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Beckumerstraat 10-12
De geschiedenis van dit pand begint met de geschiedenis van Cornelis Hulscher, de zoon van Willem
Hulscher op de boerderij “Kwinkeler”. Cornelis was aan één arm gehandicapt en was daardoor niet
geschikt voor het vak van boer. Hij kreeg verkering met Eliza Wilhelmina (Lieza) Gakink, de dochter
van een zadelmaker uit Haaksbergen. Zij trouwden in 1911. Aanvankelijk woonde het paar in Haaksbergen. Boekelo bleef trekken en de jonggehuwden besluiten in 1913 daar een blok van twee huizen
te gaan bouwen. Op onderstaande situatieschets zijn de te bouwen woningen in rood aangegeven.
De “weg naar de Boterfabriek” heet nu Windmolenweg.

De Beckumerweg (Beckumerstraat) is in 1913 nog onverhard. Er staan alleen nog maar het hulppostkantoor, thans garage
Vossebeld en de woningen, waarin nu de modezaak gevestigd is. Het in rood aangegeven pand is nu cafetaria “Het Spoor”
en is bekend onder de huisnummers 10 en 12.

Cornelis vraagt in april 1913 vergunning voor een dubbel woonhuis. De oppervlakte is 140 m2 en elk
huis heeft twee woonvertrekken beneden van respectievelijk 17 en 11 m2. Boven zijn slaapkamers.
Opvallend is, dat zich in de achterbouw een gemeenschappelijk privaat (W.C.) bevindt, met ton en
deksel. Boekelo kent nog geen riolering.

Voor- en achtergevel van Beckumerstraat 10 en 12, zoals ze voorkomen op de tekening bij de aanvraag in 1913.

De huizen worden gebouwd door H. Leferink, die ze eind oktober al oplevert. Op 22 november betrekken Cornelis en Lieza samen met (schoon)vader Johannes Frederikus Gakink de rechter woning,
later No 10. Cornelis wordt dan in het bevolkingsregister kantoorbediende genoemd.
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Het gaat niet goed met Lieza en daarom komt haar zuster Johanna Annegina (Jo) op 9 juni 1914 bij
hun inwonen als huishoudster. 22 augustus 1914 komt Lieza te overlijden en laat Cornelis als weduwnaar achter met haar vader en haar zuster. Op 25 september 1920 overlijdt ook zijn schoonvader
en vanaf dat moment voeren Cornelis en Jo samen de huishouding.
Als Cornelis in 1925 vergunning vraagt om een plaatijzeren schuurtje met asbestgolfplatendak te
bouwen, staat op de aanvraag, dat hij manufacturier is. Aannemelijk is, dat zijn vrouw de winkel bestiert, terwijl hij zijn kantoorbaan op de B.S.B. vervult. In ieder geval vindt hij het in 1929 wel noodzakelijk zijn woonhuis te verbouwen tot een echt winkelpand. Er werd in de woningen al winkelnering
gedreven, maar een echte winkel leek het nog niet. Cornelis vult het vragenformulier bij de aanvraag
als volgt in:

Op onderstaande tekening van juni 1929 is te zien, dat het rechter pand tevens een etalage krijgt en
dat de gang bij de winkel gevoegd werd.
Beckumerstraat 6:
Er gebeurt veel meer, want Cornelis
laat de architect Antonius Johannes
Schilderman uit Haaksbergen een
geheel nieuwe woning ontwerpen,
met bijpassend schuurtje en geeft
hem dan gelijk de opdracht het oude
pand aan te passen. Bij deze aanvraag
wordt Cornelis winkelier genoemd.
De oude architect (68) doet zijn werk
goed en ontwerpt een stijlvol huis.
Ook het schuurtje wordt in dezelfde
stijl getekend. Het huis heeft beneden
een woonkamer en een keuken, een

slaapkamer, een serre en een hal. Boven zijn drie slaapkamers ontworpen. Het huis wordt rondom voorzien van gemetselde en houten bloembakken. Daardoor wordt het huis
in Boekelo aangeduid met de naam “De Bloembak”. Het hier
beschreven pand staat rechts van de winkels op No 10 en 12,
tussen No 10 en de aansluiting van de Kwinkelerweg op de
Windmolenweg en de Beckumerstraat.
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Als het huis gebouwd is, wordt later de linkerzijde
van het oorspronkelijke pand zodanig aangepast,
dat ook daar een winkel met etalage ingericht kan
worden. De gemeenschappelijke achterbouw wordt
tegelijk opgesplitst. De beide woonhuizen zijn nu
twee onafhankelijke winkel-woonhuizen. Een en
ander zal in 1930 zijn beslag gekregen hebben. Cornelis en zijn Jo vertrekken naar Beckumerstaat No 6.
Saillant detail: Op aandrang van zijn moeder, Chrissemeuie, wordt 30 november 1933 getrouwd, want
samenwonen was in de dertiger jaren “not-done”.
Cornelis Hulscher en echtgenote Jo Gakink.

