Winkels en bedrijven
Beckumerstraat 1 – 3
De smederij en winkel van Sachse

WINKELS EN BEDRIJVEN IN BOEKELO
BECKUMERSTRAAT 1 – 12
DE SMEDERIJ EN WINKEL VAN SACHSE
J.J. DE BOER – BOEKELO, 1 JANUARI 2012.

© J.J. DE BOER

Beckumerstraat 1-3

Er zullen niet veel dorpsgenoten zijn, die in dit oude plaatje het thans drukste stukje van Boekelo
herkennen. We zien aan het eind van de weg nog net de vage contouren van de spoorwegovergang.
Het witte gebouw aan de linkerkant is een voorloper van het Café – Restaurant “De Buren”. Aan de
rechterkant staat het pand, waarop de tekst “FA. JOH. SACHSE & Zn – tuingereedschap” de herinnering aan de winkel in huishoudelijke artikelen en ijzerwaren annex smederij levend houdt. Daarvoor
grazen de koeien nog in de wei van Mans-Hennik, waarop later winkels gebouwd zullen worden. De
mannen op de voorgrond staan te keuvelen voor de toenmalige kruidenierszaak.
We hebben het over een moment tussen de bouw van het café in 1896 en de verbouwing van het
pand van Sachse in 1928, terwijl gezien de staat van het wegdek waarschijnlijk aan een tijdstip rond
het einde van de Eerste Wereldoorlog gedacht kan worden.
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Ik kon niet precies achterhalen, wanneer het pand met het adres Beckumerstraat 1 gebouwd is. In de
voormalige gemeente Lonneker werden de adressen aangeduid met een letter en een nummer. Helaas wisselden de nummers nogal eens als er nieuwe huizen bijgebouwd werden. Het is daardoor
lastig om in de bevolkingsregisters de geschiedenis van een huis en de bewoners te achterhalen.
Toch is er wel iets over te zeggen en wel het volgende:
Willem Hulscher bouwde in 1895 het café, dat op de foto afgebeeld is. Hij verhuurde het in 1896 aan
Friedrich (Frits) Börgeling voor de duur van zes jaren. Daarna huurde deze het nog een jaar. In 1903
overleed Willem en betrok zijn zoon Jan Hendrik zelf het café. Frits Börgeling moest daarom vertrekken en hij vestigde zich aan de overkant. Dat pand was later genummerd G 147. Hij vraagt vergunning aan voor het hebben van een tapperij en krijgt die bij besluit van 6 maart 1905. Toen stond het
huis er dus al enige tijd.
Aan de spoorzijde van het huis was een veranda aangebouwd. Helaas is daarvan geen duidelijke foto
meer. Werknemers van de Boekelosche Stoombleekerij, die na werktijd per trein naar Haaksbergen
reisden, wachtten onder die veranda op de komst van de trein. Voor hen zal Börgeling vast menig
borreltje getapt hebben.
Friedrich Börgeling was van huis uit molenaar en was dat ook in Boekelo. Tegelijk staat hij ook te
boek als tapper. Hij zal zich vaak opgehouden hebben bij de molen, maar hij staat in de bevolkingsregisters ingeschreven op G 147. Daar overlijdt hij op 6 oktober 1916. Zijn vrouw Eulken Lansink zet de
werkzaamheden voort en wordt dan caféhoudster genoemd. Om haar inkomen aan te vullen heeft
ze na elkaar verschillende assistenten en klerken van de H.IJ.S.M. (Hollandsche IJzeren SpoorwegMaatschappij) in de kost. Personen, die respectievelijk uit Neede, Vorden, Leerdam en Wisch afkomstig waren. De spoorwegmaatschappij bracht regelmatig “vreemdelingen” naar Boekelo, die meestal
na enige tijd weer vertrokken, maar zich soms ook definitief hier vestigden.
Op 1 januari 1923 wordt vervolgens Jansje Wassink, weduwe Sachse, op G 147 ingeschreven en moet
Eulken Lansink verhuizen. Zij laat zich op 15 februari inschrijven op G 197.
De geschiedenis van het pand is nauw verbonden met de geschiedenis van de familie Sachse. Het is
voor beter begrip dan ook nuttig om eerst stil te staan bij relevante zaken uit de familiegeschiedenis.
De mij oudst bekende Sachse is Johan David. Hij was burgemeester van Gronau en vroedmeester
(verloskundige) en chirurgijn te Enschede. Hij kreeg in twee huwelijken negen kinderen, eerst in Gronau en later in Enschede. De jongste, Ferdinant Sachse (1799 – 1850), timmerman, vervolgt de stamreeks. Hij huwt met Geziena Bolk. Na twee van hun heel jong overleden kinderen volgt Johan David
(1834 – 1877). Hij wordt meesterknecht, kantoorknecht, bode van het begrafenisfonds en huwt
Hermina Jonkers. Hun oudste zoon, Ferdinand Hendrik, is voor deze beschrijving het meest van belang. In de stamreeks wisselen de namen Johan(nes) en Ferdinand elkaar per generatie af. Deze Ferdinand Hendrik Sachse werd in Enschede geboren in 1866. Hij huwde in 1896 met de even oude Jansje Wassink uit Oldebroek, dochter van een schilder, van wie de broer later als schilder in Boekelo
bekend werd. Ferdinand en Jansje betrokken na hun huwelijk als huurders het boerderijtje, dat bij
oudere Boekeloërs nog bekend is van “Loarhoes-Sien”, één van de laatste bewoners. Dat boerderijtje
stond achter de eiken aan de Meester de Wolfstraat, waar thans de seniorenwoningen van “De
Mans” staan. Tussen die eiken en de Beckumerstraat lag toen nog een weide van “Mans Hennik”, Jan
Hendrik Holtkamp. Het boerderijtje lag aan een doodlopende weg, die aan de overkant van het spoor
uitkwam op de huidige Dirk Papestraat en droeg daar later de nummers 50 en 52. De familie Sachse
bewoonde het linker gedeelte van het pand, naast de familie Laarhuis.
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“Loarhoes-Sien”, met rechts het uitzicht, dat men vanuit de boerderij had op de Beckumerstraat. Op het hek Johannes
Sachse, waarover later meer. Achter hem de weide van “Mans-Hennik” en uiterst rechts op die foto Beckumerstraat 10/12,
het pand, dat gebouwd en destijds bewoond werd door Cornelis Hulscher.

