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"Grols verleden" - Nummer 3 ^rS -i 

Oudheidkundige Vereniging Groenlo 

De Oudheidkundige Vereniging Groenlo (opgeric ht 15 
januari 1976} heeft tot doel het bestuderen en vastleggen 
van gegevens op het gebied van geschiedenis, taal, 
folklore, genealogie en archeologie van Groenlo en 
directe omgeving Tevens stelt ziJ zich ten doel het 
beschermen van het historisch erfgoed van Groenlo 
Nadere informatie over onze vereniging is te zien op de 
Hebsite van de gemeente Groenlo HRH groenlo nl of 
beschikbaar \ia onze folder die op het secretariaats
adres verkrijgbaar is 

Tijdschrift voor de historie 
van Groenlo en directe omgeving 
Jaargang 2 - Nr 3 (mei 2002) 
Het tijdschrift verschijnt op onregelmatige 
tijdstippen 

Redactie: 
Martie Rouwmaat, e-mail mmrouwinaat@wish net 
Henny Garstenveld, e-mail hennygarstenveld@hetnet nl 

Eindredactie: 
Ben Verheij, e-mail btmverheij©planet nl 

Redactie-adres: 
Martie Rouwmaat 
Borculoseweg 44 
7141 VM Groenlo 
tel 0544-464678 
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Ronald Brockotter 
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Drukkerij Maarse bv 

Bijdragen: 
Bijdiagen voor ons tijdschrift kunnen op elke manier 
aangeleverd worden mondeling, handgeschreven, 
typemachine of computermatig Als men met de 
computer wei kt dan graag op diskette (Word, WP of 
ASCII) aanleveren of per e-mail, mét uitdraai op papier, 
de bijdragen graag voorzien van illustraties 

Overname artikelen: 
Publikatie of overname van artikelen (geheel of gedeel
telijk) IS alleen toegestaan met schriftelijke toestemming 
van de redactie 

Lidmaatscliap: 
Het lidmaatschap kost € 13,61 per jaar Aanmelding bij 
het secretariaat Jan Steenstraat 13, 7141 XH Groenlo, 
tel 0544-465167 Opzegging van het lidmaatschap 
tenminste één maand voor het einde van het kalenderjaar 
bij het secretariaat 
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voorkant: 
bovenste foto: vooraanzicht van 
Schoenmakerij en Schoenwinkel Rouwmaat 
aan de Ruurloseweg 12 te Groenlo, midden 
jaren vijftig. 
onderste foto: winkel van Bakkerij Milius 
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foto: Bakkerij Milius aan de 
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Voorwoord 

Dit jaar bestaat de stad Groenlo 725 jaar. Een gedenkwaardig moment, zeker ook gezien vanuit de 
invalshoek van onze vereniging. Een uitgebreid palet van feestelijkheden en activiteiten zullen in de 
loop van het jaar gestalte krijgen. Een breed opgezette historische tentoonstelling is één van de acti
viteiten. De Oudheidkundige Vereniging is de initiator van deze tentoonstelling en Henny 
Garstenveld verzorgt het onderdeel oude foto's van deze historische tentoonstelling. 

Daarnaast zullen we in het jaar 2002 een tweetal nummers van het Grols verleden publiceren. Het 
tweede nummer zal in zijn geheel gewijd zijn aan het 75-jarig bestaan van de Burgerharmonie. Een 
viertal artikelen vormen de inhoud van dit eerste nummer. 

Martie Rouwmaat geeft in zijn artikel getiteld Jan Rouwmaat en Scapinol een interessante blik op de 
genealogische relatie tussen de familie Rouwmaat en de alom bekende winkelketen Scapino. Dit arti
kel leert dat genealogie niet alleen een kwestie is van snuffelen in archieven en het vervolgens opzet
ten van fraai gereconstrueerde stambomen. Genealogie is ook het praten met mensen over hun verle
den waardoor dat verleden weer een (stukje) levende werkelijkheid wordt. Door dat praten komen 
soms al bijna vergeten relaties, situaties en historische voorwerpen boven water die de betrokkenen 
nog eens extra confronteert met hun verleden. Enkele mooie voorbeelden hiervan zien we in dit arti
kel, met als absoluut hoogtepunt het gegeven dat door de contacten die Martie Rouwmaat geïnspi
reerd heeft het mogelijk bleek om een fraaie koperen naamplaat na meer dan dertig jaar weer in han
den te stellen van de nazaten van de eigenaar door een heel genereus gebaar van de huidige bezitter! 

Bart Milius en Bert Smeenk vertellen het verhaal van Bakkerij Milius. De geschiedenis van deze bak
kerij bestrijkt een periode van meer dan 160 jaar die eindigt in 1979 wanneer Bart Milius (gedwon
gen door de omstandigheden) de bakkerij moet sluiten. We krijgen een breed beeld van de ontwikke
lingen in die ruim 160 jaar met daarnaast interessante kijkjes op het dagelijkse leven in de bakkerij 
zelf en op de relaties met de klanten. En de familiegeschiedenis wordt ook niet vergeten! Dit verhaal 
is des te interessanter omdat het „compleet" is, d.w.z. het vertelt de geschiedenis van een bedrijf van 
de oprichting tot de sluiting en is daarmee in de ware zin des woords bedrijfsgeschiedenis. 

Johan Pleiter geeft ons zicht op Het Grolse stationsgebouw en de plaatselijke bureauhouder Jans 
Roerdink, in de oorlogsjaren. Het wel en wee van de oorlogsjaren krijgt hier aandacht waarbij de 
nadruk ligt op alles wat te maken had met het voedselverdeelsysteem dat toen ingevoerd werd om het 
beschikbare voedsel zo goed mogelijk over de bevolking te verdelen. Het verhaal bevat passages die 
ons de schrikbeelden van dit oorlogsgebeuren - maar ook voorbeelden van zeer moedig optreden! -
op heel indringende wijze voor ogen voeren. 

Joep van der Pluijm heeft met zijn in 1999 verschenen boek De vestingstad Grol, geschiedenis van 
de vestingwerken van Groenlo de grondslag gelegd voor de bestudering van alles wat te maken heeft 
met de vestingwerken van Groenlo. Omdat hij sindsdien niet stil heeft gezeten, kunnen we nu nieuwe 
resultaten van zijn speurtochten presenteren onder de titel De vestingstad Grol, geschiedenis van de 
vestingwerken van Groenlo (vervolg). Nader onderzoek in de archieven, het vinden van een tot nu toe 
niet bekende kaart van Groenlo en zelfs het gebruik van grondradar vormen de basis van dit interes
sante artikel. 

Ben Verheij, 

voorzitter Oudheidkundige Vereniging Groenlo. 

Mei 2002. 
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JAN ROUWMAAT EN SCAPINO? 
Door Martie Rouwmaat 

Velen van ons kennen of hebben wel eens 
gehoord van de Scapino winkelketen. In deze 
winkels verkoopt men schoenen, kleding, sport
artikelen etc. Maar velen weten niet dat er een 
Grolse jongen aan de basis stond van de. in eer
ste instantie, merknaam "Scapino". In dit ver
haal ga ik nader in op het verband tussen Jan 
Rouwmaat van de toenmalige Scapino schoen-
fabriek te Waalwijk en de huidige Scapino win
kelketen met de hoofdvestiging in Assen. Na 
een gedegen onderzoek kwam ik tot de conclu
sie dat er wel degelijk een verband is geweest, 
maar dat dit verband ook enigszins gebaseerd is 
op samenloop van omstandigheden. Je kunt 

spreken van een verband in de ruimste zin van 
het woord, maar hoe dan ook, dat er een ver
band bestaat, moge blijken uit het volgende ver
haal. 

De voorgeschiedenis 
Jan Rouwmaat werd op 28 januari 1924 te 
Groenlo geboren als zoon van Hendrik 
Rouwmaat jr. en Marie Rouwmaat-Meijer. De 
vader van Jan, Hendrik Rouwmaat jr. had 
samen met zijn ongetrouwde broer, ook Jan 
geheten, op 5 december 1918 een schoenmake
rij geopend aan de toen nog zo genoemde 
Ruurloscheweg B18 te Groenlo. 

In dit huis aan de Ruurloscheweg BI8 werd Jan Rouwmaat geboren. In 1948 werd het gesloopt om plaats te 
maken voor de nieuwbouw zoals wij die tegenwoordig nog kennen als de Schoenmakerij annex Schoenwinkel 
van Hans Rouwmaat, Ruurloseweg 12. Deze tekening is uit het hoofd nagetekend door Willem Rouwmaat en 
sierde de uitnodigingskaart ter ere van het 60-jarig jubileum van Schoenmakerij Rouwmaat. 

Na aanvankelijk alleen een schoenmakerij te 
hebben bedreven openden ze in december 1920 
tevens een schoenwinkel. 
In de winkel werden schoenen, gemaakt van 
eigen hand, verkocht. Najaren van voorspoed 
kwam in 1929 de eerste tegenslag. Op 27 juni 

van dat jaar overleed, na een verwaarloosde 
blinde darmontsteking. Jan Rouwmaat, de broer 
en zakelijke wederhelft van Hendrik Rouwmaat 
jr. Om verwarring te voorkomen moet ik ver
melden dat de Jan Rouwmaat die hier overleed 
de oom was van Jan Rouwmaat de latere 

2 Oudheidkundige Vereniging Groenlo 
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Hendrik Rouwmaat Sr (1854-1942) 

oprichter van de Scapino schoenfabriek. Tragisch 
genoeg overleed binnen het jaar na het overlijden 
van Jan Rouwmaat ook Hendrik Rouwmaat jr. op 2 
mei 1930. Achterlatend zijn vrouw Marie en vier 
zonen. De vijfde zoon, Henk, was op komst. Henk 
werd vier weken na het overlijden van zijn vader 
geboren op 30 mei 1930. De op dat moment inwo
nende 76 jarige opa van de vijf jongens, Hendrik 
Rouwmaat sr.', vervulde, zo goed en zo kwaad als 
dat ging, vanaf dat moment de vaderrol. 

Hendrik Rouwmaat sr. is de stamvader van de huidige 
Rouwmaat generatie die inmiddels vanuit Groenlo is vertakt 
door heel Nedeiland Zijn bioei Geriit Jan Roemaat is de 
stamvader van de huidige Roemaat generatie te Lichtenvoorde, 
die inmiddels ook is \citakt dooi heel Ncdeiland 

Gczinspoi tiet \ an de si hoeiuuakersfamilie Rouwmaat aan de Ruurlosew eg B18. Staand v.l.n.r Geert, Willem en 
Henk. Zittend v.l.n.r Harry, vader Hendrik Rouwmaat jr. Jan en moeder Marie Rouwmaat-Meijer Deze foto uit 
1942 is technisch bewerkt door toenmalig fotograaf Hubers. Omdat Hendrik Rouwmaat jr reeds 12 jaar daar
voor overleden was, zit hier als stand-in Hendrik Abbink de melkboer Je ziet hier het lichaam van Hendrik 
Abbink waarop later, na de ontwikkeling van de foto, het hoofd van Hendrik Rouwmaat jr is geplakt. Het is als 
het ware een gemanipuleerde gezinshereniging, maar op deze manier had men toch nog een gezinsfoto. 

Oudheidkundige Vereniging Groenlo 
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De vijf jongens werden naast hun moeder min 
of meer ook door hun opa grootgebracht Mijn 
vader Harry en dat geldt ook vooi zijn bioers 
Willem, Jan, Geert en Henk wisten later uiter
aard dan ook meer te vertellen over hun opa 
dan over hun vader Het was een man met een 
groot hart en veel gevoel voor humor 

De schoenmakerij werd na het overlijden van 
Hendrik Rouwmaat gerund door Berhard van 
Uum De schoenwinkel werd draaiende gehou
den door de weduwe van Hendrik jr, Marie 
Rouwmaat-Meijer Voor het huishouden werd er 
een dienstmeid, zoals dat toen heette, in dienst 
genomen Dit was Anna Meekes Zij was een 
nichtje van de vijf jongens Haar moeder, 
Wilhelmina (Mina) Meekes Meijer en Marie 
Rouwmaat-Meijer waren zusters Ondanks de 
jaren dertig, beter bekend als de crisisjaren, 
wisten ZIJ het hoofd boven water te houden En 
dat viel lang met altijd mee met vijt van die 
opgroeiende kornuiten De jaren dertig liepen 
ten einde en de onrust in de wereld was groot 
Deze onrust ontpopte zich in 1939 dan ook in 
de Tweede Wereldoorlog Deze Tweede 
Wereldooilog ging met zoals de Eerste 
Weieldoorlog aan Nederland voorbij Net als in 
de Eerste Wereldoorlog trachtte Nederland neu
traal te blijven, maar zoals bekend is dat dus 
met gelukt 

Jan Rouwmaat (oprichter van de Scapino 
schoenfabriek te Waalwijk) was 16 jaar toen de 
Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnen vie
len De oorlogsjaren gingen met geheel onge
schonden aan Jan voorbij, maar uiteindelijk 
heeft hij het er, fysiek gezien, goed vanaf 
gebracht 
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog leerde 
Jan zijn latere vrouw Alie Hoog Antink uit 
Enschede kennen Van origine kwam deze fami 
lie Hoog Antink uit Meddo, gemeente 
Winterswijk Jan Rouwmaat en Alie Hoog 
Antink trouwden voor de wet op 12 april 1950 
te Enschede Ze gingen in Winterswijk wonen 
aan de Wooldstraat In Winterswijk werden hun 
dochters Marianne en Angela geboren, respec
tievelijk in 1951 en 1952 Jan was op dat 
moment werkzaam in het verzekeringswezen en 
later werd hij voor een korte periode vertegen
woordiger bij Van Doorn in Apeldoorn Bij Van 
Doorn fabriceerde men machines en toebehoren 
voor de schoenindustrie Het moet in 1952 
geweest zijn dat Jan vertegenwoordiger werd in 

schoenen bij Rommelaar in Enschede 
Rommelaar was een groothandel en importeur 
van schoenen Tevens had men eigen winkels 
waai in deze schoenen werden verkocht In het 
najaar van 1952 verhuisde de familie 
Rouwmaat naar Enschede en kwam te wonen 
aan de Spelbergsweg Daar werd in 1954 hun 
eerste zoon Paul geboren Na enkele jaren in 
Enschede te hebben gewoond, verhuisden ze in 
1955 naar de Prinses Marijkestraat te 
Kaatsheuvel In Kaatsheuvel was Jan in 1955 
samen met de heer Aussems een schoenfabriek 
gestart Door een meningsverschil stapte Jan uit 
dit bedrijf en begon in 1958 zijn eerste schoen-
modellen te ontwerpen Dit leidde tot de oprich
ting van zijn eigen schoenfabriek Scapino te 
Waalwijk Jan bedacht de merknaam Scapino 
dankzij het toentertijd al bestaande 
Scapinoballet Hij haalde het ballet eraf en er 
bleef Scapino over Tevens werd in 1958 de 
familie uitgebreid met de geboorte te Tilburg 
van hun tweede zoon, Vincent 
De eerste jaren na de oprichting van de schoen
fabriek te Waalwijk bleven Jan, Alie en de kin
deren in Kaatsheuvel wonen Om in 1963 te 
verhuizen naar Waalwijk Ze kwamen daar te 
wonen aan de Burgemeester Wijnenstraat De 
bungalow die ze daar hadden laten bouwen lag 
schuin tegenover de Scapino schoenfabriek aan 
de Elzenweg 15 Mijn nicht Marianne vertelde 
mij dat ze 's avonds vanuit haar slaapkamei de 
blauw gekleurde lichtreclame op het Scapino 
bedrijfspand kon zien branden Tevens zat 
bovenop een van de letteis van Scapino een 
blauwe ster die knipperde Als kind maakte dat 
erg veel indruk op haar En het is juist deze 
blauw gekleurde lichtreclame die later zo 
belangiijk werd in de continuering van de naam 
Scapino. 

De bedrijfsgeschiedenis 
Om meer te weten te komen over de bedrijfsge
schiedenis van Scapino hebben mijn zus Marion 
en ik op 2 november 1999 een bezoek gebracht 
aan het Nederlands Ledei en Schoenenmuseum 
te Waalwijk, gevestigd aan de Elzenweg 25 
Vier panden verder dan de voormalige Scapino 
schoenfabriek Hier hebben we het vakblade-
narchief van de Scapino periode doorgenomen 
Na een hele dag zoeken naar artikelen over 
Scapino was het resultaat goed te noemen 

Wat schreven de vakbladen over de Scapino 
schoenfabriek van Jan Rouwmaat'' 
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Tal. ëi®© 

Nr. 

.1 GROENLO, 9 November 19l4i|. 

r 

B E S C Ö E I N I G U N G , -
Bijlage(n) 

Bericht op schrijven 
d.d. 

AAN 

K 1191 

Es wlrd hlermlt iestatlgt daasj 

Wilhelmus Hendrlkus Kouwmant 
If 

bis 8 November als Schuhmacher in Groenlo tatig war.-
Weit er nber eingezogen wurde zur Arbeitseinsatz in Zevenaar 
und zu Hause wegen Ki-ankheit seiner Mutter unentbehrlich ist 
hat er mit sein Bruder Johgnnes Gerardus Rouwmaat, welche 
schon in Borken arbeitete , getauscht/Hierdurch kann er abends 
zu Hause sein und noch einigermasse?^ die Versorgung seiner 
kranke Mutter vornehmen.- Wit bitten Sle mit diese Tausch eln-
verstanden zu sein .-

Heil Hitler! 

