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Ds. Overduin.die in de tijd van de Duitse
bezetting verschillende Joodse medeburgers heeft gered.
n Sliepsteen

n Sliepsteen voor de
Staatssecretaris
Staatssecretaris Piet van Zeil heeft op zaterdag 28 september, bij de officiële opening
van het winkelcentrum ,,De Zuidmolen", zijn belangstelling laten blijken voor het
speciale nummer van 'n Sliepsteen'. Op zijn rondgang door het nieuwbouwcomplex
bezocht hij ook de stand van ons blad. Dit was voor Klaas Jan Uildriks aanleiding om
hem namens de redactie een exemplaar van het Zuidmolennummer aan te bieden.

Snits

leideken
Snits leideken zien huusken
zoo groot as n fernuusken
en wa'k doar noe in zag
ze hef der dree keender
in groot ebrach
snits leideken - in t
kleine weideken
nen sik an t töwken
ik vun t aait
zun aardig vröwken
snits leideken aardig vröwken
n stuk of dree kipn in t köwken
n klein hundeken wat blafn
leideken zölf aait lachn
snits leideken barknbeumkes
vuur de duure
scheide gerdienkes
vuur de roetn
doardeur keek leideken
noar boetn
snits leideken
dee kaste nich meer veendn
gin huusken of fernuusken
gin keender gin weideken
gin töwken gin vröwken
gin kipken gin hundeken
gin beumkes gin gerdienkes
leideken is dood
leideken hef t good had
joarn later hef Bouwhoes
doar n kaffee too-ezat
Jan Wolters
n Sliepsteen
7 --

burgemeester
~ors,staatssekretaris~
P. van Zeil,en redáktievoorzitter K. J. Uildriks.
Ook bij het publiek bleek interesse voor ,'n Sliepsteen' te bestaan. Velen lieten zich als
abonnee inschrijven, zodat inmiddels (de leden van onze sociëteit, die het blad
automatisch ontvangen, meegerekend) de duizendste abonnee kon worden ingeschreven. Hoewel dit de optimistische verwachtingen ver heeft overtroffen is hiermee echter
het moment nog niet aangebroken, dat het voortbestaan van het blad als financieel
voldoende onderbouwd kan worden gezien. De enthousiaste leden van de redactie en
administratie doen hun werk pro deo. Hetzelfde geldt voor de auteurs, die hun
bijdragen leveren. Verschillenden van hen brengen zelfs de tijdschriften ook nog rond,
om kosten te besparen. Enkele vorstelijke giften van sympathiserenden en een krediet
van het bestuur van de sociëteit hebben ons in de moeilijke startperiode enigszins door
de financiële problemen heen geholpen. Het streven is er op gericht weliswaar de
abonnementsprijs zo laag mogelijk te houden, maar het nieuwe tijdschrift toch zichzelf
te laten bedruipen. Daarom is uitbreiding van het aantal abonnees nodig. Als elke
abonnee nu eeris één of meer nieuwe abonnees zou weten te werven, dan zouden de
financiële zorgen spoedig tot het verleden behoren waarmee het voortbestaan van ons
alom gewaardeerde blad zou zijn verzekerd. Redactie en medewerkers zouden er erg
dankbaar voor zijn.
Redactie

nder het tussenkopje ,,OpzigtV zijn in het artikel over de politie van vroeger op
ladzijde 20 van het Zuidmolennummer twee regels weggevallen. Achter: ,,Ook de
reinheid van de stad moest in de " had moeten staan: ,,gaten worden gehouden. De
burgers ke-" ken niet vreemd op als zij, enzovoorts.
1

J

Ontwerp architect J. Th.J. Cuypers

Tivoli" aan Oldenzaalsestraat
door Alphons Ariëns gesticht
Tegenover het Zeggeltlaantje, dat herinnert aan het al tientallen jaren verdwenen erve Zeggelt, staat aan de Oldenzaalsestraat 158 het bijna honderd jaar
oude voormalige ,,Tivoli". Onder deze
naam is het gebouw bij veel Enschedeërs
bekend. Voor wie het niet mocht weten
zij vermeld, dat het als kerkelijk centrum
bij het Apostolisch Genootschap in gebruik is. Met zijn,twee kleine torens met
zadeldak en zijn gele ,,speklagenwin de
buitenmuren is het een bijzonder pand.
Het is echter ook historisch gezien van
betekenis, omdat het tegen het einde van
de vorige eeuw door de bekende sociale
priester Alphons Ariëns als trefcentrum
voor de katholieke arbeiders is gesticht
naar een ontwerp van de Amsterdamse
architect ir. Joseph Th. J. Cuypers, die
ook de bouwmeester was van de nabij
gelegen St. Joseph kerk.

Beginjaren
Over de beginjaren van het gebouw kan
het beste geciteerd worden wat professor
Gerard Brom daarover schreef in het
standaardwerk ,,Alphens Ariëns".
..Heel wat strijd en werk, heel wat geduld en pijn had het de kapelaan Priëns)
gekost om zo ver te komen. Toen hij nog
in de ouderwetse school (de r. k. jongensschool aan de Markt, waar nu gebouw
Concordia staat) vergaderen moest,

De lagere school (van meester Schilling), tweede pand rechts met rokende
schoorsteenpijp op de achtergrond, bakermat van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland: hier werd de eerste
r.k. werkliedenvereniging opgericht. Later zou op deze plaats het gebouw ,Concordia' verrijzen.

Het
r Dr.AlphonsAriënsgestichte toenmalige gebouw ,Tivoli' aan de Oldenzaalsestraat.
Aldus Gerard Brom, die verder gaat met:
zocht hij zijn mannen uit de herberg te
,,EenSint Jozefhuis moest het zijn. Midhouden met een vaatje bier en een harmonica. Toen het voller liep, kon hij toch
den in de werkstaking (de grote staking
niet anders dan zijn tenten in een café
bij Ter Kuile & Morsman) was hij dus
opslaan, waar het achterzaaltje 's vervuld van bouwplannen en dadelijk na
avonds stikvol rook was. Hier gingen
de werkstaking rustte hij niet, vóór de
verschillende leden liever aan de straatmiddelen bijeen waren om een ruim terkant een borrel drinken dan de vergade- rein aan de Oldenzaalsestraat te kopen
ring bij te wonen. De enge ruimte dwong
voor een gebouw met tuin. Het eerste
katholieke volkshuis van Nederland
dan weer te verhuizen naar een ander
café, waar de kastelein zich verbond om
stond hem al volledig voor de geest."
geen sterke drank aan de leden te schenken. Nu trokken sommigen weg naar een Aanbesteding
kroeg in de buurt. En na die tweede Nu wij deze gegevens wisten leek het ons
nederlaag tegen de jenever zagAriëns de interessant om de oude jaargangen van
énige redding in een eigen huis. Hij vroeg ,,TubantiaWeens door te nemen en daarin
zijn getrouwen, of het getal leden daar- vonden wij in de krant van 4 april 1891 de
door niet zou verdubbelen en zij riepen volgende advertentie:
overtuigd: ,.verdriedubbelen"! Kon er
Zie pagina 5 bovenaan.
dan tien cent contributie per week a p
..Wel twintig cent", was het opgetogen Al dadelijk viel bij het lezen van de adantwoord. Nu durfde hij (4riëns) zijn vertentie onze aandacht op de naam van
eigen wensen aan en zorgde stil voor de architect Joseph Th.J. Cuypers te Amrest."
sterdam, zoon van dr. P.J.H. Cuypers,
I

n Sliepsteen

den 18en dag van Juni MDCCCXCI"
Op Woensdug F
:! April 1YB1, des middngs
te 12 ure, zak ten huize van J. IiKhKEN
te Enschìe worden aanbedeed:

