Ligging van de
Y pkerneulen
N aar aanleiding van vr agen en
opmerkingen op h et artikel ove r de
Ypkem eulen in het Z omernummer ,
nr. 26, 199 I het volgende:
Hel aas heeft bij dit artikel de
br on vermeldin g on tbro ken,
w aard oor het voor belangstellenden
niet mogelijk was een en ande r nog
eens ve rde r te bestuderen . D eze
bronvermeld in g wi llen we hierbij
alsnog ge ven :
No mi na Geogra phica N eerl and ia;
Geschiedk un dig onderzoek der
Ne derlandsc he aard rijksk un dige namen;
Uitgave Ko ninklij k Nederlandsch
Aa rd rijksk und ig Genootscha p, VIc deel,
1928;
2 . Dr. A. Ben the m Gz.; Geschiede nis van
Enschede en zijne naaste omgeving; 1895,
blz. 74-75 ;
3. Kadaster kaar t van Lonnckcr uit 1842.
I.

De omsc hrijv ing va n de m olen is wa t
vaag ge ho uden o m dat er weinig
exac te gegevens voorhanden zijn,
ondanks de vele onde rzoe kingen die
in de loop der jaren door di ver se
on de rzoe kers, o .a. H . H agen s,
verricht zijn. Eni g hou vast gee ft de
oude kaart van Lonneker w aarop de
naam Ypkem eulen voo rko m t,
eve na ls die van de Tog tsloo t. Een
afbeeldi ng van een gedee lte uit deze
kaa rt uit 1842 was dan oo k beter
geweest dan de ge plaatste foto bij het
artike l. Een frag me n t van de kaart
w ordt hierbij dan alsnog geplaatst.
D e pr ocessies op Goede Vrijdag lan gs
de En schedese en Lonneker m ol en s
kan toch niet op toeval berusten. H et
is een suggestie va n de auteur w aar
hij sch rijft ove r ,een w ar e
molen tocht' , doch zeer aanne m elij k.
Ties Wiegman
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