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INHOUD.

Zomer I99I.

- Verenigingsnieuws, historie e.d. p. I
- Natuur: progtamma P. 2

- Natuur j-n de marke Deurningenl F- Holter p. J-9

- Munt; J.B. Schildkamp P- 9-I3

- Paddenactie 1991; Fennie Holter p. 1l-18

- Kroniek: Heemkunde-oavnde meert, april; p. 18-20
G.N. Vrielink

- Kornelis Vosmeer ( 2 ) ; G. J. l,ilelberg p. 20-25

- Nen naam veut oons heemkunde-beukn; p. 24
Fennie Holter

- Maarke Rossum, deel 36; H. Engelbertink p. 7-5-3I

- Verdere ontboezemingen van pastoor Dames; p. 3I-J5
J.H.R. laliefker

- Kleur in het interieur; A. van Vondel-en- p. 35-31
Ri-eker t

VfRtNIGINGSNIEUI,TIS: historie e. d.

17 juni J. Wiefker, fanilieboekje Franciscus Davina,
Hof Espelo

J5 juli praatavond
19 augustus praatavond
76 sept. A. Hottenhuis, Saesfelt in Zuid-Afrika
21 okt. G. Nijkanp, Roondum aoorn(3)
18 nov - H. EngeTbertink, Nijstad( I )

16 dec. A. Hottenhurs, SoaseLer Mól- en
G. Nijkanp, Mólnven

Men gelieve kopij voor het volgende krnrartaalblad op te
sturen naar het redaktie-adres vóór l5 augustus a.s.
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Programma:

wandelqroep
zondag 9 juni stenen- en foss:.eLenexcursie in Duits-

land o.l.v. Toon Vel-dhuis, naar dezeLfde
plek a7s vorig jaar. Er val_t ook een
prachtige flora te bewonderen in die
buurt, dit voor de mensen die niet zo
wiTd zijn van fossielen. Verzamel-en om
8.00 uur bij het gemeentehuis in Weerse-
l-o. Neem je auto mee eventueeL, dan heb-
ben we in ieder geval vofdoende transport.

In juli en augustus zijn er geen officiële excursies ge-
pland, maar we gaan deelonderzoek doen naar verschillón-
de aspecten van de marke, zie onder.
studieqroep
zondag 8 sept. afsfuitende excurs_ze jn LemseLo. Onder-

werp, tljd en pJaats worden nog nader
bekend gemaakt, één en ander hangt af
van het werk van de maanden erveor.

0mdat de marke Lemselo zo'n mooie ruimtelijke opbouw
heeft, zullen we ons bodem- en l-andschapsverhaal van
Du1der uit de kast halen en een soortgelijk onderzoek
doen in dit gebied.
Verder zullen Jan Nijmeijer en lrJilhelmien Bossink met
de jeugdgroep zich verdj_epen in vogelsoorten en bomen.
Er zullen dus nogal wat ingelaste excursies komen voor
de betrokkenen. Al wie geïnteresseerd is in een bepaald
onderwerp, neme contact op met de secretaresse.
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DE l^iERKGR0E-P NATUUR 0VtR Dt MARKE DEURNINGEN.

De l,rlerkgroep Natuur is u, beste lezers, nog een verhaaltje
schuldig over onze onderzoekingen in de Marke Deurningen,
wij hadden dat vorig jaar niet op ti-jd klaar voor het boek
"De Marke Deurningen in het verleden". Gezien de titel- van
dit boek zou ons verhaal ook wat uit de toon zijn gevallen,
want ons verhaal gaat ook over het heden.

Zoals reeds eerder uiteengezet, bij de voorbereidingen
voor onze bijdrage aan de tentoonstelli-ng hadden wij ge-
kazen voor het thema "water", en kijkende op de topogra-
fische kaart van de streek zallen we, dat er naast de Pan-
nekoekenplas nog wat kleine vennetjes of plassen aanwezig
waren en ook "een beek". Dat "ook een beek" werd het begin
van een boeiende verkenningstocht waar we weer heel waL
van opstaken.
0p een goede dag stapten we, vlak bij de spoorlijn en de
woning van de heer Blenke, van de weg en ontdekten de
prachtigste slingerende beek die je je voor kunt stellen!
Ieder van ons kleine gezelschap zag al meteen legio moge-
lijkheden voor de tentoonstelling, zoals het maken van
pittoreske fotors, het uitvoeren van een planteninventa-
risatie, het zoeken naar de oorsprong, het uitzetten van
een wandeling en - helaas - het verzamel-en van zwerfvuil.
Niet alles is op de tentoonstelling aan bod gekomen, maar
het heeft ons wel- gediend tot "leringhe ende vermaeck".

De beek bleek bÍj omwonenden en het hlaterschap Regge en
Dinkel Jufferbeek te heten, bij andere instanties, o.a.
bij "HeL 0verijssels Landschap" - eigenaresse van het
landgoed "Het Holthuis" - Deurningerbeek of bovenloop van
de Deurningerbeek. Ik kom later nog op deze dubbefe be-
naming terug.
lnlij vroegen bi-j het "0verijssels Landschap" om de planten-
groei in het beekbegeleidende bos op het Holthuis te mogen
inventariseren en togen aan de slag. lnle beleefden er kos-
telijke uren, lopend over de oevers, wadend door het kris-
t.al-heldere water, glurend in uitgespoelde grotten onder
boomwortels. l,rle zagen veel bosanemoon, speenkruid, wiLte
klaverzuring, salomonszegel en dalkruid in het voorjaar en
fater heksenkruid, klein en groot springzaad en look zon-
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der look, en sporen van
modder.

reeën en muskusratten in de zachte

lnle volgden de beek, buiten het Holthuis, tot aan de oor-
sprong, eerst een stukje langs de Ledeboerweg, daarna tus-
sen zeer hoge oevers in noordelijke richting. Daar kwamen
wer letterlijk, een grote puinhoop tegen - zowel in het
water a1s tegen de oevers -, waar we over heen moesten
klauteren. Dat is iets wat ik nooit za1 begrijpen, hoe
mensen hun afval zomaar kunnen dumpen in zo'n prachtig,
ongerept stuk natuur...
Onze beek vervolgde zijn weg, onder de Noordergrensweg
door, in het bos dat deel uitmaakt van heL Lonnekerberg-
complex. Voordat we het bos indoken, zagen we links de
kaal-slag voor het handels- en industrieterrein 'rHanze-
poortrr, een droevig gezicht. In genoemd bos volgt de beek
niet meer geheel het oude tracé, maar de nieuwe loop ziet
er wel weer natuurlijk uit. Na veel gekronkel kwamen we
aan de Oldenzaalsestraat die we overstaken, om aan de over-
kant enige tiental-len meters evenwijdig aan de straat te
waden richting Lonneker, tot de beek Lot onze opluchti-ng
l-inksaf, boog, weer langs een zeer hoge steile wal. Dit
stuk had ik al vefe ma1en gezi-en vanaf mijn fietsje, en
nu werd dan eindelijk mijn nieuwsgierigheid bevredi-gd,
niet alleen naar de oorsprong van dit watertje, maar ook
naar zljn bestemming. l^Je kwamen uit op de Veendijk, sta-
ken ook deze over en kwamen terecht in een drassig bosje
waar de beekloop al wat onduj-delijk werd, waaruit we mo-
gen concluderen, dat de beek hier gevoed wordt door kwel-
water, aangevuld met slootjes uit de oostelijk gelegen
weilanden.
lnJe hadden zo'n beetje het gevoel van de oude ontdekkings-
reizigers die de bronnen van de Ni-j1 hadden gevonden...
U kunt zich voorstell-en, dat we deze zoektocht niet i-n
één morgen hebben volbracht, daar hebben we wel vi-er ex-
cursies aan besteed. Plus nog de dagen met mooi zonnig
weer om foto's te maken. gelaafd met thee, frisdrank en
pruimen bij de families Blenke en Elzink !

Het water van de Jufferbeek is, doordat het door een bos-
rijk gebied stroomt, van zeer goede kwaliteit. Helaas is
deze kwaliteit niet onbedreigd. De eerste bedreiging komt
van de reeds eerder genoemde "Hanzepoort" I het regenwater



5.

moet voorlopig worden geloosd op de Jufferbeek toldat de
bermsloten langs de A-1 klaar z:-jn. Gelukkíg zijn ze nog
maar pas begonnen met bouwen daar, a.l.le uitstel van de
bouwactiviteiten op Hanzepoort is voor onze beek mooi mee-
genomen. . .
De tr,leede bedreiging komt van het voornemen een golfbaan
aan te leggen op het Sybroek,een bosterrein gelegen langs
de 0ldenzaafsestraat ten zuiden van de Veendijk. Langs dit
bosperceeJ- zijn twee waterlopen die afwateren op de Juffer-
beek. Het is bekend, dat er bestrijdingsmiddefen gebruikt
worden om de grasmat mooi te houden, dus vul zelf maar in.
Ik rrueet niet of het laatste woord over deze golfbaan al
gesproken is.
De derde bedreiging komt van het vliegveld, dat zuideJ_ijk
aan het Holt.huis grenst en uraarop een zijbeekje ontspringt.
Volgens wat de beheerder van het "Landschap" ons vertelde,
loopt er een weg vlak langs het hek en elke verontreini-
ging daar , zoals wegenzout en gelekte olie, om nog maar
niet te spreken van een calamiteit met een tankauto of zo,
bedreigt de waterkwalíteit van de Jufferbeek.
in dit overvofle fand schijnt niets meer ongerept te kun-
nen voortbestaan. lalaar zijn we toch mee beziq????

