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Het zomert in het heem 

Het is zomer en de natuur vraagt volop onze aandacht Natuur laat je leven, maar we 
moeten haar wel een handje helpen om die taak te kunnen volbrengen. Daarover in dit 
zomernummer een artikeltje op blz. 35, terwijl we ook de uitsmijter op blz. 52 in uw 
aandacht aanbevelen. Het gaat om ons eigen heem, in dit geval buiten "n toen", de erf
afscheiding waaraan het woord tuin is ontleend. Maar ook de tuin zelf vraagt aan
dacht van heemkundigen, voorzover het de tuin van aleer betreft. Zwaleman meent 
dat het een onderwerp bij uitstek is voor samenwerking van plaatselijke heemkunde
groepen met de Twente Akademie. Wat er konkreet gedaan zou kunnen worden, blijkt 
onder andere uit zijn rubriek in de Twentsche Courant, geciteerd in "Geknipt voor u" 
(blz. 50) 

De redaktie heeft van het begin af deze knipselrubriek gezien als een stuk van het 
dokumentaire werk van de Twente Akademie. Toch is ze wat ingeperkt en nu toege
spitst op onderwerpen waar de T.A. zich nauw bij betrokken voelt. Het knipwerk mag 
niet gaan overheersen, hoewel ons bureau nog steeds knippers kan gebruiken! Wie 
wil er (gratis) kranten lezen? 

Voor de omslagtekening konden we putten uit het prentenkabinet van de Oudheid
kamer Twente. Het is niet te hopen dat deze schatkamer tegelijk met de oudheidkun
dige kollektie wordt gesloten. Want dat laatste dreigt nu echt te gebeuren! 
Het wachten is op een nieuwe lente. 
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1 VAN HET BUREAU 
In de afgelopen maanden is weer genoeg gebeurd om enkele zaken onder de loupe te 
nemen.Een projekt waar al een aantal jaren aan gewerkt wordt, is bet boek, dat voor
lopig nog de werktitel "Het taaleigen van Haaksbergen" draagt Het gaat bier om de 
lexicografische verzameling van wijlen de beer Dinant Dijkhuis uit Haaksbergen, tij
dens zijn leven muziekdocent aan de R.K. pedagogische akademie te Hengelo (0.). 
De bewerking is gevorderd tot de letter Pen iruniddels is besloten dit deel alvast op 
floppy te zetten. Met bewonderenswaardige volharding wordt er gewerkt aan bet nog 
resterende deel. 
De automatisering van bet trefwoordenregister loopt wat met horten en stoten. Er wa
ren enkele problemen met de hardware, maar die zijn nu verholpen. Binnenkort kan 
dus met bet inwerken van de systeemkaartjes worden begonnen. 
Iets geheel anders. Jaarlijks brengen de eerstejaars studenten van de Hogeschool 
"Edith Stein" te Hengelo (0.) (pedagogische akademie basisonderwijs) een werkbe
zoek aan de T.A. Ook de afgelopen weken hebben 10 groepen (totaal ongeveer 130 
studenten) kennis gemaakt met de doelstelling en activiteiten van de Akademie. De 
belangstelling voor regionale kultuur in het basisonderwijs is duidelijk groeiende. Dit 
blijkt ook uit materiaalaanvragen van studenten onderwijskunde van de Universiteit 
Twente. Hoewel de T.A. wel enig materiaal ten gebruike van het onderwijs bezit, is 
het besluit genomen een werkgroep te formeren die zich speciaal zal bezighouden 
met het maken van lesmateriaal voor bet basisonderwijs. In een later stadium zou ook 
voor bet voortgezet onderwijs iets dergelijks kunnen gebeuren. Werd in bet verleden 
meestal lesmateriaal gemaakt dat in een lesuur heemkunde kon worden gebruikt, nu 
is het veel meer de bedoeling korte modules te maken die in de bestaande basis
schoolvakken kunnen worden geïntegreerd. 
Niet alleen ontvangt de T.A. bezoekers, maar ze gaat ook zelf op werkbezoek. Op 24 
april jl. brachten bestuur en direktie een werkbezoek aan het Heimatmuseum en bet 
Institut für Landeskunde West-Münsterland in Vreden. Laatstgenoemd instituut beeft 
in de Kreis Borken een funktie, die vergelijkbaar is met die van de T.A. in Twente; 
alle reden om de banden tussen de beide instituten te verstevigen. Grensoverschrij
dende aktiviteiten zijn óók voor de T.A. nu en in de toekomst van wezenlijk belang. 

BJ. ThiW 

OVERLEVEN 
De meeste tijd van de mensen die daar leiding geven gaat zitten in bet van de ene ijs
schots op de andere springen, proberen te overleven. Dat is de pest voor het kunst
leven buiten de randstad voor instellingen als Forum, die niet op hoge tronen zitten. 
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Tuinen van toen 

Op een mooie dag hebben we bij Vasse gewandeld. Uiteraard langs de Mosbeek, van 
het ene valmölleken naar het andere. Maar ook een nieuw exkursiedoel kwam er in 
mijn gezichtsveld. In de tuin van meneer pastoor is daar al een jaar of wat de heem
tuin te bekijken, die is aangelegd door - hoe kan het anders - de plaatselijke heem
kundevereniging. Die beschikJ over een bloeiende natuurwerkgroep en toen zich de 
gelegenheid voordeed, heeft dit enthousiaste klubje er een "tuin van toen" aangelegd. 
Het onderwerp is "in". Ik heb ook deze voorzomer de gebruikelijke bedevaart ge
maakt langs de schitterende moderne tuincentra waarover Twente beschikJ, want een 
tuinliefhebber is zelden voldaan over het plantenassortiment in zijn eigen höjken. Je 
staat dan versteld hoeveel nostalgie de kwekers bij hun aanbod verpakken. Er zijn 
hele afdelingen voor ouderwetse sierplanten, voor geneeskrachtige kruiden en zelfs 
voor wilde bloemen. En je mag dus aannemen dat daar ook vraag naar is. 
Nog niet zo lang geleden was het een hele kunst om (beschermde) wilde planten inje 
tuin te krijgen zonder de wet te overtreden, maar tegenwoordig is het zaad ervan in 
grote verscheidenheid op tal van plaatsen te koop. Alleen al in de heemtuinen die als 
de befaamde paddestoelen de grond uit schieten. De vraag is wel, wat je precies on
der een heemtuin moet verstaan. Wie strikJ in de leer is, reserveert die naam voor een 
aangelegd stukje natuur waar zoveel mogelijk soorten planten groeien, die dat van 
nature ook in die omgeving zouden doen maar die veelal vanwege bemoeial mens het 
loodje hebben gelegd. Een tuin vol wilde planten dus; maar ook de boerentuin van 
vroeger, zoals die "vanouds" bij het eigen heem behoorde. 
Elke wilde plantentuin is dus nog geen heemtuin en elke kruidentuin evenmin. Bij het 
internaat de Leostichting, in de buurt van Borculo, is de inmiddels bejaarde pater 
Jeroen jaren geleden begonnen zaad van wilde planten uit te strooien. Het is er in de 
voorzomer nu een paradijsje, maar net als het echte paradijs geen afspiegeling van 
het eigen heem Pater Jeroen liet zich uit de halve wereld zaden toesturen, die hij dan 
uitzaaide aan de oever van de Slinge. Lang niet altijd kwam er wat van terecht, maar 
soms heeft een allochtoon stand gehouden, net als trouwens in de mensenmaat
schappij. Voorzover we weten hebben heel wat soorten, die we nu tot de Nederlandse 
flora rekenen, hun aanwezigheid hier aan menselijk ingrijpen te danken. Bewust of
in de meeste gevallen - onbewust. In het laatste geval hebben we het over "neofyten". 

