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In memonam mr. Schönfeld Wiehers 
22 mei 1901 - 19 november 1992 

Het was in de zomer van 1957 dat ik met 
de bats in de hand op een stukje veld
grond van landbouwer Timmerman in Ma
riënberg meehielp bij een bodemonder
zoek, toen in de verte een vehikel nader
de, dat nauwelijks de naam auto in mij 
opriep. Toen de wonderbaarlijke woonwa
gen stilhield en de chauffeur uitstapte, kon 
ik mijn ogen niet geloven. Daar stond hij 
dan, de notaris van Rijssen, vorser op het 
gebied van de Twentse volkstaal, bewon
deraar van de prehistorie én Europa-zwer
ver. Als lid (en penningmeester) van de 
Werkgemeenschap voor Archeologie en 
Historie was hij aan de weet gekomen dat 
bij boer Timmerman wat in de grond zou 
zitten . De kennismaking heeft geleid tot 
een 35-jarige vriendschap, die in mijn Ie-

ven staat gegrift als een van de meest 
aparte, levendige en leerzame. 
Karel Schönfeld Wiehers heeft, op voor
dracht van ondergetekende, een 15-tal ja
ren in het Algemeen Bestuur van onze Ver
eniging gezeten. Eigenlijk kwam deze man 
in het verenigingsleven nooit voldoende uit 
de verf. Hij timmerde niet aan de weg, was 
zeer bescheiden van aard en had een ster
ke binding met de natuur. 
Geboren in Naarden, verhuisde hij in het 
begin van deze eeuw met zijn ouders naar 
Rijssen, waar zijn vader notaris was ge
worden. Met zijn broer, de later als Bel
campo bekend geworden auteur en stu
dentenarts in Groningen, groeide hij in 
Rijssen op, waar hij zijn hele leven is ge
bleven. Toen hem op een gegeven ogen
blik - na de dood van notaris Bernard - ge
vraagd werd notaris in Rijssen te worden, 
heeft hij dit aanbod afgeslagen omdat hij, 
zoals hij het zelf uitdrukte, niet achter een 
stadsgevel zijn leven wenste te slijten. 
Hij is een echte vrijbuiter gebleven. Als de 
bladeren in de herfst begonnen te vallen, 
trok hij met de vogels mee naar het Zuiden 
en overwinterde in Spanje. In april ver
scheen hij weer in Rijssen en hervatte zijn 
notariële werk, eerst op het kantoor van zijn 
vader, later onder diens opvolgers, en een 
tijdlang zelfs als plaatsvervangend notaris. 
Het is zijn grote verdienste geweest - en 
daarvoor is hij ook geridderd - dat hij drie 
woordenboeken heeft samengesteld van, 
zoals hij die noemde - de oude Twentse 
taal. De woorden, uitdrukkingen en uit
spraak zijn sterk beïnvloed door het Rijs
sens dialect, hetgeen niet verwonderlijk is. 
Het eerste, dat hij uitgaf onder de titel 
'Woordenboek van het Rijssens dialect', 
verscheen in 1959 op het formaat van een 
notariële acte. In 1979 zag het grote 
'Woordenboek Nederlands-Twents' het 
licht als uitgave van de Vereniging Oud
heidkamer 'Twente' en telde 604 bladzij-
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Jaarthema 1993 

Op 25 januari 1943, nu 50 jaar geleden, 
werd door de Duitse bezetting in Overijssel 
een begin gemaakt met de vordering van 
torenklokken. Het ligt voor de hand dat 
aan de grootste klokkenroof die ooit in ons 
land heeft plaats gevonden, in 't lnschrien 
aandacht wordt besteed. In twee afleve
ringen geeft M. Paskamp-van Santen een 
overzicht van de belangrijkste gebeurte
nissen, die vóór, tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog plaats vonden. 
In het juli-nummer zal van de heer R. de 
Jong een artikel worden geplaatst over en
kele minder bekende klokkengieters, 
waarvan werkstukken in Twente te vinden 
zijn. De heer G. Bartslink werd bereid ge
vonden in het october nummer aandacht 
te besteden aan enkele gebruiken in ver
leden en heden met betrekking tot het lui
den van klokken en de verschillen die zich 
voordoen bij bepaalde geloofsrichtingen. 

den. Vier jaar later sloot hij zijn taalstudie 
af met het 'Woordenboek Twents-Neder
lands', uitgebracht door de Stichting Oud
Twentse Volkstaal en de Oudheidkamer 
'Twente'. Ook schreef hij in het 'Riesns' 
aan aantal reisverhalen , zoals 'Reajsbree
we oet Spanje' en 'Noar 's Vuerspiejege 
Aejlaand (Sicilië), met veel foto 's verleven
digd. Alle verhalen zijn in 1989 gebundeld 
en rijk geïllustreerd uitgegeven onder de ti
tel Raejsbreewe oet de Kueklkoare. De 
kampeerauto is afgebeeld op de omslag 
van het dikke boek. 
Het meest treffende voorbeeld van de 
werkwijze, de uitdrukkingskracht en het 
aparte van Karel Schönfeld Wiehers is te 
vinden in zijn dialect-bijdrage aan het Jaar
boek Twente van 1972, waarin hij schrijft 
over Tweantses muejsn eane, Aan de rand 
is Twente het mooist. 
Tweantes muejsn kearl is neet mear! 

A.L. Hulshoff 
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Bereikbaarheid 
Oudheidkamer 

Gelukkig kunnen wij u mededelen, dat ons 
verblijf in het Rijksmuseum Twenthe gerekt 
wordt tot de zomervakantie van 1993. Dit 
houdt in, dat al onze activiteiten (lezingen, 
cursussen, bibliotheek, collectie en kan
toor) in het museum tot die tijd normaal 
doorgang kunnen vinden. 
Zoals u weet heeft conservator Herman 
Hagens per 1 december 1992 afscheid 
genomen van het museum. Met zijn ver
trek dreigde evenwel de bereikbaarheid 
van de Oudheidkamer 'Twente' in het 
Rijksmuseum Twenthe in het gedrang te 
komen. Wij zijn echter blij te kunnen mel
den, dat een aantal vrijwilligers bereid 
bleek om als 'vraagbaak' en verzorger van 
onze co llectie op te treden. 
Mevr. Jantine Rijpma blijft op de vrijdagen 
onze bibliotheek en de uitleningen verzor
gen. Helaas moesten de regels voor het 
raadplegen van onze bibliotheek worden 
aangescherpt: tassen mogen niet langer 
worden meegenomen naar de studieruim
te, doch moeten bij de gardarobe worden 
achtergelaten. 
Mevr. Riet Luiten is op woensdag-, don
derdag- en vrijdagmorgen op het kantoor 
van de Oudheidkamer aanwezig en te 
raadplegen over textilia, terwijl mevr. Auk
je Krommendijk voor de totale verzameling 
te spreken zal zijn op donderdag tot 15 30 
uur en op vrijdag de gehele dag. 
Onze vereniging is nu telefoni sch bereik
baar onder een eigen nummer: 053 -
309114. Bij afwezigheid van de vrijwilligers 
is een antwoordapparaat aangesloten. Uw 
ingesproken boodschappen zullen op de 
kortst mogelijke termijn worden beant
woord. 
Wij gaan ervan uit, dat met bovenge
noemde voorzieningen en dankzij de inzet 
van de vrijwil ligers onze bereikbaarheid 
optimaal is. 

J.J .H . Meijer 
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De Duitse klokkenroof tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (1) 

Het vorderen van klokkenbrons voor mili
taire doeleinden is in Europa eeuwenlang 
een normaal verschijnsel geweest. Een 
vijandelijk leger dat een stad of dorp had 
veroverd, beschouwde de klokken als oor
logsbuit. Ze werden eigendom van de 
artillerie. Was er geen behoefte aan brons, 
dan moest de bevolking in plaats daarvan 
'klokkengeld' opbrengen , een bedrag ge
liJk aan de waarde van de klokken. 
Overigens was het ook zo, dat in vredes
tijd onbruikbaar geworden geschutstukken 
aan kerken en kloosters werden geschon
ken om er weer klokken van te gieten. Le
gers konden dus naar believen over brons 
beschikken, maar verspillen deden zij het 
niet. 
In 1907 is officieel aan deze 'gewoonte' 
een einde gemaakt. Tijdens de Tweede 
Vredesconferentie in Den Haag werd be
paald dat in beslagneming van historische 
kunstvoorwerpen in vijandelijk gebied 
voortaan ongeoorloofd zou zijn. Voor het 
vorderen van klokken in eigen land was 
elke regering zelf verantwoordelijk. Tien 
jaar later zouden van de 70.000 in Duits
land aanwezige klokken 60.000 worden 
vernietigd om de Eerste Wereldoorlog te 
kunnen voeren. En nauwelijks 20 jaar 
daarna kondigde Göring aan, dat in heel 
Duitsland in een komende oorlog niet meer 
dan 10 tot 12 klokken over zouden blijven! 

