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n sliepsteen 
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Rechtzetting 
In 'n Sliepsteen' nr. 3 staat op pagina 14, regel 15 e.v. iets 
over de hofhorigheid van erve Roolvink/Reulver /den 
Kerkenmeyer. Deze passage had moeten luiden: Het erve 
Rwlvink (n 'Kerkenmeyer') was in iedergevalal horig aan 
de Kerk in Enschede vóór 1601, want toen kwam het als 

2 zodanig voor in het Verpondingsregister. Op een openbare 
verkoop in Oldenzaal in 181 7/18 J 8 werden alle kerkelijke 
goederen, d. W.Z.  de goederen gebruikt voor onderhoud van 
kerk en eredienst. verkocht. Het erve Roolvink of ,,De 
Reulver" in Twekkelo voor f 3000,- (voor die tijd een 

3 
ontzaggelijk bedrag) aan Jan Roolvink. 

R Nieuw boek over ' oude erven 
rond Enschede 

7 Oudere Enschedeërs zullen zich de boer- 
derij Het Joosink met de imponerende 
voorgevel aan de Strootsweg herinneren, 
die bij de aanleg van het industrieterrein 
moest verdwijnen. Het was het stamhuis 

7 van de middeleeuwse oorsprong van de 
familie Bos, waarvan de leden zich in 
eeuwen over vele erven hebben ver- 
spreid. Bert Kromhof, zijn nicht Hilde 

9 Rakhorst-Bos en zijn neef Han Bos beslo- 
ten, vijf jaar geleden, de nog beschikbare 
gegevens van deze families tot een boek 
te verwerken. Hoewel zij toen niet kon- 

13 den beseffen, waaraan zij begonnen, heb- 
ben zij hun taak volbracht en er veel 
plezier en voldoening aan beleefd. 
Het 200 pagina's tellende boek, getiteld 

14 ,,Oude erven rond Enschede", vat gege- 
vens omtrent leven en werken van een 
tiental bekende families en is van ruim 
honderd illustraties, zoals tekeningen en 
foto's van personen en gebouwen, voor- 

15 zien. Enkele dagen voor Kerstmis is het 
boek. dat f40.- kost. OD een zeer druk ' .  
bezochte bijeenkomst van genodigden in 
Huize Hölterhof ten doop gehouden. 

Aan onze lezers, Van de vijfhonderd gedrukte exempla- 
Doordat degene-die 'n Sliepsteen' technisch 'in 
elkaar zet' tijdelijk niet voor ons tijdschrift be- ren is direct een groot deel aan de man 
schikbaar kon zijn. komt dit winternummer Das gebracht. Het boek is bij de 
nu uit, waarvoor onze verontschuldigingen. schrijvers te koop. Wie interesse heeft 
De redaktie heeft evenwel alles in het werk gesteld voor het onderwerp, zal de nieuwe uitga- 
om nummer 5 normaal in maart te laten verschij- ve ,,iet in zijn verzameling willen missen. nen. 

Redaktie. 
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Villa ,,Schuttersveld" 
mag niet verdwijnen 
Toen in de loop van dit jaar bekend werd 
dat de d l a  Schuttersveld aan de Henge- 
losestraat dreigt te vervallen verschenen 
er geen opgewonden ingezonden stukken 
imde krant en werd er geenactieco$té in 
het ieven geroepen, een comité, dat met 
ondersteuning van de bevozng handha- 
ving eist van dit prachtige gedenkteken 
van de stedewke, ja van de Twentse en 
zelfs van de nationale geschiedenis. 
Raadselachtig? Geenszins. Enschede 
kent deze villa slechts van het voorbij- 
g-pan. Honderdvijftig jaar lang werd dit 
,,deftige heerenhuls" bewoond door fa- 
brikantenfamilies en clns kwam er niet 
iedereen over de vloer. Waar nog bij 
komt dat het in een beschermde omge- 
ving lag en ligt, tussen bosschages en 
hekken. Enschede zag en ziet het slechts 
vanuit de verte. 
Dat het al 25 jaar op de Rij%smonumen- 
tenlijst staat, dat er rijksgelden beschik- 
baar zijn en kunnen komen als deze maar 
wokden aangevraagd, dáár hebben maar 
weinigen weet van. Evenmin weet de 
doorsnee-Enschedeër dat deze villa met 
het Elderinkshuis het enige huis van be- 
tekenis is, dat dateert van vóór de grote 
stadsbrand van l862 of dat het een voor- 
beeld is van een ,,buitens', zoals rijk ge- 
worden textielfabrikanten kort na de op- 
komt van de textielindustrie lieten bou- 
wen. Enschede rijdt eraan voorbij, ziet zó 
nu en dan een witte schim aan de einder 
met zomers spelede konijntjes op het 
uitgestrekte gazon en denkt misschien 
heel even: ,,Daar zou het goed wonen 
zijn: in het groen en vlak bij de stad". 

Zonde 
Wel, door de, situatie te laten zoals zij is 

In het kadasterarchief te Zwolle bevindt zich deze opmeting uit 1836 van Schutters- 
veld. Aan de bovenkant de Hengelosestraat, aan weerszijden aan de straatkanten de 
door de Maere gebouwde fabriekjes. In het linker fabriekje is a de kalanderij. 

wordt een zonde, een grote zonde tegen 
de historie gepleegd, die van zo kort mo- 
gelijke duur moet zijn. 
Want wat is het geval? De villa is in 
handen van Schuttersveld-Holding, de 
organisatie, die zich na het faillissement 
van de naast gelegen textielfabriek 
Schuttersveld belast met het beheer van 
het onroerend goed van de fabriek en 

De villa Schutaersvedd op een vooroor1ogse ansicht. 

n Sliepsteen 

villa met park en die er geen geld aan 
wenst te besteden, tenzij zulks rende- 
ment oplevert. Schuttersveld-Holding 
heeft in eerste instantie belang bij het 
inrichten van een bedrijventerrein op het 
terrein van het fabriekscomplex, maar 
daarvoor zijn de benodigde subsidies van 
Brussel en Den Haag nog niet afgeko- 
men. Gedelegeerd commissaris Wolters 
van de holding stelt zikh puur zakelijk op 
als hij zegt: ,,Aileen het fabrieksterrein is 
in onze plannen interessant". 
Daarom moeten overheid en publiek in 
beweging komen, moeten er ideeën wor- 
den aangedragen, ideeën, die ten doel 
hebben: handhaving ran villa en omrin- 
gend parklandschap en een renderende 
bestemming. Velen binnen en ook een 
enkeling buiten de Historische Sociëteit 
EnschedeLonneker zijn van mening dat 
villa en park bijvoorbeeld een uitsteken- 
de, representatieve functie zouden kun- 
nen vervullen ten behoeve van gemeente- 
bestuur of THT. 
En nog andere gedachten worden geop- 
perd. Dat hier attractieve accammodatie 
kan worden gecreëerd voor conferenties 
en exposities, dat het ideaal zou zijn hier 
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Het fabriekskompleks Schuttersveld ien. ~inkionder, schuilgaand in veel groen, de villa Schuttersveld die in 
verval dreigt te raken. 

een eerste klas eetgelegenheid in te rich- 
ten, gecombineerd met jaarlijks terugke- 
rende evenementen (te denken zou zijn 
aan een Keukenhof in het klein met een 
keur van bloeiende bolgewassen in de 
kassen achter de villa) en dat hier wel- 
licht toch de ideeën van architect Jan 
Astrego kunnen worden uitgewerkt: een 
kuuroord-annex casino. Proefboringen 
hebben al aangetoond dat hier vanaf 30 
tot 60 meter water naar boven komt van 
een bijzonder rijke concentratie aan zwa- 
vel, ijzer en allerlei andere mineralen. In 
Bentheim zijn die mineralen goed voor 
580.000 overnachtingen per jaar. 

