
Inzendingen
24 februari 2016



Inzendingen historische verhalen l Schrijverscafé l 24 februari 2016

INHOUDSOPGAVE

Bruggetje, Karin van Dijk ....................................................................................... 3

Zwarte aarde, Arne Hempenius ............................................................................... 5

Humkessoep, Joke Hoeksma-Barends ...................................................................... 8

Uit het leven gegrepen, Femke Hof. ........................................................................10

De boekhouder staakt en vertelt een verhaal, Miek Hoffmann ....................................12

De Lonneker Molen, Betty Meijerink ........................................................................14

Het poesiealbum, Irene Pigge ................................................................................16

Dagblad van het Oosten, Gerbrand Sok ...................................................................18

Passend weefwerk, Saskia Speek-Janki ...................................................................20

Huys Hengelo, Dettie Veldhuis ..............................................................................22

Hemelbruidje, Isis Zengerink .................................................................................24



Inzendingen historische verhalen l Schrijverscafé l 24 februari 2016

BRUGGETJE

Zodra je bij de donkere en hoog oprijzende stadsmuren in de buurt komt ruik je een
penetrante ziekelijke geur. De stadsgracht ligt vol ronddrijvende uitwerpselen van mens
en dier, rottend voedsel, en wat de bewoners van Enschede verder maar kwijt willen.
Jan verschuift de zware bepakking op zijn rug. Hij vraagt het zich voor de honderdste
keer af waarom er niet gewoon een bruggetje voor de voetgangers kan komen. Precies
daar waar de weg uitkomt bij de stad. Jan veegt het zweet uit zijn ogen. Hij zet koers
naar de Esbrug. Zijn voeten gaan trager en regelmatig moet hij even stoppen om op
adem te komen. Eindelijk komt hij bij de Espoort aan. Er komt een koets de poort door.
Onbehoorlijk zoals die kerel rijdt. Ja, hoor dat is natuurlijk zijn zwager Berent. Die
arrogante kwast. De jongste broer van zijn vrouw Hanna. Hij denkt dat hij heel wat is.
Hij mag dan koopman zijn, van werken heeft hij geen verstand. Hij zal hem eens goed de
waarheid zeggen. Hij blijft midden op de weg staan.
‘Ho, ho’ roept de koetsier.
Berent buigt zich uit het raampje ‘Ga eens even aan de kant kerel’
Dan ziet hij Jan. ‘O, ben jij het Jan, waarom sta je zo in de weg? Ik heb haast.’
‘Berent. Luister! Ik ben bekaf. Kijk mijn klompen. Bijna doorgesleten. Al dat omlopen.
Hij moet er komen. Die brug.
‘Nou Jan, aan de kant. Dat gezeur over die brug. Niemand wil dat ding. Iedereen is er op
tegen. En nu wegwezen.’
Berent is uit zijn koets geklommen en beide mannen staan met rode hoofden tegenover
elkaar.
‘Kom op man, ga nu eens aan de kant.’
‘Ik laat me door jou niet de les lezen. Arrogante kwast.’
‘Armoedzaaier. Dat mijn zus, met zo’n sukkel is getrouwd.’
Berent probeert Jan van de weg te drukken. Jan duwt hem hardhandig tegen de koets. Er
komt steeds meer volk toekijken. Ze bemoeien zich met de ruzie.
‘Geef hem van katoen Jan.’
‘Laat het plebs je niet dwarszitten’ roept een ander.
De veldwachter komt aangerend en zwaait met zijn knuppel.
’Allemaal naar huis. Donderdag is de beraadslaging. Knibbel daar maar met elkaar.’

De ruzie tussen Berent en Jan is het onderwerp van gesprek in winkels, gelagkamers en
huizen. Dit conflict is niet alleen iets tussen de twee zwagers. Het zorgt voor onrust
tussen de arbeiders, de kooplieden en de andere stadsbewoners. Het speelt al maanden.
Die donderdag in 1842 zijn de meeste inwoners van Enschede en de wijde omgeving
aanwezig en laten zich horen. Er wordt wat af gekletst en geschreeuwd.
Berent roept met een rood hoofd: ‘Ach, man houd toch je mond, wat weet jij nu van
zaken doen.’
Jan tiert: ‘Geen brug? Kom de kaas maar zelf halen.’
Een boerenknecht zwaait druk met zijn handen: ‘Ik kom niet meer met mijn kippen naar
de markt.’
Een keuterboer kruist demonstratief zijn armen:‘Ik koop gewoon niets meer in de stad.’
‘Die brug moet er gewoon komen!’ roept weer een ander.
De keuterboeren en de arbeiders hebben zich als één front tegenover de kooplieden
gezet.
Een winkelier klapt in zijn handen: ‘We hebben al twee bruggen.’
‘Wie moet die brug betalen? Wij zeker?’ roept de sigarenhandelaar.
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‘We zijn niet gek, daar beginnen we niet aan.'Verontwaardigd schudt de kruidenier zijn
hoofd.
Het gesteggel en geknibbel gaat nog een tijdje door.
De deur van de zaal gaat open. Het is Hanna. Berent ziet zijn zus. ‘Maar Hanna wat doe
jij hier nu?’
De zaal valt stil, het is ongehoord, een vrouw die een vergadering verstoord.
’Mensen, houd toch eens op met dat gemopper en geruzie. Dit knibbelen moet ophouden.
Heren, kooplieden, als jullie nu allen een weinig bijdragen. Arbeiders, als jullie allemaal
een deel van het werk doen. Dan is zo’n brug zo gebouwd. Jullie omzet, heren zal niet
tegen vallen, maar juist verbeteren. Mensen die niet zo lang hoeven te lopen kopen
meer. Werk samen. Nog een goede avond samen.’ Zachtjes trekt Hanna de deur achter
zich dicht.
Het blijft even stil in de zaal.  Dan begint het geroezemoes.
‘Hoe durft ze!’
‘Maar het is wel waar.’
‘Zo hoeft die brug niet veel te kosten.’
‘Ja, ik wil best een paar dagen komen timmeren.’
‘Ik sjouw wel met stenen.’
Die avond begint langzaam het plan voor de brug zich te ontvouwen.

Zomer 1843
Fluitend verschuift Jan de zware bepakking op zijn rug. Nu nog even de voetgangersbrug
over en hij is in de stad. Eenmaal binnen de stadsmuren koerst hij richting de winkels.
Jan stapt de winkel van Berent binnen. Berent loopt met uitgestoken hand naar zijn
zwager toe. ‘Hallo, Jan.’
‘Dag Berent, ik heb vier kazen voor jou. Dan wil ik graag voor Hanna die mooie rode
sjaal die je daar hebt hangen.’
‘Ben je over de Knibbelbrug gekomen?’
‘Jazeker, een mooie naam voor dat bruggetje.’
Even later zet Jan koers naar de Knibbelbrug. Het bruggetje dat, ondanks veel geruzie en
geknibbel, er toch maar is gekomen. Hij ruikt al gauw de penetrante ziekelijke geur van
de gracht. De donkere en hoog oprijzende stadsmuren doemen voor hem op. Snel loopt
hij over het voetgangersbruggetje. Dan laat hij de stadsgracht die vol ligt met
ronddrijvende uitwerpselen van mens en dier, rottend voedsel, en wat de bewoners van
Enschede verder maar kwijt willen, snel achter zich.