In de loop van de jaren dertig werd duide
lijk dat inderdaad moest worden gevreesd 
voor een nieuwe oorlog . Mocht Nederland 
daarin betrokken raken, dan zouden de 
wapenfabrikanten al snel met een tekort 
aan metalen te maken krijgen. En ook de 
Nederlandse regering zou dan niet aarze
len de hand aan het eigen klokkenbezit te 
slaan. Dat blijkt ook uit de aanvang van de 
brief, die op 13 april 1 939 door de toen
malige Minister van O.K. en W., J.R. Sla
temaker de Bru·1ne, aan alle gemeente-

besturen in Nederland werd verzonden: 
"Oe ondervinding heeft geleerd, dat er in 
geval van oorlog veel kans bestaat, dat de 
klokken (bellen) uit de torens van de ker
ken, stadhwzen enz. worden in beslag ge
nomen en versmolten, omdat het metaal, 
waaruit zij zijn gegoten, noodig is voor mi
litaire doeleinden ... . " 
In 1 937 had de Rijksdienst voor de Monu
mentenzorg aan de Nederlandse Klokken
en Orgelraad (N.K.O.) opdracht gegeven 
een inventaris op te maken van alle in ons 
land aanwezige klokken en carillons. Aan 
de hand daarvan zou worden beslist welke 
klokken van vordering gevrijwaard konden 
blijven . 
In maart 1 940 was de inventarisatie ge
reed: het totale aantal luid- en speelklok
ken in Nederland bedroeg 9000 en had 
een geschat gewicht van bijna 3 ,5 miljoen 
kg aan brons. In overleg met het Ministerie 
van Defensie werd besloten, dat in het ui
terste geval slechts 1 0% van dit gewicht, 
bestaande uit de meest waardevolle klok
ken en cari llons, gespaard zou worden. 
Voorwaar geen halve maatregel! 
De ' Inspectie voor de Bescherming van 
Schatten van Kunst en Wetenschap tegen 
Oorlogsgevaren' - kortweg de 'Inspectie 
Kunstbescherming' - werd met de selec
tie belast. De verantwoordelijken waren Dr. 
Jan Kalf (directeur Monumentenzorg) in
specteur, J.W. Janzen adjunct inspecteur 
en Dr. W.v.d. Eist (lid van de NK.O.) ad
viseur. De gelukkige bezitters van de van 
vordering vrijgestelde klokken moesten de 
letter 'M '(Monument) in witte verf op het 
kloklichaam schilderen. Omdat men geen 
idee had met welke buitenlandse macht 
ons land eventueel te doen zou krijgen, 
werd bij de klok een mededeling bewaard , 
opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits 
en Engels, van de volgende inhoud: 
"De Nederlandsche Regeering heeft een 
zeer beperkt aantal klokken als historische 
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gedenkstukken van de grootste betekenis 
van vordering vrijgesteld en richt tot de be
velhebbers der militaire macht van andere 
mogendheden het dringend verzoek deze 
met een 'M' gemerkte klokken eveneens te 
sparen." 

Duitsland, dat in 1939 de oorlog begon, 
stond nog geen jaar later voor de beslis
sing of tot vordering van de eigen klokken 
moest worden overgegaan. Vanaf 22 juli 
1941, de dag waarop de Duitsers onver
wachts Rusland binnenvielen, werden zo
wel in Duitsland zelf als in vrijwel alle toen 
bezette gebieden in Europa (uitgezonderd 
Denemarken, Noorwegen en Frankrijk) op 
grote schaal klokken gevorderd . 
Bij de capitulatie van ons land op 14 mei 
1940 lag het volledige Nederlandse klok
kenbestand op papier voor de bezetter 
klaar. Maar het zou nog tot eind 1942 du
ren voordat er daadwerkelijk gebruik van 
werd gemaakt. Daardoor kreeg de In-

Gemeenteklok van 1571 uit de Stiftskerk te 
Weerselo 
Foto-archief Oudheidkamer 'Twente' 
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spectie Kunstbescherming in de persoon 
van de heer Janzen de gelegenheid, om 
over het te leveren gewicht aan klokken
brons met de Duitsers te onderhandelen. 
Hij kreeg het voor elkaar dat boven de met 
'M' gemerkte klokken nog 15% extra aan 
belangrijke klokken, inclusief alle carillons, 
gespaard zouden blijven . Men kwam over
een dat alle luidklokken, gemaakt vóór 
1600, waaronder die van befaamde klok
kengieters als Geert van Wou, de gebroe
ders François en Pierre Hemony en Hen
drik Wegewart , behouden bleven; tevens 
van alle latere gieters tenminste één exem
plaar en dan nog klokken die om speciale 
redenen voor behoud in aanmerking kwa
men. Voorlopig echter zouden alle klokken 
in de torens blijven hangen , hoewel ze 
sinds de capitulatie niet meer geluid 
mochten worden. 

Op 21 juli 1942 kondigde de Rijkscom
missaris van Nederland, Dr. Seys lnquart , 
de (2e) 'Metaalverordening ' af. Waren al 
eerder van particulieren voorwerpen van 
koper, tin, nikkel , lood en legeringen ge
vorderd, nu volgden klokken , brouwerijke
tels, bierleidingen, melkbussen, orgelpij
pen en bronzen monumenten. In novem
ber kregen alle burgemeesters in Overijssel 
bericht van de wnd. Commissaris van de 
Provincie, Jos.E. Vogt, dat in opdracht van 
de Rüstungsinspection zou worden over
gegaan tot de vordering van de klokken in 
hun gemeenten . De 'M' -k lokken konden 
vooreerst in de torens blijven hangen. Alle 
andere klokken had men inmiddels aan de 
hand van de inventaris uit '39/' 40 verdeeld 
in drie categorieën. 
Groep A omvatte meest moderne klokken 
zonder historische- of kunstwaarde, die 
onmiddellijk naar Duitsland afgevoerd kon
den worden. (In Overijssel 119, gewicht 
49.740 kg) 
De klokken uit groep B hadden wel een 
zekere kunstwaarde, maar waren nodig 
om het vereiste gewicht aan brons te ver
krijgen. (In Overijssel 95, gewicht 26.555 
kg) 
De klokken uit groep C hadden zoveel 
kunstwaarde, dat ze zo lang mogelijk vast -
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gehouden dienden te worden. In deze 
groep waren tevens alle klokken onder de 
150 kg ondergebracht, die niet gevorderd 
zouden worden. (In Overijssel 127, ge
wicht 48.879 kg) 
Het ging hier dus om een totaal van 341 
klokken met een gezamenlijk gewicht van 
ca. 125 000 kg (14% van het door het he
le land op te brengen gewicht). Deze zou
den op een nader te bepalen datum wor
den gedemonteerd, weggehaald en ver
zameld op daarvoor aan te wijzen 
terreinen. 
De Commissaris wees erop dat archivaris
sen , plaatselijke musea en leden van 
heemkundecommissies op deze verza
melpunten de gelegenheid zouden krijgen 
om van belangrijke teksten afschriften te 
maken en eventueel van bijzondere ver
sieringen afdrukken te maken, ter docu-

mentatie voor het nageslacht. 
De Inspectie Kunstbescherming zette on
middellijk een landelijke klokkenregistratie 
op. Op 16 november 1942 nam Dr. 
C.C.W.J. Hijszeler uit Enschede de leiding 
op zich van de registratie in de Provincie 
Overijssel . De toen 40-jarige Hijszeler was, 
na zijn studie letteren en archeologie , 
sinds 1 938 als wetenschappelijk ambte
naar verbonden aan het Rijksmuseum 
Twenthe. 
Hij vroeg alle burgemeesters hem behulp
zaam te zijn bij het verzamelen van de be
nodigde gegevens en schakelde de En 
schedese tekenaar G. van Haeften in om 
die te verwerken. 
Van iedere klok werd een registratiekaart 
gemaakt waarop deze gegevens werden 
vastgelegd: gemeente, plaats van her
komst, middellijn van de slagrand, hoogte, 