Het landgoed "Het Hol-thuis" is - afqezien van de Juffer-
beek - in zijn geheel ook zeer de moeite waard. Het ligt
net ten westen van de Twentse stuwwaf, op de z.g. gordel-
dekzandafzetting. Aan beide zijden van de Jufferbeek lig-
gen enige dekzandruggen die in de loop der eeuwen opge-
hoogd zijn tot fraaie vruchtbare essen. De hej_devel_den
die er verder van oudsher waren, z: jn in de vorige eeuw
grotendeels bebost door de eigenaar van de grond, de fa-
brikant.enfamilie Ledeboer, zoals ook op vele plaatsen el_-
ders in Twente is gebeurd na de verdeJ-ing van de marke-
gronden. Dit bos wordt nu door het "Landschap" - dat het
landgoed in 1986 heeft veru,orven - op natuurlijke wijze
beheerd. Dat houdt in op kleine schaal kappen en verder
dood hout laten liggen. Dit is vele mensen een gruwel, zij
menen dat dat de oorzaak is van de slechte staat waarin
vele bossen verkeren. Niets is echter minder waar. Al-s men
niets weghaalt, wordt alles op den duur weer opgenomen in
de natuurlijke kringloop en dat betekent een rijke en ge-
varieerde ffora en flauna en een grotere weerstand tegeÀ
aantasting door ziektes en zure tegen.
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Houtwall-en en steil-kanten worden hersteld, waar nodig, en
afgerasterd, opdat het vee er niet meer in kan lopen, en
landbouw- en wei,degrond worden extensief gebruikt.
[r is een wandelroute uitgezet en op vrije dagen, a1s het
op het vliegveld stil is, is het goed toeven op het Holt-
huj-s. Als straks de A-l klaar is, zal- dat wellicht wat
minder worden, helaas. lnlij hebben vorig jaar t.g.v. de
tentoonstelling ook een beschrijving van een wandeling ge-
pubJ-iceerd, er zijn nog enkeJ-e exemplaten van over, te
verkrijqen bij de secretaresse.

'fff r1-,l *1''-Z-

Behalve wat betreft de zichtbare natuur is li:t gebied ook
wat de bodem betreft, geomorfologisch, zeet interessant
door zijn ligging zo dicht blj de sLuwwal. Men kan hier
als het ware de qeschiedenis van de laatste twee ijstijden
nog in de bodem lezen en de diepe bedding van de Juff,er-
beek is nog een direct overblijfsel uit di,e tijd. Ook de
grondwaterpeilen in het gebied hebben te maken met de geo-
logische opbouw daterend uit die tr.1d. Het is nog niet
duidelijk wat alle ingrepen van de laatste jaren, zoals
ontgrondinq bij de Pannekoekenplas, aanJ-eg van de A-l en
misschien de verdiepte aanleg van de rondweq bij 01denzaal,
voor gevolgen zul1en hebben voor het grondwater en daarmee
voor de natuurwaarden in dit gebied.
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0ver de historre van het Holthuis als woon- en leefomge-
ving hebt u kunnen lezen in het boek "De Marke Deurningen
in het verleden" in een arLikel van de hand van mevr. van
Vondelen-Riekert,daarover zal tk hel hier dus niet hebben.
Maar het is wel aardig nog iets te vertellen over het voor-
komen van die twee namen voor dezelfde beek.
Het "0verijssels Landschap" noemt de gehele beek, vanaf de
oorspronq ten oosten van de provinciale weg [nschede-0]den-
zaal- tot aan de plaats waar deze beek +l-4 km westwaarts
in de Bornsebeek uitmondt, Deurningerbóek. 0mwonenden en
het lnlaterschap Regge en Dinkel- noemen de beek echter van-
af de oorsprong tot aan de spoorlijn Juf,ferbeek en vanal
de spoorlijn Deurningerbeek.
0p een topografische kaart uit lB4B staat de naam Juffer-
beek bi-j een beekje dat thans ontspringt ten noorden van
de NoordergrensuJeg en dat uitmondt in de Gammelkerbeek,
maar dat in 1B4B verbonden was met de bovenloop van de
beek waarover we het hier hebben. Deze beek ("onze beek"
laten we die maar noemen) ontspringt in lEl+8 in een wat
moerassig gebied ten noorden van het Schaddenveld, onge-
veer waar thans de landingslichten van de grote startbaan
van de vliegbasis staan.
0p een kaart van l90l loopt de bovenloop van "onze beek"
(die dus ontspringl oostelijk van de weg Oldenzaal-Ensche-
de) dood in datzelfde moeras. Ter hoogte van dat mderas
heeft dus kennelijk een duidelijke bedding ontbroken.
Het ziet er in elk geval naar uit, dat de bovenloop, van-
af zijn oorsprong bij de Veendijk tot aan Noordergrensweg
ongeveer, Jufferbeek heeft geheLen.
Het is nieL duidelijk, of op de oudste kaart een karte-
ringsfout is gemaakt of dat die Jufferbeek tussen 1B4B en
en 1901 is vergraven.
0p de topografische kaart van I93J is het moeras ontgonnen
en is de beek wat noordelijker gelegd. 0p deze kaart is
duidelijk te zien, dat de oostefijke en uuestelijke bed-
dingen van de beek mel efkaar zijn verbonden.

In latere t.ijd is er heel wat vergraven, "genormaliseerd"
noemde men dat. De beek is er niet fraaier op geworden
hier en daar, behalve op het Holthuis, waar de oude bed-
ding gelukkig ongemoeid is gelaten.
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Bij de spoorlijn wordt het grootste deel- van het water in
de koppelleiding langs de spoorlijn gevoerd, slechts een
kl-ein deel stroomt ri-chting Deurningen. Men wil dit echter
veranderen, meer water onder de spoorJ-ijn door l-aten stro-
men dus, want het water van deze beek is nog zo schoon,
dat er grote mogelijkheden zijn voot natuurontwikkeling
stroomafwaarts. Zoals bekend ligt het stroomgebied van de
Deurningerbeek vanaf rijksweg Oldenzaal-Hengelo in de
herinrichting Saasveld-Gammelke.
Vanaf de spoorlijn westwaarts, h,aar de beek thans nog zeer
fraai is, heeft men in de vorige eeuw de bedding verlegd
ten behoeve van een papiermolen, de oorspronkelijke bed-
ding lag verder zuidwaarts.
Ten westen van de rijksweg heeft in het verfeden een ruif-
verkaveling plaatsgevonden, daar is het afgelopen met de
natuurJ-ijke loop, en in het dorp Deurningen loopt de beek
zelfs in het beton, dan wordt het, wat het lnlaterschap
noemt, een "watergang". Zo gaat dat met beken tegenwoordig.
Hoewel, het l,rlaterschap komt de laatste jaren terug op dit
beleid en begint weer met houtwalbeken en cascadest.uwen,
en wie weet meanders hier en daar waar de omgeving het
toelaat.
lirlel, zo zieL u waartoe een, eigenlijk, vrij i-mpulsieve
keuze voor een thema "water" kan lei-den. lnje hadden het
van tevoren niet verwacht !

P.S. lalie nog iets meer wif weten over het Holthuis, over
geologie, bodemgebruik, etc. kan bij mij nog we1 wat meer
gegevens kri-jgen dan j-n het bestek van dit verhaal- konden
worden opgenomen.

Bronnen: l. Beheersplan 't Holthuis, Het 0verijssels
Landschap.

2. Dhr. H.J. Koster, terreinbeheerder "Landschap".
J. Papiermolens ín Deurningen, H. Hagens,It Inschrien.
4. Incidentele opmerkingen van o.a. waterschaps-

medewerkers.

Fennie Holter.
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MUNT Móntha

Dat de leden van het gesJ-acht Mentha tot de Lipbloemenfa-
milie(Labiatae) behoren, wekt verrruondering, want van lip-
pen is bij de Munt geen sprake, de bloemen zijn vrij re-
gelmatig. De buisvormige kelk heeft vijf even grote tan-
den. Van de vier kroonslippen is de bovenste iets groter,
maar maakt over het geheel een regelmatige indruk. De vier
meeldraden steken buiten de kroon uit en omdat de kleine
bl-oemen zo talrijk zijn en dicht op elkaar staan vallen
deze bloemgroepen op. Dit geslacht scheidt sterk geuren-
de vluchtige oJ-iën af, maar el-ke soort heeft we1 zijn ei-
gen geur. De geur van de Watermunt wordt het meest geu,aar-
deerd. Een hoofdbestanddeel van deze aromatische stoffen
is menthol, dat als smaakstof een zekere ontsmettende wer-
king heeft.
Tussen de verschÍllende Muntsoort.en treden bastaarden op.
Deze zijn van de "originele" soorten door hun veel kortere
meeldraden te onderscheiden. 0p Hertsmunt na hebben de
Muntsoorten sterke boven- en ondergrondse uitlopers. Ze
qroeien dan ook haast altijd groepsgewijs.

-/ r/Taotza-
?ltr u*<*'a r ',4* 

''évotz'a-í 
u5



10.

