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Voorwoord   

 

Het tijdvak van jagers en boeren is bekend als de prehistorie. Het gaat over het vroegste 
tijdperk in de menselijke geschiedenis. Deze periode begint als de eerste mensen zoals de 
Neanderthalers en later de Homo Sapiens op aarde verschenen, drie tot vijf miljoen jaar 
geleden. Sommige wetenschappers vinden het moment waarop mensen gereedschap 
begonnen te gebruiken een beter beginpunt voor de prehistorie. 

De prehistorie wordt omschreven als het tijdperk waarin mensen nog geen schrift kenden. Of 
er werd niet over hen geschreven. De prehistorie eindigde dus niet voor alle mensen op het 
zelfde moment. In het Midden Oosten eindigde deze periode al  rond 3000 v. Chr. toen daar 
het eerste schrift bekend werd. Voor de eerste boeren in Enter eindigde de prehistorie pas 
later, toen de Romeinen over hen gingen schrijven. Door het ontbreken van het schrift is alles 
wat bekend is over de prehistorie gebaseerd op archeologische vondsten. Bron; Mike Hofman.    

Landbouw leverde oorspronkelijk voedsel op dat vooral bestemd was voor de boer, zijn gezin, 
de gemeenschap en eventueel de landeigenaar, zoals in het  hofstelsel. In de loop der eeuwen 
is grootschalige, marktgerichte landbouw in een groot deel van de wereld dominant geworden. 
Door toegenomen specialisatie en mechanisering neemt het aantal in de landbouw werkzame 
mensen af. Landbouw is de praktijk landbouwkunde is de studie die de landbouw als 
onderwerp heeft.  
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Landbouw produceert niet alleen voedsel, maar ook andere goederen als sierplanten. 
Bovendien is de landbouw toeleverancier voor andere bedrijfstakken onder meer voor de 
productie van enzymen, medicijnen, lijm, bont, leer, biobrandstoffen (biodiesel, ethanol, 
biogas), vezels (katoen, linnen, wol) en genotmiddelen  (tabak, koffie, thee, alcohol, chocolade). 

In de ontwikkelde landen is door de combinatie van kennis van de bodem, waterbeheersing, 
meststoffen,gewassen, plantenveredeling, genetische manipulatie, onkruidbestrijding en de 
bestrijding van schimmels, insecten en aaltjes een hoge opbrengst per hectare bereikt. 
Tegelijkertijd heeft de toegenomen digitalisatie en mechanisatie de benodigde arbeidskracht 
per eenheid product belangrijk verminderd. De ontwikkelingslanden hebben door gebrek aan 
kennis, kapitaal, opleiding en technologie deze productiviteitsverhoging nog niet weten te 
bereiken, waarbij naast de stabiliteit en geschiktheid van klimaat en bodem ook de politieke 
stabiliteit een rol speelt.  
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Inleiding    

De eerste landbouw in Nederland was pas zo'n 7.000 tot 5.500 jaar voor Christus 
werkelijkheid. Dit was ongeveer vijfduizend jaar later ten opzichte van de eerste vormen van 
landbouw elders op de wereld. Dit komt omdat Nederland voor deze tijd ongerept gebied was 
en weinig inwoners had. Nederland bestond voornamelijk uit bos- en moerasgebied en door 
middel van imitatie werd er langzaam overgegaan van een jager/verzamelaar-samenleving 
naar een samenleving met een vast woongebied. De huidige provincie Drenthe was vroeger 
het gebied waarin de eerste Nederlandse boeren hun land bewerkten. De eerste (Nederlandse) 
boeren gebruikten hierbij onder andere een sikkel.  

De boer of agrariër is ontstaan in de neolitische revolutie toen de mens in plaats van te jagen 
sedentair werd. Een perceel bos werd platgebrand en enige tijd beplant of beweid. Zodra de 
grond was uitgeput trok men naar een volgend perceel. Door de uitvinding van bemesting 
werd het mogelijk zich permanent te vestigen. Zo ontstonden boerendorpen waaromheen men 
landbouw en veeteelt bedreef. 

Gedurende de middeleeuwen verloren veel boeren hun vrijheid door het feodale stelsel. Enkele 
boeren wisten zich te handhaven en behielden hun vrijheid en hun erf. Deze werden 
weerboeren (wehrbauer) genoemd. In de late middeleeuwen gingen deze vrije boeren over tot 
het pachten van grond van adellijke grondbezitters. De onvrije boeren volgden later. Hierdoor 
ontstond in Noord-Nederland en Noord-Duitsland een groot verschil in aanzien en invloed 
tussen herenboeren, keuterboeren en landarbeiders. In de negentiende eeuw leidde dit 
verschil tot sociale spanningen in met name Friesland, Drenthe en Groningen. 

Sedentarisme of sendentarisering (van sedere: zitten) is een levenswijze die wordt bepaald 
door het verblijf op dezelfde plaats. Dit in tegenstelling tot de nomadische levenswijze waarbij 
men rondtrekt. Een belangrijke golf van sedentarisme vond tijdens het neolithicum plaats. 
Tijdens deze neolitische revolatie ging men langzaam over van 
jagerssamenlevingen en horticulturele (tuinbouw) samenlevingen naar een agrarische 
samenleving. 

Honderdduizenden jaren lang waren alle mensen op de wereld jager-verzamelaars. 
Later gingen steeds meer mensen leven van de landbouw.  

Ongeveer twaalfduizend jaar geleden leefden in Irak groepjes jager-verzamelaars. Deze 
nomaden keerden ieder seizoen terug naar dezelfde plekken. Daardoor merkten ze dat 
sommige planten ieder jaar opnieuw voor voedsel zorgden. Er waren bijvoorbeeld 
graanplanten die steeds weer terugkwamen. Door bij die graanveldjes te gaan wonen, konden 
ze het graan goed verzorgen en er ieder jaar weer van oogsten. Ze ontdekten dat ze ook zelf 
graan konden zaaien. Dat was een belangrijke ontdekking. De jager-verzamelaars hadden de 
akkerbouw ontdekt.  

Om minder te hoeven jagen, gingen ze geiten en schapen houden. Veeteelt en akkerbouw 
werden steeds belangrijker voor deze mensen. Landbouw werd hun belangrijkste middel van 
bestaan. De samenleving van jager-verzamelaars veranderde langzaam in een 
landbouwsamenleving. Zo’n grote verandering waar alle mensen mee te maken hebben, 
noemen we een revolutie. De overgang van jagen-verzamelen naar landbouw noemen we 
de landbouwrevolutie. In een landbouwsamenleving wordt de grond gebruikt voor de 
landbouw. We noemen dat agrarisch grondgebruik. 

Door de landbouwrevolutie veranderde er veel in het leven van de mensen. Een heel 
belangrijke verandering was dat de boeren geen nomaden meer waren. Ze bleven op dezelfde 
plaats wonen en gingen huizen bouwen. Omdat ze niet meer rondtrokken, kregen de boeren 
meer bezit. Ze gingen goederen bewaren. Ze bakten potten om zaaigoed en graan in te bewaren 
voor de winter.  De ene boer kreeg meer bezit dan de andere. Het werk werd verdeeld, niet 
iedereen deed hetzelfde. Zo ontstond ongelijkheid tussen de mensen. Maar niet alles 
veranderde tijdens de landbouwrevolutie. Sommige dingen bleven hetzelfde. Naast het werk 
op het land bleven de eerste boeren bijvoorbeeld jagen en vissen. 
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Vanuit Irak verspreidde de landbouw zich over de wereld. Dat ging heel langzaam. Het duurde 
duizenden jaren voordat de nieuwe manier van leven ons leefgebied bereikte. Rond 5000 v.C. 
kwamen de eerste boeren wonen in het gebied dat we nu Nederland noemen. Zij bouwden 
dorpen op de vruchtbare grond van Zuid-Limburg. Langzaam verspreidde de landbouw zich 
over de rest van het land.  Rond 3500 v.C. woonden er ook boeren in Drenthe. De afbeelding 
hieronder is een schoolplaat over deze bewoners. Bij hun dorpen bouwden de boeren 
hunebedden van grote gestapelde stenen. Een hunebed is een grafkamer. Daarin werden de 
belangrijkste dorpsbewoners begraven, samen met allerlei spullen. Die spullen kregen ze mee 
om te gebruiken in het leven na de dood. Bijvoorbeeld wapens, sieraden, gereedschap, maar 
ook potten met voedsel. De aardewerken pot is in een hunebed gevonden. Bron; 
referentiemateriaalvonoordhof.  

De  eerste mensen leefden dus als jagers en verzamelaars. Zij woonden in groepen van tien 
tot dertig personen, in tijdelijke kampementen. Deze mensen leefden van wat ze vonden in de 
omgeving. Was het eten op, dan verhuisden deze jagers en verzamelaars weer. Zij worden dan 
ook nomaden genoemd. Door deze rondtrekkende levensstijl zagen de hutten van de jagers en 
verzamelaars er eenvoudig uit. 
 
 

 
 
 
Hoe de mensen beslissingen maakten weten we niet. Maar we weten wel dat de 
sociale verschillen niet groot waren. Als er leiders waren dan waren die niet belangrijker dan 
de andere leden uit de groep van jagers en verzamelaars. Er was een duidelijke taakverdeling. 
De mannen hielden zich bezig met de jacht. Ze jaagden op herten, kleine zoogdieren en vogels 
en vingen vis. De vrouwen verzamelden eetbare paddenstoelen, bessen en knollen. Daarnaast 
zorgden zij nog voor de kinderen. De jagers en verzamelaars hadden veel kennis van de 
natuur. Ze moesten weten waar het meeste voedsel te vinden was en vooral wat eetbaar was. 
Door de rondtrekkende levensstijl kwamen de eerste groepen mensen elkaar regelmatig tegen. 
De groepen begonnen spullen met elkaar te ruilen. Dit noemen we ruilhandel.  
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Om beter te kunnen jagen en verzamelen maakten de eerste mensen werktuigen. Van 
vuursteen maakten ze messen, pijlpunten en krabbers, zodat het werk makkelijker werd. Niks 
werd verspild van een dier of een plant. Van botten en geweien werden knopen en naalden 
gemaakt. Van plantenresten kleding, manden of touw. Om hun kennis over te dragen 
beschilderden de jagers en verzamelaars grotten. Deze grottekeningen moesten de volgende 
generatie de kennis van het jagen en verzamelen bijbrengen. Ook werden ‘s avonds bij het 
kampvuur, verhalen over vroeger verteld. Met deze twee methoden werd de geschiedenis van 
de nomaden doorgegeven. Bron; geschiedenis van vandaag.  
 
In ballades wordt de landman bezongen en zijn leven geromantiseerd. De werkelijkheid voor 
degene die hun bestaan aan de grond ontlenen is echter verre van romantisch. De 
middeleeuwse lijfeigene wordt de loonslaaf van de negentiende eeuw. Het werk is zwaar, de 
dagen lang, het loon karig en zijn leven somber. De werkers in het veen voeren, welhaast met 
de regelmaat van de seizoenen, actie voor een beter loon. De landarbeiders komen tegen het 
einde van de negentiende eeuw in verzet tegen hun slechte omstandigheden. 
 