DoYP I DIEPENHEIM I N.H.K.zyk lW 214 
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Voorbeeld van een registratiekaart, getekend door G. van Haeften 
Archief Oudheidkamer 'Twente' 

5 

Oudheidkamer Twente



jaartal, gieter, opschriften en korte karak
teristiek van de versiering. Van de klokken 
gegoten vóór 1800 (130 stuks) werden de 
versieringsmotieven gefotografeerd. Van 
opschriften en ornamenten werden gips
afgietsels gemaakt en van elk opschrift 
ook nog eens een frotto, een afwrijfsel op 
papier met behulp van een zwartmiddel. 
Van Haeften en de fotograaf N. Nieuwen
huis , eveneens uit Enschede, legden van 
alle 341 klokken (inclusief de carillons van 
Almelo en Enschede met resp. 38 en 42 
klokken), de kenmerken vast. Twee jonge 
leerlingen van Van Haeften, Marie Eitink en 
Jan Geerdink, maakten 175 gipsafdrukken 
van de opvallendste teksten en versierin
gen. Het gehele karwei was binnen enkele 
maanden afgerond. 
Zo was een unieke documentatie ontstaan 
die, zeker na de vernietiging van een deel 
van deze ambachtelijke kunstwerken, van 
onschatbare waarde zou zijn. 

Tijdens de registratie was gebleken dat bij 
de indeling in categorieën fouten waren 
gemaakt. Gelukkig werd in februari 1943 
toegezegd, dat een aantal klokken door 
een Duitse deskundige nogmaals bekeken 
zou worden. Alle klokken, gegoten vóór 
1800 kwamen hiervoor in aanmerking en 
moesten van een 'P'(Prüfung) worden 
voorzien. Ze werden overigens wel uit de 
torens weggehaald, maar zouden voorlo 
pig nog in Nederland op enkele centrale 
verzamelpunten blijven staan. 
Inmiddels was in november 1942 in de zu i
delijke provincies al een begin gemaakt 
met het weghalen van de klokken. P.J. 
Meu lenberg, een aannemer uit Heerlen, 
was als 'Genera! Unternehmer der Son
derreferates Metallmobilisierung' met de
ze taak belast. (Onder verantwoordelijk
heid van deze 'Klokken-Peter' zijn zeker 
4000 klokken uit Nederland verdwenen) 
Op 25 januari 1943 was Overijssel aan de 
beurt. Teneinde sabotage te voorkomen 
moest door de burgemeesters voor poli
tietoezicht worden gezorgd. Pastoors , 
predikanten en andere daarvoor in aan
merking komende personen dienden zich 
te onthouden van het verwekken van agi-
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tatie onder de bevolking. 
Openlijke protesten werden echter maar 
weinig gehoord. Deken Van der Waarden 
van Almelo was dan ook een uitzondering. 
Hij liet zijn beiaardier bij het slaan op de 
hele en halve uren op heimelijke wiJZe en
kele vaderlandse liederen ten gehore bren
gen. 
(Was dat de reden waarom in maart 1943, 
ondanks de overeenkomst , 28 van de 38 
klokken werden gevorderd?) 
Veel gemeentebesturen. kerkvoogdijen en 
-besturen dienden verzoeken in om de 
klokken in hun gemeente of kerk te mogen 
behouden. Vrijwel allemaal zonder resul
taat. 
De weggehaalde klokken werden opge
slagen op lege fabrieks- of haventerreinen 
in Almelo, Enschede, Steenwijk, Deventer 
en Hardenberg. Vandaar werden ze naar 
drie centrale punten overgebracht: de 
klokken uit Groningen, Friesland, Drente 
en Overijssel in Meppel, die uit Gelderland , 
Noord-Brabant en Limburg in Tilburg en 
die van Noord - en Zuid-Holland en Zee
land in Spijk (bij Gonnchem). 
Toen duidelijk werd dat de Duitse deskun
dige, professor Schelling uit Hamburg , de 
beoordeling van de 'P' -klokken wel aan de 
Nederlanders wilde overlaten, zette Dr. 
Kalf onmiddellijk de heren Van der Eist en 
Hijszeler aan het werk, respectieveliJk als 
klankdeskundige en kunsthistoricus. Ge
zamenlijk beoordeelden zij alle 'P'-klokken 
in Meppel, Spijk en Tilburg op hun histori
sche waarde en op klankkwaliteit , hetgeen 
nog niet eerder was gebeurd. Dit onder
zoek leverde, behalve nieuwe gegevens, 
vooral weer tijdwinst op! 

wordt vervolgd 

M. Paskamp-van Santen 
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Inventaris nummer KT 64, een deftig vest 

Enkele van de meest waardevolle stukken 
uit de kledingkollektie van de Oudheidka
mer zijn gekleurde wollen damasten he
renvesten. Twee daarvan stammen uit 
Markelo. Deze zijn glanzend donkerblauw 
van kleur met motieven in rood en goud
bruin. Ze hebben lange mouwen en doen 
denken aan jassen. De andere exemplaren 
zijn echte vesten, zonder mouw en be
doeld om onder een jas te dragen. 
Vest KT 64 is eind 18e-eeuws, halflang, 
mouwloos en bestaat behalve uit wollen 
damast ook nog uit verschillende katoenen 
stofjes. Het is geheel gevoerd met grof, 
ongebleekt linnen dat evenals andere lin
nen voeringen nog in uitstekende staat 
verkeerd . De hals is rond en zowellinks
als rechtsover te sluiten met vanuit de 
schouder links en rechts 8 platte koperen 
knopen. Het linkervoorpand is van blauw 
damast, het rechter van paarse katoenen 
changeant. Onder de oksels is een stuk 
blauw/witte katoen ingezet. De achter
panden zijn van bruine, paarse en blauwe 
katoen. 
Het gebruik van andere, goedkopere stof
fen werd gedaan uit zuinigheid. Wat niet 
zichtbaar was hoefde niet duur te zijn. 
Over het vest ging immers een jas. Het
zelfde zien we bijvoorbeeld bij de lange 
vrouwenjakken aan het begin van de 20e 
eeuw. Deze werden over de rok gedragen 
en de panden die vóór over de rok vielen 
werden van ander, goedkoper materiaal 
gemaakt, wol zusterlijk naast kunstzijde en 
katoen en dit alles in merkwaardige kleur
stellingen. Het maakte niet uit, er kwam 
toch een schort over. Zo kon men in som
mige gevallen over meerdere ' luxe' kle
dingstukken beschikken en de illusie wek
ken van grote rijkdom. Het ging er immers 
om wat de ander ervan dacht. 
Vest KT 64 hing behoorlijk gehavend op 
zijn hanger voordat het vorig jaar augustus 
bij de Tiendschuur in Tilburg gerestaureerd 

werd. De restauratie nam bijna 8 dagen in 
beslag. 