31 



Twentse Taalbank

'Ze zijn meegekomen in een ver verleden met de eerste landbouwers die zich in onze 
streken vestigden dan wel in latere tijd, bijvoorbeeld met de schepen die aanmeerden 
bij het zogenaamde Pothoofd in Deventer. Vroeger werden zulke vreemdelingen 
daarom wel pothoofdplanten genoemd. De meeste van hen lukte het niet om hier in te 
burgeren. 
Hoewel het bepaald niet is uitgesloten dat plantezaden door de wind over lange af
standen worden verspreid, moeten we toch een vraagteken zetten bij het verhaal over 
het zogenaamde Cycloonkruid. Dat zou, zeggen oude Achterhoekers, zijn aangevoerd 
door de cycloon die in 1925 Borculo verwoestte en een spoor van vernieling trok, ook 
over het Twentse platteland. Onder meer heeft de storm toen de befaamde dikke boom 
van Oele zo beschadigd, dat hij er niet meer bovenop gekomen is. Dat zogenaamde 
Cycloonkruid stamt notabene uit Peru. Het klopt wel dat het zich vooral na 1925 in 
toenemende mate op onze zandgronden heeft venoond, maar niet de cycloon was 
daar schuldig aan. Het is een massa-onkruid op akkers waar hakvruchten worden 
verbouwd en de teelt daarvan was de laatste halve eeuw flink toegenomen. 1k heb het 
over het Klein Knopkruid (Galinsoga parvijlora), een zogenaamde zomer-annuel. 
Dat hij hier niet thuishoon, blijkt uit het feit dat de plant volledig afsterft bij de eerste 
nachtvorst. Maar dan is het zaad al rijp en zo kan hij zich als soon toch in ons land 
handhaven. 
De plantkundigen en de plantensociografen kunnen boeiend vertellen over planten 
uit vreemde streken. Wist u dat ook korenbloemen en klaprozen hier niet oorspronke
lijk zijn, maar mèt het graan uit Klein-Azii! naar ons zijn gekomen? Met het afnemen 
van ons graan-areaal worden ze dan ook zeldzamer en dat geldt zeker voor de min
der bekende akker-onkruiden, zoals bolderik en spiegelklokje. Om ze te zien, kun je 
het beste maar een heemtuin bezoeken of een ouderwets onderhouden rogge-akkenje 
in een natuurreservaat. Want inmiddels zijn we de akker-onkruiden en ook andere al 
lang ingeburgerde planten als "eigen volk" gaan koesteren. 
Dat geldt bepaald ook voor de zogenaamde stinseplanten. Een Fries woord, waarmee 
we de plantensoonen aanduiden die je in principe alleen bij stinsen (kastelen) aan
treft of op een plek waar vroeger zo'n kasteel heeft gestaan. Een bekend voorbeeld is 
de kasteelheuvel in Bronkhorst. Eenjaar of wat terug is er een fraai boek over stinse
planten verschenen. Over Twente was er weinig in te vinden en van de auteur Piet 
Bakker heb ik toen gehoord wat daar de oorzaak van is. Gewoon het feit dat er op dit 
gebied in Twente nooit echt onderzoek is verricht. Natuurlijk groeien bij ons ook 
sneeuwklokjes, lenteklokjes, krokussen en die vele andere bolgewassen die het vroege 
voorjaar sieren. Maar in hoeverre zijn die afkomstig van tuinieren in het verleden, zo
als dat voor het ontstaan van de stinsejlora lang is aangenomen en wat kun je er his
torisch en floristisch nog meer van te weten komen? Bakker zou het toejuichen wan
neer ook in Twente dit soon interessante vragen eens onderzocht zou worden. Een 
vaag plan om zo'n onderzoek te stanen is toen bij de Twente Akademie wel bespro
ken, maar verder is het niet gekomen. 
lnmiddels heeft ons een aanverwante vraag bereikt. Er is kon geleden een landelijke 
werkgroep gestan die het onderwerp "grootmoeders tuin" bestudeen. ln Overijssel 
heeft het genootschap "Het Oversticht" zich al eerder daarmee beziggehouden in het 
kader van de propaganda voor erfbeplanting. Het gaat uiteraard vooral over boeren
tuinen. Over n hof zogezegd, waar je de roepn op n moos kon vinden, maar ook fraaie 
bloemen als stinsekossen en betunnies. U weet wat ik bedoel? Z.O niet, dan ben ik van 
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Tekening FJ. Hoopen, 1917 (prentenkabinet Oudheidkamer Twente) 

mening dat die werkgroep over ouderwetse planten er toch een keer moet komen. De 
Twente Akademie zou het initiatief kunnen nemen, in elk geval door geïnteresseerden 
bijeen te brengen. Er is tegenwoordig geen plaats die zichzelf respekteert of er 
bestaat een heemkundige klub. Daar is toch altijd wel iemand te vinden die bereid is 
om nen tootas in dissen hof te helpen? 
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DE KISTEMAKERSOMP 
In de tuin van het Pailhe-Huis zijn nog steeds de drie originele plaquettes te zien met 
daarop het wapen van de Kistemakerspomp. Uit een oude foto van omstreeks 1897 
blijkt dat de pomp precies midden tussen de huidige panden van De Smulboek en 
Boekhandel Verllaag stond. De weg naar de kerk liep langs De Smulhoek. De schen
ker van de pomp was monseigneur Joannes Fredericus Antonius Kistemaker. 
Hij werd geboren op 22 augustus 1813. Zijn vader en moeder waren Henricus 
Hermanus Kistemaker en Gertrudis Anna Nieuwenhuis. Tussen 1819 en 1825/1826 
heeft hij de openbare school bezocht en daarna ging hij naar de Latijnse school op de 
noorderzijbeuk van de Plechelmuskerk. Via een aangebouwd trappenhuis kwam men 
daar in drie sombere klaslokaaltjes. Hij was een goede student, want op 13 juli 1828 
werd zijn studie bekroond met bet boek van Livius als prijs. Kort daarop vertrok hij 
naar het seminarie te 's Heerenberg. Hij studeerde daar met zijn neef, de latere aarts
bisschop van Utrecht, Andreas Scbaepman. Een andere studiegenoot was Jacobus 
Putman, die later met hem naar West-Indië zou gaan. De studenten lazen de brieven 
van Mgr. Niewindt, die bisschop of beter apostolisch vikaris was van Curacao. Dit 
bisdom besloeg de Boven- en Benedenwindse eilanden en de wereldheren hadden 
hier de zielzorg. In die jaren hebben beiden het idee opgevat om naar de missie in de 
West te gaan. Op 10 augustus 1836 werd bij tot priester gewijd in de kapel van de 
bisschop van Curium te Oegstgeest. Op 1 maart 1837 vertrok hij met bet schip de 
Maria-Jacoba. De oversteek duurde 45 dagen. Hij werd kapelaan aan de St. Annakerk 
te Otrabanda. Hij schreef artikelen in de Godsdienstvriend, vooral om de arme missie 
van geld te voorzien. Van 25 april 1841 tot oktober 1857 was hij pastoor op het eiland 
St. Eustatius. In 1847 ging bij voor een jaar met verlof naar Nederland. 
Zijn parochie was zeer klein en de parochianen waren bijna allen slaven op de plan
tages. Hij leefde in een voortdurende vrees voor een opstand van die slaven. Omdat 
de bisschop klaagde over zijn gezondheid, werd door hem in 1852 bij de paus 
Kistemaker tot helper gevraagd met recht van opvolging. In 1860 sterft Mgr. 
Niewindt en vertrekt Kistemaker naar Nederland, om daar in datzelfde jaar tot bis
schop gewijd te worden. Na zijn inwijding vierde Oldenzaal feest en werd hij met een 
grote fakkeloptocht ingehaald. Uit dankbaarheid voor de mooie ontvangst schonk hij 
Oldenzaal een pomp met daarop drie gedenkplaten in brons, gemaakt door de heer 
Georges te Utrecht. Op 21juni1862 werd de pomp onthuld. 
Als bisschop werd bij konstant door geldzorgen geplaagd, zodat scholenbouw en 
kerkenbouw zeer moeizaam verder gingen. Zijn brief, bij gelegenheid van de afschaf
fing van de slavernij op de eilanden op 1 juli 1863, geeft heel fijntjes de rechten en 
plichten van de vrijgekomenen aan. Op 1 september 1864 gaat bij met ziekteverlof 
om de vele huidontstekingen die zich voordeden. Helaas kon hij nooit meer terug
keren. Wel was het een troost dat de Dominicanen de missie overnamen, zodat een 
permanente bezetting van de parochies gewaarborgd werd. Hij vestigde zich na zijn 
eervol ontslag in het Carmelietenklooster te Zenderen van 1866 tot 1883. Hij overleed 
te Utrecht, maar werd wel te Zenderen begraven. 
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NATUUR EEN HANDJE HEL:fEN 
In het Teeselinkven bloeit weer het Moerashertshooi, waarvoor je tot voor kort een 
heel eind de grens over moest om dit zeldzame plantje te zien. In dit natuurgebiedje 
op de grens van de Achterhoek en Twente, nog net in de gemeente Neede, heeft "Het 
Gelders Landschap" de natuur een handje geholpen. Het ven, dat ook al jaren niet 
meer als ijsbaan werd gebruikt, is een laatste restant van de veldgrond in de vroegere 
marke Brammelo. Gekoesterd door de natuurbescherming, maar in waarde sterk 
achteruit gegaan door verlanding en uit de omgeving afkomstige meststoffen. Het 
Landschap besloot daar wat aan te doen door de ondiepe en vaak droogvallende plas 
uit te graven. We zijn nu een paar jaar later en het ven bloeit weer als vanouds met 
Zonnedauw en Veenpluis, Waternavel en noem maar op. En zelfs met echt zeldzame 
planten. Het blijkt dat de natuur zich enorm kan herstellen wanneer zij maar over de 
juiste biotoop beschikt. 
Adviseur prof. dr. Vic Westhoff (de man van "Wilde planten") vertelde aan Adriaan 
Buter, in zijn Twentsche Courant-rubriek "Bij ons in het Oosten'', blij te zijn dat 
Neede in Gelderland ligt. Het Gelders Landschap heeft namelijk veel meer leden dan 
het (jarige, bent u al lid?) Overijssels Landschap en daardoor meer geld om zo'n dure 
operatie te laten uitvoeren. 
Toch wordt de methode ook in Overijssel toegepast. Tijdens de Twickeldag, op 16 
mei van dit jaar, konden de "Vrienden van Twickel zien hoe op het Schijven veld on
der Azelo de natuur op de schop is genomen en daardoor bezig is met het heroveren 
van het haar toekomende terrein. Renovatie van heidemoerassen. Natuurbescherming 
in de tegenaanval. Het is niet allemaal ellende wat de milieuklok slaat! 