Ferdinand Hendrik Sachse en zijn vrouw Jansje Wassink kwamen na hun huwelijk in 1896 gelijk naar
Boekelo. Hij staat te boek als smid en werkte daarnaast gedeeltelijk in de Boekelosche Stoombleekerij. Het beroep van smid oefende hij niet thuis uit, maar in een schuur op een heel strategische
locatie, namelijk op grond van de boerderij De Kwinkeler, op de kruising van de wegen naar Twekkelo
(nu Kwinkelerweg), Hengelo (nu Windmolenweg) en de wegen naar Beckum en Usselo (nu
Beckumerstraat). Iedereen, die door Boekelo reisde kwam langs dat punt en er tegenover stond het
café van Hulscher. In een tijd,
waarin men zich uitsluitend te
voet of met een paard verplaatste, was dat natuurlijk dé
plek voor een (hoef)smid.
Thuis boerde Sachse een beetje voor eigen gebruik. Uit het
veetellingsregister van 1919
blijkt, dat F.H. Sachse 1 koe en
1 stuks jongvee bezat.
Op de foto zien we hoe het
paard van Nijhuis door de smid
beslagen wordt.

V.l.n.r. Johannes Sachse (*1899), Ferdinand Hendrik Sachse (*1866), G.J. Nijhuis (De Hös) en Johan Sachse (*1900).

