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De poort van Talamini
Oude poort met zandstenen pijlers aan het eind van de Walstraat in Enschede

Gerestaureerd 2 februari 2019 en voorzien van nieuwe deuren
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Van de oude poort met zandstenen pijlers aan de Walstraat in Enschede, ook bekend als de
poort van Talamini, wordt veelal aangenomen dat dit restanten zijn van de vroegere
Veldpoort in Enschede. Volgens Bert Haer, voormalig ambtenaar van het gemeentelijke
Monumentenloket, is het ook heel goed mogelijk dat het de poort is geweest in de muur die
rond de tuin van 1e Pastorij der Hervormde Kerk aan den Groote Markt in Enschede stond.
Het was aanleiding voor een onderzoek.

Samenvatting
1. De poort pijlers van Talamini dateren van voor de stadsbrand van 1862.
2. Deze pijlers kunnen vrijwel zeker niet afkomstig zijn van de Veldpoort.
3. De afmetingen van poort van Talamini komen overeen met die van de poort van de
pastorie.
4. De muur met de twee poort pijlers van de pastorie hebben de stadsbrand van 1862
overleefd.
5. Bij de wederopbouw van de stad na de brand is de pastorie met erf en tuin door de
gemeente Enschede onteigend in verband met de aanleg/vergroting van de markt. Alle
restanten van de pastorie en tuin en de begraafplaats rond de kerk zijn geruimd, dus ook
de tuinpoort met pijlers.
6. De grond waarop de poort van Talamini nu staat was in 1862 eigendom van Engelbert
Elderink. Hij was getrouwd met dochter Margeretha van burgemeester Jan van Lochem.
7. Het onderzoek spitste zich toe op het vinden van enig bewijs van overdacht, verkoop of
schenking van de pijlers door de gemeente Enschede aan de heer Elderink. Onderzocht zijn
archieven (relevante periodes) van het Historisch Centrum Overijssel, het Kadaster, de
Gemeenteraad, de Notarissen en de Hervormde Gemeente Enschede. Er zijn geen stukken
gevonden die deze overdracht bevestigen. Er is dus geen bewijs gevonden waaruit blijkt
dat de poort van Talamini dezelfde is als de tuinpoort van de vroegere pastorie.
8. Wel is er voldoende informatie waaruit blijkt dat het zeer waarschijnlijk is.
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Pastorie Oude Markt Enschede
1. Afbeeldingen, tekeningen en foto’s

Kadasterkaart 1811-1832, Situatie Langestraat (Marktstraat), Haverstraat en Groote Markt
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Kolde Kermisse 1860 met achterkant van de pastorie aan de Groote Markt. Foto H.J. Stroink.

In het midden van de foto is de pastorie van de Hervormde Kerk, waar Ds. H H Evers woonde, te
zien. Het is de achterkant van het pand in de tuin. De voorkant staat aan de Haverstraat (nu
Oude Markt). De tuin is afgezet met een muur langs de Groote Markt. De tuin is bereikbaar via
een poort in deze muur met 2 pijjlers, afgedekt met omlijsting en bol. Links van de pastorie is de
doorgang naar de Achterstraat, waar ook de fabriek van fabriqueur Frans Willem Kirch staat.
De nagenoeg alles verwoestende brand van 7 mei 1862 was wereldnieuws en daardoor
verschenen er vele tekeningen van de verwoestingen in de toenmalige media.
Op een aantal van deze tekeningen is de tuinpoort van de pastorie te zien.
De poort heeft dus de brand ongeschonden overleeft.