© Karin van Dijk
Februari 2016



Inzendingen historische verhalen l Schrijverscafé l 24 februari 2016

ZWARTE AARDE

Het verhaal van een Twentse jongen in de vroege middeleeuwen

Ik weet niet waarom hij naar het water staart. Zijn broek is nat en hij zit gehurkt met
zijn speer rechtop naast zich op de oever. Als hij me hoort, kijkt hij om.
‘Wat doe je?’ vraag ik.
Hij wijst met zijn kin naar het water.
‘Iemand heeft de fuik leeggehaald.’
Ik ga naast hem staan en kijk vanaf de hoge zandoever naar de rivier. De fuik is
verplaatst. Gisteren hebben we hem zorgvuldig vastgezet in de bocht van de stroom, nu
ligt hij op de waterlijn en rondom is het oeverzand nat.
‘Wie…?’
Mijn grote broer haalt zijn schouders op.
‘Er zijn vreemdelingen in aantocht op de andere oever,’ zegt hij. ‘Minder ver dan een
handbreedte zon.’
‘Vreemdelingen?’
Hij zegt niets. Misschien zijn het handelaren uit het noorden, uit Frisia, of Saksische
kooplui, of gewoon reizigers. Zouden zij…? Samen kijken we naar de fuik.
‘Maar waarom ligt de fuik dan op deze oever?’ vraag ik.
Hij gromt iets vaags. Ik laat me langs de afgekalfde zandoever naar beneden glijden naar
de fuik. Iemand heeft geweld gebruikt om de vis eruit te krijgen, sommige van de
wilgentenen zijn uit elkaar gedrukt, andere afgebroken. Het maakt me boos, het heeft
me veel werk gekost de fuik te maken. Dan zie ik opeens de imprint van een blote voet
in het zand.
‘Albrih,’ zeg ik en wijs op de voetafdruk. Hij laat zich eveneens van de zandoever
afglijden. Ik zet mijn blote voet naast de afdruk.
‘Een kind!’ roept Albrih. ‘Een kleiner kind dan jij!’
‘Ik ben geen kind,’ zeg ik geërgerd.
‘Je bent twaalf,’ zegt hij. Hij wijst met zijn speer op een andere afdruk een eindje
verderop. ‘Kom, we gaan die dief te grazen nemen.’
We volgen het spoor zoals vader ons geleerd heeft. Hij mag dan boer zijn, maar jagen en
sporen lezen kan hij ook. Albrih wijst op een steentje dat naast het kuiltje ligt waar het
eerst in lag. We zien geknakte stengels van gras en zo nu en dan een voetspoor tussen
verschoven bladeren en takjes. Soms glinstert er een vissenschub op het spoor. En dan
komen we op de akkers. Er groeit vlas en graan. Voorzichtig tast ik langs de stengels van
het graan en langs de groene aren; later zal ik ook boer zijn. Dan verbouw ik ook vlas
om linnen van te maken en goede rogge en gerst voor brood en bier. En schapen wil ik
ook, veel schapen. Wat wil een mens nog meer?
‘Vind je het niet raar dat de dief naar onze hoeve gaat?’ vraag ik.
Hij gromt weer iets onduidelijks. Dan zien we haar rennen, Teti.
‘Albrih, Egbert, er is bezoek. Mannen uit het noorden…’ Ze stopt hijgend voor ons en kijkt
Albrih aan. ‘Waarom heb je die speer bij je?’
‘Gaat je niks aan,’ antwoordt hij nors.
Ik zie haar blote voeten, net iets kleiner dan die van mij en ik zie de schubben op haar
wollen overjurk.
‘Heb jij mijn fuik vernield?’ vraag ik boos.
‘Het spijt me Egbert, maar ik moest van vader de snoek halen die erin zat … We hebben
gasten.’ Ze spreid haar armen. ‘Het was wel zo’n snoek, broer, jij bouwt goede fuiken.
Hij heeft wel alle andere vis opgegeten.’
Ik wil boos zijn, maar het lukt niet meer.
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Binnen klinken luide mannenstemmen en er wordt gelachen. De geur van een
overheerlijke stoofpot met vis komt ons tegemoet. Om het vuur zitten diverse mannen,
onder wie mijn vader, een kruik met gerstebier gaat rond. Moeder bakt kleine broden op
de hete stenen en roert zo nu en dan in de grote aarden kogelpot die half in het vuur
staat. Het is rokerig. De mannen kijken op als we binnenkomen.
‘Mijn zoons,’ zegt onze vader. We gaan erbij zitten en krijgen eveneens bier.
De gasten zijn Friezen, precies als ik al dacht. Ze zijn met hun ossenkarren over de
zandruggen langs het grote veen uit het noorden gekomen, daar, waar men op heuvels
woont omdat het water vaak het land overspoeld. Tijdens het eten komt het laatste
nieuws; over Widukind, de grote leider van de Saksen, die in strijd verwikkeld is met de
Frankische vorst Karel. Karel wil alle Saksische gebieden inlijven en zijn Frankische God
aan ons opdringen. Mijn vader vertelt hen van de volksverzameling in Olde Sala, waar
opgeroepen werd tot strijd, waarna sommige mannen van hier zich hebben aangesloten
bij Widukind. Maar ook dat sommigen van hier naar de verhalen luisteren van de priester
met de naam Plechelmus, die uit een ver land aan de andere kant van de zee komt.
‘Dat land heet Brittania,’ zo vertelt een Fries, ‘Er zijn al veel Friezen en Saksen naartoe
gegaan. De aarde is er zo zwart en vruchtbaar dat oogsten nooit mislukken en de aren
van het graan twee keer zo dik worden als hier.’
Een andere Fries knikt.
‘Hier, zal de grond nooit tot rijkdom leiden,’ zegt hij. ‘De zandgronden zijn te schraal.’
Mijn vader fronst duister. Niemand wil dat zijn grond, het land waarvan hij leeft,
bekritiseerd wordt. Maar, zeggen de Friezen, hier zijn dan weer de klapperstenen die
immers een rijke bron van ijzer zijn. En hier groeit het Taxus en het Essen dat in het
Noorden zo gewild is voor handbogen en aks stelen.
Ze vertellen nog veel meer, over verre landen, over avonturen tijdens hun reizen, over
zeemonsters en de goden. Ik luister ademloos. En toch laat dat ene me niet los, steeds
weer dwalen mijn gedachten af naar wat ze vertelden over dat verre land van zwarte,
vruchtbare aarde.
Ik droom die nacht dat ik op een zwarte akker sta van prachtige aarde, die klef en geurig
in mijn hand ligt.

In de ochtend vertrekken de Friezen weer. We ruilen klapperstenen, hertshoorn en
slachttanden van everzwijnen tegen moerzout en enkele rollen Fries laken.
Ik zie ze met lede ogen vertrekken. Teti staat naast me.
‘Wat is er broer?’ vraagt ze. ‘Waarom kijk je zo moeilijk?’
‘Zwarte aarde,’ zeg ik mijmerend.
‘Wat?’
‘Zwarte aarde,’ zeg ik nog eens en kijk haar aan. ‘Als ik groot ben wil ik zwarte aarde.’
Ze kijkt me niet begrijpend aan en vraagt dan:
‘Leer je mij zo’n fuik maken?’
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Achtergrond bij het verhaal
In de middeleeuwen werd er vaak ijzer gewonnen uit zogenaamde 'klapperstenen'.
Klapperstenen bestaan uit ijzeroer; het ijzerhydroxide is afgezet rondom kleibolletjes die
zich her en der in het zand bevinden. Het ijzeroer is hier de omhulling van de klei. De klei
verschrompelt door uitdroging, het ijzeroer wordt dan een 'klappersteen'. Bij het
schudden hoort men soms het kleibolletje in de klont ijzeroer rammelen, vandaar de
naam. In Twente kwam de klappersteen veel voor.

Moerzout is het zout gewonnen uit de verbrandde resten van zilt kustveen. Toentertijd
een gewild handelsproduct.
Olde Sala is een oude naam voor Oldenzaal. Sala is Frankisch voor woonstede.
Mogelijkerwijze hadden de Franken er een vorm van centraal gezag geïnstalleerd. Dat
was waarschijnlijk nauwelijks prominent in de tijd van de eerste opstand van de Saksen,
aangevoerd door Widukind (Kind van het Woud, de Saksische leider. In 776 versloeg
Karel I (Later Karel de Grote) hem een eerste keer en dwong hij Widukind uit te wijken
naar Denemarken.
Plechelmus was een Christelijke priester uit Brittania, van wie wordt verondersteld dat hij
predikte en kerstende in Twente in de tijd waarin ook dit verhaal speelt.
Het ‘emigreren’ naar Brittania van Saksen en Friezen gebeurde al in de vijfde eeuw en
hield – met ups en downs – aan tot het einde van de achtste eeuw. Of ook Twentenaren
migreerden is mij onbekend.
Voedsel was in de vroege middeleeuwen niet perse schaars. Er was nog geen centraal
gezag dat jacht- en visrechten reguleerde. Van adelijke jachtdomeinen was nog geen
sprake, iedereen viste en jaagde om het dieet aan te vullen met wat de natuur bood. Zo
ook de twee jongens in het verhaal; de rivier met de hoge zandoevers is de Dinkel bij de
Lutte. De namen van de twee jongens en hun zus komen uit een database van
vroegmiddeleeuwse namen. Teti is een vereenvoudiging van Tethildis.

© Arne Hempenius
Februari 2016



Inzendingen historische verhalen l Schrijverscafé l 24 februari 2016

HUMKESSOEP

Eindelijk kwam ik toe aan het opruimen van de dozen die al jaren op zolder staan. Ik
open lukraak een doos en haal een brief uit de enveloppe.

Uden, 9 mei 1945

Lieve Fie,

Wat fijn om een levensteken van je te krijgen ook al meld je het nare bericht dat Jan
dood is.
Jij hebt nog je kind.
Onze mannen, daarvan wisten we dat ze risico liepen. Ik weet niet of mijn Piet nog leeft.
Ik denk het niet. Maar mijn kinderen Fie, ze zijn me afgenomen! Mijn vier kinderen. Ik
weet niet waar ze zijn en of ik ze ooit nog terug zie. Jouw man is dood, maar je hebt
tenminste nog je kind.
Soms verlang ik zo terug naar onze kindertijd in Glanerbrug.
Sterkte meid, laat gauw weer van je horen.

Een dikke kus van je vriendin,
Truus

Groningen, 15 april 1945.