^^<^''US^ Bürgermeia^ter von Groenlo, 

/^>A 
^mimi'i «II»**' / 

De aanvraag voor het ruilen van Willem en Jan Rouwmaat bij de Arbeitseinsatz. Zo kon Willem dichter bij 
huis ingezet worden en 's avonds weer naar huis om zijn moeder, die ziek was, te helpen en verzorgen. Jan 
Rouwmaat daarentegen moest nu naar Zevenaar en nam de plaats van Willem Rouwmaat in. 
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Artikel I 
Het nu volgende artikel is afkomstig uit een 
vakblad voor de Schoenhandel en 
Schoenmakerij uitgegeven door Misset. 
Zeventigste jaargang, 15 mei 1959 nr 20 pagi
na nummer 347. De inhoud van het artikel luidt 
als volgt: 

Een nieuwe schoenfabriek 
te Waalwijk 

Vanouds roept de naam Waalwijk de gedachte 
aan schoenen op, niet alleen bij de mensen van 
het vak, maar wij durven haast te zeggen bij 
alle Nederlanders, zodra ze de tien of twaalf 
jaar zijn gepasseerd. Schoenen hebben een apart 
stempel op Waalwijk gedrukt en thans is het al 
jaren zo. dat ook de naam Waalwijk een 
bepaald stempel aan de uit deze plaats afkom
stige schoen verleent! Dat de huidige opbloei 
der schoenindustrie aan Waalwijk niet voorbij 
gaat, blijkt uit het feit, dat nieuwe fabriekster

reinen beschikbaar worden gesteld, waar nieu
we industriële bedrijven verrijzen. Zo bezoch
ten wij dezer dagen het sinds enige tijd in 
gebruik genomen bedrijf van de schoenfabriek 
J. Rouwmaat aan de Elzenweg 15. De heer J. 
Rouwmaat, afkomstig uit de Twentse schoenin
dustrie, heeft daar weliswaar een bescheiden 
bedrijf in werking gesteld, maar een bedrijf dat 
aan de moderne eisen van efficiency en produc
tiviteit ten volle beantwoordt. De fabriek heeft 
voorshands een grootte van 10 x 20 meter, maar 
dankzij de toepassing van de nieuwste opvattin
gen om de productiviteit te bevorderen, kunnen 
in deze ruimte 1000 paar schoenen per week 
worden gemaakt. 

Alle zolen worden door ons gestanst en geruwd 
gekocht, aldus licht de heer Rouwmaat ons toe 
en ook de hakken kopen wij kant en klaar. 
Specialiseren verlaagt de productiekosten en 
bevordert bovendien een vlot produceren. Voor 
de prijs, die wij nu voor de zolen en hakken 

De fabricageband is voorzien van driedeks metalen wagentjes, die tijdshespurend transport mogelijk maken, 
temijl het in wording zijnde product binnen handbereik ligt en even gemakkelijk na de bewerking voor de vol
gende productiefase kan worden doorgeschoven. 

6 Oudheidkundige Vereniging Groenio 
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betalen, zouden wij ze nimmer zelf kunnen 
maken. Want vergeet u niet, dat het ons ener
zijds een aanmerkelijke ruimtebesparing ople
vert en anderzijds een mindere investering aan 
machines noodzakelijk maakt. De Scapino 
schoenen, gevoerd of ongevoerd, maken een 
vlotte indruk en voldoen aan de eisen van het 
hedendaagse publiek. Dat laatste is natuurlijk 
ook zeer belangrijk en daarom houdt de heer 
Rouwmaat wekelijks contact met de schoenwin
keliers om ook in dit opzicht voortdurend bij te 
blijven. Wij hebben de indruk, dat de sympa
thieke eigenaar van dit bedrijf weet wat hij wil 
en dat hij ook weet hoe dit te bereiken, zodat er 
een goede toekomst voor hem en zijn bedrijf 

Jan Rouwmaat (rechts) en zijn boekhouder de heer 
Jan V. d. Elshout, in het kantoor Op het bureau zijn 
enkele Scapino modellen te zien. 

schijnt weggelegd. Moge het zo zijn. 

Artikel II 
Het twefide artikel stond in een vakblad voor de 
schoenenbranche. Wij hebben echter niet kun
nen achterhalen uit welk vakblad het artikel 
afkomstig is, wel weten we dat het hier gaat om 
een artikel uit omstreeks 1962. 

Schoenfabriek (SCAPINO) 
te Waalwijk uitgebreid 

J. Rouwmaat N.V. 
In maart 1959 startte aan de Elzenweg 15 te 
Waalwijk in een ruimte van krap 240 vierkante 
meter een schoenfabriek, onder de enthousiaste 
leiding van de heer J. Rouwmaat. Had hij wel 
eens wat met schoenen te maken gehad, 
gemaakt echter had hij ze nog nooit. Maar nu 
kwam het er toch van en, wat uit het volgende 
relaas zal blijken, met succes. 
De productie in maart 1959 was in de eerste 
week zegge en schrijve 98 paar. bij elkaar 
gewerkt door vijf man personeel. Toch zat er 
vanaf het prille begin al lijn in, te weten men 
fabriceerde uitsluitend dames-sport en semi-
sportschoeisel. Deze lijn is niet meer verlaten, 
sterker nog, men is zich hier uitgesproken gaan 
specialiseren. De wind blies uit de goede hoek 
en de productie steeg, zodat deze al snel kon 
worden opgevoerd tot 750 paar in de week. 
Lang duurde het niet of de ruimte, waarin dit 
aantal werd vervaardigd moest nodig worden 
uitgebreid, zodat in de winter 1961-62 een aan
bouw gereed kwam, waarmee de oppervlakte 
steeg naar 360 vierkante meter praktische ruim
te, waarin de mogelijkheid schuilde van 2000 
paar schoenen per week. Dit cijfer werd 
gehaald en... nog steeds dames-sport en semi-
sport. 

Het aangezicht van de schoenfabriek "Scapino " van 
Jan Rouwmaat vanaf de Elzenweg. 
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Steeds verder specialiseerde men zich op dit 
type schoen, waarbij men een grondige ervaring 
opdeed. Zoals het er nu voorstaat en dit is de 
aanleiding tot dit verslag, is men zojuist gereed 
gekomen met de tweede verbouwing, (vergro
ting tot 1400 vierkante meter) die voor de heer 

Rouwmaat een mijlpaal in zijn tabrikantenleven 
moet zijn. Hiermee is dit bedrijf met zijn week-
productie van 3500 paar schoenen (met de 
mogelijkheid tot 5000 paar per week) één der 
grootste van ons land op het gebied van dames-
sport en semi-sport. 

Voor die tijd een viertal zeer geslaagde "Scapino " modellen. 

Als we over de huidige toestand spreken, is het 
eerste wat opvalt de rust in de kantoorruimten. 
Men waant zich niet in een over het algemeen 
rumoerige ruimte van een schoenfabriek. Dit 
heeft meer oorzaken, maar de voornaamste is 
wel het feit, dat de bedrijfsruimten achter elkaar 
liggen. Om te beginnen liggen voor in de bouw 
de kantoorruimten, gescheiden 
door overzichtelijke magazijnen 
van de eigenlijke productiehal 
waarin wij een hoefijzer vormige 
band aantreffen met een nuttige 
lengte van 100 meter. Op deze 
band vindt tweerichtingsverkeer 
plaats, zodat het onderwerk begint 
aan de binnenzijde van de band en 
aankomt aan de buitenzijde van de 
band vlak naast het beginpunt. 
Geen vervoer van leesten' meer. 

Overzicht van de stikkerij. 

daar deze weer terechtkomen op het aanvangs
punt. Het gereed product vindt dan zijn weg via 
het verpakken in plastic zakken naar het maga
zijn, waar verpakking in dozen etc. plaatsvindt. 

' Leesten Een leest is een vorm waarover schoenen of 
laarzen worden gevormd. 
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Nog een punt van belang is, dat na veel zoeken 
en proberen de heer Rouwmaat er nu van over
tuigd IS, de juiste combinatie lijmzwikmachines 
te bezitten, waarmee ledeie schoen, die deze 
fabriek verlaat geheel lijmgezwikt' genoemd 
mag worden Men zal er geen tacks^ in vinden 
Met in totddl 75 personeelsleden vervaardigt 
men nu het gehele jaar door 3500 paai per week 
met een jaar pioductie dus van 175 000 paar 
Drie vertegenwoordigers zorgen vooi de regel
matige afzet van deze schoenen in Nederland, 
want export is voor de heer Rouwmaat iets 
waarvoor hij echt nog geen tijd heeft om aan te 
denken Al met al een interessant bruisend 
bedrijf, waarvoor wij gaarne een aantal kolom
men hebben vrijgemaakt 

Artikel III 
Het x olgende artikel komt uit het vakblad 
Schoenexpress nr 45 van 8 no\ember 1968 een 
uitgave van Misset 

De sluiting van Rex 
en Scapino 

Waalwijk/Drunen. Twee schoenfabiieken gaan 
sluiten Op vrijdag 25 oktobei deelden de direc
ties van NV Rex Schoenfabriek v/h Gebr 
Elshout in Drunen en van Schoenfabriek J 
Rouwmaat in Waalwijk deze beslissing aan het 
personeel mee Door de sluiting van de firma 
Rouwmaat (sportief damesschoeisel) worden 
circa 80 personeelsleden getroffen 
In dit stadium is van kinderschoentabriek Rex 
nog mets te zeggen wat er met het personeel 
van de vestigingen in Drunen zal gebeuren 
Onderhandeld wordt over het voortzetten van 
de productie door een ot meer bedrijven uit 
dezelfde branche Het bericht van sluiting van 
beide bedrijven komt niet geheel onveiwacht 
Men IS namelijk van mening, dat steeds meer 
kleme bediijven de buitenlandse concurrentie 
met de baas kunnen Deze twee sluitingen 
betreffen overigens met dn eet de minst 
omvangrijke schoentabrieken in de Langstraat 
De directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau 
in Waalwijk, de heer A Maas, deelde desge 
vraagd mede, dat leeds diverse bedrijven in het 

gebied te kennen hebben gegeven voor overne
ming van personeel in aanmerking te willen 
komen In diverse sectoren namelijk bestaat nog 
steeds vraag naar vakmensen Met het meien-
deel van de mensen verwacht hij geen moeilijk
heden bij het onderbrengen De directie van de 
tirma Rouwmaat heeft daarnaast tijdig overleg 
gepleegd met het Gewestelijk Arbeidsbureau en 
de vakbonden Het personeel zal binnen twee 
maanden zijn afgevloeid De situatie bij Rex in 
Drunen ligt enigszins anders Daar heeft de 
directie wehswaai besloten de pioductie te wil
len staken, maar naarstig wordt getracht d m v 
overneming van het bedrijf door een andere 
branchegenoot de productie normaal voort te 
zetten en het personeel aan het werk te houden 
De NV Rex heeft twee vestigingen Het stik-
atehei in Dussen zal in elk geval doordraaien, 
aangezien er op 31 oktober jl overeenstemming 
is bereikt tussen de directies van "Rex" en 
"Jimmy Joy" De Waalwijkse kinderschoenfa
brikant heeft het stik-ateher "Studio Rex" in 
Dussen nl met personeel en al overgenomen 
met de schachtenfabricage is inmiddels 
begonnen "Jimmy Joy" kampte ondanks haar 
stikkenj in Wijk en Aalburg al enige tijd met 
een tekort aan personeel en heeft daaiom de 
kans om de Rex stikkerij met 30 personeels
leden over te nemen, met beide handen aan 
gegrepen 

Zoals u in artikel III heeft kunnen lezen zag Jan 
Rouwmaat het onheil al op zich afkomen en 
was hij bezig de Scapino periode op een goede 
manier af te sluiten Hij voorkwam hiermee dat 
er uiteindelijk een faillissement aangevraagd 
diende te worden Dat het toen. over het alge
meen zo slecht ging met de Nedeilandse 
schoenindustrie kwam hoofdzakelijk door de op 
dat moment goedkopere import van o a 
Italiaanse schoenen Dooi dat de kosten voor het 
fabiiceren van schoenen in Nederland hoger 
lagen als in o a Italië weid de concurrentieposi
tie er voor de Nederlandse schoenindustrie met 
beter op Scapino was een van de vele schoen-
fabrieken die door deze goedkope impoit amper 
het hoofd boven water kon houden Jan 
Rouwmaat zag op tijd in dat het Scapino op de 

' Lijmgezwikt Is voordat de zool onder de schoen bevestigd wordt het leer van de bovenschoen naar de onderkant strak 
wordt omgeslagen en gelijmd Zwikken is dus omslaan in dit geval met leei Neem bijvoorbeeld een enkel die omzwikt 
dat IS ook omslaan 

'' Tacks Zijn speciale spijkers en die willen nogal eens oneffenheden aan de binnenkant van de schoen veioorzaken door 
het vastspijkeren of krammen van het zwikgedeelte 
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lange duur niet voor de wind zou blijven gaan 
en besloot om zijn schoenfabriek definitief te 
sluiten. Makkelijk was deze beslissing aller
minst. Hij moest niet alleen de Scapino periode 
goed afsluiten voor zijn personeel, maar ook 
zorgen dat er nadien voor zichzelf weer brood 
op de plank zou komen. Jan was dan ook tij
dens deze hectische periode, samen met een 
Duitse firma, bezig met het opzetten van een 
import- en groothandelsbedrijf voor schoenen. 
Het ondernemen in deze branche was hem niet 
vreemd, want tijdens zijn werkzaamheden bij 
Rommelaar te Enschede had hij al het een en 
ander aan ervaring opgedaan. Ondanks al zijn 
inzet en goede bedoelingen heeft Jan Rouwmaat 
voor deze hele omzetting wel een zeer hoge 
prijs betaald. Want op de avond van 22 decem
ber 1968 werd hij getroffen door een hartinfarct 
en is daaraan overleden. Op dat moment zat hij 
in de eindfase omtrent de afhandeling van aller
lei zakelijke beslommeringen voor wat betreft 
Scapino. Uiteindelijk is dit allemaal opgelost, 
maar de manier waarop dat is gegaan eiste wel 
een heel hoge prijs, voor hemzelf, maar vooral 
ook voor zijn nabestaanden. 

Artikel IV 
Het volgende artikel stond in Misset 
Schoenexpress. Weekblad voor de Nederlandse 
en Belgische schoenenbranche, 10 januari 1969 
nr 2. 

Jan Rouwmaat 
de oprichter en 
directeur van 
de Scapino 
schoenfabriek 
NV 

J.G. Rouwmaat 
plotseling overleden. 

Waalwijk. In de nacht van zondag 22 op maan
dag 23 december 1968 is bijzonder onverwacht 
de Waalwijkse schoenfabrikant J.G. Rouwmaat 
overleden. Na een wandeling zondagmiddag 
voelde hij zich onwel. Doktershulp mocht niet 
baten. Op 44-jarige leeftijd overleed de heer 
Rouwmaat. Onlangs was zijn bedrijf, schoenfa
briek "Scapino"in Waalwijk, nog in de publici
teit. De berichten betroffen toen de voorgeno
men sluiting. Het personeel kon bij andere 
bedrijven worden ondergebracht. 

Hoe ging het verder met Scapino? 
Nadat uiteindelijk alles, mede dankzij zijn 
toenmalige boekhouder dhr. Van den Elshout, 
was afgehandeld betreffende de Scapino 
schoenfabriek, kocht in 1969 dhr. B. Ziengs de 
voormalige schoenfabriek van Jan Rouwmaat. 
Dhr Ziengs begon in het pand aan de Elzenweg 
15 de productie van kinderschoenen onder de 
merknaam Pedi Forma. Dhr. Ziengs was geen 
vreemde in de schoenmakersbranche, want de 
onderneming Ziengs bestaat al sinds 1947. 
Dhr. Ziengs startte zijn eerste schoenwinkel in 
het Drentse Zweelo, waar hij ook een schoen-
makerij vestigde. In 1953 werd Zweelo te klein 
voor dhr Ziengs en toen de gelegenheid zich 
voordeed, kocht hij een pand aan de 
Noordersingel in Assen. In 1956 volgde de 
aankoop van winkels in Winschoten, Veendam 
en Groningen. Later groeide de keten luxe 
bedieningswinkels uit tot wat het nu is. 
Aanvankelijk hadden deze Ziengs winkels nog 
niet de naam Scapino. Maar tijdens de periode 
van Pedi Forma kinderschoenen, in de voorma
lige schoenfabriek van Jan Rouwmaat, kwam 
dhr Ziengs een keer op het platte dak van de 
fabriek te Waalwijk en zag daar de al eerder in 
dit verhaal genoemde blauw gekleurde lichtre
clame op het dak liggen. Dhr. Ziengs vertelde 
mij hierover in een telefonisch gesprek dat hij 
op dat moment nog op zoek was naar een pas
sende en pakkende naam voor de verdere uit
breiding van zijn winkelketen. Het concept voor 
de verdere uitbreiding van de winkelketen was 
klaar, maar het had nog geen naam. Doordat 
dhr. Ziengs deze Scapino lichtreclame op het 
dak zag liggen vond hij daarmee tevens een 
passende en pakkende naam voor zijn verder uit 
te breiden winkelketen waarnaar hij al een tijdje 
op zoek was. Deze gebeurtenis is de reden dat 
de naam Scapino tot op de dag van vandaag 
nog voortleeft, zij het niet meer als merknaam, 
maar als naam voor een winkelketen. 
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In 1974 werd dan ook de eerste Scapino winkel 
geopend Een schoenen- en zelfbedieningswin-
kel aan de Julianastraat te Assen Na de eerste 
Scapino winkel zouden ei nog velen volgen 
Eerst alleen in de noordelijke provincies en 
latei door geheel Nederland In 1996 was de 
stand van zaken dat er 140 vestigingen waren, 
waai van elf in België en drie in Duitsland 
Inmiddels is het huidige Scapino concept dan 
ook een begrip geworden In de documentatie 
door de huidige Scapino aan mij toegezonden 
staat te lezen dat de naam Scapino uit Italië 
stamt In de zogenoemde Comedia dell'Aite 
dat is een Italiaans toneelgenre - voorzag de 
persoon Scapino, een clownsfiguui, de gespeel
de fragmenten met een glimlach van commen
taar 

In 1997 werd de gehele Scapino organisatie 
overgedaan aan Vendex Tegenwoordig de 
Vendex KBB groep En het toeval wil dat mijn 
neef Vincent Rouwmaat, de jongste zoon van 
Jan Rouwmaat, op dat moment enigszins 
betrokken was bij de overname van de Scapino 
organisatie door Vendex 
Vincent was voorheen werkzaam bij het 
Economisch Instituut vooi het Midden- en 
Kleinbedrijf en zoals gezegd had hij in die hoe
danigheid een kleine vinger in de pap omtrent 
deze overname Hij moest namelijk samen met 
enkele collega-vakjuristen de vraag beantwoor
den of de Vendex KBB-groep door de overna 
me van de Scapino organisatie, met een te 
dominante c q monopolie positie zou verkrij 
gen in deze branche 

De koperen naamplaat 
Tijdens mijn ondeizoek naai het Scapino verle
den van Jan Rouwmaat, maakte mijn nicht 
Marianne mij erop attent dat er in de hal van de 
hoofdvestiging te Assen een koperen naamplaat 
aanwezig was die vroeger de gevel sierde van 
de Scapino schoenfabriek De tekst op de plaat 
luidt 

SCAPINO SCHOENFABRIEK 
J. ROUWMAAT N.V. 

