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Wissinks Möl heurt  
in Ossel, nerg’ns aanders

Ondernemend was hij zeker, de jonge veertiger Jan Hendrik Wissink.1 Hij rook 

kansen, toen Napoleon Bonaparte eind achttiende eeuw het windrecht afschafte. 

Nu zou hij in Usselo op Het Wissink een molen kunnen bouwen, op het vierhonderd 

hectare grote erve dat vader Marten en moeder Tyas in 1770 voor ƒ 3.500,-- 

van de abdij in Vreden hadden gekocht. In vroeger tijden had hier al eens een 

watermolen gestaan, om koren te malen, aan de Houwbeek, die toen breder en 

dieper was. Maar Jan Hendrik kreeg stevige tegenwind te verduren op de höltink, 

de markevergadering. Buurtgenoten waren bang dat hun vrij in de weide lopende 

vee zou worden geraakt door de draaiende wieken. Misschien om de vergaderende 

boeren onder druk te zetten, had Wissink op de plek waar hij de molen wilde  

zetten, ’s nachts al de stender, het molenhuis, geplaatst. Kennelijk bracht hij de
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Boerderij in Usselo.

tegensputterende markegenoten tot andere gedach-
ten. Wissink kreeg toestemming zijn stenderkast 
te bouwen, maar wel onder de voorwaarde dat hij 
rondom de molen een glind bouwde, een soort om-
heining, om de koeien weg te houden van de draai-
ende molenwieken. De molen was in 1802 klaar. In 
latere jaren ontwikkelde zich rondom de molen een 
nieuwe dorpskern, met de woning van de mulder, 
een winkel, een kruidenier, een marskramer, een 
klompenmakerij en natuurlijk een kerk. 

Aan het einde van de negentiende eeuw, rond 1896, 
werd het voortbestaan van Wissinks Möl zwaar be-
dreigd door de komst van een moderne maalderij in 
Enschede, op slechts enkele kilometers van Usselo. 
Molenaar Hermannus Johannes Wissink, kleinzoon 
van de stichter, die de toekomst van zijn molen niet 
als rooskleurig beschouwde, verhuisde in 1902 naar 
Boekelo, waar hij een boerenbedrijf opzette. Diverse 
molenaars maalden de volgende jaren het koren van 
omwonende boeren, maar uiteindelijk was de con-
currentie met de elektrische of met stoom aangedre-
ven molens niet vol te houden, Wissinks Möl stopte. 
Jan Hendrik Wissink wist dat een ongebruikte mo-
len snel bouwvallig wordt en hij kon op dat moment 
de balken en planken van de molen best gebruiken, 
voor een nieuwe schuur bij zijn boerderij.

Stormen rond de molen
Ko van Deinse, altijd lyrisch over de molen, hoorde 
van de plannen van boer Wissink en sloeg steil ach-
terover van verbazing, Usselo zonder molen, dat was 
hoogst ongepast. Waarom zou de molen niet kun-
nen worden overgebracht naar de Roerinkskamp, 
een stuifzandhoogte in de buurt, waar Jan Bernard 
van Heek, kunstliefhebber en vermogend textielfa-
brikant, een openluchtmuseum wilde opzetten. Na 
ampele onderhandelingen werd de koop gesloten. 
De molen werd ontmanteld en alle onderdelen ver-
huisden op een platte boerenwagen naar het Buur-
serzand. De opbouw kostte veel tijd, vooral omdat 
het slecht weer was. Pas in mei 1922 draaide de sten-
derkast weer. 

Maar het museum in het Buurserzand kwam niet 
van de grond, omdat Bernard van Heek in 1923 
overleed. De molen ging een ongewisse toekomst 
tegemoet. Koren hoefde de molen niet meer te ma-
len. Toen Natuurmonumenten het hele Buurserzand 
kocht, van Edwina van Heek-Burr Ewing, de weduwe 
van Bernard van Heek, ging de molen mee, maar mo-
lens laten draaien, daar voelde de nieuwe eigenaar 
niets voor. Het was de start van een lange lijdensweg. 
In Van Eigen Erf schreef iemand die de molen en haar 
omgeving goed kende:

Het is de omgeving niet meer van haar lèven; waar 
ze betekenis had voor mens en maatschappij. 
Waar ze haar arbeid verrichtte en door haar 
wiekenstand meeleefde met het muldersgezin en 
buurtschap, juichte en weende met de mensen, 
waar ze hoorde tot de gemeenschap.