Ansichtkaart Groote Markt
Naar Schilderij van L J Bruna

Linkerdeel van de foto met de tuinpoort
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Groote Markt 1862, tekening J J Broos

Tekening Groote Markt, 23 mei 1862,
door Henrik Valkenburg (1826-1896)

Linkerdeel van de litho met de tuinpoort

Linkerdeel van de tekening met de tuinpoort

L J Bruna maakte een schilderij van de Haverstraat waarop de pastorie is te zien.
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2. Ds H H Evers, Dominee van de NH-Kerk Groote Markt, bewoner pastorie
Harmen Hendrik Evers werd op 31 oktober 1792 in Rheinberg (Pruisen) geboren als zoon van
Johannes Theodorus Evers en Maria Catharina Ross.
Na zijn opleiding werd hij in 1928 Hervormd Predikant van de NH-Kerk op de Groote Markt in
Enschede.
Hij trouwde op 14 september 1832 in Zwolle met Francina Everdina Petronella Metelerkamp,
geboren op 11 december 1799 in Zwolle, dochter van Johannes Jacobus Metelerkamp en
Johanna Maria Gallas.
Het echtpaar kreeg 8 kinderen: Maria Catharina Johanna (1833), Johannes Jacobus Theodorus
(1834), Sara Catharina Cecilia en Catharina Margaretha (1836, tweeling), Constantia (1837),
Berendina Theodora Wilhelmina (1839, later getrouwd met Benjamin Willem Blijdenstein),
Wilhelmina Johanna Louisa (1841), Herman Hendrik (1842) en een doodgeboren kind (1844).
Ds. Evers was in 1842 lid van het kerkelijk bestuur als de Gecommitteerden in Classis Deventer,
Ring Enschede. Mede op zijn initiatief kwam het tot het stichten van de Fabrieksschool in
Enschede. Met de Deken van Coeverden en S. Bloemendaal maakte hij deel uit van de
hoofdcommissie tot leniging van de nood, ontstaan door de brand van 1862
Hij bleef predikant in Enschede tot zijn overlijden op 21 november 1870, 78 jaar oud.
Enschede kent de naar hem genoemde Eversstraat, lopend vanaf de 2e Emmastraat in
zuidoostelijk richting tot de Doctor Kostersstraat. (22 november 1926, Enschede).
3. Plattegrond Kolde Kermisse, positie fotograaf
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Gezien de schaduw van de kerktoren op de pastorie is de foto even voor 12:00u. genomen.

4. Kadastraal onderzoek Pastorie

Kadastrale kaart 1811-1832
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Op de kadasterkaart 1811-1832 wordt het tuinperceel aangeduid met nr. 1228 en het perceel
van de pastorie met nr. 1229. De betekenis van de opmerkelijke stippellijn is niet bekend.

Bron: sectie A, blad 073 (OAT04015A073), Oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT)

Op de bij deze kaart behorende Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) is het tuinperceel nr.
1228 7,80 aren groot en huis met erf nr. 1229 1,9 aren groot. Eigenaar is De Hervormde pastorie
te Enschede. De percelen zijn vrijgesteld van belasting.
De percelen zijn op het kadastrale leggerartikel 81 terug te vinden op naam van De 1ste
Hervormde pastorie te Enschede, Sectie A nummer 1228, tuin en gaarden, op volgnummer 4 en
Sectie A nummer 1229, huis en erf, op volgnummer 5.
De twee percelen worden - de datum ontbreekt - overgebracht naar leggerartikel 465,
volgnummer 1 en 2. Eigenaar is ook De 1ste Hervormde Pastorie te Enschede. In 1845 wordt
perceel A1228, tuin en gaarden, gesplitst in A1370 en A1371. Op perceel A1370 groot 0,28 are
wordt een schuurtje gebouwd. De overblijvende tuin wordt A1371, groot 7,52 are.
Bij de stadsbrand op 7 mei 1862 gaat de pastorie en de schuur geheel in vlammen op.
5. Onteigening
De eerste gemeenteraadvergadering na de brand van 7 mei 1862 werd dat jaar gehouden op 14
mei. Het eerste voorstel van B&W over de wederopbouw van Enschede behelsde een algehele
onteigening van alle grond en de aanleg van straten en pleinen volgens een nieuw plan.
Zover kwam het gelukkig niet.
Op 19 mei bepaalde de gemeenteraad wel dat voordat met de wederopbouw van de stad wordt
begonnen er een verordening van kracht wordt. Zonder vergunning mocht men geen gebouwen
en getimmerten bouwen of vernieuwen en geen onbebouwde gronden met muren of heiningen
omringen.
Op 4 juni kwam een nieuw plan van architect Reinders uit Zwolle aan de orde en in de
raadsvergadering van 17 juni 1886 werd besloten tot onteigening van een aantal percelen.
Hiermee wilde het college van B&W vanaf de markt nieuwe uitgangen in noordelijke en
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zuidelijke richting aan laten leggen, enkele gedeelten van straten laten verbreden en het
marktplein laten vergroten.