HEERLIJKHEID BORCULO 
Tol in het archief van de Oudheidkamer Twente zijn stukken te vinden die betrekking 
hebben op de voormalige Heerlijkheid Borculo. Om het onderzoekers gemakkelijker 
te maken, probeert de onlangs opgerichte stichting Stad en Heerlijkheid Borculo in 
kopievorm alle archivalia te verzamelen over de periode 1260 tot 1840, die belangrijk 
zijn voor de geschiedenis van dit staatje en daarmee vaak voor de hele historie van 
Oost-Nederland. Immers, de befaamde bisschop van Münster, "Bommenberend'', liet 
aanspraken gelden op dit gedeelte van de Achterhoek en is daarom tol twee keer toe 
met zijn plunderende leger Gelderland en Overijssel binnengevallen: in 1665 en in 
1672 (het "Rampjaar"). Overigens zonder blijvend resultaat. 
De archivalia waarom het gaat zijn verspreid over bewaarplaatsen, van Den Haag tot 
Arnhem, in Münster en zelfs in Polen. Alleen al in het Rijksarchief Arnhem hebben 
twee bestuursleden van de stichting zo'n 120 dagen werk aan het op microfilm zetten 
van de Borculose papierwinkel. De verzameling wordt toegankelijk gemaakt en be
waard in de Openbare Bibliotheek te Borculo, op de plek waar tot omstreeks 1870 het 
kasteel van de heren van Borculo heeft gestaan. Zij regeerden over een gebied dat 
vrijwel samenvalt met de huidige gemeenten Borculo, Neede, Eibergen en Groenlo. 
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IN MEMORIAM SAUVAGERD 
De Grafscbafter dialektdicbter Karl Sauvagerd is op 86-jarige leeftijd overleden. 
Sauvagerd woonde in Uelsen, dus niet ver van de Nederlandse grens. Sinds bet eerste 
naoorlogse kontakt van Heimatvrienden ter weerszijden van n poaI ontbrak de be
scheiden, maar begaafde streekschrijver zelden op bijeenkomsten waar het ge
zamenlijke "platt" werd gekoesterd. Hij was geboren in Gronau, opgegroeid in 
Wilsum en vestigde zich in 1931 als meester-kleermaker in Neuenhaus. 
Hij was bevriend met dr. Arnold Rakers en ondersteunde vooral met zijn literaire 
werk de door deze taalkundige en de Nederlander drs. W. Diemer gestarte taalbewe
ging. In 1932 publiceerde hij onder pseudoniem (Lyrikus) in de Grafscbafter Heimat
kalender, in 1948 voor het eerst in boekvorm. Zijn dichterschap werd vooral bekend 
door "De Tted blifBaas, Gedichten et joor rund". In "Unser Grafschafter Platt", dat in 
1977 verscheen, staan behalve dialektgedichten ook veel door hem verzamelde oude 
woorden en zegswijzen. Sauvagerd publiceerde daarnaast in kranten en tijdschriften 
aan beide kanten van de grens. 

REKONSTRUKTIE VAN 
EEN KARNHUISJE 
TE HELLENDOORN 
September 1991 belde mevr. Ttjbuis van de stichting "Oald Heldern - De Noaber
scbop" mij over de rekonstruktie van een kambuisje bij de Oudheidkamer te 
Hellendoorn. Het zou gebouwd moeten worden op het erf van boerderij Hofman aan 
de Hofmanstraat in bet Sallandse kerkdorp. Dankzij potloodtekeningen van Jan Jans 
van kambuisjes bij oude Markelose boerderijen en de Stichting Historisch Boerderij 
Onderzoek te Arnhem (S.H.B.0.) was deze rekonstruktie mogelijk. S.H.B.O. leverde 
een opmeting van een kwa bouw zeer verwant Zuidhollands kambuisje met "een 
P.K.-aandrijving" van het mechanisme. Daardoor kon een bouwtekening ontstaan in 
samenhang met de historische architektuur van de boerderij-Oudheidkamer. 

Het gaat hier om een achthoekig gebouwtje met een doorsnede van 5.15 men een 
hoogte (nok rieten dakje) van 5.75 m. Op dezelfde plek stond tot in de jaren twintig, 
toen bet is gesloopt, een dergelijk kambuisje met paardentraktie. 
Langzamerhand werd dit soort bijgebouwtjes op bet boerenerf in Oost-Nederland be
hoorlijk zeldzaam, vooral door de modernisering in landbouw en veeteelt. Persoon
lijk kende ik ze nog uit Staphorst-Rouveen en Nieuw-Leusen. Onder Markelo zijn 
alle voorbeelden van vóór 1940 inmiddels gesloopt, het laatste exemplaar nog niet zo 
lang geleden in Stokkum. Oude inwoners van Hellendoorn (die zijn dan ook in de 
negentig) herinneren zich nog wel het kamhuisje met paard bij de Oudheidkamer
boerderij. In Zuidwest-Drente en in Staphorst-Rouveen was bet horizontale aandrij
vingswiel met paardaanspanning naar de deel verhuisd, op een vloertje van klinkers. 
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Rekonstruktie karnhuisje bij Oudheidkamer erve Hofman aan de Hojmanstraat te 
Hellendoorn. Ontwerp E. Jans, Almelo 1991 

Mevr. Tijhuis en haar medewerkers wisten nabij Olst een oud kamwiel met houten 
kamraderen, rijp voor de sloop, op te sporen. Enkele ervaren timmerlieden zullen in 
de werkplaats van een molenbouwer een en ander kompleteren, een sekuur werkje! 
De bekleding van het achtkantige gebouwtje bestaat, boven de plint van baksteen, uit 
horizontale, geteerde planken. Daarop een rieten dakje met toef. Het gebouw heeft 
grote deuren als in- en uitgang voor het paard. 

Dankzij de Twente Akademie, die dit soort reddingsakties mogelijk maakt, is dus 
weer een stukje oude plattelandskultuur.voor de toekomst behouden. Het werk zal in 
de herfst van 1992 gereed zijn. 

dr. Everhard Jans 

SERVICE VOOR DE T.A. 
Steeds vaker stellen serviceklubs hun (geld opbrengende) aktiviteit in dienst van de 
streekkultuur. Ook de Twente Akademie profiteert daarvan. Bij gelegenheid van haar 
eerste lustrum hield de Rotaract Club Almelo een galafeest. De opbrengst daarvan 
was bedoeld als steuntje in de rug voor de uitgeverij-aktiviteiten van de Twente 
Akademie. Uit het voorwoord van het programmaboekje: "Je moet niet alles willen 
bewaren, maar sommige dingen verdienen het om bewaard te blijven. Toch?" Tot de 
eerdere projekten die de klub heeft gesteund, behoorden het Almelose Museum voor 
Heemkunde en het Veenmuseum bij Vriezenveen. Via het programmaboekje "Het is 
weer lente in Twente", is publiciteit gegeven aan het werk van de Twente Akademie. 
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BOEREN VAN TOEN 
Stapje voor stapje wordt de voorgeschiedenis van Twente ons duidelijker naarmate er 
meer land "op de schop" wordt genomen. Dat gebeurt nauwelijks nog letterlijk en ze
ker niet meer zoals omtrent de eeuwwisseling toen de heidevelden werden ont
gonnen. Dat was de tijd van "Jan de umengraver", waarover mr. GJ. ter Kuile vertelL 
De tijd van romantische speurtochten naar "oale pötte". Of bij daar nou nog niet ge
noeg van bad, kreeg dr. C. Hijszeler van een boer te boren. 
Maar Hijszeler, direkteur van bet Rijksmuseum Twentbe in de naoorlogse periode, 
was als archeoloog geschoold in de methoden van Van Giffen. Het ging hem niet in 
de eerste plaats om de vondsten, maar wel om bodemsporen. Zo ontdekte bij bij 
Mander bet grondplan van een hunebed, bet enige in Twente dat echt is aangetoond, 
al zijn er verhalen over meer. Hunebedbouwers waren de eerste Twentse boeren. 
In de afgelopen jaren zijn ook boerderijen uit de voortijd blootgelegd. Grondsporen 
van de plattegrond uiteraard, want de wanden en bet dak vind je nooit terug. Hooguit 
wat aanwijzingen over de struktuur van de wanden: vlechtwerk met leem, zoals we 
dat bier en daar nog steeds kunnen zien. 
Provinciaal archeoloog dr. A.D. Verlinde groef op De Borcbert bij Denekamp een 
klein Germaans dorp op uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Nederzettings
sporen uit die periode worden steeds meer gevonden, nu de oude esgronden in toe
nemende mate voor woningbouw en stadsuitbreiding door buldozers worden omge
woeld. Begin van ditjaar kwam in Buurse een dergelijk dorpje uit de Uzertijd aan bet 
licht en kort daarna deed Verlinde een nog interessanter vondst in Enschede: een boer
derij uit omstreeks 600 voor Christus. Ouder dus dan de meeste nederzettings
vondsten die uit de Romeinse ijzertijd dateren en daardoor de oudste van Twente tot 
dusver. 
Tamelijk komplete sporen van paalgaten en afvalkuilen en bodemverkleuringen op 
een akker van het Erve Elferink in Enschede-Zuid maakten duidelijk dat daar een 
boerderij heeft gestaan van zo'n 10 bij 5 m. Aardewerkresten maakten datering moge
lijk. Bij stadsuitbreiding op dergelijke terreinen voert de Rijksdienst voor Oudheid
kundig Bodemonderzoek (R.O.B.), in Overijssel door Verlinde vertegenwoordigd, 
meestal proefgravingen uit. Hier, zoals ook op andere plaatsen in Twente, leidde dat 
tot bet vinden van plattegronden van de pre-historische boerderij. 
Leden van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (A.W.N.) en de Histori
sche Sociëteit Enschede-Lonneker gingen daarna aan het schaven en verzamelen, ter
wijl de R.O.B. voor bet precisie-tekenwerk en beoordeling van de vondsten zorgde. 
Wie daar straks in een modem buis komt te wonen, kan er zich van bewust zijn dat 
boeren van toen hem twee-en-een-halfduizend jaar eerder waren voorgegaan. 
Komend najaar hoopt men bet speurwerk voort te zetten. 
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VAN DE 