De landman van voor 1800 is arm, vergeten en rechteloos. Hij is schatplichtig aan- en 
afhankelijk van bezitters en regeerders. Landarbeiders treffen we aan in dienst van 
grootgrondbezitters en kloosters. Bij de veelal kleine en arme boeren komt de landarbeider 
nog niet of nauwelijks voor. In de eerste decennia van de negentiende eeuw groeit de groep 
loonafhankelijk landarbeiders. Volgens schattingen telt ons land in 1850 tweehonderdduizend 
landarbeiders. Uit de beroepstellingen van 1889 en 1899 blijkt dat er dan 363.225 
respectievelijk 388.225 mannen en vrouwen in de land- en tuinbouw werken. Direct na de 
‘Franse tijd’ is er een betrekkelijke welvaart in het boerenbedrijf die aanhoudt tot 1817. 
Daarna treedt er een crisis in die duurt tot 1849. De periode 1849 tot 1880 is er weer een van 
bloei. De boeren hebben goede inkomsten in die periode. Omstreeks 1880 zet de grote 
landbouwcrisis in. De Verenigde Staten en Argentinië komen met hun graanovervloed op de 
wereldmarkt. Denemarken begint de Nederlandse boter te verdringen. In Australië komt de 
margarineproductie en -export op gang. De Nederlandse landbouw, in tal van opzichten 
achterlijk en verouderd, kan de wereldconcurrentie niet aan. De crisis die, in tegenstelling tot 
die van 1817-1849, niet alleen de akkerbouw, maar ook de veehouderij en de tuinbouw treft, 
houdt zo’n vijftien jaar aan. Bekend  is dat er sprake was van lage lonen en slechte 
arbeidsvoorwaarden, van armoede en ontbering, van miserabele huisvesting aan dijken en 
modderlanen, van geen of slecht onderwijs, van bedeling bij werkloosheid, ziekte en ongeval, 
van oud en arm, van maatschappelijk en politiek onrecht. Zelfs de jaren, waarin het ‘den boer 
goed ging’, de ‘gouden tijden’ gingen den landarbeider schier ‘ongemerkt’ voorbij.’ Bron; 
vakbondshistorie. 
 
Voor het boerenbedrijf maakte het natuurlijk niet zoveel uit of de boer een horige was of een 
kleine zelfstandige. De akker moest worden bemest, geploegd en ingezaaid, het onkruid gewied 
en het graan verzorgd en tenslotte geoogst. Na de oogst ging een deel naar de heer of naar de 
inner van de belasting en een tiende naar de pastoor. 
 
Maar het leven van de boer speelde zich niet alleen af op het land. Bemesting haalde hij in het 
begin als strooisel of bladeren uit het bos of maaisel langs de beek. Varkens konden vet 
worden door eikels en dergelijke te eten in het bos, koeien kregen bladeren van bomen en 
struiken of mochten die zelf zoeken in het bos. Paarden werden bijna niet gehouden. Ossen 
trokken de kar en de ploeg. 
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1621, Willem Buytenwech, landschap met bomen bijna zonder takken rondom een 
boerderij. De takken zijn aan het vee gevoerd. Rijksmuseum. 

 
Maar dan verdwijnt in korte tijd plotseling het hele bos. Als een oud loofbos wordt gekapt en 
er gebeurt verder niets mee, staat er in vijftig jaar weer een bos. Maar dat was geen optie voor 
de boeren. Het bos was een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Waarschijnlijk zijn ze 
in eerste instantie gewoon door gegaan met strooisel halen uit het voormalige bos om dat op 
het land te brengen. Het aantal varkens zal flink verminderd zijn want die konden niet meer 
in het bos om eikels te eten. Varkens eten bijna alles. Maar het meeste voedsel lusten de 
boeren ook, behalve eikels. Dat werd een probleem. Dus de schapen hebben de rol van de 
varkens overgenomen in het bos. Het aantal koeien verminderen was moeilijk want die waren 
nodig als trekdier. Dus werd het grootste deel van de beemd langs de beken en vennen in 
gebruik genomen voor gras, hooi en maaisel.  
 
Strooisel verzamelen in het voormalige bos was natuurlijk geen lange termijn oplossing. Het 
strooisel raakte op en als je dan nog doorgaat met het verzamelen van plantaardig materiaal 
komen er heidevelden en een zandverstuiving. En dat gebeurde; er ontstonden heidevelden. 
De grootste prestatie van de boeren is geweest dat ze die bijna overal in stand wisten te 
houden. Op enkele plaatsen ontstonden zandverstuivingen. Loon op Zand is de grootste en 
de bekendste. Die was niet in de hand te houden. De boeren pakten ook de beekdalen aan. 
Dat waren moerassen met bomen, struiken en venen. In de winter overstroomden de 
moerassen enorme delen land. Dat was de reden dat boeren met hun akkers de hoogste 
plekken opzochten. Toen de bossen verdwenen gingen de boeren ook de beekdalen gebruiken. 
Van voedselrijke moerasbossen veranderden de bekendalen in schrale graslanden. De 
overstromingen werden minder en de boeren gingen tussen hun akkers en hooilanden wonen. 
Bron; Kempenlandhistorie.   
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Agrariërs 

 

Een boer of boerin is iemand die leeft van landbouw of veeteelt. 

Een boer met weinig land of weinig dieren wordt wel een keuterboer genoemd. Iemand die op 
andermans land in loondienst werkt, heet een landarbeider. 

Tussen 1980 en 2004 is het aantal agrarische bedrijven in Nederland sterk gedaald. In 1980 
waren er 144.994 landbouwbedrijven, daarvan waren er in 2004 nog 83.885 over. Ook het 
aantal mensen werkzaam in de landbouw is gedurende die jaren sterk afgenomen; van 
265.467 in 1980 tot 167.824 in 2004. Het grootste akkerbouwbedrijf in Nederland is de 
maatschap Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder uit het Zeeuwse Wilhelminadorp met 
1880 hectare grond, waarvan dertienhonderd hectare landbouwgrond. Een van de grootste 
veeteeltbedrijven ligt in het Limburgse Vredepeel, waar 1200 koeien melk geven. 
Varkenshouder Van Genugten in Best heeft ruim 33.000 varkens. De grootste 
pluimveehouder was Van Deurzen uit Groesbeek met 300.000 kippen. Na jarenlange 
procedures door omwonenden en de milieubeweging werd dit bedrijf uiteindelijk gesloten. 

Er zijn verscheidene opleidingen om agrariër te worden. De Agrarische 
Opleidingscentra (AOC's) verzorgen de agrarische beroepsopleidingen. Het Wageningen 
University en Research Centre in Wageningen verzorgt wetenschappelijke opleidingen en leidt 
niet direct op tot het beroep van boer alhoewel sommige afgestudeerden een eigen 
boerenbedrijf hebben. Tevens staat in Dronten de CAH Vilentum Hogeschool. 

De boer of agrariër is ontstaan in de neolithische revolutie toen de mens in plaats van te jagen 
sedentair werd. Een perceel bos werd platgebrand en enige tijd beplant of beweid. Zodra de 
grond was uitgeput trok men naar een volgend perceel. Door de uitvinding van bemesting 
werd het mogelijk zich permanent te vestigen. Zo ontstonden boerendorpen waaromheen men 
landbouw en veeteelt bedreef. 

Gedurende de middeleeuwen verloren veel boeren hun vrijheid door het  feodale stelsel. 
Enkele boeren wisten zich te handhaven en behielden hun vrijheid en hun erf. Deze werden 
weerboeren genoemd. Dat zijn vrije boeren die niet zijn gebonden aan een leenheer. In de late 
middeleeuwen gingen deze vrije boeren over tot het pachten van grond van adellijke 
grondbezitters. De onvrije boeren volgden later. Hierdoor ontstond in Noord-Nederland en 
Noord-Duitsland een groot verschil in aanzien en invloed tussen herenboeren, keuterboeren 
en landarbeiders. In de negentiende eeuw leidde dit verschil tot sociale spanningen in met 
name Friesland, Drenthe en Groningen.  

De meeste mensen in de Middeleeuwen waren boer. Er waren boeren en horigen. Horigen 
waren boeren die bij de kasteelheer en het land hoorden. Je zou dus kunnen zeggen dat 
horigen een stukje grond van de heer mochten lenen. 

De boerenschuren waren van hout en klei gemaakt. Het dak was van stro gemaakt. Er zaten 
geen ramen in de schuur en er was maar 1 deur. In de winter sliep het vee (koeien, schapen 
enz.) ook in de schuur. Mensen en dieren sliepen dus samen. Als er een vuurtje gemaakt 
werd, ontsnapte de rook door het rieten dak. Toch gaf dat ook brandgevaar. Je ziet een stuk 
vlees ophangen, maar boeren aten dit niet zo heel vaak. 

Boeren droegen eenvoudige kleren. Ze maakten die meestal zelf. Als je een gat in je broek 
had, werd er gewoon een lapje opgenaaid. 

Wat moesten boeren allemaal doen? 

• Maart en april; houthakken en wijnstokken snoeien en onkruid wieden 
• mei, juni en juli; honing zoeken, gras maaien en laten drogen voor stro en graan 

oogsten 
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• augustus, september en oktober; druiven stuktrappen, graan zaaien 
• november en december waren moeilijke tijden, in december werd vaak het vee 

geslacht. 
 

Vrouwen hielpen net zo hard mee als mannen.  In de Middeleeuwen spreken we van een 
agrarische maatschappij. Dat betekent dat de boeren het belangrijkst waren. Men leefde van 
wat de grond opleverde. Was de oogst slecht, dan was er hongersnood. Vroeger kon men eten 
niet lang bewaren. 

Alles dat op het land verbouwd werd was van de Heer. De boeren mochten alleen een klein 
gedeelte van hun opbrengst houden. Er moest ook cijns (belasting) betaald worden. Soms 
kwamen boeren in opstand omdat ze vonden dat ze zelf te weinig te eten hadden of teveel 
belasting moesten betalen. Er was bijna geen geld in dorpen. Belasting werd dus meestal 
betaald met eten, vee of voorwerpen. Bron; Geschiedenis voor kinderen. 

 

 

Herman Van den Broek 

 

Organismen  
 

Sedentarisme of sendentarisering (van sedere; zitten) is een levenswijze die wordt bepaald 
door het verblijf op dezelfde plaats. Dit in tegenstelling tot de nomadische levenswijze waarbij 
men rondtrekt. Een belangrijke golf van sedentarisme vond tijdens het  neolithum plaats. 
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Tijdens deze neolitische revolutie ging men langzaam over van jagerssamenlevingen en 
tuinbouw samenlevingen naar een agrarische samenleving. 

Ook bij dieren wordt deze term gebruikt, als ze op een bepaalde plaats blijven leven. Zo zijn 
standvogels en standvlinders sedentair, in tegenstelling tot bijvoorbeeld trekvogels. Bij 
sommige diersoorten komt zowel sedentarisme als migratie voor, bijvoorbeeld bij ooievaars. 