Marianne werd hiervan op de hoogte gebracht 
door een kennis die beroepsmatig al eens de 
hoofdvestiging van het huidige Scapino te 
Assen had bezocht Deze kennis was op de 
hoogte van het feit dat Marianne haar vadei. Jan 
Rouwmaat, ooit te Waalwijk een schoenfabriek 

met de naam Scapino had In een telefoonge
sprek vertelde Marianne mij van deze koperen 
naamplaat en ik dacht "Het zou mooi zijn als ik 
daan an een foto zou kunnen krijgen" Dus trok 
ik even mijn stoute Scapino schoenen aan en 
belde naar Scapino in Assen Met als resultaat 
dat mij door de toenmalige directeur, dhr E M 
Spetter, werd beloofd dat ik t z t een foto van 
deze koperen naamplaat zou krijgen Maar het 
duurde wel lang voordat ik die foto kreeg en ik 
was natuurlijk reuze benieuwd hoe deze kope
ren naamplaat er dan wel uitzag Dus na een tijd 
heb ik nog maai eens naar Assen gebeld, want 
zoiets moet je warm houden, en wederom 
gevraagd naar de foto die ik zou krijgen 
Opnieuw zei dhr Spetter dat hij mij de foto zou 
doen toekomen, maar dat hij op dat moment 
druk doende was met een op handen zijnde ver
huizing en dat hij daarna wel weer contact met 
mij zou opnemen 
Zo gezegd zo gedaan, want op de avond van 1 
november 1999 belde dhr Spetter mij en vioeg 
of ik begin decembei tijd had om naar Utrecht 
te komen Ik dacht toen meteen, "Wat raar, \oor 
een foto helemaal naar Utrecht"^" Maar in de 
loop van het gesprek vertelde hij mij dat hij mij 
de koperen naamplaat persoonlijk wilde over
handigen omdat hij vond dat deze aan de fami
lie Rouwmaat toebehoorde Ik wist met wat ik 
hooide, wat een verrassing In mijn verbazing 
zei ik nog tegen dhi Spetter dat ik alleen maar 
een foto wilde hebben, maar hij stond erop dat 
de koperen plaat weer in familie bezit kwam 
Het enige kleine probleem dat ik had was het 
feit dat ik in december nogal druk ben in de 
bakkerij waar ik dagelijks werk en dus met in 
de gelegenheid was om de naamplaat af te 
komen halen 
Maar problemen zijn er om op te lossen en dhi 
Spetter vroeg toen of ik nog connecties had in 
Utiecht of omgeving zodat die eventueel de 
naamplaat konden afhalen Mij schoot te binnen 
dat mijn neef Vincent in Utiecht woont en ik 
vertelde hem dat Tevens veitelde ik dhr 
Spetter dat Vincent de jongste zoon is van Jan 
Rouwmaat en dat dit een hele mooie geste zou 
zijn dat juist een van de kinderen van Jan 
Rouwmaat de kopeien naamplaat oveihandigd 
zou krijgen Dhr Spettei vroeg mij naar het 
telefoonnummer van Vincent en hij zou hier
over direct telefonisch contact opnemen met 
Vincent 
Aldus geschiedde In het nadien gevoelde tele
foongesprek tussen Vincent en mij zei Vincent 
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dat hij de koperen naamplaat maar al te graag 
zou ophalen en dat hij ervoor zou zorgen dat ik 
de koperen naamplaat kreeg. Maar dat was nu 
net met de bedoeling. Ik zei dat ik er alleen 
maar een foto van wilde hebben en stond erop 
dat Vincent samen met Marianne, Angela en 

Paul de koperen naamplaat als familiebezit zou
den koesteren, want de naamplaat was tenslotte 
ooit van hun vader geweest. Op 19 februari 
2000 heeft Vincent de koperen naamplaat bij 
dhr. Spetter opgehaald en sindsdien hebben de 
kinderen van Jan en Alie Rouwmaat een dierba-

Zo ziet de koperen plaat eruit met daarop het toenmalige i( apmo logo. \o(>i de jeiten. De kopeien plaat heep 
een afmeting van 30 x 45 cm is 3mm dik en weegt 4 kilogram. 

re herinnering aan deze ooit voor hun zo 
belangrijke periode. Je kunt stellen dat nu de 
koperen plaat weer in familiebezit is, de cirkel 
weer rond is. Het feit dat - mede door mijn 
genealogisch onderzoek - dhr. Spetter op het 
idee kwam om de koperen naamplaat weer aan 
de familie Rouwmaat te overhandigen, zie ik 
als een soort bekroning van mijn speurtocht 
naar de relatie tussen de familienaam 
Rouwmaat en de naam van de Scapino winkel
keten. 

Tenslotte 
Allereerst stemt het mij tot tevredenheid dat er 
door het verzamelen van deze genealogische en 
geschiedkundige gegevens het een en ander 
bewaard blijft van mijn oom. Jan Rouwmaat, 
aan wie ik, ondanks de korte periode dat ik hem 
heb mogen kennen - ik was negen jaar toen hij 

stierf - toch zeer goede herinneringen bewaar. 
In het bijzonder wil ik natuurlijk ook dhr. 
Spetter bedanken voor zijn hulp en het genereu
ze gebaar dat hij heeft gemaakt naar de familie 
van de bedenker van de, in dit geval, merknaam 
Scapino. 

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door 
medewerking van: 
De kinderen van Jan Rouwmaat en Alie 
Rouwmaat-Hoog Antink, respectievelijk: 
Marianne, Angela, Paul en Vincent 

Annie Rouwmaat-te Dorsthorst 

Hans Rouwmaat (schoenmaker) 
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Van de vijf zonen van Hendrik Rouwmaat ji: en Marie Rouwmaat-M e ij er zaten er drie in de schoenenbranche. 
Hierboven zien we schoenmaker Willem Rouwmaat zijn tentoongestelde schoenen bekijken die opgesteld ston
den bij Hotel Bekke aan de Markt i.v.m. een beurs van Grolse middenstanders. 

Riek Rouwmaat-Koldewey 

Het Nederlands Leder- en Schoenenmuseum te 
Waalwijk 

Dhr. B.J. Ziengs, oprichter en president directeur 
van de Scapino winkelketen 

Dhr. E.M. Spetter, directeur van de Scapino winkel
keten in de periode 1988 tot 1998 

Op de foto hiernaast is de nog jonge schoenmaker 
Henk Rouwmaat een schoen aan het repareren. Vanuit 
het Grolse begon hij voor zichzelf een schoenmakerij 
annex schoenwinkel in Meddo. Jaren later openden hij 
en zijn vrouw. Riek Rouwmaat-Koldewey, een filiaal in 
Winterswijk om zich uiteindelijk in z 'n geheel in 
Winterswijk te vestigen. 
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Het Grolse stationsgebouw en de plaatselijke 
bureauhoudery Jans Roerdink, in de oorlogsjaren 

Door J.G. Pleiter 

Het stationsi^ebouw rond 192^. 

Inleiding 

Jans Roerdink was Plaatselijk Bureauhouder 
van 7 september 1936 tot 1 september 1961. 
Zijn werkgebied, district 46, omvatte 612 geor
ganiseerde boeren. Op verzoek van Wim 
Roerdink, neef van Jans Roerdink, wil ik trach
ten de geschiedenis te vertellen van zijn oom in 
zijn functie van Plaatselijk Bureauhouder 
gehuisvest in het stationsgebouw, dat vlak voor, 
tijdens en na de oorlog dienst deed als bureau 
van Jans Roerdink. Jans Roerdink werd geboren 
op 3 september 1896 te Eefsele, gem. Groenlo, 
en is overleden op 13 juni 1974 te Groenlo. 

Vóór de Tweede Wereldoorlog 
Door de vooroorlogse crisismaatregelen werd 
van hogerhand in elke plaats een vertrouwens
man uit de landbouw aangesteld onder de naam 
van "plaatselijk bureauhouder", in het vervolg 
aangeduid als P.B.H. In Groenlo werd dit, 
komende uit de kringen van de A.B.T.B.', Jans 
Roerdink. Hij moest alle regelgevingen, die de 
regering uitvaardigde, uitvoeren. 
In een schrijven van de Landbouwcrisis 
Organisatie voor Gelderland werd door het 
dagelijks bestuur met ingang van 1 januari 1936 
Jans Roerdink als secretaris-penningmeester in 
de plaatselijke commissie benoemd. 

- A.B.T.B. Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuinders-bond (de R.K. kerkprovincie was verdeeld in meerdere bisdommen en 
één aartsbisdom. Een bisdom werd ook wel diocees genoemd. Het woord Aartsdiocesane slaat dus op het feit dat deze 
afdeling van de Boeren- en Tuindersbond zich bevond in het zogenoemde aartsdiocees Utrecht.) 
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Deze commissie bestaande uit een zevental 
leden van de standoiganisaties moesten de 
wetten en regelgevingen uitvoeren die de rege

ring uitvaardigde Dit hield o a in, de toewij

zing van het aantal biggen dat gemerkt 
werd, alsmede het aantal kalveren dat men 
mocht houden Ook weid het zogenaamde rog

gekleuren ingevoeld als steun aan de graanboe

ren Men kreeg n 1 steuntoeslag per 100 kilo

gram graan die men aanbood Om niet twee

maal hiervoor in aanmerking te 
komen, werd de rogge gekleurd en kon men 
deze rogge alleen gebruiken als veevoer 

Evenzo ging het met de aaidappelen Deze wer 
den op het bedrijt gewogen en met een stamper 
geprikt De aardappelen waren zodoende alleen 
te gebruiken als veevoer 
In 1937 werden van regeringswege aanwijzin

gen uitgevaardigd, hoe te handelen bij een inval 
of bezetting in oorlogstijd Bij beschikking van 
7 september 1939 door de minister van 
Economische Zaken werd Jans Roerdink 
benoemd tot plaatselijk bureauhouder, in het 
gebied aan te wijzen door de provinciale voed

selcommissans Deze aanwijzing kwam at op 
24 januari 1940 

Standorganisaties zijn verenigingen van zelfstandige ondernemers van een bepaalde beroepsgroep b v boeren midden

standers etc Meestal waren zij ook gebaseerd op godsdienstige achtergrond Bijna altijd was er zowel een protestants

christehjke als een katholieke organisatie van dezelfde beroepsgroep En daarnaast vaak ook nog een zogenoemde neutrale 
of algemene 
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LANDBOUW-CRISIS-ORGANISATIE 
VOOR GELDERLAND 

Nieuwe Kraan 29 
ARNHEM 

T e l a l o o n N o . 2 6 2 6 4 

P o s t r e l t e n i n g 2 4 1 8 8 0 

Kir. 1 1 5 9 U . M. District: 4Ó . 
Bericht op schrijven van 

ARNHEM __.25_J..9.I.e2!b..er__..lQJ^. 

uen n e e r T h . A . a u l s i i o f . 
S e c r . ? e n n . P l a a t s .CCKKi. 
Cp i i l s h o f . 
U- K 'J 3 ö L ü . 

Mi jn i i e s r , 
ons Bag . b e s t u u r j i e e f t i n z i : ;n v e r g a d e r i n g van 

23 iNOvember «-.1--- o e s l o t e n ' t 3 t - & G c r - . ; p & n n . - é c r ^ - p l a a t o e l - i j k e - -
commiss ie t e benoemen de Jaeer u .A.HoerdinJs;, ó: .182 i ü e f s e l e 
p e s t uToen lo e.n - e l met i n g a n g van 1 o a n . 1 9 3 6 . 

u g e l i e v e den benoemde Jaiermede i n icennis t e 
s t e l l e n . 

jje o i ' f i c i e e l e Denceming v o l g t s p o e d i g . 

n o o g a c n g e n d , 
Lji3iJbüUW CttlSIii UJiüAiJl^ATIS VOCK G-ELLiSRLAlM'D. 

De S e c r e t a r i s . 

. v . ^ - ^ ^ 'U-

De Tweede Wereldoorlog 
Vanaf het moment dat Nederland bij de Tweede 
Wereldoorlog betrokken raakte door de inval 
van de Duitsers op 10 mei 1940 werden de 
maatregelen regelmatig uitgebreid en groeide 
het personeelsbestand, dat zowel uit mannen als 
vrouwen bestond. Jans Roerdink was verant
woordelijk voor het goed functioneren van de 
voedselvoorziening. Met een grote staf van 
medewerkers heeft hij gezorgd voor een goede 
verdeling van het voedsel in Groenlo. De mede
werkers waren o.a. Hendrik Koenders, Willem 
Post (later vertrokken naar Grolsch) Ruud 
Mennink, Agnes Pijnappel, Hendrik Flinkers en 
vele controleurs te weten: Willem Oosterholt, 

Bernhard Wolters, Frits Post, Hendrik 
Wolberink, Hendrik te Nahuis, Bernhard te 
Nahuis, Gerard Overkamp, Frederik Koster, 
Jans Assinck, Johan Stomps, Johan Abbink, 
Bernhard Lubberdink, Dorus Hulshof en ande
ren. Het personeel stond onder toezicht van de 
Inspecteur Voedselvoorziening Oost Gelderland, 
J.A. Groothornte uit Neede, zo blijkt uit een 
verzoek dat door medewerker Hendrik 
Koenders geboren op 23 maart 1893 wonende 
op H45 in de gemeente Eibergen op 19 decem
ber 1942 gedaan werd. Het betrof hier het ver
zoek van Koenders om één dag in de week vrij 
te hebben in verband met zijn varkenshandel. 
Dit verzoek werd afgewezen. De vele maatrege-
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len die men moest uitvoeren bij de boeren 
waren o.a. controleren en toezicht houden bij 
het dorsen van het graan. Ook huisslachtingen 
voor de eigen vleesvoorziening moesten worden 
gewogen, zodat de vleesrantsoenen voor de 
gezinnen niet werden overschreden. Er was een 
norm gesteld van zoveel per persoon per week. 
Het karnen van melk voor boterwinning en het 
malen van graan was ten strengste verboden. 

Alles was op de bon 
"Alles was op de bon" zoals dat toen genoemd 
werd, d.w.z. dat bijna alles uitsluitend verkrijg

baar was via een systeem van distributiebonnen. 
De gedachte hierachter was om de (beperkt!) 
beschikbare hoeveelheid levensmiddelen, kle

ding etc. zo eerlijk mogelijk over de bevolking 
te verdelen. Onder het distributiesysteem vielen 
levensmiddelen, kleding, schoeisel, tabak, 
snoep, brood, melk enz. En ook fietsbanden! Zo 
kreeg Roerdink in 1944 twee buiten en binnen

banden voor zijn fiets ten behoeve van het fiet

sen van zijn huis in Eefsele naar het kantoor in 
Groenlo, nadat de Inspecteur 
Voedselvoorziening Oost Gelderland hiervoor 

toestemming had verleend. De distributiebon

nen werden op vertoon van een stamkaart' door 
de distributiedienst uitgereikt. Voor Groenlo 
was deze dienst ook ondergebracht in het sta

tionsgebouw. Deze distributiebonnen werden 
zorgvuldig opgeborgen in een kluis. Dit was 
wel nodig, want regelmatig werden deze distri

butiediensten overvallen door knokploegen uit 
het verzet. Deze bonnen werden na de overval 
verdeeld onder onderduikers en verborgen 
joden. Want deze mensen kregen langs normale 
weg geen bonnen voor levensmiddelen en kle

ding. 
In iedere streek kende men een door de Duitse 
instanties aangestelde boerenleider. 

Ausweise 
In ons gebied was dit W. Kimmels van "'t 
Greben" in Hupsel. Hij besliste onder meer 
welke boeren en boerenzoons van 15 jaar en 
ouder op het boerenbedrijf gemist konden wor

den. Omdat vele Duitse boeren waren opgeroe

pen om in het Duitse leger te strijden, werden 
o.a. Nederlandse boeren en boerenzoons ingezet 
op het Duitse platteland om te zorgen voor de 
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De stamkaart was een soort identiteitsbewijs. 
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De binnenzijde van een opengevouwen stamkaart. 

voedselvoorziening aldaar. Hij besliste wie een 
Ausweis kreeg en wie niet. Degenen met een 
Ausweis werden vrijgesteld van werken in 
Duitsland. Deze Ausweise (legitimatiepapieren) 
werden op het bureau van de P.B.H, afgegeven. 
Als op het kantoor boeren kwamen om de boe

renleider te spreken, dan zei Jans Roerdink wel 
eens: "Teken dan even wat Ausweise, dan kan 
ik verder werken". 
De boeren gingen meestal wel op dit verzoek 
in. Maar de getekende Ausweise werden echter 
teruggelegd en later verstrekt aan diegenen die 
er niet voor in aanmerking kwamen. Zodoende 
werden diverse mensen uit Groenlo aan het 
Duitse arbeidsproces onttrokken. 