Kersting:
De linker woning, later No 12, wordt verhuurd. Het is uit de bevolkingsregisters niet helemaal duidelijk op te maken, wie wanneer daar gewoond heeft, maar het is aannemelijk, dat de eerste bewoners
Joseph Hendrikus Kersting, een koperslager, met zijn vrouw Wilhelmina Bertha Wigger en hun kinderen waren. Eén van de kinderen was Berendina Sophia Maria Kersting, die later huwde met de
brievenbesteller Tiggeler. Zij woonden na hun huwelijk ook aan de Beckumerstraat, op No 194. Wilhelmina is van Duitse komaf, uit Ochtrup. In het bevolkingsregister wordt zij winkelierster genoemd,
omdat ze in Boekelo ook een winkelnering dreef. Het vak van koperslager werd door twee zoons van
de familie voortgezet.
Kersting overleed in 1920 op 49-jarige leeftijd, maar toen was hij al uit het pand vertrokken.
Ter Bals:
Uit een adressenlijst van Wijk G van de Gemeente Lonneker uit 1917 blijkt namelijk, dat dan Jan Willem Hendrik ter Bals G 1382, het latere No 12 bewoont. Hij huurt met zijn vrouw, Bertha Geertruida
Catharina Radstake, de woning. Bals is kantoorbediende, maar hij heeft iets te maken met accijnzen.
Hij zal aanvankelijk douanewerkzaamheden hebben verricht. Na zijn huwelijk in 1911 zal hij van tijd
tot tijd overgeplaatst zijn. De oudste zoon wordt geboren in Valburg bij Nijmegen. Telkens komt het
gezin terug in Boekelo en de andere kinderen worden daar geboren. Omdat er soms huizen bijgebouwd werden zijn in Lonneker de panden meerdere keren vernummerd. Daardoor is niet altijd duidelijk over welk pand we het precies hebben. Feit is, dat Bals inwoonde op G 140 bij stationschef
Catharinus Johannes Bosboom. Dan woont hij in G 1391 en worden G 143 en G 1261 genoemd. Onduidelijk dus, of het hier verhuizingen of vernummeringen betreft.
Na 1917 is de situatie stabieler. Nu staat ook achter de kantoorbediende tussen haakjes “handelscorrespondent”. Hij werkt dan waarschijnlijk op het kantoor van de zoutfabriek of de Stoombleekerij.
Op 8 mei 1929 wordt het echtpaar uitgeschreven naar Heemstede – Meer en Bosch. De kinderen
waren toen al uitgevlogen en Beckumerstraat No 12 komt beschikbaar voor een nieuwe huurder.
Timmerman (Seinhorst):
In het pand No 12, vestigt zich nu een kruidenier. Velen noemen thans nog de naam Seinhorst en
daarna Timmerman, maar hoe zit dat nu precies? Uit de vele gegevens, die rond deze namen te achterhalen zijn, construeer ik de volgende gang van zaken. Of het precies zo gegaan is, heeft niemand
mij kunnen bevestigen, maar het ligt wel voor de hand. Twee voorvallen zijn hierbij van belang:
1. In Enschede heeft Gerrit Jan Seinhorst een handel in koloniale waren. De hoofdvestiging staat aan
de Kalanderstraat 23. Het bedrijf heeft filialen aan de Emmastraat, Deurningerstraat, Diezerstraat,
een straatje, dat toen in de binnenstad lag, Lipperkerkstraat, Oldenzaalsestraat en de Haaksbergerstraat 111. Dat laatste adres is voor dit verhaal van belang. Het ligt vlak bij Drukkerij Bronsema,
waarover hierna geschreven wordt.
2. Twee broers, Roelof en Hilbert Timmerman komen uit Ambt Hardenberg naar Enschede en trouwen daar respectievelijk in 1902 en 1901 met twee nichtjes, Grietje en Petertje Huisman. Roelof en
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Grietje krijgen vier kinderen en Hilbert en Petertje negen. Dan slaat het noodlot toe. Roelof en Grietje overlijden 1918 en 1920 aan de Spaanse griep. Hun oudste twee kinderen, Gerrit Jan en Jan worden dan opgevangen in het grote gezin van oom Hilbert. Die is grondwerker en zal het niet breed
hebben gehad en dus moet er gewerkt worden. Gerrit Jan vindt een baantje in Drukkerij Bronsema
aan de Haaksbergerstraat 100, waar Willem Soer bedrijfsleider is. Deze leidt de jongen op tot letterzetter en uiteindelijk tot typograaf. Gerrit Jan zal op hoge leeftijd nog met respect over zijn “strenge
doch rechtvaardige” leermeester spreken.
Willem Soer beijvert zich om dienstregelingen van bus en trein voor de gewone man toegankelijk te
maken. Omdat Seinhorst een bijna dekkend netwerk van winkels over geheel Enschede heeft, lenen
zijn puntzakken zich uitstekend voor het bedrukken en verspreiden van de dienstregelingen en er
wordt een deal gesloten tussen Bronsema en Seinhorst. Zo wordt “’n toet’n van Seinhorst” een begrip en “wast de ene hand de andere”. Zowel Willem Soer (Bronsema) als Gerrit Jan Seinhorst wordt
er beter van. Kan nog vermeld worden, dat de dienstregeling op “’n toet’n” een opvolger kreeg in
een poster, waarop meer gedrukt kon worden. Uiteindelijk groeide dit uit tot de zg. “Groene Gids van
Enschede”.
Mogelijk via deze relatie, of via de kerk, waar Bronsema, Seinhorst en Timmerman lidmaat van zijn,
krijgt ook Jan een baantje. Hij wordt loopjongen en in 1926 wordt hij al genoemd als winkelbediende.
Als Seinhorst ± 1930 een filiaal opent in Boekelo in het pand Beckumerstraat 12, krijgt Jan zijn kans.
Hij wordt filiaalhouder.
In 1935 overleed Gerrit Jan
Seinhorst. Dat zal het moment geweest zijn, waarop
Jan Timmerman de zaak
overnam en zelfstandig
ondernemer werd.
In de winkel werd een uitgebreid assortiment kruidenierswaren
verkocht.
Verder kon men er vleeswaren kopen, die op de vleesmachine van het stuk gesneden werden en er was
ook een afdeling drogisterijartikelen. De service was,
zoals vaak in plattelandswinkels. Had je buiten de
openingstijden iets nodig,
dan ging je achterom en
werd je altijd geholpen.
Advertentie uit 1926/1927.
Advertentie uit 1906/1907.
Zat iemand in het middaguur plotseling verlegen om een pakje
boter, dan werd dat door de gezinsleden direct bezorgd. Jan hanteerde boekjes, waarin op het kaft
een groot aantal artikelen vermeld stonden. De boekjes met de bestelling haalde hij op bij de klant
en later leverde hij per transportfiets de boodschappen aan huis af.
Eén van mijn informanten vertelde mij, dat naar de zaak van Timmerman vooral de mensen gingen,
“die het nogal goed konden doen”. Anderen gingen een paar huizen verderop, naar de Coöperatie.
Een keer per veertien dagen kwam voor bevoorrading een auto met suiker, koffie, thee en vele andere artikelen. Er kwam een vertegenwoordiger met kaas, die vanuit zijn auto de voorraad aanvulde.
Ook kwamen er aparte vertegenwoordigers voor koekjes, vleeswaren, borstelwerk, en enkele andere
artikelen. Roomboter haalde Jan zelf van de boterfabriek aan de Windmolenweg. Soms kwam er een
vertegenwoordiger van Verkade met chocolaadjes en die moesten dan natuurlijk eerst geproefd
worden.
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Winkelboekjes
met voorgedrukte
boodschappenlijstjes
als geheugensteun.

In 1968 overlijdt Jan.
Eén van zijn dochters
zet de zaak nog even
voort,
maar
dan
wordt in hetzelfde
jaar de winkel toch
gesloten. Na een periode van 37 jaar kwam
daarmee een einde
aan het tijdperk Seinhorst/Timmerman en
stond het pand leeg.

Rechts: Jan Timmerman in
zijn kruidenierswinkel
annex drogisterij.
Links en rechts advertenties uit: ZAKENLEVEN,
Officieel Maandblad
der Vereeniging
Boekelo’s Zakenleven
de
5 JAARGANG No. 60
26 NOVEMBER 1938
Het blad verschijnt maandelijks. De vereniging telt
eind 1938 29 leden, die
allen in het blad adverteren.
Adverteerder Florijn wordt
hierna nader besproken.
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Jan Timmerman en zijn vrouw Wilhelmina Johanna Schreurs
achter hun toonbank in Boekelo.