Het herenvest, ook wel kamizool , heeft 
een lange geschiedenis. 
Onder Ledewijk de 14e wordt het een be
langrijk kledingstuk. Gemaakt van kostba
re stof reikte het wel tot de knieën. Vanaf 
de era Ledewijk XVI werd het vest gedra
gen 'sous tous les vêtements de dessus 
des hom mes'. De voorkanten en de on
derkanten van de mouwen waren van 
kostbare stof, de rest van voeringstof'). 
Rond 1730 is het vest waarlijk een pronk
stuk. In Engeland worden dan de eerste 
mouwloze vesten gedragen. Tijdens het 
Rococo wordt het vest steeds korter. Aan 
het eind van de 18e eeuw reikt het tot aan 
de taille en komt de naam 'gilet' naar vo
ren. Het krijgt een dubbele rij knopen en is 

Damasten herenvest, 1e kwart 19e eeuw. Koll. 
Oudheidkamer 'Twente', lnv.nr. KT 64 
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bij voorkeur van damastweefsels (1730-
1780). In die tijd reikten de vesten in onze 
contreien nog tot de knieën. 
Heerlijk om te lezen wat beschrijving van 
kleding aangaat, is de Camera Obscura 
van Hildebrand. Meneer van der Hoogen 
bijvoorbeeld, maakt zijn entree bij de fami
lie Kegge, gekleed of eigenlijk 'gedost' in 
een zeer nauwe groene rok met zeer klei
ne vergulde knoopjes en zeer nauwe en 
korte mouwtjes, een zeer wijde pantalon 
met zeer spits toelopende pijpen en een 
gebrocheerd zijden vest. Een zwartsatijnen 
strop, in welks slippen een zeer lange, 
zeer dunne gouden doekspeld stak, met 
een klein gouden snoertje daaraan vast, 
stro-gele handschoenen en zeer puntige 
laarzen voltooiden zijn kledij. 

Tijdens het empire (1800-1815) ontstaat 
de basis voor de herenmode zoals we die 
nu nog kennen. Jas, broek en vest -
eerst kleurig, daarna steeds meer in ge
dekte tinten - hemd en das. 
Een jas mag dan langer of korter zijn, de 
revers ronder dan wel puntig, de kraag 
een vadermoorder, moeizaam bevestigd 
aan het stijf gesteven witte hemd of een 
button-down kraag op een hemd in zuur-

Modieus linnen herenvest, omstreeks 1830. 
Koll. Oudheidkamer 'Twente', lnv.nr. KT 56 
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stok streep van C&A. In grote lijnen is 
sindsdien weinig verandert. 
De broek blééf gewoon lang en jas en vest 
werden nóóit meer geborduurd met goud
draad en pailletten (behoudens een enkele 
rage, de popscene, of waaghalzerige T.V.
personalities). 

De herkomst van de wollen damast is een 
heel ander verhaal. Het lijkt raadselachtig, 
maar niemand weet precies waar deze 
18e-eeuwse, luxe stof gemaakt of gekocht 
werd. 
Natuurlijk werd ook in Twente wol ver
vaardigd. Grove wollen weefsels voor ei
gen gebruik. Wollen stof werd ook wel 
'over de grens' gekocht. Plaatsjes als 
Nienborg en Metelen hadden fabriekjes die 
behalve wollen laken ook damasten ver
vaardigden. De wol voor deze damasten 
werd met linnen gemengd. Deze damas
ten waren blauwgeverfd en werden ge
bruikt voor o.a. de daagse vesten van de 
betere boer. Van deze blauw damasten 
vesten is bekend dat ze als enige versie
ring 6 zilveren knopen hadden. De vesten 
voor zon-en feestdagen hadden een dub
bele rij. 
Zeker tot aan het eind van de 18e eeuw en 
zelfs nog later vormden Twente en de 
Achterhoek een afgelegen plattelandsge
bied met weinig welvaartsbronnen en met 
een lage levensstandaard. Het boerenbe
drijf voorzag in de behoeften van het 
grootste deel van de bevolking. Niettemin 
bestond er natuurlijk geen volledige zelf
voorziening. Daarvoor zijn verschillende 
voorbeelden aan te wijzen. Al heel vroeg 
werden bijvoorbeeld sommige wollen 
weefsels van buiten betrokken voor het la
kense pak van de mannen en bijzondere 
stoffen waren ook nodig voor de kerk
dracht van de vrouwen2

). 

Wolnijverheid zocht haar middelpunt bij 
voorkeur in de dichtbevolkte stad; de vele 
deelbewerkingen vereisten hier de gespe
cialiseerde arbeid van veel mensen. De 
Leidse wolindustrie was omstreeks 1800 
al aan zijn einde. 
Enschede had een fabriek van halfwollen 
bukskins van 1857-1862. Ook niet veel 
dus3

). 
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De schapenhouderij in ons land kon niet 
tippen aan die van bijvoorbeeld Notting
ham. Leicester en Norfolk•). 

Tot nu toe zijn twee mogelijke plaatsen 
van herkomst van het vest aan te duiden. 
De ene is Ost-Friesland (conservatrice Al
tonaer Museum Hamburg) maar zekerheid 
bestaat hierover niet. Een andere is Enge
land. Het patroon van vest KT 64 is Frans, 
maar dat zegt niet veel omdat de patronen 
vrijwel altijd waren geïnspireerd op kost
bare Franse zijden damasten. Ook toen al 
werd vlijtig gekopieerd. In Engeland ge
beurde dat op grote schaal en men expor
teerde de produkten naar het vasteland 
van Europa. Rotterdam en Oostende wa
ren doorvoerhavens voor goederen uit 
Norwich. Rond 17 40 werd jaarlijks onge
veer 340 ton textiele goederen verscheept. 
Deze waren uiteindelijk bestemd voor 
markten in Nederland, handelshuizen in 
Frankfurt en markten in Basel en Noord
Italië. De Napoleontische oorlogen (1793-
1815) brachten veel schade toe aan die 
handel. 
Zo'n Brits wollen damasten vest was duur, 
maar altijd nog goedkoper dan de Franse 
zijden damasten die als voorbeeld gediend 
hadden. 
In Norwich waren in de 2e helft van de 18e 
eeuw zo'n 30 fabrieken, en de stad werd 
in de 18e eeuw erkend als hét centrum 
voor de fabrikage van dergelijke stoffen. 
De stoffen uit deze stad waren vermaard 
om hun uitstekende bewerking en afwer
king. Een bijzonder proces waar de fabri
kanten om bekend stonden was het heet 
persen van de stof waardoor het weefsel 
een hoge glans kreeg. Norwich heeft de
ze damasten in grote hoeveelheden ver
vaardigd5). Rond 1780 werden deze stof
fen ook in Londen en Yorkshire gemaakt. 
Er is voor wat betreft de 2e helft van de 
18e eeuw nauwelijks dokumentatie over 
export naar het vasteland van Europa. 

Overigens gaven naar Norwich opgestuur
de detailfoto's van vest KT 64 geen zeker
heid omtrent de herkomst, wél dat het 
weefsel van hoge kwaliteit is. 

Welke waren de firma's die dergelijke goe
deren importeerden en hoe kwamen ze 
vervolgens bij bijvoorbeeld een boerenfa
milie in Twente? Uit een boedelinventaris 
van het erve Wegelaar van 7 februari 1823 
staat tussen de beschrijving van manskle
ren als een bomzijden buis, een pijrok en 
een baaien onderbroek, ook een damas
ten borstrok met 16 zilveren knopen. Dit is 
samen met een blauw en een grijs lakense 
rok 6

) het duurste kledingstuk: 9 gulden en 
15 stuivers. Of het hier om een blauw 
wol/linnen vest gaat uit Metelen, of toch 
een kleurig vest uit misschien Engeland of 
Ost-Friesland, is niet na te gaan. 
In Meppel bijvoorbeeld werden op de 
markt damasten verkocht. (o.a. gebruikt 
voor Staphorster vrouwenrokken). Deze 
marktkooplui hadden hun winkels in Am
sterdam en kwamen per schip over de 
Zuiderzee7

). 