Het bouwen van een
LOKAAL voor de R. K.
Arbeidcrsvcreeniging aldaar.
bA?J\VIJ%ING in lom on Dinsdaa den 21
&ril dru iiiorgrns 10 ure.
I
i%EBTEKiiiut 'l'PEKENINUEN zün van 13
April ui vrrkri:.baar tegen bcbiling van f 3.50
bij den boclliandel;urr M. J. VAN L)ER LOEIW j
te E ~ ~ ~ c l l e(zolider
dr
teekeiiingen f l.-).
I
Suderr JNLlC'IfTINGEX zijn te nerneii hij
den Architect, Civiel-Jugrïieur, JUSEI'JI Tii.
J. CUTPERS te Anisterdurn.'
j

,

die bekendheid kreeg met zijn ontwerpen
voor de bouw van het Centraal Station en
het Rijksmuseum in de hoofdstad en de
knappe wederopbouw van het kasteel
Haarzuylens bij Utrecht.
Eveneens in ,,TubantiaW,nu echter in die
van 25 april 1891 stond het volgende
bericht over de aanbesteding van het gebouw voor de ,,R.K. Arbeidersvereeniging".

-

TYoenrdog jl. had alhier de aa?rbeslediilgplaatr
van het bouwen van een lokaal voor de It. K.
Arbeidersvereeniqing, onder beheer van dm architect J. Th. Kuypers.
De inctbrijring was tweeCrlei: h 't gclieele
;i werk.
U gedeeltelijke inschrijring.
j Ingeschreven werd als volgt:

I

B.

A.

J. H. Varvik, Enschede f 28839.-

------

25170.- f 27070.A. G. Beltman, D
H. ten Cak,
D
28350.26035.' G. W. Wegereef,
D
28329.28150.25935.F. H. Wgde~eld, r
W. Lazonder,
D
27800.26300.b. Jeuoink,
D
27'767.25147.I.G. Robers,
s
27600.25800.G. Huckriede
s
27490.- -25190.B. J. Turin en
G. J. Sluijmcr D
27128.25615.F.W:.Geurden.ApeIdoorn 26998.50 24961.50
..Wq vernemen, dut na de aanì+steding eeniçe
wyzigingen in het bestek iolgeni plan d zjn
aangebracht en de drie laagte inschryrers, toen
rerzmht zijn op nieuw in te schGren:
De uitalag hiervan was ab volgt:
G. Hockriede, Enschede
f 24900.F. W. Geurden, Apeldoorn
24398.B. J.Tnrinen G. J. Sluimer. Enrebede 24813.Aan de laaqte ieschyren ia het werh gegund.

I

-

---

--

--

Eerste steen
Al spoedig na de aanbesteding werden de
fundamenten gelegd en rezen de muren
van het gebouw ,,Tivoliv uit de grond. Na
drie maanden was de bouw zo ver gevorderd dat op feestelijke wijze de eerste
steen kon worden gelegd, en wel op 18
juni 1891. Pastoor G. Smithuis van de
St. Jacobuskerk op de markt (de St. Jozefparochie werd pas in 1895 officieel
opgericht) legde na de gebruikelijke inzegening, de' eerste steen. Op deze steen
bevond zich de volgende inscriptie:

..Ter eere van St. Joseph, patroon van
den Christelijken arbeider, legde mij de
Weleerw. Heer G. Smithuis, pastoor, op
n Sliepsteen

Deze tekst stond op de steen welke zich
momenteel nog in. het gebouw bevindt.
Deze steen (links van de hoofdingang) is
nu overgeschilderd, zodat van deze inscriptie niets meer te lezen is. Met het
leggen van deze eerste steen was de feestelijkheid nog niet afgelopen. Ook werd
er een loden koker ingemetseld, waarin
een oorkonde met de volgende tekst:

PLECHTIGE OPENIN G
GEBOUW
der R JL Arbeiders-Verecniging
op Zondag 252 Soveinber e.k.

,,Tot glorie van den Drieëenigen God, ter
eere van St. Joseph. patroon van den
Christelijken werkman, tot heil van Enschede's arbeidende bevolking. In het
jaar Onzes Heeren Jesus Christus 1891,
toen Leo XIII den stoel van Petrus innam
en het licht aan den hemel ontstak tot
redding van maatschappelijke gevaren;
toen Z.D. H. Petrus Matth. Snickers
Utrechts' kudde bestierde, toen Nederland zich verheugde in de gelukkige regeering van Koningin Wilhelmina onder
de voogdij van hare Koninklijke Moeder, is op dezen dag den 18 Juni, de
eerste steen van dit gebouw plechtig gelegd door den Weleerw. herder der St.
Jacobus-parochie alhier Gerardus
Smithuis. in tegenwoordigheid van zijne
geestelijke medehelpers, de Eerw. heeren G.J.C. Gebbink en Dr. Alph. Ariëns,
geestelijk adviseur der R.K. ArbeidersVereeniging, en diens mede-bestuursleden, J. Oude Groeniger, J. Winkels, B.
Geerdink, J. Nijkamp, alsmede het
Kerkbestuur der St. Jacobus-parochie,
de heeren J. Th. W. Jonker, J. Maseland.
J.F. Leppen, G. Derksen. De H. Jacobus
de Meerdere,patroon dezer gemeente, en
de H. Joseph, bijzondere patroon dezer
vereeniging, neme ons en alle christengeloovigen onder hunne machtige hoede".

Officiële opening
Het zou echter nog een half jaar duren
voordat het gebouw in gebruik kon worden genomen. Op zondag 22 november
1891 vond de plechtige opening plaats,
waarvan de volgende advertentie uit
,,TubantiaWvan zaterdag 14 november
l89 1 getuigt: Zie rechtsboven.
Op zondag 22 november 1891, de feestdag van Maria Hulp der Christenen,
werd de plechtige opening van het gebouw een feit. Ook het verslag daarvan is
te vinden in de ,,TubantiaWen wel in die
van woensdag 25 november l89 1.
Het zou te ver voeren de gehele tekst
daarvan over te nemen maar enkele belangrijke passages zullen wij ervan weergeven.

nieuws"
Enschede, 24 November.
Zondagavond 5 uur had alhier deplech-

PROGRAMhtA:
1: hleiclend woord van den geestelijken adviseur der Vereeniging: Dr.
Bmi. MüESS.
2. Cantate: ~Strpd en Orenrinning"
voor Jlaonenioor. onder directie van den
Heer TH. H. RUISING.
3. Feestrede van den Hoog Edelgafr.
..Heer

Dr. E I A. M SGHAEPIBN,
G
. d r/il Z t o d n d n w &r S r a î e n - G d .