Bij dieren die niet van hun plek kunnen komen, omdat ze aan de ondergrond vast zitten, 
spreekt men van sessiliteit. 

Sessiliteit is in de biologie de eigenschap van een organisme van het zich niet kunnen 
voortbewegen. Een organisme dat zich niet kan voortbewegen is sessiel. 

In de plankunde kan sessiel (zittend) ook betekenen dat de bladeren van een plant zonder 
bladsteel aan de stengel of stam bevestigd zitten. 

Niet alleen planten en schimmels zijn sessiel, maar ook sommige dieren. Vaak zijn sessiele 
organismen vastgehecht aan de ondergrond waarop ze leven, zoals gesteente, een bodem of 
de buitenkant van een scheepsromp. In het geval van koralen wordt de ondergrond zelf 
gemaakt. 

Sessiele dieren hebben meestal een motiele fase in hun levenscyclus. Sponsdieren hebben 
bijvoorbeeld een motiele fase als larven, die sessiel wordt wanneer de larven volwassen 
worden. Het omgekeerde geldt voor kwallen, die als poliepen groeien in het begin van hun 
levenscyclus. Veel sessiele dieren, zoals zeeanemonen, koralen en sponsdieren planten zich 
ongeslachtelijk voort door knopvorming.  

Motiliteit is het vermogen van een eencellig of eenvoudig meercellig organisme om op eigen 
kracht energie om te zetten in arbeid. Het begrip wordt bovendien gebruikt voor een aantal 
processen in meercellige organismen die leiden tot beweging, zoals de motiliteit van het 
zweepstaartje van spermacellen en van de trilharen van eukaryote cellen (gezamenlijk bekend 
als undulipodia). Kort door de bocht kan gesteld worden dat een organisme motiel is als het 
zelfstandig kan bewegen. Een ander gebruik van het begrip is het vermogen van een organisme 
tot het verplaatsen van voedsel door het lichaam, zoals peristaltiek. 

Waar mobiliteit duidt op het in beweging zijn (ongeacht de oorzaak), is motiliteit een vermogen 
tot bewegen. Lijnrecht tegenover motiliteit staat  sessiliteit.  Een organisme is sessiel als het 
niet zelfstandig kan bewegen. 

Eukaryoten, ook wel Eucarya, (van Grieks; εὖ = echt; κάρυον = kern) vormen een van de 
drie domeinen waarin de huidige biologische wetenschap het leven indeelt. Eukaryoten zijn 
alle organismen waarvan iedere cel minstens één celkern bevat. Naast een celkern hebben de 
meeste eukaryotische cellen ook andere organellen, zoals mitochondriën en 
een golgiapparaat. Eukaryoot komt, naast eukaryotisch, ook als bijvoeglijk naamwoord voor 
en duidt op de aanwezigheid van een kern. 

De andere twee, prokaryotische, domeinen, de Bacteria en Archaea, werden eerder 
samengenomen als een domein, dat van de Monera. De moderne biologische 
taxonomie beschouwt de Bacteria en de Archaea inmiddels als twee zelfstandige domeinen, 
zodat er samen met de Eukaryota nu sprake is van in totaal drie taxonomische domeinen. 

Prokaryoten hebben een celbouw waarin het DNA niet omsloten wordt door een 
kernmembraan maar vrij in het cytoplasma ligt. Andere celorganellen ontbreken hier ook. 

De grootste groep organismen binnen het eukaryote domein wordt gevormd door de protisten, 
dat zijn alle soorten eukaryote eencelligen. De protisten vertonen een grote soortenrijkdom, 
en zijn, behalve het bezit van een celkern, onderling weinig verwant. Daarnaast zijn vrijwel 
alle meercellige organismen, zoals de planten, dieren en schimmels, eukaryoten.  

Onder de oudste fossielen van eukaryoten bevinden zich 1650 miljoen jaar oude Acritarcha. 
Nog ouder (2100 miljoen jaar) zijn fossielen van Grypania, een organisme waarvan vanwege 
zijn grootte wordt vermoed dat het een (eukaryotische) soort alg was. De oudste fossiele 
eukaryoten die aan een modern taxon kunnen worden toegeschreven zijn van de roodalg 
Bangliomorpha pubescens. Er zijn zelfs chemische stoffen in 2,7 miljard jaar oud gesteente 
gevonden die typisch zijn voor activiteit van eukaryotisch leven, maar wanneer de eerste 
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eukaryoten ook verschenen, de fossielen laten duidelijk zien dat ze pas rond 1,2 miljard jaar 
geleden begonnen te diversificeren. 

 

 

Eukaryoten   

 

De eerste eukaryoten moeten uit prokaryotische voorouders ontstaan zijn, dankzij een proces 
dat endosymbiose genoemd wordt. De mitochondriën in eukaryotische cellen stammen 
volgens deze hypothese af van aerobe bacteriën die een andere, grotere cel binnendrongen en 
binnenin een beschermde omgeving vonden. De gastcel profiteerde op zijn beurt van de extra 
energiebron. De bacteriën verloren vervolgens overbodige delen van hun DNA en werden 
volledig afhankelijk van de gastheer, die op deze wijze een eukaryoot was geworden. Op 



12 

 

vergelijkbare manier wordt verondersteld dat de eerste plastiden fotosynthetiserende 
blauwalgen waren, die een eukaryotische cel binnendrongen.   

 

 

De tijd van jagers en boeren 
 

Dit tijdvak behandelt de geschiedenis van Nederland in de periode vanaf de tijd van 
de jagers en de boeren tot het jaar 3000 voor Christus. De tijd van de jagers en de boeren 
wordt ook wel de prehistorie genoemd. Prehistorie betekent voorgeschiedenis. Uit deze periode 
hebben we geen schriftelijke bronnen. Alles wat we weten van de prehistorie weten we dankzij 
archeologische vondsten. Dit zijn meestal voorwerpen die door de mensen uit die periode zijn 
gemaakt. Wij noemen dit artefacten.  Maar soms vinden archeologen ook overblijfselen van 
dieren of mensen uit de prehistorie. Een voorbeeld hiervan is Ötzi de ijsman. Door deze 
vondsten te bestuderen kunnen ze bepalen uit welke tijd ze stammen en verkrijgen ze 
waardevolle informatie over de geschiedenis. 

De prehistorie wordt ingedeeld in drie verschillende tijdvakken. Dit zijn; de Steentijd, de 

Bronstijd en de IJzertijd. De eerste periode van de prehistorie, de Steentijd, is ook ingedeeld 

in drie verschillende tijdvakken. Dit zijn; de Oude Steentijd (Paleolithicum), de Midden 

Steentijd (Mesolithicum) en een Nieuwe Steentijd (Neolithicum). 

De Oude Steentijd begint vanaf het moment dat er mensen op aarde rondliepen. Deze mensen 

waren jagers of verzamelaars. Zij hadden  geen vaste verblijfplaats en haalden hun voedsel 

uit de wilde natuur. Ze jaagden op dieren of verzamelden bessen of andere eetbare planten. 

Mensen die op deze manier leven, noemen wij nomaden. Zij leidden een nomadisch bestaan. 

Rond 10.000 voor Christus deden de nomaden in het Midden-Oosten een grote ontdekking. 

Ze ontdekten een manier om groenten en granen te verbouwen. Vanaf dat moment was het 

niet langer noodzakelijk om rond te trekken en kon men huizen gaan bouwen. Bij hun huizen 

hielden ze dan ook vaak enkele koeien, geiten of schapen voor het vlees of de melk. Deze 

verandering was erg ingrijpend en was het begin van de landbouwrevolutie. Deze revolutie 

wordt ook wel de neolithische revolutie genoemd. Dankzij de landbouwrevolutie veranderde 

de nomadische samenleving in een agrarische samenleving. De jagers en verzamelaars werden 

nu boeren. 

Rond 3000 voor Christus leefden bijna alle mensen in Europa in landbouwsamenlevingen. 

Dit waren eerst kleine dorpen. In de dorpen ontwikkelden de mensen een eigen cultuur 

waarvan we bijvoorbeeld in Drenthe nog resten terug kunnen vinden. Hier staan hunebedden 

die in 3500 voor Christus werden gemaakt  als graf voor belangrijke mensen. 

In de dorpen leefden voornamelijk boeren. Deze boeren leefden van het voedsel dat zij, of hun 

buren verbouwden op hun eigen land. In het begin konden de boeren precies genoeg  voedsel 

produceren voor hun eigen gezin. Maar na verloop van tijd konden zij hun goederen verkopen 

aan andere mensen. Nu konden mensen ook andere beroepen uitoefenen, zoals architect of 

ambachtsman en groeiden sommige dorpen uit tot steden. Bron; Tijdvakken.nl.  
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1563, Pieter Bruegel de Oude 

 

De geschiedenis van de landbouw  

 

De geschiedenis van de landbouw begint bij de neolitische revolutie. Het belang voor de 
mens is slechts vergelijkbaar met de industriële revolutie vele millennia later. Hoewel het 
effect op het individu over het algemeen beperkt was, veranderden samenlevingen op de lange 
termijn drastisch door de overgang naar landbouw. Dit is onder meer te zien bij de omvang 
van de wereldbevolking. Waar er aan het begin van de neolithische revolutie zo'n 1 tot 10 
miljoen mensen rondliepen, overschreed de wereldbevolking in 2011 de 7 miljard. 

Meer dan 99% van haar geschiedenis leidde de mensheid het bestaan van nomadische jager-
verzamelaar. Ze maakten jacht op dieren en zochten wilde planten om te eten. Dit ging gepaard 
met de nodige gevaren, maar ook mogelijkheden die besloten lagen in de lokale omgeving. In 
dit landschap moesten de mens en zijn voorlopers zien te overleven, maar konden 
mogelijkheden vinden tot een geriefelijker bestaan. De aanpassingen aan de omgeving werden 
gaandeweg steeds omvangrijker en maakten de mens de ultieme ecosysteemingenieur. 

Met het aflopen van de laatste ijstijd en de ontdekking van methodes om voedsel te 
conserveren, begon de bevolking rond 10.000 voor Christus sterker te groeien. Om gebruik te 
maken van zich zo nu en dan voordoende voedseloverschotten begon men zich langer op een 
plek te vestigen. Sporen van zalmvisserij van circa 6000 voor Christus geleden zijn 
teruggevonden aan de westkust van Noord-Amerika, terwijl de Inuit de techniek van de 
walvisjacht rond de Arctis verspreidde. Een andere cultuur, het Magdalénien in Zuid-
Frankrijk en Noord-Spanje, maakte gebruik van de migratie van rendieren. De Natufische 
cultuur in de Levant begon wilde granen te oogsten en toen het droger werd, begon een deel 
van hen manieren te vinden om gewassen toch te laten groeien; de eerste vorm van landbouw. 