Johan Sachse wordt in het bevolkingsregister smidsknecht genoemd. Hij is de beoogd opvolger van
vader Ferdinand Hendrik. Johannes heeft andere ambities en zou graag onderwijzer worden. Het
loopt anders. Onverwacht overlijdt op 4 februari 1916 Johan aan de gevolgen van een trap van een
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paard. Het ongeluk gebeurde in de wei van “Mans-Hennik”, die we hierboven op de foto al zagen.
Voor Johannes betekende dat, dat hij nu geacht werd zijn vader op te volgen, maar voorlopig is er
nog even tijd voor iets anders en vertrekt hij in 1918 naar Ommen. Niet voor lang overigens, want al
op 1 december 1921 overlijdt Ferdinand Hendrik. Hij is dan nog maar 55 jaar oud. Vanaf dat moment
is Jansje Wassink weduwe en zet ze, naar we gevoeglijk kunnen aannemen, met haar zoon Johannes
het bedrijf van haar man voort. Zij staat in de bevolkingsregisters dan vermeld als hoofd van het gezin. Voor Jansje is dit aanleiding om te verhuizen naar G 147 (thans Beckumerstraat 1). De koe en het
kalf zullen verkocht zijn en de vorige bewoner, Eulken Lansink, weduwe Börgeling, vertrekt, waarna
Jansje in februari 1923 met zoon Johannes en dochter Hermina haar intrek in het pand neemt.
In 1928 vraagt de Wed. F.H. Sachse vergunning
voor het verbouwen en aanbouwen van een
werkplaats, waarna de smederij van de overkant naar hier wordt verplaatst. Van dat jaar
dateert ook de winkelvergunning.
Gerritje Bont is geboren in Glanerbrug maar
komt in 1917 vanuit Aalten werken bij de onlangs getrouwde Hendrik Jan Baltink. Johannes Sachse en Gerritje Bont ontmoeten elkaar en dat leidt
in 1930 tot hun huwelijk.

Rechts het winkelwoonhuis met smederij. Daarvoor v.l.n.r. Hermina Sachse (*1897), Johanna Maria (Marietje) Oldeman ,
Gerritje Sachse-Bont (*1904), in de wagen: Jansje Gezina Sachse (*1931), ???..., ???..., Jansje Sachse-Wassink (*1866). Op de
spoorwegovergang de T-Ford type Centerdoor Sedan uit ± 1920 van Gerrit Hulscher. Links café Hulscher.
Foto : ± 1931.
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Een kijkje vanuit het woonhuis in de smederij. Johannes Sachse en dochter Jansje, samen met twee knechts.

Foto: ± 1936.

De knecht op de foto hiernaast was Geert Engbers. Hij was gediplomeerd hoefsmid.
Hij had zijn vak voornamelijk geleerd in de militaire hoefsmidschool te Amersfoort.
Vanaf 1938 was hij in dienst bij Johannes Sachse en bleef, met korte onderbreking
i.v.m. de oorlog, tot 1965/1966. Johannes Sachse was zelf ook gediplomeerd
hoefsmid, hetgeen bleek uit het fraaie emaille bord, dat op de gevel van de
smederij prijkte, maar Geert hield zich van beiden het meest bezig met het
hoefbeslag. Het fraaie bord is helaas gestolen en kan dus niet afgebeeld worden.
Onder Johannes Sachse werden de activiteiten uitgebreid met de verkoop en reparatie van rijwielen.
De oorlog werkte vertragend op de ontwikkeling van het bedrijf, maar in 1949 werden er grote
verbouwplannen gemaakt en gerealiseeerd. Bouwtekeningen geven daarvan een beeld. Aan de
spoorzijde waren drie
dubbele deuren. De
linker sloot aan op het
woongedeelte. Op het
plaatje is nog Oma
Wassink ± 1937 te zien
met haar kleinzoon
Ferdie. Daarnaast is
zicht op de zijkant van
de veranda voor de
andere deuren. Die
vormden de directe verbinding met de achterliggende voormalige tapperij. Bij de verbouwing,
waarbij het vooral ging om goede winkelruimte te creëren, verdween de veranda en werden de
deuren dichtgemetseld. De voorgevel is drastisch aangepakt en gewijzigd in een front met etalages.
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Bij de verbouwing verdween één van de karakteristieke gevels, waarvan het Boekelo van de jaren dertig er enkele kende.

