
Boerderijnummer   5.2.160 

Erfnaam    erve Roos-Roesink 

Oudste vermelding   1460 

Huidig adres    Bovenbergweg 5 

 
Historie boerderij 

 

Het erve Roessing, in de volksmond veelal Roos genoemd, is een zeer oude boerderij die al in 1460 werd 

beschreven. De boerderij was toen in eigendom van de heer tot Voorst en Keppel tot Almelo en werd “het erve 

en goed Rosingk met de grove en smalle tienden” beleend door Goessen Johanszoon ter Avest. Vervolgens werd 

het beleend door nog enkele generaties ter Avest, opgevolgd door de familie Reyger, de familie van Coeverden, 

de familie van Limberch en de familie van Marckel (een burgemeestersfamilie in Deventer). 

In 1601/1602, in de 80-jarige oorlog, was de boerderij “woeste, niet bewohnt” en lag “tot vogelweide”. 

Ook al in 1475 en 1495 stond de boerderij leeg, waarschijnlijk vanwege de toentertijd verschrikkelijke 

omstandigheden met o.a. plundering en brandschatting door vijandelijke troepen. 

 

RAO 214. Archief huis Almelo. Regest nr. 429. 

1460. 

Zweder, heer tot Voerst en Keppel en tot Almelloe, verklaart dat Johan Splynter anders geheten Kosenkamp in 

zijn hand, als leenheer heeft opgedragen het erve en goed Rosingk met de grove en smalle tienden, gelegen in het 

kerspel Rijssen en de buurschap Elsen en dat hij daarna daarmee heeft beleend Goessen Johanssoene anders 

geheten ter Avest. 

 

1475. Schattingsregister. 

2 s., is desertum, evenals in 1495. (Het pand was toen dus verlaten). 

 

  Dat erve ende guet, geheten Rosynck, mytten thenden 

groff ende smal tot Stichtz rechte so dat gelegen is in der burscap to Elsen ende in den kerspel ende gerichte van 

Risen. 

Beleend door: 

25-9-1503. 

Johan Goessen ter Avest, na de dood van zijn vader. 

25-9-1503. 

Johan de Reyger, na opdracht door Johan Goessen ter Avest. 

10-11-1529. 

Adolph Reyger; tevens vestigt hij het vruchtgebruik ten behoeve van zijn vrouw Merryken. 

2-1-1558. 

Arendt Reyger, richter van Delden, na opdracht door Merykens Reygers, weduwe van Adolph Reygers, en haar 

dochter Aleff Reygers met haar voogd Otto van Langen. 

10-8-1559. 

Thonis Reyger als hulder voor de weduwe en minderjarige kinderen van Arendt Reyger. 

20-4-1562. 

Roleff van Koverde, na opdracht door Anthonies Reyger, als hulder voor de minderjarige kinderen van wijlen 

Arnt Reyger. 

20-4-1562. 

Wolter van Koverden, als hulder en voogd van juffer Henrik van Harsolte en haar minderjarige kinderen van 

wijlen Christoffer van Koverde. 



foto archief havesate Wegdam. Inv.nr. 23 (Regest nr 72). 

13-4-1563. Anno vyfftenhondert ende LXIII, den XIII dach der maent Aprilis. 

Henrycka van Haersolte, weduwe van Christoffer van Coverden, verklaart aan Roleff van Langen voor 700 

goudgulden het goed Roesinck verkocht te hebben, gelegen in het gericht Kedingen in de buurschap Elsene. 

 

Archief Huis Almelo. Regest nr. 1268. 

28-11-1566. 

Henrick van Rechteren, heer tot Almeloe, verklaart als leenheer beleend te hebben Else van Limberch, weduwe 

van Aelbert van Limbergen, onder hulderschap van Wolter van Covorden met het erve Roesinck in het gericht 

Rijssen buurschap Elssen, na opdracht van genoemde Wolter van Covorden als gevolmachtigde van juffer 

Hendericka van Haersolte, weduwe van Christoffel van Covorden en haar minderjarige kinderen met 

toestemming van haar man Willuke Entens van Menthede, ridder, volgens akte van volmacht gepasseerd te 

Deventer dd 26 november 1566. 

 

21-7-1570. 

Elsen, weduwe van Albert van Lymberch, onder hulderschap van haar zoon Geridt van Lymberch, met de ledige 

hand. 

25-10-1595. 