Verontrustend 
Om enige beweging te bewerkstelligen 
moet er zo snel mogelijk iets gebeuren. 
Hoe dringend de situatie is, hoe veront- 
rustend, stelden leden van de Historische 
Sociëteit vast toen zij op zaterdag 15 juni 
j.1. onder leiding van Herman Engbers 
een excursie naar de vilia maakten. Als 
het regent moeten nota bene emmers 
worden geplaatst om het water, dat op 
verscheidene plaatsen door het dak 
komt, op te vangen en wat dat betekent is 
duidelijk. 
Schuttersveld-Holding heeft studenten 
toestemming gegeven de villa te bewo- 
nen om te voorkomen dat deze wordt 
gekraakt, maar nu de holding de gereed- 
liggende subsidiegelden niet aanvraagt 
lijkt het er desondanks op dat zij het 
zóver laat komen dat de villa vroeg of laat 
door verval in elkaar stort, restauratie 
niet meer mogelijk is en de villa dus is 
opgehouden een monument te zijn. Daar- 
mee is dan de weg vrij om de restanten en 
het terrein goed-vai de hand te doen. 

Maar nogmaals: deze zondige situatie 
dient van korte duur te zijn. 

Geschiedenis 
De geschiedenis van de villa begint in 
1834. Toen legde het zoontje van de uit 
België afkomstige jonkheer Charles de 
Maere de eerste steen van wat toen aan- 
geduid werd als een ,,deftig heerenhuis", 

Charles de Maere was op verzoek van de 
Nederlandsche Handel Maatschappij 
naar Twente gekomen om hier te helpen 
een nieuw textielcentrum te stichten, 
waar de calicots voor Indië in grote hoe- 
veelheden gemaakt konden worden. De 

zuidelijke katoenindustrie was voor haar 
namelijk door de afscheiding van België 
verloren gegaan. De Maere was aanvan- 
kelijk van plan zich in Hengelo te vesti- 
gen, maar toen hij daar als een indringer 
werd beschouwd vestigde hij zich te En- 
schede. Hij stichtte een weefschool, 
bracht een snelspoel mee en liet de weef- 
getouwen van zijn thuiswevers stelselma- 
tig vernieuwen. Belangrijk was ook dat 
hij zijn collega-fabrikeurs van zijn ver- 
nieuwingen en ervaringen liet meeprofi- 
teren. Gevolg was dat de totale produktie 
met sprongen omhoog ging en er voor het 
eerst sinds lange tijd, ook onder de thuis- 
wevers, sprake was van enige welvaart. 
In 1842 kreeg De Maere bezoek van ko- 

De voorzijde van de Schuttersveldfabriek aan de Hengelosestraat. Daarachter, langs 
de Tubantiasingel bevindt zich een omvangrijk fabriekskompleks. 



40 ellen, kunnen& wordra gebruikt, voor 
STALLIR'G, Iirrging van BUUT. KOLEN, enz. 
kid* &PLETWAS l iebbn GHOOTE ZOLDERS, 
pesc1iikt om M A A R ,  1001, STRUO W, te 

Op 16 msayt 1859 vond de inzet plaats 
van %at .áu&e~goe& Schattermeld, van 
de villa "Sch?;~tferwid& dus, desrjds nog 
buiten de stad getegen. Op 26 mei van 
d& Jmr vdgde de ve~koop. Uit de tekst 
blijkt wel dat het kier om een buitengoed 
ging* 

1 ning Willem 11, met wie De Maere al vele 
jaren bevriend was. Bij die gelegenheid 
uitte de koning zijn grote bewondering 
van het huis door uit te roepen: mais 
madame c'est vraiment un petit chateau 
(mevrouw, het is waarlijk een klein kas- 
teeItje). 

eau dcn Siranlw@d -&ar Henpsto. 
Uib PERCEEL is p o t  811 bandei. negea en 

dertie roet&% 50 ellan en hevat: 

ronriiien. 
Be Twe@ile serdiepirrg bevat N E G E N  RUIME 

KA$lI.;KS alle Ian gnedc PAPIEREN BEUR- 
SELS en S'PWClliPLAATSEZl voorzien, a lwede 
eene GHOQTE YEI'ZTU[rLE met WIT MARMER 

Restanten van m a  nen in het  ark aan de 
het jaartal 18119. ' vore: J.  V. Oo~ikJ 

De Maere had de grond voor onder meer 
zijn kasteeltje gekocht van de familie 
Wooldrik ("Weld" of ,,Wereldw Gerrit). 
Omstreeks 1850 bezat hij in de buurt van 
Schuttersveld 6,5 hectare. Op grond 
hiervan kon hij bij de verdeling van de 
Esmarke aanspraak maken op stukken 
markengrond in het Twekkelerveld (5,25 
ha) en in Glanerbrug (2,25 ha). Het be- 
trof hier heidegrond. Dat De Maere een 
vermogend man was blijkt niet alleen uit 
de staat, die hij voerde (hij kon zich 
twintig luxe paarden veroorloven en nog 
veel meer, zoals uit de literatuur blijkt) 
maar ook uit de bel,asting, die hij moest 

noordzijde van de villa. Zichtbaar is nog 

betalen. Hij betaalde in 1853 f 470,- per 
jaar, terwijl de bankier B.W. Blijden- 
stein, die hem op afstand als nummer 
twee volgde, maar f 122,89 behoefde te 
betalen en dat was nog wel de fameuze 
stichter van de Twentsche Bank. 
Opvallend was dat hij zijn kinderen de 
openbare school liet bezoeken, namelijk 
de Esmarkerschool, de latere Schou- 
winkschool. Niet dat hij, rooms-katho- 
liek zijnde, geacht werd zijn kinderen 
naar een katholieke school te sturen, nee, 
die was er nog niet (de eerste r.k. meisjes- 
school werd pas in 1869 gesticht en de 
eerste r.k. jongensschool in l875), maar 
hij had zich best een gouvernante kunnen 
veroorloven, hij de patriciër. 
Het gezin de Maere verliet Enschede in 
het begin van de tweede helft van de 
vorige eeuw. Fabriek en villa werden aan 
Hendrik Jan van Heek verkocht. Zowel 
villa als fabriek kwamen in 1922 in han- 
den van de Gebr. Van Heek. Deze Van 
Heeks woonden er tot 1982, waarna er 
niets meer aan onderhoud is gedaan. 