Uit interviews komt Jan tevoorschijn als een oppassend en gewaardeerd medeburger van Boekelo. Slechts eenmaal is in de archieven een brief te
vinden over een meningsverschil met de overheid.
Uit die brief uit 1952 van de Directeur van Gemeentewerken en Bouw- en Woningtoezicht aan
het College van Burgemeester en Wethouders
stamt de volgende passage, die aardig zicht geeft
over de vormelijke stijl, die men in die tijd hanteerde: “Met toezending van een ontwerpbesluit
voor het weigeren van een vergunning voor het
bouwen van een serre aan de woning Beckumerstraat no. 12 door de huurder J. Timmerman, heb
ik de eer U mede te delen, dat hij deze serre inmiddels zonder Uwe vergunning heeft gebouwd en in
gebruik heeft genomen. Het komt mij voor, dat
deze toestand niet kan worden gedoogd, zulks des
te minder omdat de eigenaar van de onderhavige
woning eveneens bezwaar heeft.” ……….. en dan
vervolgt de schrijver met opsomming van bepalingen en mogelijke straffen, als Jan de zaak niet
afbreekt. Het is maar goed, dat Jan niet heeft geweten, welke omvangrijke verbouwingen later
allemaal plaatsvonden, want dan had hij vast weinig begrip kunnen opbrengen voor deze weigering.
In tegenstelling tot No 12, waar de aanwezigheid
van Timmerman gedurende een lange periode een
constante factor was, vonden in No 10 vele wisselingen plaats. Het was in verband met het ontbreken van een aantal relevante archiefstukken niet
altijd eenvoudig daar een goed overzicht van te
krijgen, maar een reconstructie levert het volgende op:
Baltink:
We zagen al, dat de vrouw van Cornelis Hulscher,
Jo Gakink, een manufacturenzaak dreef in het
rechter pand. Toen zij en haar man verhuisden
naar De Bloembak op No 6 kwam No 10 vrij voor
verhuur. Een huurder werd gevonden in het echtpaar Baltink, hiernaast afgebeeld op hun trouwfoto. Het zijn Gerhard Herman Baltink en Aaltje van
de Pol. Zij trouwden op 2 november 1929. De bruiloft werd met ruim honderd gasten gevierd bij
Café-Restaurant “Spoorzicht” van G.J. ter Borg. De
gasten kregen een smakelijk diner à ƒ 1,50 per
couvert en er werd een goed glas geschonken. Een
fraaie rekening laat zien, dat men graag een sigaar
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opstak en helaas braken er ook zeven glazen. Schilder Heijink had het meubilair voor de woning en
een kniptafel voor de winkel netjes in de verf gezet, Wassink leverde allerhande borstelwerk en smid
Sachse zorgde voor de kolenkachel met toebehoren en het keukengerei.
Gerhard was metaalbewerker bij Heemaf en Aaltje stamde uit de aannemerij Van de Pol aan de Weleweg. Kennelijk hebben zij de zaak van Jo voortgezet, want Gerhard wordt dan winkelier in manufacturen genoemd. Passend in de jaren dertig, staat de zaak op naam van de man, terwijl voor de
hand ligt, dat zijn vrouw aanvankelijk de winkel dreef en hij zijn vak bleef uitoefenen. Als blijkt, dat
met de winkel een goede boterham te verdienen valt, zal daar steeds meer het accent op zijn komen
te liggen.
Aaltje krijgt haar eerste kind, Jan Hendrik, op 4 mei 1931 en een dag later wordt de 21-jarige dienstbode Anna Catharina Maria Kamphuis aangenomen. In de winkel zijn nu naast manufacturen ook
fournituren te koop. Op een kladje staat te lezen, dat onder andere rouwzakdoeken, lange en korte
schorten, sajet en wol werden ingekocht.
Lang heeft Baltink er niet gewoond. Al op 1 september 1936 vertrekt hij naar Haaksbergen. De verhouding met de huisbaas schijnt niet optimaal te zijn geweest en ook schijnt er in Boekelo sprake te
zijn geweest van stevige concurrentie. Bij de Boekelosche Stoombleekerij werd witte en gekleurde
katoen per kilo verkocht en daar voelden de plaatselijke manufacturiers, de hiervoor al genoemde
Dina Tiggeler-Kersting, Engelbert
Gerhard Roosink en Gerhard Herman Baltink, zich zo door benadeeld, dat ze een brief aan de
directie schreven, waarin ze beleefd doch dringend verzochten
deze handel te staken. Ze vroegen
wel uitdrukkelijk om geheimhouding van dit verzoek, om hun klanten niet tegen zich in het harnas te
jagen.
In Haaksbergen kwam een pand
beschikbaar, waarin de winkel kon
worden voortgezet en uitgebreid.
Het pand, waarvan hiernaast een
enigszins beschadigde foto, stond aan de Spoorstraat, waar
thans optiek Van der Werf is gevestigd. Directeur van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf, Jan Brummelman, staat hier met
zijn zoontje Jan Eduard voor de onlangs geopende winkel De
foto is in dit verslag opgenomen, omdat de winkel in Boekelo
eenzelfde uitstraling zal hebben gehad.
In een later stadium werd modieuze kleding verkocht, die in
een fraaie etalage geshowd werd.
Florijn:
Na het vertrek van Baltink heeft het pand niet lang leeggestaan. Cornelis Hulscher vond een nieuwe huurder in de persoon van Arend Jan Florijn. Arend Jan
was elektricien. Hij was in november 1936 in Eibergen getrouwd met Mina
Ebelina Snippe (links op de foto), waarna hij zich begin 1937 in Boekelo vestigde in Beckumerstraat 10. Er zijn geen bevolkingsregisters openbaar, waaruit
blijkt, of hij werkelijk in dat pand heeft gewoond, of er alleen zijn werkplaats
en winkel had. Het echtpaar woonde bij de geboorte van hun zoon in maart
1940 namelijk aan de Windmolenweg op No 74.
In 1939 werd hij gemobiliseerd. In mei 1940 heeft hij toen tegen de Duitsers
gevochten op de Grebbeberg. Daar werd hij gevangen genomen.
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De krijgsgevangenen werden na
een korte periode vrijgelaten,
waarna zij zich moesten melden.
Arend Jan deed dat niet. Hij ging
weer naar Boekelo, waar hij bij de
ondergrondse kwam. Zijn zoon
Wim, van wie ik deze informatie
ontving, herinnert zich, dat zijn
vader in dat verband namen
noemde als Kamp, Bel en Kees
van Amerongen. Florijn was technicus en maakte zenders voor de
ondergrondse.
In 1943 besloten Arend Jan en
zijn vrouw met hun gezin Boekelo
Arend Jan Florijn met zijn vrouw en zoon Wim.
te verlaten. Ze vertrokken naar Neede. Daar werd hij in 1944 door de Gestapo met geweld van zijn
bed gelicht en met anderen via Kamp Amersfoort naar het Oranjehotel in Scheveningen afgevoerd.
Omdat men van hem nadere inlichtingen over het verzetswerk wilde krijgen werd hij als enige niet
gefusilleerd maar afgevoerd naar Dachau. Onder zware beproevingen wist hij daar het eind van de
oorlog te halen. Vlak voor de bevrijding kreeg hij een besmettelijke ziekte, reden voor de kamparts,
om hem weg te sturen, in de hoop, dat Arend Jan daardoor bij de bevrijders een goed woordje voor
hem zou doen.
Terug in Neede bleek zijn zaak te zijn leeggeroofd. Als oorlogsinvalide kon hij weinig meer, maar met
de moed der wanhoop trachtte hij zijn radiozaak weer op te bouwen, in de hoop, dat zijn zoon die
later zou kunnen voortzetten. Toen hij echter in 1967 op 55-jarige leeftijd plotseling overleed, besloten zijn nabestaanden de zaak van de hand te doen.
Zuster Fijn:
Florijn was dus tijdens het begin van de oorlog de huurder van het pand, maar woonde er niet zelf.
Hij had er alleen zijn elektrotechnische werkplaats. Uit interviews met verschillende ouderen, die
toen nog maar kinderen waren, zo tussen de acht en zestien jaar, ontstaat het beeld van een zekere
geheimzinnigheid. “Er gebeurden daar vreemde dingen”, zei één van hen. Feit is, dat in het voorste
gedeelte van het huis een zuster Fijn huisde. Velen kennen haar naam en een paar mensen hebben
nog een beeld van haar, maar in de Enschedese archieven is ze niet terug te vinden. “Ze was een
kittig vrouwtje, dat met een tasje aan het stuur van haar fiets als wijkverpleegster door het dorp
fietste”, vertelde de één. Een ander, die op achtjarige leeftijd door haar verpleegd werd in het “Zustershuis” (Groene Kruisgebouw) aan de Boekelosestraat vond haar, nu terugkijkend, een gedecideerde dame. Meerdere keren werd genoemd, dat ze donker haar had en men vroeg zich af, of ze soms
van Joodse komaf was, maar dat lijkt onwaarschijnlijk voor iemand, die opvallend aanwezig was tijdens de bezetting. Ze assisteerde de dokter in de praktijk en bij bevallingen aan huis.
Een deel van de informatie blijkt te kloppen, maar veel bleef ook onduidelijk. Reden genoeg om een
grondig onderzoek naar deze dame te starten. Dat bleek niet eenvoudig, maar uiteindelijk is het gelukt om uit de verschillende puzzelstukjes het volgende verhaal samen te stellen:
De gezondheidszorg in Boekelo bestond uit de aanwezigheid van een huisarts, eerst dokter Koek en
daarna dokter De Jong, een vroedvrouw, mevrouw Leferink-Carrière en de zusters van het Groene
Kruis, die in het zg. “Zustershuis” aan de Boekelosestraat gehuisvest waren. In 1938 vertrok mevrouw
Leferink naar Hengelo en er werd opvolging voor haar gezocht en gevonden in de persoon van zuster
Fijn. Het ging daarbij om Johanna Maria Geertruida Fijn, voor haar intimi: Jo Fijn. Jo Fijn kwam eind
1938 of begin 1939 in Boekelo en betrok het pand Beckumerstraat No 10, vlak bij No 18, waar mevrouw Leferink haar praktijk had gehad. Weliswaar staat ook Florijn nog ingeschreven op dat huisnummer, maar we zagen al, dat hij elders woonde en het huis dus beschikbaar was.
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We ontvingen enkele foto’s. Bij de linker, uit een groepsfoto, bestaat enige twijfel, maar het is toch
zeer waarschijnlijk Jo Fijn. Bij de oudere dame is geen twijfel.

Johanna Maria Geertruida Fijn,

op deze foto zittend in de ligstoel tijdens een reünie in 1943.