Abraham Annink, 'Oabrams Eumken', geb. 
1790, in oude dracht. Archief Oudheidkamer 
'Twente' 
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De vesten in de kollektie van de Oudheid
kamer zijn door vroegere dragers, of beter 
hun vrouwen of de kleermaker, wel ver
steld maar niet groter of kleiner gemaakt. 
Niet groter, omdat de stof al tot de laatste 
centimeter gebruikt werd, er was niets 
meer over om uit te leggen en niet kleiner, 
omdat dat natuurlijk zonde was. Je zou 
eens wat van die dure stof moeten afknip
pen en snippers overhouden waarmee 
niets meer te doen viel. 
Het materiaal van de knopen speelde ook 
een rol. Van zilver, verzilverd tin of tin, hoe 
meer knopen hoe sjieker. De meesten 
hadden echter geen geld voor een derge
lijk kledingstuk. De oorspronkelijke kleding 
van boeren was donkerbruin, grauw. 
Damasten vesten werden voornamelijk 
door 'grote' boeren gedragen, ze worden 
er ook mee afgebeeld. Vóór de boeren 
werd deze kleding gedragen door land
adel, advocaten en kooplieden (dr. Otten
jan noemt dat de 'Honoratiorenschicht'). 
Uiteindelijk, zoals dat met een mode gaat, 

Pop gekleed in boerendracht, 1 e helft 19e 
eeuw. Opname uit 1930. Archief Oudheidka
mer 'Twente' 
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is ook dit kledingstuk gedoemd af te zak
ken naar lagere regionen in de sociale 
rangorde. De upper class kan zich variatie 
veroorloven en wil niet gezien worden in 
dezelfde zaken als haar personeel. Een 
mode wordt dan door de eersten afge
zworen, evenals bijbehorende mimiek, fy
siek, vaak zelfs moraal en religieus besef. 
Aangezien het in het geval van een da
masten vest om een kostbare zaak ging, 
werd een dergelijk kledingstuk niet weg
gegeven aan knecht of anderszins minver
mogende, maar bleef het, ook als het niet 
langer gedragen werd, als voorwerp van 
waarde in de familie. Wat moest een dag
loner in zo'n luxe vest. Hij zou zijn plaats 
vergeten. 
Veel later, rond 1900, wordt de 'jas van 
meneer' (het zwarte colbert of pak) wat 
makkelijker weggegeven. Het kledingstuk 
was donker, zonder franje en veel alge
mener. Kleur en snit verschilden op het 
eerste gezicht niet zozeer van het destijds 
matige konfektiewerk (er werd gewerkt 
met slechts enkele standaardmaten). Zo'n 
jas kon men met gerust hart en gesust ge
weten weggeven omdat het oorspronkelij
ke maatwerk voor meneer bij de begun
stigde tóch niet zat. Slobberig of te krap. 
De kwaliteit van de stof blééf natuurlijk, 
maar uiteindelijk zag het er toch weer uit 
als 'de kleine man met zijn konfektiepak
kie an'. De 'leisure'- en de 'werking' class 
bleven op dezelfde afstand. De wereld 
bleef in orde. 

R. Luiten 

Noten 
1. Boucher Francois, Histoire du costume en oc

cident de l'antiquité a nos jours, Flammarion 
France 1 965 index p.433, 443 

2. Textielhistorische Bijdragen nr.16 1974, art. 
dr.J.A. Boot, De markt voor Twents-Achter
hoekse weefsels in de tweede helft van de 18e 
eeuw, p.12. Boot doelt hier waarschijnlijk ook 
op de kant ten behoeve van de cornetmutsen, 
die veelal uit Vlaanderen kwam. 

3. Benthem van A., Het Fabriekswezen te En
schede 1860 p. 15 

4. Salomons H., Hetjaar 1832, p.32 
5. Mr.J. Renten, Castie Museum Norwich eindigt 

eAn van zijn brieven als volgt: "despite the 
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De Deventer tiende in Zuidtwents perspectief 
( 1) 

De betrekkingen tu ssen Deventer en 
Twente waren in de Middeleeuwen veel in
tensiever dan heden ten dage. Deventer 
was toentertijd een belangrijk handelscen
trum met een uitstraling tot ver in Westfa
len. Het maakte deel uit van het bestuurs
college van Overijssel (college van Ridder
schap en Steden) en het speelde in het 
kerkelijk leven van het gewest een belang
rijke rol, met name toen het in 1559, bij de 
vorm ing van het bisdom Deventer, bis
schopsstad werd'). Deventer had reeds 
omstreeks 1200 stadsrecht') en dat stond 
model voor het stadsrecht der Twentse 
stedekes, waarschijnlijk ook voor dat van 
Enschede) . 
Met deze invloedrijke Hanzestad onder
hield Twente tal van betrekkingen. Naast 
handelsrelaties (Deventer had een belang
rijke graanmarkt ') ) waren ook van belang 
de betrekkingen met Deventer als stad 
waar beroep kon worden aangetekend op 
uitspraken van de gerichten der kleine ste-

strong export trade to th e continent, it is very 
difficult to identify local manufacture from exls
t ing documentat ion. lt IS all very frustratingl" 
Dat kan ik alleen maar onderschrijven. 

6. Wollaken was eveneens een luxe art ikel waar 
van bekend is dat het al eeuwen lang uit Enge
land geëxporteerd werd. 

7. Dhr.D. Kok. Staphorst. Hier worden o.a. de 
zwart wollen damasten rokken bedoelt zoals ze 
ook in de ko llekt ie van de Oudheidkamer ver
tegenwoordigd zi jn . 

Literatuur: 
OttenJan Helmut, Bauernhäuser. Bauernstuben, 
Bauerngarten. Bauernkleidung. uitg. Muse
umsdort Gloppenburg 1989. 
Kostuum, Jaaru itg. Ned. Kostuumvereniging 
voor Mode en Streekdracht 1985. art. Bianca 
du Mortier, Inleiding op de ontwikkeling van de 
herenkleding 1700-1850. 
Boot. dr .J.A. P.G .. De Twentse Katoenni jver
heid 1830- 1973. A'dam/PanJS 1935. 
Hildebrand. Camera Obscura. 4e dru k 1979. 
naar de 10e u1tg. van 1878, Septuaginta. Al 
phen a/d Rijn. 

den , terwijl de Klaring te Colmschate op 
analoge wijze competent was voor de uit 
spraken van de landgerichten '). 
In Deventer was ook een aanzienl ijke fi
nanciële macht geconcentreerd . Deze ver
strekte aan de Staten van Overijssel voor
schotten op de belastinginkomsten en 
mocht dientengevolge in Twente belastin
gen heffen. De financiële invloed van 
Deventer had een belangrijke kerkelijke 
component in de tiendplicht van een groot 
aantal erven in Zuid-Twente (Twekkelo, 
Usselo/Boekelo , Haaksbergen en Hengelo 
(Woolde) t.o.v. de Lebuïnuskerk te Deven
ter. Aan deze tiendplicht zal in dit artikel 
nader aandacht worden besteed. 

Tienden als kerkelijke belasting 
Tienden konden aanvankelijk beschouwd 
worden als een kerkelijke belasting. De 
grondgebruiker diende 1/ 1 0 deel van de 
oogst af te staan aan de kerk t.b.v. het on
derhoud van geestelijkheid en kerkgebou
wen. Tiendrechten hebben diepe hi stori 
sche wortels. In het Oude Testament 
wordt dit rech t toegekend aan de Levieten 
die ervan onderhouden we rden als ver
goeding voor de dienst aan Jahwé (Nu
meri XVIII 21-25) en verder "ook is elk 
t iend van het land zowel van het gezaaide 
als van de boomvruchten Jahwé's eigen 
dom. Daarenboven alle tienden van run 
deren of kleinvee" (Leviti cus XVIII 30 -34). 
Via de Romeinen en het Christendom 
heeft het tiendrecht in West Europa zijn in 
trede gedaan') . 
In de Be eeuw werd het min of meer ge
bruikelijk, dat bij de bouw van een kerk de 
stichter het recht op tiendheffing kreeg op 
het onder de kerk behorende gebied. Be
tal ing van tienden was aanvankelijk niet 
meer dan een morele verpl ichting. In de 
tijd na Karel de Grote kon die verplichting 
evenwel door de wereldlijke overheid wor
den afgedwongen·). 