Gevelsteen uun ue vwrzyue VUB vuru 

Schuttersveld. bij de bouw in 1834 ge- 
legd doorAdolfde Mawe, geboren 1831, 
zoon van Charles de Maere. foto: J. V. ûuyikl 

Ricus Hertsenberg 

Achterzijde villa. gezien in de v, 
foto: J. v. W i k /  



WAT UWILT EN 
HET KOMTIN DE BUS. 

De NMB denkt met u mee. 

BOUWERS VAN NU 
EN MORGEN 
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Nawoord over de 
architekt uur 
van villa 
p )  Schuttersveld" 

Op de vraag in welke stijlpedode de villa 
,,Schuttersveld" te plaatsen is, geeft het 
gebouw zelf nauwelijks antwoard. Sober 
uitgevoerd in een wat neutrale klassicisti- 
sche vormgeving, zander opvallende stijl- 
kundige details, ligt het zwijgend op zijn 
groen tapijt. 

Niet zo vreemd: tijdens de bouw (1834) 
heerste er een soort culturele windstilte. 

Lange tijd was Frankrijk het doorgeefluik 
geweest voor de antieke mediterrane erf* 
nis, naar Noord- en West-Europa. Geser- 
veerd als weelderige Barok, als elegante 
Rococo of strakke en sobere Louis XVI, de 
zwanenmg van het Ancien Regime. de 
Franse Revolutie van 1789 bracht, on- 
danks de complete amkering van alle 
maatschappelijka waarden, geen eigen 
vormgeving voort als uiting van een alge- 
meen gedachtengoed. De neiging tot gran- 
deur, eigen aan absolute heersers, toonde 
zich nog even in het harde Empire, tijdens 
het korte bewind van Napoleon I. En zo 
begon, ook in 1814, Europa met een 
,,Stunde Nuli". 

Het zou nog even duren voordat de Ro- 
mantiek de uitverkoop-catalogus van de 
nationalistische neo-stijlen ging brengen. 
Ondertussen behielp men zich met uoort- 
borduren uit de losse hand op dat wat was 
geweest Louis XVI met Empire-trekjes. 
In Belgig, met name in de nieuwe boven- 
stad van Brussel, ontstonden in die tijd 
grote bouwwerken in een sobere klassici- 
stische stijl. Zij zullen de Maere niet onbe- 
kend zijn geweest, evenmin als het in 1829 
daar gereed gekomen koninklijk paleis. En 
heeft hij tnhsichien hieraan, zij het in g a  
pastebemheidenheid, gedacht bij het bou- 
wem van zijn huis in Enschede? Dan zou, 
zoals de anekdote wil, de koninkiijke lof 
van Willm I1 niet eens zozeer bezijden de 
waarheid zijn geweest. 

Jan Heres 
I 

7oo vaak kwam Van Heeks kastnwaagn doar an. 
ireun - gel - rood eschilderd, zoo mooi as t meer kan. 
)e voerman zat veurop heel hoog in de lucht, 
n keek act heel deftig f peerd op de rug. 

Peerd droog ne koppern plaat veur de kop, 
leep ait heel stöarig, was nooit in galop. 
Ging van de stal noar de M&, da's nich veer, 
n dan noar de Haagn, zoo hen ende weer. 

Peerd trok al joarn zien vracht onverveerd, 
dach, as ik t nick d m ,  dan löp t verkeerd. 
Had wal heurd van nen aatoo of zoo. 
'ock dach, dat is niks veur Van Heek en zien Co. 

4er eens reed Jan Luyerink m stiekem veurbie, 
len had der gin peerd, doar kon t peerd nich bie. 
Rook toen benzine en dach, t holdt gin staand. 
emet vlög Jan Luirink met n autoo in braad. 

?n t peerd ging nog stöarig zien stöarign gaank. 
Vie heeln ons t hert vast. hoo lang nog, hoo laank? 
Zoch heel bescheidn zien weg deur t verkeer, 
uer t haastig gejakker dat duldt m nich meer. 

Sn toen de ekonoom met t horloge hier kwam, 
oen was veur het nieuwe t hek van de dam: 
!e siefers beweezn zon peerd steet op schád, 
lar mo'j dan anvaardn, al vin iej t ok naar. 

kreeg t peerd natuurlik zien peerdepensioen, 
ra's niks meer as billik, dat etst t fatsoen. 
Werd bie zien ofscheid ook döanig geëerd. 

ner wat zal 't now wordn, Van Heek zonder peerd !? 

3 3 Het Kwekkeboom" 
al i n  1601 genoemd 

noemd in het jaar 1601, In dat jaar is het 
erve namelijk geschat in verband mot 
belasting. Dit schattingsregister ver- 
,meldt: 

Queckeboem: togehorich juffr  Ripper- 
da up 't  weldam, groth 4 mudde geiei, 2 

In de marke usselo aan de Bmninksbeek keboom. Het erve, nu de 1 8eeeuwse dach meyens. g@ ter pacht 4 mudde 
Kwekkeboomweg 32 ligt het erve Kwek- boerderij van die naam, wordt al ge- roggen, ;?-mudde weiten, 2 mudde hae- 



Het erve Kwekkbmm @dlg; ;Z. Y. @#ik) 

ver, ten& aver 't lant aden ~ ~ f g e ~ m e n  
van aailige B e h  &o 'Ghse~. 

De grootte van boerenerven werd taen 
niet uitgedrukt in appml&e-.mten; 
doch in het aantal msd dat $ez~rgid kon 
worden, of in amtd dagendht nodig was 
om een stuk gralaad te maaien. Hierbij 
valt op te  merken, dat 1 mudde gemi een 
atuk land is, waarop 1 mud of 1 hl graan 
aitgezartid kon worden: in oppewldgte 
ca. 0,4 ha, is 4 schepel. 1 Dagmaaien 
komt ook omeen met ca. OA k. Ia b -  
jaar 1602 is e~wederom g&txw~d e ~ d m  
lezen we: 

Opvallend is wel, dat de mam K m e b -  
h m  in d h  jaren geheel tandem ges&re 
ven wendt dan thaas. Ook de pa& be- 
stond in die tijd niet uit exq g~ldbedrq, 
maar uit goederen in natura, zoals we 
kumen lezen; 4 mud rogge cm. In guds 
akten komen we het: KweLkeboom ook 
aog wel eew twen. 