MUSEUM DE WENDEZOELE 

Een wendezoele is een draaibare houten balk die in de oude Twentse boerderij werd 
gebruikt om de kookketel boven het losse vuur te hangen. Het is ook de naam van het 
toekomstige landbouwmuseum op het landgoed Twickel. 
Een paar jaar geleden is op een Twickel-boerderij een druk bezochte tentoonstelling 
van oude landbouwwerktuigen en -methoden gehouden, ter gelegenheid van een 
jubileum van de plaatselijke boerenorganisatie. Daar is het plan voor een landbouw
museum uit voortgekomen. 
Op dit moment wordt er aan de Twickelerlaan hard gewerkt aan de verwezenlijking 
van dit plan door het bouwen (en gedeeltelijk restaureren) van de toekomstige 
museumboerderij . Stallen en schuren zijn in opbouw, zoals de deelnemers aan de 
Twickeldag op 16 mei hebben kunnen zien. Men hoopt over twee jaar het museum te 
kunnen openen. Dan worden er op dit stukje Twickel weer traditionele landbouwge
wassen als rogge, haver en boekweit verbouwd en ook de ouderwetse kruidhof keert 
terug. Hoe dat vroeger allemaal in zijn werk ging, laten de (boeren)initiatiefnemers 
dan zien aan hopelijk talloze moderne boeren en burgers uit heel Twente en daar
buiten. 

HEKSEN IN DE EXPOSITIE 

Vorig jaar in Vreden en dit voorjaar op het Erve Kots in Lievelde waren er tentoon
stellingen te zien over het onderwerp "Van boze vrouwen die men heksen noemt". De 
zwarte bladzijden in de Europese geschiedenis die aan de heksenvervolging zijn ge
wijd, zijn nog lang niet volledig gevuld. Een grensoverschrijdend werkgroepje van 
onderzoekers bestudeert op dit moment de aspekten ervan in Oost-Nederland en 
Westfalen. Dit in samenwerking met het Landeskundliches lnstitut Westmünsterland, 
de oud-direkteur van het Staring Instituut drs. H. Krosenbrink, alsmede drs. Dick 
Schlüter uit Enschede die op het onderwerp wil promoveren. Hij heeft inmiddels al 
veel meer materiaal bijeengebracht dan in zijn doktoraal skriptie is vermeld. Deze is 
vorig jaar als boek verschenen in de Twente Akademie-reeks. De werkgroep bereidt 
nu ook tentoonstellingen voor in Almelo en Enschede. 
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BIBLIOTHEEK OUDHEIDKAMER 
De Oudheidkamer Twente - naarstig op zoek naar een nieuw onderkomen omdat baar 
per 1 januari a.s. de buur is opgezegd van baar ruimten binnen het Rijksmuseum 
Twentbe - is eigenares van een streekbibliotheek om u tegen te zeggen. De systema
tische ordening van al deze boeken is echter verouderd. 
Ook voor bet aanschafbeleid worden nieuwe kriteria ontwikkeld en op dit punt geeft 
bet bestuur van de vereniging inspraak aan de leden. De bibliotbeekkommissie beeft 
de gebruikers gevraagd naar hun mening over de kollektie en dan toegespitst op 
onderwerpen en titels die men mist of die onvoldoende aanwezig zijn. Diverse argu-
menten spelen een rol bij het aanschaffen van boeken en tijdschriften, als daar zijn de J 
doelstelling en de huidige samenstelling van de bibliotheek. Daarnaast overwegingen 
van traditionele en uiteraard ook van financiële aard. Het in stand houden van een J 
omvangrijke bibliotheek als deze kost veel werk, ruimte en geld en een kritisch over-
wegen van het aanschafbeleid is dus zinvol. Overigens laat het bestuur de mogelijk-
heid open om het aantal aanschafkriteria uit te breiden. Het woord is dus nu aan de ge
bruikers. 

TIEN JAAR HEIM 
HEIM, het Hengelo's Edukatief Industrie Museum, heeft een eigen orgaan dat vier 
keer per jaar verschijnt. Het eerste nummer kwam uit ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van de stichting. Het royaal, zij het op klein formaat, uitgevoerde blad wil 
uiteraard donateurs, medewerkers, sponsors en allen die HEIM een warm hart toedra
gen informeren over bet wel en wee van het museum en zijn medewerkers. Daarnaast 
is het bedoeld om technische nieuwtjes te lanceren. zowel over monumenten van be
drijf en techniek als over de nieuwste ontwikkelingen in het nukleaire tijdperk. Het 
initiatief voor het bloeiende museum aan de Bornsestraat in het voormalige Heemaf
gebouw is in 1981 uitgegaan van een oproep in "Oald Hengel", het blad van de plaat
selijke oudheidkundige vereniging. De schrijvers, Henk Eising en Helrnig 
Kleerebezem, poneerden de stelling: "Het Hengelose bedrijfsleven heeft tijdens haar 
vaak stormachtige ontwikkeling vele merktekens laten staan die de weg aangeven van 
haar industriële ontwikkeling en die bewaard dienen te worden". Hun oproep had suc
ces. Via een werkgroep binnen "Oald Hengel", met een geslaagde tentoonstelling in 
1982, kwam de stichting HEIM met een eigen museum tot stand. Voorzitter Max Staal 
wijdt een artikel aan deze recente historie en herdenkt de pioniers die in deze jaren zijn 
overleden. Nog aktief en aanwezig met een bijdrage is de inmiddels 88-jarige Henk 
Eising. Hij schrijft over C.T. Stork als grondlegger van de industriestad Hengelo. 

NATUURLUK DIALEKT 
Ter gelegenheid van een tuinbeurs ondervroeg het Staring Instituut te Doetinchem de 
bezoekers naar hun kennis van de natuur en van Achterhoekse plant- en diemamen. 
Ons viel de vijfde vraag op en vooral het daarbij gegeven "officiële" antwoord. 
Wat doen konijnen als ze "wupken"?, luidde de vraag. Je kon kiezen uit de ant
woorden: paren, zigzaggend weglopen of huppelen. Het laatste is goed, hoewel.... 
"knientjes könt nog völle meer, moar zigzaggend weglopen zoas bazen dat doot, könt 
ze misschien wel, moar doot ze nooit". 
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TVV-ENTE 
ZWAR.TOPWI 

Nieuw boek in de Twente Akademie-reeks. 

HORIGEN HEUS GEEN SLAVEN! 

Er staat een nieuw boek op stapel in de Twente Akademie-reeks, die wordt uitge
geven door Boekhandel Broekhuis te Hengelo. Een nieuwe kijk op de horigheid, 
een middeleeuws instituut dat in Twente nog lang heeft bestaan en grote invloed 
heeft gehad op de plattelandsverhoudingen. De exakte titel van het boek luidt: 
"Horigheid onder de landsheerlijke hoven in Twente. Rechten en plichten van de 
onvrije boer tussen de 16e en de 19e eeuw". 
Onderstaande synopsis is geschreven door de auteur van deu studie, mr. R.F.A. 
Rorink. 

'De rechtspositie van de onvrije boer tot 1795' 
Reeds in de vroege Middeleeuwen vinden we de eerste tekenen van het bestaan van 
horigen in Twente. In de praktijk komen we de horigen steeds gebonden aan grond te
gen. Deze onvrije boeren bewoonden en bewerkten de landbouwgronden van hun 
heer. Vaak leefden de horigen onder een hof, waar zij de opbrengsten van de akkers 
en weiden konden inleveren en van waaruit een kontrole op de horigen kon worden 
uitgevoerd. Dit was het wgenoemde hofstelsel. De kombinatie van horigheid met het 
hofstelsel zou in Twente lang blijven bestaan. Aanvankelijk was de positie van de ho
rigen waarschijnlijk zeer onvrij: geen erfrecht, geen eigen vermogen. De heer kon 
over de verschillende boerderijen beschikken naar eigen believen. Na overlijden van 
de horige kon de heer de boerderij uitgeven aan een van de kinderen van de horige, 
maar ook aan een andere horige. Langzamerhand ontstond echter een komplex geheel 
van horige rechten en plichten. Belangrijk is het moment waarop een horige rechten 
op de bewoning van 'zijn' boerderij kon uitoefenen en een van zijn kinderen rechten 
kreeg op het overnemen van het ouderlijk erf. Wat de horige nooit kreeg, was het ei
gendom van het horige erf. 
Vele eeuwen zal de horigheid in kombinatie met het hofstelsel hebben bestaan en ge
funktioneerd, voordat wij zicht op de inhoud ervan kunnen krijgen. Alle gebruiken en 
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gewoontes onder bet hof vormden het hofrecht. Dit recht werd door middel van de 
jaarlijkse hofdag, waarop alle horigen hun heer dienden te bezoeken, levend gehou
den en telkens mondeling bekrachtigd. In 1546 besloot keizer Karel V, de rechts
opvolger van de bisschop van Utrecht, dat de hofrechten voor de horigen onder zes 
landsheerlijke hoven in Twente schriftelijk moesten worden vastgelegd. Onder deze 
hoven (Ootmarsum, Oldenzaal, Goor, Borne, Delden, Weddehoen) leefden vele 
honderden horigen op zo'n tweehonderd horige erven. Zij waren de belangrijkste 
groep horigen in Twente, maar zeker niet de enige. 