1 1 
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Boerderij Brunink te Twekkelo, Bruninkweg 5. Eig. G.J. Roerink 

Boerderij Teesink te Boekelo, Tesinkweg 34. Eig. Fam. Wissink 
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Het Deventer kapittel als tiendheffer 
In 1 1 18 schenkt de bisschop van Utrecht 
de kerk van Enschede aan het kapittel van 
St. Pieter te Utrecht. In 1294 staat dit ka
pittel zijn rechten op de grove en smalle 
tienden (granen en peulvruchten) af aan 
het kapittel van St. Lebuïnus te Deventer 
en 'd). 
J.J.H. Meijer heeft in 1975 omtrent deze 
schenkingen en de gebiedsafbakening 
tussen de bisdommen van Utrecht en 
Münster een interessante, doch niet on
omstreden theorie ontwikkelde). De pa
rochie Enschede zou aanvankelijk hebben 
bestaan uit de marken Twekkelo, Usselo 
en het zuidelijk deel van de Esmarke. 
Geestelijk heer en eigenaar van de kerk 
was de bisschop van Münster. In een dio
cesane afbakening van vóór 1 100 waren 
parochie en kerk onder de bisschop van 
Utrecht geplaatst en daarna was deze pa
rochie Enschede vergroot met een deel 
van de parochie Oldenzaal, en wel met de 
marken Driene, Lonneker en het noorde
lijk deel van de Esmarke. 
Bevestiging van deze theorie acht hij ge
legen in het feit dat de tiendrechten in zui
delijk Enschede in het bezit waren van de 
Proosdij van Deventer en die van noorde
lijk Enschede van de Proosdij van Olden
zaal. De bisschop van Utrecht moet kerk 
en tienden vóór 1 100 hebben verkregen, 
alleen dan kan hij in 1 1 1 8 de kerk van En
schede schenken aan de Proost van St. 
Pieter. 
De gegevens omtrent dit tiendrecht heeft 
hij kennelijk ontleend aan het Verpon
dingsregister van Twente van 1601 (hier
na verder aan te duiden als VR 1601) waar 
voor een dertigtal erven in Twekkelo, Us
selo/Boekelo melding van dit tiendrecht 
wordt gemaakt. Dit tiendrecht wordt in de 
Deventer administratie aangeduid als 'de 
Groote Enscheder tiende' echter met dien 
verstande dat hieronder ook wordt begre
pen het tiendrecht op 15 Haaksbergse er
ven en één erve in Woolde. 
In het VR 1601 wordt hiervan geen gewag 
gemaakt. Van de geschiedenis van kerk 
en parochie van Haaksbergen is weinig 
bekend, zodat we in het ongewisse blijven 

op welke wijze het tiendrecht van de 
Haaksbergse erven in Utrecht is terecht 
gekomen. Het komt me overigens voor dat 
hiermee aan de theorie van Meijer geen af
breuk wordt gedaan. 
De Deventer Proost (tevens aartsdiaken) 
oefende aanvankelijk het beheer over alle 
kapittelgoederen uit. Een onevenredig deel 
van de opbrengst schijnt daarbij aange
wend te zijn voor eigen gebruik. Na verzet 
van de kapittelheren (kanunniken) ging de 
proost accoord met een regeling waarbij 
iedere kanunnik een vast inkomen (pre
bende) kreeg'). 
In 1 559 werd Deventer tot bisdom verhe
ven. Inkomsten kreeg de bisschop daarbij 
o.a. uit de proosdijen van Zutphen, Deven
ter en Oldenzaal. De Lebuïnuskerk werd 
kathedrale kerk. De Staten van Overijssel 
maakten bezwaar tegen benoeming van 
de bisschop. Ze zagen hierin een aantas
ting van hun oude privileges. 

De stad Deventer onteigent het kapittel 
Gedurende de 80-jarige oorlog wijzigen 
zich de machtsverhoudingen, met name 
als Deventer in 1591 de Staatse zijde 
kiest. De invloed van het kapittel schrom
pelt ineen en in 1 608 heeft Deventer reeds 
de inkomsten uit 1 1 prebenden verwor
ven ). In 1663 worden de geestelijke goe
deren door de Staten van Overijssel ge
confiskeerd en daarna tussen Ridder
schap en Steden verdeeld. Proosdij en 
kapittel van Oldenzaal komen aan de Rid
derschap, terwijl de stad Deventer zich 
meester maakt van de goederen van het 
Deventer kapittel'). Een rijke buit met in 
Twente o.a. de reeds genoemde tiende 
alsmede de eigendom van de boerderijen 
Berenbroek in de Esmarke en Schukkink 
in Twekkelo' '). 
De administratie van de geestelijke goe
deren geschiedt voortaan door een 
Deventer ambtenaar, de Rentmeester-Ver
walter van het kapittel van St. Lebuïni. Zo
als opgemerkt, wordt genoemde tiende 
aangeduid als de 'Groote Enscheder Tien
de'. In Enschede staat dit gehele complex 
te boek als de 'Deventer Tiende' 11

). 
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Het VR 1601 maakt voor wat betreft het 
gericht Enschede melding van dit tiend
recht, waarbij niet alleen de tiendhouder, 
maar ook de aard van het tiendrecht wordt 
vermeld. Tiendhouder is 'de Probstie to 
Deventer'. Bij een aantal erven is de aard 
van het tiendrecht onduidelijk ('tendet over 
tlant in die Probstie to Deventer'). Voor de 
rest wordt vermeld 'sloeptende' en de ver
melding van de hoeveelheid graan die op
gebracllt moet worden. 
De 'Sioeptende' (s loptiende) wordt onder 
een opening in de zolder (slop) in een vas
te hoeveelheid geleverd Waar de aard 
van het tiendrecht niet wordt vermeld, 
blijkt uit de Deventer administratie dat hier 
sprake is van een garftiende (van elke 1 0 
garven is er één voor de tiendhouder). 
Geen melding maakt het VR 1601 van 
bloedtienden (beestgeboorte) die er vol
gens de Deventer administratie wel dege
lijk zijn geweest, zij het van ondergeschikt 
belang ·'). Over 't algemeen komen de ge
gevens van de Deventer administratie re
delijk overeen met die uit het VR 1601. 

De Bataafse Republiek 
De Staatsregeling 1 798 (grondwet van de 
Bataafse Republiek) rekende af met heer
lijke rechten uit het leenstelsel afkomstig. 
Art. 25 verklaarde tiendrechten voor altijd 
vervallen, waarbij het Vertegenwoordigend 
Lichaam (Volksvertegenwoordig ing) zal 
bepalen "de wijze van afkoop van alle 
zoodanige rechten en renten , welke als 
vruchten van wezenlijke eigendom kunnen 
worden beschouwd". 
Maar dit alles was gemakkelijker gezegd 
dan gedaan . Enerzijds werd het leenstel 
sel verworpen, anderzijds was er diep re 
spect voor het eigendomsrecht als zijnde 
van natuurrechtelijke oorsprong '") . Resul
taat: Na decennialange discussies bleef al
les bij het oude, het tiendrecht bleef ge
handhaafd, al was het dan aarl voortdu
rende uitholling onderhevig, zoals hierna 
zal blijken. 
Voor Deventer was het tiendrecht een be
langrijke inkomstenbron en dus verzette 
men zich met hand en tand tegen alles 
wat op dit recht inbreuk zou kunnen ma-
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ken. Het verzoek van het Vertegenwoordi
gend Lichaam opgave te verstrekken om
trent die rechten die volgens de Staatsre
geling "vruchten waren van wezenlijk ei
gendom" werd niet ingewilligd, want men 
had "sedert meer dan 1 00 jaar het nuttig 
en vredig bezit. Wettige eigendom staat 
dus boven twijfel , terwijl deze rechten door 
giften, erfmakingen, overeenkomsten, ver
dragen of koopen aan de stad gekomen 
zijn. De stad ontvangt uit de tiendrecllten 
jaarlijks 18 à f 20.000,-, zodat daarzonder 
het stadsbestuur niet meer naar behoren 
zou kunnen functioneren"·} 
Zoals opgemerkt was het tiendrecht in ori
gine een belastingplicht ten laste van de 
grondgebruiker, hetzij pachter, hetzij eige
naar. In de loop der eeuwen werd het 
evenwel meer en meer als een verhandel
baar vermogensbestanddeel beschouwd, 
waardoor het het karakter van een zake
lijk recht, een grondrente, kreeg. 
Duidelijk werd dit vooral bij de Tiendwet 
van 1907 waarbij de Staat de nog van 
kracht zijnde tienden afkocht. De afkoop
som moest daarbij gedurende 30 jaar 
d.m.v. een jaarlijkse rente, die tegelijk met 
de grondbelasting moest worden betaald, 
door de grondeigenaar en dus niet door 
de gebruiker worden opgebracht. 
In het gericht Enschede kwam deze af
koopregeling als mosterd na de maaltijd. 
Een kleine speurtocht door de kadastrale 
registers leert dat vóór 1907 reeds alle 
tiendplichtigheden waren afgekocht '' ). 
Voor wat betreft de Deventer tiende was 
dat trouwens reeds vóór 1876 het geval. 
Het feit dat de Deventer tiende gedurende 
vele eeuwen (1298-1820) in één admini
stratief verband is beheerd en dat geen 
gebruik is gemaakt van de mogelijkheid tot 
vervreemding, maakt het mogelijk een 
aantal facetten wat nader te beschouwen. 