KAARTEX Wn tot een beperkt a d a l
rerkrijcbaar b i den ~oekh&delaurB. B. BLIJDESSTEIS voor de zaal i f O,L30, b$
het Bestuur der R. K. drb. Vereen. voor de
tribune à f 0.49.
Het uur van aanvang zal nader bekend
gemaakt worden.

w

tige opening van het gebouw der R.K.
Arbeidersvereeniging plaats. Een zeer
talrijke schare was daarbij tegenwoordig. Behalve de leden der bovengenoemde vereeniging waren leden van verschillende Twentsche R.K. Arbeidersvereenigingen aanwezig. Tevens waren tot bijwoning dezer plechtigheid uitgenoodigd:
de burgemeester en wethouders van Enschede en van Lonneker met de secretarissen dier gemeenten; de burgemeester
van Oldenzaal, het lid der Eerste Kamer
en de leden der Prov. St. van Overijssel,
te Enschede woonachtig, defabrikantencommissie. de besturen van Verzoeningsbond en Patrimonium, alle geestelijken uit het dekenaat Oldenzaal en het
dekenaat Almelo, de architect Johs.
Cuypers teAmsterdam, de opzichter W.
Meester teAmsterdam en de aannemers
G.J. Sluymer en B.J. Turin te Enschede.
Bovendien waren vele belangstellenden
tegenwoordig.
Het gebouw was van binnen door de zorg
van den heerA.L. Clemens smaakvol gedecoreerd met banieren, vlaggen, groen
en trofeeën. Op het toneel prijkte de buste van Koningin Wilhelmina en een
schild met het chronicum: vorstin en land. Ter linkerzijde van het toonee1 de buste van Pius IX met het bijschrift: voor God en Kerk. Ter rechterzijde van het tooneel de buste van Leo
XIII met het opschrift: Paus en werkman.
De plechtigheid werd geopend met een
inleidend woord van den geestelijken adviseur, den heer dr. Alph. Ariëns, die namens het bestuur der R. K. Arbeidersvereeniging allen in het bijzonder de ge-

noodigden een hartelijk welkom toeriep.
Dit gebouw, zegt spr., is gesticht met het
doel om den arbeider te verheffen op
godsdienstig en zedelijk gebied. Voorts
dient het om ook eens een vriendelijken
zonnestraal op zijn levenspad te doen
schijnen. En waar men de scherpe doornen op zijn pad zal trachten te verwijderen. wil men vooral zorgen, dat hij blijft
op dien weg, die leidt tot het eeuwig
leven. Vooral de liefde is hier het hoogste
en het zal blijken, dat hij het beste lid is
deezer vereeniging, die de grootste
plaats in zijn hart over heeft voor wie
niet arbeider en niet-katholiek is (Luid
applaus). Indien dit huis, vervolgt spr..
een hefboom mag zijn, die honderden
jongelieden redt uit den maalstroom des
verderfs, indien het een middel magzijn
tot minnelijke schikking tusschen patroon en werkman, zullen wij de uren
niet betreuren, aan dezen arbeid gewijd".

Arbeidersvereenigingen van Enschede
en Hengelo, o.l.v. de heer Th.H. Huising,
onderwijzer aan de ,,Koopschool".
,,Dit geschenk wilde het bestuur beschouwd hebben als een hulde aan den
man, die zich steeds den vriend van den
werkman heeff betoond".

,,Gij hebt, zegt spr. o.a., ons nooit gevleid, maar ons steeds het gebod der
liefde voorgehouden; gij hebt gezorgd
voor een toenadering tusschen patroon
en werkman en ons niet alleen op onze
rechten. maar tevens op onze plichten
gewezen".

schuilplaats van den arme. Tent en hut
zijn de beelden van zwerven en lijden;
een huis is het beeld van eigendom, van
recht".
Schaepman eindigde zijn redevoering
,,met den wensch dat de bloei van het
gebouw mocht bevorderd worden en
Gods zegen er op rusten".
Na deze rede bood Ariëns voornoemde
staatsman het erelidmaatschap van de
arbeidersvereniging aan. Door de zangkoren werden nog enkele !iederen ten
gehore gebracht die op,,alle aanwezigen
den diepsten indruk maakten".

,,Ondanks de zeer groote menigte - men
rekent 1100 personen ongeveer - die in
het gebouw vereenigd waren, werd de
goede orde geen oogenblik gestoord".
Aldus Tubantia van 25 november 1891.

Dank Ariëns

Concordia

Vervolgens bracht Ariëns dank aan allen
die de totstandkoming van dit gebouw
mogelijk hadden gemaakt. Zo noemde
hij onder meer de aartsbisschop P.M.
Snickers van Utrecht van wie een vorstelijke gift was ontvangen, Dr.H.1.A.M.
Schaepman die de statuten van de nieuwe vereniging had samengesteld, allen
die financiële steun gegeven hadden, alsmede pastoor G. Smithuis van de St.
Jacobusparochie en de kapelaan G.J.
Gebbink. Na deze woorden gesproken te
hebben ontving Ariëns van de heer J.
Winkels, namens het bestuur van de arbeidersvereniging, de tekst van de cantate

Wij kunnen het ons nu nauwelijks nog
voorstellen, maar al in 1902 werd aan de
Markt het gebouw ,,Concordiaw gebouwd, omdat ,,Tivoliwte ver uit de stad
lag...! De hoeveelheid gegevens die ons
ten dienste stond om de beginjaren van
de geschiedenis van dit gebouw te beschrijven staat in een schril contrast met
het aantal gegevens dat wij van jongere
datum hebben. Als eerste ,,concierge"
trad op de heer B. Geerdink, die later
koster zou worden van de St. Jozefkerk.
Ook zijn beheerders van het gebouw ,,Tivoli" geweest de heren Ticheler en Grunnekemeijer. ,,TivoliWheeft in het sociale
leven van katholiek Enschede een zeer
belangrijke plaats ingenomen. Jarenlang
repeteerde in ,,Tivol?' de Leo-Harmonie,
de ,,jongs van Ariëns", zoals zij wel eens
genoemd werden. In ,,TivoliWvergaderden de St. Vincentiusvereniging van de
St. Jozefparochie, en besturen van vele
andere verenigingen.
Al in 1921 wilde men ,,Tivol?' kwijt. In
de verslagen van het kerkbestuur van de
St. Jozefparochie is te lezen dat pastoor
Overvelde zich met de heer H. van Heek
betreffende de verkoop er van zou verstaan. In 1922 werd overwogen het gebouw als eerste r.k. MULO-school in te
richten, maar daarvan is niets terecht
gekomen. Onder de oude Enschedeërs
zullen er zijn, die zich Tivoli blijven herinneren als het centrum, waar op zondagen de katholieke arbeiders bij elkaar
kwamen. ,,Tivoli", waar op gezette tijden
dansavonden plaats hadden en waar, om
de zoveel jaren, missietentoonstellingen
werden gehouden, georganiseerd door
missiepaters, die daar artikelen tentoonstelden uit gebieden, die wij nu met
,,Derde Wereld" aanduiden, terwijl levende apen voor een zo natuurgetrouw
mogelijk decor moesten zorgen.