De vrouw loopt met haar kinderwagen op de Herebrug in Groningen. In de verte een
colonne “landwachters”. Ze tuurt hen na...
Net over de brug, aan de linkerkant van de weg, tussen de barricades, ziet ze iets liggen.
Een jas.
Ze komt dichterbij.  Een uniform.  Een grijs groen uniform met zilverkleurige knopen.
Adelaar en Swastica zichtbaar op de linker mouw.
Bloed.    Donkere krullen.    Het is een man.    Haar man.   Dood.     Neergeknald.
Haar adem stokt.     Ze wil krijsen,     maar ze houdt zich in     en  krijst naar binnen.
De vrouw rent naar huis om haar baby, haar bruinogige meisje in veiligheid te brengen.
Terug naar de brug. Hij ligt er niet meer.   Hij is weg.   Donkere vlekken op de stenen.
Haar geliefde is weg.
Geen afscheid,   geen ring.    Mijn God, waar moet ze heen.    Ze scheren me kaal.
De vrouw verstopt zich.     Huilt,    Huilt,    wordt stil en legt haar baby aan de borst.

Als een echo klinkt de stem van haar moeder:” Ik hoop dat ze hem voor je ogen
neerschieten”

Achttien was ze en smoorverliefd. Zijn warme bruine ogen. Donkere krullen. Zijn
prachtige lijf. Groot en sterk.
Haar moeder zag dat niet. Zij zag een NSBer. Een foute man.

De vrouw vertrok met haar geliefde naar Bamberg. Thuis mocht ze er niet meer in.
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Thuis: Glanerbrug, warme Humkessoep, Winkelen in Enschede. De slappe lach met
vriendinnen. Truus. “Die doore blagen”, riep de buurman dan. Het gezellige geplop van
de beugelflesjes Grolsch. Voorbij.  Nooit meer Humkessoep.
Radeloos belt de vrouw haar ouders. De vader, die plotseling grootvader is, haalt hen op.
Terug naar Glanerbrug.      Warme Humkessoep.       Het kind wordt verwend.
Na twee jaar trouwt de vrouw opnieuw een blonde man met blauwe ogen. Oranjegezind.
Drie vlasblonde kinderen met blauwe ogen worden geboren. Er klopt iets niet.   Een
geheim.

In Glanerbrug wordt begrepen en gezwegen en er is altijd Humkessoep.
Het geheim klapt dicht en woekert voort. De vrouw wordt nerveus en gaat op slot. De
blonde kinderen raden en gissen. Ze horen nooit waarom hun oudste zus als enige bruine
ogen en donkere krullen heeft. Elk jaar in april huilt de vrouw samen met haar oudste
bruinogige kind.

De foute vrouw
De vrouw
Moeder

Mijn moeder
Mijn goede moeder

Ik stop de brief terug in de enveloppe en doe de doos weer dicht.

Vanavond eten we Humkessoep

© Joke Hoeksma Barends
Februari 2016
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UIT HET LEVEN GEGREPEN.
Hengelo

Het begon in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Brunette woonde aan de rand van
tuindorp.  Ze hoorde niet tot de gemeenschap van tuindorp, want dan moest je vader bij
Stork werken. Toch profiteerden ze wel van de geneugten. Haar eerste zwemlessen
begon ze in het tuindorpbad. Letterlijk hing ze aan de hengel  bij badmeester Dokter. In
het pierenbad was het zwoegend oefenen, aar dat was niet voor niets,  want haar
diploma A werd behaald. Koud of niet koud  , ze moest verder zwemmen voor diploma B
, zo vond haar moeder.
Op haar achtste jaar kreeg ze last van haar amandelen. Brunette  moest naar het
ziekenhuis .dat was  in de  buurt van de Anninksweg.   Er zat een forse verpleegster op
een grote stoel. Ze moest op schoot van de zuster gaan zitten en kreeg een rubberen
schort voor.  Daarna moest ze de armen over elkaar kruisen .  De zuster hield haar
handen vast. Je zat in de greep, zoals Brunette vertelde. Er werd poeder in de mond
aangebracht voor verdoving. Dokter Eedens knipte de amandelen.Ze had er een nare
herinnering aan over gehouden.  In de wachtkamer voor controle vond ze verschrikkelijk,
er was veel gebrul en geschreeuw. Ze was bang en vluchtte weg.  Ze verstopte zich
achter een huis bij het oude ziekenhuis in de ziekenhuisstraat.
Een  keer moest ze langer  in het ziekenhuis  blijven , ze was twaalf jaar oud . Ze had
blindendarmontsteking.  Van Vloten was  de directrice. Tien dagen ziekenhuis,  vond ze
eigenlijk helemaal niet erg. Het wit brood wat ze kreeg, met roomboter besmeerd, in
blokjes gesneden was zo lekker, het smaakte als gebakjes.
De oorlogsjaren waren aangebroken. Het was een andere tijd. De Geerdinksweg was
toen nog  een zandweg met witte palen. Een smal voet-,fietspad en een bredere  strook
voor paard en wagen of ander vervoer. In de herfst werden er eikels gezocht  en die
brachten ze naar boer Geerdink  in ruil voor appels. Op de hoek van de Geerdinksweg,
Deldenerstraat was een winkel. Daar woonden tante Lyda en oom Giesbert, waar ze
regelmatig een bezoekje aflegden.

Vader had aan de krabbenbosweg  een gat in de achtertuin gegraven  en afgedekt met
takken en zand. Dat was hun schuilkelder in noodsituaties. De vader van het gezin was
ondergedoken bij boer Keizer. Af en toe kwam hij heel even thuis en bracht volle melk
van de koe mee. Er was ook een poes Dolly die geen haar meer op zijn lijf had. Hij kroop
soms in de oven van de kachel en was op die manier verschroeid .Voor haar werd een
schoteltje melk voor haar kussen gezet..
Het trein traject liep langs de Magdalenalaan. Er werden paarden vervoerd richting
Duitsland.  De trein werd beschoten door Engelse soldaten. Wanneer alles stilstond was
de hele buurt in rep en roer en kwamen de mensen met emmers en messen  naar buiten,
want er was wat te halen. Iedereen klom tegen de wal omhoog om vlees te snijden van
de gesneuvelde paarden.
Zes en zeven oktober negentien vier en veertig werd  het heel heftig in Hengelo. Door de
bombardementen in de binnenstad was het zeer angstig geworden. We liepen met zijn
allen naar de schuilkelder want daarin moesten we ons beschermen. Opoe een klein
tenger vrouwtje woonde bij ons en wou er niet in. Helaas was het gat niet bruikbaar,
omdat het grondwater omhoog was gekomen. Ze durfden ook niet in het huis te blijven .
Zodoende gingen ze allemaal voor het gat zitten, daar hebben ze zeer bange momenten
beleefd.
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Brunette ging bij Stork werken op de afdeling inkoop en keek uit  op het
verenigingsgebouw van Stork. Dat vond ze fijn. Kledingvoorschriften waren er ook. Lange
broek was uit den boze, dat werd niet getolereerd. Doordat ze bij Stork werkte mocht ze
bij de sportvereniging Hercules. Ze deed aan gymnastiek en  handballen. Jan Heuker was
leider van de gymnastiekclub.  Jan Heuker had een eigen praktijk achter het oude
stadhuis waar hij onder andere heilgymnastiek gaf. Ook was Heuker altijd op de vele
dansavonden met de Engelsen aanwezig. Het verenigingsgebouw was zeer gewild bij
iedereen. Er waren veel uitvoeringen, feesten en een eigen muziekkorps Harmonica.
Wat ook heel  bijzonder was  en overal  hoorbaar in Hengelo, was het proefdraaien van
de hele grote Dieselmotoren van Stork, die werden verscheept naar alle delen van de
wereld.

Op Oudejaarsavond was er  een speciaal volksgebruik. Op de trappen van het oude
gemeentehuis werd de Toffeltoon uitgesproken door de  Heer  Varen horst.  Velen
begaven zich dan naar het gemeentehuis, waar men de Nieuwjaars aankondiging op zijn
Twents kon beluisteren. De jeugd was altijd goed vertegenwoordigd.
Er werd ook getrouwd, dat was  een bijzondere dag voor Brunette. Ze herinnerde zich
nog de mooie dag als gisteren. Het was op drie mei negentien honderd zes en vijftig, het
was schitterend weer. Ze trouwde in een mooie halflange lichtblauwe jurk, waaronder ze
witte sandalen met hoge hakken droeg.  Ze werden afgehaald vanaf de Krabbenbosweg
en gingen in koetsen naar het gemeentehuis. De koets met bruid en bruidegom werd
voortgetrokken door twee paarden. Er waren vier volgkoetsen.  De koetsen kwamen van
de stalhouderij Wilmink uit de Pastoriestraat.    Bij het  oude gemeentehuis liep je de
trap op en dan linksaf naar de  trouwzaal.  Na de plechtigheid wachtte er een spontane
verrassing.  Ze gingen langs de rechterkant de trap af en daar stond het hele kantoor
van haar werkafdeling inkoop. Ze hadden het werk even onderbroken.  Met veel hoera
geroep en feestelijkheid werd het bruidspaar overrompeld. De aangetrouwde
Amsterdamse familie vonden  het  allemaal geweldig. Teruggereden door de Emmastraat
naar feestlocatie werd er gejoeld, gewuifd  vanuit de koetscoupe’s,  zoiets hadden de
Amsterdammers niet eerder meegemaakt. De zakdoekjes wapperden er vrolijk oplos.
Het oude verleden veranderde. Boer Geerdink verdween ten gunste van nieuw
ziekenhuis.  Er was een mooie tuin met vijver plus zonnewijzer en  bankjes. De
tennisbaan was luxe voor personeel in die tijd.