Dit had tot gevolg dat op een dag de N.S.B.

burgemeester* Bouma merkte dat er te weinig 
mensen uit Groenlo voor de bezetter werkten. 
Hij eiste van de P.B.H, een lijst met namen van 
mensen die voor de Duitsers konden gaan wer

ken. Maar hij kreeg een lijst met namen van 
bejaarde landbouwers die lichamelijk niet in 
staat waren om te werken. Burgemeester 

Bouma was woest en ontbood de P.B.H, op het 
stadhuis. Hier kreeg Jans Roerdink te horen dat 
hij een andere lijst verlangde met namen en 
adressen van jongere boeren en boerenzonen. 
Jans Roerdink zei dat hij die niet kon geven, 
omdat die allemaal in de grensstreek bij Duitse 
boeren werkten. Op dat moment werd het tijd 
dat degenen die zonder medeweten van de boe

renleider Kimmels een Ausweis hadden gekre

gen, onderdoken. 

Slachten, roken en bewaken 
Clandestien slachten en zwarte handel kwamen 
ook voor, want er was een groot gebrek aan de 
eerste levensbehoeften. Een veehouder die ook 
wel eens clandestien slachtte, kreeg van de 
P.B.H, te horen voorzichtig te zijn. Verschrikt 
zei deze boer tegen de P.B.H., Jans Roerdink,: 
"Weet jij dat ook al?" Hierop zei Roerdink: 
"Dat ik dit weet is nog niet zo erg, maar als 
verkeerden dit horen, verdwijn jij in een con

centratiekamp. " 
Het was bij de bureauhouder altijd een grote 
drukte van boeren die allemaal vergunningen 

^ N.S.B.burgemeester. In de loop van de oorlog vervingen de Duitsers nogal wat overheidsfunctionarissen, waaronder 
burgemeesters, door lieden die met hen wilden collaboreren. Meestal waren dergelijke lieden ook lid van de N.S.B., dat 
was de Nederlandse tegenhanger van de Duitse N.S.D.A.P., de partij van Adolf Hitler. 
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kwamen halen Soms stonden er wel 15 perso
nen in de vestibule en voor het loket En alle
maal pijp of sigaretten rokend van die eigen 
verbouwde tabaksbladeren, dat stonk enorm 
Men kon de rook wel snijden De oude Bernard 
Wellink uit het buurtschap Zwolle had zelf een 
snijmachine gemaakt waarmee hij grootschalig 
duizenden kilo's tabak, door de boeren zelf ver
bouwd, heeft gesneden Het was een zeer ver
nuftige machine die perfect de bladeien sneed 
Men zag dan ook geen verschil met reguliere 
shag Wat Bernhard zijn ogen zagen, konden 
zijn handen maken Van hieruit is het inmid
dels alom bekende bediijf Welgro ontstaan dat 
bulkwagens en giertanks tabnceeit 
Bij het dorsen van graan moest door controleurs 
worden toegezien dat er geen zakken met graan 
verdwenen, ze waren verplicht om bij de dors
machine te blijven Tijdens de koffiepauze en 
het middageten gingen de meeste controleurs 
ook mee en aten met de anderen mee Een was 
er die bleef 's middags altijd met het brood en 
dnnkbusje op de zakken met graan zitten 
Enkele boeren hebben hem een pispot gestuurd 
die ze bij galantenewinkel Bramer in de 
Kevelderstraat nog op de kop hadden kunnen 
tikken Of hij deze ook op zijn werk heeft 
gebruikt, weet ik met 

Komische voorvallen 
Ondanks de ernst van de oorlogssituatie kon er 
toch ook op zijn tijd gelachen worden Zo had 
Johan Stomps uit Rekken, éen van de contro
leurs, tijdens een werkbespreking op het kan
toor tegen Jans Roerdink gezegd "Roordink, i-j 
kont neet begriepen hoo drok of ik 't hebbe met 
'n klem hetjen wark " Bij personeels aanname 
schijnt te Raa de P B H uit Eibergen eens tegen 
Roerdink te hebben gezegd "Roordink i-j mot 
OW personeel altied zo oetzeuken da-j zelfemist 
kont wodden " Ook werd er wel eens een grap 
uitgehaald Zo heeft Hendrik Koenders^ die ook 
wel van een lolletje hield, aan Bernard te 
Nahuis (die ook tot het kantoorpersoneel 
behoorde), wonende op de boerderij genaamd 
De Wever (gelegen aan de Huurmnkallee), 
gevraagd of hij naar Huyskes in de 
Beltrumsestraat wilde gaan om hem een blanco 
vee registratieboekje te overhandigen en daar 
een sik in te schrijven, die hij clandestien hield 

20 

Dit was namelijk op het bureau gemeld Op het 
bureau aanvaardde Bernard te Nahuis deze 
opdracht en spoedde zich per fiets naar Huyskes 
in de Beltrumsestraat Tegenwooidig staat hier 
Modehuis Gunnewijk Hendrik Koenders ging 
er van verre achteraan om te zien hoe dit afliep 
Men moet namelijk weten dat Huyskes hele
maal geen vee hield, maar hij had wel een grote 
sik aan zijn kin Op de stoep moet Te Nahuis 
een ingeving hebben gekregen dat dit een grap 
was van het bureaupersoneel Hij kon ei later 
smakelijk om lachen 

De zusters willen ook slachten! 
De volgende anekdote is ook waar gebeurd Het 
was zo dat er in de oorlog vooi veel mensen de 
gelegenheid bestond om een varken voor eigen 
gebiuik te slachten dat slachten gebeurde 
meestal bij de mensen aan huis Dan werd het 
gewogen en al naar gewicht en norm per per
soon per week werd bepaald hoelang men hier
mee moest doen Behalve de boeren hadden 
ook diverse inwoners van het centrum van 
Groenlo zo'n vergunning De zusters van het 
Grote Gesticht wilden dit ook wel graag, maar 
de aanvraag van Moedei Overste werd afgewe
zen door de hoge heren van het Ministerie Het 
spreekt voor zich dat dit Jans Roerdink zeer 
speet Men prakkeseerde op het kantoor hoe 
men hier een mouw aan kon passen om de zus
ters toch een vergunning te geven Plotseling 
viel de naam Graads te Raa, de bureauhouder 
uit Eibergen en tevens regiobestuurder Het was 
namelijk zo dat deze Te Raa een zeer vlot per
soon was HIJ was goed gebekt en wist zijn 
reacties altijd met de nodige humor te brengen, 
vergezeld van bijbelteksten Men moest zich 
steeds gewonnen geven voor deze sprankelende 
humor Bovendien was hij goed bevriend met 
de provinciale voedsel commissaris, ingenieur 
Tukker Roerdink nam ovei deze kwestie con
tact op met te Raa, waarbij te Raa beloofde dat 
hij deze zaak bij ingenieur Tukker zou aankaar
ten ''Ik kom oxermor^en toch in Arnhem voor 
een xergadering " zei te Raa Te Raa fietste 
altijd van Eibergen naar station Ruurlo en ging 
dan per trein naar Arnhem Op die vergadering 
in Arnhem werd na het huishoudelijke gedeelte 
de rondvraag aan de orde gesteld Eenmaal aan 
de beurt vroeg de heer te Raa het woord 

' Nadere informatie over Hendrik Koenders is te vinden in het boekje InterNos 40 jaar 1946 1686 Groenlo 1986 
' Zie hiervoor het boek van P Engel O Carm De geschiedenis van het Sint Joseph Zusterhuis of wel het Grote Gesticht te 

Groenlo Groenlo 1991 
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"Mijnheer Tukker, geachte aanwezigen, ik zou 
graag uw aandacht willen vragen voor een bij
zonder geval in Groenlo. Er is daar een groot 
klooster bevolkt door een groep zusters. Deze 
doen ontzettend veel liefdeswerk voor de mede
mens op het gebied van verpleging en onder
wijs, speciaal voor meisjes. Nu door de huis-
slachtingsregeling velen een varken kunnen 
slachten, vallen juist deze zusters buiten deze 
regeling, terwijl zij juist zo vaak worden gecon
fronteerd met het gebrek aan een goed stukje 
vlees. Mijnheer Tukker, zou u namens deze zus
ters niet de rol van Barmhartige Samaritaan 
willen spelen en proberen een mogelijkheid te 
vinden om ook dit klooster voor een huisslach-
tingsvergunning in aanmerking te laten komen? 
Want mijnheer Tukker, deze meisjes missen al 
zoveel, ze hebben ook al geen man. " Bij deze 
humoristische opmerking barsten de aanwezi
gen uit in een bulderend gelach. Ook ingenieur 
Tukker moet hebben geschud van het lachen. 
Het antwoord van de heer Tukker op het plei
dooi van de heer te Raa luidde: "Mijnheer te 
Raa, nu u de zaken zo stelt zal ik al het mogelij
ke doen om een vergunning voor dit klooster los 
te peuteren. " Ongeveer een week later kwam de 
vergunning bij Jans Roerdink binnen. Hij bracht 
direct Moeder Overste van de toestemming op 
de hoogte. 

"Todeskandidaten" 
Op 17 september 1944 gelastte de regering in 
Londen de algehele spoorwegstaking in verband 
met het oprukken van de geallieerde legers van
uit België naar het zuiden van ons land. Eerder 
heb ik al vermeld dat de regering in 1937 
beschikkingen had uitgevaardigd hoe te hande
len bij een inval of bezetting van vijandelijke 
troepen. Deze golden voor alle overheidsperso
neel van rijk, provincie, gemeente, waterschap
pen en het spoor- en trampersoneel. Zij moesten 
ten bate van de bevolking in functie blijven. 
Maar leverde men de bezetter meer voordeel 
dan de bevolking, dan moesten zij onderduiken. 
Deze beschikking, speciaal vanuit Londen afge
kondigd, werd dus voor de spoorwegen letter
lijk van kracht op 17 september 1944. Door 
deze maatregel moesten 30.000 spoorwegarbei
ders onderduiken, vaak ook nog met hun gezin
nen. Dit vergde voor de verzorgingsgroepen 
enorme inspanningen om ƒ 8 miljoen per 
maand aan deze spoorwegarbeiders uit te beta
len. Alleen al in Winterswijk moesten ongeveer 
150 gezinnen en alleenstaanden qua salaris en 
pensioenen verzorgd worden. De spoorarts Ter 

Haar bezorgde dit geld bij deze mensen, omdat 
hij ze allemaal kende. Het geld kwam van de 
belastinginspecteur. Vooraf was dit al geregeld 
met een grote bank. 
Deze mensen hebben ook hun leven gewaagd, 
want op sabotage of hulp hieraan stond de 
doodstraf. Enkele dagen na de afkondiging van 
de staking werden in Utrecht enkele directiele
den van de Nederlandse Spoorwegen als zoge
naamde "Todeskandidaten" doodgeschoten. 
Degenen die niet meer gingen werken, daarvan 
zouden de huizen in brand worden gestoken. 
Dit is praktisch niet gebeurd. Zodoende dook 
ook de in Winterswijk wonende hoofdopzichter, 
ingenieur Harkema, onder. Hij kwam op 22 sep
tember 1944 hals over kop bij Jans Roerdink 
het stationsgebouw binnenvallen. Hij vroeg 
hem om een onderduikadres, want ze hadden in 
Utrecht al enkele stakende collega's doodge
schoten. Ingenieur Harkema was afkomstig uit 
Zaandam en had hier geen adres om naar toe te 
gaan. 
U zult zich misschien wel afvragen hoe hij bij 
Jans Roerdink zijn bureau in het stationsge
bouw kwam? Ingenieur Harkema kwam, als 
hoofdopzichter der spoorwegen, in geheel Oost 
Gelderland de spoorlijnen en stations controle
ren. Hij ging dan met de trein over de lijn 
Winterswijk, Groenlo, Eibergen, Neede, 
Noorddijk en ook tot Borculo. In Groenlo dronk 
hij altijd koffie bij Jans Roerdink in het sta
tionsgebouw. Zodoende kende hij Jans 
Roerdink. 
In wanhoop is hij die middag naar Jans 
Roerdink gevlucht en heeft hem gevraagd om 
een schuilplaats. Hij heeft toen al blijk gegeven 
van onbegrensd vertrouwen in Roerdink. Ik her
inner mij nog als de dag van gisteren dat 's 
avonds in het donker de deur openging en 
Roerdink de keuken binnenkwam. Na de 
gebruikelijke groet zei hij tegen mijn vader: 
"Gaitjan, zol ik ow effen können sprekken?" Na 
ruim een kwartier kwam mijn vader de keuken 
weer binnen met een rijzige heer, die zich voor
stelde als ingenieur Harkema. Jans Roerdink 
had buiten tegen mijn vader gezegd: "Jao, ik 
dachte ik mot d'r maor n 's met naor Gaitjan 
van de Pleiter, den redt d'r zich wal met. " Hij 
had mijn vader verteld dat Harkema streng 
gereformeerd was. Roerdink, zelf katholiek 
zijnde, had respect voor een andere Christelijke 
levensovertuiging en liet dan ook een ieder in 
z'n waarde. Jans Roerdink kwam elke week 
enkele uren praten met ingenieur Harkema. 
Nadien ging hij de mondelinge berichten aan 
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mevrouw Harkema overbrengen. Hij fietste dan 
door het buurtsciiap Zwolle, over het Hazenveld 
tot Gelder Esch. Hier liep toentertijd een zoge

naamd kerkpad dwars door de roggeakkers tot 
in Meddo. Van hieruit liep weer een kerkpad 
langs de Hilte en erve Buursink en de 
Ravenshorst tot aan de Harmonie in 
Winterswijk. Bij deze koeriersdiensten die 
Roerdink onderhield, bracht hij de intiemste 
berichten over in absolute geheimhouding. Men 
kan achteraf heel gemakkelijk 
concluderen: "0/z, die 
Roerdink fietst elke week met 
een Ausweis op zak heel rustig 
naar Winterswijk." Maar men 
moet zelf deze spanning en 
gevaren van die tijd hebben 
meegemaakt om te beseffen 
hoe dicht men soms bij de 
dood was. Op hulp aan de 
ondergedoken directieleden 
van de Nederlandse 
Spoorwegen stond de dood

straf. Ingenieur Harkema was 
een van de Todeskandidaten en 
hij werd door de Gestapo 
zwaar gezocht. Met onze ande

re onderduiker, Henk Bax 
wonende in de Beltrumsestraat 
alwaar hij een taxi en buson

derneming exploiteerde, klikte 
het vanaf het eerste moment 
voortreffelijk. Ingenieur 
Harkema kon het goed met 
Henk Bax vinden want beide 
heren waren nogal bereisd en 
hadden zodoende voldoende 
gesprekstof. Ingenieur 
Harkema is ruim zes weken bij 
ons geweest en is toen vertrok

ken naar de boerderij van Te 
Voortwis in Winterswijk. Hij 
was daardoor dichter bij zijn 
vrouw die in verwachting was 
van hun eerste kind en woonde 
aan de Generaal 
Berenschotweg te Winterswijk. 
Het vertrek van ingenieur 
Harkema gaf bij ons een hele 
geruststelling, niet alleen van

wege zijn functie bij de 
Nederlandse Spoorwegen. Hij 
was ook nog nauw betrokken 
als officier van het voormalig 

Nederlands leger bij contacten met andere 
belangengroepen. Hij vertelde hoe hij enige tijd 
voor de staking namens de spoorwegen had 
meegeholpen met het optakelen van een ont

spoorde locomotief op het traject Winterswijk 

Zutphen, net buiten Lievelde. Een verzetsgroep 
uit Zieuwent was hiervoor verantwoordelijk. 
Wij hebben na zijn vertrek uit veiligheidsover

wegingen geen contact meer gehad met ingeni

eur Harkema. 
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Na de Tweede Wereldoorlog 

Jans Roerdink 
Op 18 april 1945 werd Jans Roerdink door de 
commissaris van het Militair Gezag, district 
Doetinchem, gemachtigd om zich in verband 
met de voedselvoorziening te begeven in het 
gebied ten noorden van de Rijn en ten oosten 
van de IJssel Op 3 mei 1945 werd hij aange

steld als lid van het Bureau Beheer Vijandelijk 
Vermogen Hij was Plaatselijk Bureauhouder 
van 7 september 1936 tot aan zijn pensioen in 
september 1961 Zijn werkgebied, district 46, 
omvatte 612 georganiseerde boeren Zijn taak 
werd overgenomen door zijn neef Wim 
Roerdink Het rayon van Wim Roerdink werd 
uitgebreid door minder werk en Wim kreeg de 

GEMEENTE GROENLO 

QROENLO, den 
3 wiei 1945 

_De 
aan 

3^ ^ ^ r  Ë ^ l i sr_ 
a l s van 3roenlo 

l i d van he t 
r e n van vljsuaden en 
(ië'~Hëér' " " "■ 

"Bureau 
l a n d v e r r a d e r s 

— J ,A.Roerd ink 
E e f s e l e C 132 

Clrosnln, 

De" "SMTgeviBe s f s r : 

* f t e 

Aan 

status van District Bureauhouder Wim 
Roerdink is sinds november 1990 vervroegd 
uitgetreden door gebruik te maken van de zoge

naamde "Vut" regeling Tegenwoordig volgt de 
legelgeving vanuit Deventer en een viertal 
andere kantoren in het land 

Jans Roerdink die sinds 1935 werkend lid van 
de St Vincentius vereniging was, is ook meer 
dan een halve eeuw koorzanger in de kerk 
geweest Ook zat hij in de gemeentelijke 
adviescommissie Woonruimte Zijn verdiensten 
zijn gewaardeerd met een koninklijke onder

scheiding 

Het stationsgebouw 
Het reizigersvervoer op de lijn Winterswijk 

Neede was al voor de oorlog 
gestaakt Het goederenvervoer 
vond in 1972 zijn einde De 
zijlijnen naar houthandel 
Nahuis, de steenfabriek en het 
gemeenteslachthuis, tegen

woordig Nedap, werden opge

broken alsmede ook de lijnen 
naar Neede en Borculo De 
stations werden voor het 
merendeel gesloopt Toen men 
besloot het station te verko

pen, waren er twee gegadig

den te weten het A B T B 
bestuur en Jans Roeidink 
Uiteindelijk zag het bestuur 
van de A B T B af van de 
koop en werd Roerdink de 
eigenaar van het gehele com

plex met omliggende grond 
voor een zeer schappelijke 
prijs Op 28 juni 1960 ver

wierf hij het eigendom van 
het stationsgebouw De 
gemetselde kluis is nog in het 
voormalige stationsgebouw 
aanwezig Bij verhuizing van 
de distributiedienst naar 
Winterswijk werden de loket

ten in het gebouw voor 
ƒ 125,- door de plaatselijke 
bureauhouder overgenomen 
De dienst waar Jans Roerdink 
zo lang werkzaam voor was, 
bleef nog tot 12 juni 1990 in 
het gebouw actief De woning 
boven het stationsgebouw is 
altijd bewoond geweest 

s t e l t h.ierdo_or 
r o e r e n d e goede 

Crroenlo" 
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Slot 
Ik ben dankbaar dat het mij gegeven is 
om deze geschiedenis van het station en 
Jans Roerdink te vertellen als degene die 
deze penode als jonge boer van zeer 
nabij en intensief heeft meegemaakt 
Zodoende blijft deze periode in de 
geschiedenis van het stationsgebouw in 
de Tweede Wereldoorlog met ere 
bestaan 

BEWIJS VAN EIGENDOM 

voor de hee r J.A.Raerdin.k t e Groenlo, 

Papendijk ^ 9 . 

van het voormal ige s ta t ionsgebouw aan 

de S t a t i o n s l a a n . g i e t aangrenzend t e r 

r e i n , k a d a s t e r Groenlo s e c t i e A ged. 

nos.2794 en 2363 ^ r o o t cL.m. 14.50 

a r e . 