Gerhardt van Lymberch, vertegenwoordigd door Albert Schulte, burger van Almelo. 

 

1601/1602. Verpondingsregister. 

iss woeste; tobehoerende aan Limborgs suster, niet bewohnt ende ligt tot vogelweide. 

 

28-4-1610. 

Gerhardt van Limbergh, vertegenwoordigd door Bernt ten Welde, krijgt toestemming tot vestiging van 

vruchtgebruik ten gunste van zijn vrouw Tella ten Campe. 

8-4-1623. 

Teda then Campe, vrouw van Borchard van Aswede, vertegenwoordigd door Caspar van Aswede, verkrijgt 

goedkeuring voor voortzetting van het in 1616 verkregen vruchtgebruik. 

13-10-1625. 

Hendrick van Marckel, burgemeester en cameraar van Deventer, na de dood van Gerhart van Limborg, oom van 

zijn vrouw Barte van Limberg. 

16-3-1639. 

Johan van Marckel, na de dood van zijn vader Henrick van Marckel, in leven burgemeester van Deventer. 

6-5-1662. 

Henrick ter Borch, "voorzoon" van en hulder voor vrouw Christina Dappers, weduwe van Jan van Marckel, 

burgemeester van Deventer. 

 

1642. Vuurstedenregister Gerrit Roesinck. 

1675. Vuurstedenregister. 

1 vuurstede. 

 

9-9-1680. 

Christina Dappers, weduwe van Jan van Marckel, geassisteerd door haar zoon Jasper van Marckel, met de ledige 

hand. 

16-6-1696. 

Everhard van Marckel, na de dood van zijn grootmoeder Christina Dappers. 

24-4-1714. 

Everhard van Merkel krijgt goedkeuring van de verkoop van het goed aan pachter Jan Roussinck. 

30-4-1714. 

Jan Roussinck komt met de leenheer overeen dat een aantal percelen horende onder dit erve van de leenplicht 

ontslagen zullen worden, te weten: "den Appenberg", een stuk gelegen aan de "Diipen wegh", drie spint bij 

"Evertink", zes spint op de "Kaeleinde", twee schepel en 4½ mudde op de "Breubelt", "het Ondestucke", een 

mudde in "den Diependael", een mudde genaamd "den Huissen", een hooimaat genaamd "de Peddenmarsch" en 

twee dagwerk op "den Holdijck bij het Reetgoer". 

23-1-1715. 

Jan Roussinck, na opdracht door Lambert Hagedoorn, als volmacht van Everhard van Markel. 

2-3-1720. 

Gerrit Nieuwenhuis, ondertrouwd met Jenneken Henrix, weduwe van Jan Roussinck. Hij heeft het erve tegen 



betaling overgenomen uit de boedel van wijlen Jan Roussinck, nadat vanwege de vele schulden boedelscheiding 

had plaatsgevonden tussen de weduwe en de voogden over de kinderen. 

16-12-1734. 

Gerrit Roussinck en Fennetje Jansen Megelink verlenen hypotheek op het goed ten gunste van Jan voor den 

Boom en diens vrouw Aaltje, tot zekerheid van een geldlening van f 500,-. 

19-1-1737. 

Gerrit Roussink uit Elsen, zoals hij op 2 maart 1720 al beleend is, met de ledige hand; tevens verleent hij 

hypotheek ten gunste van Jacob ten Brink en diens vrouw Mechtelt Theodora IJssele, tot zekerheid van een 

geldlening van f 900,-. 

N.B. Volgens een marginale aantekening van 18-2-1780 is de hypotheekinschrijving op verzoek van Jannes 

Roessink en zijn vrouw Jenneken Roessink geroyeerd, na vertoning van de door Antoni ten Brink afgegeven 

kwitantie. 

 

Voor 1749 heeft Roessink selfs eygen een hoekjen bougront aengegraven bij an een stuk lant en is groot 1 spint 

en geestimeert op f 5,-. 

 

4-6-1759. 

Jannes van den Keyser, na opdracht wegens een op 30-8-1748 gesloten overeenkomst met zijn schoonvader 

Gerrit Nijenhuys Roesink uit Elsen, die op 2-3-1720 beleend was. 

N.B. Volgens een marginale aantekening verkrijgt de vrouw van Jannes Roessink toestemming de hypotheek 

met 6 jaar te verlengen tot 1-11-1765. 

