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St. Jorisplein, Terborg

Verhalenbankjesroute: Het Westen

Terborg

O

p 23 april 1419, de naamdag van de heilige Sint Joris, verleenden de heren van Wisch,
Hendrik III en Dirk IV, stadsrechten aan Terborg. Sint Joris en de draak zien we
terug in het stadswapen van Terborg. De stad werd bestuurd door een schout en
schepenen en had recht Op 23 april 1419, de naamdag van de heilige Sint Joris, verleenden
de heren van Wisch, Hendrik III en Dirk IV, stadsrechten aan Terborg. Sint Joris en de draak
zien we terug in het stadswapen van Terborg. De stad werd bestuurd door een schout en
schepenen en had recht op een eigen rechtspraak, stadsmuren, tol en markten. Terborg had
omstreeks 1400 rond de 300 inwoners. Lange tijd bestond Terborg uit slechts één straat, de
Hoofdstraat. Net buiten de poort, op een kruispunt van twee belangrijke herenwegen, werd
halverwege de zeventiende eeuw een herberg gebouwd voor mensen die na het sluiten van de
stadspoorten de stad niet meer in konden. Tegenwoordig staat er nog steeds een hotel op deze
plek (met de naam De Roode Leeuw); het huidige gebouw aan het Sint Jorisplein stamt echter
uit 1900. Terborg, maar vooral het aangrenzende Gaanderen was ook bekend vanwege de
ijzergieterijen. In 1821 werd aan de Akkermansbeek, op de grens met Terborg, de ijzergieterij
Vulcaansoord opgericht, later een groot bedrijf dat vrijwel het hele dorp werk bood, het ging
echter in 1977 door zwendel en mismanagement failliet. In de twintigste eeuw kwam er nog
meer metaalindustrie, met bedrijven als Pelgrim (pannen, (gas)kachels, keukenapparatuur),
Ferro (emaileerfabriek) en Senten (kleine metaalwarenfabriek). Pelgrim is in de jaren tachtig
van de vorige eeuw overgenomen door concurrent ATAG en na enkele jaren werd de fabriek
verhuisd naar een nieuwe productielocatie in Duiven, een behoorlijke aderlating voor de
werkgelegenheid in het dorp. Alleen Ferro is tegenwoordig nog in vol bedrijf. De verlaten
Pelgrimfabriek is gesloopt en op het enorm grote vrijgekomen terrein is een woonproject
gerealiseerd. In Terborg opereren nu nog de metaalbedrijven Kaak en Lovink. Op het
plein rechts naast hotel De Roode Leeuw staat een monument, bestaande uit gietpannen
van voormalige ijzergieterij Vulcaansoord. Op het Sint Jorisplein vindt tijdens het laatste
volksfeest van het jaar -de beroemde Terborgse kermis- het vogelschieten plaats. Vroeger op de
IJsselweide.