In de smidse werden niet alleen paarden beslagen, maar de agrarische wereld vroeg ook om
geheel andere activiteiten. Op de foto’s zijn
daarvan een paar voorbeelden te zien.

Vooral de melkwagen op de rechter foto was in de jaren vijftig en zestig veel te zien in de weiden. In
het “huisje” bevond zich de melkmachinemotor, waarvan Sachse de merken Lister – viertakt en Sachs
(niet te verwarren met Sachse) - tweetakt verkocht. Daarop werd een vacuümpomp aangesloten,
waaraan via zwenkarmen en slangen de melkemmers van de melkmachine aangesloten werden.
Zoon Ferdie Sachse was vanaf 1951 ook werkzaam in het bedrijf en zijn opleiding tot monteur kwam
bij de ontwikkelingen van de landbouw goed van pas. Steeds meer werd er gemechaniseerd en het
accent verschoof van zelf maken in de smederij naar verkopen van bestaande producten en het onderhouden ervan. De Fa. J. Sachse en Zn. verkocht de Amerikaanse melkmachines van het merk
“Massey Harris”. De fabriek verkocht ook tractoren en zo kon het, dat Sachse daar ook enkele van
verkocht. De eerste, hiernaast, van het type “Pony” kocht Willem Hulscher.
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Later verkochten ze er nog één aan Scholten in Twekkelo en aan Johan Nijhuis (Hös-Jaan) in Boekelo.
Andere merken melkmachines waren Miele en Westfalia. In de winkel werden ondertussen wasmachines, stofzuigers, naaimachines en huishoudelijke artikelen en ijzerwaren verkocht.
Buiten werd benzine verkocht vanuit een 200 litervat met 2 maatglazen erop. Op locatie werden
olietanks ingegraven en dan door Sachse aangesloten op oliekachels.
Vader en zoon Sachse deden het werk niet alleen.
Vanaf het huwelijk van Ferdie met Jo Vissers in 1961
had zij een belangrijke rol in het hele winkelbedrijf.
Wie in het huidige Boekelo heeft niet zijn pannen en
potten, ijzerwaren en gereedschappen en overige
artikelen van haar gekocht. Je moest alert zijn op de
verkoop van nieuwe artikelen. Zo verschenen er in
1977 plotseling klompen in de winkel. Hoe dat
kwam blijkt overduidelijk uit nevenstaande advertentie. Het meisje uit Newfoundland, dat een paar
klompen wilde kopen, uitsluitend om thuis te laten
zien, op wat voor raar schoeisel die Hollanders lopen, kwam bij Jo de winkel niet uit, zonder een
paar, dat haar goed paste. Maatwerk, daar ging het
om.
Ferdie heeft het sheddak van de smederij vervangen
door een plat dak. Dat was in de tijd, dat een stuk
van de werkplaats bij de winkel aangetrokken werd.
Ferdie heeft nog wel deurhengsels en duimen voor de boeren gemaakt. Smidswerk was hoofdzakelijk
voor zijn vader en Geert. Hijzelf deed meer het monteurswerk, zoals bijvoorbeeld nieuwe mesjes op
maaibalken monteren en machines repareren en onderhouden. Voor het slijpen van schaatsen had
hij speciale machines. Kachels en haarden werden gerepareerd en daarna kwamen de oliekachels en
gaskachels, zowel in de verkoop als in de reparatie. Johannes verkocht de eerste elektromaaier aan
overbuurman Karel Ribbels. Later kwamen er meer benzinemotormaaiers, zowel voor verkoop als
voor service, maar daarvan liep de verkoop terug, mede door de opkomst van tuincentra.
Daarna is Ferdie met de verkoop van skelters begonnen. Dat had hij veel eerder moeten doen, want
dat was een groot succes. De skelters kwamen uit Wekerom. Ferdie haalde ze op, want dat leverde
nog wat korting op. Hij moest er eerst vijf tegelijk kopen en had daar wel zorgen over, maar die waren binnen een week al verkocht. Op het laatst had hij er wel meer dan veertig tegelijk op voorraad.
Op een gegeven moment zette de leverancier de skelters op internet en Ferdie ook. Toen hoefde hij
ze niet meer te halen. Wat hij vandaag verkocht en opnieuw bestelde, kreeg hij ’s morgens voor zeven uur in huis. Er zijn er veel verkocht aan passanten, die ’s morgens bestelden en ’s avonds kwamen ophalen. Het kwam ook voor, dat ze er één bestelden, een kop koffie aan de overkant dronken
en dan kwamen ophalen. Intussen maakte Ferdie de bestelling klaar door de onderdelen uit de doos
samen te voegen. Ze werden zelfs verkocht aan mensen, die ze meenamen naar Australië, Canada,
Curaçao of Oostenrijk. Die spreidden de onderdelen over meerdere koffers voor transport. Via inter-
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net kwamen klanten uit het hele land. Vaak waren het bijvoorbeeld vertegenwoordigers, die hier
naartoe reisden en dan gelijk een skelter meenamen.