Kaart 1932 tot onteigening van percelen (licht gekleurde delen)

Onder deze onteigeningsplannen viel ook de grond van de vernielde pastorie met tuin naast de
kerk op de markt.

Notulen Gemeenteraad d.d. 31 juli 1862, pagina 118

In de Raadsvergadering van 31 juli 1862 werd tot onteigening van deze drie percelen besloten
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Inventarisnummer 1 – 935, Onteigingsbesluit GS, aanhef

Inventarisnummer 1 – 935, Onteigingsbesluit GS, relevant deel

Op 20 augustus 1862 keurde Gedeputeerde Staten van Overijssel het onteigeningsbesluit goed.

Notulen Gemeenteraad d.d. 18 augustus 1863, pagina 97
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Publicatie onteigening in het Staatsblad van 6 juli 1863

Op 18 augustus 1863 nam de Raad het besluit over de koopsom van f 11.756,40 (gulden).
1 Gulden uit 1862 heeft nu een koopkracht van ongeveer 10 euro.
Daarmee zijn de overgebleven poortpijlers en tuinmuur eigendom geworden van de gemeente
Enschede.
In dienstjaar 1865 (werkelijk jaar 1864) worden de 3 percelen kadastraal overgebracht naar het
ongenummerde perceel Marktplein, ook eigendom van de gemeente Enschede. De omschrijving
van de transactie: St 75/15/1865 Aanleg van een marktplein. De gemeentelijke wegen en pleinen
in de wigbold Enschede werden in die tijd nog niet van kadasternummers voorzien.
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Conclusie: De muur met de twee poortpijlers van de pastorie hebben de brand overleefd, zijn
eigendom geworden van de Gemeente Enschede en in verband met de aanleg/vergroting van
het marktplein geruimd. De markt was in die tijd onbevloerd1.
1

: Bron: H ter Weele, pag 31.

Marktstraat en Walstraat Enschede
6. Kadastraal onderzoek Marktstraat 9
Angelo Talamini
Angelo’s vader kwam in 1932 vanuit Italië naar Nederland. Hij vestigde zich in Bergen op Zoom,
waar hij ijsverkoper werd. In 1936 trouwde hij, nadat zijn vrouw ook overgekomen was.
Angelo werd daar op 13 juli 1939 geboren. Na de 2eWO verhuisde hij naar Enschede, waar ook
hij begon met een ijssalon en wel aan de Bolwerkstraat, hoek Oude Markt.