Zo wordt er in 1739 op een mrkev~rgzv- 
deting, ook wel höltiak g e w e d ,  aaxt 
Herman Queclceboom en zijn wouw tee- 
stemming verleend om em huL te bou- 
wen: 

Me$ concurrentie van de d ~ ~ g e P ~  ver- 
walter Markmigter van .U?m.Eoo ew 
vaor kennisse van het poot$tic, gedeelre 
der Heeren Gecommi~teetde@ 
1mres~ente.n uit de Ussekx B~oekaew- 
m, zijn de ingezetenen vaH gemeEde 
Bmekhuume met Hemen Qtfekkeboom 
en zijn vrouw HiNe Omc8rveId op &ex- 

E8 bestaat m g  een verkoopakte uit het 
jaar 1784 van het erve Kwekkebo~ms- 
h@%=, waasin wfi tnexkwaardige bepa- 
ling vwxkom 2̂, d g  de ~ea'kmp plaats 
vindt bij bramdende kaarsuitgang. Wat 
betekent dit? 

Brandende kaars 
H& verkgpen met gebruik maken van 

kam, bij den uytgane 
, ook wel bij den lichre of 
e , %as in die tijd de ge- 

woonte bij dblyerkmp van onroerend 
&. Er braudh bij zo'n verkoop een 
stukje w32s:kaa.m van een bepaalde lengte 
en akte m mlmg dat aan was, mocht 
iedereen~wgbiedon. Dit gabrnik bestond, 
&t alilam31orw lan4 maar ook in Enge 
land an Frankrijk. In een Keizerlijk De- 
-van 20 Augustubi 181 l staat voorge- 
s&~ven, dat men bij verkoping van Ro- 
mines, harsen vim 4 à 6 minuten elk 
had bgebm&en. Uit de venkoopakte van 
h& m e  Kwekkaboamshi3fte blijkt de 
gmg van zaken in &a tijd duidelijk. De 
goen gewilde peroelm behoren tegen- 
wmsdjg mg sf~eds~ tot gmoemd erve. 
De vwkagp had p l m  in de herberg van 
Wemn Messelrink te Enschede, die 
~oboad tegen de Veldpoort (stadszijde) ter 
p ~ ~ t ~ ~ ~ a r  h s  de meu1belzaak van de 
b WwhkL aan de Marktstraat. Her- 
mm Hemelink hati de bijnaam van 
I,Toet-Hearm'', omdat hij was aange- 
steld om des avonds op een hoorn te bla- 
zen als de stadspoort werd gesloten en de 
mensen dus b-n de stad moesten ko- 
mm. 
Hier volgin enkde voorwaarden uit die 
akte van verkoop: 

Herger Kw&kehm en zijn vrouw 
Geiwtke~ Kwekkdooa zijn vmrnemens 
om heeden de* l Junij 1784ptlblijk aan 
de memtbiadenden bnif k a t e  verhoging 
e@ bmndrrnde k a m e  uitgmg te verkoe 
pe& @ml& bawQnd op den 
Kwekkebms  Esch, bestaande in vier 
sfwkken l m d  aldiaar naast elkander ge- 
Eggm eu e&ett brink gelegeat' eindes die 
vier stukken na de veidagde, zzijnde den 
anderen. einde van die vier stukken gele- 
gen t' eidetw Bmintnk maat ...... enz. 

Voorts eane weide, gelegen bij hel erve 
Haverkat&, zijnde &t 6 d  erve Cesink en 
dus met de Iwten en lw$en, regte8 en 
geregi.5gk.eeden. d& rot het erve Gesink 

n Sliepsteen 



behooren, in allm deelepro quota quotis 
bezwaard. Het ,,Oaldste hoes" 
Verder lezen we: De kmppenningen zul- 
len zijn guldens van twintig stulJver 
ieder. 
De betaling der koopp(enningen) zal ge- 
schieden in twee egale t e rmim,  de helft 
op Michelij J deezes jaars en de weder- 
he@ op IMaq 1784. beide aan handen 
van de erfgenfamen) van de wedw. Jan 
Verwoold. 

Verschil 
Indien er verschf l mogt ontstaan over het 
uitgaan der kaars, zal dezelve van 
nieuws opgestoken worden en in zodanig 
geval den laatsten beke~den hoger zijn 
bod staande houden. 
Nadat deeze veiling door het uitdoen van 
de kaarsen ten einde gebragt was. heb- 
ben hert ge^ Kwekkebaom efi zijne 
vrouw Geerten Kwekkeboom de voorzei- 
de beide perceelen met nog den toeslag 
aan haar eigendom toebehoorende, gele- 
gen ' t  einden8 Weusinkmaat en den gaar- 
den van Jan Kwekkeboom, zoon wan Jan 
Wmlderink in den Veldkamp en zulks 
alle deeze perceelen te samen voor eene 
somme van twee duizend twee honderd 
gulderr. zeggen f 2200,- en wel bepaalde- 
lìjk op zodanige conditiën en voorwaar- 
den als hier vooren in 't breede geschre- 
ven zijn, op welke bedingen den kooper 
deeze permelen in koop aanneemt en tot 
borge ten principalen steld Berend te Tij 
en Hendr. Stevens. In kennisse van waar- 
heid is dit door van getuigen getekend, 
gedaan in Enschede den l Juni 1784. 
(Onderstond) 
Hertger Kwekkeboom. 
Geertken Kwekkeboom. 
Hendrik Woolderink. 
Bcrend txin Tij. 
Hendr. Stevens. 
H. Pennink. Getuige. 
Herm. Hes8eIink als Get~cige. 

Tot zover beknopt de geschiedenis van 
het erve Kwekkeboom tussen 1601 en 
1784. 

Wie thans in 1985 over de Kwekke- 
boomsweg gaat ziet nog de prachtige 
boerderij staan, met raamluiken en 
schuiframen met roedenverdeling. Het 
zadeldakormi&e dak i.s met pannen ge- 
dekt, die in de bop der jaren zijn vervan- 
gen, daar de oude dakpannen de tand des 
tij& niet hebben doorstaan. Een gevelte- 
ken treft men op het &k niet aan 
De deelzijde van de boerderij heeft een 
niendeur met stiepel, welke voorzien is 
van een eenvoudig rood-wit zandloper- 
motief. 
De boerderij bezit een aangebouwde bo- 
venkamer. 

A. de Haan en M. Rabbers 

Vrij recente berichten in de pers over een 
mogelijke verplaatsing naar de Wal- 
straat in de binnenstad gaven aanleiding 
ons eens in de geschiedenis van dit huis te 
verdiepen. 
Wanneer dagelijks een stroom van men- 
sen zich in auto's voortbeweegt over één 
van de hoofdverkeerswegen van onze 
stad, de nieuwe Oldenzaalsestraat, zal 
niemand van hen er besef van hebben op 
welke historische grond men zich be- 
vindt, want het moderne snelverk-r laat 
historische bespiegelingen niet toe. Toch 
zijn daar wel twee aanwijsbare gronden 
voor aanwezig. Het zijn: het ,,Oaldste 
Hoes" van Enschede en het ,,Elderinks- 
huis", beide op nog geen steenworp af- 
stand van de verkeersader gelegen, de 
twee oudste gebouwen van de stad, nau- 
welijks 150 meter van elkaar. Ze roepen 
beelden op uit het verleden, dat zich in 
vorige eeuwen aan hun beider voeten af- 
speelde en het is, of zij nog met elkaar 
praten in de sfeer van: ,,Weet je nog wel, 
oudje?" 