Waar jager-verzamelaars slechts enkele uren per dag besteedden aan een gevarieerde 
maaltijd, moesten boeren hard werken voor een eentonig maal. Voor Sahlins was dit reden 
om te stellen dat juist de jager-verzamelaars de oorspronkelijke 
welvaartssamenleving vormden. Daar staat tegenover dat dit gepaard ging met een hoge 
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kindersterfte. In het debat over de mechanismes van bevolkingsbeheersing stelt een deel van 
de antropologen dat abortus en infanticide daarbij een belangrijke rol speelden, maar het idee 
dat jager-verzamelaars een actieve bevolkingsbeheersing uitvoerden, wordt door de meeste 
demografen afgewezen. Anticonceptie was vrijwel onbekend en abortus was zeer risicovol voor 
de moeder. Kinderdoding en het doden van ouderen, senilicide, kwamen wel voor, maar 
onvoldoende om een regulerende werking te hebben. Waarom de overstap naar landbouw 
uiteindelijk dan toch gemaakt werd, is onderwerp van veel onderzoek en discussie.  

 

 

  

De mate van oost-westligging van de continenten is van invloed op de biomen (vegetatiezones) 
en daarmee op de verspreiding van beschavingen. 

 

Ontstaan landbouw 

 

Zuidwest-Azië 11.000 BP 

Noord-China 9000 BP 

Zuid-China 9000 BP 

Centraal-Mexico 6000 BP 

Zuidoost-Azië ? 

Sub-Saharisch Afrika 5000 BP 

Laagland Zuid-Amerika 5000 BP 

Hoogland Zuid-Amerika 5000 BP 

Noord-Amerika 4000 BP 
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Before Present of BP (vóór heden) is een tijdsaanduiding van hoeveel jaar of duizenden jaren 
(ka of kiloannum) een archeologische of geologische vondst voor 1950 is. Daarmee is vóór 
heden enigszins misleidend; honderd jaar BP is dus honderd jaar voor 1950, oftewel het jaar 
1850 na Christus. 

De term is bedacht door Wilard Frank Libby, die in 1949 met zijn collega’s de C-14 voor 
radiometrische datering ontwikkelde. Inderdaad wordt BP meestal bij deze methode gebruikt, 
die alleen geschikt is om ouderdommen kleiner dan vijftigduizend jaar te meten. Bij hogere 
ouderdommen valt het verschil tussen BP en de christelijke jaartelling in het niet, terwijl in 
de archeoplogie meestal liever de term voor Christus gebruikt wordt. 

Toen men in de loop der tijd ontdekte dat er bij de C14-methode kalibratie nodig was, is men 
bij ongekalibreerde metingen de term BP blijven geven. In dat geval staat jaren BP dus niet 
voor kalenderjaren. Vaak worden deze waarden toch ook gepubliceerd om vergelijking met 
oude metingen te kunnen maken, toen er nog niet gekalibreerd werd. Na de kalibratie is er 
meestal sprake van jaren BP cal of cal. jaren BP. Een andere notering is de ongekalibreerde 
jaren met kleine letters (jaren bp) aan te geven en de gekalibreerde jaren met hoofdletters 
(jaren BP). De verschillende systemen van notering kunnen veel verwarring geven. 

Het jaar 1950 is uitgangspunt gebleven, omdat in de jaren 1950 en 1960 door kernproeven de 
verhouding van de isotopen van koolstof in de atmosfeer is veranderd, wat een extra 
moeilijkheid bij kalibratie oplevert. 

Zoals vaker in de geschiedenis werden onder min of meer gelijke omstandigheden min of meer 
gelijke uitvindingen en ontdekkingen gedaan. Zo werd landbouw tussen twaalfduizend en 
vijfduizend jaar geleden op minstens zeven verschillende plaatsen vrijwel onafhankelijk van 
elkaar uitgevonden. De oudste vondsten die op landbouw duiden, zijn in Zuidwest 
Azië gesitueerd. In Ohalo 11 in Israël zijn vroege aanzetten tot landbouw gevonden die 
gedateerd worden rond 23.000 BP, zo'n twaalfduizend jaar eerder dan algemeen wordt 
aangenomen. De overgang naar landbouw werd door Childe de neolitische revolutie genoemd 
en het belang voor de mens is slechts vergelijkbaar met de industriële revolutie vele millennia 
later. Waar de mens zich eerder al bovenaan de voedselpiramide had geplaatst, begon hij deze 
nu om te vormen naar zijn behoefte. 

Het lijkt erop dat de overgang zeer geleidelijk was. Men vestigde zich al voor langere tijd op 
plekken waar voedsel in overvloed aanwezig was. Vaak waren dit randzones die veelal 
gekenmerkt worden door een grote biodiversiteit, waarna het een kleine stap zal zijn geweest 
om neolitische tuinen te onderhouden. Een sedentaire levenswijze maakte het mogelijk 
meerdere kinderen te onderhouden. Met de toegenomen bevolkingsdruk kon met jagen en 
verzamelen niet meer volledig worden voldaan aan de voedselbehoefte, wat een drijfveer was 
om over te gaan tot landbouw. Hoewel landbouw niet noodzakelijk efficiënter is, is de 
opbrengst onder de juiste omstandigheden wel groter. Dat betekende dan ook dat de bevolking 
verder kon groeien, waarna er vrijwel geen weg terug meer was, ook wel ratchet effect of pal-
effect genoemd. Zo lopen de schattingen voor het begin van de neolithische revolutie zo'n 
tienduizend jaar geleden uiteen van één tot tien miljoen mensen, terwijl de wereldbevolking 
rond het begin van de jaartelling tot tussen de honderdvijftig en driehonderd miljoen was 
gegroeid. Dit effect zou daarna nog diverse malen optreden. 

Afhankelijk van het gebied en het aantal mensen, verschilde de vorm van landbouw. Zo is 
zwerflandbouw weinig arbeidsintensief, maar kan deze maar een kleine bevolking 
onderhouden. Permanente of droge landbouw en irrigatielandbouw kunnen veel grotere 
bevolkingsdichtheden ondersteunen, maar vooral de laatste vergt een aanmerkelijk grotere 
investering, zowel in arbeid als kapitaal, alsook een hoger organisatieniveau. Permanente 
landbouw stelt eisen aan het milieu, zoals zoutgehalte, bodemstructuur, voedselrijkdom, 
waterbalans en temperatuur. Zo vergt deze landbouw minimaal tweehonderd millimeter tot 
vierhonderd millimeter neerslag per jaar, afhankelijk van de spreiding van de neerslag. Zo zijn 
isohyeten te trekken waarbinnen droge landbouw mogelijk is, afhankelijk van de grond. 

Een isohyeet is een lijn op een kaart die punten met dezelfde hoeveelheid neerslag verbindt. 
Een kaart met isohyeten wordt een isohyeetkaart genoemd. 

Bij zwerflandbouw volstond hakken en branden. Bosgebied werd ontgonnen tot 
landbouwgrond door verbranding. Dit zorgde voor een tijdelijk bemestingseffect. De boeren 
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hadden een semi-nomadische levenswijze, omdat ze na een aantal jaar verder moesten 
trekken als de grond uitgeput was. 

Landbouw en veeteelt betekenden het domesticeren van planten en dieren. De eerste 
granen bestonden waarschijnlijk uit voorouders van tarwe, gerst, gierst, rijst, rogge, haver en 
mais. Bij de geleidelijke overgang van jagen-verzamelen naar landbouw, trad een selectie op 
doordat de grootste zaden werden bewaard voor nieuwe uitzaai, het begin van de 
plantenveredeling. Voorouders van de tarwe zijn spelt en kamut  Sorghum en teff zijn 
grassoorten waarvan meel gewonnen wordt voor het maken van brood net als boekweit dat 
geen grassoort is.  

Duizenden jaren na de hond werden de eerste grazers gedomesticeerd. In eerste instantie ging 
het hierbij vooral om het vlees, maar dit werd uitgebreid gedurende wat Sherratt de 
secundaire productenrevolutie noemde. Men begon daarbij ook wol en melk te gebruiken, 
alsook de arbeid die de dieren konden verrichten. Als trek- en lastdier vergrootten ze de 
productie- en transportmogelijkheden in belangrijke mate. De mens was echter niet alleen 
veelzijdiger dan een ezel, os en paard, maar ook relatief energie-efficiënt en kon daardoor met 
minder voedsel toe. Mankracht, veelal in de vorm van gedwongen arbeid, bleef dan ook lange 
tijd de belangrijkste vorm van arbeid. 

Bij planten, dieren en zelfs mensen had de domesticatie genetische modificaties tot gevolg. 
Gedomesticeerde planten verspreidden zich relatief gemakkelijk in het oost-west gerichte 
Eurazië, maar in het noord-zuid gerichte Amerika en Afrika duurde dit langer door de 
aanpassingen die gemaakt moesten worden met de verandering van dagduur en 
temperatuur met de breedtegraad. 

Landbouw veranderde de samenleving drastisch. Bij een vaste woonplaats hoefden de 
hulpmiddelen niet langer meegenomen te worden en konden zodoende zwaarder worden en 
in aantal toenemen, waarmee het begrip eigendom belangrijker werd. Huizen konden beter 
beschermen tegen weersinvloeden, terwijl onder meer ovens en weefgetouwen het leven 
aangenamer maakten. Ook werd het nu mogelijk om conserveringsmethoden op grotere 
schaal te gebruiken. Er waren ook nadelen verbonden aan de nieuwe manier van leven. De 
plaatsgebondenheid en intensiever contact met dieren vergrootten de vatbaarheid voor 
ziektekiemen en met hongersnood en oorlog zorgde dit er mede voor dat de bevolking in deze 
periode niet al te snel groeide. 

Ook kon veel meer dan eerder handel tot ontwikkeling komen. Specialisatie maakte het 
mogelijk dorpen te vormen met mensen die onttrokken konden worden aan de 
voedselproductie. Productie kon hierdoor toenemen en ambachtslieden konden meer 
produceren dan zij voor eigen gebruik ooit nodig hadden. Dit was slechts dan zinvol als er een 
afzetmarkt was die groot genoeg was. Als dit in de directe omgeving niet het geval was, kon 
handel gedreven worden door een vorm van transport op te zetten. Lange tijd was transport 
via water verreweg het efficiëntst, maar lastdieren openden ook grote gebieden voor de handel. 

De eerste boeren bewerkten de grond met werktuigen uit beenderen en geweien van dieren, 
of met primitieve sikkels met een handvat van hout of been en een blad van vuursteen. Later 
werd de hak uitgevonden, een soort zware schoffel. Dit gereedschap wordt tegenwoordig nog 
steeds gebruikt. 

Zoals het leven van een landbouwer niet noodzakelijk beter is dan dat van een jager-
verzamelaar, geldt dat ook voor de urbane samenleving tegenover de agrarische. Zo zijn steden 
lange tijd zwarte gaten met een sterfteoverschot geweest, waarbij Immigratie vanaf het 
omringende platteland voor compensatie moest zorgen. Specialisatie met verdeling van 
arbeid kwam ook met nadelen. Met de sociale differentatie ontstond een ongelijkheid in 
welvaart die bij eerdere relatief egalitaire (het geloof dat mensen gelijk zijn) samenlevingen niet 
voorkwam. Toch kwamen uit landbouwsamenlevingen uiteindelijk beschavingen voort die de 
wereld zouden domineren. Deze beschavingen waren in staat tot organisatievormen waarbij 
de natuurlijke omstandigheden grootschaliger bewerkt konden worden en concurrerende 
samenlevingen over het algemeen beter bestreden. 