© Femke Hof
Februari 2016
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DE BOEKHOUDER STAAKT EN VERTELT EEN VERHAAL

Tijd, de grote boekhouder, registreert alle gebeurtenissen. Echt alle. De kleinste
kleinigheden moet hij noteren. Voordat de mensen taal gebruikten had Tijd het nog
tamelijk rustig; hij kon lui in een weiland bij een riviertje liggen dromen. Maar sinds de
uitvinding van de taal kreeg hij het drukker. Alles kreeg een naam, grote en kleine
brokken tijd, alle dieren en planten, alle voorwerpen. Mensen vertelden elkaar nieuwtjes
en herinneringen. Tijd moest alles onthouden en werd er gek van. Nog erger werd het
toen de mensen het schrift uitvonden. Sindsdien moest alles opgeschreven worden,
duizend tot de duizendste macht gebeurtenissen, en meer, en Tijd moest dat alles
beheren. En nu, met die computers, neemt nauwelijks iemand nog de moeite om
verhalen te vertellen of op te schrijven. Miljard tot de miljardste macht bitjes, en meer,
alles wordt vastgelegd in nulletjes en eentjes. Snel! Snel! Tijd ijlt verdrietig door een
eeuwig Nu. Hij verlangt terug naar de periode dat hij het nog een beetje kon bijbenen,
die hele administratie van alles wat er gebeurde op de aarde.

Vandaag gaat Tijd staken. Laat de hele troep maar stilstaan. Even niets noteren,
niets in databanken opslaan. Vandaag gaat hij in zijn eigen herinneringen snuffelen. Een
verhaal maken van allerlei losse feitjes. Het moet een verhaal zijn dat in Twente speelt,
want daar zit hij toevallig, in Enschede, bij het Ei van Ko, en hij kijkt naar het stromende
water. Zijn gedachten stromen mee. Hij denkt aan een arbeider van Jannink, in de tijd
van wat de mensen de jaren zestig van de twintigste eeuw noemen. Tijd herinnert zich
die magere kop met twee diepe lijnen van neus naar mondhoeken. De vermoeide oren
die dag en nacht het lawaai van de machines bleven vasthouden. De man heeft zijn
vrouw verloren aan kanker. Hij blijft met drie jonge kinderen achter. Vandaar die sigaret
in zijn mondhoek; troost moet er zijn. Hoe komt hij aan een nieuwe vrouw, een tweede
moeder voor het gezin?

In het gebeurtenissenarchief zit ook een verpleegster die haar baan kwijt is omdat ze
zwanger werd en een kind heeft gekregen. En dat nog wel ongehuwd! Tijd gebruikt het
woord ‘foei’ niet, de mensen in Twente kennen het heel goed. De vrouw schrijft op een
advertentie en wordt huishoudster bij de weduwnaar. Hij is heel eerlijk geweest:
‘Misschien klikt het tussen ons, dan trouwen we. Anders moet je weg.’ Het heeft geklikt,
ze zijn getrouwd en hebben samen nog een vijfde kind gekregen. Het is geen ideaal
huwelijk, maar het kan er mee door, en de kinderen worden in elk geval goed verzorgd.
De man rookt gestaag door, want hij heeft nog werk, en kan dus de sigaretten betalen.

Als in de jaren zeventig de textiel stervende is, vreest hij elke dag voor zijn baan. De
vrouw zoekt halve dagen werk als poetshulp. Ze kan voorlopig de peuter meenemen naar
haar werk. De kinderen thuis kunnen wel een paar uur alleen blijven, met een beetje
toezicht van de buurvrouw; de oudste twee gaan al naar school. Het eigen huishouden
blijft redelijk draaien.

De ene na de andere fabriek gaat dicht. De schoorstenen roken niet meer. Dreigende
faillissementen worden werkelijkheid, de stemming in de streek trilt van de vrees voor de
toekomst. De man wordt ontslagen en zit thuis te mokken. Hij zegt: ‘De fabrieken roken
niet meer, daarom zal ik het voor ze doen.’ De vrouw blijft huishoudelijk werk voor
anderen doen, want eten en kleren en sigaretten zijn voortdurend nodig.

Het kleine huis wordt steeds bruiner van de tabaksrook. De geur wordt
onverdraaglijk, het geluid van de eeuwige hoestbuien ook. En er zijn nu steeds meer
onberekenbare driftaanvallen. Alles went, denkt de vrouw, hij is ziek en boos, maar eens
loopt deze toestand af. Begin jaren tachtig gaat de roker er inderdaad aan: hij is met zijn
longemfyseem toch nog negen en vijftig jaar geworden. De kinderen groeien op en
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verlaten een voor een het huis. De vrouw maakt geleidelijk alles schoon met zeep en
soda. Ook de oude klok en de schilderijen. Nu kan er nieuw behang in, en dan ziet alles
er weer knap uit.

Als alle kinderen het huis uit zijn voelt de vrouw zich vrij. Ze kan opgelucht
ademhalen. Als je maar geduld hebt, denkt ze, komt alles goed. Geduld, het woord hangt
samen met ‘dulden’, denkt ze.

Tijd roept voor zijn geest een verpleeghuis voor bejaarden op, vol met afgeleefde,
doodvermoeide mensen. De vrouw krijgt een baan als vast nachthoofd. Ze heeft toch
weer haar oude beroep kunnen opvatten en werkt met veel plezier. De nachten zijn
meestal rustig, ze is dan heerlijk alleen met de oude mensen die zoveel te vertellen
hebben. Meer vrouwen dan mannen. De stoffige textielfabrieken hebben hun tol geëist.
En de landarbeid was al even keihard. Er was veel zweet nodig om rogge in brood te
veranderen.

De vrouw luistert naar een tachtigjarige boerin uit Losser, echtgenote, maar vooral
bezit van haar man. Ze vertelt met haar gebroken stem: ‘Om negen uur ’s avonds vroeg
ik altijd: ”Moet u nog gebruik maken van het onderlichaam, of kan ik gaan slapen?” De
boer moest zich nog even leegspuiten – dat was zo gebeurd. En dan kon ik naar bed. Ik
was altijd zo moe, dus ik sliep meteen in. Hij heeft goed voor me gezorgd, heel goed,
hoor. Er is geld waarmee ik nu in dit bejaardenhuis kan wonen.’

De gedachten van Tijd staan korte tijd stil. Hij is blij dat hij dit verhaal heeft kunnen
vertellen. Hij voelt zich daarnaast ook schuldig, omdat hij het noteren van de
gebeurtenissen een aantal minuten heeft stopgezet. Gelukkig heeft een Twentse
computergelovige gemerkt dat hij even kon inbreken in het geschiedenissysteem. De
hacker heeft het werk van Tijd een poosje overgenomen, en meldt met trots: het
wereldarchief vertoont geen lacune. Geweldig om dat op je cv te kunnen zetten!

© Miek Hoffmann
Februari 2016
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DE LONNEKER MOLEN

Ja, de Lonnekermolen is dat één woord, of wordt dat met twee woorden geschreven.
Voor mij is het één woord. Ik zeg het in een zucht of met een kreet. De Lonnekermolen is
voor mij een baken van jeugdherinneringen.
Als kind gleed ik met de slee van het heuveltje waarop de molen stond. Ja, toen lag er
nog vaak sneeuw, en we konden ons heerlijk laten roetsjen van de heuvel af, zo over de
Lonnekermolenweg de berm in. Auto’s kwamen er nauwelijks langs. Ook lieten we ons
heerlijk ‘uitvieren’ op de fiets. De Lonnekermolenweg die uitkwam op de
Oldenzaalsestraat liep immers naar beneden.

