reinigingshuisje afkomstig 
zou zijn, is erg onwaarschijnlijk. De tekst 
op de gevelsteen - Gaat in tot Zijn poorten 
met lof, in Zijn voorhoven met lofzang, 
looft Hem, prijst Zijn naam - verwijst im
mers duidelijk naar een religieuze ontmoe
tingsplaats, een synagoge in dit geval. 
Naspeuringen bij verschillende instanties 
brachten geleldelijk licht in de duisternis 
rond het juiste bouwjaar van de synago
ge. 
Zo kwam uit de archieven van Monumen
tenzorg te Zeist naar voren dat er in 1860 
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een synagoge gebouwd was, nadat de 
èude synagoge in maart 1859 door brand 
gedeeltelijk was beschadigd. Dit betekent 
dus dat Ootmarsum vààr 1860 een syna
goge rijk moet zijn geweest. 
Informatie van het Algemeen Rijksarchief 
in Den Haag maakte de puzzel bijna com
pleet. Uit stukken bleek dat de Israëlitische 
gemeente in Ootmarsum in 1835 subsidie 
aan de Nederlandse Staat had gevraagd 
voor de aankoop van een huis en de ver
bouwing daarvan tot synagoge. Tot die 
tijd hadden de Ootmarsumse Joden hun 
godsdienstoefeningen gehouden in een 
gehuurde bovenkamer van een bouwval
lig huis dat bewoond werd door Christe
nen. De totale bouwkosten werden ge
schat op f2400 ,-. De Joodse gemeen
schap kon zelf f800 ,- bijdragen; de 
gevraagde subsidie bedroeg derhalve 
(1600,-. 
Het verzoek werd afgewezen maar op-
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nieuw ingediend in 1837, 1838, 1842 en 
1843. Deze vasthoudendheid werd be
loond want in augustus 1843 verleenden 
de ministers van Staat en Binnenlandse 
Zaken de Ootmarsumse Joodse gemeen
schap toestemming "tot het bouwen en 
inrigten van eene Synagoge in een daar
toe aan de gemeente toebehoorend huis, 
onder de voorwaarde evenwel, dat de 
kosten van den bouw de voorhanden zijn
de gelden niet zullen mogen overschrij
den, en dat het Kerkbestuur der gemeen
te daarvoor verantwoordelijk is" . 
Het jaartal 1843 als bouwjaar van de syna
goge correspondeert met een vermelding 
uit het Aardrijkskundig Woordenboek der 
Nederlanden van A.J . van der Aa: "De Is
raëlitische bijkerk is een klein maar net ge
bouw, dat in het jaar 1843 geheel nieuw 
gebouwd en den 22 December van dat 
jaar ingewijd is"4) . 

Het huis dat tot synagoge verbouwd zou 
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Een 'praatje' over Borne uit 1922 

Op de publicatie van 'De Twentsche Wa
termolens' in 1922 ontving de auteur, G.J. 
ter Kuile, een reactie van een lezer. Het 
was T.M . Wilmink te Deventer, die een uit
gebreide brief schreef vooral naar aanlei
ding van wat Ter Kuile over Borne 
schreef. Deze brief bevat een aantal bij
zonderheden over dit altijd weer verras
sende dorp en zijn mensen, die wij onze 
lezers niet willen onthouden, reden waar
om wij deze hieronder integraal weerge
ven. 

Redactie. 

worden behoorde toe aan de vermogen
de Jood Joachim Meijer Cantor. Met hem 
werd notarieel overeengekomen dat het 
huis na een huurperiode van 30 jaar à 
f30,- jaarlijks het eigendom zou worden 
van de Joodse gemeente5). 