Akte d d 23 j u n i I960 . 

, Kantoor van 
I 

MR. S. A. S C H O L T E 
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te 
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'Grols verleden 

De vestingstad Grol 
De geschiedenis van de vestingwerken 

van Groenlo (vervolg) 
Door J E van der Pluijm 

De vesting Grol in 1572 nog niet afgebouwd. 
De bouwrekeningen van de 16 eeuwse ommu
ring van onder andere de stad' Grol beslaan de 
periode 1548 t/m 1555 De bestudering van die 
rekeningen leidde voorheen tot de voor de hand 
liggende conclusie, dat in 1548 met de bouw 
van de vestingwerken rond Grol werd begon
nen Dat IS ook zeker juist voor zover het de 
metselwerkzddmheden en het bakken van de 
daarvoor benodigde stenen betreft 
In de zomer van 1546 trokken de landgraaf van 
Hessen en de keurvorst van Saxen troepen 
samen langs de oostgrens van de Nederlanden 
Deze militaire dreiging was voor de Stadhouder 
van Gelre, Philips van Lalaing'. aanleiding met 
de graaf van Meurs en Maai schalk van Rossem 
overleg te voeren over de te nemen maatrege
len De stadhouder verzocht de regentes te 
Brussel, Maria van Hongarije', om met spoed 
gelden beschikbaar te stellen voor uitbreiding 
van de troepenmacht in Gelre om de dreiging 
het hoofd te kunnen bieden en eventueel de 
eigen grenzen te kunnen verdedigen"" De raads
heer Stratius weid terstond als afgevaardigde 
naar Brussel gezonden' 
Philips van Lalaing, die een belangrijke rol 
speelde bij het initiatief om de steden langs de 
oostgrens van Gelie te versterken, trad zelf 
direct handelend op Hij schreef op 30 juli 1546 
aan de landdrost van Zutphen\ Johan van 
Keppel, dat hij op 7 augustus Lochem en 
Groenlo zou bezichtigen met het oog op de ver

sterking van die steden De landdrost werd 
gelast mede aanwezig te zijn De afspraak werd 
daarna enkele dagen opgeschoven Bij zijn 
bezoek aan Grol op 10 augustus 1546 gaf de 
stadhouder opdracht terstond met de graafwerk 
zaamheden, nodig voor de versterking van de 
vesting, te beginnen 
Vrijwel zeker als gevolg van de eerder genoem
de brief van Philips van Lalamg aan de regentes 
gaf Karel V nog in 1546 opdracht de vesting
werken van een aantal steden in het Hertogdom 
Gelre en de Graafschap Zutphen te versterken 
Kennelijk werd aan de stadhouder de opdracht 
gegeven de bouw van vestingen in Gelre voor 
te bereiden en uit te voeren Deze benoemde 
Marcelis Keldermans tot "bouwmeester ende 
ordineermeester" van de sterkten in 't 
Hertogdom Gelre en de Graafschap Zutphen 
Keldermans vervaardigde in 1547 zijn ontwer
pen van de vestingwerken van Grol, Lochem en 
Gelre Hij werd in dat jaai volgens een door de 
rentmeester van Hoogstraten', Willem Spruijt, 
vervaardigde verklaring* betaald als "connue 
comme pnncipaell de conduire Ie dit fortifica
tion tant a Groll, Gueldres, Locchem et ailleurs 
aiant vacque depuis Ie XXVIe de mars jusques 
au Xe de decembre XLVII' De vertaling van 
deze oud Franse tekst luidt ""gekend zijnde als 
bouwmeester van genoemde fortificaties zowel 
te Grol, Geldern, Lochum en elders, daarvoor 
werkzaamheden verricht hebbende van 26 
maart tot 10 december 1547' 

RAG Archief Gelderse Rekenkamei inv ni 7077 t/m 7083 
Antoon van Lalaing was de 1 graat van Hoogstraten Na zijn overlijden weid zijn neet Philips van Lalaing baron van 
Escornaix de 2 giaaf van Hoogstraten Voor zijn benoeming tot stadhoudei van Gelre in 1544 was Phihp van Lalaing 
van 1528 1543 stadhouder van Utrecht 
Landvoogd van 1531 1555 
RAG Brieven uit en aan het Hof de Stadhouder aan de Regentes dd 30 juli 1546 inv nr 650 briet nr 234 minuut 
RAG Brieven uit en aan het Hof, de instructie voor Stratius d d 27 juli 1546 mv nr 650, brief nr 233, minuut 
RAG Corresp van het Hof met het kw v Zutphen inv nr 905 biiefnr 341 minuut 
België piovincie Antweipen ta 30 km ten zuiden van Breda 
RAG Arch Hof van Gelre Civiele processen inv nr 4948 bijlage H bij de processtukken van het door de weduwe van 
Keldermans tegen de rentmeester Thomas van Graymaye in 1563 gevoerde proces tei verkrijging van betaling van 
achterstallige bedragen 
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In 1548 werd begonnen met de bouw van de 
zware vestingmuren en bastions rond Grol Er 
werden miljoenen stenen gebakken in veldo 
vens ten oosten van de stad, waarschijnlijk op 
de plaats aan de Koerboom, die op de stafkaart 
van 1879 nog met steenoven wordt aangeduid 
Acht jaren werd er aan de vestingmuren en de 
bastions gemetseld De voor 1548 uitgevoerde 
graafwerkzaamheden meegerekend, heeft men 
in totaal negen en een halfjaar aan de bouw 
gewerkt De stad zou volgens plan bastions 
hebben op 4 van de vijt hoeken 
De eerder genoemde bouwrekeningen hebben in 
het verleden aanleiding gegeven tot de conclu
sie dat Grol in 1555 de "sterkste vesting in het 
oosten" was " Niets bleek minder waar 
Zoals in de jaren 1548 t/m 1554 steeds gebrui
kelijk was geweest, werden ook in 1555 de 
bouwactiviteiten bij het invallen van de winter 
gestaakt, maar in tegenstelling met vooigaande 
jaren werden die in het voorjaar van 1556 met 
voortgezet De maatregelen die men aan het 
einde van het bouwseizoen 1555 had getroffen, 
rechtvaardigen de conclusie, dat het voortzetten 
van de bouwactiviteiten in de bedoeling had 
gelegen De vesting was toen dus nog met afge
bouwd 
Het overlijden van de stadhouder Philips van 
Lalaing in juni 1555, de opvolging in dat jaar 
van Karel V door Filips II het aantreden van 
een nieuwe landvoogd, gewijzigde inzichten te 
Brussel, geldgebrek en de afgenomen dreiging 
aan de oostgrens van de Nederlanden is op die 
gang van zaken van invloed geweest 

In het voorjaar van 1559 schrijven burgemees
ters, schepenen en raad van Groenlo'" aan de 
stadhoudei Philips van Montmorency" 
"Verthoenen ende gheven in aller onderdami-
cheyt oitmoedelyck und dienstelyck tho kennen 
die burgermeesteren schepenen ende raidt voirt 
gemeynen burgeren und inwoenderen 
Conmcklycke Majesteits Stadt van Gronllo woe 
dat Keijserlycke Majesteit int aenkhomen desz 
furstendombs Gelre und graeffschaps Zutphen 
aenmerekende dat die \ oornoemde Graejfschap 
Zutphen schiedende aen vele heeren landen und 
die Stadt Gronll gelegen op die uuijterste limi 

ten lant voornoemde Graejfschap heejft sijne 
Majesteit die Stadt \an Gronll willende vaster 
ende stercker maicken dan die was, derhalven 
tornnen, wallen, muren ende hagen oeffdoen 
breken dien naevolgende een nijeuwe vasten 
bouw begonnen und amgexangen nijet mit 
geringen costen als aen tzelve werck te sien is 
Nu drecht sich dat die selve bouw nijet en wordt 
voirt volfurt alsoe dat die Stadt ytsont apen 
lecht dat \derman die will daer in ende uu\t 
kan khomen soe wael by nachte als by daege 
soe ?v supplianten^^ tot allen tyden m groot faer 
s\n van alderleij handel van boeswichters mort-
branders und van allen anderen lasten die 
huerluyden overkhomen solden moeden aenge-
merckt soe die mortbranders ende boeswichters 
sich terstont in andere heeren landen konnen 
ergeven und oick soe die voornoemde Stadt 
dickwils gedreight is geweest als die mortbran
ders inde graejfschap Zutphen gejustificiert sijn 
bekent hebben Is dairom te besorgen indien 
Conmcklycke Majesteit onser aller^enadigsten 
heeren die voirscrexen Stadt nyet voirts en 
sterckt dat s\ supplianten huyden oder morgen 
in grooten onverwindelijcker schaden daer 
durch solden moeiden khomen n\et alleen van 
die mortbranders dan oick van eenige lergade-
ringe die de Stadt van Gronl tegens der sup
plianten wil ende danck mit gewelt lichtelick 
souden moegen innemen und die dan stereken 
und daer uuyt allen die omliggende landen zeer 
verdervende ende beschadingen 
Versoucken ende bidden dairomme sy supplian
ten zeer onderdanelijck dat uwer Genaden 
gelieven willen Coninckhcke Majesteit genade-
lijck aengheven dat die voornoemde Stadt voirts 
gesterckt ende vast gemaickt mach worden om 
allen quaet hier uuyt comende mucht tho schou
wen tot wailfairt Coninckhcke Majesteit und 
der onderdanen willen die bur^ermeesteren, 
schepenen, raidt ende gemeynen burgeren gerne 
alle behulp daer toe doen als ?> sins lange 
gedaen hebben nae hueren schamelen vernmo-
gen op dat die Stadt voirts volmaickt mach wor
den " 

Philips van Montmorency antwoordt op 6 juni 
1559 vanuit Brussel" In een kort briefje zegt 

' WP Vemer Kroniek van Groenlo Chronologisch overzicht van de historie der oude veste Grol in de wenteling der 
eeuwen (Arnhem 1969) p 27 

'" RAG Arch Hof van Gelre Ingekomen verzoekschriften inv nr 1261 map 25 
" Philips van Montmorency volgde na het overlijden van Philips van Lalaing in 1555 deze op als stadhouder van Gelie 
" Verzoekers 
" RAG, Arch Hof van Gelre inv nr 1261 Ingekomen verzoekschiiften map 25 minuut 
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hij toe, dat hij hare koninklijke Majesteit tijdens 
dit bezoek te gelegener tijd daarover zou aan
spreken en op de hoogte stellen, waarbij hij de 
hoop uitsprak, dat hare Majesteit Grol met een 
genadig antwoord tegemoet zou willen komen. 
Kennelijk leverde zijn gesprek met de regentes 
niet het gewenste resultaat op. 

Op 13 december 1560 stuurt de stadhouder" 
vanuit Arnhem aan de regentes Margaretha van 
Parma als bijlage bij een vele pagina's tellende 
brief over uiteenlopende onderwerpen een copie 
van het verzoekschrift van burgemeesters, sche
penen en raad van Groenlo en schrijft haar 
onder andere het volgende: 
"....opdat daerop besunderlick gedisponeert 
und ons uwer Genade guede beliejft en soe 
haest moegelick (daer wy oinme bidden toege
schreven worde moge) ende en soude enenmael 
ick Stadtholder uwer Genade nyet verhelen dat 
ick aldaer to Groll geweest ende die stadt 
besichticht hebbe ende benevens datter een 
groot beghinsel van fortificatien welck oick 
eenen ...ettelicken penningen gekost heejft, 
ende dat het oick wel voirts zeer sterck soude te 
maecken syn, maer dat men eventuel nu noch 
by nachte ende by dag daer in ende uyt kommen 
kan als men wil. Ende dat daeromme ons doch, 
onder correctie, dunckt wyle het een frontier-
stad is aende stiffte van Munster, die wellick 
lichtelick by eenige Wederdopers off andere 
quatwillige ojfvianden ingenomen soude kun
nen worden ende by den selven soe sterck 
gemaeckt dat men se nyet lichtelick en soude 
konnen wederkrijgen daer duer dan grooten 
inconvenienten rijsen ende schaden in dese 
lande gedaen worden kunde. Ende als uwe 
Genade lichtelick bedencken kan dat wael guedt 
waere (om sullicke inconveniendten te schou
wen), dat die vurscreven Stadt voirt gefortiffi-
ceert off kunnen soe gesloten wordde dat men 
haer soe lichtelick nyet uyt ende inne komen 
konnen ende die inwoeners ge.... mogen. " 

Deze brief leidde niet tot het hervatten van de 
bouwactiviteiten. 
Ook in 1562 was de vesting nog niet afge
bouwd. In juni van dat jaar richtten burgemees

ters, schepenen en raad van de stad Grol zich 
wederom tot Kanselier en Raden van Gelre te 
Arnhem'-' en schreven onder andere: 
"Also in ankompst Rom. Keyserlycke Majesteits 
hoichlojflicher memorien^^ des landes van Gelre 
willende syne Majesteits stadt Gronlo vaster 
und stercker maeken, dan sie voer hen gewest, 
uuijt groter angebaerner guedicheith unde 
daeromme datteth eyn uterste palinge is van 
den lande, unde an andere niet heren lande 
grensende. Derhalven alle tornen, porthen, 
muren, wallen, haegen, steketten, grafften, ind 
alle andere munition" ind starckheit affdoyn 
brecken, jfolgens eyn nye veste starcke munition 
ind bouw angefangen woe noch an den selven 
ogenschinlick wille eyn tyth lanck drecht sich 
tho, dath die selve bouw indffortificatie nijeth 
en worth gepersevererth'", so dath die stadt 
itzonders gant: apen sunder ffortification apen 
blijft liggen, so dath wy ind gemeyne inwonne-
ren ind borgere toth allen tyden in groter vaer 
ind sorgen mothen syn van allerhande boes-
sheith. Daer uuyth tho besorgen, so vern van 
Conincklycke Majesteit onseren aider genedich-
sten lieffste heren daer inne anders nijeth voer-
sehen worth, in grothen verdriet last ind in 
onverwinthlichen schaeden sullen mogen kom
men unde so noch tallen tiden op onse volseldi-
ge suppliceren ind onderdenich anholden in 
goder ind gnediger vertrostinge verbleven, dath 
die stadt Gronlo wedderomme mit ffortificatie 
als begunnen ind angehaeven, an den anderen 
getagen solde syn worden, des noehtz allenth 
besthet verbleven, so verstaen wy ind kommens 
in erffaringe dath Johannes Wolssynck onse 
koster bevell solde hebben die avergebleven 
stienen und holth und ander materialen totten 
bouw geboren solde verkopen woe syn commis
sie und bevell wyder syn mach dath welck ons 
arme luijden nyeth wall en geselht und tho 
horen is, befurchtende so sul.x gescheg die bouw 
und ffortification an die stadt Gronlo vorder 
nyeth persevererth, ende then goden ende 
gecontinuerth ind gebracht solde werden dath 
ons und den gemeynen borgeren ind inwonne-
ren nijeth wall gedien wolde ind gelegen wolde 
syn, so allenth tho behertigen steht. Bidden der
halven noehtz oythmodeliken ind deynstlichen 

'" RAG, Brieven uit en aan het Hof, de Stadhouder aan de Regentes, d.d. 13 dec. 1560, inv. nr. 653, brief nr. 1432, minuut. 
" RAG, Arch. Hof van Gelre. inv nr 1112. Brieven, ingekomen stukken en minuten van uitgaande brieven. 1544-1679, 

ongeliaseerd stukken, biiet van 7 juni 1562. 
" Karel V was m 1559 overleden. 
" Term voor krijgsbehoeften of knjgsvoorraad. 
" Voortgezet, volvoerd. 
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iuw W. Edele und Gonste als onse overicheith 
van hoichgedachten Conincklycke Majesteit 
gestalth, dath in aensenonge allenth ons ind 
den gemeynen inwonneren ind borgeren ver-
derffnisse ind onverwinthlichen anstaenden 
schaeden, ons willen helpen verbidden ind aen-
holden an benempten Conincklycke Majesteit, 
onseren aider gnedichsten lieffsten heren, edder 
an syne majesteits Stadtholdere edder bevelheb-
beren daer iuw W. Edele ind Gonste sulx sail 
duncken tho behoren, dath die selve aengeheven 
bouw vestenisse ind jfortification gnedichliken 
gecontinuerth moge wesende. Unde die selve 
avergebleven stienen holth ind materialen totten 
bouw gehorend daer angelacht ind gebruyckt 
mochten werden ind anders nergens tho toth 
waljfaerth schutz und schermynge syne 
Conincklycke Majesteits stadt Gronlo, ind 
gemeynen inwonneren borgeren ind schemelen 
onderdanen, unde soe den gantzen lande daer 
medde mercklyck angelegen is, op dath ons 
arme luyden anders nyeth mer gescheth dan 
anderen groeth edder kleyne steden, so doch in 
den tractaeth voir vendels apgericht alle steden 
by hore vestenisse jfortification rechten ind pri
vilegiën tho lathen ". 