Maar er gebeurde niets, de molen stond – de wieken 
in de droeve stand – in het Buurserzand te verpaupe-
ren, werkeloos. In de Tweede Wereldoorlog was hier 
de vergaderplaats van het Hengelose verzet, want 
daar kon ongezien en ongestoord worden overlegd. 
Maar natuurgeweld en vernielzucht sloopten de mo-
len. Dat kon de Stichting Edwina van Heek, die het 
vermogen van de weduwe en Bernard beheerde, niet 
langer aanzien en de bestuurders besloten de molen 
te kopen. De molen werd gerestaureerd en op 24 april 
1958 stonden de wieken in de vreugdestand, de op-
geknapte molen werd overgedragen aan Natuurmo-
numenten. Maar het leven van Wissink’s Möl hing 
aan een zijden draad. In november 1972 sloeg de na-
tuur toe, harde stormen joegen rondom de molen. 
Er brak zelfs brand uit, maar de brandweer was snel 

In het voetstuk van de molen werd een gedicht van Van 
Deinse gebeiteld, dat hij maakte op Sunt Joapik 1921.2 
Het legde een stukje geschiedenis vast:

Ik zin ‘ne oale stenderkast
Oet achtteen honderd twee,
Do mi-j Jan Heenik Wissink ginn’
In Ossel bouwen dee.

Ik heb as Wissinks Möl bekènd
Op ’t oale èrve door
’t  Zoad van ‘n Osseler Esch emaald
Hoast honderd twintig joar. 

De ni-jje tied met zienen stoom
Dee hef ’t mi-j an edoan, 
As gedacht’nis vuur ’t noageslacht
Kwam ‘k op diss’ stèè te stoan.

In negenteenhonderd twintig een
Hef Jan Bernard van Heek
Mi-j kof en mi-j weer op ebouwd
Hier achter Zonnebeek.3
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In 1844 kreeg Usselo 
eindelijk een eigen 
kerk. Honderd jaar 
later, in de Tweede 
Wereldoorlog, werd 
het kerkje grotendeels 
verwoest. 

ter plekke en kon de molen redden. De molen moest 
gedemonteerd worden. Alle onderdelen werden op-
geslagen in een loods, die was afgedekt met golfpla-
ten, waar wind en water vrij spel hadden en de molen 
wachtte op een onbedoeld einde.4

Er ontbrandde een strijd om de plaats waar de mo-
len in de toekomst weer zou kunnen draaien. Uitein-
delijk wonnen de historie-gezinden, de molen moest 
terug naar het Erve Wissink. Op 18 februari 1975 
verleende Den Haag vergunning voor overplaatsing 
van het monument naar Usselo, naar de oude ver-
trouwde plek. Al had Haaksbergen daarover andere 
ideeën, want de gemeenteraad gaf B&W in een motie 
de opdracht ‘met alle haar ter beschikking staande 
middelen’ de molen voor Haaksbergen te behouden 
en dus weer op te bouwen in het Buurserzand. Maar 
na enkele jaren strijd wonnen de Usselo-aanhangers, 
op 8 mei 1982 was het feest rondom de molen bij de 
kerk, terug op de oude plaats want ‘Hee heurt in Os-
sel en nerg’ns aanders’! Er was werk aan de winkel 
voor molenaar H. Land, die na zestig jaar weer rogge 
kon malen op het Erve Wissink.5 

Geruzie om kerk
Niet ver van de molen staat het karakteristieke kerkje 
van Usselo. Een kerkje met  historie. Gelovigen in 
de buurschap moesten eerst de weerstand wegwer-
ken die er in Enschede groeide, toen toestemming 
werd gegeven voor de bouw. Omdat de Grote Kerk  
in Enschede – sinds de Franse tijd voor de protes-
tanten – te ver was, zeker om te lopen, wilde Usselo 
een eigen kerk. Op de höltink van 6 november 1837 
stelde Gerrit Scholten, markenrichter van Usselo, 
voor ....