De eerste aanzet was waarschijnlijk net als bij de overgang naar landbouw de bevolkingsdruk, 
die een efficiëntere landbouw noodzakelijk maakte. In het 
steppeklimaat was irrigatie noodzakelijk om landbouw te bedrijven. Voor irrigatielandbouw 
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was een grote mate van collectieve sociale organisatie vereist, wat een sterk gecentraliseerd 
gezag met hiërarchische maatschappelijke verhoudingen voort kon brengen, door Wittfogel de 
hydraulische samenleving genoemd. 

 

 

 

Rijstvelden hadden zowel op het landschap als op de politiek van Azië een grote invloed. 

In China begon landbouw op het vruchtbare lössplateau. Steeds meer verdreef dit de 
alternatieve samenlevingen. De rijstcultuur in China was weliswaar arbeidsintensief, maar de 
zaaizaadfactor lag aanmerkelijk hoger dan die van andere granen. Met behulp van ijzeren 
werktuigen en ossen werd het mogelijk om grote beschavingen te ondersteunen en 
verspreidde de rijstcultuur zich over grote delen van Azië, om ook daar beschavingen te 
ondersteunen en staatsvorming te bevorderen. 

Hoewel de Middeleeuwen soms wel gezien worden als een periode van stagnatie, was dit niet 
het geval op het vlak van de landbouw. Dankzij het door de Golfstroom milde klimaat met 
voldoende regenval gedurende het hele jaar kon de landbouwproductie in West-Europa 
gestaag groeien. Het drieslagstelsel maakte het daarbij mogelijk dat arbeid evenwichtig 
verdeeld kon worden over het jaar. Ook leverde dit meer haver op, zodat de met hooi genoegen 
nemende os kon worden vervangen door het paard. Deze kon door drie uitvindingen een veel 
grotere trekkracht leveren; het haam, de tandem en het hoefijzer. 

Zware ijzeren keerploegen maakten het ondertussen mogelijk de landbouw uit te breiden van 
de lössgronden naar de met water verzadigde kleigronden. Hoewel dit net als de rijstvelden 
zeer arbeidsintensief was, had ook dit grote invloed op het landschap en de beschaving die 
ermee ondersteund kon worden. 

Door dit alles kon de productiviteit tot driemaal hoger liggen dan mogelijk was rond de 
Middellandse Zee. Het resulterende overschot maakte handel mogelijk, terwijl er ook een 
klasse van krijgers van onderhouden kon worden die de boeren beschermde tegen dreiging 
van buitenaf. 

Een andere verandering was daarnaast van groot belang. De zware keerploeg noodzaakte tot 
een span van wel acht ossen en aangezien kleine boeren niet zoveel ossen bezaten, moesten 
verschillende families samenwerken om het land te kunnen bewerken met deze nieuwe ploeg. 
De ploegspan is daarmee waarschijnlijk de basis geweest die de Europese samenleving in 
staat stelde om verbanden aan te gaan die niet familie-gebonden waren. Waar in andere 
gebieden vertrouwen vaak gebaseerd was op familiebanden, ging men in Europa relatief 
gemakkelijk ondernemingen aan met medeburgers die geen familie waren. Het aantal 
mogelijke samenwerkingscombinaties nam daarmee sterk toe en zo ook de mogelijkheden van 
risicodeling. Privé-initiatieven konden daarmee sterk toenemen in grootte en aantal en grote 
projecten waren niet meer beperkt tot de staat of vermogende aristocraten. Dit kwam vooral 
tot uiting in de scheeps- en mijnbouw. 
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In Oost-Afrika waren het de uit het westen afkomstige Bantoevolken die landbouw begonnen 
rond het Grote Merengebied.  

Het Grote Merengebied in Midden-Afrika beslaat de landen Rwanda, Burundi en Oeganda en 
delen van de Democratische Republiek Congo, Tanzania en Kenia. De meren waarnaar het 
gebied genoemd is, zijn (betwistbaar)  het Victoriameer, Albertmeer, Edwardmeer, Kivumeer, 
Malawimeer en het Tanganyikameer. 

Ondanks grote geografische en culturele verschillen zijn er opmerkelijke overeenkomsten 
tussen de beschavingen die ontstonden in Mesopotamië en China en die in Amerika. Vroege 
samenlevingen maakten waarschijnlijk gebruik van neolitische tuinen in combinatie met 
visserij, maar om grote beschavingen te onderhouden, was ook hier landbouw noodzakelijk. 
Alle beschavingen in Amerika maakten gebruik van verhoogde landbouwvelden en irrigatie 
die net als de rijstvelden van Azië een grote invloed hadden op zowel het landschap als de 
politiek. Maïs, bonen, kalebas en in Zuid-Amerika vooral de aardappel en guinoa waren de 
belangrijkste gewassen. De cultivatie in landbouwsamenlevingen lijkt dus ondanks de nodige 
verschillen tussen Amerika en Eurazië parallelle ontwikkelingen voort te hebben gebracht 
zonder dat onderling contact nodig was. Naast de geografische en klimaatbarrières en de 
kleiner bevolkingsomvang heeft het vrijwel ontbreken van last- en trekdieren een belangrijke 
invloed gehad op de eigen ontwikkeling van Amerika. Zonder trekdieren was het gebruik van 
de ploeg niet goed mogelijk, terwijl er zonder lastdieren geen pastorale samenlevingen konden 
ontstaan. Het resulterende verschil in ontwikkeling zou pas later duidelijk worden, maar 
stond ondertussen de opkomst van grootse beschavingen niet in de weg. 

Rond de Vlaamse steden werd al in de zestiende eeuw het drieslagstelsel vervangen door het 
vierslagstelsel, waardoor het knelpunt van het drieslagstelsel, namelijk de braakliggende 
gronden, werd uitgeschakeld. Rapen, klaver, wortelgewassen en grassen gingen de graanteelt 
afwisselen en de braak vervangen. Door de teelt van voedergewassen kon het vee overwinteren 
op de grond, wat voor een betere bemesting zorgde. In dezelfde tijd begon de aardappelteelt, 
waardoor er een einde kwam aan de spanning tussen consumptie en productie. Boeren 
konden op zoek naar een tweede bron van inkomsten, waardoor de plattelandsnijverheid uit 
kon breiden. De grotere productie door de Britse agrarische revolutie in de achttiende eeuw 
was een van de voorwaarden die de industriële revolutie mogelijk maakte.  

Het drieslagstelsel is een landbouwmethode uit de vroege Middeleeuwen. Hierbij werden de 
akkergronden  in drie stukken verdeeld, in plaats van twee, zoals daarvoor gebruikelijk was. 

Vooral Frankische nederzettingen en bosontginningen pasten het toe. Keizer Karel de 
Grote zag de efficiëntie ervan in, en voerde het stelsel zoveel mogelijk in. 

Het vierslagstelsel is een methode van vruchtwisseling waarbij de grond verdeeld wordt in vier 
zones, waarbij rapen, klaver, wortelgewassen en grassen en graanteelt elkaar afwisselen. 

De klaver zet de stikstof uit de lucht om in  nitraat en draagt zo bij tot de versterking van de 
bodemvruchtbaarheid. Ze zorgen er ook voor dat er voeder is om de dieren op stal te laten 
overwinteren en dat aldus meer mest ter beschikking komt. 

Rond de Vlaamse steden werd al in de zestiende eeuw het drieslagenstelsel vervangen door 
het vierslagstelsel, waardoor het knelpunt van het drieslagstelsel, namelijk de braakliggende 
gronden, werd uitgeschakeld. Rapen, klaver, wortelgewassen en grassen gingen de graanteelt 
afwisselen en de braak vervangen. Door de teelt van voedergewassen kon het vee overwinteren 
op de grond, wat voor een betere bemesting zorgde. In dezelfde tijd begon de aardappelteelt, 
waardoor er een einde kwam aan de spanning tussen consumptie en productie. De 
afhankelijkheid van het buitenland werd doorbroken toen in de tweede helft van de achttiende 
eeuw zelfs graan werd uitgevoerd. 

In de zeventiende eeuw prees de Engelse agronoom Richard Weston deze Dutch 
Husbandry aan in zijn A Discourse of Husbandrie used in Brabant and Flanders. Verdere 
popularisering gebeurde door onder andere Charles Townshend. 

In dezelfde tijd werkte het goedkoper wordende ijzer het gebruik van ijzeren ploegen in de 
hand, die lichter waren dan de houten. Ze waren gemakkelijk hanteerbaar en dreven het 
tempo van de ploegen op. Hierdoor steeg het rendement van de boer ook. 
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De grotere productie maakte het mogelijk dat meer mensen zich onttrokken aan de 
voedselproductie. Het zorgde er ook voor dat Vlaanderen tijdens de invallen van Lodewijk X1V 
van Frankrijk ondanks de oorlogsinspanningen de gehele bevolking van voedsel kon voorzien. 
Hongersnoden zoals in Frankrijk bleven uit. 

De grotere productie door de Britse agrarische revolutie in de 18e eeuw was een van de 
voorwaarden die de Industriële revolutie mogelijk maakte. 

 

 
Ralf Roletschek 

 

 
In de negentiende eeuw werden de handgereedschappen en de door paarden getrokken 
werktuigen vervangen door machines die aangedreven werden door stoom. Die 
stoommachine maakten in de twintigste eeuw plaats voor krachtige, geavanceerde machines 
met een dieselmotor, zoals een tractor of een maaidorser. De ontwikkeling van verschillende 
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soorten kunstmest, de landbouwmechanisatie en de groene revolutie maakten het mogelijk 
dat drie procent van de Amerikanen de rest van het land van voedsel kon voorzien.  

Naast de horigen waren er ook vrije boeren. Bij die status hoorden specifieke plichten en 
rechten. Vrije boeren die een stuk land van de leenman pachtten, voldeden hun pacht meestal 
met een deel van de oogstopbrengst.  Naast het recht om deel te nemen aan de rechtspraak 
van het dorp waren zij verplicht om in het leger van de heer te dienen. Deze vorm van 
dienstplicht heette de ‘Heervaart’ en was impopulair omdat boeren hun land moesten verlaten. 
Rijke vrije boeren konden een betere uitrusting kopen en beschikten over betere wapens. 
Omdat arme vrije boeren vaak geen geld hadden voor een goede wapenuitrusting en zij het 
niet konden permitteren om hun akkers achter te laten, kozen zij noodgedwongen voor 
horigheid. 