Minder leuk was het als de paarden op hol sloegen. Wanneer de boer zijn graan naar de
molen bracht of meel haalde en de kar volgeladen was, dan kon het gebeuren dat door
het opduwen van de kar, het paard begon te lopen. Door de vracht werd de snelheid
steeds groter en de paarden waren niet meer te houden en sloegen op hol. De boer had
het nakijken. Nakijken is zwak uitgedrukt, er was paniek. Op de hoek van de
Oldenzaalsestraat en de Lonnekermolenweg was toen nog een smederij. De smid, een
heel sterke man, zoals je dat in sprookjes leest, was er al op getraind om de paarden te
stoppen. Hij rende het paard tegemoet, greep haar bij de teugels, rende een eindje mee
en wist in de meeste gevallen het paard te stoppen. De man was een echte held. Eén
keer was het zo erg, dat het paard niet meer te remmen was. Het liep in volle galop
tegen het muurtje van Hotel Warmes. Dat hotel stond destijds op het kruispunt van de
Scholten Reimerstraat met de Oldenzaalsestraat. Er stond een laag muurtje op de hoek.
Het muurtje hield het niet en het paard ook niet. Voor hetzelfde geld was er een auto
aangekomen. Dan was de ellende helemaal niet te overzien geweest.
Destijds werden de paarden in de smederij beslagen. De smid had een dagtaak aan het
smeden van de hoefijzers en de paarden beslaan. Ik ben in het huis naast de smederij
geboren. Nog zie ik de hoefijzers gloeien en ruik ik de geur van de paardenhoeven.

Mijn zus werkte op het laboratorium van de katoenfabriek Scholten te Enschede. Daar
werkten ook mensen die ‘van buiten’ kwamen.
Ze heeft een leuke grap uitgehaald met een paar collega’s door te zeggen dat er achter
de molen een wedstrijd koe-rennen was. Of er ook kijkers zijn geweest vertelt de
geschiedenis niet. Ik zie het helemaal voor me. Het idee alleen al: koe-rennen achter de
molen. Hoe bedenk je het.

Met Pasen was er een paasvuur in een weide aan de Lonnekermolenweg. In optocht ging
jong en oud langs de Lonnekermolen naar het weiland. De plaatselijke muziekvereniging
kwam een serenade brengen. Als kind dansten we er achteraan. Het was gewoon feest.
Mensen uit omliggende dorpen en steden kwamen ook kijken.
’s Zomers werd er achter de molen gevoetbald. De meisjes (waaronder ik) gingen dan
kijken. Meisjes speelden toen nog geen voetbal. Wij hingen de clown uit door
sennapeulen als wasknijpers op onze neus te zetten.
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De Lonneker Molen, wie kent haar niet. Dan, anno 2016, komt er een onverlaat om de
Lonneker Molen in brand te steken. De brandweer was snel ter plekke. Ik lees het bericht
‘s morgens vroeg in de krant. Is de molen echt aangestoken? Gedreven door
nieuwsgierigheid en verontwaardiging fiets ik naar de molen. Omstanders weten te
melden dat zij nog te herstellen is. Gelukkig. Het symbool van mijn jeugd is niet
helemaal in vlammen opgegaan. Wat drijft iemand om zo’n mooi historisch bouwwerk in
brand te steken? Haat, of is het een pyromaan? Wat de reden ook is, het is lastig om
geen oordeel te hebben. De roddels en de verdenkingen zijn gelijk in volle gang. Ik hoop
dat ze niet waar zijn. Ook de brànd in de Lonneker Molen zal na verloop van tijd
geschiedenis zijn.

© Betty Meijerink
Februari 2016
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HET POESIEALBUM

‘Vlug Dineke, als je nu vertrekt, ben je voor het eten weer thuis.’ Haar moeder boog zich
over de poppenwagen en stopte het dekentje goed in. Er lag niet alleen een pop in het
wagentje, maar deze keer ook kranten. Vrij Nederland, een blad dat in deze dagen
verboden was. “Je weet wat je moet zeggen als de Duitsers je aanhouden he?” Dineke
knikte.
Onder het dekentje had haar moeder eieren neergelegd, het was bijna Pasen. Vandaag
moesten ze gebracht worden naar ome Jan en tante Manna in Nijverdal. Dineke kwam er
graag. Met een beetje geluk kon ze een boterham krijgen met stroop van de suikerbieten
die ze daar verbouwden.
Het was heerlijk weer voor een wandeling. Het zonnetje scheen en de lucht was
strakblauw. Toch zag Dineke dit niet graag. Als er weinig wolken waren, waren er meer
gevechtsvliegtuigen die over snorden.

In de verte zag ze een jeep naderen. Duitsers. Dineke knoopte goed in haar oren wat
moeder haar had verteld: niet teveel opvallen en doen alsof je ze niet verstaat, ook al
kon ze goed Duits. De jeep was nu dichtbij. Ze herkende het vrolijke gezicht van
Heinrich. Ze stak haar hand op om te groeten. De jeep hield stil. ‘Guten Tag Herzchen,
gehst du spazieren?’ Dineke mocht Heinrich wel. Eerst was ze bang geweest, toen de
soldaten de Gereformeerde School hadden ingenomen om daar de baas te spelen. Ze
vond de uniformen en de geweren eng en ze kon niet goed verstaan wat de mannen
tegen elkaar zeiden. Meester Waanders was ook altijd erg nerveus als de soldaten in de
buurt waren. Hij verbood de kinderen te praten met de Duitsers. Maar Dineke had niet
durven weigeren toen Heinrich haar had gevraagd naar het poesiealbum dat ze in haar
hand had gehad. Ze had geaarzeld het af te geven, bang om het niet terug te krijgen.
Maar Heinrich was vriendelijk geweest en had haar tranen opgemerkt toen ze het
handschrift en de foto zag van haar vader. ‘Ist er gestorben?’ Dineke had geknikt.
Heinrich had haar vriendelijk aangekeken en een lok uit haar gezicht gestreken. ‘Ich hab’
auch ein Tochter in deinem Alter.’ Hij had geknipoogd.

Wilhelm, de chauffeur van de jeep, stapte uit de auto. ‘Bist Du nicht eigentlich ein
bisschen zu alt um mit Puppen zu spielen?’ Dineke voelde het bloed naar haar wangen
stromen. ‘Lass sie in Ruhe,’ maande Heinrich, maar Wilhelm ging door.
‘Zeig mir doch einmal deine Puppe.’ Dinekes hart ging als een razende tekeer toen
Wilhelm de deken terugsloeg. ‘Aha guck mal, eine kleine Diebin!’ zei hij triomfantelijk
toen hij de eieren zag.
‘Ik weet dat ze op de bon zijn, maar mijn moeder wil graag een cake maken voor Pasen
en ik mocht helpen.’ Dineke beet op haar lip, het huilen stond haar nader dan het lachen.
Voordat Wilhelm wat kon zeggen, riep Heinrich: ‘Gut zu wissen, dann dürfen wir
sicherlich auch ein Stück probieren! Viel Spass, Herzchen!’
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Wilhelm kroop weer achter het stuur en vroeg haar waar de Koersendijk was. Dineke had
eens opgevangen dat de familie Hammers aan de Koersendijk joden verborg. De Duitsers
mochten daar niet naar toe, ze besloot ze de andere kant op te wijzen. Heinrich bedankte
met zijn duim omhoog, Wilhelm gaf een kort knikje.
Zodra de jeep uit het zicht was, rende Dineke zo hard ze kon naar de familie Hammers
aan de Koersendijk. Het was gelukkig dichtbij en al gauw zag ze boer Hammers lopen op
zijn erf.
“Snel, de Duitsers komen! Ze vroegen de weg en ik heb ze richting Hellendoorn
gestuurd, maar ze komen vast snel terug!” Dineke zag mensen met paniek in hun ogen
snel de bossen inschieten en Gees Hammers verzamelde snel hun spullen om in een kuil
te verstoppen achter de boerderij. “Ga gauw naar huis meisje, voordat ze er zijn.”
Dineke rende zo hard ze kon naar huis. Ze vergat de poppenwagen.

Boven haar hoorde ze het geluid van naderende vliegtuigen. Ze keek omhoog. Wat raar,
ze kwamen van een andere kant dan normaal. Ze vlogen laag en lieten wat vallen. Het
leken wel paaseitjes. In de verte hoorde ze gesuis en daarna doffe  harde ploffen. De
vliegtuigen waren nu heel dichtbij, het geluid was oorverdovend. Dineke voelde hoe ze
tegen de grond werd geslagen en voelde de aarde tegen haar zere lippen. De smaak van
bloed vermengde zich met het zand in haar mond. Ze huilde van angst, wilde vluchten,
maar durfde niet te bewegen. Pas in de avond, toen het al bijna donker was, kwam ze
thuis. Moeder huilde van geluk. “We waren zo ongerust, Nijverdal is gebombardeerd, de
boerderij van Hammers ligt plat en ook de school is afgebrand.” Dineke probeerde te
begrijpen wat er werd gezegd. Ze was op de Koersendijk geweest. Ze had dood kunnen
zijn.
Ineens dacht ze aan de school. “Mijn spullen liggen nog op school,” mompelde ze. “Mijn
poesiealbum, mama, mijn poesiealbum!” Dikke tranen biggelden over haar wangen. “Dat
is heel jammer, kindje, maar het zijn maar spullen. We mogen God danken dat we er
allemaal nog zijn.” Toch was ze ontroostbaar om het verlies van de enige tastbare
herinnering aan haar vader.