rechts: La Venezia
In 1970 kocht hij het pand Marktstraat 9 van Fransiscus Bernardus Leferink en verhuisde de
Italiaanse IJsfabriek.
De grond aan de Walstraat achter dit pand (B 6969), een tuin met een schuurtje, wilde Leferink
op dat moment niet verkopen, wel verhuren. De huur was overigens op eerste afroep opzegbaar.
Eind jaren tachtig kwam eigenaar Leferink, inmiddels aardig op leeftijd, terug uit Spanje en wilde
de grond wel verkopen, zij het tegen f 40.000,- (gulden), een iets te fors bedrag. Volgens een
geraadpleegde makelaar geen onlogische vraagprijs en onder het motto ‘de grond van je
buurman is maar één keer te koop’ heeft Talamini het koopcontract getekend. Daarmee werd
Talamini ook eigenaar van de zandstenen poort. Hij bouwde er een overdekte opslagplaats en
een garage. Voor de bouw van de garage aan de zuidkant van het perceel moest hij een schuurtje
afbreken, een grote perenboom kappen en de wortels uit de grond verwijderen. Al het puin werd
gebruikt om het gat te dichten. De ontbrekende bol van de ene poortpijler, die men in de tuin
had gevonden en waarschijnlijk de ezelsrug die de muur afdekte, zijn daardoor onder de
garagevloer verdwenen en liggen daar nu nog steeds.
Bij de restauratie van de poort in 2019 door aannemer Meijerink uit Lonneker zijn ook enkele
beschadigde plekken van de zandstenen pijlers hersteld. Ook de stoep, die een stuk mistte. Bij de
onthulling van de restauratie dit jaar meldde zoon Ricardo Talamini (44) dat hij op een leeftijd
van een jaar of zeventien vanwege die stoep maar lastig met zijn brommer door de poort kon
komen. Hij had daarom een stuk uit de stoep gehakt. Bij de onthulling heeft Talamini wel
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gekscherend aan Bert Haer, gemeentelijk ambtenaar van het Monumentenloket, gezegd “de
gemeente mag hem hebben”, maar de gemeente heeft dat aanbod niet aangenomen.
De oudste gegevens van de ijssalon zijn te vinden op de kadastrale kaart 1811-1832 met
nummers 1063 en 1064.

Kadastrale kaart 1811-1832 met links de latere ijssalon van Talamini

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel Enschede, Overijssel (OAT) sectie A,
kadastrale nummers 1063 en 1064

Eigenaren percelen A 1063 en 1064
Eigenaar
art.
soort
grootte verandering
1 : Gerhardus Assink, fabrijkant, Enschede. 14
2xhuis en erf 1,61
?
2 : Johannes Hackmann, Enschede.
556 ,,
,,
Ruo49 / 1839
3 : Hermannus Maseland, koopman, Ens. 567 ,,
,,
Ruo706 / 1857
4 : Herman van Heek, fabrikant, Enschede 783 ,,
,,
Verk. 1862 (vóór 7mei)
5 : Herman Maseland en consorten,
967 2xhuis en erf 1,61
Brand 1862
minderjarig kind van Johannes
967 Erf onbeb.
,,
Hermannus Maseland
Hier houdt de aansluiting met volgende eigenaren van na de stadsbrand op.
Het onderzoek is daarom opnieuw gestart en in neerwaartse filiatie uitgezocht, beginnend bij de
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huidige eigenaar Angelo Maria Talamini.
Zo is de aansluiting gevonden bij:
Eigenaar
art.
soort
grootte verandering
6 : Johannes Hermanus Maseland:
219 1 huis en erf 1,43
Verk 1879
en consorten.
Daaruit blijkt dat de twee onbebouwde percelen van Herman Maseland, zoon van Johannes
Hermanus Maseland, na de stadsbrand waren verenigd tot B 433 en daarna bebouwd met
slechts één woning.
H ter Weele schrijft in zijn boek Enschede van Voorheen en Thans (pag. 74-75) ook over Herman
Maseland.
“Van de Marktstraat wil ik nu den Labdiek, of de Walstraat, eens op gaan en de linkerzijde eens
behandelen. ’t Was na den brand, dat de heer Herman Maseland spoedig zijn huis herbouwde,
aan de Walstraat een ingang maakte naar zijn bovenhuis en waarin hij een café oprichtte. Daar
kwamen architecten, aannemers, opzichters, ook burgers, om met elkaar over bouwen enz. te
raadplegen, daar werd gebiljart, daar werd gekaart, ja daar ging het in die tijd tot laat in den
nacht soms vroolijk toe. Hiernaast woonden voor den brand in een huis van 2 hoog op de
bovenverdieping de eigenaren, de familie Pelster; dat waren 2 broers en twee zusters, allen
ongetrouwd. Het heugt mij nog dat ik als jongen de trap opging en boven komende tot mijn
schrik een geknor hoorde; ik keek achter den trapstijl en wat zag ik tot mijn verbazing: een
vetgemeste big, zich behaaglijk wentelend in zijn hok op de tweede verdieping. Wat zegt ge
daarvan, gezondheidscommissie? Daarnaast liggen de percelen van de heren Elderink en
Scholten.”
Tot zover het citaat van Ter Weele. Wat Ter Weele de percelen van Elderink noemt, is natuurlijk
de tuin van Elderink aan de Walstraat. Opmerkelijk en jammer dat Ter Weele niets schrijft over
de tuinpoort die daar zou moeten staan. Mogelijk omdat het benoemen van zo’n poort in die tijd
niet belangrijk was of toen niet de cultuurhistorische waarde had die wij er nu aan toekennen.
H Maseland verkocht het huis in 1879 aan Hermanus Roelanders Luneman, commies bij ’s Rijks
Belastingdienst in Oldenzaal en getrouwd met Johanna Alberta Maseland, een zus van Herman
Maseland.
H R Luneman verkocht het huis in 1884 aan Johan Korte, manufacturier, uit Almelo.
J Korte verbouwde het huis aan de Achterstraat (?) in 1894 en verkocht het in 1920 aan Thomas
Antonius Maria Josephus Johannes Maas.
T A M J J Maas moest een deel afstaan aan de gemeente, waarschijnlijk aan de straatkant. Het
nieuwe perceel B 6198 verkocht hij in 1929 aan Hendrik Martinus van den Broek,
caféhouder/fabrieksarbeider wonende Kuipersdijk 157.
H M van de Broek verbouwde het huis in 1930 van verkocht het in 1955 aan Willy Herman
Kiste(n)maker, confectiefabrikant wonend Oldenzaalsestraat 297.
W H Kistenmaker verkocht het huis in 1958 aan Franciscus Bernardus Leferink, koopman en
textielexpert wonend aan de Oldenzaalsestraat 289. Het pand staat dan nog steeds genoteerd als
huis, niet als winkel, en niet aan de Marktstraat, maar aan de Walstraat (!).
F B Leferink verkocht het pand in 1970 aan Angelo Maria Talamini, die van de winkel een IJssalon
van maakte.
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7. Kadastraal onderzoek Walstraat 50
Het perceel waar de poortpijlers nu staan had bij de stadsbrand van 1862 het nummer A 1062.
De oudste kadastrale vermelding daarvan is te vinden op de onderstaande kadastrale kaart 18111832.