Wanneer we nu alle beschikbare gege
vens op een rijtje zetten, kan wellicht een 
verklaring worden gegeven voor de te
genstrijdige vermeldingen uit de verschil
lende jaren. 
In 1843 werd een tot synagoge verbouwd 
huis in gebruik genomen omdat de ge
huurde en bouwvallige huissynagoge niet 
meer voldeed. Deze synagoge werd in 
maart 1859 gedeeltelijk door brand ver
woest, waarna in 1860 een zeer ingrijpend 
verbouwde synagoge ingewijd werd. 
Het jaartal 1838 op de gevelsteen kan 
worden verklaard door de veronderstel
ling dat de Joodse gemeenschap, in de 
vaste overtu iging dat het eerste verzoek 
om subsidie wel gehonoreerd zou wor
den, reeds in 1835 opdracht had gegeven 

Deventer 24 Juli 1922 

We/Ede/Gestrenge Heer Mr. G.J.ter Kui/e, 
Almelo 

We/EdGestr. Heer, 

De Heer Dr.J.C. van Slee alhier, zandt mij 
toe Uw boek "de Twentsche Watermo
lens" en ik heb met 't grootste genot Uw 
werk doorgelezen en bewonderd. Speci
aal wat U schreef over Borne (mijn ge
boorteplaats) en Bornsche toestanden in
teresseerde mij zeer en dit geeft mij aan/ei-

tot de vervaardiging van de gevelsteen. 
De verwachting was dat de synagoge dan 
in 1838 gereed zou zijn. 
In het begin van deze eeuw werd de syna
goge als gevolg van het verloop van de 
Joodse gemeenschap vrijwel niet meer 
gebruikt. In september 1932 werd ze aan
gekocht door de buren, de Zusters Onze 
Lieve Vrouwen van Amersfoort. In au
gustus 1936 werd de synagoge afgebro
ken ten behoeve van de nieuwbouw van 
het klooster. 

Noten 

Gustaaf Klaas t (25+1990) 

(bewerkt door A.L.A. Wevers} 

1. Sticht1ng Heemkunde Ootmarsum, Jaartallen· 
boekje Ootmarsum (Ootmarsum 1981 }, p . 71 . 
Helaas is. voor zover bekend, geen foto of teke· 
ning van de synagoge voorhanden. 

2. Aa. A.J. van der, Aardrijkskundig Woordenboek 
der Nederlanden, VIII (Gorkum 1846}. p. 576. 

3. Rijksarchief in Overijssel, collectie kopieën doop·, 
trouw· en begraafboeken. inv.nr. 345. 

4. Aa, Aardrijkskundig Woordenboek. p. 578. 
5. Rijksarchief in Overijssel, notarieel archief, inv.nr. 

4056. 
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dmg om eemge oogenblikken te vragen 
van Uwen liJd voor eenige mededeelmgen 
omtrent Borne Oe meesten van mijn tijd
genooien ZIJn overleeden voor eemgen 
liJd nog Herman Meijling, de Brouwer en 
wanneer tk de fiJ zoo langs ga dan vmd tk 
alleen nog Abram Hu/shot, de Grutter, in 
den "Potkamp" die midden 80 zal ZtJn en 
naar ik hoor nog tamelijk compos. Dan 
volgt mtJn broêr Dr. J.H W (1/mmk - HH) 
geb. Maart 46 en ik. Sept 4 7 De Span
jaards van onzen liJd ZIJn reeds lang ter 
ziele. 

Doordal tk eemge Jaren heb gezeten op t 
kantoor van Vader Wilmink hennner 1k me 
diverse gebeurtenissen en feiten die voor 
anderen niet aan 't licht kwamen. 

Vader Wilmmk, 1838 benoemd als Notans 
te Borne (hiJ was Enschedéer van geboor
te) ontving kort na ZIJn md1ensttreden een 
bezoek van 'n kleermaker Schurmk (den 
grönen Smeder) d1e hem kwam meêdelen 
dat hiJ. door den Kantonrechter van Oei
den was benoemd tot voogd over eemge 
mmdefjarigen naast hem, d1e hun ouders 
biJ 'n ep1dem1e hadden verloren en zon
der nabestaanden waren achtergebleven. 
Schurmk kwam nu vragen wat hiJ nu had 
te doen en Vader riedt hem aan een 'm
ventans te maken waarwt dan konde bliJ· 
ken dat er niets over was dan wemtg oude 
meubelen en ook nog een oud bouwvallig 
schw/Je Schunnk heeft evenwel Vader's 
advles met gevolgd, waarschijnlijk om de 
daaraan verbonden kosten 28 Jaren daar
na werd hij door den jongsten zijner pupil
len die meen 1k wt Amerika kwam, aan
gesproken om rekening en verantwoor
ding van zijn beheer te doen. Mr.C.H. 
Stork destijds Adv. & Proc. te Almelo was 
belast met de afwikkeling dezer zaak, die 
den grönen Snieder een som van I 300. · 
heeft gekost biJ mmnelijk overleg 