Op de site van Oud Zelhem is te zien, dat Johanna Maria
Geertruida Fijn voorkomt in de plaatselijke lijst van vroedvrouwen. Daarbij wordt vermeld, dat ze van Hoensbroek,
de streek, waar ze geboren is, kwam en in Zelhem werkzaam was van 1931 tot 1938.
Jo Fijn hield praktijk in de voorkamer aan de straat. Ze
woonde achter en had boven haar slaapkamers. Ze was
niet de assistente van de nieuwe dokter Klaas de Jong,
maar zelfstandig vroedvrouw. Hij en Jo deden beide bevalJo Fijn op oudere leeftijd in Twello
lingen, maar het had met standsverschil en al of niet verzekerd zijn te maken, bij wie je moest zijn. Het “gewone volk” kwam bij de vroedvrouw terecht. Beiden werden geassisteerd door de zusters van het Groene Kruis.
Jo Ribbels-Hulscher, met haar man uitbaatster van “Het Hulscher”, het Hotel-Café-Restaurant op
Beckumerstraat No 2, was secretaresse van het bestuur van het Groene Kruis. Van haar zijn enkele
brieven bewaard en in één daarvan uit november 1941 verzucht ze: “Onze vroedvrouwencampagne
is nog een fiasco!” Ze geeft daarmee aan, dat ze vindt dat met name op het gebied van de kraamzorg
nog wel het een en ander kan worden verbeterd, waarover hierna meer.
Jo Fijn was bij haar komst in Boekelo 32 à 33 jaar. Ze was het vrolijke, kittige vrouwtje, zoals ze hiervoor beschreven werd. Ze had donker haar en had inderdaad mogelijk een Joods uiterlijk. Ze was
echter niet Joods en kon zich daardoor tijdens de bezetting vrijelijk bewegen door het dorp en naar
haar patiënten. Daar maakte ze dan ook dankbaar gebruik van.
Het zoontje van de groenteboer moest haar wekelijks een zak aardappels brengen, maar toen hij zijn
moeder vroeg, of die zuster die allemaal opat, werd hem te verstaan gegeven, dat hij zich daar beslist
niet mee moest bemoeien. Het was wel duidelijk, dat Jo Fijn zich inzette voor ondergedoken medeburgers, wat ook wel blijkt uit het volgende verhaal:
In augustus 1943 begeleidde zuster Fijn een bevalling. Het viel haar op, dat het oudere zusje van de
boreling haar moeder zo goed kon helpen. Het meisje, Nettie, was een jaar of zestien en zuster Fijn
zei, dat ze ’s morgens wel een paar uurtjes hulp kon gebruiken. Ze zou niet veel hoeven te doen: wat
stof afnemen en zo. Nettie had daar haar kamer, waar de bezems en emmers stonden. Als ze die
nodig had, kon ze die pakken. “Dan ging ik stoffen en schoonmaken en ook ging ik twee keer in de
week naar Beckum, om melk voor haar te halen. Daarna ging ik aan het werk en om twaalf uur kon ik
naar huis. Als ik tijd over had, moest ik appeltjes schillen. Die kwamen uit haar grote tuin. Die werden
in die tijd gedroogd”.
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De voorste kamer, de praktijk, hoefde Nettie niet schoon te maken. Zuster Fijn woonde daar achter
en had boven de slaapkamers. Op een morgen wilde Nettie haar emmer en zwabber pakken en toen
zag ze daar een heel stel mannen in de bezemkast. Ze schrok en die mannen schrokken natuurlijk ook
van haar en toen riep zuster Fijn haar bij zich. Ze moest aan niemand vertellen, dat die mannen daar
zaten, want die zouden een dezer dagen allemaal weggaan. Zij had ze daar verstopt. Nettie vermoedt, dat ze opgepakt zijn. Het waren allemaal Joden. Het speelde zich af, helemaal aan het einde
van de oorlog, toen de Duitsers nog overal in Boekelo zaten. Een paar dagen na het voorval zag Nettie geen van de mannen meer. Zuster Fijn zei tegen haar, dat ze allemaal weg waren. Het is niet bekend, of ze de oorlog overleefd hebben.
In het huis bevond zich ook nog een man. Een onderduiker, of iemand van de ondergrondse, wordt
verondersteld. Hij zou Keuzekamp heten, maar dat zal wel een gefingeerde naam zijn geweest. Tegen
het eind van de oorlog seinde hij met een lantaarn met rood en groen licht vanuit een diepe sloot
naar overvliegende geallieerde vliegtuigen. Bij de intocht van de Canadezen, bij de bevrijding van
Boekelo, was hij één van de eersten, die contact met hen zocht en ze de weg wees. Daarbij zat hij in
één van de eerste wagens, die vanuit Beckum Boekelo binnen denderden.
In een paar interviews met ouderen kwam naar voren, dat niet alleen “de mannen” en “Keuzekamp”
omstreeks de bevrijding plotseling uit Boekelo vertrokken waren, maar ook zuster Jo Fijn. Er werd
zelfs gesuggereerd, dat ze opgepakt zou zijn
door de bezetters. Dat is niet juist. Jo is kort
na de bevrijding vertrokken naar Twello, waar
ze nog lange tijd heeft gewerkt. In 1977 nam
ze afscheid als verloskundige en genoot nog
twaalf jaar van haar pensioen. In 1989 is ze op
82-jarige leeftijd in Twello overleden.
Jeltje Jelsma:
Er wordt in de tijd, dat Jo Fijn in Beckumerstraat No 10 woonde ook nog gerept over de aanwezigheid
van een jongere verpleegster, waarbij de naam van Jeltje Jelsma (1909-2001) valt. Of zij in het huis
gewoond heeft, of alleen maar van daaruit werkte, wordt niet vermeld. De brieven van Jo Ribbels
geven daar duidelijkheid over. Het bestuur van het Groene Kruis wilde de kwaliteit van de kraamzorg
verbeteren. Men vond kennelijk dat die met de aanwezige zusters onvoldoende gewaarborgd werd.
Dat was de reden, waarom gezocht werd naar een sollicitant, die beter aan de wensen van het bestuur en mogelijk ook die van zuster Fijn en dokter De Jong kon voldoen. In oktober 1941 solliciteerde Jeltje Jelsma. Jo Ribbels schrijft haar op 3 november 1941, dat het bestuur van het “Groene Kruis”
afd. Boekelo en Omstreken haar na de kennismaking op Zondag 2 November heeft benoemd met
ingang van 15 December 1941. Jeltje moet even schrijven, of ze de benoeming aanvaardt.
Kennelijk is één van de andere zusters, zuster Nijhoff, het niet met de gang van zaken eens en ze laat
weten, de
nieuwe
zuster niet
te willen
inwerken,
maar
moet dat
toch.
Jo
Ribbels
schrijft
daar het
volgende
over:
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Om moeilijkheden te voorkomen, heeft bestuurslid Rakers aangeboden om de nieuwe zuster tijdens
de kennismakingsweek te eten te vragen en Jo schrijft dan: “Dus u eet daar en slaapt op het wijkgebouw en komt bij ons uw kopjes koffie en thee maar halen hoor”.
Jeltje zien we hier links op
de foto en rechts met een
vriendin, hoogstwaarschijnlijk ook hier Jo Fijn, op een
vrije dag op haar kamer in
het Zustershuis. Ze aanvaardt de benoeming. In
dezelfde maand vertrekt
zuster Nijhhoff. Of dat verband houdt met Jeltjes
benoeming, of dat ze toch
al wilde vertrekken, vermeldt de historie niet.
Jeltje raakt al heel snel
goed ingeburgerd en komt
regelmatig bij zuster Fijn in
de praktijk. Dat zal de reden zijn, waarom verondersteld werd, dat ze ook daar woonde, maar dat is dus niet het geval.
Jeltje was een paar jaar als onderwijzeres werkzaam in Havelte. Ze was getrouwd, maar dat huwelijk
hield geen stand. In die tijd was dat een reden voor ontslag. Voor haar was dat de aanleiding om
samen met haar zus in Arnhem, Utrecht en het Sint Geertruiden Gasthuis te
Deventer de opleiding voor (kraam)verpleegster/wijkverzorgster te volgen.
Naast haar werkzaamheden voor en met Jo Fijn, was Jeltje regelmatig in de
dokterspraktijk te vinden. Dokter De Jong had in dat jaar een ernstig motorongeluk gehad. De praktijk werd waargenomen door dokter Herman
Waardenburg. De samenwerking met Herman verliep zo goed, dat de twee
al snel een relatie aangingen en in augustus 1944 besloten te trouwen. Ondertussen was Klaas de Jong zover hersteld, dat hij en zijn vrouw, die ook
arts was, de draad weer konden oppakken. Herman Waardenburg en Jeltje
verhuisden naar een fraaie dokterswoning in Glanerbrug, waar ze de praktijk overnamen van dokter Oldeboom en nog jaren praktijk hielden. Daar
werden hun drie zoons geboren.
Waardenburg tijdens
wintersport in 1948