De Deventer tiendpacht 
Effectuering van het tiendrecht bracht aan
zienlijke kosten met zich mee (opslag, ver
voer, dorsen). De sloptienden werden 
daarbiJ in constante hoeveelheden verre
kend, bij de garftienden was de tiendplicht 
gekoppeld aan het oogstresultaat. 
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Uiteraard speelden bij dit alles vooral de 
vervoerskosten een belangrijke rol en 
daarom bediende men zich in Deventer bij 
voorkeur van het systeem der publieke 
verpachting ). Hierbij zal de pachtsom sa
menhangen met de graanprijs minus de 
kosten en bovendien, voorzover het de 
garftienden betreft, met het oogstresul
taat 
Onder de pachters treffen we veelal de ge
goede Deventer burgenj aan. Zo b.v. de in 
Oldenzaal geboren burgemeester Fockink 
dre daarbij gebruik maakte van de dien
sten van de familie Van Heek. De pachter 
moest n.l. voor de afdracht van de pacht
som zekerheid stellen en daarbij fungeer
den de Van Heeksmeermalen als borg. 
Deze bekendheid met tiendaangelegenhe
den heeft hun wellicht tot voordeel ge
strekt, toen in 1820 het stadsbestuur be
sloot de Groote Enscheder Tiende te gel
de te maken. Oe gemeente nam daarbij 
als richtsnoer de gemiddelde pachtsom 
over de laatste 30 jaar. Met een rentevoet 
van 6% werd door kapitalisatie de waarde 
berekend op f 13.790,-. 
Tevens werd het tiendrecht geïnventari
seerd'). Het omvatte 44 erven, waarvan er 
17 in Twekkelo, 11 in Usselo/Boekelo, 15 
in Haaksbergen en 1 in Hengelo gelegen 
waren. 
Voor f 16.500,- werd de tiende door de 
Enschedese fabrikeurs, de gebroeders 
Gerrit Jan (1780-1851) en Helmich (1785-
1847) van Heek afgemijnd ). Van een aan
tal dezer erven werd reeds in juli 1820 
door de eigenaren de tiendplicht afge
kocht. (Voor de afkoopsommen zie over
zicht 11, deel 2.) 
Bij het overlijden van Gerrit Jan en Helmich 
van Heek komen de resterende trendrech
ten bij de inventarisatie van de activa in de 
scheidingsakten voor. Toedeling vindt 
daarbij plaats aan Engelbertha van Heek 
en M.H. van Heek geb. ter Kuile. Bij het 
overlijden van laatstgenoemde, die als 
laatste van de twee in 187 4 overlijdt, 
wordt in de scheidingsakte niet meer over 
tiendrechten gerept, zodat we moeten 
aannemen dat ze toen al, waarschijnlijk bij 
onderhandse akte. waren afgekocht-). 

Oe roggeprijzen vertonen scherpe fluctu
aties, die bij de pachtpijzen veel gematig
der zijn. Dit is begrijpelijk, want zoals op
gemerkt, speelde niet alleen de roggeprijs 
maar ook de opbrengst van de garftien
den, die van jaar tot jaar· verschilden, een 
rol. Wanneer er sprake is van een uitste
kende oogst zal de roggeprijs laag zijn, 
maar die lage prijs zal in de pachtsom ten 
dele gecompenseerd worden door de ho
ge afdracht in natura via de garftienden en 
omgekeerd. 
Het bovenstaande roept de vraag op naar 
de herkomst van het onderscheid tussen 
garf- en sloptiende . Wellicht is de veron
derstelling dat er aanvankelijk slechts 
sprake was van garftienden, niet al te spe
culatief. Deze beantwoordt immers het 
best aan het wezen van de tiendplicht 

Hattink ) heeft er op gewezen dat de 
graanopbrengst sterk afhankelijk is van lo
cale omstandigheden en van de 'vigilantie' 
(zorgzaamheid) van de bouwman. Wan
neer die 'vigilantie' te wensen over laat en 
de ambities van de bouwman niet al te ver 
reiken, zal de tiendhouder geneigd zijn te 
streven naar een vaste jaarlijkse op
brengst, aan welk verlangen de sloptien
de het beste beantwoordt. In deze optiek 
zou de garftiendplichtige tot het meer ac
tieve deel der bevolking behoren. 
Uit overzicht 11 (zie deel 2) blijkt dat de af
koopsommen van de garftienden bedui
dend hoger zijn, tot zelfs het dubbele van 
die van de sloptienden en dat zou het hier
voor geuite vermoeden kunnen bevesti
gen. Overigens ben ik me ervan bewust, 
dat bij deze 'bewijsvoering' de nodige 
kanttekeningen kunnen worden geplaatst. 
Bij het thema tiendrente gaat het overi
gens niet alleen om de tweedeling garf- en 
sloptiende, zoals blijkt uit het volgende 
Op 2 november 1838 koopt G.J. van Heek 
de boerenplaats 'de Geuver' te Twekkelo. 
Van deze boerderij had hij in 1820 reeds 
de tiendrente verworven. In de koopakte 
wordt vermeld dat er een sloptiende op 
rust van 121 kop rogge, 148 kop gerst en 
62/ c bloedtiende ten voordele van G.J. 
van Heek. Ter vergelijking: in de inventari-
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Overzicht I 
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In dit overzicht worden voor de 30-jari ge periode van 1798-1818 de rogge-"· ) en pacht
prijzen·' ) weergegeven. De bijbehorende grafiek brengt de relatie tussen pachtsom en rog
geprijs in beeld. 
Achtereenvolgens zijn weergegeven: het jaar, de pachtsom in guldens en de roggeprijs in 
stuivers per schepel (=1 / 4 mud). 

1789 745 35 1804 870 48 
1790 818 33 1805 1020 49 
1 79 1 800 25 1806 1040 46,5 
1792 810 27 1807 980 46,5 
1793 860 36,5 1808 1010 46 
1794 840 38 1809 580 52 
1795 870 52 1810 830 52 
1796 730 36 1811 570 53 
1797 640 27 1812 890 54 
1798 650 30 1813 850 42 
1799 660 41 1814 720 28 
1800 740 57 1815 720 29 
1807 850 45 18 16 830 62 
1802 1010 57 1817 980 53 
1803 950 38 1818 960 45 
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salie van 1820 zijn deze getallen 7 sche
pel (112 kop) resp. 9 schepel (144 kop), 
13 st. (65 c). Bij deze sloptiende staat ver
meld dat l1ier sprake is van een zgn . 
'nadelige tiende' (waarde f 1040 p.j. ), 
want op het vastgoed rust ook nog een 
'voordelige tiende' groot 13 kop rogge en 
13 kop gerst (waarde 95 c p.j.) ten laste 
van Gradus Nijhuis te Twekkelo- ). 

wordt vervolgd 
H. Olink 
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Woo sprek ie oe medemeans an? (4) 