Immers, het ,,Oaldste Hoes" is gebouwd 
in de 17e eeuw en het ,,ElderinkshuisW 
stamt uit de 18e. Niettemin hun gemeen- 
schappelijke hoge ouderdom hebben ze 
een verschillende oorsprong. Het ,,Elde- 
rinkshuis" werd gesticht door een rijk 
Amsterdams zakenman in de trant van 
de herenhuizen aan de Amsterdamse 
grachten in de 17e en 18e eeuw. Het is 
een voorbeeld van de grote voorsprong in 
welvaart, welke Holland toen had boven 
overig Nederland. Eenvoudig en toch de- 
gelijk steekt de bouwstijl van het ,,Oald- 
ste hoes" hierbij af. Het is oorspronkelijk 
in ,,FachbauV gebouwd, zoals men dit 
over onze oostelijke grens nog vaak kan 
zien. Gemeenschappelijk hebben de 
twee huizen grote gebeurtenissen meege- 
maakt. 

De Franse Revolutie liet ook in onze stad 
haar sporen na. Na de veldtocht naar 
Rusland knoopten in 1 8 13 de Kozakken 
hun paarden vast aan de kettingen van 

Het ,,Oaldste Hoes" in 1976. Alleen de rechterhelft is nu nog bewoond. 

I. erbarmelijke, jaInmerlijke. 
2. toegestaan 
3. toegeeflijkheid 
4. straf 
5. 29 september 

Bron: 
- J.J. van Deinse: Uit het land van katoen en heide 

bl. 487 e.v.; 
- C.J. Snuif: Bijdragen tot de geschiedenis van 

Twente: - krantenartikelen in archief S.H.E.L. 
- originele akte (in bezit van mevr. Scholten te 

Zenderen. 
Afschrift in archief S.H.S.E.L.) 
- Markeboek Usselo; jaar 1739. 

het ,,Elderinkshuism, terwijl waarschijn- 
lijk de bewoners van het ,,Oaldste Hoes" 
zullen hebben toegekeken. Samen heb- 
ben ze de gigantische brand van 7 mei 
1862 overleefd, door een gunstige wind- 
richting, hun ligging buiten de stads- 
grachten en de assisterende brandweer 
van. Gronau, die daar de stad binnen 
kwam en hier kon beginnen te blussen. 
De stad was zeer kwetsbaar tengevolge 
van een grote versiering, die was aange- 
bracht ter gelegenheid van het bezoek 
van koning Willem 111. Van de 932 hui- 



Verzekerd Spaarplan. 
Een nieuwe manier van 

sparen, met een hoge, vaste rente, 
gecombirieerd met een voordelige 
verzekering op uw leven. U weet 
van tevoren het eindbedrag en dat 
komt er zeker. 

U spaart tussen de f 50,- en 
f 1.000,- per maand gedurende vijf 
of tien jaar. De rente staat vast voor 
de door u gekozen looptijd. 
U betaalt maandelijks een geringe 
verzekeringspremie. Het eind- 
bedrag is verzekerd. 

Iedereen die aan het eind 
van de door hem gekozen looptijd 
niet ouder zal zijn dan 60 jaar kan 
meedoen. Een medische keuring is 
niet nodig. Een eenvoudigegezond- 
heidsverklaring is voldoende. 
Het ABN Verzekerd Spaarplan. 

Met vaste rente* 
En u bent zeker van 

het eindbedrag. 

-{Makelaars- lei;! sswantie- 
"kantoor . -  

Gosejacob 

alles op het gebied 
van: - koop en verkoop 

onroerend goed - Taxaties - Hypotheken 
- Financieringen - Verzekeringen 

B.H. Hans 
Makelaar O.G. - Beëd. Taxateur 
Hogelandsingel 148, Enschede 
7512 GJ Tel. 053-310210 

MEUBEL 
STOFFEERDERIJ 

Deurningerstraat 1 1 Sc-1 17 
75 l4 BG Enschede 

Tel. 053-354683 

Uw stoel oi banli 
versleten? 
Bij ons worden ze met zorg 
en vakmanschap bekleed. 
Vergeet de overgebleven 
stoelen uit devijftiger jaren 
en daarvoor niet, kwalltei- 
ten die niet meer gemaakt 
worden en dit zijn nu alzeer 
gezochte meubelen! 

Voor 
doe-het-zelvers 
leveren we alle 
denkbare 
stoffen en 
materialen. U 
kunt zelfs uw 
stoel, onder 
leiding op een 
stoffeerkursus, 
bij ons 
overtrekken! 

n Sliepsteen 



zen verbrandden er 791. Dit was 17/20 
deel van de stad. 
De Gronausestraat brandde af tot het 
,,Elderinkshuis" en van de Veenstraat 
bleven er 8 huizen staan. Het was de tijd, 
dat Enschede beschikte over 1 politie- 
agent (P. Lampersz), 1 bode (H. Hem- 
kes), 1 brievenbesteller, 2 geneesheren 
(Dr. J. Kosters en Dr. B. Eckman), 1 
bediende voor de stadsreiniging, die met 
een schuit door de grachten voer. De stad 
had nog geen aansluiting op het spoor- 
wegnet. 
Ofschoon het oudste huis reeds 300 jaren 
oud is, zitten er toch maar weinig funda- 
menten in de grond. Wel worden de hoek- 
punten der muren gestut door zware 
Bentheimer stenen, die iets onder de op- 
pervlakte liggen. De ,,specie3' tussen de 
stenen bestaat slechts uit zand en kalk, 
daar het huidige cement uiteraard onbe- 
kend was. Ter versterking van de struc- 
tuur der muur is ,,vakbouw" toegepast, 
waarvoor eikenhout werd gebruikt. Dit is 
aan de achtermuur nog goed zichtbaar, 
terwijl de zij- en voorgevel met cement 
zijn bepleisterd, zoals o.a. in de twintiger 
jaren veel gebeurde. Het geraamte van 
het huis bestaat nog uit de oorspronkelij- 
ke balken gemaakt van het hardst denk- 
bare eikenhout en ze zijn met Romeinse 
cijfers genummerd. Het huis heeft nog 
diverse vertrekken waaronder een al- 
koof. Ook de grote zolder is nog in de 
oorspronkelijke staat. Vier gelijksoortige 
huizen hebben er zo op een rij gestaan en 
droegen de nummers: 19, 21, 23 en 25. 
De nummers 23 en 25 staan er nog, ter- 
wijl nummer 23 onbewoond is. 