De volgende ochtend zag ze een jeep het erf op rijden. De schrik sloeg Dineke om het
hart. “Oh nee, de poppenwagen! Ik heb deze bij de Koersendijk laten staan! Mama het
spijt me, niet boos zijn, oh wat nu?” Haar moeders gezicht was krijtwit. “Oh mijn God, ze
hebben de kranten gevonden en ze weten wie je bent. Bid tot God om genade.” Dineke
zag de knokkels van haar moeders gevouwen handen wit worden in gebed.  Drie bonken
op de deur. Dineke opende de deur en keek in het verdrietige gezicht van Heinrich.
“Entschuldigung,” sprak hij. In zijn hand hield hij het poesiealbum, zwartgeblakerd door
het vuur. “Du kannst nicht mehr reinschreiben, aber das Foto von deinem Vater is noch
drin.” Dineke nam het poesiealbum aan, zo verkoold dat het handschrift niet meer
leesbaar was. Heinrichs blik kruiste die van Dinekes moeder. “Auch ich bin ein Vater. Es
tut mir alles so leid.”

© Irene Pigge
Februari 2016
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DAGBLAD VAN HET OOSTEN

Donderdag 24 februari 1916

Hoe de gruwelijke strijd zijn sporen trekt
De vernietigende tweespalt tussen twee Twentse gebroeders

Uw correspondent G.B. SOK
HENGELO/AMIENS

Familie Kamphuis te Hengelo (o) is gisteren dubbel getroffen door het nietsontziend
noodlot. Van het Ministerie van Oorlog te ’s Gravenhaege kreeg zij het verdrietige bericht
dat hun twee zonen, Hendrik en Cornelis Kamphuis, gelijktijdig zijn gesneuveld aan het
Westelijk Front. Hun stoffelijke overschotten zullen deze week worden vrijgegeven
waarop hun ontzielde lichamen op sacrale wijze zullen worden bijgezet in gewijde
Twentse aarde. De beide jongemannen dreven aan de Enschedesestraat een goed
lopende slagerswinkel die van heinde en verre clientèle trok. In het maatschappelijk
leven waren zij ook stevig verankerd, de zonen speelden bij een der plaatselijke
muziekverenigingen. Ook was het bekend dat zij, nu de Grote Oorlog ons allen noopt de
broekriem steviger aan te halen, zij aan gezegende kinderrijke gezinnen, daar waar de
nood immers het hoogst is, gratis vleeswaren verstrekte.

De neutraliteit van ons Vaderland was de gebroeders echter een gruwel. Daarom
besloten zij, in sterke weerwil van hun familie, zich aan te melden voor vreemde
krijgsdienst. Hoe groot moeten thuis de meningsverschillen zijn geweest! Hoe groot de
niet te overbruggen zienswijzen! Wat was het dat hen uit elkaar deed drijven!
H. Kamphuis sloot zich aan bij het Duitse leger van Wilhelm II, C. Kamphuis trad in
dienst bij de Engelsen. Hendrik vertrok maart vorig jaar, Cornelis drie maanden later,
hun ouders, drie gezusters en echtgenotes in tranen achterlatend. Twee gebroeders, die
altijd gezamenlijk optrokken, zijn nu in een kamp verwikkeld tegen henzelf. Waar is de
bloederliefde gebleven die beiden altijd zo sterk hebben gevoeld! De Titanenstrijd in de
loopgraven heeft hun zielen opgeëist Een Engelse soldaat was getuige van hetgeen zich
voltrok in de nacht van 15 op 16 februari bij het Franse plaatsje St. Quentin.

Na een inleidende beschieting van Duitse zijde volgde de stormloop op de Engelse
loopgraven. Deze werd met fors geweld overrompeld. In het heetst van de strijd kwamen
de gebroeders tegenover elkaar te staan, in grote wanhoop hoe te handelen, de
vertwijfeling moet ten top te zijn gestegen. Natuurlijk zouden ze elkaars leven sparen, de
omringende machten beslisten echter anders. Beiden weigerden tegen elkaar te strijden,
hetgeen hen deed belanden bij de krijgsraden der oorlogvoerende naties.

De gebroeders werden veroordeeld wegens weigering van oorlogshandelingen hetgeen
dood door de kogel betekent. De vonnissen zijn weldra daarop voltrokken. Bij de
Engelsen op 18 februari, de Duitse executie vond een dag later plaats. Koningin
Wilhelmina heeft haar strengste afkeuring uitgesproken. Doch zij had niet in kunnen
grijpen, immers wanneer men in vreemde krijgdienst treedt wordt de nationaliteit
ontnomen. Voor de aanstaande begrafenis wordt een grote toeloop verwacht, de twee
verloren zonen komen terug op Twentse bodem. Het Rijk heeft aangeboden de kosten
van de ter aarde bestelling op zich te nemen.
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Indrukwekkende begrafenis gebroeders Kamphuis
Dinsdag 29 februari 1916

De plechtigheid had een sober karakter, was indrukwekkend, met schrille tegenstellingen

Uw correspondent G.B. SOK
HENGELO

Hoe te moede moeten het de ouders, drie gezusters, echtgenotes en twee jonge kinderen
van de gesneuvelde gebroeders Hendrik en Cornelis Kamphuis zijn geweest, staand aan
de groeve waar hun dierbaren werden teruggegeven aan de Twentse aarde. Velen
verdrongen zich, wilden aansluiting in de stoet die zich statig slingerend voortbewoog
naar de dodenakker aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo (o). De lange rij mensen
bestond, naast familie, uit vrienden, buren, neringdoenden, klanten en nieuwsgierigen
die de laatste eer wilden bewijzen. Onder hen bevond zich een groep Duitsers uit het
nabijgelegen Nordhorn, hun aanwezigheid zette de omstandigheden kortstondig op
scherp. Smadelijke opmerkingen werden over en weer geroepen, kordaat optreden van
de beschikbare stadsorde deed de oproerkraaiers de mond snoeren, er werden geen
arrestaties verricht.

Van de zijde van de overheid had Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden zijn opwachting
gemaakt, hetgeen de plechtigheid een sereen karakter verleende. Hij betuigde de familie
zijn medeleven en sprak de vurige wens uit dat geen enkel gezin dit lot beschoren mag
zijn. Spontaan welde uit menig borst ‘Wien Neerlands Bloed’, welk de contrasten onder
de aanwezigen weer aanpuntte wegens de zinsnede ‘van vreemde smetten vrij’. De
overigen gevoelden dat het ‘Wilhelmus’ moest worden aangeheven. Het zorgde voor een
onaangename samenklontering van geluid dat, voor ieder hier aanwezig, een zekere
beklemming bracht. Of dit ongelukkige voorval de nabestaanden sterkte valt te
betwijfelen. Hun treurnis was groot bij het afscheid van hun geliefde familieleden.

Vrijdag 10 mei 1940 EXTRA EDITIE
HELDENDAAD EINDIGT IN BLOEDBAD, HENGELO

Tijdens de lafhartige aanval op ons land door buurland Duitsland zijn deze morgen in alle
vroegte de eerste dodelijke slachtoffers gevallen. Een egelstelling in het centrum van
Denekamp werd met de hoogst toonbare moed door onze dappere jongens verdedigd
teneinde de burgerbevolking in veiligheid te stellen. De aanvallers waren te talrijk en te
zwaar bewapend, zodat overgave onafwendbaar was.
Een ooggetuige, die zich in de kerktoren op het plein had weten te verschansen, vertelde
welke gemene daad de agressoren vervolgens verrichtten. Onze manhaftige soldaten
moesten ongewapend, met de armen omhoog gestrekt, hun veilige versterking verlaten.
Op dat moment verscheen plotseling een jachtvliegtuig, type Messerschmitt 109, boven
het plein en mitrailleerde meedogenloos onze troepen. Deze waren kansloos en werden
schaamteloos afgeslacht. Twee soldaten waren nog aanwezig in de stelling en haalden de
jager met afweergeschut uit de lucht. Vervolgens wisten zij op slimme wijze te ontkomen
en een nieuwe linie te bereiken. Het betreft de neven Willem en Jacob Kamphuis, zij zijn
voorgedragen voor een onderscheiding.

© Gerbrand Sok
Februari 2016
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PASSEND WEEFWERK

Zwanger, ze was zwanger. Het was net twee weken uit en ze had net een leuk afspraakje
gehad met zijn broer. Het concert van de beatband The Rabbits, de Twentse Beatles, was
grandioos geweest. Laddy die met twee benen op de grond stond, die oprecht was en
betrouwbaar had zich als een echte gentlemen gedragen tijdens deze muziekavond. Ze
mocht niet zwanger zijn van zijn broer Shiv. Hij speelde met vrouwen, een rokkenjager
was hij. Nee dit was een nachtmerrie. Ze wreef over haar buik. Bettie bonkte op de
badkamerdeur. “Kom je er nog een keer uit, of hoe zit dat. Ik moet!”.