Rechten en plichten 
De drijfveer om de horige status te willen dragen, lag in bet recht de boerderij te mo
gen bewonen en de daarbij horende landerijen te bewerken. Deze konden bestaan uit 
bouw- of zaailand, gras- en hooiland en misschien een stukje bos, moeras en heide. 
Bij het boerenwoonhuis hoorde nog een tuin en wellicht een boomgaard. Dit geheel 
mocht door de horige worden gebruikt, maar hij werd geen eigenaar van de boerderij . 
De horige kon echter wel als eigenaar van het ondeelbare gebruiksrecht op de boerde
rij worden gezien. 
Ook mocht de horige een 'lyftuchtshuis' (het oude boeren woonhuis) op het erf inrich
ten voor als hij niet meer in staat was om de boerderij te kunnen bewerken. Dit huis 
kon evenwel worden verhuurd aan anderen, horig of niet-horig. Tenslotte had de ho
rige recht op bijstand van zijn heer en kon hij verlangen dat deze zich inzette om zijn 
belangen te behartigen. 
Tegenover deze rechten stond een scala aan verplichtingen. Zo diende de horige zich 
te onthouden van elk gedrag dat de hofueer schade zou toebrengen. Daarbij kan ge
dacht worden aan de verkoop van een deel van de boerderij of enig ander handelen, 
dat er toe zou leiden dat een deel van het horige goed feitelijk zou worden vervreemd. 
Verder was bet kappen van hout op het horige goed aan grenzen onderhevig. De op
brengsten van de bomen, zoals fruit, eikels en noten, kon de horige als eigendom 
oogsten. De stammen van de bomen kwamen echter de heer toe. 
Bovendien diende de horige tegenprestaties te leveren voor het gebruik van de boer
derij: levering van landbouwprodukten of de betaling van een geldsom. Ook moest 
de horige hand- en spandiensten verrichten. Zowel de soort dienst als de frequentie 
ervan lag als een eeuwige last op bet erve vast. Horigen moesten karrediensten, maai
diensten of ook bodediensten verrichten. 
Tenslotte was ook de betaling van het zogenoemde hoofdgeld op de hofdag een vaste 
prestatie. De betekenis van dit hoofdgeld lag echter niet zozeer in de grootte van het 
bedrag, dat vrij bescheiden was, maar in de diepere betekenis: de erkenning van het 
horig-zijn. Voldeed de horige aan de voorgeschreven prestaties, dan kon diens familie 
eeuwenlang op dezelfde voorwaarden het horige goed blijven bewonen. De heer kon 
de wederzijdse rechten en plichten niet eenzijdig veranderen, noch de horigheid op
heffen. 

Betekenis van de hofrechten 
De optekening van de Twentse hofrechten in 1546 leidde tot de vorming van een ju
ridisch fundament van minimumvoorwaarden voor de horigen onder de Twentse 
landsheerlijke hoven. Ook had de regeling een uitstralend effekt op de horigen onder 
andere instellingen in Twente. De regeling uit 1546 bleef zijn waarde behouden tot 
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OVERIJSSELS BOEKENBAL 
Er komt-op 7 november-een Overijssels Boekenbal. Aanleiding is het 100-jarig be
staan van de openbare bibliotheken in Nederland, dat dit jaar wordt (en gedeeltelijk 
al is) gevierd. F.en werkgroep boekpromotie organiseert zowel het boekenbal in het 
provinciehuis te Zwolle als het uitgeven van een bij deze gelegenheid te verschijnen 
boek. Voor dit boek hoopt men op bijdragen in proza en poëzie van streekschrijvers 
en/of landelijke auteurs, die een relatie hebben met Overijssel. Onderwerpen als 
'bibliotheken" en "lezen" hoeven niet te worden gemeden en ze mogen zowel voor de 
jeugd als voor volwassenen zijn bestemd. 
De werkgroep boekpromotie bestaat uit regionale boekhandelaren en funktionarissen 
van de Overijsselse Bibliotheek Dienst te Nijverdal. 

Ontwerptekening beeldhouwwerk bij het nieuwe O.B.D.-gebouw. 

het verdwijnen van de horigheid in Twente aan het begin van de 19e eeuw. 
Door sociaal-ekonomisch onderzoek is aangetoond dat de horigheid zeker niet als iets 
minderwaardigs kan worden beschouwd. Horigen waren vaak relatief welvarender 
dan overige boeren. Hun boerderijen waren groter, de verschuldigde pacht (die 
eeuwenlang op dezelfde hoogte had gestaan) kan als zeer matig worden beschouwd. 
De diensten die ze van oudsher moesten verrichten, werden steeds afgekocht. 
Toen aan het begin van de 19e eeuw de horigheid door de landelijke wetgeving werd 
afgeschaft en de boerderijen veelal aan de ex-horigen werden verkocht, kwamen deze 
door redelijke aankoopsommen in bezit van de door hen bewoonde en bewerkte 
erven. 

mr. R.F.A. Rorink 
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BOERDERIJEN IN TWENTE 
Bij uitgeverij Matrijs verschijnt binnenkort het boek "Boerderijen in Twente", ge
schreven door H. Hagens, konservator van bet Rijksmuseum Twenthe. Hij beschrijft 
er diverse aspekten van de geschiedenis van de Twentse boerderij in, zoals de kon
struktie en bouwwijze, de diverse onderdelen zoals bet onderschoer, niendeuren en 
'acbteroet' en behandelt ook de bewoners en bun leefwijze. 
Het boek omvat 176 pagina's op 21 x 30 cm en bevat ca. 400 illustraties. Leden van 
historische verenigingen krijgen bij direkte bestelling bij Stichting Matrijs een 
korting van f 10,-- op de winkelprijs van f 49,90. U tekent in op bet boek door over
making van f 39,90 op postgirorekening 4239476 t.n.v. Stichting Matrijs te Utrecht 
onder vermelding van Twente'. Na verschijning wordt bet boek dan zonder verdere 
kosten toegezonden. 

BEKIJK HET VAN BEIDE KANTEN 

Met de Europese eenwording (die in elk geval ekonomische grenzen zal slopen) in 
zicht hebben twaalf historische verenigingen in Twente en Oost-Salland, samen met 
de Heimatverein Bentheim, een boek en een tentoonstelling uitgebracht onder de titel 
"Bekijk het van beide kanten - Von beiden Seiten betrachtet". Er is twee jaar voorbe
reiding aan vooraf gegaan. 
Het boek omvat zo'n 300 bladzijden waarop meer dan 425 foto's en is voor f 25,-- te 
koop. Het behandelt de geschiedenis van de grens, religie, handel en taal. Ook 
traditionele gebruiken rond huwelijksceremonieën en bruiloflen nemen een belang
rijke plaats in, evenals die bij begrafenisplechtigheden. Het zwaartepunt wordt echter 
geplaatst bij de kleding, zoals deze door de mensen vanaf de l 7e eeuw tot 1985 werd 
gedragen. Naast schilderijen, aquarellen, foto's en inventarislijsten als belangrijke 
bronnen, hebben vele inwoners aan beide zijden van de grens medewerlcing verleend 
door honderden (veelal unieke) voorwerpen en kledingstukken uit die periode tijde
lijk in bruikleen af te staan. 
Dat is dan tevens bet thema van de rondreizende tentoonstellingen aan beide zijden 
van de grens. Naast de vele voorwerpen en kledingstukken biedt ook een uitgebreide 
historische fotoverzameling van het gehele gebied een zo kompleet mogelijk over
zicht van de verschillende kulturen in de Euregio. Door verschillen in samenstelling 
is iedere tentoonstelling op zich uniek te noemen en is het zeker de moeite waard 
meer dan één plaats te bezoeken. De expositie van oude sieraden zal uitsluitend te be
wonderen zijn op de tentoonstelling in Albergen! 
De expositie is nog te zien in: Gramsbergen (tol 3 aug.), museum Baron van Voerst 
van Lynden te Holthone; Denekamp (3 juli tot 14 sept.), museum Huize Keizer; 
Albergen (20 sept.), zaal Morshuis; Losser/De Lutte (21 sept. tot 4 okt.), bal ge
meentehuis; Weerselo (1 tot 16 okt.), bal gemeentehuis; Hardenberg (16 okt. tot 2 
nov.), hal gemeentehuis; Reutum/Haarle (31 okt. en 1 nov.), gemeenschapshuis 't 
Brinkboes; Vasse/Mander/Hezinge (10 en 11 okt.), Mariaschool te Vasse. 
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De pseudospoken bij het spookhuis van Henme 