Brouwerij 
Al vóór in de 19e eeuw was er de bier- 
brouwe '. " * ' ken ijne ike- 

Binnenkant zolderdak Oaldste Hoes. 

De achterkant van het Oafdste Hoes, met duidelijk zishtbare vakwerkbouw en zand- 

d j  genaamd: ,,De Haan" van Coenraad 
ter Kuile gevestigd. Deze Coenraad ter 
Kuile leefde van 17 augustus 178 1 tot 30 
april 1852 en was op 24 september l81 2 
getrouwd met Sara Margaretha Lemker, 
dochter van een Waals predikant te Via- 
nen, die hij eens in de  diligence van 
Utrecht naar Vianen had ontmoet. Even- 
als de fabrikant Lambertus Nieuwen- 
huis te Enschede en de wolkammerszoon 
Eise Jeltes Eisinga uit Dronrijp en later 
te Franeker was Coenraad ter Kuile zeer 
bekwaam op wiskundig, sterrenkundig 
en werktuigkundig gebied. 
Daar Ter Kuile veel goed water VOOE zijn 
bedrijven nodig had, was hij zo langza- 
merhand een specialist geworden in het 
siaan van goede waterputten. Dit was in 
die dagen voor iedereen een ware uit- 
komst, vooral toen bleek dat een put zelfs 
in de uiterst droge zomer van 1890 aan de 
hele buurt nog volop water kon verschaf- 
fen. Deze put ligt nog achter de vroegere 
percelen 19 en 21, maar is nu dicht. Het 
zuivere en koele water was ook zeer be- 
langrijk voor de stoommachines van de 

Twentse textielindustrie. Om dit te be- 
reiken wijdde hij zich aan het boren van 
Artesische putten in samenwerking met 
de beroemde bodemkundige van die da- 
gen Dr. W.C.H. Staring. De eerste bo- 
ring vond plaats op een terrein aan de 
Korte Steeg, de huidige Deurninger- 
straat. 

Zonnewijzer 
Eén van zijn meest geliefde hobby's is 
geweest het maken van zonnewijzers. De 
vereniging Oudheidkamer Twente wilde 
de naam Coenraad ter Kuile voor En- 
schede levend houden en bracht onder- 
staand gedicht van J.J. van Deinse aan 
bij de zonnewijzer, die aan de muur van 
de N.ed. Herv. Kerk bevestigd is: 

Herinnering Moog deez' steen be- 
waren 
Coenraad ter Kuile aan uw naaM 
Gij, die in werktuigkunde ervaren! 
In sterrenkunde ook waart be- 
k  aam! 



33 slaapkamers - 52 bedden 
18 kamers met douche en toilet 
15000 m2 park en tuin. 
De Hölterhof werd in 1913 reeds verbouwd in 
opdracht van de fabrikantenfamilie Gijs Jannink. 
Het was hun zomerverblijf. De Heer J.J. van 
Deinse maakte een gedichtje, dat nu nog in de 
voorgevel prykt. 

,, Woar 't heet bleuit zo mooi 
En 't ven lig zo wied 
Doar is 't goed wen 
In de Zommertied" 

Rondom het huis liggen de terrassen, ingebed 
tussen de bloemenborders, terwijl de 100 jarige 
elken rond het huis op warme dagen zorgen voor 
koele plekjes. 
Wij zien U graag in ons hotel Huize Hölterhof, 
gebouwd op één van de stilste en fraaiste plekjes 
rond Enschede, aan de rand van het 
natuurreservaat het Aamsveen. 

In de maanden mei t/m oktober organiseren wij 

HOTEL 
HUIZE HOLTERHOF 

Enschede 

Eig.: Familie G.J. ter Welle 
Hölterhofweg 325 

7534 PT Enschede 
Tel. 053-61 1306 

55-PLUS VAK[ "TIEWEKEN 
met een heerlijk reisprogramma waarin natuur en 
cultuur hoog genoteerd staan. 
In het winterhalfjaar van november t/m april 
verzorgen wij gaarne Uw 

waar eenvoud en voornaamheid hand in hand 
gaan 
Wat U ook komt doen, vakantie houden, feest 
vieren, dineren bij de open haard en kaarslicht 
(alleen op afspraak), of zo maar even genieten op 
het terras van geurende bloemen en geurige 
koffie, U bent altijd welkom! 

Families G.J. en H. ter Welle 
Komt U eens kijken opbdat prachtige stille plekje 

n Sliepsteen 



In achttlen honderd zes en dertig 
Plaatste uw hand hler aan de 
muur 
Deez' zonnewijzer, zeer vernuftig, 
Die ons doet kennen dag en uur. 

Uit dit tijdvers of chronogram blijkt, dat 
het in 1918 (MCMVVVIII) werd ge- 
plaatst. 

Zijn grote werk was het planetarium b e  
staande uit een tellurium en een luna- 
rium. Het was zeer vernuftig gecon- 
strueerd uit honderden raderen en ande- 
re onderdelen, die door een uurwerk met 
een slinger werden aangedreven. Deze 
onderdelen werden meestal door hem 
zelf op een zelf gemaakte draaibank ver- 
vaardigd. Alleen al aan het tellurium 
heeft Coenraad van 18 17-1 824 gewerkt. 

Zelfs Gijsbert Karel van Hogendorp be- 
zocht in Enschede zijn planetarium en 
sprak hierover zijn grote bewondering 
uit. 

Een trouw medewerker van hem was ko- 
perslager H.W.A. de Bruin en de horlo- 
gemaker Wennink uit Oldenzaal. 

Als de patriot Eise Eisinga na het herstel 
van het stadhouderlijk gezag in 1787 
Franeker moet verlaten, vlucht hij naar 
Steinfurt in Duitsland. Later gaat hij 
naar Gronau, want dan kan hij gemakke- 
lijker een bezoek brengen aan Nieuwen- 
huis en hoogstwaarschijnlijk ook aan 
Coenraad ter Kuile, want zeker is dat 
Coenraad het planetarium in Franeker 
heeft bezocht. 

Uitvindingen 
Een andere belangrijke uitvinding van 
hem is geweest het weven van brand- 
spuitslangen zonder naad! Dit was van 
onschatbare waarde in geval van brand! 

Andere uitvindingen van hem liggen op 
scheepvaartkundig terrein, zoals de her- 
halende cirkel van Borda, een Frans wis- 
kundige en zeeman. Ook vond hij een 
stabilisator uit voor de schepraderen der 
stoomboten van die dagen, zodat ze altijd 

L 

Het met Romeinse cijfrs genummerde 
eikenbalken geraamte van het Oaldste 
Hoes. 

water konden scheppen en dus op volle 
kracht konden varen. 
Onder toezicht van Coenraad ter Kuile 
begon men op de Losserse Es naar zand- 
steen te boren om te zien of er in de 
Nederlandse aardbodem ook bouwsteen 
aanwezig was, maar in 1847 bleek die 
moeite tevergeefs te zijn geweest. Coen- 
raad ter Kuile woonde tegenover zijn 
brouwerij, juist tegenover hotel: ,,De 
Klomp". Hij overleed hier op 30 april 
1852. Bij de brand van 1862 verbrandde 
ook zijn huis en daarmee helaas ook het 
zo geroemde planetarium. 