Derkje opende de deur. Bettie keek haar met een opgetrokken wenkbrauw aan,
snelde langs haar heen, duwde haar de badkamer uit en plaatste het haakje in het
gaatje. Daar stond ze op de overloop. Ze had na haar bezoek aan de NVSH niet na huis
moeten komen. Ze had frisse lucht nodig, ze moest kunnen nadenken. Derkje snelde de
galerij af, via het betonnen trappenhuis, waar beneden onder de trap de doordringende
geur van urine walmde, naar buiten. De straat uit, de betonnen blokkendozen achter zich
latend, de boer op. Het zandpad was modderig. Via de berm probeerde ze haar sandalen
zo schoon mogelijk te houden. Ze moest straks nog naar het werk op de textielfabriek.

In het weiland stond een oudere man, een gezellig wit keeshondje en een meisje
van een jaar of twee. De koeien waren vertrokken. Binnenkort zou deze grond bouwrijp
gemaakt worden om er een school te bouwen. Een vlieger stond strak in de wind, meters
hoog tegen het decor van een waterig zonnetje. De witte paddenstoel gaf aan dat het
nog 7 km was tot aan Usselo. Usselo, ze wilde helemaal niet naar Usselo, daar wilde je
nog niet dood liggen. Ze wilde terug in de tijd, naar het Groningse platteland, waar alleen
maar verlegen boerenkinkels waren en Klaas. Hier in de grote stad Enschede, bruiste het
van door de wol geverfde import charmeurs. En dat had niets met de textiel te maken!

Hoe snel was ze volwassen geworden? Hoe lang was het geleden dat ze in de
kruidenierswinkel het trapje op klom om iets van de bovenste plank te halen en ze
merkte dat Klaas onder haar rok spiekte? Dat was kort voordat ze gingen verkassen.
Weg van de boerderij, de dieren, de tochtige deel. Doeska kon onderdak vinden bij Tjeert
op de boerderij. Haar pups had vader verdronken, er mochten geen honden mee naar de
flat in Enschede. De flat, de betonnen doos, waar iedereen op elkaars lip zat, met
vloerbedekking en zwart-wit televisie. En moeder die de was niet durfde uit te hangen op
het balkon vanwege hoogtevrees.

Maar ook het ’s nachts nooit meer koud hebben. Nooit meer dubbele dekens met
jassen op het bed nodig hebben. Geen kruik meer mee naar bed hoeven te nemen. Nooit
meer ijsbloemen op de ramen. Nooit meer naar buiten om te plassen in een bevroren
pot. Nooit meer de ontberingen van een winter als in ’63. Nooit meer.

Werk voor vier gezinsleden in de textiel, daar was het allemaal om te doen geweest. De
emigratie bood geld en nieuwe mogelijkheden. Verder was het heel erg aanpassen aan
alles wat stads was.

Het kleine meisje stommelde op haar korte beentjes door het hoge gras haar kant op.
Derkje keek omhoog en zag de vlieger met een enorme snelheid naar beneden komen.
De vlieger dook midden in de modderplas naast haar. “Calimero!”; riep het kleine meisje.
Het kleine zwarte kippenkuiken met de gebarsten halve eierdop op zijn kop zat volledig
onder de modder. Derkje pakte de zelfgemaakte Calimero vlieger op en gaf het aan het
kind die met uitgestrekte armpjes braaf aan de andere kant van de sloot achter het
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prikkeldraad stond. Calimero, ze was zelf zwanger van een klein zwart kippenkuiken.
Shiv’s zongebrande zwarte fluweelachtige huid, zijn spierwitte tanden en donkere
indringende ogen waren helder op haar netvlies. Ze stelde zich een mini versie voor.

Er volgden nachtmerries, telkens viel het vliegerkindje in de sloot. Ze probeerde
het kindje uit alle macht te redden. Met haar armen schepte ze door de sloot en haalde
een verdronken pup naar boven en nog één en nog één. In haar armen wiegde ze een
pup die transformeerde naar een doorzichtig babylijkje. En dan werd ze gillend wakker.
Bettie, haar zus, die de kamer met haar deelde, haalde nog vaker haar wenkbrauw op,
maar zei verder niets. Maar het duurde niet lang voordat Derkje haar zus in vertrouwen
nam. En niet veel later vertelde ze aan Laddy dat ze Shiv’s kind droeg.

Shiv die nooit meer terug wilde naar zijn Groningen in Suriname. Waar de krabben zo uit
de rivier de hutten binnen liepen. En waar het werk op de suikerrietplantage hem niet
trok. Hier werkte hij net als zijn broer en Derkje in de textielfabriek, waar de strengen
gekleurde wol wel iets anders aanvoelden dan de haarstrengen die hij het liefste knipte.
Werken, een kappersopleiding volgen, familie missen en echte winters. De emigratie
bood nieuwe mogelijkheden, een opleiding, een droom. Inburgeren met een Twents
kwartiertje en een meisje uit het andere Groningen versieren. Haar haar zo zacht als
zijde, haar porseleinengezicht in contrast met de natuurlijke donker blonde lange steile
haardos. Hij stelde zich een mini mensje voor. Laddy had hem verteld van de ‘blijde
verwachting’.

Die winter huwden ze, een echte winter, maar minder streng dan die in ‘63. De meeste
gasten lieten afweten vanwege het weer, althans dat zeiden ze. Was het niet zeldzaam,
ook voor stadse begrippen, dat een Surinaams Hindoestaanse jongeman trouwde met
een zwanger hervormd meisje van het Groningse platteland? De kerk was zo goed als
leeg, zijn ouders waren niet overgekomen uit Suriname. De eerste rij was gevuld met
Derkje haar ouders, broers en zussen. Op de tweede rij een enkel familielid, wat
vrienden en een bonte verzameling collega’s afkomstig uit alle windstreken. Een witte
trouwjurk van zijde, door Bettie op het werk geweven tussen de bedrijven door. Een
zeldzaam bijzonder weefwerk dat niets prijsgaf van een licht bollende buik. De
trouwauto, een lelijk eendje, weigerde te starten. Ploegmaatjes uit de fabriek, in hun
goede goed, duwden de wagen door de sneeuw. Gladde zolen, glijpartijtjes en de
fotograaf met de baard die de zwart-wit kiekjes schoot.

Vijf maanden later werd op ziekenhuis Stadsmaten een klein meisje geboren, een
heel donker kindje, met zwarte kraaloogjes. Op haar hoofd plaatste de vroedvrouw een
wit mutsje. Op het geboortekaartje stond een afbeelding van Calimero. Geboren Sophia,
dochter van Derkje en … Laddy Nandpersad stond er geschreven.

De directie van Van Heek stuurde per koerier een grote krentenwegge volgens goed
Twents gebruik. Een krentenbrood, van ongeveer 1 meter 50 cm lang, 50 pond in
gewicht, lag op de keukentafel. Laddy en Derkje wisten zich geen raad met deze
overdadige krentenwegge. De import Tukkers vonden het een erg abnormaal cadeau.
Babykleertjes leek hen voor de textielgigant meer op zijn plaats. Een groot stuk
krentenbrood bracht Laddy naar zijn broer Shiv en zei: ‘Een erg abnormaal cadeau, voor
een erg bijzonder geschenk. Je schonk mij een prachtige vrouw en een wolk van een
dochter. Mooi passend weefwerk mijn broeder.”

© Saskia Speek-Janki
Februari 2016
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HUYS HENGELO

Het is mooi weer dus besluit ik om een klein eindje te gaan wandelen. Ik loop langs de
grasvelden van het Bevrijderslaantje en kom uit bij het bruggetje dat leidt naar het
uitzichtpunt op het eilandje waar ooit Huys Hengelo heeft gestaan. Een bankje staat
uitnodigend klaar. Ik ga even zitten en kijk naar het waterkunstwerk van Jeroen
Hoogstraten, dat op open Monumentendag, 8 september 2012 onthuld is door wethouder
Jan Bron.

Op het eiland waarop het Huys heeft gestaan, wordt water gepompt over een
natuurstenen reliëf. Als het water weer wegstroomt, zie je eerst de buitenmuren, daarna
de binnenmuren en tot slot de vloeren van de voormalige Havezate te voorschijn komen.
Het stromende water is rustgevend en dus begin ik een beetje te dagdromen.

De muren beginnen te groeien en zowaar, daar verschijnt Huys Hengelo zoals we het
kennen van de afbeeldingen. Wat is het toch een prachtig Huys. Ooit gebouwd door de
heren van Twikkelo tussen 1525 en 1530 met als eerste bewoner Frederik de Eerste. Ik
kan mijn ogen niet afhouden van dit prachtige gebouw. Wat speelt zich daarbinnen
allemaal af. Is het allemaal zo vredig als het er uitziet? We zitten tenslotte midden in de
tachtigjarige oorlog. Ik blijf staren naar het Huys en zie daar beneden, vlak boven de
waterspiegel van de gracht, een piepklein raampje. Zou dat het venstertje van de kerker
zijn? En zie ik daar nu iets bewegen? Het lijkt wel of er iemand naar mij zwaait. Het lijkt
wel een vrouwenfiguur. Ooit heeft Geesje Lansink hier gevangen gezeten. Ja, zij is het
vast.