..... om eene gereformeerde kerk te bouwen uit 
hoofde van den verre afstand van andere kerken 
en ter bevordering van de godsdienstige belangen 
der ingezetenen.

Een half jaar later, op 3 februari 1838, werd er nog 
een motief voor het bouwen van een kerk in Usselo 
toegevoegd:

.... vanwege de bijna algemene onkunde in de 
godsdienst in deze Marke en de groote behoefte 
aan voorlichting in denzelve.

Verkoop van de woeste markegronden zou geld op-
leveren en de kerkvoogdij gaf spontaan zesduizend 
gulden voor de bouw van kerk en pastorie. Er werd 
een rekest gezonden aan de kerkenraden van de  
Hervormde Gemeente Enschede – waartoe Usselo 
nog steeds behoorde – met het verzoek bij Z.M. 
de Koning een aanvraag te willen indienen tot af-
scheiding en stichting van een eigen Hervormde 
Gemeente Usselo. Op grond van ‘de verre afstand 
tot de kerk op de Markt’ kreeg de Marke Usselo met 
de buurschappen Boekelo, Broekheurne en Rutbeek 
verlof een eigen gemeente te vormen. 

Dat besluit viel in Enschede niet in goede aarde. 
De Hervormde Gemeente had de zinnen gezet op 

De dichter Bert Schierbeek, geboren in Boekelo, schreef 
een gedicht over de molen van Wissink:

daar staat hij
al jaren
te wachten
op wind
tussen de boeren
huizen en koeien
in het gras
staat hij recht
en stijf en 
zwart de
molen wachtend
op wind6
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een derde predikant, die speciaal zou worden belast 
met de zielzorg in de Marke Usselo. Maar daar was 
nu geen zicht meer op, de afscheiding betekende dat 
Enschede van het Rijk geen subsidie kreeg voor de 
derde predikantsplaats. Gelukkig werkte de Ensche-
dese kerkenraad goed mee en kon Usselo op pad om 
geld in te zamelen voor de kerk. Op de höltink van 
26 februari 1840 werd bepaald dat de kerk en de pas-
torie zouden worden gebouwd op het zogenoemde 
Hulschveldeken, heidegrond die al in het bezit was 
van de Marke Usselo. Op 8 december 1844 mocht 
dominee H.H. Evers uit Enschede de kerk inwijden. 
Nauwelijks een half jaar later werd de kandidaat tot 
de H. Dienst – zeg maar dominee – A. Brouwer uit 
Velp benoemd.7 In de loop der jaren is de kerk enkele 
keren gerestaureerd. Het meest ingrijpend was de ge-
hele vernieuwing van de toren. In de Tweede Wereld-
oorlog liep de kerk aanzienlijke schade op en werd 
weer opgebouwd, met een nieuwe gevel.

‘Ellendige hoop roest’
Er was tijdens de höltink in 1837 niet alleen gespro-
ken over een kerk, maar ook over een vurig gewenst 
kerkhof. Daarom was er op het Hulschveldeken een 
plek gereserveerd voor het aanleggen van een be-
graafplaats. Maar de grond bleek  te drassig, onge-
schikt in elk geval om doden te begraven. De dor-
pelingen bleven aandringen, de gang naar Enschede 
was te ver, kostte teveel tijd en geld. Een begraaf-
plaats kwam er voorlopig niet. Maar er werd op de 

höltink van 26 februari 1840 wel een resolutie aan-
genomen: voortaan was het  verboden aan de ‘groow’ 
verdere bloedverwanten uit te nodigen dan neven en 
nichten en de zogenoemde ‘noodnoabers’. Alcohol 
was taboe, de begrafenis moest voor ’s avonds acht 
uur beëindigd zijn, op straffe van een tientje boete. 
Begrafenissen wilden in die tijd nog wel eens eindi-
gen in een feestje voor het hele dorp, met veel bier 
en jenever.