Deze laatste handelingen vonden plaats 
ten tijde dat ik op 't kantoor zat biJ Vader 
d1e m '84 tS overleden terwtJI ook Hk Lam
mermk, later Notaris te Fnesenveen, 
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destijds als klerk btf ons fungeerde doch 
die is reeds lang ter z1ele Vermoede!tjk 
ben tk derhalve de eemge d1e 1ets zoude 
kunnen verklaren omtrent 't aanweztg ztjn 
van een schwt1e m Borne dat zeker allang 
was gebruikt als brandhout. De schutten 
die in onzen JOngens-tijd bij de "SmJtbrug
ge" aankwamen waren allen wt Fnesen
veen ('t v,enne) atkomsttg. 't Waren plat
boomde vaartwgjes dte clfca 3000 platte 
turven konden bevatten en ik Zie nog de 
turfschippers voor me m hun duffelsche 
bwzen, op 't hoofd een steVTge pet met 
zwarte krulleljeS (wellicht van zwarte lam
meren afkomstig), en over hun broek een 
wijde w1tlmnen broek tot halfweg den en
kel. 

De inwoners van Borne werden door deze 
schippers van brandstof voorz1en: 't los
sen kon gemakkelijk m 'n V2 dag geschie
den en daarna werden de schwten ach
terwaarts (het roer voorwt) teruggeboomd 
naar den Z1el waar ze dan konden 'Nflnden 
Tot de turfkrwers behoorden o.a. Pots-Ka 
en vroeger haar moeder en ook haar 
grootmoeder. den 'Mtddel Pot" en 'den 
Ooien Pot". Pots Ka 1s nog met zoo lang 
ter ZJele en 1k heb m miJn jeugd den "Mtd· 
del Pot" nog gekend en kan me "den Oo 
fen Pot" ook nog even hermneren. Deze 
laatste had den fransehen tijd meêge
maakt en kon spreken over "bommelan
teernen · voor aardappels en 'krotten 
voor wortels. 

't Groote vliegw1el aan den Ztelkolk werd 
bediend door Kwast en deze had den bij
naam: "de Pottebomme". Wellicht staat 
dit ook in verband met de door U ge· 
noemde scheepjes "Potten". 'n Zoon van 
de Pottebomme heeft jarenlang gefun· 
geerd als 1 ste klerk ten hypotheekkantore 
te Almelo· Adam Kwast. m Borne bekend 
als "Potlebommen-Adam" 

De dames Pot waren ongehuwd en de 
jongste· Pots Ka !tet n Zoon na · "Pots
Gerrat" dte wel!tcht als Vormer heeft ge· 
fungeerd biJ Gebrs Stork te Hengelo. 
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De kronkelige loop van de beek door Borne (Arch. Rijksmuseum Twenthe, tek. J.A. Polder, Borne). 
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De Vjenneschippers konden in onze jon
genstijd niet verder dan de "Smitbrugge"; 
daar was 'n gewelfde overgang; verderop 
liep de Bornsche Aa in diverse bochten 
door 't Dorp, eerst langs "den Potkamp" 
(niet te verwarren met de "Potkampsbrug
ge" in Voor-zenderen bij 't Erve de Pot
kamp) nu nog zoo genoemd waar Abr. 
Hulshof zijne grutterij heeft en verder door 
"de Have!" tusschen de eigendommen 
van Bussemaker en ten Gate door om ein
delijk te komen onder 'n steenen duiker 
door in den Ennekerdijk, waar "de gröne 
Snieder" en zijne pupillen woonde. 'n 
Eind verder werd ze opgenomen in de 
Woofder Beek in de buurt van 't Erve "De 
Bongert' ' gelegen aan den ouden zand
weg naar Deurningen. 