In deze brief wordt derhalve aangegeven, dat er 
tot dan toe nog geen sprake was van een te Grol 
gevestigd garnizoen. 

Door een Nederlands antiquariaat werd in 1993 
een 16" eeuwse atlas aangekocht, die in de col
lectie Bodel Nijenhuis werd opgenomen. 
Volgens Ch. v.d. Heuvel" werd deze atlas in 
opdracht van Gilles de Berlaymont^" vervaar
digd. Daarin komt de hier afgebeelde platte
grond van de vestingwerken van Grol voor. De 
cartouche bij deze kaart vermeldt het jaartal 
1572. Misschien niet een toevallig jaartal. De 
stadhouder Gilles de Berlaymont zal na de inval 
van de geuzen in dat jaar zeker maatregelen ter 
verdediging hebben willen nemen, zoals bij
voorbeeld het in defensie brengen van Grol. 
Opmerkelijk zijn de stippellijnen, die op twee 
plaatsen in de plattegrond voorkomen. Het zijn 
vrijwel zeker de plaatsen waar ook in 1572 de 
vesting nog niet was afgebouwd. De 
Spanjaarden hadden het tot dat moment kenne

lijk niet meer nodig geacht Groenlo tot gami-
zoensplaats te bestemmen, anders hadden ze de 
vestingwerken wel afgebouwd. Dit betekent 
ook, dat de vesting Grol bij het begin van de 
Opstand nog open lag en dat is zeker van 
invloed geweest op de lotgevallen van de stad 
in de beginperiode van de Opstand. 

Bestuderen we deze kaart nader dan treffen we 
daar belangwekkende, niet eerder bekende 
informatie. In het Bagijnenbolwerk en het 
Lievelderbolwerk zijn kazematten aangegeven; 
in het Mussenbergbolwerk (= kanonswal) ont
breken ze. 
De drie parallel aan elkaar verlopende korte 
muurstukken, die in het stuk muur in de buurt 
van het noorderbastion haaks op deze muur zijn 
aangegeven, doen daar een drinkplaats voor 
paarden vermoeden; zekerheid daarover is er 
evenwel nog niet. 
In tegenstelling tot eerdere plattegronden komt 
in de muur die tussen het Mussenbergbolwerk 
en het Gasthuisbolwerk (jongensstad) verloopt 
een zwakke knik voor. Deze knik stemt overeen 
met de knik die nu nog in de straat aanwezig is 
tussen de Barakkenplaats en de in het verlengde 
daarvan liggende Wheme. Bij recent onder
zoek^' met grondradar kon worden aangetoond, 
dat hier de ca. 2 meter brede muur op ongeveer 
4 meter afstand van de openbare weg op parti
culier teiTein verloopt. Die afstand van 4 meter 
zal ongeveer overeen stemmen met de breedte 
van de aarden wal die hier achter de muur lag. 
Ongeveer in het midden van deze muur moet 
daarin een door poorten afgesloten onderdoor
gang zijn geweest, waarschijnlijk toegang ver
schaffend tot het daarvoor liggende ravelijn. 

Eerder werd gesteld, dat moest worden aange
nomen dat de vesting tussen 1562 en de belege
ring van 1595 werd afgebouwd." Na het 
beschikbaar komen van deze kaart uit 1572, 
mag er van worden uitgegaan dat de vesting 
tussen 1572 en 1595 werd afgebouwd, in welke 
vorm dan ook. 

Zoals eerder opgemerkt was in de Nederlanden 
inmiddels de Opstand uitgebroken met invallen 
door en namens Willem van Oranje in het oos-

" Ch. v.d. Heuvel, Een atlas voor Gilles de Berlaymont, heer van Hierges, Caert Thresoor, nr. 15 (1996), 3, p. 57-69. 
™ Stadhouder van Gelre van 1572 - 1577. 
'̂ Geofysisch onderzoek naar de Vesting Grol. ongepubliceerd verslag van de proefmetingen op 22 oktober 2001. 

-̂  J. v.d. Pluijm, De vestingstad Grol, Groenlo 1999, pag. 13 
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De vestingwerken van Grol anno 1572. Ontleend aan een atlas die mogelijk in opdracht van Gilles de 
Berlaymont werd vervaardigd. Collectie Bodel Nijenhuis, Atlas nn 440, folio 27v, kaart nr. 16: La ville de 
Grolle. 

ten van de Nederlanden. Ook de Achterhoek 
kreeg zijn deel. Willem van den Bergh viel met 
troepen tot tweemaal toe de Achterhoek binnen. 
Voor het eerst in 1568, maar toen met weinig 
succes. In 1572 gelukte het hem alle steden van 
de Achterhoek te veroveren, echter niet voor 
lang. In november rukte Alva's zoon Don 
Frederik, - in de Graafschap door Hertog Erich 
van Brunswijks" troepen geassisteerd - met een 
machtig leger aan om de afgevallen steden en 
gewesten aan de Geuzenmacht te ontrukken. 
Doesburg en Lochem sloten met de Spaansen 
terstond een verdrag. Zutphen werd belegerd 
door de troepen van Don Frederik. 
Graaf Willem van den Bergh, die in weinige 
weken kans had gezien behalve de Graafschap 

ook een groot deel der Veluwe en bijna geheel 
Overijsel aan Oranjes zijde te brengen, zag nu 
weldra zijn krijgssuccessen in rook opgaan. De 
inval van de Geuzen eindigde derhalve met de 
herovering van al de genomen plaatsen door 
Don Frederik. Grol was evenals de andere ste
den in de Achterhoek daarmee slechts 5 maan
den in het bezit van de Geuzen geweest. 
In 1577 schaarde Gelre zich achter de Staten-
Generaal; het wenste de Gentse Pacificatie 
gestand te blijven doen en de Spaanse troepen 
te weren. In mei 1578 werd Jan van Nassau, de 
calvinistische broer van Willem van Oranje, 
door de landvoogd Matthias op advies van zijn 
luitenant-generaal (prins Willem van Oranje 
zelf), benoemd tot stadhouder van Gelre. Onder 

" Een der bendehootden, die Spaans pensioen trokken en daardoor verplicht waren de Koning op zijn eerste bevel in de 
Nederlanden te dienen 
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zware druk van de calvinistische stadhouder 
werd de Unie van Utrecht ondertekend en het 
calvinisme met behulp van soldaten aan de ste
den en dorpen opgelegd Ook Groenlo kwam 
hierdoor aan de Staatse zijde Het kreeg een 
Staats garnizoen 

Diednch van Bronckhorst, heer van Anholt, was 
sedert 1562 pandheer van Bredevoort Diednch 
koesterde sympathie voor de Spaaanse bezetter 
Zijn zoon Jacob stond in 1580 in verbinding 
met de "afvallige" Rennenberg, die als Staats 
stadhouder van Friesland, Groningen en Drente 
in 1580 openlijk de Spaanse zijde koos Jacob 
trok met de voor Spanje geworven tioepen van
uit de omgeving van Wezel regelrecht naar 
Anholt, waaruit de daar kort tevoren binnenge
drongen Staatse troepen zich ijlings terugtrok
ken Het verblijf der Geuzen had daar slechts 
14 dagen geduurd 
Jacob trok met zijn troepen vervolgens naar 
Bredevoort Groenlo was door de geunieerden 
onbezet gelaten Het Grolse garnizoen was naar 
Doetinchem vertrokken ter verdediging van die 
plaats tegen de aanval van de troepen van 
Rennenberg Groenlo werd onder leiding van 
Jacob van Bionckhorst door het gros van het 
Spaanse regiment ingenomen en tot gamizoens-
plaats van Jacob's tweede vendel" bestemd De 
vesting Grol kwam hierdooi in 1580 weer aan 
Spaanse zijde 
Van Reid geeft van deze inname van Grol de 
volgende beschrijving "Daer nae quam t 
Geldersche nieuwe regiment over Rhijn ende de 
jonge heer van Anholt besettede Anholt ende 
Bredevoort stercker, toonde veel vyantschap aen 
den Graefvan den Berghhe Nam oock Grol in 
'twelck aen der Staten zijde gantsch onbeset 
was gelaten Het sy dat Hohenlo, wesende doen 
ter tijdt Veltheer, met volck genoech had om 
alles te besetten oft om dat hv die plaets (ghe-
lyck eenige seyden) niet houdbaer ende dies 
onweerdich achte Daer zij doch in 'tjaer 1595 
ende 1597, doense by Prins Maurits beleghert 
werde, wel sterck n bevonden "" 
Als de vesting Grol in 1580 inderdaad met 
houdbaar was, betekent dit, dat ook in dat jaar 
de vesting nog met in defensie was gebracht 
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Toegegeven moet worden dat hier slechts sum
mier wordt aangegeven dat de vesting m 1580 
met verdedigbaar zou zijn geweest Van Reyd 
merkt teiecht op dat Groenlo in 1595 wel in een 
verdedigbare staat was 
Groenlo bleef van 1580 tot 1597 Spaans De 
landvoogd en vooial ook Verdugo, als bevel
hebber van de Spaanse troepen in de 
Noordelijke Nederlanden, hechtten grote waar
de aan de vestingen langs de oostgrens van de 
Nederlanden, waaronder de frontiersteden Grol 
en Bredevoort Zij verschaften hen in de tijd 
van de Opstand de passage van tioepen richting 
Groningen, dat eerst in 1594 in handen der 
Staatsen viel Vanwege het belang van de 
genoemde frontiersteden ligt het vooi de hand 
ervan uit te gaan dat de Spanjaarden de vesting 
Grol tussen 1580 en 1595 in een verdedigbare 
staat hebben gebracht, hetgeen met hoeft te 
betekenen, dat de ontbrekende muurwerken in 
die vorm werden afgebouwd 

Onderzoek naar eventuele bouwactiviteiten in 
die periode richt zich in eerste instantie op de 
rekeningen waar mogelijk uitgaven daarvoor 
zijn verantwoord 
In de periode na 1580, toen Grol een Spaans 
garnizoen had, voorzag de commandant o a in 
de kosten van zijn garnizoen door op het platte 
land contributie te heffen Dat vondt ook plaats 
vanuit andere steden van de Giaafschap 
Zutphen waar een garnizoen lag 
Verantwoordingen van deze inkomsten en de 
daarmee gedane uitgaven ontbreken of zijn in 
het geheel met afgelegd Daaidoor is het met 
mogelijk vast te stellen of reeds vanaf 1580 
voor het voltooien van de vestingwerken van 
Grol gelden werden uitgetrokken Omdat eerst 
in 1589 een rentmeester voor de contributie m 
de graafschap actief was '̂' zijn voor het eerst in 
dat jaai eventuele betalingen daaruit t b v de 
fortificatie van de stad Grol te traceren 
In 1589 werd Johan van Lamsweerde tot rent
meester van de Graafschap Zutphen, de 
Graafschap van den Bergh en het Ambt 
Bredevoort benoemd Aan hem werd opgedra
gen aan het innen van contributie door de 
afzonderlijke garnizoenen een einde te maken 

" Het eerste vendel was te Anholt en Bredevoort achtergebleven 
'" Everhard van Reyd Historie der Nederlantscher oorlogen begin ende vooitganck tot den jaere 1601 p 49 Van Reyd 

vermeldt daar abusievelijk het jaartal 1581 Ook bij Bor wordt dat jaartal aangetroffen Uit de te Anholt over deze materie 
aanwezige correspondentie kan evenwel met anders dan tot het jaar 1580 geconcludeerd worden 

^ Eerdere rentmeesters waren met andere inkomstenbronnen belast, o a met het innen van tijnsen 
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en van de door hem te innen contributies be
talingen te verrichten tot onderhoud van de sol
daten van de verschillende garnizoenen. 
Zijn eerste twee rekeningen lopen van resp. 1 
april 1589 tot en met 31 maart 1590 en van 1 
april 1590 tot en met 30 september 1592 en 
geven boeiende informatie over de niet zonder 
problemen verlopende geleidelijke overgang 
van het innen der contributies door de verschil
lende commandanten naar de inning door de 
rentmeester. 
In dit kader is evenwel van meer belang na te 
gaan of met deze gelden betalingen ten behoeve 
van de fortificatiewerken te Groenlo zijn 
gedaan. In zijn eerder genoemde eerste twee 
rekeningen zijn daarvoor geen uitgaven opgeno
men. Wel vermeldt Van Lamsweerde in zijn 
tweede rekening dat de gouverneur van Groenlo 
buiten hem om contributie heeft geïnd tot een 
bedrag van 2963 gulden. Het is mogelijk dat 
met dit geld ook fortificatiewerkzaamheden zijn 
betaald. Daarover kan helaas geen zekerheid 
meer worden verkregen. 
Een aanwijzing dat er in die periode wel dege
lijk aan de vesting werd gewerkt, levert het 
gegeven, dat in november 1591 Winterswijk, op 
bevel van graaf Johan van Limburg-Stirum, 12 
wagens met rij shout voor de verschansingen 
moet leveren" 
De 3" rekening van Van Lamsweerde, die liep 
van 1 oktober 1592 tot en met 31 december 
1595, vermeld nog steeds het innen van gelden 
door de Gouverneur Johan van Styrum buiten 
hem om. In die periode werden door van 
Styrum jaarlijks ca. 4500 gulden geïnd. Voor 
die tijd een aanzienlijk bedrag. 
Opmerkelijk is het. dat Herman van den Bergh 
op 29 juli 1595 aan de commies van de rent
meester te Grol opdraagt maandelijks 100 gul
den te betalen aan de rentmeester van de stad 
Grol, Willem van Sylvold, en wel zo lang tot er 
een andere opdracht volgde. De betaling liep 
over de maanden augustus tot en met december 
en bedroeg 504 gulden. Van Sylvold was belast 
met de administratie van de fortificatie. Het 
werden 104 gulden per maand, 4 teveel volgens 
de rekenkamer. In zijn 4' rekening (1 januari 
1596 tot en met 31 maart 1596) komt Van 
Lamsweerde op deze kritiek van de rekenkamer 

terug en schrijft dat hij "dese selve XX £ deuch-
delick betaelt heeft ende indien daer meer gelts 
geweest hadde, tselve wel nodich sal hebben 
geweest tot dienst van zijne Majesteits fortifica
tie ende versekeringe der stadt Groll (waartoe 
dese penningen geordonneert waren, want men 
den vyant alle dage dair voir verwachtende was 
als nae gebleken is}".^ 
Uit de rekening wordt niet duidelijk wat die for
tificatiewerkzaamheden hebben ingehouden. De 
maandelijkse bedragen wekken evenwel niet de 
indruk dat daarvan stenen werden gebakken of 
aangekocht. Eerder mag worden verondersteld, 
dat aarden wallen werden aangelegd op de 
plaatsen waar het muurwerk ontbrak. 
Onderzoek met grondradar van met name de 
houtwal is in dit opzicht van belang. Indien 
daar geen fundamenten van muurwerk worden 
aangetroffen versterkt dat het idee, dat de muur 
daar nimmer werd afgebouwd. 
In juli 1595 werd Grol vergeefs door Prins 
Maurits belegerd. De belegering duurde slechts 
10 dagen. 
Over de maand juli 1595 werd door de gouver
neur Johan van Styrum buiten de rentmeester 
om tweemaal de gebruikelijke 300 gulden per 
maand geïnd. Het tweede bedrag was bestemd 
"tot slijctoinge der schantzen bij den vyant int 
belegh van Groll gemaect". In november 1595 
werd het bedrag van 300 gulden bestemd "tot 
slijctoinge der loopgraeff bij den vyant omme 
Groll int belegh gemaeckt"}'' 

De A' rekening besloeg slechts 3 maanden (1 
januari 1596 tot en met 31 maart 1596); een 
betrekkelijk korte tijd. In die 3 maanden betaalt 
Van Lamsweerde aan Johan van Styrum 812 
gulden.'" Ook Sylvoldt ontvangt op grond van 
de in het voorgaande jaar door Herman van den 
Bergh afgegeven ordonnantie 100 gulden per 
maand: in totaal dus 300 gulden '"om te employ-
eren tot reparatie ofte fortificatie der stadt 
Grolle"." 
In deze 4° rekening vermeldt Van Lamsweerde 
nog, dat "tot deses rendants kennisse oick nyet 
gecommen is datter binnen dese drye maenden 
hij den garnisoenen van zijnen districte, eenige 
penningen extraordinarie sijn ontfangen, vuyte 
graejfschap van Zutphen, de heerlicheyt van 