5-5-1772. 

Jannes van den Keyser met de ledige hand. 

 

In 1843 is eigenaar Gerrit Klumpers. 

 

Sluitsteen boven de niendeure GJK TW JDB 1897 (Gerrit Jan Klumpers  Teunis Wevers  Janna DanneBerg). 

Er is een peerdezomp, die nu bij familie aan de Romijnlaan staat, met de initialen GK JR 1832  (Gerrit Klumpers   

Janna Roesink). 

De Bentheimer waterput die voor het huis staat draagt het jaartal 1824. In deze put, die gevoed wordt door een 

bron die haar oorsprong heeft onder de berg, stond het water doorgaans op gelijke hoogte met het keienstraatje. 

 

In 1811 bestond de veestapel uit 1 ruin, 1 merrie, 18 gesneden rammen, 10 ooien, 4 koeien en 3 kalveren. 

Omstreeks 1830 werd Gerrit Klumpers de eigenaar. Zijn bezit aan cultuurgrond was toen ca. 11½ ha. 

In 1848 werd de boerderij herbouwd waarbij de oude boerderij waarschijnlijk degradeerde tot schuur. Een 

gevelsteen in het huidige dwarshuis met de tekens G.K. (Gerrit Klumpers) en I.R. (Janna Roos) met het jaartal 

1848 getuigt nog van deze herbouw. 

Enkele grondaankopen omstreeks 1850 en een ruime toedeling bij de verdeling van de gemeenschappelijke 

markegronden van hoofdzakelijk heide- en veengronden brachten de bedrijfsomvang op 40 ha. In de periode 

1865-1880 werd een actief aankoopbeleid gevoerd. Men kocht ruim 10 ha bos- en heidegronden, terwijl in 1878 

het boerderijtje (5.2.148) dat stond tegenover de 

woning van Teunis Roos, met 6½ ha grond werd 

aangekocht. Deze opstallen werden in 1899 

gesloopt. In 1901 werd op de plek van een 

schaapskooi de boerderij, later bekend als 

Zwemjan, gesticht. Deze boerderij werd met 11 ha 

grond in 1927 vererfd aan schoonzoon Hartgerink. 

In 1905 was men korte tijd eigenaar van het 

boerderijtje Jonas (Elsenerbroek 5.4.350), dat 

gekocht werd van de “Elsener Aarmen” en even 

later werd verkocht aan de bewoner Verdriet. Ook 

in 1909 werd van de “Elsener Aarmen” een 

boerderijtje in het Elsenerveld aangekocht: 

SchuurTeune (5.2.070) waarvan ook de opstallen 

werden gesloopt. 

Na bovengenoemde en nog veel andere transacties 

bestond omstreeks 1915 de totale grondoppervlakte van Roos uit 70 ha. Vele verkopen rond de jaren twintig van 

de vorige eeuw en de verervingen aan schoonzoon Hartgerink (11 ha) en zoon Teunis Wevers (6½ ha) brachten 

de bedrijfsomvang terug tot uiteindelijk ruim 26 ha cultuurgrond. 

 

Voorhuis Roos in 2007 



Volgens overlevering was het leven op Roos, zoals Roessink ook wel wordt genoemd, niet altijd even rooskleurig: men 

beschikte er vroeger over 2 vierwielige oogstwagens, die echter op zeker moment totaal slechts 7 wielen rijk waren. Maar 

men wist zich te behelpen. Als de ene wagen volgeladen was gearriveerd werd de wagen opgekrikt en verhuisde één van de 

wielen naar de andere leegstaande wagen en zo kon men in ieder geval weer verder. 

 

In 1883 kwam Janna Danneberg, een nicht van de 

op de boerderij wonende ongetrouwde Gerrit Jan 

Klumpers met haar echtgenoot Teunis Wevers op 

Roos wonen. 

De boerderij Roos was door de jaren een flinke 

boerderij met akkerbouw en veeteelt. In 1969 werd 

begonnen met een kippenvermeerderingsbedrijf. In 

1976 werd met de melkveehouderij gestopt, waarna 

in 1978 een pluimvee-opfokstal werd bijgebouwd. 

In 1982 werd geheel overgeschakeld op een 

pluimveeopfokbedrijf. Van 1985 tot 1995 werden 

ook nog meststieren gehouden. De boerderij omvat 

tegenwoordig naast bosgrond ca. 26 ha 

cultuurgrond. 

