Reacties van lezers( I)
Naa r aanleiding van een foto van
Ge rrit Gra dus Schu kking in
TC/Tubantia van 28/0I/r998 zond
H. Kolkm an ons de volgende
jeugdherinnering:

H erinnering
In T ub an tia van 28 ja nuari I998 was
onder Stad en Land een artikel gewijd
aan het eerste stadio n in Enschede
[n .a.v. n Sliepsteen nr. yr l; red.].
Dat was ee n w ielerbaan die gelegen
was o ngeveer op de plaats waa r de
bu sbaan in de Helmerhoek eindigt bij
de Disselho ek . Bij dit artikel waren
enige fot o's afgedru kt en éé n daarvan
is de aanle iding voor dit ve rhaal, n.l.
de foto geno me n bij de opening van
de baan in 1926, met o .a, de renner
Gerrit G rad us Schukking destijds
beter bekend onder de naam 11 rooin
Sd///kkti,,-(!. Dit naar aanleid ing van
zijn indru kwekken de haardos, die
zeer duidelijk een helro de kleur had.
Aan deze Gorrit Gradus heb ik een
goede heri nneri ng .
H et was enkele ja ren later, zo
omstreeks I930, dat ik de IOe
O pe nbare Lagere Schoo l aan de
Bon airestraat bezocht. O p weg van
en naar school vanaf mijn oude rlijk
hui s op de Van Lo ch emsbleek ging ik
dik wijls mee m et j on gens uit de buurt
van de Kottendijk/Drien er weg, of,
zoals dat m aar uitkwam , uit de
Wageler-/Wagelerdwars-/Wel/Westerstraat . Vaak ginge n we dan
via Plein West- Indië, Arubastraat en
H en gelosestraat naar huis. Nu was
daar destijds op de hoek het
ex pedi tiebedrijf van Beverdam
geves tigd en schuin daar tegenover
dat van Te r Mors. Bij deze Ter Mors
nu werkte onze Gerrit Gradus
Schukking.
De H engelosestraat had daar ter
plekke toen nog een vieze,
modderige sloo t tu ssen het laan tje
naar 't R oessingh en Ter M or s. Aan
wee rszij de n van de straat sto nde n
zware eike n . Tu ssen deze eike n door
manoeu vreerd e Beverd am zij n
wagens in en voor de garage m et
woonhuis. Dik wijl s sto nde n er ope n
wage ns, vo lbeladen met gev ulde
jutezakk en . Ons j ongens intrigeerd e
he t natuurlij k te we te n wat er in die
zakken zat en na enig gepe ute r wa ren
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we er achter: ongebrande ape nno te n .
H et woord pinda ke nde n w ij toe n
no g niet. Toen we eenmaal wisten
dat er noten in de zakke n zate n,
waren de zakken niet meer veilig
voor ons en we peuterden steeds
weer zakken open om er apennoten
ui t te halen. Dat zo'n zak scheurde,
was voor ons toen geen probleem .
Maar natuur lijk wel voor de
vrac htvervoerder. En ZO duurde het
niet zo heel lang of Beverd am
prob eerd e ons te pakken . M aar klein e
j onge ns kunn en hard lop en en zo
ontkwame n wij telk en s weer aan zijn
ge rechtvaardigde woede . O f
Beverdam de hulp van zij n buurman
Ter Mors heeft ingero ep en we et ik
niet , maar we l, dat, op ee n voor ons
onzalig momen t toen we weer eens
aan het no te n pulk en waren, de
waa rschuwingskrcer te laat kwa m en
Gerrit Gra dus totaal onverwacht op
ons afkwa m . Wij stoven uitee n en ik
trac ht te te o ntko men door de straat
over te ren nen en tussen en achter de
bomen door over de sloot te
spr ingen. Dat lukte niet hele maal en
zeker niet toen ee n been in de
modder bleef steken. Dat spri nge n
was nou juist wat ik niet had mo eten
doen . Ge rri t Gradus was natuurl ijk
véé l en véé l leni ger en vlugge r dan ik
toen besefte. Gevolg: hij kr eeg me te
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pakk en en onda nks mi n erbarmel ijk
gekrijs nam hij mij mee naar de
garage van Ter M ors, waar hij mij ,
trots alle proteste n en verze t, in een
hok stopte en dat afsloo t.
Wat heb ik toe n zij n rennersch ap
vervloekt! H oe lan g ik in dat hok
onder de trap heb gezeten, weet ik
niet meer, maar in mijn herinnering
was het een eeuwigheid . In ieder
geval, toen hij mij er weer uith aalde
en bij zij n baas Ter M ors br ach t, was
ik wel zeer tim ide. Ik moest ve rte llen
wie ik was en wie de ande re n wa ren
en waa ro m wij dat ded en. N a het
dr eigen met politie en een ernstige
waarschuwing mo cht ik naar hui s
gaan. En daar ging ik , met mijn to taal
bem odderd e ben en en de lo od zware
gedac hte dat ik oo k thuis nog eens
alles moest vertellen . M aar dat viel
mee. Na een geduc hte schrobbe ring
en schoonmaak van lijf en led en
moest ik naar boven en naar bed .
Opgeluc ht, dat ik er zo afkwam , ging
ik maar wat graag . W at ik toen niet
wist, maar pas vee l later we l, was dat
mijn oude rs al ingelicht waren en Ter
M ors en m ijn vader elkaar goed
kenden! Vandaar! In elk geva l, het
ape nnoten jatte n was voorgoed
voorbij.
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