Dertig jaren gingen voorbij en Usselo had nog 
steeds geen kerkhof. Pas op 23 april 1870, in een 
vergadering van kerkvoogden en notabelen, stelde 
president-kerkvoogd Hermannus Nijhuis voor om 
het hooggelegen stuk grond De Hulschbraok aan te 
kopen, dat zeer geschikt was voor een kerkhof. Ne-
gen jaar later werd Nijhuis, die naast kerkvoogd ook 
wethouder was, als één van de eersten op het nieuwe 
kerkhof begraven.8 Doodgraver was Hermannus ter 
Borg, een betaalde baan, voor elk gedolven graf kreeg 
hij zes dubbeltjes. Wie het graf door hem liet onder-
houden, moest daarvoor drie dubbeltjes in een jaar 
betalen. Voor het onderhouden van de begraafplaats 
beurde Ter Borg zestig gulden in een jaar. Wie wilde 
dat de kerkklok werd geluid tijdens de begrafenis, 
moest de doodgraver tenminste een kwartje over-
handigen.

Het kerkhof was omzoomd door een niet mooi, 
maar wel zwaar ijzeren hek. Het kon fraaier, vonden 
velen, en er zou ook een waardige entree moeten ko-
men. In het tijdschrift De Boerderij ontdekte een dor-

Na de herbouw van 
de in de Tweede 
Wereldoorlog 
verwoestte kerk heeft 
het gebouw een ander 
aanzien gekregen.
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peling, dat in Heveadorp ‘iets in die geest’ aanwezig 
was. De plattelandsvrouwen van Usselo maakten elk 
jaar een reisje, waarom zouden ze deze keer niet He-
veadorp bezoeken, om te kijken of de poort die daar 
zou staan, iets voor Usselo zou zijn? In Arnhem be-
zochten ze De Bedriegertjes in het landschapspark 
van het kasteeel Rosendael, daarna ging de reis 
verder naar De Westerbouwing in Oosterbeek. Het 
einddoel was de Hevea-rubberfabriek, waar ‘op de 
plas’ poorten werden bekeken, en ieder schrok van 
‘de ellendige hoop roest’ die zich daar in bijna twin-
tig jaar had gevormd. Gelukkig zag één van de poor-
ten er ‘beslist deftig’ uit. De dames besloten een gun-
stig advies uit te brengen en die poort kwam naar 
Usselo. Op 16 maart 1936 ging de nieuwe poort van 
het kerkhof officieel open. 

Later zocht Herman Dalenoort, die uitvoerig on-
derzoek heeft gedaan naar de historie van de kerk in 
Usselo, de vindplaats van de poort op, nieuwsgierig 
als hij was naar de geschiedenis er van. Hij ontdekte 
dat de poort één van de imposante toegangen was 
in het hek rondom een hotel en een modelboerderij, 
in het landgoed Duno bij Oosterbeek, dat een rijke 
cacaoplanter en een baron samen hadden gekocht. 
De boerderij, in 1908 van start gegaan, werd geen 
succes. In 1915 werd alles verkocht aan een rubber-
fabrikant in Hoogezand, handelend onder de naam 
Hevea, die voor zijn werklieden die uit het noor-
den naar het Gelderse kwamen, het Heveadorp liet 
bouwen. De poorten, gemaakt door een kunst- en 

siersmid, werden op een hoop gegooid, waar ze ver-
werden tot ‘een ellendige hoop roest’. De oude poort 
uit plm. 1887 bleef staan, niet om nog als ingang te 
gebruiken, maar vooral omdat de poort historisch 
interessant was, met zijn staanders, met ‘de diverse 
symbolen van dood en vergankelijkheid en van de 
Eeuwige Wijsheid Gods in zijn handelen dwars door 
de dood’.9

Twekkelo buitenbeentje
De boerderijen van de marke Twekkelo, grenzend 
aan Usselo, lagen in een krans rondom de dicht bij-

Schoone vergezichten naar alle zijden

In ‘een ellendige hoop 
roest’ in Heveadorp 
vonden Usselose 
dames voor het 
kerkhof deze poort, 
die er ‘beslist deftig’ 
uitzag.
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een liggende essen. Een kenmerkend centrum heeft 
Twekkelo niet, de markenrichters hadden elders hun 
domicilie. Vaak is een kerk het kloppende hart van 
een buurschap, een dorp of een stad, maar in Twek-
kelo lag dat wat anders, het was misschien een bui-
tenbeentje in het kwintet marken van Enschede.