Akkermunt/Méntha arvénsis.
Akkermunt is een lage tot zeer lage zomer- en herfstbloe-
ier. De schijnkransen staan in de oksels van bladeren van
normafe grootte, zodaL ze niet zo opvallen afs bi-j de an-
dere soorten. Aan de top bevinden zich enke.l-e bladparen
zonder schijnkrans.
l,rlatermunt/Méntha aquática.
De lnlatermunt is wat forser dan de Akkermunt, waarvan hij
zich bovendien onderscheidt doordat de bovenste schijn-
kransen opeengedrongen zijn tot bolvormige bloeiwi Jzen,
waaronder de schutbladen bijna niet te zien zijn. De lnJa-

termunt behoort tot de meest voorkomende oeverplanten.

Kransmunt/Méntha verticilláLa.
Kransmunt ís een bastaard van Akker- en Watermunt. Zij
staat, wat uiterlijk betreft, tussen beiden in , maar
lijkt toch het meest op l,rlatermunt. Kransmunt is het beste
te herkennen aan de bloeiwijze. Zowel de schijnkransen
als de bladeren eronder worden naar boven toe steeds kl-ei-
ner, zodat het geheel aan een smafler wordende staart doet
denken. Aan de stengeltop bevindt zich een bladpaar, al ol
niet met schijnkrans.
lrrlitte munt/Méntha suavéolens.
In Nederland is deze l,rlitte munt grotendeels beperkt tot
Zuid en Midden Limburg, zodaL we deze hi-er buiten beschou-
wing mogen laten.
De namen van de Muntsoorten en haar bastaarden zijn na het
verschijnen van de nieuwe Naamlijst van de flora van Ne-
derl-and en België in Gorterla deel 1l (1986) hier en daar
gewijzigd, o.á. de Méntha spicáta heette j-n Heukels (1981)
nog Groene munt-Kruizemunt. In de Naamlijst nu: Aarmunt.
Ook de hlatermunt wordt we-I Kruizemunt genoemd. Kruizemunt
is een vertalrng van het Latijnse "mentha crispa". Verge-
lijk het Middelhoogduitse crusemynze (l5de eeuw). Het eer-
ste lid "kruis" treft men ook aan in Kruisbes. Dit "kruis"
ls afgeleid van het woord "kroes", vanwege de kroezige
haartjes op de bes bij de Kruisbes en op de blaadjes bij
de Kruizemunt. In de vorm "kloes" i,s de vocaaf als relict
bewaard gebleven, terwijl deze ztch 1n de nevenvorm "kruis"
op normale wijze via uu tot ui heeft. ontwikkeld. De naam



Munt luidde in het Middel-nederlands
Latijn ment(h)a, Grieks mintha. Het
vóór-Griekse mediterrane taal.

1r.

menLe, minte, in het
woord stamt uit een

Aq/.La-1z'e4-

Méntha arvénsis,/Akkermunt: arvensis betekent: op akkers
groeiend. (Latíjn arvum, akker, bouwland. Behorend bij het
werkwoord s16=ploegen). Méntha aquática (Lati-;n aqua=water).
De betekenis dus in of aan het water fevend. Méntha spicá-
ta. Spicáta betekent aren dragend of vormend. De nieuwe
naam Aarmunt i.p.v. Groene munt is dus juister. Méntha
suavéolens. Suavéolens betekent 1i-eflijk geurend (olens=
geurend. Denkt u maar aan het Latijnse gezeqde: pecunia
non olet=geld stinkt niet) en de Méntha verticilláta/Krans-
munt tenslotte. Verticilláta, met bloem- of bladerkransen.
De gewestelijke namen zijn makkelijk te begrijpen, enige
moeite geven misschien de namen: Broene Berend (Salland),
Bruine Grete, Bruine Griet (Noord-0verijssel), Bruinheilig.

/ mu#<_
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De verklaring-van "bruj-n" zaf wel deze zijn, dat in het
voorjaar de jonge planten een bruine kleur hebben.
Het kan tenslotte niet missen, dat de sterke geur van de
planten er toe geleid heef,t, dat er in het verfeden op al-
lerlei manieren gebruik van gemaakt is. Bekend j-s "kroed-
moos" of "kruudmoosrr, een soort dikke soep van karnemelk,
gort, rozijnen, spek, ham of worst en kruiden, zoals Ker-
vel, Bieslook, Zuri-ng en Munt. Juist de Munt gaf er de
smaak aan. De Munt werd ook tegen vlooi-en gebruikt. Soms
werd het gebruikt om het zaaiveld te beschermen tegen m-ie-
ren en daardoor tegen bladluis die door de mieren wordt
overgebracht.
Ook werd het bij allerlei kwalen als zalfje gebruikt, ge-
tuige de namen Bafsem, Balsemkruid en Boerenbalsem (Fries-
land). Bij braken en krampen zou het ook helpen. Munt ge-
neest puisten, uitwassen, kwalijke pijnen en zo meer. Alle
muntsoorten zijn vanzelfsprekend duivelwerend vanwege hun
reuk.
Het kruid was in de tijd dat de Bijbel geschreven werd al
bekend. In Lucas 11:42 staat i-mmers:
"Maar wee u, farizeeën! lnlant gij betaalt tienden van munt-
kruid, wijnruitplant en a]lerlei groenten, maar gij ver-
waarloost het recht en de li-efde tot God. "

J.B. Schildkamp.

ZoaLs u misschien aL gemerkt hebt,
van het heemkundeboekje een aantaL
Desondanks _zs er nog kopij blijven
in het eerstvolgende nummer hopen

is aan deze affevering
bJadz i j den toegevoegd .

overstaan, weJke wij
te plaatsen( red. ) .
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De paddenactie 1991 is al-weer verleden tijd. Het begon dit
jaar later dan vorig jaar, maar was ongeveer op dezelfde
datum af,qelopen. D.w.z. dat de trek dit jaar in twee weken
voorbij was.

0otmarsum en 0ldenzaal hebben al vol belangstelling naar
onze bevindingen geïnformeerd. Het I.V.N. Oldenzaal meldde
al" weer een teruggang vergel-eken bij vorig jaar. De oor-
zaak is daar nog niet duidelijk, we hebben er over de tele-
foon nog een poosje over zitten filosoferen. Er zou verdro-
ging van het leefgebied van de padden in het spel kunnen
zi-jn, in de richting waar ze vandaan komen is in elk geval
schrale zandgrond, maar we weten nooit precies hoever de
beestjes zijn komen lopen voordat ze in de emmers val-len,
ze kunnen ook uit landbouwgronden komen waar door inten-
sieve bemesting en onkruidverdelgers het bodeml-even is
verstoord, net zoiets als in Ootmarsum waarschijnlijk is
gebeurd.
Bij ons zit het in elk geval nog goed, alweer meer padden
dan voriq jaar ! Dit jaar bedroeg het totale aanta-l overge-
zette padden 829, vorig jaar 646, de jaren daarvoor +485
en 404. lalaar al die padden ineens vandaan komen is oÁs
een raadsel. lale kwamen dus in l9B5 toevallig op het spoor
van verkeersslachtoffers onder padden langs het kanaal A1-
melo-Nordhorn, en hoewef we toen met onze natuurgroep toch
al sedert 1982 excursies hielden, waren ons nog nooi-t dode
padden opgevallen noch had ooit iemand ons hierop geatten-
deerd.
De verhouding tussen mannetjes en vrouwtjes schijnt zich
gestabiliseerd te hebben in ons gebied, die cijfers waren
van l9BB tot nuz 1136; 1166; Ir77 en 1,78. Maar per dag
klopt er van die verhouding niets, zoals ook wel blijkt
uit het diagram, dat weer werd geLekend door Gé 0osterhof.
l,rje zien weer, net als vorig jaar, het verband tussen nacht-
temperatuur en aantal trekkende padden. De cijfers van 18,
l9 en 20 maart zijn ogenschi-jnlijk onverklaarbaar, tenzij
we aannemen, dat de waarnemers van fB en f9 maart er met
de pet naar hebben gegooid. Maar dat weten die twee zelf
het beste en ik hoop, daL ze daar hun conclusies ui_t trek-
ken.
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lde zijn op 31 maart, een zondag, met het paddenrapen ge-
stopt, maar omdat we emmers en gaas pas een week later
konden weghalen, moesLen we voor de goede orde nog een
paar keer gaan kijken en zodoende zien jullie nog twee
blokjes op J en 6 apri-l. Er waren toen toch nog weer een
paar padden, merkwaardig genoeg, maar zo weínig, dat het
spul rustig weggehaald kon worden.

Dit jaar zagen we voor het eerst padden die al uleer op de
terugweg waren naar hun leefgebied, wat we konden concl-u-
deren uit het feit, daL ze doodgereden waren op het stuk
waar ze niet hadden kunnen komen vanuit het bos, want daar
stond het gaas hun in de weg. Concfusie: de trek was al
enlge dagen aan de gang, toen we het gaas plaatsten, want
padden verblijven een dag of acht à tien in het water,
voordat ze hun eieren afzetten en op de terugreis gaan.
Jullie zíen, dat we e1k jaar weer wat bijleren en dat is
leuk, vinden juIlie ook niet?
Dit jaar hadden we voor het eerst geen hekken, maar ver-
keersborden met een pad erop en het onderschrift: "voor-
zichtig rijden". Door vertraging in de leveri-ng van de
paddenstickers was de paddentrek a1 behoorlijk op gang,
toen de borden geplaatst werden, en zijn er dus helaas
nogal wat padden gesneuveld. Volgend jaar moeten dle bor-
den er op tijd kunnen staan en kunnen we ons dus ook ver-
diepen in het effect ervan.