De jongeAriëns als kapelaan te Enschede.

Rede Schaepman

,,strijd en overwinning", die gezongen
zou worden door de zangkoren der R.K.

Als laatste punt kwam aan de orde de
feestrede van Dr. Schaepman, lid van de
Tweede Kamer der Staten Generaal.
Schaepman opende zijn redevoering met
de woorden
,,... dat het voor hem een groote eer en een
waar genot is als zoon van Twenthe het
feestwoord te mogen richten in het eerste
arbeidshuis van het nijvere Twenthe".
Vervolgens schetste Schaepman de betekenis van dit gebouw.
.,Dit huis is het huis van den arbeider.
Hier zullen de arbeiders samenkomen,
niet alleen om zich te verpoozen van hun
dagelijksch werk, niet alleen om hun
rust op behoorlijke wijze te genieten,
maar ook om te leeren wat hun plicht is
en tevens om te beraadslagen wat hun
recht vordert, om den stand. waartoe zij
behooren. den stand der arbeiders. te
verheffen en te adelen. Met de stichting
van dit huis is een daad van de schoonste
beteekenis volbracht. Dit huis is nog iets
anders dan een tent of een hut. Een tent is
de woonstede van den zwerver, een hut de

n Sliepsteen

Ds. Overduin helpt oy2derduikem

Joodse tweelingzusjes
ontkomen aan de nazi's

t

Uit de Ittmtuur is genoe&zaambekend
dat Afi6ns ,inRome heeft gestudeerd en
wij mogen als vrijwel zeker mnnemen,
ctat hij in die jmen het R~iñeinseTiolì
beeft gwien, e@ mm?taìnen- en fonteinenkw&&xq dat even buiten de stad lag
en @n grde treQJeister vormde. Dat zal
hem labr ap h& idee hebben gebracht
om in Bn&ed.die voor ,,zijn" arbeiders
oak hts dergelijks ite stiohten. Dat het
jitmdang beheerd
Enschcdme
door de+familie Lunter, ooit eens buiten
de.sûadhgjkunnen d
jaas nu nog nauwelijks<~~o%stellm~
Qok het T h l i aan de
0Me'nz;aalmstraat was vroeger omgeven
met prachtige fuinen, die echter na de
Twesde VereIrtmrl~gvwr n9euwe woningen (aan de MEnkmaa.tStraat en de
Laarastmat) maesten wijkm.
In het k maart 1985 vemchen~nboek
J3nakbede IWCbl94S' wrhaalt auteur
T. Wiegma de belevenissen vmEmche&e $ijdens ds razaia's van 24 o k b
ber 1 9 4h Tivo&een veilig onderkomen
vonden (bh. 3-36). Ook vermeldt hij dat
er in de manden m& tot december 1940
niet .minder dan 6OX)T) Duitse soldaten
hebben1 wernaaht (bh.61). Het %OU te
ver vwrenhierop uitgebreid in te gaan.
Bijna wgrefi m vergeten waarom Tivoli
werd opgericht, mam gelukkig kunnen
wij eengedeelte van de geschiedenis van
dit voor Ensched'e z8 Gerangrijkegebouw
VQO~ hef nagalacht vastleggen. Een
M&msm~n~aent,
s~heppingvan de architat @u+rs jr., een symbool van de
eenckaóht mdur'de h t h o l i e k ~arbiders

functie er-wit, de laatste halve eeuw:als
centsurn van het Apostokh Genootmhap $n Sn~ns~hrxie.

J.W. Berns
n Sliepsteen

Bij de vele gegevens die ik van stadgenoten mocht ontvangen over de hulpverlening in de oorlogsjaren aan onderduikers
en in het bijzonder aan ondergedoken
jaodse medeburgers, komt telkens weer
de organsiatie van dominee Overduin
naar voren. Door zijn vele helpers en
helpsters, die elkaar vaak helemaal niet
kenden, werd enorm veel gevaarlijk werk
verricht. In het boek ,Enschede 19401945" heb B daar al het een en mder
over geschreven. Op enkele belevm-nissen
uit die periode wil ik hier nog wat uitgebreider ingaan.
Het mas in oktober 1942 dat bij de familie Buyoe een klein joods meisje in huis
kwam. De kleine Mary werd door hen
opgehaald bij dominee Overduin aan de
Potgieterstraat. Een zusje van Mary,
Carry was ondergebracht bij de klompenmaker Care1 Bel aan de Windnolenweg te BoekeloeDe familie Bel had zelf
vier kinderen. Naast Carry waren er nog
vier joodse jongens ondergebracht.

Verraad
Door verraad werden bij een inval in hun
buis de vier jongens, die boven de werkplaats op zolder zaten, weggehaald. Carry werd door de andere kinderen onder de
dekens gestopt en niet gevonden. Het
bericht van de inval bij de familie Bel
kwam door bij dominee Overduin, die op
dat moment afwezig was. De zuster van
dominee Overduin dacht dat de kinderen
,,de Vries" gevaar liepen en nam haar
maatregelen. Zo kwam het, dat de bij de
familie Buyze toen nog onbekende Friso
van Hoorn het bericht kwam brengen,
dat Jan met de Kappen (Jan van Limburg) wel eens zou kunnen komen om
Mary op te halen. Voor alle zekerheid
werd Carry van de familie Bel naar een
ander adres gebracht.

Op de fiets
Mevrouw Buyze fietste met Mary twee
keer de singels rond om niet het risico te
lopen dat bij een inval bij haar Mary zou
worden weggehaald. Vagelijk kwam
haar een adres in de Esstraat in gedachten. Misschien zou het kind daar veilig
kunnen zijn. Op goed geluk belde ze aan
bij een familieWeldink. Tot haar opluchting kende mevrouw Weldink, afkomstig

Mary, een van de tweelingzusjes, die
dankzij de aktiviteiten van Ds. Overduin
de oorlog overleefde.

uit Neede, het kind als zijnde een dochtertje van de slager de Vries uit Neede.
Op dat moment hoorde mevrouw Buyze
voor het eerst waar Mary vandaan kwam
en hoe zij heette. Een bijzonderheid was,
dat het tweelingzusje Carry op dezelfde
avond door de familie Kempers ook naar
de Esstraat werd gebracht. De kinderen
kenden elkaar niet, doch ze waren eender
gekleed. Carry had een zelfde jasje aan
en muts op als Mary. Uit veiligheidsoverweging is mevrouw Buyze toen 14 dagen
naar haar ouders in Rotterdam gegaan.
Langer wegblijven zou verdenkingen
kunnen opwekken. Mary ging later terug
naar de familie Buyze. Zij ging door voor
een dochter van een nicht van mevrouw
Buyze, die wegens een longaandoening
een langdurige kuur moest ondergaan in
een sanatorium. Mary en Carry zijn de
oorlog gelukkig doorgekomen. Bij Carry
thuis hangt nog een oorkonde, gemaakt
door één van de vier joodse jongens die
bij Bel waren ondergedoken. Zij uiten
daarin hun dankbaarheid over hun ,,betrekkelijke" vrijheid en vooral de gastvrijheid, die zij bij de familie Bel genoten. De oorkonde is getekend: 1 oktober
1943. De jongens hebben de oorlog helaas niet overleefd.