 

Boeren uit Holten in het water 

Ten zuiden van Holten, op de grens met Gelderland, stroomt de Schipbeek. Deze eeuwenoude 
verbinding tussen Deventer en het Duitse grensgebied zorgde in het verleden herhaaldelijk 
voor wateroverlast voor de Holter boeren. 's Winters liepen de landerijen langs de beek vaak 
onder. De Schipbeek heeft op Nederlands grondgebied een lengte van negenenvijftig kilometer 
en een verval van tweeëndertig meter. Bij veel regen of smeltwater stroomt er bij de grens een 
hoeveelheid van 2,8 miljard liter water per dag via de Schipbeek Nederland binnen. Via allerlei 
watergangen komt daar dagelijks nog een hoeveelheid van maximaal 2,3 miljard liter bij. De 
beek krijgt op hoogtijdagen dus meer dan vijf miljard liter water te verwerken. Al dat water 
passeert Holten.  

 

In de negentiende eeuw werd de Schipbeek gekanaliseerd en daarbij gedeeltelijk verlegd, 
waardoor de Oude Schipbeek zijn naam kreeg. In 1888 volgde de oprichting van Waterschap 
de Schipbeek, die het waterbeheer in goede banen moest leiden. Maar het zou nog decennia 
duren voordat de wateroverlast bedwongen was. In december 1925 en januari 1926 ging het 
ernstig mis. Meer dan vierduizend hectare van het toenmalige Schipbeekgebied kwam onder 
water te staan. Het hele Holterbroek tot aan de Liezen stond blank. De boeren moesten hun 
have en goed evacueren. Met man en macht werd vee en zoveel mogelijk voorraad in veiligheid 



21 

 

gebracht. Boer Cats had zijn schoonvader op bezoek. Die werd de volgende dag in een kaaston 
naar de weg gebracht. Boeren uit Markelo wilden de dijk doorsteken, zodat het water naar 
Gelderland zou lopen. Maar ze werden betrapt en opgepakt. Lopend met de schoppen op de 
nek moesten ze naar het gemeentehuis. Van daar werden ze naar Zutphen gebracht, waar 
twee van hen zes weken hebben gezeten. Voor stropers was het een ideale tijd, want het wild 
verzamelde zich op de houtwallen en liet zich gemakkelijk vangen. 

Om de waterstand beter te kunnen reguleren, bouwde het Waterschap in 1932 een nieuwe 
stuw in de Schipbeek, iets ten westen van de tegenwoordige brug bij de Wippert. Het bouwen 
van deze Wippertstuw zelf leidde opnieuw tot een grote overstroming in het Holterbroek. Om 
de stuw te kunnen bouwen moest men de bouwput droog houden. Volgens deskundigen kon 
het water van de Schipbeek zolang afvloeien door de Oude Schipbeek. Dit bespaarde kosten 
van een omleidingskanaal. Het was inderdaad een goede oplossing, als de stuw op tijd klaar 
was geweest. Maar de herfstregens begonnen vroeg in 1932. De omleiding kon het water niet 
aan en de Schipbeek overstroomde. Zo'n tweeduizend bunder land kwam blank te staan. De 
boeren moesten in allerijl hun vee opstallen en hooi voeren, terwijl er nog ruim voldoende gras 
was op de weilanden. Ingekuilde voorraden aardappelen en de herfstknollen verrotten. De 
boeren waren verbitterd en boos.  

 

Gelukkig bleek het de laatste overstroming te zijn. De boeren hoeven tegenwoordig niet meer 
bang te zijn voor dergelijke taferelen. Waar eens het water golfde en de koeien per vlot werden 
verhuisd, ligt nu een brede vierbaansweg, de A1. Op Vletgaarsmaten zijn de zakenpanden als 
paddenstoelen de grond uit gerezen. In de nieuwe, verbrede Schipbeek wordt het water door 
stuwen op het gewenste peil gehouden en zware dijken beschermen het lage broekland tegen 
wateroverlast. Bron; entoen.nu.    
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Romantiek 

 

 

  
De schilderijen laten een vredig, maar meedogenloos verleden zien waar nog geen industrie 
bestond. De mensen stonden in die tijd veel dichter bij de natuur en de tijd wordt dan ook 
romantisch weergegeven. Echter was dit in de realiteit minder romantisch, omdat de boeren 
zwaar en hard moesten werken. 
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De boeren waren in de achttiende eeuw meestal gebruikers van beklemde landerijen (meiers).  
Verschil tussen beklemde meiers van middel grote boerderijen en middenstanders (bakkers, 
timmerlieden en kremers) is in de eerste helft achttiende eeuw nog niet zo groot, na 1790 wel. 
Er waren toenemende sociale verschillen.  Boeren worden in de tweede helft van de achttiende 
eeuw snel rijker door vast worden van de beklemming en de stijgende landbouwprijzen Er zijn 
grote verschillen tussen kleine boeren (gezinsbedrijven) en grote kapitalistische boerderijen 
met dertig hectare of meer. Er is veel inwonend en uitwonend personeel. 

De kinderen wonen meestal op de boerderij en werken mee, tot ze zelf gaan trouwen. Op een 
redelijk grote boerderij leven vaak wel vijf, zes of meer mensen die kunnen meehelpen; boer, 
boerin, oudere kinderen, boerenmeiden en boerenknechten. Er zijn goede maaltijden op de 
boerderij; twee maal warm. Boeren laten vaak een aantal varkens en koeien slachten. Tot 
midden negentiende eeuw aten uitwonende boerenarbeiders vaak mee. Het aantal boerderijen 
is betrekkelijk stabiel. Veel boerenkinderen hebben het daarom in tijden van bevolkingsgroei 
moeilijk om zelf een boerderij te krijgen en moeten arbeider of middenstander worden. Er 
worden meer boerderijen verkocht als doorgegeven aan één van de kinderen. Hertrouwende 
weduwen en weduwnaars houden meestal de boerderij. De inkomsten uit de boerderij vormen 
feitelijk het pensioen van de boerenstand.  
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Het melken van de koeien, het laden van de hooikar, werk op het land; voor de boeren van 
toen dagelijkse taken. Het lijkt romantisch; een ongecompliceerd boerenbestaan zonder de 
moderne ongemakken als stress en files. Maar men leert snel dat dat maar schijn is. Het 
boerenleven was fysiek zwaar, de dagen waren lang en men was overgeleverd aan de grillen 
van de natuur.   

 

 

Vincent van Gogh, boeren poten aardappelen 
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Ondanks de mechanisatie, de schaalvergroting, de automatisering, de concurrentie en de 
digitalisering zijn er nog steeds tientallen actieve boerenfamilies, met hart voor hun bedrijf. 
En die al generaties lang wonen in boerderijen met namen zoals De Kleine Jager, Teemker, 
Cloas en De Keizer, die het landschap sieren. 

Honderd jaar geleden zag het boerenlandschap rond Enter er heel anders uit. Toen had je 
meestal een gemengd bedrijf met tien koeien, vijf zeugen en tweehonderd kippen. Nu is een 
bedrijf met honderd koeien, vijfhonderd zeugen en vijftigduizend kippen geen uitzondering. 

Tot 1981 had je ook een aantal boerderijen in het dorp. Andere boeren zijn een andere kant 
opgegaan, bijvoorbeeld als camping of een zorgboerderij. Of ze doen er iets naast; boerengolf, 
kinderopvang of natuurbeheer.  

Vroeger hadden de meeste mensen wel te maken met het boerenbedrijf, nu is dat veel minder. 
Maar er is in het dorp nog veel betrokkenheid bij de agrariërs. De consument krijgt meer 
belangstelling voor het werk van de boer. Je ziet dat in de vraag naar streekproducten. Het 
boerenbedrijf is wel erg ingewikkeld geworden en voor buitenstaanders moeilijker te begrijpen.  

 

 

 

Herenboeren 

De term herenboer of scholteboer wordt gebruikt om een boer aan te duiden die voldoende 
kapitaal heeft om niet zelf zijn land te bewerken maar hiervoor personeel in dienst heeft. 

In Nederland kwamen deze herenboeren vooral voor in Noord-Groningen en het Oldambt, in 
mindere mate in de Groningse en Drentse veenkoloniën. Herenboeren waren verder te vinden 
in delen van Friesland (met name Het Bildt), op de Zuid-Hollandse Eilanden, in Noordwest-
Brabant, in Zeeland (vooral Zeeuws-Vlaanderen) en in mindere mate in het 
Gelderse rivierengebied. In de Gelderse Achterhoek werden deze grootgrondbezitters 
scholteboeren genoemd. Ook in de Vlaamse Polderstreek  was deze sociale laag 
toonaangevend. 
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De opkomst van de herenboeren was vooral het gevolg van de agrarische revolutie. Karl 
Marx beschrijft in het beroemde hoofdstuk 24 van Het Kapitaal (1867) het ontstaan van het 
agrarische kapitalisme in Engeland aan de hand van het succes van de agrarische 
ondernemers of kapitalistische pachters, met name in East Anglia. Elders in West-Europa 
bestonden meer landbouwgebieden waar de herenboeren dominant waren, met name in grote 
delen van Frankrijk (Normandië), Duitsland (Oost-Elbië en Sleeswijk-Holstein) en Italië 
(Povlakte). De film Novecento van Bernardo Bertolucci (1976) is gewijd aan de sociale 
tegenstellingen op een Italiaanse herenboerderij. 

Voorgangers van de negentiende-eeuwse herenboeren waren de eigenerfden, in 
Engeland yeomen genoemd. Daarmee vergelijkbaar zijn de Hufner of Vollbauern in Duitsland. 

In de negentiende eeuw stonden de herenboeren bekend om hun rijkdom vanwege het 
verbouwen en verhandelen van grote hoeveelheden graan, aardappelen en andere 
landbouwproducten. Deze rijkdom uitte zich vooral in sociale positie en aanzien. 
Boerderijen werden vergroot en versierd en omgeven door de slingertuinen in Engelse 
landschapsstijl. Door de verschillen tussen enerzijds de kleine groep herenboeren en 
anderzijds de landarbeiders waren de klassentegenstellingen groot. Meerdere herenboeren 
waren actief in de plaatselijke, provinciale en landelijke politiek.  

 

 
Herenboerderij Oostwold, Groningen 

 

Keuterboeren  
 

Een keuterboer is een boer met een zodanig klein bedrijf dat hij zijn inkomsten moet aanvullen 
met loondienst. 

Al in de middeleeuwen werd er onderscheid gemaakt tussen de eigenerfde die een volledig erf 
(waardeel) bezat, en eigenaren van keutersteden (Nedersaksisch köter), kleine ‘onvolledige’ 
goederen (vergelijk kot). Dit woord heeft een gemeenschappelijke stam met het 
Franse coterie en het Engelse cottage. In tegenstelling tot de eigenerfden hadden ze geen 
stemrecht in de marke. 