Ik weet niet of de Bornsche Aa verder is 
bevaarbaar geweest dan de ''Smitbrug
ge" tenzij· dat geweest is vóór deze "Smit
brugge' ' bestond, maar wanneer ik den 

loop der beek verderop (ze werd daar ge
noemd: de "Schansche") naga in zijn gril
lige bochten en wendingen door het Dorp 
dan lijkt 't mij voor een Vjenneschuitje niet 
mogelijk. Kan daarom het camfoor in 't 
bezit van den Heer Jacob Spanjaard 
lzakszoon ook gediend hebben als 'n ge
schenk van een Vjenneschipper aan zijn 
goeden afnemer in Borne? 

In mijn jongenstijd bestond der nog 'n an
dere leverancier van Vjenneturf n.l. een 
boer Bekman, gelegen aan de Loo-lee in 
Zenderen, wienst knecht: "Bekmans 
Graads" alle dagen ons huis passeerde 
met een wagenvracht turf voor Enschede 
of Oldenzaal en 't zou me niet verwonde
ren, wanneer U te Enschedé bij ouden 
van dagen informeert dat er onder zijn die 
zich den Zenderschen turfboer herinne
ren. Hij werd geladen bij de Danne
booms's brugge ongeveer halfweg lus
schen Almelo en Borne waar de Loo-lee 

Zeilplan Vriezenveens turfschultîe: zeiloppervlak 8,5 m2. Met toestemming overgenomen uit: G.J. 
Schutte, Varen waar geen water is Hengelo (Ov), 1981 , pag. 185. 
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De " Danneboom's bruggeteZenderen ± 1910. Links het café 'De Denneboom'. 

den straatweg snijdt, en waar "Bekman" 
zijne turfschuur stond. De schilder A.M. 
Gorter heeft ze aan de vergetelheid ont
rukt in eene zeer mooie aquarel, tot voor 
kort mijn eigendom maar die ik op ver
zoek mijner overleden vrouw ten geschen
ke heb gegeven aan Dr. J. van Delden Pz 
alhier, sedert jaren onze huisdocter. 

't Schijnt wel dat 't woord "Pot" en "Pot
ten" in verband staat met scheepvaart, 
want hier te Deventer is de aanlegplaats 
der schepen op den huidigen dag nog 
genoemd "'t Pothoofd". 

In 'n noot in Uw boek schrijft U: "Wat nu 
bedoeld wordt met een "IJzermalen" ? 
Wanneer men in Deventer aan sommige 
werklui vraagt waar ze werken dan krijgt 
men thans nog te horen: "op "de lezer
mölle" bij Bögel. Hier stond vroeger ook 
een watermolen die zijn water ontving uit 
de Schipbeek. Ze heeft nog bestaan tot in 
de 2de helft der 19de eeuw. De plaats is 
nog duidelijk te zien en er bestaan zeer ze
ker nog afbeeldingen van bij de firma Ne
ring Bögel. Ik meen ook dat er oorspron
kelijk IJzererts (oer) in werd gemalen. Ze 
stroomde uit in de Haven den Bokkings
hang en van daar in den IJssel. 

Tenslotte nog iets omtrent de belasting op 
't gemaal: de Heer G.J.O.D.Dikkers (va
der van o.a.: Mr.A.M.Dikkers, Burge
meester, later Agent van de Ned Bank te 
Almelo) was eigenaar van 't Weleveld. 
Deze heeft zeker na 't verval van de water
molen twee windmolens laten bouwen de 
ééne achter zijn huis: "de Oole mölle" en 
ééne aan den anderen kant van 't Dorp 
aan den straatweg naar Hengelo: "de 
nie-je mölle" . De laatste is gebouwd na de 
afschaffing van den accijns op 't gemaal. 