ERVEN-ENSAGENROUTE 
Fietsroute door de gemeente Borne 

Fietsen is weer in. Milieu-overwegingen maar ook het feit dat er steeds meer fiets
paden komen en aan de hand daarvan vaak zeer fraaie of bijzondere fietsroutes wor
den samengesteld, zijn mede daarvoor een belangrijke reden. 
Zo ook in de gemeente Borne waar de beer B J .F. Wennekink, zelf wonend in een zeer 
oude boerderij, een boeiende en fraaie route heeft uitgezet. Wennekink is naast boer 
een historikus, die zich als autodidakt een uitgebreide kennis van de Bornse regio 
heeft eigen gemaakt. 
Een duidelijke routebeschrijving met een overzichtelijk kaartje zorgen er voor dat 
men niet verkeerd kan rijden. Bovendien geven een twintigtal foto's een goed beeld 
van markante plaatsen. 
De tocht heeft een lengte van ongeveer 25 km, maar het lezen van de tekst en het be
kijken van de 54 kultureel en volkskundig interessante objekten vergt veel tijd. In 
totaal dient men zeker 4-5 uur uit te trekken, maar het is de moeite waard. Bovendien 
passeert men onderweg enige aantrekkelijke pleisterplaatsen. Behalve langs de erven 
en andere bezienswaardigheden komt men ook langs een 5-tal plaatsen waaraan een 
sage verbonden is. Deze zijn uitvoerig beschreven en duidelijk gelokaliseerd. 
Wennekink zegt daarvan: "Als het dan niet werkelijk zo gebeurd is, zit er toch een 
kern van waarheid in". 
De fraai uitgevoerde beschrijving van de fietsroute is voor f 5,-- te verkrijgen bij het 
bureau van de VVV aan het Dorsetplein 8 in Borne. 

A.F. 
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ALLEDAAGSE DINGEN EN VOLKSKULTUUR 
De Stichting Informatiecentrum Volkskultuur heeft een naamsverandering ondergaan 
en heel nu: Nederlands Centrum voor Volkskultuur. Hel is een door hel Ministerie 
van WVC gesubsidieerd ondersteunings- en ontwikkelingsinstituut voor de volks
kultuur in Nederland. Naast voorlichting, koördinatie, dokumentatie, edukatie en on
derzoek is hel uitgeven van publikaties een belangrijke taak. Ook hierin gaal hel een 
en ander veranderen. 
De Nieuwsbrief verandert van inhoud. Hierin staal voortaan alleen informatie over de 
aktiviteiten van hel Nederlands Centrum voor Volkskulluur. De overige informatie 
die voorheen in de Nieuwsbrief stond, wals de agenda, komt in hel nieuwe tijdschrift 
'Alledaagse Dingen'. 
Sinds eind 1991 verschijnt 'Alledaagse Dingen, tijdschrift over volkskulluur in 
Nederland'. Dil is een informatief en leesbaar blad, dal bestemd is voor een breed 
publiek en dat alle interessante aktiviteiten op volkskultureel gebied meteen signa
leert. Het is een tijdschrift voor iedereen die belangstelling heeft voor het dagelijks 
leven en de geschiedenis daarvan. De inhoud gaat over traditionele en eigentijdse 
volkskultuur, volkskunst, folklore, materiële uitingen van volkskulluur, regionale en 
lokale geschiedenis en streekkultuur. 
Een grote plaats is ingeruimd voor de agenda. Alle belangrijke tentoonstellingen, 
manifestaties, kursussen, studiedagen en dergelijke op volkskultureel gebied worden 
hierin vermeld. Boeken over volkskultuur worden direkt nadat ze verschenen zijn op
genomen. 
'Alledaagse Dingen' verschijnt acht maal per jaar, biedt een grote verscheidenheid aan 
onderweipen en is populair geschreven. De gegeven informatie blijft echter weten
schappelijk verantwoord. Een jaarabonnement kost f 55,--. 
Het tijdschrift Volkskultuur gaat er veel mooier uitzien en verschijnt voortaan drie 
maal per jaar. Hel wordt in feite een boekenreeks, waarbij per aflevering een bepaald 
onderwerp uil de volkskultuur helemaal uitgespit wordt. Volkskultuur i.al gedeeltelijk 
parallel lopen aan de aktiviteiten van hel Nederlands Centrum voor Volkskultuur. De 
thema's van 1992 zijn: behang, oral history en thuisweverij . 
Hel Nederlands Centrum voor Volkskultuur heeft diverse tentoonstellingen te huur. 
De onderweipen zijn: Roodkapje, kamerplanten, circus, behang, kraamgebruiken, 
volkskultuur, boerderijlypen, decembergebruiken en papierknipkunst 
Indien u meer informatie wenst over een bepaalde tentoonstelling of over een andere 
aktiviteil van hel NCV, schrijf dan een briefje met vermelding van het onderwerp naar 
hel Nederlands Centrum voor Volkskulluur, Lucasbolwelk 11, 3512 EH in Utrecht. 

Ineke Strouken, direkteur 

KAMERPLANTENHISTORIE 

In september en oktober presenteert hel museum Pailhe-Huis de expositie 'De ge
schiedenis van de kamerplant', op basis van een reizende tentoonstelling die wordt 
aangevuld met interessante voorweipen, zoals oude en bijzondere bloempotten, oude 
plantenrassen etc. 
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OALDSTE HOES 

Een bed met bloeiende tulpen siert dezer dagen de achtertuin van het Oaldste Hoes 
aan de Veenstraat. Een laatste eerbetoon aan dit eerbiedwaardige pandje, dat zich als 
17e eeuws 'monument' langzaamaan een plaats verworven heeft in de kultuurhistorie 
van Enschede? 
De diskussie over het voortbestaan van dit 'historische en charmante' gebouw (Els 
Lieven, Tubantia, 09-04-1992) is in volle hevigheid losgebarsten. 'Charmant' is zeker 
het alternatief van de Bouwdienst het huisje een ereplaats te geven in een reuzen
vitrine tegen de achtergevel van Zeeman. Dit als onderdeel van het ontwerp van her
indeling van De Klokkenplas (fubantia, 28-04-1992). De Klokkenplas als 'stilte
plein', een beleving die ook de bezoeker van een museum niet vreemd is. De 
gelijkenis met de tentoonstelling van de Guernica (Picasso) in het Prado dringt zich 
op. Originaliteit, kunst, kultuurhistorie, konservering en expositie;' het Oaldste Hoes 
kan zich, lijkt het, geen betere plek wensen. 
Toch lijkt de vonk richting gemeentepolitiek nog niet over te springen. Zelfs gaan er 
stemmen op, zoals die van wethouder Van der Meer (fubantia, 09-04-1992) die be
weren dat afbraak de beste oplossing is. 
Opgeruimd staat netjes, zegt de volksmond. In dat opzicht zal zij het met de wet
houder eens zijn. Maar dan wel ergens anders weer opbouwen. Het Oaldste Hoes 
hoort bij Enschede, zoals Enschede hoort bij het Oaldste Hoes. 
Wat te denken van het volgende: Sinds jaar en dag stelt de Oudheidkamer Twente al
les in het werk de kultuurhistorie van deze regio in levende herinnering te bewaren. 
Haar geschiedenis is verweven met de geschiedenis van Twente. In tijden waarin 
staatsgrenzen wegvallen (Europa '92) zal het eigene van landstreken zich duidelijker 
profileren. Voor een vereniging c.q. museum als de Oudheidkamer Twente zal dan 
ook een steeds belangrijker rol zijn weggelegd. De ervaring van de laatste jaren leert 
dat de streekkulluur en -historie zich nu al in een groeiende belangstelling mag ver
heugen. Waar past het Oaldste Hoes dan beter dan in dit museum? 
Erg genoeg is het al dal de Oudheidkamer met ingang van 1januari1993 het Rijks
museum Twenthe als lokatie moet verlaten. Maar als zij tegen die tijd een nieuw 
onderkomen betrokken heeft, zou opbouw van een gerestaureerd Oaldste Hoes bij 
deze lokatie beslist niet misplaatst zijn. 
Gemeente, denk er eens over. Bij hel bestuur van de Oudheidkamer vindt u een luiste
rend oor. 