Jullie herinneren je misschien, dat we het vorig jaar met
de provincie gesproken hebben over paddentunnels. Naar
aanleiding hiervan kregen we een schrijven waarin ons werd
meegedeeld, dat een deel van het beheer van het kanaal- is
overgedragen aan het ïnJaterschap Regge en Dlnkel, en dat
de provincie, samen met waterschap, het consulentschap Na-
tuur, Milieu en Faunabeheer, het consulentschap Openlucht-
recreatie, en het Samenwerkingsverband Twente (dat o.a.
de fietspaden onderhoudt) geregeld in overleg zal treden
over beheer en onderhoud van het kanaal. Zodra daar een
standpunt is ingenomen met betrekking tot paddentunnels,
worden wij op de hoogte qesteld. Dat zaf wel nj-et zo snel
gaan...Intussen liet men ons vanuit Almefo weten, daL ze
we1 geïnteresseerd waren in een inventarisatie van de
dichtheid van trekkende padden, maar wi-j hebben geantwoord,
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dat we niet aan deze arbeidsinLensieve klus zouden begin-
nen, voordat zlj wat concretere toezeggingen zouden kunnen
doen over de haalbaarheid van het maken van tunnels. Dus
we wachten maar af.
Vanuit het consulentschap Natuur, Milieu en Faunabeheer
is er een werkgroep opgericht in Overijssel, de werkgroep
l^lARVO, wat staat voor lalerkgroep Amfibíeên, Reptielen,
Vissen, Overijssel. Dat consulentschap zit binnenkort in
lnleersefo, in de oude (thans geheel verbouwde) huishoud-
school. Het is prettig, dat er nu zo'n werkgroep bestaat,
daar kunnen we gegevens vergelijken en iníormatie ver-
krijgen en overleggen over all"erlei actj_es.

Oef, dat was een he1e hoop nieuws deze keer, het wordt
bijna een uit de hand gelopen hobby !

Ik neem aan, dat jullie i.v.m. bovengenoemde werkgroep
nog wel weer iets van ons zullen horen, voor het overige
zou ik willen zeggen: alfemaal heel hartelijk bedankt
voor jullie inzet en tot volgend jaar!

Fennie Holter.

Zomer-droom

Een fluisterwindje schuift door ,t ejkeLoover,
En vreemd gesul.s zoeft zachtjes door de Lucht..
Der duifkens vl_ugge vTucht.
KruisbLoemekens en klokjes neigen stif voorover
Ter zode, waar ik zit
In weJig vl-ieren-wit:
Ze knikken maar, en zomerzoete aromen
Omwofken wijd nijn droomen.

P . C. Kr'titer , 192 3
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Heemkunde-oavnd van 1B meert I991.
Evn veurdat de veurzitLer de
bi-jeenkomst wol fosdoon, har e
n hamer op nr. f44 legd. k Dachn
bie mi-j zólvn, as e doar temet
nen goon tik op dót, vleegt de
spóane derof en mó'k zoo nen
ni-jn hamer maakn.
Noa de openng n welkom an Herman
[ngbers oet Lónneker, gin oon-
bekeandn, den wol proatn oaver
ziene ervaringn met t vel.dnaamn-
onderzeuk.

Noa de hoeslike dinge, dee mangs a oardig veute in de ear-
de hebt, en oardig rnrat tied vroagt, nog áe tweede koffie.
Doarnoa kon Herman anvangn, en zeq dan wal es, woar mó'k
beginn en woar mó'k oetscheidn, hee kan doar wal dage
oaver proatn. Dee naamn van bepoalde heuke laand of grós_
groond bint a waf eeuwn oald en wórdt bie t daagliks
weark op de boerderi-j nog vól broekt. t tajórdt dan ok ho-
ge tied, dat dee naamn met dee bepoalde heuke in kaarte
wórdt bracht, deur de ruilverkaveling en oetbuutn van de
groond geet der vól van verl-eurn. 0p de wieze zoo as Her_
man doaroaver proat is de tied zoo vot, oogemearkt tien
uur. Nen feerzaamn en plezerign oavnd. lnli-j hebt em dat
ok loatn bliekn en de veurzitter met weurdó beaamd.

Heemkunde-oavnd van l5 april 1991.
t Veurjoar zit wal in de locht, mer van t joar is t weer
wal- n beLken de gewone weg kwiet, an t dweln. Noa n kwak-
kel-weenter doalik t zommer in was nich good, de weend was
aaj-t roond t. Noordn, vroger zeadn ze wal es, hee zal doar
wal jongn hebn. Vandage miln mei, mót t gauw ums_Ioan, à'w
nog meiweer met den zachtn meireagn zólt hebn. De zwaarvn
mosn a op de bóvnste niendeure zs-Ln, as dee los steet,
met eer leedken: Bie t weg goan zat in hoes dit vak vol
en dat vak vof en now ik weer kom is t almoal verslikkerd,slikke, tie-ierd.

l

1--4.z:-::-.-^'

Wz



I

I

'lcj
t./.

Dan de hooltdoeve, den trekt zik van t weer niks an, mer
den zit aait nog te klaagn en kan der nich oaver hen, dat
em de eakster zoo bie de bene hef had. Dan róp e n heeln
morgn as e met t nust an t maakn is: Goo Koo-Goo Koo, hee
mos de eakster eerst ne goo koo doon dan wol den em leern
um ok zon nust te maakn as de eakster. De eakster hef wal
de koo kregn, mer em n nust maakn nich leerd.
De leu wasn disn oavnd bie de opening n betken hardheurig,
oostindisch doof zegt ze wal- es, n hamer kóm n veurzitler
wal te passe. Noa de lroeslike rJinge hef Hennie Engelber-
t-ink n oavnd volmaakt, met tot op n l-estn droad oet.zeukn
van de geschiedenis van de Maarke Lemsel. t Kost em wal
vól tied, mer rnral de móaite weerd um dat almoaf wal her
en der op vó1 plaaLsn en papierkes opschreevn is, bie
mekaar te zeukn, dat L zaa bewaard blif.
Zol t nich meuglik weazn um dat van al-le maarkn bie me-
kaar te doon, b.v. in de voarm van "200 joar Gemeente
l,rleersel-", of is dat n lochtkastee]?
Hennie, bedaankt veur t qoo begin.

Deulder, G.h. Vrielink.

n Loafdak van junigreun
Iemn en hommeTkegezoem
doartusschen koekoeksroop
en doezend vóggeTstemn.
greune spreenkhaanns springt
in goaldn zunneschien
en kikvórsche kwaakt in n waterkofk.
lloarhen dien oag geet
dat greunt en bLeuit
en zeenk en fluit
t heLe bussche voL wonder steet!
Zeg zó1f:
wat wil-s meer!

(vri-i oaverzet oet t platduuts noar n gedicht van
Maria Rottstegqe ) .
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Kornelis en zijn vrouw Jasparina Gink moeten we1 echt ge-
dreven zijn geweest door de idealen van de reformatie. Het
ligt voor de hand te veronderstef len, dat zi j , r,laarschi jn-
lijk uit het westen aíkomst.ig, de nodige moelte hebben ge-
had om hier, wonend op de scheidj_ng van de marken Deurnin-
gen en Hassel"o en een uur J_opend van 0l_denzaal , temidden
van weerbarstige boeren die de opgelopen schade van de Mun-
stersche troepen nog niet of nauwel-ijks teboven waren, le
wennen.

Buiten beschouwi-ng gelaten de tradities en de levensstijl
van de Twentenaren, wi-er instemming met nieuwe ideeën pás
dan gestalte krijgtrars het nieuwe bewezen heeft beter tezijn dan het traditionele.
Als we bovendlen bedenken, dat de inwoners van de drie mar-ken, welke aan zijn zorgen werden toevertrouwd, ook nog vol_ledlq de roomse religie bereden, kunnen we niei anders danvaststellen, dat Korneli-s een onverschrokken persoonlijk-
heid moet zijn geweest en over een behoorlijke dosis fef
moet hebben beschikt.
Getrouw laat hij zi.jn kinderen, die na zijn komst naar
Twente nog geboren worden, dopen door Gerhardus veltcamp,
toen dominee van Oldenzaal.
0p B juni 1685 Joost Bouchart

7 maart 1689 Janna Barbara
18 febr. 169I Arent
5 juni I69J Nicotina
4 maart 1696 Nicolina

uit andere stukken blijkt, dat hi-j elders gehuwd is en ge-
urroond heeft, want ook Berent, Lodewi jk 