Volgens 't verhaal van Vader W hadt hij 
eens gezeten op de bank vóór 't huis met 
den ouden Heer Dikkers toen eene Zen
dersche boerin die met meel naar "de 
oole mölle" was geweest zich kwam be
klagen dat T öt· "hein" (Hein Nijhof) klerk 
bij den Ontvanger en belast met het afge
ven der "schienljes" het meel zoodanig 
zandde dat 't voor menschelijk gebruik bij
kans niet meer kon worden gebezigd, 
waarvoor 't toch eigenlijk was bestemd en 
dat toen de Oude Heer Dikkers had ge
zegd: "dan mot own man en de jonges 
T öthein ook mear ees zanden " . Daarvoor 
was uitstekende gelegenheid in den mul
len zandweg loopende tusschen 't kan
toortje en den molen door. T öthein veroor-
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Persbericht 

Expositie 'Keskaat 'n en kantaat 'n' in museum 
'het Palthe-Huis' van 1 december 1990 t/m 
Driekoningen (6 januari 1991). 
Museum 'het Palthe-HUJs' presenteert 1n de laatste 
maand van het jaar wat mlnder bekend werk van 
een verder zeer bekende Oldenzaalse kunstenaar· 
Jan Schoenaker Onder de Twenlse titel 'Keskaat'n 
en kantaat'n' worden de (originele) tekeningen en 
gedichten getoond d1e deze glazenier al sinds vele 
jaren maakt voor de kerstkaarten die hij aan vrien
den en relaties verstuurt Jaarlijks ontvangen plm. 
175 mensen zo'n kunstwerkje, dal het kerstverhaal 
vaak toont 1n een Twentse situatie en met ernaast 
een soms op de aktualiteit geïnspireerd gedicht in 
het dialekt. 

loofde zich de luxe er een hoofd met zeer 
lange haren die hem op den jaskraag hin
gen op na te houden en zoo werd dan ee
nige dagen later de misdadiger beetge
pakt en midden op den zandweg ruim
schoots onder 't zand bedolven waardoor 
hij genoopt werd in 't vervolg wat het zan
den van 't meel betreft den gulden mid
denweg bewandelde. 

Töthein was "nen stotterboard" (Töt .. töt 
töt) daarvan zijn bijnaam. Hij was in later 
jaren, toen ik fungeerde als organist in de 
Mennistenkerk, mijn orgeltrapper (puuster 
treder) en hij wendde zich steeds minach
tend af wanneer ik hem aan dat zanden 
van 't meel herinnerde. 

De boeren in Zenderen konden dus ook 
zeker wel komen te staan voor gevallen 
dat hun "'t veur oet den bek vloog". 

Ik hoop nu maar dat ik met mijn praatje 
niet te veel van Uw geduld heb gevergd 
en verblijf inmiddels 
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Hoogachtend Uw d. w. 

T.M. Wilmink 

Jan Schoenaker {geb. 1923) geniet in Twente en ver 
daarbuiten vooral bekendheid als glazenier. Hij 
volgde tijdens de oorlogsjaren een opleiding aan de 
Academie 'Kunstoefening' 1n Arnhem. Later, in 
1947, studeerde hij met een studiebeurs 1n Parijs, 
aan de Beaux Arts, waar hij veel naar model teken
de en zich daarnaast in de fresco-techniek be
kwaamde. 
Oe p1on1er van de moderne, expressionistische 
glasschilderkunst in Nederland, Joep Nicolas, Inspi
reerde Schoenaker 1n zijn geestdrift voor een ver
nieuwing 1n de eigentijdse religieuze kunst van de 
Nederlandse katholieken. Een betangnjke rol speel
de de opdracht tot het vervaardigen van nieuwe 
g las in loodramen voor de laatgothische, hoge zij
beuk van de Oldenzaalse St. Plechelmusbasiliek. 
Daarna volgden nog vele opdrachten, tot in Canada 
toe. Een aantal van de ramen van laatstgenoemde 
opdracht was eerder te zien tijdens een expositie in 
het Palthe·HUJs 1n 1985. 
Hoe zeer het werk van Schoenaker bij het publiek in 
de smaak valt blijkt uit het bezoekcijfer. ruim 2.000 
mensen kwamen een kijkje nemen. 