Kadastrale kaart 1811-1832 met de latere opslagplaats van ijssalon Talamini

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel Enschede, Overijssel (OAT) sectie A,
kadastrale nummers 1062

Eigenaar van percelen A 1062, groot 1,04 are, is, zoals Ter Weele ook schreef, Johannes Antonij
de Pelzer. Hij was van beroep spinnerbaas en woonde er met zijn broer en twee zusters.
J A de Pelzer verkocht het huis in 1862 aan Engelbert Elderink, Fabrikant, te Enschede.
Kort daarna werd het bij de stadsbrand vernield.
Ook hier ontbreekt door de brand de kadastrale aansluiting met de eigenaar na de brand.
Met neerwaartse filiatie vanaf het huidige plaatselijke adres kom je uit bij perceel B345, tuin
groot 4,48 are, en blijkt Engelbert Elderink en consorten (erven) nog steeds eigenaar te zijn.
Het huis werd na de brand iets kleiner herbouwd en de erven Elderink verkopen het in 1889 aan
Jan Willem ter Kuile, fabrikant te Enschedé.
J W ter Kuile verkoopt het in 1892 aan Alexandrina Benedict, gehuwd met Willem Helmig
Jannink, en Johanna Aleida Elderink. Het perceel wordt samengevoegd tot B3619, daarna
omgenummerd tot B5255, huis en erf (Marktstraat 7), verbouwd, deels verkocht aan de
gemeente, waarschijnlijk een strook aan de straatkant, en daarom weer omgenummerd naar
B5740. Vanwege een verbouwing blijft van de tuin maar een klein perceel aan de Walstraat over
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met het nummer B6969.
In 1928 wordt dit stukje tuin verkocht aan de buurman F B Leferink, textielexpert en koopman,
wonend in Spanje. Hij is tot 1983 nog de eigenaar, maar verkoopt het dan aan A M Talamini. Op
dit perceel staan de poortijlers.