(Tubantia, 01-05-1992) Joop Meijer, voorzitter Oudheidkamer Twente 
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HEEMKUNDE IN ONDERWIJS 
Studenten van de pabo "Edith Stein" te Hengelo, de "kweekschool" van vroeger dus, 
brengen aan het einde van hun eerste schooljaar traditioneel een bezoek aan de 
Twente Akademie, die nu al een jaar of tien (de jubileumviering staat voor de deur) 
de kennis van Twente "verkoopt". Dat bezoek staat op het programma van een 
Twente-week, die tot de jonge tradities van deze school behoort. Bedoeld om de aan
staande leerkrachten hun eigen omgeving te leren ontdekken en dan zó, dat ze die 
kennis in hun wede kunnen gebruiken. Heemkunde in het onderwijs dus. 
Zo'n week wordt gevuld met een puzzelfietstocht, bezoeken en exkursies, het ont
werpen van wandeltochten en andere opdrachten die de deelnemers vaak zelf mogen 
verzinnen en die ze groepsgewijs uitvoeren. Het enige probleem daarbij is om vol
doende werkruimte te vinden, zodat de ene groep de andere niet stoort. Ruimte om 
zo'n twaalf studenten te ontvangen is er ook bij de Twente Akademie nauwelijks, 
maar een zitplaats op de grond is op die leeftijd meestal geen probleem. 
Moeilijker wordt het om, bijvoorbeeld, uit te zoeken hoe het zit met de geschiedenis 
van de Grote Kerk van Delden die op het exkursieprogramma stond. Maar de Twente 
Akademie is niet voor niets een dokumentatiecentrum, waar een heleboel gegevens 
liggen opgeslagen over de eigen omgeving. Dus over zaken die je op de basisschool 
kunt gebruiken bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, Nederlands of zelfs bij 
handvaardigheid. Waarom zou je een kind niet inspireren om, bijvoorbeeld, een 
gevelteken te maken? 
Heemkunde is dus niet bedoeld als een nieuw schoolvak, als iets wat een kind óók 
nog moet leren. Het is eigenlijk helemaal niet zo nieuw, al werd het in oorlogstijd wel 
als een nieuwigheid gebracht. De eigen omgeving, het zelf beleefde, als uitgangspunt 
bij het onderwijs is al een oud pedagogisch principe. Dat weet ik van mijn vader, die 
een ouderwetse schoolmeester was en met wie we heel wat verkenningen rondom het 
schoolplein hebben gemaakt. Dat betrof toen vooral de natuur en dat bleef niet zonder 
succes. De jongen die op meesters vraag een spreeuw een "spra" noemde, omdat in 
het "plat" zo'n beest een "sproa" heet, is toch maar voorzitter van de plaatselijke vo
gelwerlcgroep geworden. En wat mezelf betreft: de meeste planten die ik bij hun naam 
weet te noemen, kende ik ook al op mijn elfde jaar. 

Gin zat etten 
Voor veel kinderen van nu groeit de natuur wel erg ver van hun bed. Ik was dan ook 
verbaasd dat mijn vierjarige kleinzoon, die op een flat is opgegroeid, mij kon ver
tellen dat melk uit een koe komt. Hij had er zelf eentje mogen melken: een kunstkoe 
in een supermarkt! Ik vind dat best een leuk initiatief, maar het blijft surrogaat en be
helpen is nou eenmaal "gin zat etten". Dus liever: echt de omgeving in en op school 
daarmee werken als het zo te pas komt. Medewerkers van de Twente Akademie heb
ben de indruk, dat dit in toenemende mate gebeurt en dat het onderwijs tegen de ver
drukking in van overvolle programma's in toenemende mate probeert het eigene van 
de streek mee te laten spelen op de reis naar volwassenheid. Er komen namelijk steeds 
meer aanvragen om daarbij behulpzaam te zijn. 
Al vóórdat de Twente Akademie werd opgericht, bestond er een Twentse werkgroep 
"Heemkunde in het onderwijs" . Op eigen verzoek is deze in de nieuwe organisatie 
overgegaan. Ze heeft prima werk gedaan, zoals het maken van een video over de 
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Omslagtekening van de video
band waarmee de vroegere 
werkgroep heemkunde in het 
onderwijs successen heeft 
geboekt 

Twentse taal: "In 't Twents vedan" . Maar het werk dreef voornamelijk op medewer
kers van de schoolbegeleidingsdiensten en bij alles wat er de laatste jaren op het 
onderwijs is afgekomen, konden zij aan de heemkunde steeds minder aandacht beste
den. Het gevolg was dat de werkgroep de laatste jaren een sluimerend bestaan heeft 
geleid. 

Nieuwe werkgroep 
Het onderwijs zelf toont nu dus steeds meer belangstelling voor heemkundige zaken. 
De stimulans die op dit punt van de pabo "Edith Stein" uitgaat, zal daar niet vreemd 
aan zijn. Ook de afdeling onderwijskunde van de Universiteit Twente houdt zich met 
Twentse heemkunde bezig en het ligt voor de hand dat ook vandaar medewerking aan 
de Twente Akademie is gevraagd. Hoewel aan een groot deel van de vrijwilligers die 
het bureau bemannen het onderwijs niet vreemd is, legt dat wel een extra druk op de 
dagelijkse werkzaamheden. Bestuur en leiding hebben daarom bedacht dat er toch 
weer een speciale werkgroep moet worden ingeschakeld en op papier is die intussen 
gereed. Leuk dat ook bestuursleden van de stichting daarin praktisch aan het werk 
willen gaan! 

Twentsche Courant, 19-06-1992 
("Bij ons in het Oosten") 
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BOERENTUIN VAN 
TOEN TERUG 
Een nieuwbouwwijk in Deventer. Nou ja, eigenlijk in het geannexeerde boerendorp 
Colmschate. De straten zijn dan ook genoemd naar boerenerven die moesten ver
dwijnen voor de stadsuitbreiding. Mijn jongste dochter woont met haar gezinnetje in 
zo'n straat Hun eerste 'echte' huis met een echte (achter) tuin. Vooruitlopend op de 
wilkumste heb ik haar dan ook een schop kado gegeven. Beter gezegd: een bats. Dat 
is, zei onze dorpssmid, het meest praktische als je moet beginnen. 

We staan in één van de slaapkamers en kijken uit over het door achtergevels en 
schuurtjes ingesloten komplex zwarte grond, waar wat grillige paadjes doorheen lo
pen van los neergelegde trottoirtegels. Hoe moet dat ooit een ordentelijk komplex 
stadstuintjes worden?, vraag ik me af. "Zó wil ik het in elk geval niet", zegt m'n doch
ter en wijst me de al gereed gekomen afscheidingen tussen de eerst bewoonde huizen. 
Allemaal eendere heggetjes van blijvend groen in gevarieerde tinten. 'Koniferen' heet 
dat in de volksmond. Het best verkochte produkt in de tuincentra. 
Als ik op het dak had gestaan, zou ik misschien de plek hebben kunnen zien waar één 
van de oudste dorpen van Overijssel heeft gelegen: een nederzetting uit de Uzertijd, 
toen de Romeinen de lakens uitdeelden in ons land. Een jaar of wat geleden zijn de 
grondsporen in kaart gebracht van de reeds lang vergane boerderijen. Heggen van 
koniferen waren er niet bij . Als men toen al erfafscheidingen heeft gemaakt, dan be
stonden die uit hekken of uit 'toen': van wilgetakken gevlochten schermen. 
Ook in de Middeleeuwen was dit gebied bewoond. Toen stond hier het klooster Te 
Hunnepe, dat een stevige greep had op een groot stuk platteland ter weerszijden van 
de Schipbeek tot aan de Duitse grens. Je mag veilig aannemen dat de verspreide 
boerenerven in die tijd beschermd waren door houtwallen vol natuurlijk prikkeldraad 
in de vorm van stekelige struiken, terwijl de hoeveelheid 'toenwark' alleen maar zal 
zijn toegenomen sinds de prehistorie. Uit oude beschrijvingen weten we ongeveer 
hoe ons platteland er heeft uit gezien, nog tot een eind in deze eeuw. Oude mensen 
kunnen zich de restanten van dit beeld nog wel herinneren. 
Ik kijk neer op de koniferen en ik besef hoezeer de oude Grieken het bij het rechte 
eind hadden wanneer zij, één van hun wijsgeren citerend, vaststelden dat 'alles 
sroomt', dat alles duurzaam aan verandering onderhevig is. Dat geldt ook de erfbe
planting, zowel in de stad als op de boer. Nu citeer ik ook, want ik noteerde deze uit
spraak uit de mond van Greetje Bierema, van wie ik een dialezing heb bijgewoond 
over haar hobby en specialisme: de boerentuin. Zij is als landschapsarchitekte ver
bonden aan Het Oversticht, het in Zwolle gevestigde genootschap tot bevordering van 
het landelijk en stedelijk schoon in Overijssel. Een volkskundig onderwerp eigenlijk 
die boerentuinen, maar de volkskunde heeft er zich in ons land weinig aan gelegen 
laten liggen. Behalve een boekje van de Wageningse professor Bijhouwer bestaat er 
nauwelijks literatuur over het oude boerenerf. 
Een loffelijke uitzondering op die geringe aandacht is wat Het Oversticht presteerde 
toen het in 1980 het boek 'Boerenerven in een groene lijst' uitgaf, waarvoor ik de tekst 
heb verzorgd. Er lag een skriptie aan ten grondslag, gemaakt door E.J .M. Habets, een 
voor dit doel aangetrokken stagiaire. Hij werd begeleid door mensen van Het 
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Oversticht, de Heidemij en de Grontmij. Het initiatief was uitgegaan van de land
schapskonsulent v'an Staatsbosbeheer, genaamd (hoe kon het anders) ir. P.P. Bosch. In 
die jaren maakten de groeninstanties zich sterk om de subsidie aan de man te brengen 
waarmee de rijksoverheid ons platteland probeerde te verfraaien. Daar was in boeren
kring nogal wat weerstand tegen. 
Hoewel je op die manier vrijwel zonder kosten je erf in het groen kon steken, waren 
velen bang zich daarmee een keurslijf aan te meten dat zou gaan knellen zodra je als 
boer de met subsidie geplante bomen zou willen kappen, bijvoorbeeld bij bedrijfsuit
breiding. Het boek moest mede dienen om die angst weg te nemen. 
Bij de lezing van Greetje Bierema kwam deze aarzeling nog even om de boek kijken 
toen iemand een vraag stelde, maar na meer dan tien jaar kun je toch vaststellen dat er 
op het platteland nu heel wat enthousiaster groen wordt aangeplant dan in de vooraf
gaande decennia, toen als gevolg van de schaalvergroting veel boeren maar liefst al 
dat lastige groen zagen verdwijnen. Het is natuurlijk wel zo dat je geen boom moel 
planten op een plek waar je binnen afzienbare tijd een bouwwerk kunt verwachten. Je 
moet met toekomstvisie planten, aldus de inleidster en een boerenerf biedt, volgens 
baar, daartoe meestal alle ruimte. 
Een boom planten betekent dus wel wat meer dan een gat graven en daar de wortels 
van een telg in laten zakken. Waar plant je en welk soort 'plantsoen' gebruik je? Dan 
komt al gauw de vraag op wie je beplantingsplan maakt. De groenwereld beschikt 
weliswaar over uitstekende deskundigen, maar die zitten vaak met de banden in bel 
baar wanneer de vraag rijst boe je een erf ook nog eens historisch verantwoord kunt 
beplanten. In veel gevallen (Greetje Bierema rekent zichzelf daar ook toe) zijn ze ge
woon te jong om zich te herinneren boe een ouderwetse boeren tuin in een bepaald ge
bied er beeft uitgezien. 
Voor Overijssel heb ik destijds een poging gewaagd om de sluier op te lichten. Mede 
op grond van Habets studie lukte het wel om in grove lijnen de uiteenlopende land
schappen te schetsen. 2'.even regio's kwamen er uit de bus, ieder met hun eigen type
ringen. De walletjes, van zoden opgeworpen en met stekel- en geriefbout beplant, 
kenmerken het droge deel (de stuwwal) van Overijssels overwegend natte 'Kop'. 
Essenscbermen begeleiden er de waterstralen van de grachtdorpen die, ondanks bun 
geringe ruimte voor een boerenerf, zo toch royaal in bet groen zitten. Het 'nieuwe 
land' van de Middeleeuwen (de polders Mastenbroek en Kampereiland) berken je aan 
de boomrijke woonterpen, straatdorpen als Staphorst in de oude ontginningen aan 
hun met elzenscbermen afgezette langgerekte weilanden (de 'slagen'). Al is er veel 
verdwenen, net als de oude boerderij is het oude landschap wel te rekonstrueren. 