Op het laatst had hij er wel veertig tegelijk ……………………

Op 31 december 2002 wordt de zaak gesloten. Het pand
is verkocht aan een projectontwikkelaar, die hoopt hier
een nieuw pand te kunnen realiseren met winkels en
daarboven appartementen. Een ambitieus plan. De tijd
zit niet mee en het plan wacht in 2012 nog steeds op
realisatie. Voor kopers van de appartementen is de
markt niet gunstig.
Ferdie en Jo zijn verhuisd
naar elders in Boekelo en
genieten daar van hun pensioen en hun hobby’s en
zetten zich in voor de Historische Kring, die dankbaar
gebruik maakt van hun kennis van het dorp.

Jo en Ferdie Sachse met hun laatste klant, Johan Wevers (Johan van Meierswönner)
Inzet: Het verlaten pand Beckumerstraat 1-3.
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Stamreeks van Ferdinand Hendrik SACHSE
Generatie I
32

33

Johan David SACHSE, vroedmeester, chirurgijn te Enschede Stad, Burgemeester van Gronau.
Tr. kerk (1) voor 1770 Geertruid ter MEIN (Anna Gertrud Tormin).
Tr. kerk (2) 1788 te Enschede Clara HERKINK (Harkink) (zie 339).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Isabella Siedonia Wilhelmina (Saks), ged. op 19-08-1770 te Gronau.
2.
Geertruid, geb. 1775 te Gronau, overl. op 06-01-1840 te Enschede.
3.
Sophia, geb. voor 1788.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Augustina, ged. op 20-02-1788 te Enschede. De ouders van Augustina waren de Lutherse Johan David Sachse en de Roomsche Clara Herkink. Zij waren ten tijde van deze doop nog niet getrouwd, maar beloofden te trouwen en hun kind Hervormd op te
voeden. Lidmaat Aaltjen Holthuis mocht haar toen ten doop houden. Overl. op
04-02-1805 te Enschede.
5.
Johan Friedrich, ged. op 15-12-1789 te Enschede.
6.
Joan Engelbert, ged. op 23-03-1792 te Enschede.
7.
Gerrit Vincent, ged. op 06-03-1794 te Enschede.
8.
Jan David, ged. op 24-05-1796 te Enschede.
9.
Ferdinant, ged. op 01-12-1799 te Enschede (zie 169).
Clara HERKINK (Harkink), naaister.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 329).
Generatie II