"n lnlill"mina zi jÁ
kinderen van hem. Hun doop komt in dó Ordenzaalse doopÉoe-
ken niet voor.
Zijn kans van slagen betreffende het zendingsdeel van dearbeid werd vooral verkleind, doordat in 1,665 saasveld sa-
men met Deurningen een zeffstandige parochie was geworden(B).
Daarnee zal het saamhorighei-dsgevoef van de markebewoners
zeker versterkt zijn.
Ook zal Kornelis het katechisatiewerk van de klopjes ars
een frustrerende ondermijning van zi-jn arbeid ervaren heb-ben. De aanstelling van de sóhoormeeóter zar voor wat be-
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treft de zendingsopdracht dan ook met de nodige argwaan
door de markebewoners zijn beoordeel-d.
In een later door hem gericht verzoek aan de Heren Gede-
puteerde Staten. om t.ractementsverhoging spreekt in dit
verband de volgende passage voor zich"
Aangesteld als school-meester voot de J marken "waer toe
h)-j sich bij de Craecke, een ugÍ van Oldensae-Z , in een
seer kleijn huijsken heef f t noeten posteren met si jn f amie-
l,íe. En al-so de hui jsluijden, als landtcundich (zoals over-
al bekend) aldaer doorgaens seer rude (onontwikkeld, on-
beschaafd), en weegens haer groote onweetenheijt van Godts
woordt weijnich off niet incfineeren (bewogen worden) om

haer kinderen in l-eesen en schrijven te laten institueren,
principael bij een gereformeerde schooLneester, naar appli-
ceeren dieselven meest tot de cufture van haer erven,' .

fen volk dus waar Kornelis weinig vat op had" Daarom had
hij er ook weinig financiële ondersteunlng van, temeer ,,om

dat daer onder noch veeLe arnen, daervan niet te becoomen,
soo dat hij in plaets van idts voor sijn famil-ie te prospe-
reren, afdaer een merckeLix ten achteren gecoamen tot sub-
srstentre van sijn familie" .

Hij voert verder aan het niet als terecht te ervaren, dat
hij voor zijn bediening van J marken sl-echts f 50,-- per
jaar ontvangt, terwijl colleqa schoolmeeslers hetzelfde
bedraq krijgen voor de verzorging van één marke(9).

Zekerstellinq salaris pas na twee .jaar.
De uitbetaling van het sal-aris was wefiswaar een provincie-
aangelegenheid, maar ook toen beschikt.e de provincie ken-
nelijk over meerdere potjes. Omdat bij de aanstel_l-ing niet
afgesproken h,as, uit rnelk potje het salaris beLaald moest
worden, heeft Kornelis het de eerste tijd zonder safaris
moeten stellen.
Nota bene twee jaar na zijn aanstelling dient Kornelis een
request in bij de provincie, waarin hij om uitbetaling van
zijn loon vraagt(10). Hierop, op 11 mei 1682, besluiten de
gedeputeerden deze kosten t.och maar u,eer naar de regio te-
rug t,e spelen. 7ij dragen de rentmeester van Twente op het
salaris voor de schoolmeester van deze marken jaarlijks te
betalen uit de opbrengsten van de Twentse domeinen(11).
Vanaf dat moment is het salaris van de meester geregeld
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en wordt het bedrag van f 50,-- steeds vermeld in de jaar-
lijkse rentmeestersrekeningen(12). Daaruit j-s vast te stel-
J-en, dat het hierboven vermelde request tot salarisverho-
ging geen eff,ect heeft gehad. De grote vraag blijfl, hoe
de familie de eerste twee jaar in haar onderhoud heeft kun-
nen voorzien.

Een nieuwe woninq voor de fam. Vosmer.

NadatKorne]isbijna2Bjaarzijndienstenaandebevo]_
king van de drie marken verleend had, is het aannemelijk'
dat de gevolgen van de tand des t.ijds zowel- aan zijn be-
huizing als aan het schoolgebouw merkbaar moeten zijn ge-
weest. Het markeboek van Deurningen maakt n.l. gewag van t
de verplaatsing van de wonr-ng en van de school
l,rlel-iswaar had Kornelis bi- j zi jn aanstelling een onderkomen
toegewezen gekregen, maar dat gaf hem natuurlijk geen en-
kef recht gebruik te maken van hetgeen de marke Leverde.
Zijn woonstede moet vergefeken worden met de ongewaarde
kotter of brinkzj-tter, wie vaak na jaren vechten voor woon-
en lijfsbehoud enige rechten uit de marke gegund werden.
Op 24 juli 17BB wordt in het markeboek van Deurningen het
volgende opgetekend:
Kornelrs en zijn vrouw Jasparina verkfaren, dat de inwo-
ners van het dorp Borne, als gezamenlijke eigenaren van
het gewaarde erf Japink in de marke Hasselo, hun hebben
toegestaan zowef het schoolhuis als de woning Le mogen ver-
plaatsen "en te setten costwaerts oyer den gemeinen dijk
en weg, gaende nae d.e stad OLdensel op den naesten (nabij)
van 't voornoemde erve Jaapkink" .

Zij beloven daarbil "noijt en nimmermeer omtrent en aen
die voornoemde behuisinge en schoolwoninge, uijt die ge- $
meine markengront van Hassefo suffen nog wi7len aengraeven".
Bovendien pretenderen zij ook in de toekomst voor hun en
hun nakomelingen geen aangravingen uit de gemeenschappe-
lijke markengrond te willen maken. Ook hem opvolgende 'i'

schoolmeesters zul-fen geen markenqrond mogen aangtaven. \
Mocht in de toekomst, ondanks deze bel-often, hier toch --

t.egen gezondigd worden, dan mogen de ingezetenen van Bor- :
ne deze aangravingen "aenstonts inruimen en insnijten" (L3). I
Enkele jaren later, op 16 juni 1711, laat de markerichter
van Hasselo, op verzoek van Kornelis en in opdracht van de
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drost van Twente, de instemming van de eigenaren van het
erf Japink met deze verplaatsing nog een keer in het marke-
boek aantekenen.
Kennelijk is dit gebeurd om het lega1e karakter van deze
actie vast te leggen, zodaL daarover later geen probl-emen
zouden kunnen ontstaan.

Uit deze bevestiging blijkt nog, dat de verplaatsing c.q.
het opt.immeren van het nieuwe huis op kosten van de
schoolmeester was geschied.
Het werd geplaatst op de vree- of plaggengrond van het er-
ve Japink. Hun is echter niet al-leen de verplaatsing van
het huis gegund "maer ook de gront, voor soa verre daer-
toe beregtiget sijn, qeven en cederen kracht deses aen
haer en haere ergenaemen, erflijck soodanig dat niemant
daerop eeninge praetensre zaf konnen maeken" .

Natuurlljk worden ze et nogmaal-s aan herinnerd, dat ver-
dere aangraving niet aan de orde is. Nu niet en in de toe-
komst niet ( 14 ) .
Het lijkt erop,dat Kornelis in de loop der tijd enig ver-
trouwen van de boeren heeft gewonnen.Overigens had er af
enrqe rnteqratie tussen de nieuwkomers en de matkebewoners
plaats gevonden, want in het jaar 1700 was dochter lnlille-
mina al gehuwd met. een zoon van het erf Ruwhof(l5).

Zoons als hvpotheeknemers.

Zoals a1 is opgemerkt, werd de nieuwe woning op elgen kos-
ten gebouwd. De middelen ontbraken de meester kennelijk,
want op 2J net 1709 laat hi-j voor het Oldenzaafse qericht
beschrijven, dat hij van zijn beide zoons Berent en Joost
f 800,-- heeft geJ-eend tegen 57ó rente. Als onderpand stelt
hij natuurlijk het nieuw gebouwde hui-s, waarvan de bouw in
1708 was begonnen.0ok de ligging wordt nog eens beschreven:
"bij de Krake ende langs de weg nae HengeLoe a.en de linc-
kerhandt ge7egen" (16) .

0pmerkelijk hierbij is, dat dezelfde dag binnen de familie
een overdracht wordt beschreven.
Dochter lrtJillemina en haar man Rolef Ruwhof verkopen aan hun
broer en zhJager Lodewijk Vosmer enrge stukken grond voor
f 690,--. 0nduidelijk is, of deze twee zaken met el-kaar
verband houden. Het is wel zo, dat ]ater deze stukken land
binnen de familie noq een keet van eigenaar wisselen.
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Het ouderlijk huis houdt de gemoederen wel bezig, want bin-
nen een jaar na het afsluiten van de hypotheek, op 24 april
1710, lenen Joost en Berent Vosmer van hun broer Lodewijk
f 55Or-- "tot denpinge en betaLinge van sodane penningen
a7s wij tot opbouwinge van onse oTderlijcke huijs ons den
27e maij 1709 verhgpothequeert hebben" .

Mogelijk was de fast voor de gebroeders Joost en Berent te
groot en vonden zij hun broer Lodewijk bereid de financiële
consequenties van de nieuwbouw op zich te nemen.
Tot zekerstelling van het beleende bedrag dragen zij de
hypotheek van de woning over aan Lodewijk(17).

(wordt vervolgd) G. J. lnleJ-berq.

NEN NAAI4 VEUR OONS HEEMKUNDE-BEUKN.

t Wordt toch nowvedan n moaL tied, dat oons heemkunde-
beukn nen naam krig, en t is ok a weer efkes leedn, dat
oons bestuur oons vreug es te prakkezeern oaver zonn naam.
líat der al- oet is komn, wee'k nich, der was der allenlq
eenn biej den niej onmeunig ansprók, en dat was:
"t Bescheed". En net van den naam wol- t bestuur niks wetn,
stadsn of boetnmaarksn mochn der es um lachn...
l4er wiejleu hoowt oons toch nich te schaamn oaver oonze
eigne sproak? Wat bi'w as heemkundevereniging now weerd
a'w deur de Ànee goat veur zukke onwieze reaktres? At dee
reakties tenminste komt, want dat mu'j ok noq mer ofwochtn.
Henk Krosenbrink schrif noq oaver dit woord in n Bans van
26-1-'91, t wordt aTJenig nog gebroekt in dit deel van t
faand, en oaver n poal natuurfik.
Aflo bestuur en redaktie, weast n moaf keun en doo der wat
an, disn naam Sef juust an wat as oons bfad veur doef hef,
en wel- at der um fachn wiL, doar zeg wiej tegn:
"VleL nich better weet, lacht um zien eign scheet..."
Zoo is t toch, of nich dan?