8. Kadastraal onderzoek Marktstraat 7
Voor een goed beeld van hoe de pijlers van de Gemeente Enschede aan Elderink zijn
overgedragen is de ontwikkeling na de stadsbrand van Marktstraat 7 van belang.
Jan van Lochem Jz
Jan van Lochem werd op 16 februari 1774 in Enschede geboren, zoon van Jan van Lochem,
linnenreder (1732-1808) en Geertruid Nieuwenhuis (1934-1804). Hij was linnenreder en
burgemeester van Enschede van 1818, toen 44 jaar oud, tot 1829, 11 jaar lang. Hij huwde op 20
september 1797 in Enschede met zijn volle nicht Judith Nieuwenhuis, geboren op 7 september
1767 in Enschede, dochter van Jochem Nieuwenhuis en Groetje Naber. Ze kregen twee
jonggestorven zonen en vier dochters: Jan (1798-1798), Margaretha (1799-1874), Geertuid (!8011857), Jan (1803-1803), Christina Julia (1804-1817), Jansje (1806-1843. Jan overleed op 31
januari 1829 in Enschede en Judith op 5 november 1810 in Enschede.
Engelbert Elderink
Engelbert Elderink werd geboren in 1798 in Enschede, zoon van Joost Mauritz Elderink, fabrikeur,
en Johanna ter Kuile. Hij was fabrikant toen hij op 1 december 1825 in Enschede huwde met
Margaretha van Lochem, dochter van Jan van Lochem, burgemeester van Enschede, en Judith
Nieuwenhuis.
Ze kregen 7 kinderen: Mauritz (1826-1942), Julia (1827-1827), Jan (1829-1899), Hermanus (18301918), Julia Johanna ((1832-1903), Johanna Aleida (1835-1864) en Margeretha (1840-1859).
Engelbert was 64 toen de stadbrand in 1862 uitbrak.
Hij overleed op 16 januari 1889, 90 jaar oud.

Kadastrale kaart 1811-1832 met de woning van de Erven van Jan van Lochem
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Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel Enschede, Overijssel (OAT) sectie A,
kadastrale nummers 996 en 1061

Volgens de OAT in 1832 waren het huis aan de Langestraat (nu Marktstraat 5 en 7) en het huis
aan de Walstraat eigendom van de Erven van Jan van Lochem, burgemeester van Enschede, die
op 31 januari 1829 overleed.

LeggerArtikel_ESD00_214-3 en 4 A996 en A1061.

Gehuwde vrouwen hadden in die tijd slechts een beperkte gerechtelijke status en de erfenis van
dochter Margeretha van Lochem werd in 1837 kadastraal overgebracht naar de legger van
Engelbert Elderink. Op het moment van de stadsbrand in 1862 was Elderink dus eigenaar van de
percelen Sectie A 996, huis en erf, groot 5,90 are, en A 1061, huis en erf, groot 0,52 are.
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LeggerArtikel_ESD00_538-3 en 4(voor de brand); 12 en 13 (na de brand); A996 en A1061.

Hier houdt de aansluiting naar de volgende eigenaren van na de stadsbrand op.
Het onderzoek is daarom opnieuw gestart bij de huidige eigenaar. Sinds 1982 is datFrederik
Frans George Nietsch, winkelier. In neerwaartse filiatie komt je uiteindelijk uit bij Engelbert
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Elderink terecht. Hij heeft een nieuw woonhuis laten bouwen, weliswaar kleiner dan voor de
brand, maar ook weer met een stal aan de Marktstraat.

LeggerArtikel_ESD00_69-3 en 4(voor de brand); 12 en 13 (na de brand); A996 en A1061.