Dat vond in elk geval de kerkenraad van de Her-
vormde Gemeente Enschede, die dominee Otto 
Schrieke in zijn vergadering van 10 november 1896 
uitdrukkelijk verbood in Twekkelo godsdienstoefe-
ningen te houden, met als achterliggende bedoeling 
daar een zelfstandige gemeente te stichten. Want 
er waren klachten over de buurschap, de religieuze 
verdeeldheid was te groot om daar, zoals in Glaner-
brug, een kerk op te richten waar iedereen terecht 
kon. Maar de kerkenraad kon niet verbieden dat 
de zogenoemde Evangelisatie haar bijeenkomsten 
hield. Schrieke begon hiermee in 1897 en vijf jaar 

later, in 1902, kon een klein houten kerkje worden 
gebouwd, Vrijzinnigen kwamen bijeen in de boerde-
rij en de school.

De Tweede Wereldoorlog bracht wat verbroe-
dering in Twekkelo en na gezamenlijk kerken viel 
het besluit een eigen kerkje te bouwen. Arnold van 
Heek, de jongste firmant van Rigtersbleek, die op 
Het Stroot woonde, nam onder het motto Ut Om-
nes Unum (opdat allen één zijn) het initiatief en met 
een bescheiden bijdrage van De Twekkeloschen Ar-
menstaat werd op de Lutje Es de Johannes Kerk ge-
bouwd, die een dag voor Kerstmis in 1950 in gebruik 
werd genomen.11 Twekkelo had nu wel een kerk, in 
het hart van de buurschap, maar het was een parti-
culiere gemeente, en hoe moest je die laten functio-
neren in het geheel van de kerken rondom? Twekkelo 
werd bovendien doorsneden door de gemeentegrens 
van Hengelo en Enschede. Voorstelbaar is dat de 
Hengeloërs die in Twekkelo woonden, wilden dat de 
diensten ook eens werden geleid door een Henge-
lose predikant. Maar eind goed leek al goed, Twek-
kelo werd gevoegd bij de Hervormde Gemeente in 
Enschede, Stadsveld-Pathmos-Boswinkel, en was nu 
een officiële wijkgemeente met eigen ouderlingen en 
diakenen, en ook vertegenwoordigd in de kerken-
raad van Enschede. Maar het bleef rommelen, de 
verstandhouding tussen partijen werd steeds slech-
ter en daarom is de gemeente Twekkelo sinds 1977 
een filiaal van Usselo. De Johannes Kerk in Twek-
kelo is tegenwoordig een geliefde trouwlocatie van 
de gemeente Enschede en af en toe, eens in de vijf 
weken wordt er een kerkdienst gehouden, en wie va-
ker wil kerken, stapt in de auto of op de fiets, Usselo 

Boetes van vele goudguldens

In 1950, een dag 
voor Kerstmis, kon 
de Johannes Kerk in 
Twekkelo in gebruik 
worden genomen. 
Tegenwoordig is 
het een geliefde 
trouwlocatie.
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en Boekelo zijn dichtbij. Maar de Johannes Kerk is 
en blijft het hart van de buurschap.12

