Kleine monumenten (14)

Stijlvolle gevel Roessinghshuis
overleefde branden in 1862 en 1943
Lco N ijkamp
H et vroege re woon h uis van de
fa milie R o essingh aan de
Lan gestraat 41 naast de
Twcntsc hc Courant Tubantia,
nu ge mee ntelijk
co m pute rce ntru m , is bij de
stadsbra nd van 186 2 en de
luchtaan val van 10 ok tob er 1943
verwoest. De m onumentale
ge vel van Bcnthcirner stee n met
pilaren aan w eerszijden va n de
_
deur kon gelukkig wo rde n
hersteld .
H et gebo uw is o mstreeks 1800
gesticht . Volgens Ca ro Elde rink
( 187 1- 194 1) dater en veel
waardevolle gebouwen in de
stad en mo oi e boerenh uizen in
de o mgeving ui t die tijd . VIIIIr
en tiedeus de oor/ogl'll /la ll Napoleon
",as t hier - Iwar I schicnt - ncn
vuurspocdiyc ticd. Doaruoa , lJa ll
1816 (1. lewannucn vcrscheidene
slechte joarcn, ald us de schrijfs ter.
D e ee rste bewon ers waren Hendrik J an R oessingh ( 178 1-I 822) en zij n vro uw
J oh anna Bcrcndin a ( 178 2- 186 3), dochter van H endrikj an van H eek en
Engclbc rtha Lasonder. Hun eni ge zoon J oh annes ( J 805 - ' 858) kr eeg de naam
J oh ann es Thcunis R o essin gh Udink , toen hij do or zij n kinderlo ze oud-oom
J oh annes Theunis Udink bij test am ent van 15 de cember J 80 8 tot dien s
uni verseel er fgen aam we rd ve rklaard . J oh annes junior w erd jurist en kocht in
1829 het land goed Sin graven te D en ekamp , tegenwoordig eige ndo m van de
Edwina van H eekstichting. Hij ging er wone n en w erd burgem eester van de
Dinkelgern ecnte.
D e R oessingh s waren welgestelde texti elondernem ers. Z ij hebben o nder meer
H et Str o ot in Tw ckkelo en D e Vclvc in bezi t ge had. In '9 ' J br acht de enige
erfopvolger h et textielbed rijf m et tachtig weefgeto uwen over naar Veenen daal,
waa r het in 19 35 werd o pge heven.
H et hu is van de familie aan de Langestraat werd in 1881 kan toor van de bankier
13 .W . I31ijden stein jr. , later Twcntsc he Ban k . In 1909 be trok deze het fraaie pand
in oud- Holland se stijl aan he t
H o cd crnakcrplcin ,
tegenwoordig vestiging van dl'
makelaa rs Sne ldcr-Z ijlstra. De
textielon de rne ming Gcrh .
J ann in k en Zo ne n NV br acht
toen haar hoo fdkantoor on de r in
het R oessingh shu is. J.J . van
Dcinsc was er pr o curati eh ouder.
Sindsdie n is het gebo uw al ve le
ja re n eigendo m van de
gl'meente .