Es heurn wat de bekeande dialectoloog G. 
Kloeke der van zeg. 
Oet: Teuthonista (Zeitschrift für Deutsche 
Oialectforschung und Sprachgeschichte 
1 925/26). 
Artikel: Die Anredeformen im Niederländi
schen und im Deutschen und in den Mund
arten an der Niederländisch-Oeutschen 
Grenze. 
t Gebroek van 'Ou' en 'Sie' in Duutslaand 
is tamelik gemakkelik; in Nederlaand is t 
met 'jij' en 'u' heel wat lastiger. 't Haankof 
van de regio, milieu, ölderdom, karakter etl 
de stemming van n sprekkerd. Kloeke 
meant, dat t standsverschil oet de regentn
tied hef biedrögn 'u' te zegn tot heugere 
leu. He constateert dat de leu al meer 'u' 
gaat gebroekn (N.B. 1925). No is der ne 
tendens de aandere kaantoet (H.E.) 
Wat de dialectn betreft hef Kloeke op n 
keartke angövn, waart 'superioriteitsprin
cipe' heerst, dus beleefd-vertrouwelik. De 
greans geat van de staatsgreans met 
Duutslaand ten westn van Oatmörssche 
langs naar t zuudn, volgt de greans tus
schen de maarkn Gammelke, Deurningn 
en Bearghoezn um Oldnzel hen en verlöp 
dan pal naar t oostn owwer de maarkn
schead van de Lut en Laster. De rest van 
Twente hef t 'vreendelikheedsprincipe', 
behalve de gemeenten Maarkei , Goor en 
Deepn, woar t doe-gebroek vot is. t Ge
bied met t vreendelikheedsprincipe kent 
'doe' as vreendelike ansprekking en 'ie' 
klinkt wat hard; t kan in dei zöne zoa 
wezn, dat tegn nen hound 'doe' wördt 
zegd, merhef he wat stöln dan is tineens 'ie'. 
Oet: De ondergang van het pronomen du 
(De Nieuwe Taalgids 1 926). 
In miene oflewwering 2 in t lnschrien steat, 
dat de objectsvorm 'dy' en bezittelik voor
naamwoord 'dyn' in n biebel bestaan 
bleaf tot 1618. 'De Nederduytsche gram
matica' (1626) neumt 'du' n oold gebroek. 
In 'Taelbericht der Nederlandsche Spelling' 
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(1649) steat, dat 'du' is ofsletn. Mangs 
wördt t nog gebroekt in bv. 'du bengel'. 
Kloeke gif op n keartke an, woar 'du ' of 
'doe' nog besteat in t Freas-sprekkend 
deel van de provincie Freaslaand , heel 
Grönningn, Drente (ten oostn van de lien 
Smilde-Coevordn), Twente (zee hierbovn) , 
um Winterswiek, in Duutslaand ten oostn 
van de lien Aaltn-Xanten, dan geat de 
streep um Xanten hen naar Keawel, doar
noa op t zuudn opan naar Broekhuizen in 
Noord-Limburg, zuudwestelik naar Pan
ningen, dan westelik naar Budel in Noord
Broabaant, woarnoa he ofbuugt naar t 
zuudn de Belgische greans owwer liek op 
Maastricht an en bereikt dan de Neder
laands-Fraansche taalgreans. Links van 
dei lien kwam Kloeke of en too 'doe' wa 
tegn in relictn bv. Gellemuudn 'toe lillek 
mispunt', Apeldoorn 'vat toe lilleke hond', 
Eibeargn 'goa weg toe lillekerd' enz ., 
m.a.w. int gedeelte van de Saksische dia
lectn is 'doe' betrekkelik kort ledn in on
broek raakt. Vuur de 1 Se eeuw zal de 
'doe'greans wa bie n lessel legn hebn en 
relictn van 'doe' nog meer noar t westn 
gebroekt wezn. In 'Oprecht Onderwijs van 
de Letter Konst (Utrecht 17 43) bv. steat: 
"Dy, dyn en du zijn verouderde Duytsche 
Woorden, die omdat ze hard klinken nu 
niet meer worden gebruikt, alleen in gekijf 
'du bengel'." Wat n verschil in geveuts
weerde bie t vreendelikheedsprincipe in 
Twente, n groot deel van Drente en um 
Winterswiek, waar 'doe' juust vreendelik
heed oetdrukt en 'ie' harder klinkt (H.E.). 
Wiederdeank ik, dat inderdaad 'du' as du 
is oetsprökn in de Frankische dialectn, 
deank mer an t Fraanse 'tu' (behalve in 
Limburg) en in de Saksische dialectn 'doe' 
en gen 'du' . 

Wördt vervolgd. 

H. Engeibertink 
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ving (Denekamp 1992) 
Stichting Heemkunde Denekamp 
ISBN gOS00723 1 1 
Prijs: f 24,90 

J.H.G. Schmit, Gemeentegrenzen (7); Grens
scheiding ten aanzien der Gemeente van Marke
lo, p . 67-68. 
W.H.H. Wegereef. Oe rogge is riepe (vervolg) . p. 
6g-73. 
Jan WillemAnton Gewin. huisarts in Delden, p. 74-
76. 
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Twente op 
rekenpenningen 

In het artikel 'Twente op rekenpenn1ngen' van M. 
Holleman-Tas ('t lnschrien 1gg2 nr.4) zijn helaas 
de foto 's van de rekenpenningen 1 en 2 (p 55/56) 
verwisseld. 
Overigens maken wij onze lezers er op attent, dat 
in de collectie penningen en munten van de Oud
heidkamer een groot aantal rekenpenningen aan
wezig zijn. De inventarisatie hiervan is momenteel 
in volle gang. 

Red. 

Bartelink, G., 'Latijnse opschriften van kerk
klokken in de 14de -15de eeuw in Drenthe en 
Overijssel ' in: Bulletin SDOB, 5 (z.p. 1gg2) 
Prijs f 9,go 

Wieringen, J.J . van, Honderd jaar Gereformeer
de Kerk van Hengelo 
(Hengelo 1gg2) 
Jubileumcommissie 100 jaar Gereformeerde Kerk 
van Hengelo 
Prijs: f 22 ,50 

Engbers. H.G., Veldnamen en ons verleden 
(Enschede 1gg2) 
Uitgeverij Van de Berg Enschede 
Prijs : I 45. -

Alsté, J. van, E. Versclluuren-Maessen, L. An
driessen en H. Kieerebezem (red), Facetten uit 
de historie van Ambt-Delden (Ambt Delden) 
Uitgave van de H1storiscl1e Vereniging Schoutambt 
Delden 
ISBN go 365 0431 7 
Prijs f 25 ,-

Paskamp-van Santen, M. (red), J .G .v.d. Kuil, H.J. 
Booyink, J.H . W1gger, J .H.R. Wiefker, F. Eijsink, 
Jaarboekje Historische Kring Vasse Mander 
Hezingen 1992/1993 (z.p. 1g92) 
Uitgave Historische Kring Vasse Mander Hezingen 
f 7,50 
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ENSINK ÄNTIEK 
Meubelen 18e + 19e eeuw 
Inkoop - verkoop - taxatie 

Oldenzaalsestraat 31-33 
7551 KN Hengelo 
Tel. 074-428744 

boekhandeI ~~ B roek hu i s 

""~ 
Sinda l868 

Algemene en Wetenschappelijke Boeken en Tijdschriften 
School-en Studieboeken 

Kantoorartikelen en Schrijfwaren 

Hengelo 
Enschedesestraat 19 
Telefoon074-910267 Telefax074-913892 

Almelo 
City Promenade21 
Telefoon05490-12235 

Enschede 
CampusBoekhandel Universitcit'IWente 
Telefoon053 -892414 

Enschede 
Marktstraatl2 
metantiquariaal & galerie 

Telefoon053-32S210 

bB 
[] 
l .ibru 

ANTIQUARIAAT 
GALERIJ 

REZA 
MODERNE KUNST EN 

OUDE BOEKEN 
BOEKENZOEKDIENST 

KORTESTRAAT 2 
T/0 ZOUTMUSEUM 

POSTBUS 9-7490 AA DELDEN 
TEL.: 05407- 64792 

GEOPEND: 
Dl/WO/DO: 14-18 

VR: 12-21 
ZA: 10-17 UUR 

Hooidijk 15, 7661 RA Vasse 

MöSBÊEK 
HOTEL-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 gezelligheid van een familie· 
hotel. Alle kamers met modern comfort. 
In voor· en naseizoen speciale arrangementen. 
Voor inlichtingen 
en reserveringen: 
Telefoon 05418 -481 
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.. 
HUIZE HOLTERHOF 
Hölterhofweg 325 
7534 PT Enschede 
Tel. 053 - 611306 

Huize Hölterhof, moeilijk te vinden ...... . 
Een openbaring om te ontdekken! 

Van november t/m april: 
diners-koffietafels 
recepties-familiereünies enz. 

Vraagt folder en programma. 

l 

Van mei t!m oktober: 
55-plus vakantieweken. 

A. Bonzet 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 handboekbinderjj 

Foor particuliere- en rjjksopdrachten. 

Levering franco doorgeheel Nederland 

Kleine tot grote oplagen -speciale opdrachten. 

Oudheidkamer Twente