T. Wiegman

LPIATONSWETEN
WATUWILT EN
m IN DE BUS.
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De NMB denkt met u mee.
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Verzekerd Spaarplan.
Een nieuwe manier van
spares met een hoge, vaste rente,
gecombineerd met een voordelige
verzekering op uw leven. U weet
van tevoren het eindbedrag en dat
kamt er zeker.

U spaart tussen de f 50r en
f 1.000, per m a a d gedurende vijf
of tien jaar. De rente staat vast voor
de doos u gekozen looptijd.
U betaait maandelijks een geringe
verzekeringspremie. Het eindbedrag is verzekerd.

Makelaars- en assurantiekantoor

I

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 eenvoudigegezondheidsverklaring is voldoende.
Het ABNVerzekerd Spaarplan.

Met vaste rente.
Enu bent zekerm
het eindbedrag

MEUBEL
STOFFEERDERIJ

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

Deurningerstraat 1 1Sc-1 17
75 14 BG Enschede
Tel. 053-354683

Uw stoel of bank
versleten?

Bij ons worden ze met zorg
en vakmanschap bekleed.
Vergeet de overgebleven
stoelen uit de vijftiger jaren
en daarvoor niet, kwaliteiten die niet meer gemaakt
worden en dit zijn nu al zeer
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!
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Uit de historie van de Lonnekermarke

Lonneker molen heette vroeger
Demmersmol~'
SS

Zeer onlangs is de Lonneker molen, na
vele jaren van verval, gerestaureerd en
feestelijk weer in gebruik genomen. Het
herstel heeft in totaal 125.000 gulden
gekost, waarvan 85.000 gulden voor rekening van de gemeente Enschede
kwam. Het overige geld werd door particulieren bijeen gebracht.
De molen heeft al een lange geschiedenis
achter de rug. Van oudsher lag het recht
van molen op het erve De Demmer, een
van de oudste erven in Lonneker. De
oudste benaming van dit erve vinden we
in 1302 als er sprake is van ,,Domu thor
Damme". In 1733 wordt er geschreven
over ,,Demmer en ten Dam" en in 1853
over ,,Veger op Dernrner".

bisschop de beide genoemde dames twee
hoven in het kerspel Enschede nl. ,,Geredynek" (Geerdink) en het daarbij gelegen huis in de buurtschap Uselo (Usselo)
en ,,Thor Damme" in de buurtschap Loninckhere (Lonneker) Beide erven ressorteren onder Hof Welphusen als borgheren.
Volgens het Schattingsregister van 1475
behoort het erve Ten Dam aan de Joffers
van Wullem (Stephanie van Wullem van
Westfalen). In het Verpondingsregister
van 1601 staat vermeld, dat het erve
Demmer ,,woest ligt". Het bezit dan 3,6
ha. bouwland. Ook vermeldt het register
dat, indien de ouders overlijden, het erve
vriigoed is voor de kinderen.

De boerderij de Demmer, een van de oudste erven in Lonneker.
Het komt in vorige eeuwen veelvuldig
In het laatstgenoemde jaar trouwt de
voor dat erven ,,woest liggen", als gevolg
enige erfgename van De Demmer, Gervan de ,,zwarte dood" (de pest). Ook is
harda ten Dam, met Johannes Veger.
van die tijden bekend, dat ouders hun
In het oorkondenboek van Overiissel
kinderen veilig willen stellen voor de opstaat over het Erve Demmer te lezen, dat
komende ~esteoidemieen ze naar veilioo 3 december 1302 Bisschoo Otto van
ger oorden (eik vaak naar kloosters)
Münster verklaart, dat hij he; leengenot
heeft van enkele akkers, geheten:
brengen. De ouders blijven op het erf,
,,Emersbrokenland", liggend voor de St.
vaak met de nare gevolgen dat ze met al
Ludgerspoort van Münster, behorende
de levende have op het erf hun honkvastheid met de dood moeten bekopen Als
aan ~ e i l e w i ~ eweduwe
s,
van Reinboldan later de kinderen terugkomen, vinders de Emersbroke en de vrouw van
den ze het braakliggende erve in zeer
Reinbertus de Roemer. Deze lenen beverwaarloosde staat terug. Het is best
hoorden voordien tot het kerkbezit van
mogelijk, dat in 1601 op De Demmer van
Munster. Voor deze twee lenen geeft de

een dergelijke situatie sprake is,

Bij het huwelijk van Johannes Veger met
Gerharda ten Dam in 1853 neemt de
bruidegom een schuldbekentenis over
van de vader en de broer, Gerrit en Gradus ten Dam. Hoe die schuldbekentenis
was ontstaan, zal ik proberen uiteen te
zetten.
Op het Erve Demmer lag vroeger het
recht van molen, het recht om koren te
malen voor de inwoners van de marke
Lonneker. Dit was een zgn. begunstigd
recht.
Naast het erf lag vroeger aan de noordwestkant een watermolen. Tussen de
oude boerderij en het nieuwe huis van
Veger heeft de molenkolk gelegen. Over
deze kolk liep een dam (vandaar de naam
Ten Damme?) De wateraanvoer voor deze molen kwam van Het IJzerhaar en de
Linderes. Het water verzamelde zich in
een soort bekken dat ter hoogte van het
huidige P.H. ter Meulenplantsoen lag en
stroomde via een grote beek in de richting van de huidige slagerij van Henk ter
Beek en langs de Demmerskamp naar de
watermolen bii De Demmer. Vandaar

1

De laagte waar vroeger het vanaf de
hoog gelegen molenbeit en 't IJzerhaar
komende water langs de Demmer een
weg zocht in de richting van de Voortsweg.
n Sliepsteen
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liep het in de riohting van het ,,Lönnker
Steu&eW, langs ,,Het Rot'kaat de Vamekerbeek. Toen h h e t begin van de vorige eeuw de watertoevoer naar de molen
verminderde door verbetering van de algemené waterafvoer, ging De Demmer
van watermolen over op een windmolen%
die gebouwd werd hoog tegen de Elsenkamp. Deze gwnd hehmrde destijds ook
tat het erve Demmer. Het gehele IJzerhaar behoorde er tae.
Deze windmolen, omstreeks 1800 door
Jan Demmer en aijn zwager Hendrik
Weernfak gebouwd, beeft gestaan tegenover ds: huidige mobneaande noordzijde
v8n de Lomekemoknweg. De molen
werd Degnmersmöl genoemd.
Als de windmolen eenmaal gebouwd is
denken Gerrit en zijn z m Gradus ten
Dam de beek niet langer nodig te hebben
en gooien hem dicht, Dit is echter een
misrekening, want een klein slootje, dat
in zuidelijke rkhting loopt naar de boerderij die d m mg aan de Dorpsstraat ter
hoogte van de panden 6 1en 63 gelegen is,
kan de afvaer van het water niet meer
aan, wat weer tc~tgevolg heeft dat de
gronden van het Erve Spölmik f e maken
krijgen met waSemveriast. Spöiminksgebied wordt ibn die dagen begrensd door de
,,Pastofirsdiek" (Sch. Reimerstraat), 01denzaalestraat, tot Dto@sterij Krabbe,
en vandaar in zuid-westelijke richting tot
de Lanmkerschool.
Hierop volgt een jarenlang proces, dat
tenslotte door Spöimink wordt gewonnen. Demmer moet de beek weer uitdiepen en draait tevens voor de proceskosten
op. De gereohtelijke ubpraak dateert
van 1816.
De boerderij van Demmer brandt in
1803 af en wordt dan in de huidige staat
herbouwd, met aan.devoorzijdeeen kleine opkamer, het zgn. ,,kemieznkeamer-