Fennie HoLter.
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1166: De earlgenaamn van Gerrit Bleank verkoapt an burge-
msasler Hermen Bos de hafve PoalmoaL achter den dóastern
Voorci. De aandere hel-ft. heurt burgemeaster Palthe. Gerrit
Hersmól kof dei halve Poalmoat(hóailaand) van Bos vuur
r00 ql.
Der wórdt oplet., of de plagn wa wórdt broekt. vuur laand
binn de maarke.
t lalas maark in 01dnze1; Albert Eansman, boer Rikhof,, a].-le-
bear oet Voatt, Jan HersmóI, Jan Scheaper, 60 joar, en
ziene vrour{ Maria Rolink oet Voaft, roam 50 joar, zint in
t café "De Swaen" van Adriaan Hamsink in 0ldnzel west.
fansman en Rikhoí zint op n gegeevn momeant voLgoan en hebt
zik opsteld boetn Oldnzel an t Slootskempke an de kaant van
n Steanweg" Luk later zint Scheapet en zÍene vrouw oet "De
Swaen" noar hoes hengoanrmer boetn 0ldnzel zinL ze opmearkt
bj-e t Slootskempke, woar vól hoolt sLun, duur fansman, Rik-
hof en Hersmól. Hersmól zer: "7e zoln oet t lecht goan",
mer de vrour^i har zegd: "t Is dounker". Eansman zer tegn
Scheaper: "Kom, loa'w es tehoap roakn en dan zó'w mekaar
houwn". Schoonwal ze nooit ruzie hadn had, hef t dreital
eer met de stók t.egn de ground hówn. Scheaper zienn hood
vó1 of, en de vrouw wór met n ruh, tegn n wal ansmetn. Schea-
per r,lór anpakt en tegn de ground smetn,woarop de vrouw eern
keerl wol redn en zer: "Heb ie niksaans te houwn?" Rikhof
greap de vrouw en zer: "Kan ik mienn wiln nich kri-egn, dan
rruil ik miene eer nog op de vrolle versloan", woarop de
vrouw kearmn: "0 Heer, o Heerrze wilt mie nog doadhouwn'r.
Doo is t van weur tot houwn kómn. Eansman hef de vrouw tot
blodens too t, vef onder eern hal"s votkrabd en knepn met de
bedcling ere slrot too te kniepn. Eansman, Rikhof, en Hers-
mó] zint. noar hoes hen goan. Gerrlt Rolink, bruur van
Scheaper ziene vrouw en Geeske oold Scheaper, 15 joar en
oomzegster van Scheaper , zint in t dounker met Scheaper en
ziene vrouï,1, noar hoes hen goan, Gerrit Rolink en Geeske
oold Scheaper kenn Eansman, Rikhof en Hersmól an ere stemn.
Gerrit Roli-nk zer, dat Scheaper en de vrouw nich drounkn
warn, mer Geeske was t doar nich met eens. De verdediger
voern an, dat Eansman nen eenvoldign hoesman was en zik
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nooit met misdrief har opholdn, mer dat Rikhof - ziene
vuur-ol-ders hadn i-n n oold hoes van Rikhof wond - nich
deugn; met em har Eansman nooit umgaank had. Ze mosn ne
boot van 11 qI I st betaaln.
Il61: Der mos wier hoofgeald betaald wórdn; de belangriek-
ste gegeevns passeert de revue (ik vergeliek met 1764 en
1765): Albert Hesselman kon 2 joar ledn nog wa hoofdgeald
betaaln, mer no nich, Hermen in "Rensenhuis" op t ooJ_d
Tithof(de KJ-uimper) hetzólfde as Hesselman,idem vuur Jan
oold Heerink en Gerrit oold Hóakink; Jan Hendrik oold
lnlóast is aarm(he was in de geneumde joarn der nich bie),
Jan Leemhoes is wa aarm, mer hoof, nich van n aarmnstoat
t.e levn net as in 1765, dat geJ-dt ok vuur Albert. oold Eng-
berink. Bril Evert is nich neumd, he trekt van n aarmn-
stoat, Hendrik olde Hofstede kon t 2 joar ledn nog wa be-
taaln en no trekt he zólls van n aarmnstoatl Lambert olde
Vealdman, Lukas oold talolcherink en Arend ool-d Bleank warn
in 1165 aarm, mer ze hoovn nog nich te l-evn van n aarmn-
stoat en no wa.
Hermen Hersmól kwam um J uur 's nachtns oet oold Oatmórs-
sche van ne moa1tied ter gelegnheed van t sloetn van n
huwelikscontract van Johanna l,rleernman oet Voalt met Lam-
bert Scholte Splinterink oet oold Oatmórssche. Onderweg
tusschen hJiegman en Kipboom i-n 0age1 1óap Gerrit Rikhof -
middelmoatig van lengte, mager, roa kinbakn, zwarte oaqn,
drounkn, grenadier in t regiment van n prins van 0ranje -
achter Hersmól en hów ne zonder wat te zegn met nen stok
op n kop tot blodens too, zoadat he daalpleern en ok hlense
Reanink, 21 joar en knecht bie Eansman in Voalt, kreag ne
klap meL en ok he vól daal. Albert Eansman vróag, woarum
he l,rlense har hówn, woarop Gerrit R. ok Albert s1óag. Chi-
rurgijn Maquel hef Albert later onderzocht. Jan Lesscher
oet Voalt wór ok nog duur Gerrit bedreigd, mer he hól t
der tussehen oet. Getuugn warn Jan Lesscher jr, knecht bie
Rikhof en Gerrit, knecht bie Steanhof in Voalt, en ne jong
oet t oold Hesselink. Hersmól- en Reanink stundn op en gungn
vedan en kwamn bie Kipboombruw an, woar Rikhofs en Stean-
hof,s knecht, de maagd van Aalman oet Voalt en ok Gerrit
Rikhof op n bultke an de weg zaLn. Doo lidense R. passeern,
zer he tegn de soldoat: "Doe hes mien been raakt ! ,', woarop
Rikhof antwoordn, dat dat de meuite nich weerd was, mer
dat he den aandern better har raakt, woarop HersmóI votlóap;



21 .