Na de brand is sectie A gewijzigd en sectie B en zijn alle kadastrale percelen om genummerd.
De Langestraat is Marktstraat geworden en de twee percelen A996 en A1061 zijn gewijzigd in
drie percelen genummerd B434, huis en erf, groot 1,76 are, B435, tuin, groot 4,48 are en B436
stal en erf groot 1,05 are. Hier wordt ook duidelijk dat het koetshuis van Elderink niet aan de
Walstraat stond, zoals weleens wordt verondersteld, maar naast zijn huis aan de Langestraat (nu
Marktstraat).
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Ontwikkeling percelen Marktstraat 7 (kadastrale hulpkaart)

1832

1894, samenvoeging tot B3619

1924, afsplitsing van B5741

In 1894 was Marktstraat 7 in vruchtgebruik bij Alexandrine Benedict (gehuwd met fabrikant
Willem Helmich Jannink) en Johanna Aleida Elderink. Die hebben de stal op perceel B436 tot
kantoor laten verbouwen . . .

Ca 1910. Geheel rechts Marktstraat 7, met links daarnaast de tot kantoor omgebouwde stal (koetshuis)

. . . en een jaar later tot woonhuis. Daarbij werd dit perceel onderdeel van B3619. In 1924 werd
dit woonhuis afgesplitst tot B5741 als Marktstraat 5.

Kop leggerArtikel_ESD00_1793
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Bij deze splitsing werd ook perceel B6969 afgesplitst. Dit is de latere opslagplaats van Talamini,
Walstraat 50, waar de poortpijlers staan.

1928

1924

2019

Eigenaar Covers NV uit Leeuwarden verbouwde het perceel B6199 (Marktstraat 7) in 1957
splitste het in twee nieuwe percelen. Het perceel B6970, bovenwoning winkelhuis, magazijn en
garage, en verkocht het in 1974.
Het perceel B6969, huis(?) werkplaats en erf, groot 0,55 are, was in 1979 in bezit van Franciscus
Bernardus Leferink, textielexpert-koopman, geb. 24-5-1908, woonachtig eerst in Enschede, later
in Marbella, Spanje. Op dit perceel staan de poortpijlers van Talamini.

Luchtfoto van de Walstraat 22 mei 1933, met de (in de rode cirkel) muur met één poortpeiler

Op de luchtfoto van 22 mei 1933 is in de rode cirkel de rechter pijler van de poort van Talamini te
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zien.
Aan de schaduw achter de poort is ook te zien dat er een toegangspad met muur loopt vanaf de
poort naar een achteringang van het pand Marktstraat 7 of 9.

Walstraat 1973 met poortpijlers en oude muur afgedekt met zandsteen (ezelsrug)
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Overeenkomsten tussen de poort van de Pastorie en de poort van Talamini
9. Vergelijking 1
Op 28 maart 2017 is een schouw uitgevoerd door Hendrik Tolboom, natuursteenspecialist bij
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aanwezig waren Bert Haer (gemeentelijke
Monumentenloket), Marcel Meijer (historicus), Hans Diphoorn en Albert Platvoet.
Bert Haer heeft de volgende bevindingen van Tolboom genoteerd over de poort van Talamini:
1. De stenen van het poortje bij Talamini kunnen uit de 17e, 18e, 19e eeuw komen.
Nauwkeuriger zijn ze op grond van verwering, bewerking en dergelijke niet te dateren;
2. Ze zouden afkomstig kunnen zijn van de stadspoort maar daar is niks zekers over te zeggen;
3. De zwarte aanslag is gipsvorming en is niet te relateren aan de stadsbrand. Bentheimer
zandsteen dat blootgesteld wordt aan hoge temperaturen wordt rood.
4. De verticaal lopende sleuven zijn later op een ruwe wijze aangebracht.
5. Sommige stenen zijn aan drie zijden gefrijnd.
De pijlers van Talamini stammen dus vrijwel zeker van voor de brand van 1862. Belangrijk is dat
ze geen brandsporen vertonen. Het vuur van de stadsbrand van 1862 heeft namelijk wel de
Veldpoort kunnen bereiken, maar niet de tuinpoort van de pastorie. Daarmee staat vrijwel zeker
vast dat de pijlers n van Talamini niet van de Veldpoort afkomstig kunnen zijn.
Ook de stelling1 dat de pijlers van Talamini ooit deel waren van de koetspoort van het huis waar
burgemeester Van Lochem woonde kan om twee redenen niet juist zijn.
1. Het perceel waar nu de poort staat was tot 1862 geen deel van de tuin van Van Lochem, maar
was bebouwd met een woonhuis aan de Walstraat.
2. Bij de wederopbouw na 1862 stond het koesthuis/stal van Engelbert Elderink naast zijn woning
aan de Marktstraat. Deze stal is gebruikt tot 1894.
In 1933, toen de bekende luchtfoto werd gemaakt, was de tuin nog steeds eigendom van de
erven van Elderink,
1: Bron: ’n Sliepsteen 41, pag. 11, Leo Nijkamp