Keuterboeren bewerkten een stukje grond en hadden wat (klein)vee maar waren meestal niet 
in staat daarmee volledig in hun eigen onderhoud te voorzien. Daarom werkten veel 
keuterboeren als aanvulling op hun inkomen als landarbeider bij herenboeren of in fabrieken. 
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Op de armere zand- en veengronden had de boerderij van een keuterboer dikwijls alleen een 
stenen voorgevel terwijl de rest bestond uit houten planken of zelfs plaggen. Het gezin en het 
vee verbleef onder hetzelfde dak. Dankzij de invoering van de aardappel rond 1750 kregen veel 
arme dorpsbewoners de kans een boerenbedrijfje te beginnen op uithoeken van ontgonnen 
heidevelden. Zo'n bedoening wordt in Oost-Nederland een keuterij of katerstede genoemd. 

In Salland, aan de IJssel, Twente en de Achterhoek werd met een katerstede een kleine 
hutachtige boerderij met enig land bedoeld. Kleine percelen land werden hier verpacht aan 
keuterboeren, die er een eenvoudig huisje bij bouwden. Een dergelijk huisje werd 
een kot of kate genoemd. Bij de verdeling van de gemeenschappelijke gronden kregen deze 
keuterboertjes vaak de gelegenheid om de stukjes grond, die ze geleidelijk bij hun katerstede 
hadden getrokken, te kopen. 

In Oost-Groningen en de Drentse Veenkoloniën bewerkten de landarbeiders dikwijls een 
perceel grond en hielden ze enig vee; hun woningen werden als 
arbeiderswoning (aarbaidershoes) betiteld, maar hadden de vorm van een verkleinde kopie 
van een grote boerderij. 

In Brabant werden keuterboeren traditioneel kosaarden (cossaerten) genoemd. 

Een keuterboer met één of twee koeien werd ook wel koemelker genoemd. Een deel van zijn 
inkomsten kwam uit de opbrengst van de melk die hij vaak direct aan particulieren verkocht. 

 

 

Een negentiende eeuws arbeidershuis in Midwolda 

 

In Friesland en Groningen kwamen vanaf het einde van de achttiende eeuw kleine boeren op, 
die voornamelijk leefden van de teelt van aardappelen, grove groenten, bessen en 
handelsgewassen als chicorei. In Friesland heetten deze keuterboeren gardenier (tuinder); 
rond de stad Groningen sprak men van moeskers. Veel tuinders kregen nieuwe mogelijkheden 
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dankzij de kredieten in het kader van de Landarbeiderswet van 1918. Hun producten werden 
op lokale veilingen verhandeld. Tussen 1950 en 1970 werden de meeste bedrijfjes beëindigd. 

In Groningen werd de term keuterboer soms met een negatieve connotatie gebruikt. 
Herenboeren van het Hogeland spraken in de negentiende en begin twintigste eeuw 
geringschattend over wupkoareboeren. Een wupkoar of kiepkar is een driewielige 
boerenwagen. 

 

 
Keuterboerderij  

 

Landarbeider 

 

Een landarbeider is iemand die zijn fysieke kracht in dienst stelt van een boer bij het werken 
op diens grond. Andere benamingen zijn: agrarisch medewerker, daggelder, dagloner, keuter, 
knecht, huur(heuer)man. 

Vanaf het ontstaan van de eerste boeren ten tijde van de neolitische revolutie waren er 
landarbeiders in de vorm van familieleden en knechten die de boer bijstonden in zijn 
lichamelijke arbeid. 

Het verschil tussen een knecht en een landarbeider is echter dat de eerste intern bij de boer 
woont en ongehuwd is. De landarbeider woont met zijn gezin in een huisje nabij de boerderij. 
De landarbeid was seizoensgebonden en de lonen lagen traditioneel laag. Het 
landarbeidersgezin had echter de beschikking over een grote moestuin en was tot op bepaalde 
hoogte zelfvoorzienend. 

Na de Tweede Wereldoorlog verdween het beroep van landarbeider, evenals dat van (boeren 
knecht. De reden was gelegen in de zich snel ontwikkelende landbouwmechanisatie en 
tegelijkertijd in het beschikbaar komen van beter betaalde banen in de industrie. Hierdoor 
trokken velen van hen naar de dorpen en steden. De vrijkomende huisjes werden gesloopt of 
gekocht door toeristen. De rol van het paard werd door de tractor overgenomen, en de diensten 
van de landarbeider werden vervangen door die van het loonbedrijf. 
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Landarbeiders waren vooral werkzaam in de akkerbouw. Knechten dienden daar voor de 
verzorging van de werkpaarden. De veeboeren hadden voornamelijk knechten in dienst, 
evenals melkers en/of herders.  

 

 
Hooibalenpers   

Landbouwmechanisatie is het proces waarbij landarbeiders en trekdieren in de landbouw 
worden vervangen door machines. De landbouwmechanisatie volgde uit de industriële 
revolutie. 

De eerste tractor kwam aan het eind van de 19e eeuw in Nederland. De totale mechanisatie 
volgde pas na de Tweede Wereldoorlog. Toen verdwenen ook de landarbeiders en 
boerenknechten. Die vertrokken, vaak tegen hun zin, naar weliswaar beter betaalde banen in 
de industrie. Tegenwoordig wordt veel werk in de landbouw uitgevoerd door loonbedrijven.  

 

Industriële revolutie 

 

De industriële revolutie is de overgang van handmatig naar machinaal vervaardigde 
goederen die gepaard ging met grootschalige organisationele en sociale veranderingen. 

De industriële revolutie begon rond 1750 in Engeland en vervolgde begin negentiende eeuw 
in de rest van Europa. Ambachtelijke en kleinschalige werkplaatsen groeiden uit tot grote 
fabrieken en vormden samen een grootschalige industrie. Door die groei daalde de prijs van 
de producten enorm waardoor steeds meer mensen zich deze konden veroorloven. Deze 
ommekeer is onomkeerbaar gebleken, eerst in Europa en later in de rest van de wereld: het 
betekende een breuk met vroegere tijden en werd een gestage revolutie. Het betrof een relatief 
snelle uitvinding, ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken. 

Organisatorisch betekende het fabriekssysteem een geheel andere manier van werken. Met de 
industrialisatie en de komst van kapitaalintensieve machines veranderde dit. Doordat de 
productiemiddelen (land, grondstoffen, werktuigen) buiten het bereik van de arbeiders lagen, 
veranderden ook de arbeidsverhoudingen. De arbeid werd uitgevoerd als loonarbeid en de 
arbeiders verloren hun zelfstandigheid. Waar zij eerst hun eigen werktempo konden bepalen, 
waren zij nu gebonden aan de werktijden van de fabriek, wat andere eisen stelde aan 
het arbeids-ethos. Ook werden wonen en werken nu volledig gescheiden. De werkomgeving 
en het arbeidsritme veranderden dan ook drastisch met de introductie van het 
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fabriekssysteem. Het systeem had ook grote invloed op administratieve taken doordat 
kantoorarbeid op een vergelijkbare wijze werd georganiseerd. 

Het dagelijks leven veranderde ingrijpend waar de industriële revolutie kwam. Met de komst 
van fabrieken verdween de nijverheid uit de dorpen. Veel dorpelingen trokken achter de arbeid 
aan richting de fabrieken waardoor verstedelijking sterk toenam. Door het aanvankelijk hoge 
geboortecijfer bleef de bevolking daar op peil, maar zodra de demografische transitie ten einde 
kwam, nam de leegloop van het platteland een aanvang.  

Een demografische transitie of demografische revolutie is de overgang van een hoog sterfte- 
en geboortecijfer naar een laag sterfte- en geboortecijfer binnen een bepaalde bevolkinsgroep. 

Waar men eerder het ritme van de dagen en seizoenen volgde, was men nu gebonden aan de 
tijd om handelingen of diensten op elkaar af te stemmen. Het werk in fabrieken vereiste weinig 
kennis en vaardigheden, zodat arbeiders inwisselbaar werden. Naast mannen werden ook 
vrouwen en kinderen ingezet, niet gehinderd door regelgeving in een periode waarin een 
politiek van laisser faire (op zijn beloop laten gaan) domineerde. Het werk kon daarnaast vuil 
en ongezond zijn, terwijl de levensverwachting daalde. Opstanden werden hard neergeslagen, 
waarop men regelmatig vluchtte in drank of geloof. Sociale veranderingen waren dan ook terug 
te zien in religieuze aanpassingen en vernieuwingen. De problematiek van de sociale 
veranderingen werd uitgewerkt door Marx in Das Kapital waarin hij het einde van het 
kapitalisme voorzag waarna er een maatschappij van gelijkheid zou zijn, het communisme  Na 
enige generaties kwam er verbetering in de sociale kwesties, enerzijds door de vorming van 
vakbonden die kortere werktijden, hogere salarissen en betere werkomstandigheden 
afdwongen, anderzijds door de overheid die onder meer een einde maakte aan kinderarbeid. 
Kinderen waren daarmee geen inkomstenbron meer, waarmee de behoefte aan nageslacht 
afnam. Met de invoering van de leerplicht betekende dit ook een grote verandering voor 
vrouwen die meer mogelijkheden kregen. De omstandigheden zouden dusdanig verbeteren 
dat men uiteindelijk gezonder leefde dan voor de industrialisatie. 

De periode vanaf ongeveer 1600 wordt aangeduid met de term nijverheidsrevolutie. In deze 
tijd is een aantal omstandigheden en situaties aan te wijzen die de industrialisering mogelijk 
hebben gemaakt: 

• 'Wetenschappelijk' uitgebate boerderijen vonden reeds tijdens de verlichting ingang. 
Middels rationalisatie en door paarden aangedreven 'machines' wist men de productie 
drastisch op te voeren. De Engelse Rotherham ploegschaar uit 1730 had reeds een met 
metaal bekleed strijkbord. Doordat de productie werd opgevoerd waren minder 
landarbeiders nodig, die nu vrijkwamen voor ander werk. Dit schiep, samen met de 
bevolkingstoename in Engeland, een gunstige conditie voor de fabrieken die massa's 
arbeiders nodig hadden. 

• De aanwending van stoomkracht was reeds in de oudheid bekend. De Griekse 
'ingenieur' Heron van Alexandrië  bouwde in de eerste eeuw een vroeg model 
stoomturbine maar die werd meer als speelgoed beschouwd en, zover we weten, bleven 
praktische toepassingen indertijd achterwege. 

• In 1709 werd stoomkracht ingezet door Thomas Newcomen (1664-1729) om een 
primitieve motor aan te drijven die water uit een mijn in Devon kon pompen. In de 
mijnen waren goedwerkende pompen van levensbelang en hun introductie veroorzaakte 
een schaalvergroting die voordien niet mogelijk was geweest. 

• Machines zoals watermolens en drukpersen hadden eind achttiende eeuw reeds een 
hoge graad van technische perfectie bereikt, bijvoorbeeld in het vroeg-
geïndustrialiseerde gebied 'Wuppertal' in Duitsland. Het wachten was op de 
ontwikkeling van een krachtigere aandrijving dan de menselijke hand, wind of water. 
Het was de textielindustrie die daarbij het voortouw zou nemen. In Frankrijk 
ontwikkelde Joseph-Marie Jacquard al in 1790 een volautomatisch en programmeerbaar 
zijde-weefgetouw. 