Op de expositie 'Keskaat'n en Kantaat'n' zullen alle 
door Jan Schoenaker gemaakte kerstkaarten met 
bijbehorende gedichten worden getoond, zowel de 
kaarten d1e hij voor zichzeil maakte als d1e welke h1j 
in opdracht van anderen heeft vervaardigd. Verder 
zullen enkele kleinere glas in loodramen met kerst
voorstellingen worden getoond alsmede enkele ont· 
werptekeningen van grote kerkramen met hetzelfde 
thema. Zo maakte Schoenaker zeer recent nog en
kele ramen voor de kapel van her Oldenzaalse zie
kenhUIS, waaronder êén exemplaar met daarop het 
kerstverhaal. 

Ten slotte zal ter gelegenheid van de expos1tie een 
boekje verschijnen met een selek!Je van de kerst
kaarten en gedichten . Dit boekje, van ca. 40 pagi
na's, zal gedurende de tentoonstelling in het mu
seum verkrijgbaar zijn. 
Exposnie van 1 december 1991 tlm Driekoningen (6 
januari 1991). Entree: Volwassenen f 3.-: Kinderen 
Vm 17 jaar f 1,50: 65+ f 2,-. 
Open1ngst1jden: 
dinsdag tlm vrijdag 10 • 12 & 14 - 17 uur 
zaterdag en zondag 14 - 1 7 uur 
1 e kerstdag gesloten 
2e kerstdag 14 - 17 uur. 
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Boek en blad 

De Pruus komt! 
De titel van dit nieuwe boek in de serie OveriJSSelse 
Jaarboeken is uit het leven gegrepen. In de grauwe 
ochtendschemering van 1 0 mei 1940 verliet een 
Twentse soldaat even zijn eenheid om de 'noabers' 
deelgenoot te maken van het nieuws. Bonkend op 
de ruiten van een slaapkamer gaf hij 1n zijn eigen 
taal de onthutsende waarheld door. 'Oe Pruus 
kump! '. 
De drie auteurs. een journalist en twee historici, heb· 
ben aan de hand van gesprekken en literatuur- en 
archiefonderzoek een boek samengesteld over de 
geschiedenis van de mobilisatie en de tweede we
reldoorlog in Overijssel. In de chronologisch ge
rangschikte hoofdstukken wordt ingegaan op de 
thema's: de mobilisatie, de inval, de collaboratie en 
de bevrijding. Daarbij komen verschillende facetten 
aan de orde, die Interessant zijn voor lezers 1n de 
hele provincie. Wie meer wil weten over personen 
en gebeurtenissen als. de N.S.B. commissaris Van 
Bönn1nghausen, de verzetsheld ds. Overduin of de 
bombardementen op het vliegveld Twen te en de 
steden Hengelo en Enschede, kan in dit boek te· 
recht. Daarbij worden de feiten niet alleen doorga· 
geven, maar ook geïnterpreteerd. Zo wordt bij de 
beschrijving van het verzet duidelijk gemaakt, dat 
een keuze voor de illegaliteit veelal verband h1eld 
met toevallige omstandigheden, met maatschappe
lijke posities, met politiek of geloofsovertuiging. In
formatie over locale omstandigheden zal in dit boek 
niet altijd te vinden zijn. Daarvoor Zij verwezen naar 
de vele andere herdenkingsboeken die dit jaar het 
licht hebben gezien. 
Het boek 1s rijk gentustreerd. Het omvat honderden 
afbeeldingen. Veel daarvan is nog met eerder gepu· 
bliceerd. 

A.J. Brunt 

De Pruus komt!, 
Overijssel in de Tweede Wereldoorlog. 
Hilbrink, C , M. Kienhuis en K. Vos, onder eindre
dactie van K. Vos. 
Jaarboek Overijssel 1990. 
U1tgeveri1 Waanders; Zwolle. 
Prijs I 29,50 (genaaid), ISBN 90 6630.21 19, 

I 39,50 (gebonden), ISBN 90.6630.2100). 