Vergelijking van de tuinpoort van de pastorie met de poort van Talamini

Nu er een foto beschikbaar is van de tuinpoort van de pastorie is doormiddel van de lengte van
de personen die bij de poort staan en ervan uitgaande dat die personen iets kleiner zijn als
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tegenwoordig, is de maten met de poort van Talamini vergeleken. Het blijkt dat deze maten vrij
nauwkeurig overeenkomen.
Opmerkelijk is daarbij dat de onderste steen van de tuinpoort iets breder is dan de overige. Dat
verschil is bij de poort van Talamini teruggevonden. Onder die steen is nog een steen geplaatst,
omdat de pijler kennelijk niet lang genoeg was om boven de muur die kennelijk al aan de
Walstraat stond uit te steken.
10. Vergelijking 2

Als een tekening (in rood) van de contouren van de poort van Talamini gelegd worden over de
poort van de pastorie, . . .

. . . blijken de maten duidelijk overeen te komen.
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Wel blijkt hier ook uit dat de pijlers van de poort van de pastorie 20 cm verder uit elkaar staan
dan de peilers van de poort van Talamini.
Ezelsrug

Steen met ezelsrug

doorsnee

Naast de linker pijler van de poort van Talamini is een stukje deksteen met oude freinslag te zien
in de vorm van een zogenaamde ezelsrug.

Luchtfoto 22 mei 1933 poort met muur

Op de Luchtfoto van de Walstraat van 22 mei 1933 is rechts van de poort de muur te zien die ook
voorzien is van dergelijke dekstenen. Een opmerkelijk detail, die de vraag oproept waar dit
vandaan komt.
De oude freinslag zou er op kunnen duiden dat de deksteen al (nieuw) is aangebracht op het
moment van de bouw van poort en muur vlak na de brand van 1862. Het zou ook kunnen
betekenen dat het materiaal van de gehele muur nog ouder is en dus ook afkomstig is van de
muur om de pastorietuin.
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11. Poortpijlers bij de Veldpoort

Veldpoort 1862

Bij de vele tekeningen die van de stadsbrand 1862 zijn gemaakt bevindt zich ook een tekening
waarop twee pijlers te zien zijn met een brug over het water. Verondersteld wordt dat dit de
pijlers zijn van de voormalige Veldpoort aan de stadsgracht tussen Stromarkt en Langestraat.
Aan de personen die naast de pijlers staan is te zien dat deze pijlers veel groter zijn dan de
poortpijlers van Talamini. Op tekening van de gehele Veldpoort uit 1920 zijn dergelijke pijlers
echter niet te zien, wel pilasters in veel grotere maat.

Tekening Veldpoort (1920)
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Tot Slot
12. Met dank aan
Angelo Talamini, Ricardo Talamini, Dennie Talma, Alexander Jansen van der Sligte, Adrie Rodink,
Hans Diphoorn, Harry van der Sleen, Marcel Meijer Hof, Astrid Hage, Peter Meijerink, A Vieth en
vooral aan Bert Haer en Geert Bekkering.
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