Verbouwing 
In 1853 werd door mevrouw Ter Kuile in 
de brouwerij een verbouwing uitgevoerd. 
Binnen drie maanden na de grote brand 
overleed mevrouw Ter Kuile-Lemker. 
De zoon Engbert nam toen slechts gedu- 
rende zeer korte tijd de bierbrouwerij 
over, want al in 1864 werd deze verkocht 
aan Henderikus Agterhorst, gehuwd met 
Margaretha Mulder. Agterhorst was 
reeds bierbrouwer en kastelein, maar ook 
hij vond de fabriek waarschijnlijk niet 
erg rendabel, want reeds in 1867 was die 
in het bezit van mevrouw Henriëtte Ever- 
harda Blijdenstein-Roelvink, de weduwe 
van mr. Benjamin Willem Blijdenstein, 
de stichter van de Twentsche Bank en zij 
wenste toen dat de fabriek werd ver- 
bouwd tot goede arbeiderswoningen. B. 
en W. willigden haar verzoek in en aan de 
fabriek kwam toen een einde. De verbou- 
wing was omstreeks 1868 Maar. 

In het jaar 1867 werd de spoorlijn van 
Hengelo doorgetrokken naar Enschede. 
Mensen, die aanvankelijk werkten op de 
diligencediensten Hengelo-Deventer, 
werkten later bij de spoorwegen. Sommi- 
gen van hen werden in 1867 overge- 
plaatst naar Enschede. Eén van die ge- 
zinnen kwam in de Veenstraat te wonen 
en deze mensen waren de grootouders 
van de tegenwoordige bewoonster. 
In 1885 kwam het huis in het bezit van de 

Het Oaldste Hoes aan de vroegere Veen- koopman Mozes van Dam, die het op zijn 
straat in 1971. Links achter hët Oaldste beurt in l893 verkocht aan de zadelma- 
Hoes is nu het Bontweverijparkeerter- ker Henderikus Hermaaus Reman. 
rein. In 1893 kocht de heer Elhorst, gemeente- 

raadslid, lid van G.S. en van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal het ,,Oald- 
ste Hoes". Daarna kocht Gerrit Jan v.d. 
Meer het, en nu is het sinds 1967 eigen- 
dom van de gemeente. 

De kleindochter woont er nog met veel 
genoegen en heeft haar interieur sfeervol 
aangepast bij de lange bewogen geschie- 
denis van dit voor Enschede zo unieke 
huis. 

Kl. J. Uildriks 
Bronnen: I 

Archief gemeente Enschede 
De brand van Enschede. 
.,Uit het land van katoen en heide" door J.J. van Deinse. 

9 Y Piermansteen": 
9 Y Driemarkenpunt" 

De Twentsche Courant van 19 april 1982 
meldde dat twee leden van onze Sociëteit 
bij het erve Pierman aan de Weerselose- 
weg een ,,loaksteen" gevonden hadden. 
Deze grenssteen lag op de plaats waar de 
drie voormalige marken Lonneker, Drie- 
ne en Hasselo elkaar raakten. 

Helaas moesten we voorjaar 1984 consta- 
teren dat de steen verdwenen was, hoe- 
wel hij ,,ginn boer in t venster lag"! De 
grensstenencommissie wist een andere 
forse veldkei te bemachtigen en deze 
werd met behulp van een bulldozer van 
de firma Spenkelink uit Lonneker ge- 
plaatst. Dat gebeurde in aanwezigheid 
van de volledige commissie en een aantal 
genodigden op de kille en grauwe zater- 
dagochtend van 8 december 1984. 

Destijds, in 1982, werd diep onder de 
steen een fles begraven met een brief 
waarop stond: 

3 - 

Deze markesteen is herplaatst door de 
,,Historische Sociëteit Enschede - Lon- 
neker" in samenwerking met de .,Histe 
rische Kring Weerselo". Lonneker ..Erve 
Pierman" 1 7 april 1982. 

Die fles vonden we terug en de brief werd 
aangevuld met: Herplaatst 8 dec. 1984. 
En nu maar hopen dat deze ,,Pierman- 
steen': nog lang de herinnering aan ge- 
noemd ,,driemarkenpuntw levend houdt. 

P.H.L. Spee 

n Sliepsteen 



A'j now rner aait OW onkreukboarheid könt loatn bouwn, 
OW angst en dreiging oawer t heufd könt loatn goan, 
A'j, ok woar aandern an OW twiefelt, toch OW zölvn könt vertrouwn, 
rner ok den twiefel an OW trouw vergevn könt en ok verstaan; 
A'j wochtn könt en t goaldn ogenblik könt oonderscheidn, 
en lastertongn dee OW treft alleen met zuuvre woarheid weert, 
A'j achternoa wordt schreeuwd, rner toch OW deur gin wrok wilt loatn 
leidn, 
en z'ow ok nich op eign waan en eign wiesheid attrapeert; 

A7 dreumn könt, rner deur ginn leugn dreum OW loat regeern, 
en deankn könt, rner t nich alleen biej nutloos deankn loat, 
A'j alle slaagn van het lot met fierheid könt trotseern, 
en röstig own weg langs steiln ofgroond goat; 
A'j t könt verstouwn dat nen slungel t woord da'j hebt esprokn, 
verdreait, vervalst en dan veur woarheid van de haan döt an nen zot, 
A'j zeet woo t weark van heel OW leavn veur OW oogn kot wordt brokn, 
en t dan weer opbouwt met gereedschop, deels halfsleets en deels kepot; 

A'j met OW kleine betke geald, deur vliet en zeunigheid verworvn, 
op riekdom oet bint west en woagd hebt OW gewin, 
A'j zeet woo t mis'is goan, t verdreet he'j ja veur alleman verborgn, 
en iej griept dàn n ploogstert weer veur n niej begin; 
A'j aait, woar t neudig is, own geest en OW verstaand könt dwingn 
töt t éne gróte doel, al nemt OW krachtn met de joarn of, 
A'j dan van t oalde ideaal nog éénmoal own lof wilt zingn, 
doarbiej nich öasnd op toch wàl verdeendn oonverdachtn lofi 

A7 met t gewone volk rner ok met grote leu weet te verkeern 
as met geliekn en i'j wörmt OW hert an n adeldom van beider stout; 
A'j OW deur ginn vreand loat smeigeln en deur ginn viejaand offronteern, 
en n ieder op zien weerde - nich te hoog en nich te leeg - ansloat; 
A'j nooit n kostboar oonderdeel van tied onneudig loat passeern, 
rner ieder ogenblik benut an n arbeid an OW grote plan, 
Dàn kö'j oeteindelik OW loon an veurspood met voldoening inkasseern, 
Dàn bi'j - wat t meeste toch betekent - eerst met recht nen goein 
TU k kersman! 