In de oude boerderij van de Demmer
areft men op een dm hoeken nog de zoge~ ~ m n Jiommiezenkamer'
de
aan. Er bevond zich khalve een bescheiden kantoortje een opkamer Met slaapgelegenheid voor de soldaat - kommiezen die
tussen de beide wereldoorlogen met de
grensbewaking waren belast.

De Lonneker molen. die dankzij een burgerinitiatief groPldiggerestaureexd em onlangs
feestelijk weer in gebruik werd genomen Een oude foto van een der vroegere molenaars, al dan niet samen met hun molen gefotografeerd, bleek niet voorhanden.

Eigenaars
Als eigenaars van de windmolen worden
vermeld: een Weernink, een Borgerink
en weer later Bernhard ten Dam. Vöor de
brand in 1847is de weduwe Ten Dam de
eigenaresse. De resten van de verbrande
molen inclusief het molenrecht worden
door De Demmer verkocht aan Benjamin
Willern Blijdenstein,volgens de oude Beverborg, die leefde van 1827-193l.
Zeer waarschijnlijk is Weernink de eerste molenaar geweest. Daarna volgen:
Graads Winkelink (winkel), Jans Borgerink, Jans Benneker, Cornelis en Harmen
Brink, van wie de laatste tevens onderwijzer is van de Lonneker markeschool. Genoemde B.W. Blijdenstein laat na de
brand de molen aan de overzijde van de
weg (de tegenwoordige plaats) weer opbouwen. De driehoek gevormd door de
Lonnekermolenweg, Elsenkampweg en
IJzerhaarweg is dan al in zijn bezit. Hij
koopt deze grond in 1834 van Jan Borgerink voor de som van f 500,-. In 1851 is
dan de nieuwe molen gereed en deze
behoort achtereenvolgensaan: B.W. Blijdenstein, Helwig van Heek, Herman van
Heek, Wed. van Heek - ter Kuile, J.F.
Scholten, W d . Scholten -van Heek, en
H.G. Blijdenstein, die in het bezit komt
van grond en molen door ruiling mei

grond van 't Bouwhuis. Daarna behoart
de molen aan de Wed. Bliljdenstein, Bernard Blijdenstein, Pieter Blijdenstein en
tenslotte aan de zoon van Bernard, H.G,
Blijdenstein, die het monument in 1962,
op 17 april, ten overstaan van notaris Van
Bessem voor het symboiìsche bedrag van
f l,- aan de gemeente Enschede verkoopt.

Molenaars
De namen van de molenaars, die hier
hebben gemalen wil ik dan vemelden in
de volgorde, zoals ik deze van oude bewoners van Lonneker heb vernomen. De
eerste mulder onder de familie Blijdenstein is Perik, afkomstig uit Tubbergen.
Daarna komen Bredenbach, Nobbehuis,
J. Koelen, Dirk en vervolgens de bekendie
molenaarsfamilie Dissel (van 1&g1 tot
1897). De familie Dissel kom je als molenaars op verschillende Twentse molens
tegen, o.a. in Usselo (Wissinks Mal), Denekamp (Singraven), Tubbergen en Bentelo. Van 1897 tot 1912 maalt er een
zekere Kroneman, waarna het molenbedrijf wordt overgenomen door de broers
Jan en Gerard Roetenberg. Jan Roetenberg overlijdt in 1918 als slachtoffer van

de dan heersende Spaanse griepepidemie. Hij was negen jaar molenaarsknecht geweest bij Wansink in Haaksbergen, vervolgens drie jaar bij Krabbe
in Enschede en nog eens drie jaar bij
Groothuis in St. Isidorushoeve. Gerard
Roetenberg en zijn zoons zijn tenslotte
de laatste mulders van de Lonneker molen.

Restauratie
Om vochtinwerking tegen te gaan was de
molen in 1865 aan de buitenzijde met riet
bedekt. Deze rietlaag is bij de restauratie
van 1962 weer verwijderd. In 1916, tijdens de eerste wereldoorlog, was er al zo
veel slijtage opgetreden dat de molen stil
moest worden gezet. Het was een slechte
tijd. Geld voor reparatie was er niet. Pas
na acht jaar, in 1924, werden de nodige
herstelwerkzaamheden vemcht en de
wieken van automatische windkleppen
voorzien. Tot dusver waren op de windvangers zeilen gebruikt. In 1924 en 1925
werd de molen ingrijpend gerestaureerd.
Hij was net officieel heropend, toen op 10
augustus 1925, onlangs dus zestig jaar
geleden, de stormramp van Borculo
plaats had, die ook in Twente schade
veroorzaakte. In de storm werd de kap
bijna van de molen verwijderd. Doordat
een der wieken zich in de molenberg
vastzette, bleef de kap nog scheef op de
molen hangen. Er moest opnieuw een
kostbare restauratie worden uitgevoerd.

Motorisering
In 1910 krijgt de molen een elektro-motor, zodat men door kan draaien als er
geen wind is. In 1933 wordt deze motor
vervangen door een Stork-dieselmotor.
Tijdens de oorlog wordt er weer elektrisch gemalen en heel wat pondjes rogge
laat de oude Gerard Roetenberg voor de
Lonneker bevolking clandestien tussen
de molenstenen doorlopen. In 1952 komt
er een Compact Hamermolen met elektromotor en worden de stenen onder in de
molen verwijderd. De molenstenen op de
eerste verdieping moeten plaats maken
voor silo's. Voortzetting van het muldersbedrijf is verder niet langer verantwoord,
hoewel er daarna nog wel allerlei onderhoudswerkzaamheden plaats vinden.
Maar het hart van de molen werkt niet
meer. Het mechanisme is inmiddels opnieuw versleten. Daarna geraakt de molen steeds meer in verval. Dankzij de
activiteiten van het molencomité kon een
grondige restauratie worden uitgevoerd,
die onlangs is voltooid. Waarmee de molen van de ondergang werd gered.
Herman Engbers