Kerkschuur van doopsgezinden 
In de geschiedenis van Enschede speelt de buur-
schap Twekkelo een belangrijke rol, omdat hier het 
boerenhuis op het erve ’n Haimer, in vroegere tij-
den een ‘kerkschuur’ was, waar opgejaagde Twentse 
doopsgezinden hun godsdienstoefeningen konden 
houden. Deze doopsgezinde gemeente in Twekkelo 
stond in den lande bekend als de ‘Gemeente in Twen-
the’, vermoedelijk al in de zestiende eeuw, maar ze-
kere berichten dateren uit de zeventiende eeuw. De 
doopsgezinden kwamen hier in het diepste geheim 
bijeen, het bezoeken van deze samenkomsten was 
dikwijls levensgevaarlijk. In 1612 vaardigde de Drost 
van Twente, Unico Ripperda uit Boekelo, een zeer 
streng plakkaat uit, waarbij ieder werd bevolen 

... de bijeenkomsten der doopsgezinden zooveel 
mogelijk te storen en de hoorders, doch vooral de 
leeraren of voorgangers te vatten.

Tijdens militaire invallen van de Münstersen in 1665 
en 1672 was de kerkschuur in Twekkelo een toe-
vluchtsoord voor vele doopsgezinden uit het grens-
gebied, van heinde en verre kwamen ze over verscho-
len binnenpaden naar de Haimer om daar te ‘kerken’. 
In de achttiende eeuw groeiden in diverse steden en 
dorpjes van Twente de gemeenten van doopsgezin-
den en ging de ‘Gemeente in Twente’ achteruit, tot de 
bijeenkomsten in ’n Haimer ophielden en de doops-
gezinden uit de Gemeenschap geheel verdwenen uit 
de boerschap. Op 6 juli 1926 werd een gedenksteen 
onthuld, bij de voormalige schuilkerk ’n Haimer, met 
de tekst: ‘In deze schuur hielden Twentsche doops-
gezinden in de 17de eeuw in ’t geheim hunne gods-
dienstoefeningen.’13

Joden
Niet alleen in de geschiedenis van de doopsgezin-
den speelt Twekkelo een rol, ook in de historie van 
de Joden in Enschede. Sinds 1919 bereidden Ne-
derlandse Joden en Joodse vluchtelingen uit vooral 
Duitsland zich voor op emigratie naar ‘het beloofde 
land’, zij werden de Palestina Pioniers genoemd. Een 
klein aantal bleef in Enschede. Op 6 februari 1934 
meldde het dagblad Tubantia, dat er 28 Palestina Pi-
oniers, jonge Joden, 25 mannen en 3 vrouwen, in 
Twente werden opgeleid tot landbouwer, Twente 
was daarvoor ‘bij uitstek geschikt’. Aan de Alsteed-
schestraat 23 werd voor deze jongeren een huis in-
gericht, beneden was de eetzaal, boven sliepen de 
jongens, de meisjes brachten de nachten door in een 
huis op nummer 7 in dezelfde straat, een ‘arme buurt 
met veel dronken mannen’, vond Mali Bruckental, 
die met haar man Hilel deze orthodoxe hachsjara 
leidde.14 

In januari 1938 verhuisde de groep Palestina Pio-
niers naar een grote villa aan de Strootsweg 460, 

de Haimer’s Esch, die beschikbaar was gesteld door 
de familie Beltman.15 Er kwamen buiten de familie 
Bruckental 21 Joodse mannen en drie Joodse vrou-
wen naar Twekkelo. Mali Bruckental vond Twekkelo 
een uitstekende plek voor Joodse vluchtelingen, 
want toen de nazi’s kwamen, zo schreef ze, ‘it was 
the best that occurred to us, that we were not seen 
in town’. De mannen vormden een probleem, want 
er was voor hen geen slaapplaats. Enige tijd konden 
ze de nacht doorbrengen in de garage naast de villa, 
later sliepen ze in het leegstaande Twekkelerschool-
tje, dat beschikbaar was gesteld door de gemeente 
Enschede. De gemeente maakte het gebouw bewoon-
baar. De hachsjara moest wel de kosten betalen, ze-
ventig gulden. De lokalen werden schoongemaakt, 
de kachels konden weer branden toen de pijpen wa-
ren gerepareerd, de verlichting was in orde gemaakt 
en de versleten gordijnen waren vervangen door an-
dere, gebruikte. 