'Met potlood, pen en penseel' 
Gerard van Haeften 1895- 1951 
In het vorige nummer van 't lnschrien Gull 1990 
No 3, p. 41 tfm 44) vroeg H. Hagens aandacht voor 
de overzichtstentoonstelling van het werk van de te· 
kenaar 1 graficus Gerard van Haeften. die van 15 
juni tfm 5 augustus te zien was in het Rijksmuseum 
T wenthe. Aanleiding h1ertoe was de vondst tn 1986 
van enkele schetsboeken en een groot aantal teke· 
ningen, die konden worden aangevuld met een col· 
leetie uit het bezit van een van Van Haeften 's zonen. 
Dit valt te lezen in de inleiding van het boekje, dat 
Hagens ter gelegenheid van de tentoonstelling sa· 
menstelde. Behalve de ·te korte- levensloop belicht 
de heer Hagens zijn optreden als tekenleraar en 
'opvoeder' van getalenteerde jongeren, zijn contac· 
ten met mensen als Jan Jans, Dingeldein, Sambeek 
en Meyling en met de Enschedese musea. 
Na de tekst volgen de atbeetdingen van 50 van de 
200 tekemngen die in het museum te zien waren, 
een keuze die erop gericht was een representatief 
overzicht te geven van de diverse gebruikte technie· 
ken, waarbij tevens de topografische herkenbaar
heid van het onderwerp van belang was. 
Deze doelstellingen zijn zeker waargemaakt. In pot
lood, crayon, inkt en sep1a zijn diverse Twentse 
landschappen, boerderijen en molens met veel ge
voel voor sfeer weergegeven, de meeste ver uitge
werkt, enkele eenvoudig gehouden en met kracl1ti· 
ge, rake lijnen neergezet. Met een enkel voorbeeld 
van de aHiches en d iploma's die Van Haeften veel
vuldig voor particulieren maakte, wordt het over
zicht besloten. 
Hel boekje is smaakvol uitgevoerd en zal de 'Twen
te'· hefhebber zeker bekoren. 

Gerard van Haeften 
'Met po/lood en penseel' 
Hagens H. 
(Hengelo, 1990) 
Uitgeverij Broekhuis Hengelo 
ISBN 90 7016274 1; prijs f 15,· 

M.P V. s. 
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BIJ DE BROEKHUIS 
BOEKHANDELS VINIJl 
U EEN INIERESSANTE 
KOLLEKIIE STREEK
BOEKEN. 
Or11J ZElf liADO TE 
GEVEN. 
Boekhandel Broekhuis 
~"ffiiO o EnKI>tdeHilfUt 19 Ttl 074 8 10267" _ "'11-
Aimtlo City Promtl\adt 21 Ttl 0$490 12235 ~~ 
Haaktbor~n v HtiJdtnWNt 5 Ttl 0!1427 3456 ~~ 
CAMPUSlOEKHANDE L 
Emcl>tdt THT Gtbou,. VIlthof Tel 053 183838 

HO T E L- RESTAURANT 

Prachtig gelegen aan de rand van het natuurreservaat 
,.Het Springendal". 
BUITEN: een geweldige natuur om te wandelen, 
fietsen, helemaal om bij te komen. 
BINNEN: de warmte en gezelligheld van een familie· 
hotel. Alle kamers met modern comlorl. 
In voor· en naseizoen speelale arrangementen. 
Voor inlichtingen 
en reservenngen: 
Telefoon 05418 481 



Oudheidkamer Twente

HUIZE 
HÖLTERHOF 
Hölterhofweg 325 
7534 PT Enschede 
Tel. 053- 611306 

Huize Hölterhof, moeilijk te vinden ....... . 
Een openbaring om te ontdekken! 
Van november tlm april: 
diners-koffietafels 
recepties-familiereünies enz. 

Van mei tlm oktober: 
55-plus vakantieweken. 
Vraagt folder en programma. 

A. Bon zet sPEciAAL BOEKBINDERIJ 
DE OSSENBOER 44 - ENSCHEDE 

tel. 053·314069 

OOK UW BINDWERK 
IS BIJ ONS WELKOM 
Wij zijn een niet te grote 

binderij waar kwaliteit 
en service nog 

mogelijk is 

Gespecialiseerde handboekbinderij 

l'(l()r particuliere- en r!jksopdrachten. 

Levering franco door geheel Nederland 

Kleine tot grote oplagen -speciale opdrachten. 