Geesje Lansink was de dochter van de zeer welgestelde familie Lansink die hier in de
buurt woonden. Op een dag maakte een marskramer, ene Wessel Maats, linnenkoopman
uit Danzig, zijn rondgang door Twente. Zo kwam deze Wessel ook bij de ouders van
Geesje langs om te proberen zijn waren te verkopen. Natuurlijk kwam ook Geesje even
kijken naar de demonstratie van het prachtige linnen dat Wessel te koop aanbood. En oh,
wat gebeurde er? De twee werden verliefd op elkaar. Het was liefde op het eerste gezicht
en de liefde was niet meer te stoppen. Maar een dochter van een zeer welgestelde familie
verliefd op een vreemdeling? Dat kon natuurlijk absoluut niet. Ze wisten het nog wel een
tijdje geheim te houden maar helaas liepen er spionnen rond die deze verboden liefde
melden aan Johan Mulert tot Voorst, Drost van Twente. Deze besloot een paar van zijn
mannen naar de familie Lansink te sturen om achter de waarheid te komen maar Geesje
was een slimme meid die deze mannen om de tuin wist te leiden. De Drost was woedend
en besloot dus om zelf Geesje te bezoeken maar zij zag kans om haar geliefde te laten
verdwijnen. Toen besloot de woedende Drost om Geesje op te sluiten in de kerkers van
Huys Hengelo. Arme Geesje. Ik zie haar dus echt en heb erg met haar te doen. Wordt ze
wel goed behandeld? Wie zorgt er voor haar? Allemaal vragen.
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Nu is Geesje momenteel niet de enigste bewoonster van het Huys. Vanwege de
tachtigjarige oorlog is op dit moment ook een regiment soldaten onder leiding van de
Spaanse officier Don Fernando de Torres ondergebracht op de havezate. Om de beurt
daalden de soldaten af naar de kerker om Geesje te voorzien van het nodige. Ook Don
Fernando daalde regelmatig af naar beneden. En het onwaarschijnlijke gebeurde. Hoe
vaker Don Fernando afdaalde, hoe meer medelijden hij met Geesje kreeg. En dat was
niet het enige, hij werd zelfs verliefd op haar. Nog steeds blijf ik staren naar het kleine
venstertje. Wat zie ik nu toch? Is Don Fernando momenteel bij Geesje? Het lijkt wel of hij
haar mee wil nemen. En ja hoor, even later zie ik mensen bij de poort verschijnen.
Dan voel ik opeens een kille windvlaag over mijn rug gaan. Met een schok kom ik tot
mijzelf en voel dat ik helemaal koud geworden ben. De ban is verbroken en ik besluit zo
snel mogelijk naar huis terug te gaan om dan de geschiedenis boeken in te duiken om te
lezen hoe het verder is afgelopen met Geesje.

© Dettie Veldhuis
Februari 2016
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HEMELBRUIDJE

Slechts één dag in mijn leven gebeurde het, in de maand mei: ik werd een hemelbruidje,
telde acht jaar oud. Want als rooms katholiek meisje hier van het Twentse land zou ik in
1955 mijn Eerste Communie gaan ontvangen. Het betekende op deze gewichtige dag
met tientallen andere meisjes te worden aangenomen, omhuld door plechtigheden.

Voorbereidingen alom, overal om me heen gonsde het van activiteiten. Moeders als
nijvere bijen gingen hun dochtertjes in witte jurkjes steken en op school spitste zich de
volle aandacht erop, hoe de plechtigheid die komende meidag moest gaan verlopen. Er
werd ons uitgelegd hoe je het volgende sacrament te lijf moest gaan: leren biechten om
vergeving te vragen voor al je zonden, het was voor de allereerste keer. Op school werd
je daarbij door nonnen geholpen met de zogeheten  'biechtspiegel', die je geweten
daarmee alvast hielp onderzoeken om het je gemakkelijk te maken. De priester kwam
tijdens de godsdienstles in de klas vertellen hoe je je zonden zou kunnen gaan belijden.

Want geheel in het wit gekleed zou ik - zuiver en rein - met al die anderen het altaar
mogen betreden in de Mariakerk. Zo leerde ik dat je niet alleen ondeugend of stout,
maar waarlijk zondig kon zijn. We oefenden: te biecht te gaan in de biechtstoel van
donkerbruin hout,  links ingebouwd vooraan in de kerkmuur. De beslotenheid en
donkerte van die biechtstoel bracht ons in de sacrale belevenis om het zondige onder
woorden te brengen. Om het daarna te mogen laten varen.

Met bonzend hart, mijn kaken rood, sloot ik - toen het moment daar was - de deur van
de biechtstoel achter me en knielde op het harde houten bankje voor het kleine
roostervenster. Daarachter ontwaarde ik de priester, die zijn luisterend oor tegen de
tralies hield. Hij had zijn paarse stola over zijn zwarte priesterkleding om zijn schouders
gedrapeerd en het meisje dat ik was prevelde het rijtje van drie kleine zonden. Nee, geen
'hoofdzonden', die bestonden wel en waren vast verschrikkelijk en werden alleen door
grote mensen gepleegd. De grote opluchting bij me toen ik de letterlijk voorgeschreven
'akte van berouw' helemaal uit mijn hoofd goed had opgezegd. Hierbij moest ik de
Barmhartige God aanroepen, dat ik spijt had van mijn zonden en dat ik Zijn straffen had
verdiend - zo was het geleerde in mijn hoofd gebrand - en U, Hoogste Goedheid, had
beledigd.. Ik verfoeide al mijn zonden - sprak ik door het vensterluikje - en beloofde met
de hulp van Zijn genade mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. 'Heer', prevelde
ik tenslotte, 'wees mij, zondaar genadig'. Daarna ontving ik de zegen. De penitentie
volgde voor in de kerkbank:  in stilte voor mezelf drie Onze Vaders bidden, drie
Weesgegroeten en drie Eer aan de Vaders, om mijn ondeugden weg te sissen en wég
was ik. Die penitentie - bedoeld als boetedoening - was al geen straf meer voor mij. Nu
kon ik in stralend wit mijn Eerste Heilige Communie ontvangen, nu pas mócht het, Jezus
zelf ontvangen door de hostie strakjes op mijn tong te proeven, te laten smelten, nee
niet met je tandjes aanraken.

Huppelend dat de schuldbelijdenis achter de rug was en ik van zonden vrij, schoot ik
langs de pilaren en vloog de bewierookte kerk uit. Nu kon ik straks de Grote Gebeurtenis
meemaken! Nu mocht ik mijn hagelwitte communiejurkje dragen, van alle smetten vrij.

Als ik thuis kom zet moeder mij boven op een keukenstoel, zó kan ze er goed bij. Ze
stroopt een prachtig wit jurkje met rouches over mijn hoofd, vers van de naaimachine,
tule, kant, glansstof. Alles is feest en reinheid om me heen. De stof kraakt en ritselt en
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met een mond vol spelden brengt moeder de zoom keurig net boven mijn kinderknieën
op de juiste lengte.

Als de Grote Dag daar is, voel ik me zo blij en echt een meisje, prachtig mooi gemaakt
door haar, met een witte krans op mijn hoofd en lakschoentjes die glimmen van trots
aan mijn jonge meisjesvoeten.

Die ene keer ben ik vol passie naar het altaar geschreden, plechtig, langzaamaan in die
lange rij met hemelbruidjes. Er spinkelden duizenden lichtblauwe sterretjes op de
bruidsstof van mijn jurk: met pofmouwtjes, een kraagje, korte sokjes. Een heus ragfijn
armbandje van zilver siert de dunne arm. Het rokje ruist plooiend om me heen.

Op de foto in de tuin van ons huis zie ik nu nog de trots nog van me afstralen, buikje
vooruit gestoken. Nog kan ik de maagdelijke stof tussen mijn vingers voelen. Mijn grote
zus Ans staat met schitterende pijpenkrullen en tasje haast identiek gekleed naast me:
zij deed haar Grote Communie. Alle liefde heeft moeder er met hart en handigheid voor
ons tweeën doorheen genaaid.

Het heeft geduurd maar het gebeurde: schaduwen van zonden verbleekten, de
mannenkerk verdween uit mijn leven, nooit meer het koortsachtige kruis. Zo heb ik de
biechtstoel met velen op zijn kop gezet, om te spelen en te stoeien en als volwassene de
lusten en geneugten toegelaten van een warm echt leven in saamhorigheid.

© Isis Zengerink
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