De Vries:
In 1908 trouwen in Losser de in Friesland geboren Rinze de Vries en Jitske Altena. Rinze was een verklaard socialist, die in het katholieke Losser van zich liet horen. Hij richtte er de “rooie vakbond” op
en was oprichter van de afdeling Losser van de verzekeringsmaatschappij “De Centrale”, die aan de
vakbond was gelieerd. Het echtpaar kreeg zeven kinderen, die allen in Losser geboren werden. In de
crisistijd verhuisde het gezin naar Enschede.
Twee van hun kinderen zouden een rol spelen in Boekelo. Piet de Vries werd onderwijzer aan de
Openbare Boekelerschool en zou in 1950 hoofd worden van de Prof. R. Casimirschool in Enschede.
Zijn jongere broer Jan vestigde zich in 1947 in Boekelo in de Beckumerstraat No10. Hij was in 1939
getrouwd met Johanna Heusinkveldt, met wie hij zes kinderen kreeg. Volgens opgave van zijn zoon
John uit Australië had Jan daar van 24 september 1947 tot 1 januari 1951 een zaak in elektrische
huishoudelijke artikelen vóór in het pand, waar o.a. stofzuigers, kachels, waterkokers, wasmachines
en dergelijke werden verkocht. In de achtertuin was een elektrotechnische werkplaats, van waaruit
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hij zich bezighield met het aanleggen van licht- en krachtstroominstallaties, o.a. in fabrieken. De zaak
bleek niet voldoende rendabel en Jan besloot de activiteiten te beëindigen. Het gezin bleef nog enkele maanden in
het huis wonen,
maar verhuisde
uiteindelijk weer
naar Enschede,
van waaruit Jan
ging werken bij
Holland Signaal
in Hengelo. In
mei 1956 emigreerde de familie naar Australië, waar Jan in
1979 overleed
en Johanna op
90-jarige leeftijd
in 2006.
Jan de Vries met vrouw en vier kinderen ± 1950.
Bult:
In de bevolkingsregisters treffen we Bernard Gerhard Bult in 1924 aan op de Losserscheweg 75 in
Enschede. Hij is elektricien en bouwt een elektrotechnisch bedrijf en winkel op in de Oosterstraat. In
het voorgaande jaar is hij getrouwd met Gerritdina Hermina Buld (met een “d”) en met haar krijgt hij
enkele maanden later een zoon, Gijs Johan. Deze Gijs zou de opvolger moeten worden in de zaak,
maar in 1951 doet zich de gelegenheid voor een tweede zaak te beginnen in Boekelo. De Vries is net
vertrokken uit de Beckumerstraat No 10. 20 oktober 1951 trouwt Gijs met Ans Meijeringh en vertrekt
al gauw daarna naar Boekelo. Officieel staat de zaak op naam van vader B.G. Bult en huurt hij het
pand, maar zoon G.J. Bult verblijft daar en vader heeft er nooit gewoond.
Bernard werkte veel
voor fabrieken, vooral
voor Schuttersveld. Bij
die
werkzaamheden
werd “Boekelo” vaak
betrokken. Oud werknemers, zoals
Joop
Sonneveld en Henk
Poort, die in dienst
waren bij Gijs, herinneren zich, dat ze regelmatig
ingeschakeld
werden bij werk in Enschede. In Boekelo was
de werkplaats, maar
Gijs en Ans Bult op hun trouwdag in 1951
daar wordt ook gewerkt aan de opbouw van de elektriciteitszaak. Dat leidt in 1957 tot een eerste verbouwing. De toegangsdeur wordt in het midden van de gevel geplaatst en er komt ruimte voor een reclamebord boven de deur. Achterin de winkel wordt speels een podium gecreëerd, waar de artikelen goed tot hun
recht komen.
De bouwaanvraag wordt ingediend onder de naam van B.G. (Bernard), maar Gijs ondertekent en
daar hebben B&W kennelijk geen problemen mee.
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Tekeningen bij de
aanvraag voor de
verbouwing in
1957.

←

→

Er volgen grote
veranderingen,
als de huisbaas
komt te overlijden. Eerst overlijdt
Cornelis
Hul-scher
en
Gijs besluit een
poging te wagen, om het
gehele blok, No
10 en 12, te
kopen. Hij had
de koop rond en
het
voorlopig
koopcontract met
Jo Gakink
getekend,
toen zij
een jaar
na haar
man
plotseling kwam te overlijden. Spannend voor Gijs, of dat problemen zou geven bij de afwikkeling van
de koop, maar de nabestaanden deden niet moeilijk en de koop ging op 17 oktober 1962 gewoon
door. Het gevolg was, dat Bult nu ook de huisbaas was van Jan Timmerman. We zagen al, dat Jan in
1968 ook overleed en dat zijn nabestaanden enkele maanden later verhuisden naar Enschede. Dat
maakte voor Gijs de weg vrij voor een volgende stap,
waarbij de winkel aanmerkelijk werd vergroot. Al in
1969 werd besloten tot een grootscheepse verbouwing. Die werd zo uitgevoerd, dat de twee huizen nu
tot één werden samengevoegd. De toegangsdeur tot
de winkel werd nu, met een portiek, in het midden
geplaatst en door het wegbreken van muren ontstond
een forse aaneengesloten winkel. Gijs en Ans wilden
een stijlvol geheel en lieten het design inrichten door
de Firma K.W. Ribbels aan de C.F. Klaarstraat te Enschede. Zoon Carel Ribbels was gehuwd met Jo Hul13

scher van het Hotel, CaféRestaurant Hulscher en daardoor
een goede bekende van Gijs. Dat
zal bij de keuze vast meegespeeld
hebben.
In de zaak kwamen fraaie kasten
en een chique zitje en op een verhoging stond een wasmachine te
draaien. Radio- en televisietoestellen stonden langs de wand en de
overige artikelen waren smaakvol
geëtaleerd.
“De Bloembak”, het pand op No 6, werd met de grote bijbehorende
boomgaard verkocht aan de Hervormde Kerk van Usselo, die er in
1964 een houten kerkje ten behoeve van de Boekelose gemeenteleden oprichtte. In het woonhuis kwam toen Ds. Vos te wonen als
nieuwe buurman van Gijs en Ans.
Gijs was een heel sociale man, die aan allerlei dorpsactiviteiten deelnam. Zo was hij één van de eerste officieuze
Prinsen Carnaval, toen op initiatief van bewoners van de
Kwinkelerweg in “Het Hulscher” een “Kleintje Carnaval”
werd gevierd. Hij nam vol overgave deel aan de activiteiten
van de plaatselijke toneelvereniging en we zien hem op de
foto als Goedheiligman, samen met de dorpsdokter, Herman Dalenoord als Zwarte Piet, op bezoek bij het dochtertje, Jorieke, van de familie Sachse.
Op een oude foto, zo ongeveer uit 1950, zien we de vader
van het meisje, Ferdie Sachse, als jongeling samen met Gijs
Bult plaatjes draaien ter opluistering van het School- en
Volksfeest op de Wilhelminaweide aan de Windmolenweg.

Aardig is ook te weten, dat Gijs, in het
begin van het televisietijdperk, soms
een toestel tussen de geopende tuindeuren zette, op kratjes in de tuin
met planken een soort tribune
bouwde en dan zijn buren uitnodigde
Gijs Bult en Ferdie Sachse
voor het zien van een voetbalwedstrijd.
De zaak mag dan nog zo mooi verbouwd, vergroot en ingericht zijn, er kwamen helaas te weinig klanten. De concurrentie van bijvoorbeeld “De Grote Eén” met zijn uitgebreide assortiment en andere
zaken was groot en het kopers potentieel in het dorp was niet groot genoeg om ook zoveel verschillende apparaten op voorraad te hebben tegen vergelijkbare prijzen. Men kon via Bult wel bij de
groothandel Smelt terecht, maar dat leverde onvoldoende soelaas om het bedrijf voldoende rendabel te houden. Daarom besloten Gijs en Ans in 1974 de zaak te verkopen en iets anders te beginnen.
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Het gezin verhuisde naar Enschede en Gijs ging aan de slag bij de D.C.W. (Dienst Complementaire
Werken) en gaf daar leiding aan de elektriciens.
Gijs Bult is in Enschede in februari 2008 op 84-jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw overleed daar
enkele maanden later.
Zendman:
Bij akte van 7 juni 1974 bij notaris H.J.
Bessem kochten Martin Zendman en
zijn vrouw Liesbeth ter Meer het ongedeelde pand, nu alleen nog bekend
onder huisnummer 10, van Gijs en Ans
Bult.
Zij hadden vóór die tijd een cafetaria
gerund in het pand, dat bij oudere
Boekeloers bekend is als “De Coöperatie”. Dat pand was aangebouwd aan
het rechter gebouw op onderstaande
foto, maar is afgebroken, waarna door
de familie Schartman links een
aanbouw gerealiseerd is.
Martin Zendman en Liesbeth Zendman-Ter Meer

Al na vijf jaar vond een flinke verbouwing plaats en werd het
De voormalige Coöperatie.
pand feestelijk heropend onder de naam “Bikkery Martin”. Het was toen niet meer uitsluitend een
cafetaria, maar je kon er ook gezellig binnen een wat uitgebreider hapje eten.
De Lonneker Spöllers en Daansers
waren al geregelde gasten en
hadden toegezegd de opening met
hun aanwezigheid te zullen
opluisteren. Ze kwamen in vol
ornaat opdraven en dansten hun
folkloristische dansen op vrolijke
muziek.
Martin en Liesbeth hebben tot
1986 hier hun “Bikkery” gehad.
Daarna hebben ze hun heil
gezocht
in
Enschede
en
verhuurden ze het Boekelose
pand.
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Ten Asbroek:
Vanaf 1986 tot heden hebben Henk ten Asbroek en zijn vrouw Elly ten Asbroek-Tanke het pand gehuurd en drijven daar hun eetcafé-cafetaria-ijssalon, sinds enige tijd aan de straatkant uitgebreid met
een terras.
Henk en Elly zijn tot op heden de laatste ondernemers
in een lange stoet van voorgangers, die in het pand
hun boterham hebben proberen te verdienen. Zij
staan voorlopig aan het eind van de bewogen geschiedenis van dit pand aan de Beckumerstraat No 10 en 12.