Seringen 
Veel moeilijker is het om vast te stellen boe de boerenerven van toen er hebben uitge
zien. Groeiden er bloemen voor de niendeur? Waarschijnlijk niet, want dat was be
drijfsterrein. Toch weet mevr. Bierema inmiddels dat rond Zwolle voor het achterhuis 
seringenboompjes stonden; de bloesem werd op de markt verkocht, tegelijk met de ei
eren en de boerenboter. 
Een werkgroep probeert nu te achterhalen hoe bet oude boerenerf was ingericht en 
boe grootmoeders höfken was beplant. Soms duikt er in partikuliere brieven of dag
boeken een beschrijving op. Maar ook oude mensen herinneren zich vaak voldoende 
details waarmee de werkgroep op papier zo'n höfken kan rekonstrueren. De (te) jonge 
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groenmensen zijn daar erg blij mee, want daardoor is het boek dat er moet komen 
weer een stapje dichterbij. En ook nu al kan het helpen om advies te geven aan 
mensen die al die saaie koniferen niet zien zitten. 
Als u mee kunt helpen, laat dan eens iets van u horen. Het adres van Het Oversticht 
is: Aan de Stadsmuur 79-83, 8011 VD Zwolle. 

Twentsche Courant, 10-04-1992 
(Rubriek "Bij ons in het Oosten") 
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ZONNEDAUW 
IN DE BERGVENNEN 

Stichting Het Overijssels Landschap maakt zich sterk om onze 
provincie zo zeldzaam mooi te houden. Uw steun komt daarbij 
goed van pas. Met f. 30,- per jaar bewijst u natuur en land
schap een grote dienst. Stuur de bon in of bel 05290-1731. 

--------------------------------------~ 
Ja, Ik wil Het Overijssels Landschap graag helpen en word 
voor f. 30,· per jaar contribuant. Ik krijg een gratis 
welkomspakket en vier keer per jaar het tijdschrift 
"Overijssels Landschap". Ik wacht uv1 acceptgirokaart af. 

Naam: 

Adres : ..................... . 
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BUREAU-MEDEWERKERS TWENTE AKADEMIE 
Ing. H. Aitink 
Ing. W. van Alphen 
H . Beerlage 
A. Buter 

I. ten Buuren-Muller 
Ing. D. Docter 
Dr. A. Fuldauer 
J. Hannink 
Dr. E. Jans 
Ir. AJ. Kers 
G. Kleerebezem-Tuender 
H. Klumpers 
B.A. Kuit 
Ing. W. Naarding 
H . Nadorp 
M. Nijkamp-Hermelink 
Dr. J. v.d. Pol 
D. Potman 
Drs. J.B. Schildkamp 
J. Sonder 
AJ. Temmink 
Drs. B .J. Thüss 
H. Velner 

- uitgeverij, tentoonstellingsdienst, (textiel)historie 
- textielhistorie 
- dialektonderzoek, bibliotheek 
- volkskunde, natuur en milieu, textielhistorie, 

dokumentatie algemeen 
- administratie 
- klankbeelden, natuurzaken 
- archeologie 
- financiële administratie 
- volkskunde, kunsthistorie 
- geografie, kaartdokumentatie 
- kledingonderzoek 
- bibliotheek 
- knipselarchief 
- textielhistorie 
- knipselarchief, automatisering 
- Twentse sproak, heemkunde-onderwijs 
- dialekt 
- dokumentatie architektuur 
- dialektonderzoek, paleografie 
- dialekt 
- knipselarchief, natuurzaken, archeologie 
- direkteur, historie, uitgeverij 
- fotografie 

OVERIGE MEDEWERKERS 

W.H.G.Brok 
J.G. Buijvoets 
G.T. Hartong 
J. Hosmar 
H.Lansink 

OP HET BUREAU TE RAADPLEGEN 

G. Nijkamp 
Dr. H. Reinders 
H.A. te Riet 
Dr. A.L. van Schelven 
GJ.H. Vloedbeld 

a. Knipsels uit kranten en tijdschriften, alsmede stukken betreffende verenigingen en in-
stellingen op het gebied van streekkultuur of van belang voor de streekhistorie 

b. Dokumentatie textielgeschiedenis 
c. Dokumentatie bouwkunst (Jan Jans) 
d. Foto's, dia's, prenten, affiches, geluids- en videobanden 
e. Dokumentatie Joodse begraafplaatsen 
f. Handboekerij: standaardwerken, andere boeken, tijdschriften, bibliografieën, katalogi, 

registers, textielbibliotheek, werken over taal- en volkskunde 
g. Trefwoordenregister: ingangen op literatuur mb.t. de heemkunde van Twente en de 

volkskunde van Oost-Nederland 
Ook Twentse woorden en gegevens over personen. 

h. Beelddokumentatie: analyse van foto's en prenten, filmbeschrijvingen 

Dokumentatie kan worden gekopieerd. Kosten 0,10 et. per kopie. 
Openstelling: dinsdag t/m vrijdag van 9 - 12 uur. 
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FONDSLUST 

Twente Akademie-reeks, 
Uitgaven Broekhuis, onder auspiciën van de Twente Akademie: 
1. M.M. Tunmerman: De moderne vakbeweging in Twente 1940-1945. Twents 

verzet tegen de nazificering van het Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen. 
Prijs: f 24,75, donateurs f 20,--. 

2. B .H.A. te Lintelo: Ketters en papen in Twente. De Reformatie en de 
Katholieke herleving in Twente 1580-1640. 
Prijs: f 34,50, donateurs f 25,--. 

3. F.G.H. Löwik: Om de taal van Twente. Historisch overzicht van een 
taalbeweging. 
Prijs f 29,50, donateurs f 24,50. 

4. Dick Schlüter: Betovering en vervolging. Over toverij in Oost-Nederland 
tussen de 16e en 20e eeuw. 
Prijs f 29,90, donateurs f 25,--. 

Uitgave Twents-Gelderse Uitgeverij, 
in samenwerking met de Twente Akademie: 
Margreet Gort en Niet klagen, maar dragen. Uit het leven van vrouwen 
Lolkje Kuiper in Tubbergen. 

Prijs f 14,95 (inklusief porto). 

Uitgaven Twente Akademie: 
Hennie Beerlage: Twents in Twente. Een onderzoek naar de kennis van het 

A.G. Peters: 

Adriaan Buter: 

Twente Akademie: 
(Onderwijswerkgr.) 

Twente Akademie: 
(Onderwijswerkgr.) 

Twentse dialekt. 
Prijs f 22,50. 
Bibliografie van Borne. 
Prijsf 1,--. 
Katalogus bij de expositie 'Gouden Twentekanalen' (1986). 
Prijs f 1,--. 
In 't Twents vedan. Videoband over de Twentse taal en 
gebruiken. 
Voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool en 
brugklassen van het voortgezet onderwijs. 
Prijs f 40,--. 
Oalde Twentse gebroekn. Cassettebandje. 
Prijs f 12,--. 

Uitgave Kreenk vuur de Twentse Sproak 
Het Twentse volksleed. 
Poster met de tekst. Prijs f 12,50. 
AS-formaat. Prijs f 3,75. 