De meeste jongens en meisjes hadden een streng 
religieuze wereldbeschouwing, maar ze volgden 
wel een normale schoolopleiding en hadden deel-
genomen aan het gewone maatschappelijke leven. 
In Enschede bleek dat ze orthodoxer waren dan de 
orthodoxe Joden in Enschede. De Duitse jongeren 
moesten in de synagoge aan de Prinsestraat wel op 
de achterste banken zitten, ‘omdat wij geen das droe-
gen en geen hoge hoed op hadden’, schreef één van 
hen. Het contact tussen Twekkelo en Enschede ver-
liep wat stroef, niet in het minst omdat Twekkelo 
was geïsoleerd, er waren nauwelijks verharde wegen 
tussen de afgelegen buurschap en de stad. Veel tijd 
hadden de Palestina Pioniers overigens ook niet om 
de stad en de Joden in de stad te bezoeken, want 
ze werkten hard en lang, op het land bij de boeren, 
en de studie vergde ook veel tijd. Het bleek dat de  

Het erve ’n Haimer 
was in vroegere tijden 
een ‘kerkschuur’, waar 
opgejaagde Twentse 
doopsgezinden hun 
godsdienstoefeningen 
konden houden.
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Enschedese Joden weinig op hadden met de ge-
vluchte Joden uit Duitsland, die zeker niet met open 
armen waren ontvangen. 

Er woonde tussen 18 januari 1938 tot 30 decem-
ber 1942 een groep van tussen de veertig en zestig 
Joodse vluchtelingen, een enkeling bleef enkele da-
gen, anderen enkele maanden. In 1942, toen in Ne-
derland en ook in Enschede de jacht op Joden een 
verblijf in ons land te gevaarlijk maakte, groeven 
de Palestina Pioniers in Twekkelo een schuilkelder, 
waar ze zich konden verstoppen voor Jodenjagers. 
Van de ruim 50 Palestina Pioniers die vanaf januari 
1938 aan de Strootsweg in Twekkelo woonden, heeft 
45 procent de Tweede Wereldoorlog overleefd.16

Eerste schoolmeester
Het Twekkelerschooltje, aan de Twekkelerweg 124, 
waarin vanaf 1939 drie lokalen waren ingericht voor 
de Joodse vluchtelingen, was één van de oudste mar-
kescholen in Enschede en omgeving. Het werd voor 
het eerst genoemd in een akte van 17 september 
1726, waarin werd gesproken over de schoolmees-
ter Jan Lantweerd in de marke Twickelo, de eerste 
schoolmeester in de buurschap.17 Bijna honderd jaar 
later, in 1826, was het schooltje te klein geworden 

en werd besloten een nieuwe school op het naast-
gelegen terrein te bouwen en het oude gebouwtje 
af te breken. Arend Jan Naaf, timmermansbaas in 
Enschede, kreeg er ƒ 1.550,-- gulden voor. De oude 
school die voor afbraak publiek werd verkocht, le-
verde ƒ 185,65 op. 

In 1880 besloot de gemeente Lonneker de scho-
len voortaan met een letter aan te duiden, Twekkelo 
kreeg School L. Twee jaar later werd de school uitge-
breid en verbouwd, een werk dat Gerrit Willem We-
gereef voor ƒ 2.840,-- uitvoerde. In 1908 kreeg de 
hoofdonderwijzer naast de school een huis. Bijna een 
eeuw mocht het schooltje dienst doen. In 1920 was 
het te klein geworden en werd de Twekkelerschool 
een vierklassige school, die achter de bestaande uit 
1828 werd gebouwd. Twee Hengelose aannemers 
vroegen er bijna ƒ 50.000,-- voor. In het begin van 
de jaren dertig liep het leerlingental sterk terug en 
op 1 januari 1934 hief de gemeente Lonneker de 
Openbare Lagere School L in Twekkelo op. In de ja-
ren daarna heeft het gebouwtje diverse bestemmin-
gen gehad en in 1939 was er voldoende ruimte voor 
de dertig Palestina Pioniers.

Het ‘boerenschooltje’ in Twekkelo

De school in Twekkelo – de foto is van plm. 1930 – was één van de oudste markescholen. 


