
Familiedrama bij de buren 

Dat de huiselijke verhoudingen te Emmeloord niet door liefde beheerst werden, wist men te Ens 
wel. Maar toen op een avond, in het najaar van 1876 vrouw en dochter van de noorderburen de reis 
over het twee-en-een-halve kilometer lange, smalle pad verkozen boven het verblijf buiten de 
woning, waar vader hen niet meer duldde, bleek het wel dat er ook andere oorzaken als de 
spreekwoordelijke armoede bewegen konden de vlucht te nemen. Moeder en dochter werden door 
de heer des huizes respectievelijk beschuldigd van ongeoorloofde verhouding en bedriegerij. De 
volgende dag had de storm de verbinding onder water gezet en op de derde dag konden eerst 
pogingen gedaan worden de vluchtelingen weer thuis te brengen. Lammert en de buurman uit het 
zuiden zouden als escorte dienen. Niet zonder zorg werd de tocht aanvaard. Bij het naderen der 
woning zag men dat aan de bovendorpels der beide ingangen een kolenschop bevestigd was en op 
de voordeur een papier was geplaatst met de geschreven mededeling dat de vrouw des huizes 
wederrechtelijk de echtelijke woning had verlaten en de 12de december niet zou vergeten worden. 
Bij het binnentreden vond men de heer des huizes zitten voor het bed van de inwonende zieke 
moeder. Hij stond echter op, verzocht zijn buren te gaan zitten en gebood zijn vrouw voor de 
bezoekers een borrel in te schenken. Direct werd aan dit bevel voldaan, maar ook onmiddellijk 
daalde de vuist der gebieder ter tafel en de inhoud der glaasjes verspreidde zich over het tafelkleed. 
Onmiddellijk een tweede bevel en ook gehoorzame uitvoering. Maar de zuider buurman had de 
tegenwoordigheid van geest om te zeggen: “Lammert, als je er wat van hebben wilt, moet je er 
gauw bij zijn” en pakte met de ene hand Lammerts glas en met de andere het voor hem bestemde en
voorkwam zodoende een tweede storm in het jeneverglas. Na enig over en weer praten gaf de 
beledigde echtgenoot toestemming voor vrouw en dochters wederkeer om in hun woning te mogen 
verblijven. 

Buurman gewelddadig, moet naar de gevangenis
De winter ging, behoudens enige buien in het noorden, verder tamelijk rustig voorbij. Maar toen het
voorjaar aanbrak kwam het voorwerp dat de storing aan de echtelijke hemel veroorzaakte, weer 
afzakken uit het zuiden en sloeg zijn tent op te Ens. En toen de noorder buurman op de terugreis van
Kampen ter gelegenheid van de wekelijkse dienst te Ens kwam, ontstond na een korte woordentwist
een ernstige vechtpartij, in welke de man uit het noorden de sterkste bleek te zijn. Hij bezorgde zijn 
tegenstander zwaar lichamelijk letsel. Maar na enkele weken kwam voor hem ontslag en tevens 
enige maanden gevangenisstraf. De familie der noorderburen verhuisde dus naar de vaste wal. 
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