DE OALDE LEU
Wat hebt ze nich doan
vuur luk etn in n moond,
aait de schup in de haan
en n nös noar de groond,
zommers en sweenters,
t gung stöarig verdan,
mien rnoo zea dan ook nog:
k bin bli-j da'k t nog kan!
Pas as t duustern
zea mien vaa tegn mien rnoo:
wi-j röst oons boavn oet
van al dat gedoo,
is t gas oet, t lech oet,
de achterduur too?
Wat hebt ze nich metmaakt
mien vaa en mien moo,
met mekaa en de keender,
met nen sik en ne koo.
Ginn ceant vuur de dreaimöl
dee 'het leavn' heet in n tuk,
t leavn dat dreain eer wa
met verdreet en geluk.
...Tòtdat ze noar Boavn gungn
mien vaa en mien moo,
doar röst ze vuur aait
van al dat gedoo,
t gas oet, t lech oet,
de achterduur too.
Hennik van 'n S~heenken.
n Sliepsteen
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Geschil marken Lonneker
en Deurningen bijgelegd
Omstreeks 1567 was er een grensconflict
tussen een tweetal Twentse marken dat
nogal wat commotie met zich meebracht. Er kwamen, als betrof het souvereine staten, onpartijdige onderhandelaars en delegaties van beide kanten, bestaande uit vooraanstaande personen aan
te pas om tot een modus vivendi te komen. Het resultaat werd in een soort
tractaat plechtig vastgelegd.
Wat was er aan de hand?
Zich niet bewust van de gevolgen, overschreed het vrij grazende en eikels zoekende vee paarden, koeien en varkens wel eens de markegrens. Aan de andere
kant van de denkbeeldige ,,paal" viel het
dan een behandeling ten deel die in de
eigen marke gebruikelijk was voor ongewaard, dat is illegaal rondlopend vee.
Het begrip ,,schuttenMduikt in dit verband herhaaldelijk op en staat voor ,,vangen en opsluiten". Vrijgave was alleen
mogelijk na betaling van een boete.

-

weest, waaronder - als nu nog bij Dülmen

- wilde paarden met hun veulens. De
Nu komt het mij voor dat het conflict is
ontstaan door een al te rigoureuze toepassing van de gebruikelijke regels. Met enige fantasie zou je kunnen zeggen dat de
boeren er op stonden te wachten dat een
koe met twee poten over de grens stond
en dat ze dan het arme dier naar zich
toetrokken. Gevolg: ,,schellinge und
twysth", ook als gevolg van hoge, willekeurig opgelegde vrijkoopbedragen en
door toepassing van het recht van schutting door Jan en Alleman.
Op donderdag 4 november 1568 werden
,,binnenv Oldenzaal een aantal rechtsregels vastgesteld aan de hand waarvan
voortaan wat terughoudender zou worden opgetreden tegen grensoverschrijdend vee. Tevens werden exacte bedragen vastgesteld die ,,verbrocketh" waren
(= als boete verschuldigd) en kregen alleen enkele marke-autoriteiten de bevoegdheid om het vee te schutten. Als
een soort luchtkussen zou echter tussen
beide marken het in De Lutte gebruikelijke ,,paalburenrechtw worden gehanteerd hetgeen een soort neutrale zone aan
beide zijden van de grens inhield.

Bont tafereel
Het moet in de 16e eeuw in de uitgestrekte Twentse bossen en velden een bont
tafereel van al dan niet in ,,tuchten"
(= kudden) rondtrekkend vee zijn gen Sliepsteen

gegevens over het bovenstaande ontleen
ik aan charter nr. 31 van de ,,Von Raetsche Sammlung", archiefstukken van
het Denekampse huis Beugelskamp in
het Münsterse staatsarchief.
Het fijne handschrift is van Derck van
Deventer of Tripmaker alias Theodorius
de Daventria die ongeveer tussen 15 19
en 1585 heeft geleefd en onder meer
vicaris was van de Oldenzaalse Plechelmus.
Als rentmeester van het kapittel van St.
Pieter te Utrecht had hij een machtspositie in die marken in Twente, Salland en
de graafschap Bentheim waarin gewaarde erven lagen die aan het kapittel behoorden. Het kapittel was dus goedsheer
en voor deze trad de rentmeester of
amptman op. Voor Lonneker ging het om
de erven Espelo, de Rokker, de Wiefker,
e.a.

later apocalyptische toestanden als gevolg van de 80-jarige oorlog. Plundering
en moord door rondtrekkende benden bezorgden de boeren wel andere zorgen dan
die over een verdwaalde koe. De rentmeester van St. Pieter kon, vanwege de
onveiligheid buiten de steden, op 23 november 1594 alleen maar van Oldenzaal
naar Enschede door zich aan te sluiten
bij een voor die dag gepland konvooi, dat
is een gewapend geleide. Espelo lag er in
die tijd verlaten bij. Hofmeier Arent en
zijn vrouw Hadewich woonden van 1591
tot 1596 elders. De rentmeester schreef
daarover: ,,..hefft niet by huese konnen
syn avermitz die swaere avertoegen des
krychfolcks". Geen hofdagen dus op 17
september (lambersdag). In 1585 had
deze nog in Oldenzaal plaats gevonden.
Een deel van de transcriptie van ,,Urkunde 3 1" gaat hierbij en ook een fragment
van het origineel. Mooie oefenstof voor
de paleografen onder ons!

J. Wiefker.

Overeenkomst
Terug naar het charter. Op vrijdag 27
mei 1569 volgde ratificatie door de vertegenwoordigers van de rechtsgebieden
Oldenzaal en Enschede waarin de marken Deurningen en Lonneker waren gelegen. Twee dagen later was het Pinksteren. Of er toen in de kerken om sterkte is
gebeden de overeenkomst naar letter en
geest na te leven, vermeldt de geschiedenis niet.Het verdrag rept van ,,eeuwige
tijden van vrede". Een vrome wens! Op
het Twentse platte land heersten 20 jaar

Enkele hulpmiddelen bij lezing charter:
I Middelnederlandsch Handwoordenboek van J Verdam
2 C J Snuif ..PaelbuerrechtV in ..Verzamelde b~dragentot de
geschiedenis van Twenthe", 1930 De Spieghel Amsterdam.
3 W G A J Roring ,,Twentsche Marken". in ,,Kerkelijken Wereld.
lijk Twente". deel 2. 191 1 Bruggeman Oldenzaal.
4 A L Hulshoff ,.Het markeregt van Losser". inleiding blz IX.
VORG-publikatie ,.Overijsseische stad-, dijk- en markeregten",
1967 Zalsman. Kampen
5 dr. W. Kohl ..Das Archivdes Hauses Beugelskamp" in.,Verslagen
en Mededeelingen" VORG. 70e stuk 1955
Terzijde. het handschriftvan Derck herkende ik in Munster aan het
eveneensdoor hemgeschreven..Hofboekvan Espelo. 1549-1577"en
zijn rentmeestersrekeningen Deze stukken bevinden zich in het
Rijksarchiefte Zwolleenvormenvoor mijeen uitdagingomt z.t. een
bronnenpublikatiedaarvan met annotaties uit te geven.
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chem Mannes (Josink) enz. betaalden
mee aan het tractement van de 2e predikant, middels de St. Steffen en St. Antoniusvicarie waarvan de Stad de Collatierechten bezat en waarvan Ds. Joannes
Strick Vicaris was!
De eerwaarde was benoemd onder het
,,ius patronatus" van de stad en genoot
reeds in 1684 vrij wonen in het St. Antonius Gasthuis a a i de WalstraatILangestraat.
Na de ,,ontvoogdingwdoor de Nationale
Vergadering (1795-1798) en daarmede
ook de opheffing van het feodale kerkbestuur, veranderde er in het kerspel Enschede slechts weinig (niet voor niets
heeft de hofhorigheid hier tot 1850 geduurd.).
De bedéling der armen, voorheen een
taak van de diakenen, werd door centralisatie van het bestuur in de stad en Lonneker in de buitengemeente overgenomen

van de Johanneskerk in Twekkelo.