 

Wevers Sport 

 

Bij de boerderij Roos is tevens het bedrijf “Wevers Sport” 

van Erik Wevers gevestigd. Erik, zoon van Gerrit 

Wevers, is in 1991 begonnen met de rallysport. 

Gaandeweg legde hij zich ook toe op andere rallysport-

activiteiten, waarbij preparatie, onderhoud, service en 

ontwikkeling van rally-auto’s steeds belangrijker werd. 

Zo nam hij de activiteiten over van het Toyota-

fabrieksteam. Ook Skoda-, Ford- en Subaru-rallywagens 

gingen tot de specialisaties behoren. 

Als rallyrijder vierde Erik o.a. successen in de Golden 

Tulip Rally (1999), de BeNeLux Rally Trophy (2003), de 

Euregio Rally (2006). In 2008 veroverde hij de 

Nederlandse titel en was in 2008 en 2009 winnaar van de 

Euro Rally Challenge. In 2012 werd voor het eerst deelgenomen in de roemruchte Dakar Rally. Ook in daarop 

volgende jaren werd hierin nog geparticipeerd. 

 

Bewoners: 

 

► De eerste bewoner die bij deze boerderij genoemd is Harmen Roussing die omstreeks 1620 getrouwd 

was. Van hem zijn 2 dochters bekend. Dochter Jenken trouwde in 1661 met Derk Werners in Colmschate. De 

oudere dochter Jutte werd de opvolgster. 

 

► Jutte Roussing trouwde in 1651 met Jan Henriksen, afkomstig uit Notter. Zij kregen 4 kinderen. Zoon 

Jan werd geboren in 1654, Derk in 1658, en dochter Maria in 1664. Oudste zoon Hendrik werd de opvolger. 

 

► Hendrik Roussing (*1652) trouwde omstreeks 1683 met Jenneken Effinck (*1660) van Effinck/Seinen 

(5.3.050). Dit paar kreeg 7 kinderen, aangeduid met de naam Roessinck. Dochter Marija (1686-ca.1729) trouwde 

met Hendrick Jansen en verhuisde naar erve Brand in Holten. Zoon Jan werd geboren in 1689. Hendrick (*1692) 

trouwde in 1722 met Theune Hendricksen Voortman uit Bathmen. Hermtien (*1696) trouwde in 1717 met de 

weduwnaar Frerick Hendriksen uit den Nollen. Aeltien werd geboren in 1698 en Jenneken werd in 1703 geboren 

maar overleed op jeugdige leeftijd. Oudste dochter Jenneken werd de opvolgster. 

Melkrijder Hendrik Jan Nijhuis haalt voor de laatste keer de 

melkbussen op; hierna begint het tankmelken 



► Jenneken Roessinck 

(*1684) trouwde ca. 1705 met Jan 

Uems van Oems (5.3.300). Uit het 

huwelijk werden 2 kinderen 

geboren. Dochter Jenneken 

trouwde in 1728 met Jan Willems 

Borkent op de boerderij Olden 

Borkent (5.1.105). De zoon Jan 

(*1713) overleed op jeugdige 

leeftijd. Ook Jan Uems overleed al 

omstreeks 1719. De weduwe 

hertrouwde toen in 1720 met Garrit 

Nijenhuis (*ca.1675) zoon van 

Roelof Nijenhuis op de Holter 

Borkeld. 

Uit het tweede huwelijk van 

Jenneken werd ook een zoon Jan 

(*1720) geboren, die in 1748 

trouwde met de weduwe Janna 

Geuzendam op Klein Letink 

(5.2.440). Na het overlijden van 

Jenneken Roessinck, hertrouwde Garrit Nijenhuis of Roessink in 1729 met buurmeisje Fenneken Megelink 

(*1695) van Megelink (5.2.150). Uit dit huwelijk werden nog weer 5 kinderen geboren. Dochter Janna (*1732) 

trouwde in 1752 met de weduwnaar Garrit Goorhuys in Delden. Roelofjen werd geboren in 1735. Hendrijne 

(*1736) trouwde in 1770 met de weduwnaar Gerhardus ten Brinke in Enter. Jenneken (*1738) trouwde in 1768 

met Egbert Derks Morsink in Rectum. De oudste dochter (ook) Jenneken werd de opvolgster. 