FSSA. van Basten aan Gertrud. 21 Nov. 1591, orig.. Kriegsakten no.256, Bd. IX. 
RAL. AGRR, nr. 283, folio 8r en 8v. 
RAL, AGRR. nr. 282, folio 8r. 
RAL, AGRR, nr. 283, folio 6r en 6v. 
RAL, AGRR, nr, 283, folio 7r. 
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Burckelo ofte andere omliggende quartieren ' " 
Ook na de belegering van 1595 werd aan de 
vestingwerken verder gewerkt" 

De aanwezigheid van onderaardse gangen in 
de vestingwerlien. 
De 10 het Rijksaichief te Brussel aanwezige 
plattegrond van de vesting Groenlo" van na 
oktober 1606 was, in combinatie met de briet 
die door Sasbout Vosmeer tijdens de belegering 
door Maurits begin november 1606 werd 
geschreven, eerder aanleiding te veronderstellen 
dat de ravelijnen via onderaardse gangen vanuit 
de stad te bereiken zouden zijn geweest " 
Nadien veikregen aanvullende informatie 
dwingt deze visie gedeeltelijk te herzien 
De in 17 eeuws Italiaans gestelde beschrijving 
van de belegering van Grol in augustus 1606 
van de hand van de aan het leger van Spinola 
verbonden kapitein Giustiniano^' leverde na 
vertaling door een niet met de betreffende situ

atie op de hoogte zijnde vertaalster, de volgende 
passage op 
"De V lerde dag van het beleg gingen de 
Spanjaarden tot de aanval op hun halve maan 
o\er en bereidden zich voor op het werpen van 
granaten Toen een trompetter de anderen voor

afging, verlieten de Hollanders alleen al bij zijn 
verschijning al vluchtend hun post en namen de 
Spanjaarden er bezit van 
Eenmaal bij hun halve maan aangekomen wer

den de Italianen en Bourgondiërs gehinderd 
door de enorme diepte van het water m de 
gracht Maar San Georgio, die Targone een 
brug had laten maken van zeil, touw en planken 
en tonnen van onderen om op het water te bh] 
ven drijven gooide deze o\er de gracht en 
maakte hem aan de halve maan vast en bracht 
Zijn soldaten in gereedheid voor de aanval, 
vooraf gegaan door enkele met granaten Toen 
deze naar de Hollanders werden gegooid ver

heten deze zonder te vechten meteen de halve 
maan, ondanks het feit dat ze de mogelijkheid 
hadden zich over een strook in de gracht terug 
te trekken De Spanjaarden staken die nacht de 
gracht over naar de halxe maan om die in bezit 
te nemen De Hollanders hadden met vier stuks 
geschut helemaal in het laag aan de flank 
plaats genomen en schoten hchtkogels af en 

"■ RAL AGRR nr 283 folio "iv 
" J vd Pluijm aw pag 17 
*• J vd Pluijm dw afb 18 
'̂ J vd Pluijm aw pag 85 en 87 

" P Giustiniano Delle guerre di Fiandra (Antwerpen 1609) 

gooiden vanuit hun schuilplaatsen brandende 
fakkels om de plaats te ontdekken waar gewerkt 
werd Door met musketten te schieten en bom

men te gooien verwondden en doodden ze 
velen, die bezig waren de gracht op te vullen 
met zandzakken, takkenbossen en ladders " 

De naar het oordeel van de Staten Generaal der 
Verenigde Nederlanden te snelle overgave van 
Grol in augustus 1606 aan Spinola door 
Gouverneur van Dorth, was aanleiding de Raad 
van State opdracht te geven een diepgaand 
onderzoek in te stellen Aan het proces verbaal 
van de te Deventer gehouden hooi zittingen ont

lenen we de volgende passage in het verslag 
van het verhoor van de Engelse kapitein Boms 
"Ze\? dat hv de wacht hadde m de n\euwe 
hah e mane o\ er de poepel snachts doen Slooth 
de Le\ elder hah e mane verlijet Dat het wel 
twee uijren in den morgenstondt ende al bycans 
lichten dach was ende dat Slooth de Levelder 
hah e mane al verlaten hadde eer h\ van zyn 
wachte inde Stadt ginck ende dat h\ sijende 
datmen uuyt de plaetsse daer hv de wacht 
hadde nyet en conde inde Stadt comen sonder 
een blinde te hebben hy tot tweemalen toe aen 
den Gouverneur sondt omme eenen timmerman 
te crvgen sendende daeromme zijnen vendrich 
ende daermede eenen adelborst Ze\t dat hy zij

ende dat daer van nijet en quam h\ begonde te 
dencken dat den Gouverneur daerop nijet vele 
en achtede offte dat de gene dye hy aen hem 
gesonden hadde haer bootschap nyet te degen 
en hadden gedaen Dat hy daerom zelffs inde 
Stadt ginck, ende soe den Gouverneur hem 
reprehendeerde zeyde hy tot tweemalen alsvo

ren gesonden te hebben ende zeyt dat hy gheen 
halff uijre daer naer in de Stadt en is gebleven 
maer alleen een weijnich is blwen couteren met 
den major dye d'ordre hadde ontfangen omme 
hem den timmerman te doen hebben 
Deze tekst bevestigd, dat er in de gracht, tussen 
de ravelijnen en de daarachter liggende courti

ne, stroken lagen, waarover men lopend de ves

tingmuur kon bereiken Het aanbrengen van een 
"blinde" was bedoeld om de vijand het zicht op 
overstekende soldaten te ontnemen 
Deze stroken die dooi stippellijnen op de eer

der genoemde kaart staan aangegeven, gaven 

Boek 6 p 235 e v 
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via een onderdoorgang onder de 
vestingmuur en de daarachter lig
gende aarden wal toegang tot de 
stad. Deze onderdoorgang was aan 
de zijde van de gracht zeker en aan 
de stadszijde zeer waarschijnlijk 
afgesloten door een poort. 

In zijn artikel "Herinneringen aan 
het oude Grol" schrijft Vemer" 
onder andere: "Als je van de cate
chismuskamer (in het gasthuis) in 
de tuin keek, zag je tegen de wal. 
Er waren gemetselde gewulften, 
waaronder het tuinvuil werd 
gestort. Aan de overkant van de 
hoge (kerkwal) was er een stevige 
hardstenen trap met wel een tiental 
treden en een ijzeren leuning, die 
toegang gaf tot de waterstaatskerk, 
zijingang.'" Links van deze opgang 
was er in de wal een gemetselde 
ronde boog, dit was de ingang van 
de wijnkelder van de pastorie". 
Als bijlage bij zijn toenmalige arti
kel was een foto uit 1899 van de 
ingang van de wijnkelder gevoegd, 
waarvan hierbij een reproductie. 
Omdat uit de beschrijving van 
Vemer niet duidelijk wordt waar 
deze toegang tot de wijnkelder 
heeft gelegen blijven twee moge
lijkheden open. Het kan toegang hebben ver
schaft tot de sortie direct naast het daar gelegen 
bastion^' en dat lijkt het meest waarschijnlijk, 
maar kan ook de ingang hebben gevormd van 
de onderaardse gang naar het ravelijn tegenover 
de kerkwal.""' Dit laatste lijkt minder waar
schijnlijk omdat deze onderdoorgangen door de 
Spanjaarden bij de verbouwing van de vesting 
rond 1620 vrijwel zeker buiten gebruik zijn 
gesteld. 
Onderzoek met grondradar naar overblijfselen 
van de hier bedoelde onderdoorgangen kan 
mogelijk een en ander ophelderen. 

In de inleiding van mijn boek over de geschie
denis van de vestingwerken van Groenlo 

Ingang vi ijn 
1899. Foto: 

kelder van de pastorie onder de wallen van Groenlo in 
W.P. Vemer 

schreef ik in 1999: "Het veelvuldig gebruik van 
de aanduiding 'waarschijnlijk' is nadrukkelijk 
bedoeld om aan te geven dat verder onderzoek 
(voor zover mogelijk) meer zekerheid zal moe
ten of kunnen bieden". Met dit artikel hoop ik 
daaraan ten dele te hebben voldaan. Als nieuwe 
feiten daar aanleiding toe geven mag de lezer 
op een vervolg rekenen. 

Gebruikte afkortingen: 
RAG: Rijksarchief Gelderland te Arnhem. 
FSSA: Fürstlich Salm-Salmsches Archiv te 
Anholt. 
RAL. AGRR: Rijksarchief Limburg te 
Maastricht, Archief Gelderse Rekenkamer te 
Roermond. 

' ' W.P. Vemer, Hemneringen aan het oude Grol In- losbladige publikaties van de Oudheidkundige Vereniging Groenlo 
(Groenlo 1978). Pagina 58 en 59 

" Zie J, v.d Pluijm, a.w , afb. 35. 
" Zie J. v.d Pluijm, a.w., afb. 32. Zie ook in V Smit, Groenlo in de verte (Gioenlo 1993), de foto op pagina 102 
" Zie J. v.d. Pluijm, a.w., afb. 18. 
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Bakkerij Milius 
Door Bart Milius en Bert Smeenk 

In het voorjaar, het moet ongeveer 1820 
geweest zijn, trokken over de slecht begaanbare 
weg van de stad Zutphen naar Vorden enkele 
zwaar beladen, door ossen getrokken wagens. 
Voor de jongelui die op deze wijze hun toe
komst tegemoet trokken moet het een voorteken 
geweest zijn van het zware werk dat hun nog te 
wachten stond. Immers de aanhoudende voor
jaarsregens hadden de weg veranderd in één 
grote modderpoel. Maar hoe lang zou hun tocht 
nog duren? Enkele uren geleden hadden ze 
Zutphen verlaten en waren de reis begonnen 
naar de stad Grol helemaal m het oosten bijna 
tegen de Pruisische grens. En toch waren de 
beide jonge mensen vol goede moed al wachtte 
hen een onzekere toekomst, want ze hadden 
samen het plan opgevat om een broodbakkerij 
te beginnen in Grol. 

Voorgeschiedenis 
De jongeman Claes Milius (1794-1878) had het 
bakkersvak van kinds af aan gezien en geleerd 
bij zijn grootvader van moeders kant, Waander 
Wansink, die een bakkerij had in Deventer. 
Nadat Claes met zijn ouders (Gerrit Jan Milius 
(1766-1848) en Johanna Geertrui Wansink 

Niet alleen het bakkersleven ging verder maar ook dat 
Overzichtsfoto van de Notenboomstraat richting Markt, 
gelegen het pand van bakkerij Milius omstreeks 1910. 

(1765-1814) van Deventer naar Zutphen ver
huisde, had hij zich verder in het bakkersvak 
bekwaamd. Zijn vader Gerrit Jan was op 8 
november 1804 in functie getreden als stadschi
rurgijn'. Alles leek erop dat hij in de toekomst 
een bakkerij zou beginnen in Zutphen, maar... 
de liefde gooide roet in het eten. Hij leerde een 
meisje kennen dat geboren was in Grol, alwaar 
haar vader Johannes Egberts te Rae in de 
Franse tijd één van de burgemeesters was. Ze 
heette Catharina Johanna te Rae (1794-1850.) 
In het jaar 1816 trouwden ze en het jaar daarop 
werd hun eerste kind geboren, Johanna 
Elisabeth (1817-1857.) Dit was de eerste van 
een negental kinderen. 

Aan de medewerking van hun beide families 
was het te danken dat het jonge bakkerspaar in 
staat was een pand te kopen in Grol aan de 
Markt. Van de zonen die het echtpaar had, 
kozen er twee het vak van hun vader. De ene 
zoon, Gerrit Jan (1825-1900) zette het bedrijf 
van zijn vader aan de Markt voort, terwijl de 
andere zoon,Johannes Jacobus(1822-1903)in 
1847 voor eigen rekening een pand kocht aan 
de Notenboomstraat. Hij kreeg van de burge

meester en wethou
ders een vergunning 
om hier een bakkerij 
te vestigen. 

Over deze tak van de 
bakkersfamilie Milius 
gaat dit verhaal ver
der, want de nakome
lingen van Gerrit Jan 
(Ome Gait Jan) aan 
de markt verkochten 
hun bakkerij tegen het 
eind van de negen
tiende eeuw aan de 
heer Wissink, wiens 
nazaten daar nog 

van schilders en anderen. steeds een bakkerij 
Linksachter en iets terug hebben. 

' Zie het boek van J van der Kluit "Ziek zijn in Zutphen.' 
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Johannes Jacobus Milius en zijn nazaten 
In de Notenboomstraat ging het bakkersleven 
verder Johannes Jacobus was in 1843 getrouwd 
met Petertje van der Straten (1821 1897) uit 
Kampen Dit echtpaar kreeg negen kinderen 
De op één na jongste zoon Bart (Johannes 
Albertus Jacobus, 1862 1930) nam in 1893 de 
zaak van zijn vader over Het was in die tijd een 
erg zwaar vak Alles moest nog met de hand 
gebeuren Machines kende men nog weimg en 
vooral in de kleinere plaatsen op het platteland 
was de omzet van de bakkerij vaak zo gering 
dat het er met aanzat om een machine, zo die er 
al was, te kopen Daarom hadden de bakkers 
naast hun bakkerij vaak ook een boerderij, 
meelhandel of een kruidenieiswinkel met o a 
koloniale waren Zo ook in de 
Notenboomstraat Toen de broer en schoonzus
ter van Bart, Gemt Jan (1860-1904) en 
Harmina Cremer (1865 1908), jong stierven 
werd hun kruidenierswinkel, die in hetzelfde 
pand gevestigd was, bij de bakkerij gevoegd tot 
een zaak 

Het dagelijkse reilen en zeilen 
Lange dagen maakte men in die tijd Als bakker 
moest je 's morgens vroeg beginnen, want de 
deftigheid van de stad verlangde bij het ontbijt 
warme verse broodjes Dit was echter het enige 
dat bezorgd werd Voor al het andere kwamen 
de klanten in de winkel Dit had tot gevolg dat, 
omdat men geen winkelsluitingswet kende, de 
winkel in de praktijk van de vroege morgen tot 
de late avond open was 
Zelfs 's zondags was men met vrij Dan kwa
men de boeren, nadat ze naar de kerk waren 
geweest, hun brood en kruidenierswaren afreke
nen die ze in de week ervoor hadden laten 
opschrijven Dit gebeurde onder het genot van 
enkele kopjes koffie De boeren die elkaar soms 
weken met zagen beschouwden dit als een visi
te Het gevolg hiervan was dat soms tot na 
twaalf uur de keuken of woonkamer nog vol 
zat De bakkersvrouw werd hier dan ook "ruim" 
voor de moeite beloond Van enkele boeren 
kreeg ze met Pasen een mand met eieren en 
anderen "betaalden" de koffie met een kar stal
mest voor de tuin in het voorjaai Ook kwamen 
er enkele met een hutspot (verschillende soorten 
vlees en worst), wanneer ze in november 
geslacht hadden 
Toch had het leven, al was het hard en zwaar, 
wel zijn goede kanten Men had immers geen 
haast De dagelijkse bezorging die later inge

voerd werd bracht voor de bakker een hoop 
ongerief en gejaagdheid mee 
Men kende natuurlijk in die tijd ook hoogtepun
ten in de bakkerij zoals Vastenavond, dan wer 
den ei warme wafels gebakken, met Palmpasen 
eendjes en kransen van brooddeeg, met Pasen 
veel krentenbrood en met Kerstmis de keiststol-
len en andere lekkernijen 
Hoogtepunt van al deze feesten was echter 
altijd Sinterklaas Dan werden alle beschikbare 
familieleden ingezet om te helpen met het bak
ken van speculaas, klein en middelgroot, specu-
laaspoppen (vrijers en vrijsters) van een ons 
(100 gram) tot een pond (500 gram) Ook opge
maakte suikerhartjes werden veel verkocht 
En als 's avonds het werk af was in de bakkerij 
en de kinderen de boterletters en speculaaspop-
pen bezorgd hadden, met de complimenten van 
Sinterklaas, dan volgde het giootste feest 
Dobbelen om het grote suikerhart Dagen van 
tevoren werd een reuzenhart van speculaas 
gebakken, opgemaakt en versierd met fondant, 
borstplaat en chocoladebeestjes en dat werd dan 
's avonds verloot De goklust vierde dan hoog
tij Alles wat oveigebleven was weid op een 
tombola gezet en verdobbeld tot op het laatst 
zelfs koek en het dagelijkse brood uit de winkel 
gehaald werd om vergokt te worden 

De producten 
Toch waren dit fijne dagen, want andere ont
spanning was er met zoveel Natuurlijk de een 
ging eens een avond naar de sociëteit, de ander 
ging "kruusjassen" Van een van de bakkers, 
J A J Milius geboren in 1862, was bekend dat 
hij zijn hart verloren had aan de jacht Dat het 
werk in de bakkerij hier soms wel eens onder 
leed, ach wie tilde daar in die tijd zwaai aan 
Van deze jager-bakker zijn nog steeds een paar 
oude kogeltangetjes aanwezig in de familie 

Het was zwaar werk, als je bedenkt dat er in die 
tijd veel loggebrood gegeten weid en dat dit 
zware deeg met de handen en soms met de voe
ten gekneed werd 
Ook beschuitdeeg maken was zwaar en langdu 
rig werk Minstens anderhalf uur moest het 
deeg droog geklopt worden om een goed 
beschuitje te krijgen Dat dit werk met zorg 
gebeurde bewijst wel het feit dat bakkerij 
Mihus wijd en zijd bekend stond om zijn lekke 
re kaneelbeschuitjes Ook de kiansjes en boter-
koekjes weiden veel veikocht en veel vreemden 
kwamen in de winkel om er wat mee te nemen 
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naar huis. Het meest bekend was bakkerij 
Milius echter om zijn ouderwetse speculaas. Dit 
was een speciaal recept met een heel aparte 
bereidingswijze die verder geen enkele bakker 
kon leveren. Mensen die je een heel jaar niet in 
de winkel zag kwamen in de weken voor 
Sinterklaas speciaal bij bakkerij Milius om deze 
speculaas te kopen. 