Bijlage.
Als bijlage bij de geschiedenis van allen, die in het
pand Beckumerstraat No 10 en 12 gewoond en gewerkt hebben, volgt hier van elk een stukje genealogie. Door enkele gegevens van de personen en van
hun ouders te noteren krijgt de lezer een indruk, waar
ze allemaal vandaan kwamen. In de honderd jaar, dat
het pand nu in het dorp staat, is Boekelo behoorlijk
gegroeid en het blijkt dan ook duidelijk, dat er veel
16

mensen van elders zich tijdelijk of permanent hier vestigden.
De beschrijving is in de vorm van een korte kwartierstaat. Daarbij krijgt het kind het nummer 1, de
ouders de nummers 2 en 3 en hun ouders de nummers 4, 5, 6 en 7. Om privacy redenen is hierna
meestal de eerste generatie achterwege gelaten en begint de telling gelijk bij de nummers 2 en 3.
Als bij een echtpaar kinderen vermeld staan, dan zijn dat de kinderen, die tijdens het onderzoek naar
voren kwamen. De gezinnen zijn vaak niet compleet en bij nader onderzoek zouden wellicht nog
meer kinderen gevonden kunnen worden. Voor dit onderzoek is dat echter niet relevant.

Kwartierstaat Hulscher
Generatie II
2

3

Cornelis Hulscher, kantoorbediende, geb. Lonneker 26-12-1886.
Tr. (1) Haaksbergen 28-10-1911 Eliza Wilhelmina (Lieza) Gakink (zie 3).
Tr. (2) Haaksbergen 30-11-1933 Johanna Annegina Gakink, huishoudster, geb. Haaksbergen
22-12-1887.
Eliza Wilhelmina (Lieza) Gakink, geb. Haaksbergen 13-10-1883, overl. Boekelo 22-08-1914.
Generatie III

4

5

6

7

Willem Hulscher, landbouwer, geb. Boekelo op het erve Kwinkeler 11-06-1847, overl. Boekelo 11-06-1903.
Tr. Lonneker 25-04-1874.
Christina Leussink, landbouwster, geb. Neede op Groot Hoonte 26-12-1849, overl. Boekelo
op het erve Kwinkeler 06-05-1938.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Gerritdina, geb. Boekelo 15-03-1875, overl. Boekelo 02-01-1960.
2.
Gerritdina Gezina, geb. Lonneker 13-09-1876, overl. Enschede 05-05-1949.
3.
Jan Hendrik, landbouwer, caféhouder, geb. Lonneker 27-01-1878.
4.
Herman, geb. Boekelo 09-08-1879, overl. Boekelo 07-02-1882.
5.
Gerrit, landbouwer, geb. Lonneker 22-06-1881, overl. Boekelo 08-06-1955.
6.
Herman, spoorwegbeambte, distributieambtenaar, geb. Lonneker 12-09-1882, overl.
Winterswijk 29-07-1947.
7.
Jansje Aleida, geb. Boekelo 20-09-1884, overl. Boekelo 10-07-1887.
8.
Cornelis, geb. Lonneker 26-12-1886 (zie 2).
Johannes Frederikus Gakink, zadelmaker, geb. Haaksbergen 25-03-1839, overl. Boekelo
25-09-1920.
Tr. Haaksbergen 08-12-1883.
Hilligje ten Hoorn, vroedvrouw, geb. Hoogeveen 1857/1858, overl. Haaksbergen 20-11-1894.
Uit dit huwelijk:
1.
Eliza Wilhelmina (Lieza), geb. Haaksbergen 13-10-1883 (zie 3).
2.
Johanna Annegina, huishoudster, geb. Haaksbergen 22-12-1887 (zie bij 2).

Kwartierstaat Kersting
Generatie II
2

Joseph Hendrikus Kersting, koperslager, geb. Hengelo 01-04-1871, overl. Enschede
14-11-1920.
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3

Tr. Enschede 05-09-1901.
Wilhelmina Bertha Wigger, winkelierster, geb. Ochtrup - Pruissen 23-02-1879, overl. Enschede 28-05-1953.
Uit dit huwelijk:
1.
Berendina Sophia Maria (Dien), geb. Enschede 30-08-1902 (zie 1).
2.
Hendrikus Johannes Hermanus, elektricien, koperslager, geb. Enschede
04-07-1905.
3.
Bertus Johannes Hermanus, koperslager, loodgieter, geb. Enschede 18-12-1908.
4.
Sophia Elisabeth Maria, cassière, geb. Enschede 01-12-1911.
Generatie III

4
5

6
7

Johann Hermann Kersting, timmerman, geb. Ammeloe (Pruissen) 1840/1841.
Tr. Hengelo 30-10-1869.
Bernardina Hendrika Wilbrink, tapster, geb. Hengelo 1834/1835.
Uit dit huwelijk:
1.
Joseph Hendrikus, geb. Hengelo 01-04-1871 (zie 2).
Hendrik Wigger (Heinrich), fabriekarbeider.
Tr.
Sophia Elisabeth Prill, geb. Oldenzaal 1853/1854, overl. Losser 29-01-1931.
Uit dit huwelijk:
1.
Bernard Hermann, barbier, geb. Gronau 1876, overl. Enschede 02-11-1947.
Tr. Losser 19-05-1904 IJtje Jurna, geb. Rauwerderhem 1881/1882, dr. van Jan Sijbrens Jurna, bierhuishouder, en Wobbegje van der Meer.
2.
Wilhelmina Bertha, geb. Ochtrup - Pruissen 23-02-1879 (zie 3).
3.
Frederika Berendina Maria, geb. Lonneker 1880/1881.
Tr. Enschede 23-05-1907 Fredrik Gradus Johannes Wijdeveld, timmerman, geb.
Enschede 1880/1881, zn. van Frederik Hendrik Wijdeveld en Aleida Hendrika
Care.
4.
Frederikus Bernardus, behanger, geb. Enschede 29-04-1890.
5.
Jozef Franciscus, smid, geb. Enschede 10-03-1898.

Kwartierstaat ter Bals
Generatie II
2

3

Jan Willem Hendrik ter Bals, kantoorbediende (handelscorrespondent), geb. Tubbergen
13-08-1881, overl. Renkum 22-08-1943.
Tr. Lonneker 15-04-1911.
Bertha Geertruida Catharina Radstake, geb. Wisch 28-05-1880, overl. 22-06-1957.
Uit dit huwelijk:
1.
Karel, geb. Valburg 13-03-1902 (zie 1).
2.
Willemina Gerritdina Bertha, kantoorbediende, geb. Lonneker 11-05-1912.
3.
Barthold Jan, kantoorbediende, geb. Lonneker 17-09-1915.
4.
Bertha Geertruida Catharina, geb. Lonneker 04-10-1917.

Generatie III
4

5

Berend Jan ter Bals, belastingambtenaar, verificateur, geb. Neede, overl. Winterswijk
30-07-1911.
Tr. Neede 24-08-1878.
Gerritdina Willemina Hondelink, overl. Arnhem 04-11-1902.
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Uit dit huwelijk:
1.
Bertha Johanna Hendrika Engelina, geb. 01-01-1884 Oldenzaal.
Tr. Nieuw-Lekkerland 30-10-1913 Gerrit de Bruijn, geb. Nieuw-Lekkerland
21-04-1887, zn. van Lodewijk Johannes de Bruijn en Neeltje Holtermans.
2.
Gerrit Johan Willem, arts, geb. Lonneker 1879, overl. Amersfoort 29-01-1936.
Tr. Groningen 15-07-1909 Johanna van Slogteren, geb. Groningen, dr. van Arent
Lukas van Slogteren, handelsagent, en Fokje Borneman.
3.
Jan Willem Hendrik, geb. Tubbergen 13-08-1881 (zie 2).
6
7

Bernard Radstake, winkelier.
Tr. Wisch 28-11-1872.
Berendina Duitshof.
Uit dit huwelijk:
1.
Bertha Geertruida Catharina, geb. Wisch 28-05-1880 (zie 3).

Kwartierstaat Timmerman
Generatie II
2

Jan Timmerman, loopjongen, winkelbediende (1926), winkelier in kruidenierswaren, geb.
Enschede 25-06-1905, overl. 1968.
Tr. Enschede 16-07-1931. Op 24 juli 1931 wordt het echtpaar ingeschreven in Boekelo, gemeente
Lonneker, Bekkumerweg G 143, het latere Beckumerstraat 12.