 

► Jenneken Roesink (1731-1811) trouwde in 1754 met Jannes Keyser (*ca.1719-1807), zoon van Garrit 

Keyser te Holten. Dit paar kreeg 2 kinderen. Dochter Hendrijne (*1755) trouwde in 1778 met Jan Brand uit 

Holten. Zoon Garrit werd de opvolger. 

 

► Garrit Roesink (1761-1833) trouwde in 1784 met Hendrine Klein Letink (1755-1820), dochter van Jan 

Roessink en Janna Geuzendam op Klein Letink (5.2.440). Zij kregen 3 kinderen. Zoon Jannes werd geboren in 

1789 en Gerrit Jan in 1797; beiden overleden jong. Dochter Janna (*1791) werd de opvolgster. 

 

► Janna Roesink (1791-1860) trouwde in 1813 met 

Gerrit Klumpers (1790-1870) afkomstig van de boerderij 

Klumpers in de Achterhoek (Marckelo 1.3.160). Uit het 

huwelijk werden 7 kinderen levend geboren. Eén kind werd 

dood geboren. Drie zoontjes, allen met de naam Gerrit 

Hendrik, geboren in de jaren 1816, 1817 en 1822, stierven 

binnen een jaar. De oudste dochter Janna (1815-1865) 

trouwde in 1849 met Willem ter Avest in Rijssen en 

hertrouwde in 1858 met de Markeloer Gerrit Altena van 

Endeman (Marckelo 1.3.400). De zoon Jan Hendrik (1823-

1884) 

trouwde 

in 1864  

met Harmina Johanna Immink in Herike; zij werden later de 

opvolgers op Immink (Hericke 3.3.030). Jongste dochter 

Gerritdina (1826-1892) trouwde in 1850 met Jan Hendrik 

Danneberg op de boerderij Hutteman (5.2.480). De zoon 

Gerrit Jan Klumpers (1818-1894) werd de opvolger, echter 

hij bleef ongehuwd. 

 

08-08-1908  Lochemse Courant. 

Maandag had G.J. Wevers in den Bovenberg in de 

buurt Elsen bij het binnenhalen der rogge  het ongeluk 

achterover te vallen, doordat een touw uitschoot. Men 

vreesde dadelijk het ergste. Ingeroepen heelkundige 

hulp kon niet baten. In den afgelopen nacht is den 

ongelukkige overleden, nalatende een jonge vrouw 

met wie hij het verlopen jaar in den echt was 

verbonden. 

V.l.n.r.: Tonia Gerritdina Johanna Wevers (*1911), Geertruida Wevers-Hartgerink 

(*1885), dienstmeid Geertrui Assink, Hendrik Wevers (*1914), Aaltje Hendrika Wevers 

(*1912), Jan Hendrik Wevers (*1884), op de arm Johanna Wevers (*1916), Teunis 

Wevers (*1850), knecht Gerrit Hakkert en Jan Hendrik Wevers (*1897) 

Jan Hendrik Wevers (*1884) en Geertruida Wevers-

Hartgerink (*1885) 



► In 1883 kwam het pas getrouwde paar Teunis Wevers (1850-1931) en Janna Danneberg (1856-1899, 

van Hutteman) op Roos wonen. Teunis was geboren in Bathmen (op Bredenoord) en Janna was een dochter van 

Gerritdina Klumpers, de zuster van de ongetrouwde Gerrit Jan Klumpers. Het jonge paar kreeg 8 kinderen, 

waarvan er 1 levenloos werd geboren. 4 kinderen stierven op zeer jeugdige leeftijd. Hendrika (*1885) werd 

slechts 11 dagen oud, Jan Hendrik (*1886) werd 360 dagen, Gerritdina (*1887) werd 3 jaar en Jan Hendrik 

(*1889) 2 jaar. De dochter Gerritdina Johanna (1893-1957) 

trouwde in 1914 met Jan Hartgerink; zij gingen boeren op het 

familiebezit, naderhand  “Zwemjan” genoemd (5.2.075). De 

jongste zoon (weer) Jan Hendrik werd geboren in 1897 en 

bleef ongehuwd op Roos wonen; hij overleed in 1972. De 

oudste zoon Gerrit Jan (*1884) was de beoogde opvolger. 