Met het bakken van tulband, de ouderwetse 
Moskovische, hadden de bakkers van Milius 
een goede naam gekregen. Hele rijen werden er 
voor de kerstdagen gemaakt en ook bij andere 
feestelijkheden kwam die tulband vaak op tafel. 
Ook de hoge soezen die gepresenteerd werden, 
al of niet gevuld, bij een glaasje advocaat von
den gretig aftrek vooral bij de meer deftige 
inwoners van Groenlo. 

Doordat in de loop der jaren bakkerij Milius 
een goede naam had opgebouwd was het niet zo 
verwonderlijk dat deze protestantse bakkersfa
milie zich in het voor 95% Rooms Katholieke 
Groenlo kon handhaven. Het leveren van een 
eerlijk product stond hoog in het vaandel. 
Al in vroege tijden was de bakkerij van Milius 

de plaats waar de Joden uit Groenlo hun brood 
kwamen bakken. De joodse huisvrouwen maak
ten de vrijdagmorgen voor de Sabbat hun eigen 
deeg en daarvan werden dan de "galles" (een 
drievlechtbrood) gemaakt, die later op de dag 
onder toezicht van de jodenmeester (Rabbi) bij 
Milius gebakken werden. Dan mocht er in de 
oude houtoven, die met takkenbossen gestookt 
werd, niets anders gebakken worden omdat 
anders het voedsel niet kousjer (koosjer)- was. 
Na de Tweede Wereldoorlog, toen er in Groenlo 
niet veel Joden meer overgebleven waren en 
aan de rituele voorschriften niet zo streng meer 
de hand gehouden werd, bakte Milius voor de 
Joden van zijn eigen deeg de "galles". 

De verdere genealogie 
Keren wij nu terug naar Johannes Albertus 
Jacobus (Bart) die in 1893 de zaak van zijn 
vader voortzette, nadat hij getrouwd was met 
Dina Hermina Jolink (1867-1948) uit 
Dinxpeiio. Dit bakkerspaar kreeg twee zonen te 
weten: Johannes Jacobus (Jan, 1894-1946) en 
Hendrik Willem (Hendrik, 1896-1971). Beide 
zonen traden in het voetspoor van hun vader en 
gingen in de leer voor het bakkersvak. Jan ging 

Vooraanzicht en winkel van bakkerij Milius omstreeks 1940. 
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naar Deventer bij de vanouds bekende bakkerij 
Stuurman en Hendrik kwam in de leer bij bak
kerij Streek te Winterswijk. 
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) gooide 
voor deze jongens, zoals voor velen, roet in het 
eten. Op de dag dat Jan zou afzwaaien uit mili
taire dienst en weer in de bakkerij zou gaan 
werken kwam er een algemeen mobilisatiebevel 
met het gevolg dat hij tot het eind van de oorlog 
in 1918 onder de wapenen moest blijven. Toch 
bleef hij het bakkersvak trouw, want na ontslag 
uit diens kreeg hij werk als bakker bij de coöpe
ratie "De Dageraad" te Winterswijk. 
Voor Hendrik Willem liep alles anders. Toen 
zich de gelegenheid voordeed en baan te krijgen 
bij de Nederlandse Spoorwegen greep hij die 
met beide handen aan. Toch had hij wel iets van 
de bakkerij meegekregen, want tot in lengte van 
jaren kwam hij altijd met hoogtijdagen naar 
Groenlo om in de bakkerij te helpen. 

Ontwikkelingen in het bakkersvak 
Johannes Jacobus (Jan) trouwde in 1922 met 

Hermina Aleida (Mientje) ten Broeke (1895-
1997), een Grolse van geboorte. Vanaf die tijd 
begon er een snelle ontwikkeling in de bakkerij. 
Er kwamen machines, zoals een deegkneedma-
chine, een beschuitsnijmachine en een amandel-
wrijfmachine. Het deeg kneden en beschuit 
snijden was altijd handwerk geweest en de oude 
bakker kon zich dan ook eerst niet neerleggen 
bij deze mechanisatie. Dat het deeg veel beter 
bewerkt werd en dat er een veel gelijkmatiger 
product verkregen werd, kreeg men pas door 
toen men aan de machines gewend was. De 
amandelwrijf-machine verving de mortier, een 
groot blok basalt met een holte erin waarin de 
amandelen en suiker met behulp van een houten 
stamper tot amandelspijs vermalen werd. Dit 
gebeurde nu machinaal. Eerst moest de machine 
nog net als een draaiorgel gedraaid worden. 
Later ging dit elektrisch. De mortier, een hon
derd jaar oud gebruiksvoorwerp, is nog steeds 
in het bezit van de familie. 

Zoals gezegd werd de oude oven gestookt met 

Kousjer of koosjer: volgens de joodse godsdienstige voorschriften bereid en daarom geschikt voor consumptie of gebruik. 

Johannes Jacobus (Jan) Milius (1894-1946) met zijn transport/iets in augustus 1932. 
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takkenbossen die de boeren in de winter, voor 
hen een slappe tijd, maakten Met karren
vrachten tegelijk werden die takkenbossen 
naar de bakkers gebiacht en opgeslagen in de 
"holtlooze" (houtloods), waar ze verder 
droogden om later gebruikt te worden Als 
dan een stuk ot vijf, soms zes, takkenbossen 
in de oven verbrand waren werd het restant 
van gloeiende stukjes hout met een grote ijze
ren pook naar voren gehaald en in een grote 
doofpot gedaan De houtskool die daarvan 
overbleef werd ook gebruikt voor verwar
ming in de bakkerij In de hoek bij de oven 
was in de vloer een vuurplaats gemaakt, 
waarboven aan een ketting een grote ketel 
hing zodat er altijd warm water was voor de 
deegbereiding Menig uur werd 's avonds 
dooi de bakker met vrienden of kennissen bij 
dat open vuur doorgebiacht Urenlang zat je 
bij opa op schoot in dat hoekje van de bakke
rij, luisterend naar de verhalen over de jacht 
en over de vogels en andere dieren buiten Zo 
lang tot je vanzelf door de warmte van de 
gloeiende houtskool in slaap viel Dat was de 
houtskool die later gezeefd werd en die de 
mensen gebruikten om de kachel mee aan te 
maken Als kind zocht je de mooiste stukjes 
er uit, waarmee je prachtig kon tekenen 
Nadat het vuur uit de oven was gehaald werd 
de ovenvloer gedweild Aan een lange stok 
zat een ketting met een oude jute zak, een 
zgn "zoltzak", die nat gemaakt werd en met 
een handige beweging in de oven werd 
gegooid en daarin rondgeslingerd werd tot 
alle as en resten hout uit de oven verdwenen 
waren Dit dweilen was een kunst op zichzelf 
Daarna was de oven klaar om vol "gescho
ten" te worden met brood Na elke keer bak
ken moesten er weer takkenbossen gestookt 
worden en pas als alle brood gaar was kwa
men dingen zoals koekjes aan de beurt 

De bezorging gebeurde vroeger met een kort 
aan de arm, later werd een transportfiets aan
geschaft met een grote mand voorop en tas
sen aan het stuur 
Door weer en wind, sneeuw, hagel, regen, 
storm maar ook bij mooi weer moesten de 
bakker en zijn knecht erop uit om hun pro
ducten bij de klanten te brengen De wegen 
waren in die tijd meestal zandwegen die na 
dagenlange regen soms bijna onbegaanbaar 
waren geworden Na lange droogte waren 
deze zandwegen dan weer veranderd in een 

rulle massa en dat maakte het er dan ook met 
makkelijker op, je stuur ging alle kanten op 
behalve de goeie In de wintei moesten de 
bakkers soms urenlang hun tietsen door de 
sneeuw schuiven om dan soms bij een boer te 
horen '"Foifoi, i-j zollen d'r gin hond oetja-
gen", maar de bakker moest, anders bleet hij 
met zijn brood zitten en werd er geen cent 
verdiend Toch was het soms ook wel gezellig 
als dan de bakker door weer en wind bij een 
boerenklant kwam en onder genot van een 
kop koffie de laatste nieuwtjes vertelde Want 
de postbode, de bakker en de "winkelkaore" 
waren de enigen die lond gingen en radio en 
televisie had men immers nog met 

Jan Milius en Mientje ten Bioeke trouwden in 
1922 en kregen drie kinderen Een zoon, Bart, 
en twee dochters, Chnstien en Diny Al vroeg 
leerden ook deze kinderen wat het zeggen 
wilde dat vader een eigen zaak had Er moest 
geholpen worden Na schooltijd boodschap
pen doen, bakkerij opiuimen, broodbussen 
smeren of amandels pellen Maar het mooiste 
van alles was met Sinterklaas helpen met het 
bezorgen van boterletters en speculaas, want 
dan kreeg je soms een fooi 
Misschien was het wel heel anders gelopen, 
zoals blijkt uit een brief van 14 december 
1921, wanneer Jan op het voorstel van zijn 
neef Arnold Milius (1895-1980, zoon van 
Gerrit Jan Mihus en Harmina Cremer) was 
ingegaan om gezamenlijk in Cheribon (voor
malig Nederlands Indie) een banketbakkerij 
op te zetten 

Het was en bleef hard werken in de bakkerij 
en de tijden werden hoe langer hoe slechter 
Na 1929, het instorten van de wereldhandel, 
nam de werkeloosheid hand over hand toe 
Duizenden mensen kwamen zonder werk en 
hadden geen inkomen meer Ze kregen steun, 
maar dat was erg weinig en dus kon er bijna 
mets gekocht worden Toch durfde Jan Milius 
het aan om in 1934 zijn bakkerij te moderni
seren Het werd een totale vernieuwing Een 
heldere lichte grote werkruimte, een nieuwe 
oven, weliswaar nog met takkenbossen 
gestookt, maar het was een grote vooi uitgang 

De Tweede Wereldoorlog 
Goede en slechte jaren wisselden elkaar at, 

tot in 1940 de zwartste bladzijde uit de 
geschiedenis omgeslagen werd De Duitsers 

38 Oudheidkundige Vereniging Groenio 



"Crols verleden " - Nummer 3 

100 
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BAKKERIJ 

M I L I O S 

Druk Emaus-Hosman 

Notenboomstraat 

GROENLO 

vielen op 10 mei Nederland binnen. 
Aanvankelijk ging het nog. Men teerde nog op 
oude voorraden, maar geleidelijk aan ging het 
slechter. Denk maar eens aan de ellende van de 
distributiebonnen'. De bakker moest leren 
improviseren. Hij kreeg meel te verwerken 
waarin gedroogde erwten en maïs verwerkt 
waren. Dat hiervan bijna geen brood te bakken 
was is duidelijk. Toch bewezen in die tijd de 
bakkers telkens weer dat ze met veel moeite en 
vakkennis er nog wel iets van konden bakken. 
Ook suiker werd schaars, zodat gebak en koek
jes steeds minder gebakken konden worden. In 
de laatste oorlogsjaren werd er alleen nog maar 

roggebrood en een soort witbrood gebakken. 
Beschuit kende men niet meer. Toch zat bakke
rij Milius niet eens zo gek hier in Groenlo. Bij 
veel boeren kon je nog wel eens een mud'' 
rogge kopen waarvan roggebrood gebakken 
werd waarmee je vervolgens andere mensen 
kon voorthelpen. In het laatste jaar van de oor
log kwamen veel mensen uit het westen van 
Nederland naar de Achterhoek om brood te 
halen. De zogenaamde hongerwinter viel in 
deze periode, duizenden mensen, vooral in de 
grote steden van het westen, zijn in deze hon
gerwinter van de honger en ondervoeding 
omgekomen. 

' Vanwege de schaarste werden distributiebonnen ingevoerd. Deze zorgden voor een eerlijke verdeling van de eerste 
levensbehoeften zoals voedsel en kleding zodat niemand achtergesteld werd. 

' Mud: inhoudsmaat voor droge waren, gelijk aan een hectoliter = 100 liter. 
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i - ^ a maandenlange voorbereiding is eindelijk 

het ogenblik aangebroken dat wij onze nieuwe 

zaak kunnen openen 

"W îj zijn al onze klanten d a n k b a a r dat zij ons 

in deze tijd dat wij ons vaak behelpen moesten 

en soms alles met ging zoals het moest, t rouw 

geble \en zijn 

D a a r o m hopen \vij dan ook, dat nu onze nieuwe 

winkel k laar is, wij U w t e r naar \o l le te

vredenheid mogen bedienen 

W I J hebben gemeend deze dag voor U met 

ongemerkt \oo rby te mogen laten gaan en zullen 

daarom op de dag van opening elke klant een 

kleine at tentie aanbieden, een specialiteit uit 

onze meer dan 100 jaren bes taande bakkerij 

D e opening \ a n onze nieuwe zaak m Brood, 

Banket , Chocolade en Kruidenie rswaren is 

bepaald op 

Zaterdag 16 September 1960 

BAKKERIJ MILIUS NOTENBOOMSTRAAT 335 a GROENLO 

Groenlo September 1950 

m.H. 
Het IS ons een genoegen U te kunnen 
mededelen dat na een verbouwmg van 
plra 4'/2 maand onze zaak a s Zaterdag 
16 September heropend zal worden 

WED J. J MILIUS 
NOTENBOOMSTRAAT 335 a GROENLO 

Zoon Bart werd met plaatsgenoot Jan Bomers 
opgepakt voor de "Arbeitsemsatz" m Duitsland 
Ze kwamen bij een bakker m Wanne-Eickel 
terecht Maar na een aantal maanden had Bart 
het hier wel bekeken en zo gauw zich de moge
lijkheid voordeed om te vluchten keerde hij 
naar Holland terug Hij dook in die tijd onder 
bij verschillende mensen, o a in Hupsel bij de 
familie Endeman 

Na de Tweede Wereldoorlog 
Na vijfjaar van oorlogsellende kwam de bevrij
ding en alles werd geleidelijk aan beter Je was 
weer vrij, je kon gaan waar je wilde, je kon 
zeggen wat je dacht en de bakkerij leefde weer 
op Alles leek goed te gaan, maar eind 1946 trof 

bakkerij Milius een zware slag Bakker Jan 
overleed na een kort ziekbed en zoon Bart 
moest met moeder en zijn zusjes het bedrijf 
voortzetten. 

Het IS ze gelukt en in 1950 werden de winkel 
en een gedeelte van het woonhuis verbouwd 
Bart trouwde in 1950 met Gerda Koelma uit 
Zwolle Ze kregen vier dochters en twee zonen 
Met hard werken werd de traditie van bakkerij 
Milius voortgezet Kwaliteit en service ver
hoogden de omzet Milius werd een naam, met 
alleen op het gebied van brood, maar ook in 
banket Doordat het goed ging met de bakkerij 
konden er nieuwe machines en een auto aange
schaft worden Allemaal dingen die het werk 
moesten vergemakkelijken, maar het werk werd 
wel telkens meer Dag en nacht werd er soms 
geploeterd, vooral voor de feestdagen En net 
als vroeger werden de kinderen ingeschakeld 
In de winkel, in de bakkeiij en met de bezor
ging werd er op hun hulp gerekend en mis
schien IS dat wel de reden dat beide zonen als 
kind al een hekel aan de bakkerij kregen en er 
mets voor voelden het vak van hun vader te 
leren Voor het eeist na vijf geslachten was er 
geen opvolger die de traditie, van vader op 
zoon, kon voortzetten 
Dieptepunt in de geschiedenis van deze bakkerij 
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"Grols verleden" - Nummer 3 

Deze foto is gemaakt in de tuin van Hotel "de Moriaan" tijdens het jubileumfeest ter ere van het 60 jarig 
bestaan van de Grolse Bakkersvereniging in 1961. 
Staand v.l.n.r. Antoon Tops (Lievelder-straat), Jan Leuvekamp (Borculoseweg), Hennie Wissink 
(Notenboomstraat), Herman Hoijtink (Lievelderstraat), Harry Rouwmaat (Oranjestraat), Theo Klein 
Goldewijk (Dorpstraat te Beltrum). Henk Veltmaat (Hassinkstraat te Beltrum), Frans Nijhof (Markt) en Jan 
Bomers (Nieuwstraat). Zittend v.l.n.r Gerrit Groot Zevert (Grolseweg Voor Beltrum, Halfweg), Gert ten Bruin 
(Rabeldersteeg), Theo Wissink (Markt), Gerrit Nales (Beltrumsestraat), Willem Buve (Beltrumsestraat), Bart 
Milius (Notenboomstraat), Hendrik Ribbers (Mr Nelissenstraat te Beltrum), Theo Groot Kormelink 
(Kevelderstraat) en Jan Bekke (Kevelderstraat). Bernhard Kraaienvanger (Ruurloseweg) ontbreekt op deze 
foto. De Beltrumse bakkers waren ook lid van de Grolse Bakkers Vereniging. 

was een hartinfarct dat Bart Milius trof op 7 
februari 1977. Later onderging Bart een open-
hart operatie. 
Hoewel Bart door collega-bakkers in Groenlo 
geholpen werd om de bakkerij aan de gang te 
houden, kon dat toch het dalen van de omzet 
niet voorkomen. 

Waar vroeger het brood bij zakken vol gebak
ken werd, gingen nu nog maar enkele tientallen 
broden per dag over de toonbank. Er werd 
besloten om de wmkel op 31 december 1979 te 
sluiten. 
En zo gebeurde het dat de winkelbel op 31 
december 1979 voor het laatst geklonken had 
en er een einde kwam aan een bakkerstraditie 
van meer dan 160 jaar in Groenlo. 

Bronvermelding: 
- Dit verhaal berust op een mondelinge over

levering van generatie op generatie die 
omstreeks 1980 door Bart Milius is opge
schreven. Bert Smeenk heeft daar vervolgens 
genealogische gegevens aan toegevoegd. 

- Een deel van dit artikel is al eens eerder gepu
bliceerd in het Achterhoek Nieuws van 27 
december 1979 nummer 867. 
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