Rudyard Kipling: , , I Y  
(Twentse versie: Johan Buursink) 
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I Ds. Overduin helpt onderduikers (2) 

Y Y Ondergrondse" bijzonder 
vindingrijk in de oorlog 

Mini, Ellie en Bram Hartog waren onder- 
gedoken bij de familie Van de Schaaf 
aan de Bolhaarslaan. Twee rechercheurs 
van de Enschedese politie, waaronder de 
foute Keimpe de Groot, wilden een inval 
doen bij Van de Schaaf. De heer Van de 
Schaaf was echter zo handig hen naar 
een huiszoekingsbevel te vragen. Dat 
hadden ze niet bij zich, waarop Van de 
Schaaf commissaris Van de Wal opbel- 
de, die de rechercheurs terugriep. Zo 
kregen de Hartogs de kans naar andere 
adressen te ontkomen. Mini kwam toen 
in februari 1944 bij de familie Buyze. 
Via de organisatie van dominee Over- 
duin werd voor haar een ander adres 
gezocht en zo kwam zij ergens in Ooster- 
beek terecht. Bij de gevechten na de 
luchtlanding kreeg zij een schot in haar 
voet. Na allerlei vluchtige behandelin- 
gen in die beroerde septemberdagen 
kwam zij weer met haar zuster terug bij 
de familie Van de Schaaf in Enschede. 

Vordering 
Het huis aan de Bolhaarslaan werd ech- 
ter in december 1944 door de Duitsers 
gevorderd. Zo kwamen Mini en Ellie bij 
de familie Buyze, waar Mary ook al was, 
evenals mevrouw De Jonge, wier man 
reeds bij de eerste razzia op joden in 194 1 
naar Mauthausen was gebracht en daar 
was omgekomen. Na veertien dagen 
werd er voor Mini en Ellie een ander 
onderkomen gevonden bij de familie Do- 
nia aan de Kottendijk, omdat de toestand 
in de betrekkelijk kleine woning van de 
familie Buyze niet vol te houden was. 
Gedurende die tijd kwam er ook nog een 
koerierster uit Amsterdam logeren. Zij 
werkte voor de groep van Karel Gillot en 
logeerde dan vaak voor één nacht bij de 
familie Buyze. Ook kolonel Hotz vond 
daar onderdak, nadat majoor Brinkgreve 
was gefusilleerd. De laatste weken voor 
de bevrijding vergaderde de K.P. regel- 
matig bij Buyze. Zij ontmoetten dan 
naast kolonel Hotz o.a. Hilbrink en Hille- 
naar en één keer een 's nachts gedropte 
,,Joop7'. 
Ook Arnold Boll, in de oorlog werkzaam 
als chauffeur-ziekendrager bij de CG en 
GD te Enschede kreeg met dominee 
Overduin te maken. Een vervelende er- 
varing in zijn jeugd op de catechisatie 

was er de oorzaak van dat hij geen hoge 
pet op had van een dominee. Op een 
warme, zonnige dag werd Arnold tijdens 
het werk bij het ontsmettingsgebouw 
aangesproken door iemand die zich do- 

Kolonel Hotz. 

minee noemde. Zijn eerste gedachte was: 
,,Uitkijken, niet op zijn voorstellen in- 
gaan". Hij vertrouwde hem niet, ieder- 
een kon zich wel voor dominee uitgeven. 

Bij een volgende benadering door Leen- 
dert Overduin liet Arnold zich overhalen 
om hulp te bieden aan vervolgden, met 
name de joden. Wie was niet met hun lot 
begaan? Eer het gezin Boll het door had, 
zat Arnold diep in het ondergrondse 
werk. Als hij 's avonds of's nachts na een 
clandestiene rit met de ambulance thuis- 
kwam, nam hij soms joodse mensen mee 
die hij nergens had kunnen onderbren- 
gen. De één was bang, de ander had geen 
ruimte etc. In huize Boll werd dan ook 
een prima schuilplaats gebouwd. 

Hoogspanning 
Bij de grote razzia op 24 oktober 1944 
werd 's morgens vroeg met behulp van de 
dienstdoende chauffeur Rosier in de ga- 
rage achter de dienstwoning een goede 
plaats gezocht voor onderduikers. Hier 
werden ondergebracht de beide zoons 

van Arnold, Jan en Arnold jr., Theo 
Boekhold, de fotograaf uit de Haver- 
straat en de joden Frieda, Erna, Herman 
en Ernst. Zij vonden een plaats in het 
gelijkrichterhok.. Op de toegangsdeur 
stond geschreven: ,,Hoogspanning, Le- 
vensgevaarlijk". Vanuit de schuilplaats 
was te zien, dat vele burgers door de 
Duitsers werden weggevoerd. De razzia 
was in volle gang. Theo Boekhold wilde 
zijn knieën. even strekken en kwam voor- 
zichtig omhoog. Tot zijn grote schrik 
stond hij plotseling door glas gescheiden 
oog in oog met een Duitse soldaat. Deze 
stond te lezen: ,,Hochspannung, lebens- 
gefahrlich", doch hij zag Theo gelukkig 
niet. Theo dook met trillende knieën snel 
weer omlaag. De schuilplaats is daarna 
nog maanden in gebruik gebleven. Wan- 
neer het huis te gevaarlijk werd, sliepen 
zij er ook. 

Duitser helpt 
Toen op een onderduikadres één van de 
joodse onderduikers kwam te overlijden, 
kwam de blauwe wagen van de Enschede 
Ontsmettingsdienst voorrijden. In een 
grote zak, waarin men beddegoed ver- 
voerde, werd het stoffelijk overschot ge- 
pakt met nog een matras. Buiten geko- 
men met de zware zak op zijn rug vroeg 
Arnold aan een Duitse soldaat: ,,Maak 
dat portier eens open". En dat gebeurde. 
De Duitser hielp gedienstig met het zwa- 
re vrachtje. 
Ergens op een stil plekje vond de teraar- 
debestelling plaats. Bij een andere gele- 
genheid ging het erom joden uit een 
schuilhut in een bos te halen. Arnold 
kwam nog juist op tijd met de ziekenwa- 
gen aan de bosrand. Aan de andere kant 
van het bos waren de Duitsers al begon- 
nen met lichtbakken het bos te doorzoe- 
ken. 
Snel wist Arnold de mensen uit hun 
schuilplaats te krijgen. Op de weg werd 
de ziekenauto nog aangehouden. Toen 
het woord typhus viel hadden de Duitsers 
geen lust om nog verder in de auto te 
kijken.. De joden kwamen veilig in het 
ziekenhuis te Delden aan. Ook na bom- 
bardementen werden ondergedoken jo- 
den in een ,,toevallig" verschenen ambu- 
lance naar veiliger oorden gebracht. 

T. Wiegman 
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