hiense R. bleaf bj-e t Voalt.her volk. n Aandern daq hef de
knecht van Vealdman um 7 uur l,rlense R. vundn in n mórske
an de weg van Oldnzel noar Oatmórssche tussen Herinks
Broak en Vealdmans kaamp. De knecht hef Jan Veafcjman en
Berend Hofstee ophaald en doo ze bie lalense kwamn, was der
ok ne boor bie, dei breew noar Freaslaand brech; he hó1 n
kop van l,rlense op; ze probeetn em te ]_oatn stoan, mer dat
kon he nich en ok nich proatn. He was an de ene kaant duur-
nat en har t rechter oaw b]ound en dik en t zat helemoaf
dicht. He har de doemn in de haandn vast - he zal wa
kraampn hebn had - en in de haand har he noq qrós oet n
mórs. Ze hebt em noar Veafdman hen bracht, doar in ber
legd en vuur t vuier zet, hebt. pri-ester Meyer der bie haald
den em n heilign Olliesel toodeann. ldense zer niks. Noa
2 uur was he oet tied. Vader Reinink vróag, of he zienn
zón met dorf nemn noar zien hoes hen um ne te verhenne-
kleedn. t Misdrief kwam vuur n drost van Twente. Aanklager
Cramer oordeeln, dat Gerri-t R. met n doad mos wórdn straft.
Chirurgijn Bellinkhave hef noa l-iekschouwlnq 3 grote schuurs
in de rechterhersnpan constateerd en meann, dat ne ovale
indrukking in de hersnpan van f schilling grótte met qe-
weald mos wezn anbracht, zoadat doar ne schuur kwam, dat
ne bloodoetstorting t.ot gevolg har en dat noar zien rech-
teroaw was loopn. lnloo was ldense an n 0atmórssche Diek te-
recht kómn? He zal noa den klap of klep wa nich meer wetn
hebn, woar of he 1óap en was zoa op nen dwaalweg in t
mórske Lerecht. kómn. Der warn twiefels, of lalense tusschen
3 en -l uur misschien duur nen aander is hówn, oi dat he
zoa do1 was, dat he woareargns tegn an was loopn of met
zienn kop op nen stean zol- wezn valn. n Rechter vróag zik
of, of der an den stok ok iezer zaL.0k was nich bekeand,
of der tusschen Gerrit R. en lirlense R. wat was an ruzie.
t [,r]as dudelik, dat Gerrit em met t dunne eand van ne koes
har hówn. Gerrit RÍkhof is verbann oet de provincie Owwer-
iessef. He is vertrókn met nen veerkaantn koffer met row
leer owwertrókn met doarin: nen blauwn kort.n rok met zil-
vern knóap, n leergekluurd kamizool met zwartfakensche
knóap, ne lecht gekluurde jas, ne zularte pruik en nog ne
pruik met nen kortn stert. 0k har he nog nen verzil-verdn
degen bie zik.
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I168: Hendrik Schutte oet de Niejstad pandt Jan Stegman
vuur J2 gl.
Bi-e de Roatger is n keind van 4 joar verdruinkn.
Rentmeaster Gerh. Ketteler verkof, t Hersmól vuur 950 91 an
Jan HersmóI.
Potken en Bl-oomn koapt van rentmeaster Ketteler de tiendn
en oetgangn van de Scheaper.
t Kloaster 0]dnze] pandt Heerman, umdat verschillende joarn
pacht nog nich is betaald. Per joar mos Heerman 2 gl 16 st
Ill n row en l-0 m hawer gevn.
Veal-dman kan gen bloodtiendn betaaln an t kapittel in Oldn-
zel, want he hef mer 6 bign.
Herman Lokotte oet laleersel kof van Jan Heerman n stukke
bouw- en hóailaand in Lemse.l_ vuur 200 91.
I1692 Anne Leuveld, werrevrouw van Jan Kamp op n Snappert,
Iót t betaaln van de huur van t hoes oï^,wer an eern schoon-
zón Gerrj-t Spekhorst. Ze huurt t van dr. Hulsken en Muntz.
Ze verkof an eetn schoonzón n hoal, ne tang en n oold ber.
Gerrit. Jan oold Tijman kan de schoold van 50 gl an Jan
Tijman nich betaaln.
Jan Hendrik oold Heerink, knecht van Leferman oet Voalt,
is, doo he's nachtns in gezelschop oet 01dnzel kwam, bie
de Voalther steg duur Herman Bulthoes, knecht van t fwwer-
loa i-n Voalt met nen stok an de rechterkaant op zienn kop
hówn, zoadat he daalpleern en dol wasl t blood kwam oet
nós en mound; he is der luk doaf van wórdn, schoonwal ie
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der van de boe+,nkaant niks van kónt mearkn. Aalken Rikhof
oet. Voalt hef ne opbuurd. Getuugn warn: Gerrit Vennegoor,
knecht bie de Reamero Hesselinks-Albert oet t oold Hesse-
link, Albert Hobbelt oet Voalt, Rikhof en nog n paar meer.
Hermen Bulthoes bekeant, mer zeg wa, dat he bloos een moal-
hef hórnrn; dat mos he wa, want oold Heerink zol- em dreigd
hebn met n knief,. Dat zol de aandere knecht van t Ewwerl-oa
ok heurd hebn. Hermen wil de boot wa vol-doon. n Paar wek
later hef zien bruur Gerrit Jan de boot van 12 gI 10 st
betaald.
Pottken hef zien salaris van 7 91 10 st
Stegman kregn.
Gerardus Zeiger, priester, earft J sch

nog nich van Jan

zeailaand op de
Heltkeamper(zee I162).
I77Oz Lucas Bos betaalt de earfwinning vuur ztk en ziene
vrouw Hendrine Niejlaand vuur 150 91.
Baron van Heyden, laanddrost van Twente, lóL J. Hersmól
vuur t gerecht komn.
Jacobus Heinink pandt Jan Heerman, umdat he nog 73 gI 2l
st mót hebn ( zee 1756).
Der wórdt n schrievn richt an van Heyden Hompesch in 0at-
mórssche um de katholieke kearkn van 01dnze1, Eanssche,
Boorn, Deeldn, Hengeveelde en Rossum wier l-os te maakn.
Jan Heerman verkof an Jan Stoolhoes in de t{iejstad de hal-
ve hóaimoat De Voordmoat bie den dóastern Voord an de kaant
van Hesselinksmoat en de aandere kaant n Sekmórs. Dat stuk
ground heurn van de kinder van Jan Heerman, wonnend op oold
Heerink, vuur 125 gI.
Verroten kof, n Houndnboarg alias Kaampsti-e, n kótters-
pleatske vuur 2352 gI 7 st 6 p van burgemeast.er Muntz,
verstóarvn, bl,oarop 2 wonningn.
Van Heyden Hompesch róp de boern op um op t Engberman te
komn. Doar kriegL ze te heurn, dat ze de graavns en bekn
goad mótt onderholdn: de Roa bek, den bie t Tichelnreark
in de Lut begeint en dan noar Deulder stroomt, n Houndnbek
den oet Bearghoezn koump en noar Lemsel hen stroomt.
De boern klaagt Roelof Al-bers op t Meennveald an wegens
oetdri ft .

Hofstede betaalt I 91 B p an de Commanderie
Juffrouw Kok pandt Jan Heerman.
Hendrik Schutte pandt Arend Scheaper vuur 2l_

De commanderie krig 15 91 an deinstgeal_d van

in 0atmórssche.

91 4 st.
fngberman,
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Loak, Scheaper, Bosch, H ofstede en hlolcherman. hlieder:
Engberman 6 m row J m hawer, Loak I m I sch row, Scheaper
5 m row, Bosch 5 m row en I m hawer, Hofstede 7 m row en
ll m hawer en lalolcherman J m J sch row en 1m hawer.

Bronn: l) Commanderie 0atmórssche
2) Rieksarchief Zwolle: Laandgericht 01dnze1,

Maarke, Hoofdgeald
l) Rieksmuseum Twenthe in fanssche: Ridderschap en

de Steden
4) 0ldnzelse Ooldheedkamer.

H. Engelbertink op Nei Engbetman.

Vro o.qc..z laa1l-or..i *
t- '1o.ru',- (rrsz)
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VIRDIRE ONJTBOETEMINGIN VAN PASTOOR DAMES.

Aan het sfot van mijn eerste bijdrage - Heemkunde laleerselo
nr. 37 - verwees ik naar een artikel van de heer Bartelink
over bovengenoemde pastoor. Ook het werkje "Twintig eeuwen
Rossum" bevat geqevens over deze bijzondere priester. Het
is geschreven door emeritus pastoor J.G. Hobbelink en ge-
dagtekend Rossum 17 juni 1981.
Ik gaf, al aan, dat pastoor Dames zeer bewogen was met het
lot van de gerepatrieerde missionaris Raatger. Dit onder-
werp wil ik nu afsluiten met het volgende ciLaat uit een
brief van Dames aan mgr. H. van de Wetering van l0 maart
1920.
"De goede Ztttamie is op,rs yers-Zeten en afs ik nij niet ver-
gis, heeft hij een ziekte onder de feden waarvoor geen
kruid is gewaschen, n.L. kanker. NatuurLijk uit ik mijn
nening tegenover niemand doch heb uit verschillende gege-
vens in deze eff dagen dat zijne eerwaarde met ons tafeft
zuLks a-Zs eene diagnose opgenaakt. ïn de Veenen heb 1k nij
er .nret één keer in vergist, daar was kanker schering en
i -c 1 --

ïk geef den man geen jaar meer, doch ik hoop, dat ik nij
vergis. De meisjes zijn zoo goed vctor hem, Marie noent hij
moeder en tegen Sina zegt hij zusje en zijne eerwaarde
heeft nog grootsche pLannen, ook om u hoogeerwaarde nog
eens te spreÀen, om oude kennrssen te bezoeken en on nag
heeL veel- geTd te verreizen, doch dan mag ik hen eerst
nog wei eens beter in de kLeeren steeken, want zijn pLun-
je is njet veel en zijn beurs heefemaal niets.
Een oud-missionaris,die over de 40 jaren duchtig voor 't
rljk Gods gearbeid heeft goed te doen, zaf wef even ver-
dienstvol wezen als bijdragen voor een die het nog moet
worden" 

"

Zoafs we de vori-ge keer al zagen, leefde falher Raatger
nog tot I november I9JZ en heeft pastoor Dames zich dus
we1 degelijk vergist. Hij baseerde zrjn sombere visie op
ervaring in de "Drentse venenrr en doelde daarbij op K1a-
zienaveen (ook Nieuw-Dordrecht geheten) waar Dames van
1901-1909 pastoor was.

[en ander thema.
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Over het 40-jarig priesterfeest van Dames tn I9Z5 trof ik
in utrecht enkele interessante brieven aan. Hieruit brijkt,
dat de parochianen van plan waren er nu eens echt een feest
van te maken, want bij zijn komst in Rossum had de nieuwe
herder algezien van plechtig inhalen en bij zijn 25-jarig
priesterfeest waren er ook geen festiviteiten door ziekte
van de jubilaris.
Rossumers zijn goed van gedachtenis, want in L9Z5 wist men
de gang van zaken in 1909 en 1910 als argument te gebruiken
om heeroom - want zo werd Dames vaak aangesproken - tot me-
dewerking te bewegen. Een landbouwer die zijn gift aan-
vankelijk niet kwijt kon, dreigde het geld in de beek te
gooien. Dames was overdonderd en liet de bisschop weten,
dat de guIle gever was vertrokken zonder zelfs maar een
glaasje wijn te hebben aanqenomen.
fen greep uit de rapportage van Dames, juni I9Z5z
".....Denkende daar komt toch niets van, gaf ik verl_of
op 17 ( niet 16 ) augustus van ,s morgens 9 tot ,s avonds
l0 uur die feestvierderij toe te staan, mits jk maar
niet behoefde mooi te zitten, pootjes te geven, en njet
te vervul-l-en wenschen te aanhooren; en voLdaan vertrok
de aanvrager der commissie. En...ze hebben +1200 (zegge
twaaffhonderd) guTd.en reeds bijeengebracht àn dat za| op
J7 augustus worden stukgesTagen:
1' voor kinderfeest van 9 tot 72; met d.raajmolen en tom-

bol-a,
burgerwachtfeest van f tot 5; met optocht en prijzen,
parochiaal- feest van 5 tot kl_okslag 10 uur; met om ,t
uur verwisseTing in 't gebouw H. Henricus van komiek
en goochefaar".