3

Wilhelmina Johanna (Jo) Schreurs, geb. Enschede 20-06-1905.
Uit dit huwelijk:
1. drie kinderen
Generatie III

4

5

Roelof Timmerman, fabrieksarbeider, koopman in lappen, geb. Ambt Hardenberg
23-11-1874, overl. Enschede 15-10-1918. Roelof overleed tengevolge van de Spaanse griep.
Tr. Enschede 15-05-1902.
Grietje Huisman, dienstbode, geb. Steenwijkerwold 19-01-1873, overl. Enschede 12-04-1920.
Grietje overleed tengevolge van de Spaanse griep.

Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Jan, zetter, letterzetter, typograaf, geb. Enschede 11-03-1903. Gerrit Jan werkte
bij Bronsema.

2.
3.
4.
6

7

Tr. Enschede 09-12-1926 Willemina Johanna Odink, fabriekarbeister, geb. Enschede
1901/1902, dr. van Gerrit Jan Odink en Berendina Gezina Schreurs.
Jan, geb. Enschede 25-06-1905 (zie 2).
Gerritdina, geb. Enschede 15-04-1908.
Teunis, geb. Enschede 14-04-1913.

Herman Schreurs, fabriekarbeider (1904), schoolschoonmaker (1931), geb. Lonneker
1876/1877.
Tr. Enschede 18-08-1904.
Elisabeth ter Heide, fabriekarbeidster, geb. Steenwijk 1881/1882.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmina Johanna (Jo), geb. Enschede 20-06-1905 (zie 3).
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Kwartierstaat Seinhorst
Generatie II
2

Gerrit Jan Seinhorst, kruidenier (1889), winkelier (1918, 1920, 1922), koffiebrander, firmant
G.J. Seinhorst, geb. Wisch 1863/1864, overl. Enschede 11-02-1935. Gerrit Jan woont Alsteedseweg C119 (1899) en later Kalanderstraat 21 (1919).

3

Tr. Ruurlo 19-12-1889.
Jenneken Brouwer, boerwerkster, geb. Gorssel 1863/1864, overl. Enschede 30-09-1938.
Uit dit huwelijk:
1.
Everdina, geb. Enschede 1890/1891, overl. Enschede 21-04-1946.
Tr. Enschede 26-09-1918 Johan Boerman, boekhouder, geb. Lochem 1889/1890, zn.
van Gerrit Boerman, winkelier, en Judith Wansink.
2.
Johanna Hendrika, geb. Enschede 1891/1892.
Tr. Enschede 31-05-1922 Hendrik Zeggelt, procuratiehouder, geb. Enschede
1880/1881, zn. van Hendrik Jan Zeggelt en Grietje Reudink.
3.
Theodorus, geb. Enschede 1893, overl. Enschede 14-12-1894.
4.
Jeannette, geb. Enschede 1894/1895.
Tr. Enschede 09-06-1920 Hendrik Jan Wijers, banketbakker, geb. Aalten 1888/1889,
zn. van Hendrik Jan Wijers en Johanna Judith van der Meij.
Generatie III

4
5

6
7

Theodorus Seinhorst, landbouwer, geb. Bergh 1820/1821.
Tr. Wisch 30-04-1863.
Everdina Nibbelink, geb. Wisch 1838/1839.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Jan, geb. Wisch 1863/1864 (zie 2).
Evert Brouwer, landbouwer.
Tr.
Johanna Hendrika van der Meij.
Uit dit huwelijk:
1.
Jenneken, geb. Gorssel 1863/1864 (zie 3).

Kwartierstaat Baltink
Generatie II
2

3

Gerhard Herman (Gerhard) Baltink, metaalbewerker bij Heemaf, manufacturier, geb. Lonneker 19-02-1898, overl. Haaksbergen 10-01-1984.
Tr. Lonneker 02-11-1929.
Aaltje van de Pol, geb. Lonneker 10-01-1904, overl. Enschede 11-10-1977.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Hendrik, geb. Boekelo 03-05-1931, overl. Boekelo 05-05-1931.
2.
Toos Gerritdina, verpleegkundige, geb. Lonneker 04-06-1932, overl. Haaksbergen
02-12-2010.
3.
Jan Hendrik, geb. Enschede 29-07-1934.
Tr. Haaksbergen 19-03-1959 Ali Johanna Lassche, dr. van Egbert Lassche en Hendrika Klein Buursink.
4.
Gerritdina, geb. Haaksbergen 22-11-1940, overl. Hengelo 07-01-2002.
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Tr. Jacob Kanbier. Het echtpaar Kanbier woonde in 1979 in Beckumerstraat 11 te Boekelo.
Generatie III
4

5

6
7

Gerrit Jan Baltink, fabriekarbeider, fabrieksbaas, geb. Lonneker 25-11-1870, overl. Enschede
07-05-1935.
Tr. Lonneker 30-09-1892.
Gerritdina Senkeldam, geb. Lonneker 16-05-1870, overl. Enschede 07-12-1907.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrika Berendina (Iet), geb. Lonneker 19-12-1892, overl. 24-06-1995.
Tr. Lonneker 24-08-1923 Fredrik Johan Bos, magazijnchef, geb. Haaksbergen
1892/1893, zn. van Fredrik Bos, landbouwer, en Johanna Scholten.
2.
Herman Gerhard (Herman), kantoorbediende, geb. Lonneker 17-08-1894.
Tr. Lonneker 11-04-1921 Maria Aleida van Gaalen, geb. Lonneker 1892/1893, dr. van
Hendrik Arnoldus Johannes van Gaalen, chef machinist, en Gerritje Hemken.
3.
Bertha Gerritdina (Bet), geb. Lonneker 17-01-1896, overl. Deventer 07-04-1987.
Tr. Lonneker 02-06-1922 Hendrik Kamps, belastingcommies, geb. Emmen
22-02-1892, overl. Deventer 08-03-1981, zn. van Albert Kamps, winkelier, en
Harmke Draaijer.
4.
Gerhard Herman (Gerhard), geb. Lonneker 19-02-1898 (zie 2).
5.
Gerrit Hendrik Hendrik, kantoorbediende, geb. Lonneker 20-01-1902, overl. Haaksbergen 11-01-1991.
Tr. Lonneker 27-09-1930 Jansje Westendorp, geb. Lonneker 1904/1905, dr. van Gerrit Jan Westendorp, landbouwer, en Johanna Gerritdina Oosterveld.
6.
Johan Gerrit (Johan), geb. Lonneker 16-11-1905, overl. Hengelo 19-11-1979.
Tr. 28-07-1934 Gerda Hof te Koesveld, geb. Lonneker 12-07-1907, overl. Hengelo
16-11-1975.
Hendrik van de Pol, timmerman, geb. Renkum 04-02-1876, overl. Boekelo 31-08-1925.
Tr. Enschede 27-03-1902.
Teuntjen Ebbekink, geb. Markelo 28-09-1872, overl. Boekelo 08-09-1965.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Willem (Willem), aannemer, geb. Boekelo 20-08-1902, overl. Boekelo
09-08-1975.
Tr. Lonneker 04-07-1931 Hermina Westendorp, geb. Lonneker 1904/1905, dr. van
Jan Westendorp, landbouwer, en Johanna Weldink.
2.
Aaltje, geb. Lonneker 10-01-1904 (zie 3).
3.
Everdina, geb. Boekelo 24-05-1910, overl. Haaksbergen 25-12-2009.

Kwartierstaat Florijn
1

Jan Florijn.
Generatie II

2
3

Arend Jan Florijn, elctricien, geb. Haarlo 16-09-1912, overl. Doetinchem 19-11-1967.
Tr. Eibergen 19-11-1936.
Mina Ebelina Snippe, geb. Emmen 08-06-1912, overl. Neede 24-11-1993.
Uit dit huwelijk:
1.
2 kinderen
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Generatie III
4
5

6
7

Jan Willem Florijn, landbouwer, geb. Haarlo 07-05-1872, overl. Borculo 07-04-1950.
Tr. Borculo 03-05-1912.
Harmina Rotman, geb. Borculo 06-12-1912, overl. Neede 05-05-1960.
Uit dit huwelijk:
1.
Arend Jan, geb. Haarlo 16-09-1912 (zie 2).
Rense Snippe, geb. Odoorn 1876/1877.
Tr. Emmen 19-02-1901.
Margje Bergsma, geb. Emmen 1878/1879, overl. Eibergen 17-09-1942.
Uit dit huwelijk:
1.
Mina Ebelina, geb. Emmen 08-06-1912 (zie 3).
2.
Willem, overl. Emmen 18-09-1920.