16

17

Ferdinant SACHSE, timmerman, fabrijksarbeider, ged. op 01-12-1799 te Enschede, overl. op
26-04-1850 te Enschede.
Tr. op 28-12-1827 te Enschede.
Geziena BOLK, dienstmeid, geb. op 22-03-1801 te Lage (Hannover), overl. op 05-09-1873 te
Enschede.
Uit dit huwelijk:
1.
Johan David, geb. ± 05-1828 te Weerselo, overl. op 15-04-1829 te Enschede.
2.
Jan David, geb. 1829/1830 te Enschede, overl. op 19-02-1832 te Enschede.
3.
Johan David, geb. op 22-03-1834 te Enschede (zie 89).
4.
nn, geb. op 06-03-1842 te Enschede, overl. op 06-03-1842 te Enschede.
Generatie III

8

9

Johan David SACHSE, Meesterknecht, kantoorknecht, bode van het begrafenisfonds, geb. op
22-03-1834 te Enschede, overl. op 20-08-1877 te Enschede.
Tr. op 12-08-1864 te Enschede.
Hermina JONKERS, geb. op 14-09-1836 te Enschede, overl. op 16-02-1900 te Boekelo.
Uit dit huwelijk:
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1.
2.

3.
4.

Ferdinand Hendrik, geb. op 12-09-1866 te Enschede (zie 410).
Adolphus, kleermaker, geb. op 10-01-1869 te Enschede.
Tr. op 26-04-1894 te Enschede Mietje Engelina VIERDAG, geb. 1867/1868 te Lonneker.
Gerhardus Johannes, schoenmaker, fabrieksarbeider, geb. op 30-10-1871 te Enschede, overl. op 09-09-1929 te Boekelo.
Gesina, geb. op 26-06-1874 te Enschede.

Generatie IV
4

5

Ferdinand Hendrik SACHSE, smid, geb. op 12-09-1866 te Enschede, overl. op 01-12-1921 te
Boekelo.
Tr. op 14-03-1896 te Oldebroek.
Jansje WASSINK, geb. op 16-04-1866 te Oldebroek, overl. op 04-06-1943 te Enschede.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermina, geb. op 24-02-1897 te Boekelo.
Tr. op 19-03-1925 te Ommen Harm OLDEMAN, horlogemaker, geb. 1896/1897 te
Ommen, Stad, zn. van Peter OLDEMAN, horlogemaker, en Johanna Maria BOLSENBROEK.
2.
Johannes, geb. op 14-01-1899 te Boekelo (zie 210).
3.
Johan, smidsknecht, geb. op 28-12-1900 te Boekelo, overl. op 04-02-1916 te Boekelo.
4.
Dirkje, geb. op 06-08-1902 te Boekelo.
Tr. Klaas REDDER, zn. van Marten REDDER, arbeider, en Jentje GRIT.
5.
Frederika Johanna, geb. op 03-01-1905 te Boekelo, overl. op 25-03-1905 te Boekelo.
6.
Ferdinand Hendrik, geb. op 02-07-1906 te Boekelo, overl. op 31-10-1906 te Boekelo.
Generatie V

2

3

Johannes SACHSE, smid, rijwielhersteller, geb. op 14-01-1899 te Boekelo, overl. 1974 te Boekelo.
Tr. op 26-04-1930 te Enschede.
Gerritje BONT, geb. op 13-08-1904 te Lonneker.
Uit dit huwelijk:
1.
Jansje Gezina, geb. op 06-01-1931 te Lonneker.
2.
Dina Johanna, geb. op 17-10-1932 te Lonneker.
3.
Ferdinand Hendrik (Ferdie), geb. op 16-09-1935 te Boekelo (zie 110).
Generatie VI

1

Ferdinand Hendrik (Ferdie) SACHSE, smid en winkelier, geb. op 16-09-1935 te Boekelo.
Tr. op 29-07-1961 te Enschede Jo Gerda VISSERS, geb. op 17-12-1936 te Enschede, dr. van
Hendrik Jan VISSERS, fabrieksarbeider, en Willemina Johanna RIETMAN.
Uit dit huwelijk:
2 dochters
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