De eerste steen

E. Lamberink
en E. Wolbink

Enige tijd geleden werd ik benaderd door de jongste amateurhistoricus van Hardenberg:
Erik Lamberink. Deze dertienjarige scholier is bevlogen bezig met de geschiedenis van met
name het oude kerkdorp Heemse. Hij belde mij over een ‘vondst’ en wilde graag informatie.
Vervolgens deed hij aanvullend onderzoek en publiceerde erover in zijn eigen digitale nieuwsbrief
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De informatie die we in de gemeentelijke kadastrale registers vonden, was niet geheel bevredigend. Deze registers bevatten minder informatie
dan de exemplaren die van oudsher bij het kadaster zelf werden bijgehouden. Nader onderzoek, verricht door Jan Wigger, archivaris verbonden aan het Historisch Centrum Overijssel in
Zwolle, was dan ook nodig. De resultaten daarvan wierpen een iets ander licht op de zaak. Wigger, als geen ander thuis in het kadastraal archief,
moest ook even flink ‘graven’ om de onderste
steen boven te krijgen.
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