 

► Gerrit Jan Wevers (1884-1908) trouwde in 1907 met 

Geertruida Hartgerink (1885-1966) van Groot Meulenkolk 

(5.2.390). Echter hun geluk was van korte duur want ruim 1 

jaar na hun huwelijk kwam Gerrit Jan te overlijden door een 

tragisch ongeval. 

In 1910 hertrouwde de jonge weduwe met de op Bredenoord 

in Bathmen geboren neef van Gerrit Jan, genaamd Jan 

Hendrik Wevers (1884-1972). In haar tweede huwelijk was 

Geertruida gelukkiger en het paar kreeg 8 kinderen. Oudste 

dochter Tonia Gerritdina Johanna (Dina, 1911-2001) trouwde 

in 1934 met Hendrik Vinkers op de boerderij Vinkers aan de 

Enterbroekweg (5.3.340). Aaltje Hendrika (1912-1987) 

trouwde in 1936 met Gerrit Hendrik Wessels op Baargman. 

Johanna (*1916) overleed op 2 jarige leeftijd. Truida (1918-

1985) trouwde in 1939 met Hendrik Jan Wissink op 

Sanderman in het Markelosebroek (Marckelo 1.6.100). 

Johanna (Hanna, 1919-1983) trouwde in 1948 met de 

boekhouder Hendrik Arend Jan Keuper afkomstig van Barlo 

(5.4.240) en woonde achtereenvolgens in Enschede, 

Santpoort en Harderwijk. Janna (1921-2009) trouwde in 1947 

met Berend Jan Oolbrink van Smitjan en werd boerin op de Kuper (Stockum 2.1.265) en Teunis (1924-2012) 

trouwde in 1954 met Aleida Willemina (Mina) Gersen van de Kooi uit het Stokkumerbroek (Stockum 2.3.010) 

en ging wonen aan de Groningeresweg. De zoon Hendrik werd de opvolger. 

 

► Hendrik Wevers (1914-2013) trouwde in 1943 met Lamberdina Harmina Wissink (1918-2010) van 

Lentfert (5.2.180). Het paar kreeg 2 dochters en 3 zonen. 

Truitje (*1944) trouwde met Ab Harkink en woont op “De 

Weerd” in Zwiep. Jan Hendrik (Hennie, *1949) trouwde in 

1970 met Janny Dijkstra en ging aan de Nachtegaallaan in het 

Markelo-dorp wonen. Zijn broer Jan (*1951) ging naast hem 

wonen; hij was in 1974 getrouwd met de op relatief jonge 

leeftijd overleden Jannie Rensen uit Holten en kreeg hierna 

een relatie met Sylvia Bosman, afkomstig uit Zutphen. Jongste 

dochter Dini (*1957) is in 1978 getrouwd met Roel Nijdeken 

en verhuisde naar Voorst. De zoon Gerrit (*1948) werd de 

opvolger. 

 

► Gerrit Wevers (*1948) trouwde in 1969 met Dinie Runneboom (*1946) afkomstig van de Herikerweg 

(Hericke 3.1.225). Het paar kreeg 3 kinderen. Zoon Erik (*1970), de bekende rallyrijder, trouwde met Gillian 

Vloemans (toen afkomstig van erve de Forte, pand 5.3.310) en ging op “RoosTeuns” aan de Groningeresweg 

wonen. De zoon Arjan (*1971) verhuisde naar de Verlengde Meenweg in Herike nabij het ouderlijk huis van zijn 

moeder. Dochter Bianca (*1973) trouwde met Wouter Luesink uit Zwiep en vertrok naar Lochem. 

De familie Wevers: Geertruida Jenneken (*1944), 

Hendrik (*1914), Lammerdina Harmina 

Wissink(*1918), Gerrit Jan (*1948) en Jan Hendrik 

(*1949) 

25-2-1947 

Landbouwer bedolven onder zand en bieten. 

Terwijl  de landbouwer H. Wevers te Elsen bezig was 

in de zg. bietenkuil, stortte deze in, met het gevolg, dat 

W. met uitzondering van een kleine opening bedolven 

werd onder een zwaren last van bieten en zand. 

Ruim anderhalf uur bleef hij gekluisterd zitten en van 

zijn hulpgeroep drong hoegenaamd niets naar buiten. 

Toen hij wat lang uitbleef, ging men kijken. Hij werd 

eindelijk verlost en binnengebracht bij den buurman 

Scholten. Behalve enkele geringe kneuzingen en 

ontvellingen was zijn rug ernstig bezeerd. 

 