Evangelisatie
In de vergadering van 10 november 1896
werd door de kerkeraad van de Hervormde Gemeente Enschede aan Ds. Otto
Schrieke uitdrukkelijk verboden in
Twekkelo godsdienstoefeningen te houden met de bedoeling daar een zelfstandige gemeente te stichten. Dit naar aanleiding van diverse klachten uit deze
buurtschap. Er was in Twekkelo een te
grote verdeeldheid om, zoals in Glanerbrug, een kerk te stichten waar iedereen
terecht kon.
Tegen het houden van bijeenkomsten,
georganiseerd door een z.g. Evangelisatie, kon de kerkeraad niets uitrichten.
Schrieke ging hiermee in 1897 van start
en in 1902 kon reeds een klein houten
kerkje in gebruik worden genomen. Vrij-

eisten dan ook medebediening door de
Hengelose predikanten!
Uiteindelijk werd Twekkelo bij de Enschedese Hervormde Gemeente 516
(Stadsveld-Pathmos-Boswinkel)
gevoegd - met eigen ouderlingen en diakenen vertegenwoordigd in de kerkeraad -,
hiermee enigszins de status van een ,,officiële" wijkgemeente bekomend.
De verstandhouding was en bleef echter
ronduit beroerd en men zocht naar andere wegen.
Die vond men, en sinds 1977 is de gemeente van Twekkelo een ,,filiaalw van
de hervormde gemeente Usselo.
Of nu de samenwerking met de ,,Armenstaat" daarmee goed genoemd kan worden moet men op zijn zachtst gezegd
betwijfelen. Het heeft al weer bij enkelen
kwaad bloed gezet dat de kerkvoogden
van Usselo in het Johanneskerkje een
heus, zij het bescheiden, pijporgel hebben geplaatst. Dit orgel blijft eigendom
van Usselo en hebben ze daar in Twekke10 niet gezegd: ,,Wij doen de kerk open en
dicht als wij dat willen!"?
Zou nu toch het aloude vrijheidsbeginsel
der Doopsgezinden nog nawerken?

In trek

Het interieur van de Johanneskerk.
door de z.g. Armenstaat en werd daardoor weer een taak voor de oude geërfden.
De groeiende invloed van het Centralisme en daarmee ook de toenemende bevoogding door de stadse diakenen van de
buitengemeente, deden een sfeer van
naijver ontstaan, waardoor, mede door
de bemoeienissen van de gemeente Lonneker, het Burgerlijk Armbestuur ontstond.
Daarnaast bleven de zg. Armenstaten,
nauw betrokken bij de Hervormde Kerk,
en geregeerd door de zg. Subdiakenen,
bestaan.
De ,,Armenstaat Eschmarke" is onlangs
opgeheven, waarbij enige bezittingen
overgingen naar de Kerkvoogdij van de
Hervormde Gemeente Enschede.
De Armenstaat Twekkelo bestaat nog
steeds, maar heeft m.b.t. de ,,armen9'
geen taak meer. Zij heeft zich opgeworpen als ,,kerkvoogdijmen is eigenaresse
n Sliepsteen

zinnige bijeenkomsten werden georganiseerd in een boerderij en in de school.
De Tweede Wereldoorlog bracht de leden van de diverse partijen wat dichter
bijeen, en na gezamenlijk kerken in de
school besloot men een eigen kerkgebouw te laten bouwen. Onder het motto:
.,,Ut Omnes Unum" (opdat allen één
zijn), nam ,,Adje" van Heek (van 't
Stroot) het initiatief, en kon men met de
(nauwelijks aangesproken) middelen van
,,Den Twekkeloschen Armenstaat" een
kerkje bouwen dat op 24 december 1950
in gebruik werd genomen.
Met de ,,bediening7'bleef het echter sukkelen, want hoe moet je zo'n particuliere
gemeente nu in het geheel der kerken
laten functioneren? Bovendien werd de
buurtschap Twekkelo door de grens tussen de burgerlijke gemeenten Hengelo
en Enschede doorsneden, en die grens
bepaalde tevens de beide hervormde gemeenten. De ,,Hengeloërsw in Twekkelo

Hoe het ook zij, het rustieke kerkje op de
,,Lutje Es" van Twekkelo is thans in bij
de ,,nostalgische" trouwlustigen. Velen
kiezen voor de intimiteit van een kerkdienst in de stilte onder eeuwenoude bomen.
Maar, hoe lang nog? Als we naar buiten
kijken dan zien we hoe de industrie van
de grote stad langzaam naderbij kruipt.
Langzaam, zeker, nu een al te uitbundige
economische groei een halt is toegeroepen.
Maar dat neemt niet weg, dat er op den
duur nauwelijks nog enige ruimte zal
overblijven. Hopelijk zal het Bestuur van
de Armenstaat dan inzien dat bezinning
tussen de industriegebouwen ook nog
mogelijk is.... ,,Wij zullen de Kerk open
houden......!"
Herman Dalenoort
1) ~ a n ~ e h a a luit
d een polemisch werkje dar Ds. Strick in
1714 schreef tegen uitlatingen van de
roomse professor Herman Daamen.
Zie ook: Van Deinse. ..Katoen en Heide".
$e druk. 1975. blz. 655.

Administratie, abonnementen en
advertenties:
Jan Lippers,
S. de Vliegerstr. 22
7545 AD Enschede
053-319724

33 slaapkamers - 52 bedden
18 kamers met douche en toilet

voorgevel prijkt:
,,Woar 't heet bleurt zo mooi
En 't ven lig zo wied
Doar is 't goed wdn
In de Zommertied".

HOTEL
HUIZE HOLTERHOF
Enschede

natuurreservaat het Aamsveen.
In de maanden mei t/m oktober organiser+ wil

Eig.: Familie G.J. ter Welle
Hölterhofweg 325
7534 PT Enschede
Tel. 053-611306

55-PLUS VAKANTIEWEKEN
met een heerlijk reisprogramma waarin n
cultuur hoog genoteerd staan.
In het winterhalfjaar van november t/m apr I
verzorgen wij gaarne Uw
RECEPTIE, DINER, KOUD BUFFET, KOFFI
OF FAMILIE-REUNIE
Komt U eens kijken op dat prachtige stille

l

waar eenvoud en voornaamneid 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