We slaan nu ruim vier jaar over.
Medio oktober 1,929 werd de 7B-jarige aartsbisschop H. van
de hletering - ruim een maand vóór zijn dood - "vertast"
met de mededeling, dat Rossum "nu eindelijk electrisch
licht zou krijgen en op welke wijze de aanleg in kerk,
pastorie en verenigingsgebouw zou worden bekostigd". Da-
mes zegde toe een deel van die kosten voor eigen rekening
te nemen. Voor kennisname met de persoon Dames is de vol-
gende passaqe in de herfstbrief I9Z9 heel_ informatief.

2'
3'
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"Voor 3 weken heb ik voor de 5e keer een testament faten
maken sedert u hoogeerwaarde nij benoemde te Nieuw-
Dordrecht en de 4- keer sedert nijne benoeming aLhier
l-8 oktober 1909 en nijn opvoLger zaf dan zeer tevreden
zijn. Na erfgenamen heb ik niet en handef al_dus geheeT
overeenkonstig de wil van mijn goede moeder z.g. die,
afs l-aatste qift, de fundamenten uitbouw te Nieuw-Dor-
drecht gaf welke haar toen goed 5 duizend koste en bij
de uitbouw der kerk zeker 75 duizend of meer zou gekost
hebben" .

lrleer een ander onderwerp.

Bij de oprichting van de 0ldenzaal-se parochie van de
H. DrievuldÍgheid in 1910 was er in Rossum enige deining
over de vraag welk deef van de parochie aldaar zou over-
gaan. fen bríef van Dames aan de aartsbisschop van mei
1910 draagt daarvan duidelijk de sporen. lde l-ezen over
een deputatie uit de Roepenbeek (of Roepenbelt?), acties
van een -landboutrler die raadslid van l,rieerselo en kandidaat
voor Provinciale Staten was al-smede over irritatie tussen
pastores Dames en Stokman. fen citaat:
"Toen er sprake was van een nieuwe parochie in OLdenzaaL
zeide ik: opdat de nieuwe pastoor l_even kan sta ik hen
vrijwiTlig 27 huisgezinnen af, waaronder geen enkeTe
arme maar weJ negen van mijn beste boeren waaronder één
de al-ferbeste yan Rossums parochie en huisgezinnen met
zes en neer kinderen ( Neomal-tusianisme kent men hier wel-
maar wordt niet in praktijk gebracht. )
1' In heeL nijn parochie is geen gemengd huwelijk.
2' fs geen enkeLe non-pascant.
J' Woont maar één weduwe, die niet kathofiek is, zekere

mevrouvl Pal-the op huize Sfoet Everfo en wordt door
pastoor en kapelaan bezocht afs ware ze kathoLiek, en
geen zelatrice mag haar deur voorbijgaan en haar per-
sonee-Z is katholiek, en de eerste jonge haantjes zijn
voor den pastoor."

In de bewuste brief komen ook persoonlijke onthullingen
voor van Dames. Na te hebben gesteld dat hij heel zijn
volkje zonder moeíte kan regeren, niet behoeft op te spe-
fen en dat men gaarne naar hem luistert, vervolgde de
toen bijna 73-jarige:
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'Ík heb van elf jaar af weten te gehoorzamen en wordt nu
ook gehoorzaamd. Elf jaar oud was jk uitgeJeetd, de gees-
teLijkheid verbood mijn ouders dat ik de H.B.S. of't Gqm-

nasium mocht bezoeken en werd achter de toonbank gestopt
hoe groot nijn verJangen ook was eenmaaf priester te wor-
den en toen ik eindeTijk naar 't coJJege te ïleert mocht
gaan, verdiende ik aLs reiziger in manufactuten af zoo-
veel, dat ik een huishouding kon onderhouden.
Ík ben geen priester geworden om geJd te verdienen, de
grootste bekoring is nog geweest toen ik de phiTosophie
afhad in een pracht manufactutenzaak in te trouwen net de

eenige dochter. Er was een eerste kfas reiziget noodig en

men kende mij van vroeger. Toen ik eenmaal priester was,
heeft het mij nooit meer aan geld ontbroken en toen ik in
Rossum ingeburgerd was heb ik blijk gegeven dat ik voot
't bisdom wat over had en van nijn teveef ook aan 't bis-
dom mededeelde zooafs u hoogeerwaarde uit de adninistratie
nog weJ zaf bemerken. 'A propos, dat te veef kwan niet uit
Rossurn, ik had en heb betere btonnen".

Met betrekking tot de testamenten van pastoor Dames teken
i-k aan, dat er op het Centraal Bureau Genealogie i-n Den

Haag slechts 4 staan qenoteerd, doch ik zal dit nog eens
control-eren. Ik vond:
1. IgOl: Nieuw-Amsterdam; de naam van de notaris is niet

goed leesbaar.
2. I9I2z Notaris Batenburg te 0ldenzaal.
J. 1935: Notaris Joosten te 0otmarsum-
4. 19372 Notaris Cool te IJsselstein. Nadat de 79-jarige
pastoor medio oktober 1936 neL emeritaat was geqaanr woon-
de hij i-n pension St. Joseph, Kronenburgplantsoen i-58' te
IJsselslein. Dames testeerde J mei 1937 en overleed 9 weken
nadien, zie bidprentje aan het slot van de eerste bijdrage.

Ik hoop nog één af,levering aan deze bijzondere priester te
kunnen trui jden.

Enschede, 19 april 1991. J.H.R. l,rlief,ker



35.

KLEUR IN HET INTERIEUR.

Zelden ben ik tijdens archiefonderzoek een akte met een
beschrijving van inboedel tegengekomen zoar-s het onderha-
vige. Niet alleen de omvang van de inboedel a1s zodanig
van het aangebodene, maar de kl_eurbeschrijvj_ng in deze
sprak bijzonder aan. Hier volgt een verkorte versie van
de akte.
Voor !4r. Jacobus van Riensdfjk, openbaar Notaris in de
Resrdentre AJmeTo, verscheen in het jaar JgJg d.en negen-
tienden ApriJ, Willen Rouwen, Weever, wonende te Hengelo
De weJke bij tegenwoordige akte verkl_aard verkocht te
hebben, afgestaan en overgedragen aan Hermannus Ííegink,
fandbouwer te Hasselo, Gemeente v{eerselo, hierbij tegen-
woordig de nabenoemde, hem f,lil_lem Rouwen in Eigendom toe-
behorende nobilaire Goederen al_s :

Twee Weefgetouwen met dezefver toebehoor.
Een bl-auwgestreept over-bed, met een Bed-peufuw en twee
Kussens.
Een qrijs Linnen onder-bed.
Twee Bedde-Lakens.
Een bl-aauw Geruit Over-Bed,met een Bed-peuluw en Twee
Kussens.
Nog een Grijs Linnen onder-Bed en Twee Beddelakens
Acht rood geverfde Stoelen
Twee platte ijzeren potten
Een bruin of rood geverfde Kast
Een Eikenhouten Kist
Een Eikenhouten Bakketrog; Een dito Spinde
Twee Koperen Theketel,s; drie Tjnnen Schote_Zs
Een Vrjeschen HanqkTok
Een Schup of Spaan; Een Greep
Een Koperen Keteltje; zes bont aarde Borden
Twee groene Saa_zsen Bed Gordijnen, net dito vaL en ijzeren
roeden
Een Pannekoeken Pan met Hangijzer; Een ijzeren Haardketting
Nog een paar groen sarssen Bed Gordijnen net d.ito en ijzer
toeden
Zes Tinnen LepeJs
Een Haard-Tang; Een Tafef
Een SpoeT- e/? een Spinne-hliel, en een Wieg
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De voorgeschreven goederen worden overgedragen voor eene
som van kooppenningen ad Een honderd en vljf qulden. En is
dit alfes gecontracteerd mede in tegenwoordigheid van
Gerrit Jan Peters, Postbode van HengeTo op Afmelo en van
Jàn Nijhuis, Postbode van Oldenzaal- op A7me7o.

De aandachtige lezer is het mogeliik opgevallen a1s laat-
ste in het aangebodene..."een wieg"! Schuilt hier een tra-
gedie achter? Heeft l,rlillem Rouwen in den eersten kraambed-
de vrouw en kj-nd verforen en keert hij terug naar een
vrijqezellenbestaan? Verder onderzoek zou hier een ant-
woord op kunnen geven. In elk geval hebben we even eLn
blik kunnen werpen in een interieur anno 1819, niet het
armste, denk ik.

Bron: Rijksarchj-ef 0verijssel, Notarisarchief Mr. J. van
Riemsdijk - akte nr. 585, Jaar l8l9.

A. van Vondelen-Ri-ekert.

Waterjuifer
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