Kwartierstaat Fijn
Generatie I
1

Johanna Maria Geertruida (Jo) Fijn, vroedvrouw, geb. Brunssum? 16-12-1907, overl.
Twello 23-11-1989.
Generatie II

2
3

Jan Reinder Fijn (Reinder Jan), geb. Assen 29-10-1877.
Tr.
Janna Maria Geertruida Delgorge, geb. Huizum gem. Leeuwarderadeel 15-07-1884.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna Maria Geertruida (Jo), geb. Brunssum (?) 16-12-1907 (zie 1).
2.
Alida Jantina, geb. Sint-Pieter, overl. Sint-Pieter 05-07-1917.
3.
Margreta Gesina, geb. Heerlen, overl. Heerlen 06-03-1930.
4.
H.D.
5.
J.R.
6.
F.Z.
7.
K.M.
8.
A.J.
9.
P.H.
Generatie III

4
5

6
7

Ebel Fijn, schippersknecht.
Tr.
Jantje Boeling.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Reinder (Reinder Jan), geb. Assen 29-10-1877 (zie 2).
Hubertus David Delgorge, leerling machinist, geb. Utrecht 20-10-1856.
Tr. Groningen 08-07-1880.
Janna van der Woude, geb. 1855/1856.
Uit dit huwelijk:
1.
Janna Maria Geertruida, geb. Huizum gem. Leeuwarderadeel 15-07-1884 (zie 3).

Kwartierstaat Jelsma
22

Generatie II
2

Hermanus Jacob Alexander Waardenburg, arts, geb. Tomohon 21-04-1914, overl. Kampen
25-04-1998. Hij behaalt in april 1939 zijn doctoraal geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In
maart 1955 wordt hij benoemd in de Culturele Raad Enschede.

3

Tr. (1) 19-08-1944, sch. 1969 Jeltje Jelsma (zie 3).
Tr. (2) G. de Bruin.
Uit het eerste huwelijk:
1.
3 zoons
Jeltje Jelsma, onderwijzeres, verpleegster, wijkverzorgster, geb. Lippenhuizen 24-02-1909,
overl. 26-02-2001.
Tr. (1) Havelte 23-09-1932, sch. Assen 23-10-1934 Luitzen Oosterhoff, veehouder, geb. Havelte 20-01-1899.
Tr. (2) 19-08-1944, sch. 1969 Hermanus Jacob Alexander Waardenburg (zie 2).
Uit het tweede huwelijk: 4 kinderen (zie onder 2).
Generatie III

4

5

6
7

Alexander Willem Frederik Waardenburg, geb. Velsen 14-06-1889, overl. Zwolle
16-08-1972.
Tr. Rotterdam 05-06-1913.
Emilie Kiel, geb. Schalke Dld. 24-03-1882, overl. Utrecht 23-11-1944.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermanus Jacob Alexander, geb. Tomohon 21-04-1914 (zie 2).
Meinte Jelsma, geb. Hemrik gem. Opsterland 23-04-1883.
Tr. Opsterland 08-05-1908.
Sjoukje Hoogeveen, geb. Lippenhuizen gem. Opsterland 15-07-1884.
Uit dit huwelijk:
1.
Jeltje, geb. Lippenhuizen 24-02-1909 (zie 3).

Kwartierstaat De Vries
Generatie II
2

3

Rinze de Vries, fabriekarbeider, kantoorbediende, propagandist (Eendracht), geb. Ængwirden
24-06-1882, overl. Enschede 18-11-1935.
Tr. Losser 21-08-1908.
Jitske Altena, fabriekarbeidster, geb. Harlingen 1881/1882, overl. Enschede 27-04-1943.
Uit dit huwelijk:
1.
Grietje, geb. Losser 26-05-1909, overl. Losser 27-05-1909.
2.
Pieter (Piet), onderwijzer, hoofd der school, geb. Losser 07-05-1910.
3.
Trijntje, geb. Losser 13-08-1911.
4.
Jan, geb. Losser 21-01-1915.
Tr. Enschede 30-10-1939. Jan en Johanna ontmoetten elkaar in Winterswijk bij de A.J.C.
Echtgenote is Johanna Heusinkveldt, geb. Dinxperlo 12-01-1916.
5.
Jacob, geb. Losser 11-04-1917, overl. Losser 02-06-1917.
6.
Douwe, geb. Losser 11-04-1917.
7.
Jacob, geb. Losser 16-10-1918.
Generatie III

23

4
5

6
7

Pieter Jacobs de Vries (Petrus).
Tr.
Grietje Wiegers Klaren.
Uit dit huwelijk:
1.
Rinze, geb. Ængwirden 24-06-1882 (zie 2).
Jan Altena, landbouwer.
Tr.
Trijntje van Stralen.
Uit dit huwelijk:
1. Jitske, geb. Harlingen 1881/1882 (zie 3).

Kwartierstaat Bult
Generatie II
2
3

Gijs Johan Bult, electriciën, geb. Lonneker 20-10-1923, overl. Enschede 12-02-2008.
Tr. Enschede 20-10-1951.
Anna Geertruida Lowina (Ans) Meijeringh, geb. Enschede 03-09-1928, overl. Enschede ±
05-2008.
Generatie III

4
5

6
7

Bernard Gerhard Bult, electricien, geb. Enschede 06-06-1900.
Tr. Lonneker 02-06-1923.
Gerridina Hermina Buld, geb. Lonneker 15-09-1900.
Uit dit huwelijk:
1.
Gijs Johan, geb. Lonneker 20-10-1923 (zie 2).
2.
Johanna Hermina, geb. Lonneker 20-11-1926.
Johan Meijeringh, tuinman, geb. Enschede 1904/1905.
Tr. Enschede 12-05-1928.
Everdina Diphoorn, textielarbeidster, geb. Enschede 1901/1902.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Geertruida Lowina (Ans), geb. Enschede 03-09-1928 (zie 3).
2.
Jacoba, geb. Enschede 17-02-1935.
Tr. Regtuit.

Kwartierstaat Zendman
Generatie II
2
3

Maarten Johan Zendman, geb. Enschede 20-01-1946.
Tr. Enschede 13-07-1966.
Elisabeth ter Meer, geb. Boekelo 13-09-1946.
Uit dit huwelijk:
1.
kinderen
Generatie III

4

Johan Zendman, wever, geb. Goor 12-08-1910, overl. Enschede 01-07-1985.
Tr. Enschede 23-10-1937.
24

5

Masje Slot, dagdienstbode, geb. Enschede 08-05-1913, overl. Enschede 23-11-1990.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geb. Enschede 07-02-1941.
2.
Herman Jan, geb. Enschede 13-11-1943.
3.
Maarten Johan, geb. Enschede 20-01-1946 (zie 2).

6

Bertus ter Meer, bankwerker, geb. Lonneker 23-04-1905.
Tr. Lonneker 20-12-1930.
Elisabeth Johanna Assink, geb. Lonneker 26-09-1906.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth, geb. Boekelo 13-09-1946 (zie 3).

7
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Zendman

Voor dit onderzoek zijn veel personen benaderd, die met hun informatie een kleine, of grotere bijdrage hebben geleverd aan het geheel. Zij
wezen de weg, gaven interviews of toverden oud fotomateriaal tevoorschijn. In alfabetische volgorde:
Jan en Ali Baltink-Lassche, Jan Baltink, Nick Baltink-Vosman, Jurjen Bolhuis, Herman Dalenoord, Liesbeth Dalenoord, Wim Florijn, Wil FijnNijwening, Carla Gerritsen, J.M. Gerritsen, Hannie Grootehaar-Brouwer, Evert Jan Hannivoort, G.J. en Riet Hollink, Ali Holtkamp, Marja en
Wim Hulscher, Klaas de Jong, Wouter de Jong, H.J. Kamp, Fred Kamps, Klein Burink, Lien Lubach-Pieper, Geesje Middendorp, Femke
O’Malley-Waardenburg (Verenigd Koninkrijk), Wim van de Pol, Coos Regtuit, F.M.C. Robinson-Oude Groen, Anke Roose-Hulscher, Nettie
Roozendaal-Pieper, Ferdie Sachse, Gerard Schartman, Joop Sonneveld, Roeli Timmerman, Æbel de Vries, John de Vries (Australië), Ingmar
en Peter Waardenburg, Martin Zendman,
Instanties: Artsen – Boekelo, Centraal Bureau voor Genealogie – Den Haag, Livio – Enschede, Stadsarchief – Enschede.
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