 

De concentratie van arbeiders onder één dak, in een 'fabriek' ging lang vooraf aan het 
verschijnen van motoraangedreven machines. Zijdefabrieken, tapijt- en 
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porseleinfabrieken waren al doorheen de achttiende eeuw een gewoon verschijnsel. Maar de 
werkelijke industrialisering, met vervuilende fabrieken die een constante aanvoer van 
brandstof en ruwe materialen vereisten, moest toen nog komen. 

Groot-Brittannië was het eerste land dat met de industriële revolutie te maken kreeg. De 
stoommachine stond aan het begin van deze ontwikkeling. Men was nu niet langer alleen 
afhankelijk van menskracht, paardenkracht, watermolens en windmolens. De stoommachine 
werd in het begin vooral gebruikt om de waterpompen van mijnen aan te drijven. Daardoor 
was het mogelijk deze mijnen een stuk verder onder het grondwaterpeil te exploiteren. Vanaf 
1765 werd de stoommachine flink verbeterd door onder meer James Watt. Een grote 
verandering voltrok zich hierdoor in de textielnijverheid. Door de bevolkingstoename en de 
koloniale expansie begon de vraag naar katoenen producten snel te stijgen. Omdat de 
spinners en de wevers de grote vraag niet konden bijhouden, was dringend behoefte aan een 
door een krachtbron aangedreven weefgetouw, in het Engels power loom genaamd. 

Er werd een weefgetouw met halfautomatisch schietspoel uitgevonden, en er kwam een 
machine waarmee je meerdere draden tegelijk kon spinnen. Deze 'Spinning Jenny,' in 1764 
bedacht door James Hargreaves, werd in 1779 gevolgd door een sterk verbeterd weefgetouw; 
'Mule Jenny'. In het begin werden ze nog met waterkracht aangedreven, maar na 1780 was 
de stoommachine zover verbeterd dat deze ook in de fabrieken als aandrijving gebruikt kon 
worden. Er kon nu veel meer textiel worden geproduceerd. Dat was ook nodig, want in 1750 
had Europa 163 miljoen inwoners en een eeuw later, in 1850, waren dit er 276 miljoen. Al die 
mensen moesten kleding hebben. Dankzij de machines werd er sneller en goedkoper 
geproduceerd en bleven de loonkosten laag. De textielindustrie is een van de aanjagers van 
de industriële revolutie geweest. 

In de achttiende eeuw werden de, soms al vanaf de Romeinse tijd, bestaande wegen verbreed 
en soms verhard en talloze nieuwe wegen aangelegd tussen de grote steden. Ook werden er 
waar dat mogelijk was kanalen gegraven tussen bevolkingscentra. Hierdoor werd het 
transport een stuk gemakkelijker en goedkoper. De uitvinding van de stoomtrein in 1824 
maakte de aanvoer van grondstoffen voor de industrie en de afvoer van de geproduceerde 
waren nog gemakkelijker, en hierdoor versnelde de industrialisatie nog. In de negentiende 
eeuw was in Groot-Brittannië en de rest van Europa veel armoede en werkloosheid. Doordat 
er steeds meer fabrieken kwamen veranderde dat langzaam. In de industrie kwamen meer 
banen, maar ook de dienstverlening groeide. De welvaart steeg, maar kwam lange tijd 
nauwelijks ten goede aan de ‘gewone mensen’. Uitbuiting en kinderarbeid waren ook tijdens 
de industriële revolutie nog heel gewoon. Pas rond 1900 veranderde dat. Kinderarbeid werd 
verboden. En men verdiende een wat hoger loon zodat men dingen kon kopen die voorheen te 
duur waren, zoals bijvoorbeeld thee en serviesgoed of een ijzeren bed. Het zou echter nog tot 
na de Tweede Wereldoorlog duren voordat de gemiddelde arbeider tot een zekere welvaart 
geraakte. Midden-Engeland, waar de industriële revolutie begon noemde men nog tot ver in 
de twintigste eeuw Black Country. Er werd daar erg veel smerige rook uitgestoten door de 
talrijke steenkool verbruikende stoommachines. Dit was het geval in Liverpool, Leeds, 
Blackburn, Manchester en andere industriesteden. 

Niet iedereen was het eens met de invoering van machines die het werk sneller deden dan de 
mens. Er waren verscheidene boycot-acties tegen fabrikanten en zelfs regelrechte opstanden 
van werkloos geworden thuiswerkers zoals  wevers. Deze werden veelal uit de markt 
gedrongen door de goedkoper werkende nieuwe fabrieken. Berucht waren de luddieten, die 
zich noemden naar de legendarische Ned Ludd. Zij bezochten fabrieken waar spinning 
Jenny's opgesteld stonden en sloegen deze kapot. Deze arbeidsonrust werd hardhandig de 
kop ingedrukt waarbij zelfs actievoerders werden veroordeeld tot de galg.  

Het luddisme was een sociale beweging in Engeland van begin negentiende eeuw, die zich 
verzette tegen industriële en technologische ontwikkelingen. De term 'luddisme' suggereert 
een samenhangende, 'monolithische' en theoretisch onderbouwde beweging. Daarvan was 
echter geen sprake; het was een zeer diverse beweging die niet centraal geleid werd. De 
beweging had vooral aanhang onder ambachtslieden en kleine boeren: zij zagen hun 
traditionele manier van werken bedreigd door de nieuwe fabrieken die met de Industriële 
Revolutie waren opgekomen. Hun activiteiten omvatten onder meer het saboteren en vernielen 
van machines in fabrieken. Hun naam, luddieten, is ontleend aan de vermoedelijk 
mythische Ned Ludd, die een wever zou zijn geweest die in 1779 twee weefmachines vernielde. 
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Wanneer er in een fabriek een machine stuk was, werd er al snel gezegd 'dat heeft Ned Ludd 
gedaan', en men ging de naam Ned Ludd gebruiken om dreigbrieven aan fabriekseigenaren te 
ondertekenen. De grootste golf van activiteiten vond plaats in de jaren 1811-1813. Het 
vernielen van machines werd daarop tot halsmisdaad verklaard en met hulp van het Engelse 
leger werd de beweging neergeslagen. Talrijke luddieten werden terechtgesteld of werden naar 
Australië gedeporteerd. Een prominente ondersteuner van de zaak van de luddieten was Lord 
Byron. Hij bekritiseerde vooral de strenge strafmaatregelen tegen hen. 

De gevolgen van de industrialisatie waren te zien in het proces van de snelle urbanisatie van 
voorheen relatief kleine dorpen en stadjes waar de nieuwe fabrieken kwamen. Een stad als 
Manchester veranderde tussen 1800 en 1850 in een vuile en ongezonde industriestad. De 
stoommachines bliezen dikke rookwolken door de hele stad en de ververijen loosden hun afval 
direct op de rivier. Toch stroomden de mensen van het platteland er noodgedwongen massaal 
heen voor werk. Er ontstond daardoor een nieuwe sociale klasse: de arbeiders, oftewel het 
industriële proletariaat. Ze woonden in overbevolkte krottenwijken in slechte behuizing met 
nauwelijks sanitair. De gemiddelde levensverwachting was er laag, en de kindersterfte hoog. 
De elite accepteerde het vuil van de fabrieken als de onontkoombare prijs voor hun succes. 
De schoorstenen waren symbolen van economische macht, maar ook van maatschappelijke 
ongelijkheid. De slechte omstandigheden van de arbeidersklasse gedurende de industrialisatie 
wordt ook wel de sociale kwestie genoemd. De arbeiders zouden om hun omstandigheden te 
verbeteren in de loop van de eeuw een politieke beweging vormen op socialistische, 
anarchistische  en later ook  confessionele (godsdienstige) grondslag. 

In 1845 beschreef de in industriestad Barmen (nu Wuppertal) geboren Friedrich Engels in zijn 
boek Die Lage der arbeitenden Klasse in England (1845) de abominabele omstandigheden in 
de textielindustrie in Manchester, waar hij een fabriek van zijn vader bestuurde. Gids en 
'eyeopener' was de arbeidersvrouw Mary Burns, die met Engels haar leven lang een relatie 
had. Karl Marx schreef in navolging van Engels Das Kapital. Hij zag dat de industriële macht, 
die steeds meer gecentreerd werd rond machtige ondernemers, leidde tot uitbuiting van de 
arbeidende massa en vervreemding. De arbeiders waren tegelijk verstoken van politieke 
macht, omdat die zelfs in de meest democratische staten was voorbehouden aan de kapitaal- 
en grondbezitters (door middel van censuskiesrecht). 

De rol die de industrialisatie bij Marx speelt is ambigu: enerzijds leidt ze tot de grootschalige 
uitbuiting van de arbeiders, anderzijds maakte de technologie een ontwikkeling mogelijk die 
gebruikt kon (en moest) worden voor de vestiging van een socialistische, c.q. communistische, 
maatschappij. 

Van censuskiesrecht, cijnskiesrecht of cijnskiesstelsel, is sprake als bij verkiezingen het 
stemrecht is voorbehouden aan personen die vermogend genoeg zijn om minimaal een 
bepaald bedrag aan belastingen te betalen. Een dergelijk systeem is gebaseerd op de 
stelling: No taxation without representation. Het basisidee achter deze stelling is eenvoudig. 
Alle beslissingen van de wetgevende macht kosten belastinggeld. Enkel die personen die meer 
belastinggeld bijdragen aan de overheid dan gelden van de overheid ontvangen, onder de vorm 
van loon of uitkering bijvoorbeeld, mogen beslissen hoeveel belastingen de overheid heft en 
waar deze belastinggelden aan worden besteed. Dit systeem werd veel gebruikt in zich 
ontwikkelende democratieën aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw, maar is later vrijwel overal door het algemeen kiesrecht vervangen. Soms gebeurde dit 
in stappen, waarbij het minimumbelastingbedrag om kiesgerechtigd te zijn eerst een of meer 
keren verlaagd werd. Soms ontstonden allengs naast de belastingen ook andere manieren 
waarop men 'geschikt' werd geacht om aan de verkiezingen deel te nemen. 

Door het wegvallen van de mogelijkheid om met huisnijverheid tegen de massafabricage te 
concurreren moesten mannen, vrouwen en kinderen in de fabrieken gaan werken om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Het levensdoel van de bezitloze en diens gezin bestond, vanaf 
de kindertijd tot het lichaam het opgaf, louter uit werken om in leven te blijven. Pas veel later 
werden kinderen en vrouwen vrijgesteld van die arbeid. Mannen moesten vanaf eind van de 
negentiende eeuw, vaak ver van huis en haard en door middel van het maken van extreem 
lange werkdagen, de kost verdienen voor vrouw en kinderen. Hoe meer ze om hun gezin gaven 
hoe minder ze aanwezig waren. Deze ingewikkelde positie leidde tot veel ongenoegen, ook bij 
de vrouwenbeweging die in eerste instantie de vrijstelling van vrouwen en kinderen had 
verdedigd. De industriële revolutie leidde door de afwezigheid van vaders tot een grote 
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verandering in de positie van het vaderschap. Niet alleen konden ze door hun fysieke 
afwezigheid niet deelnemen aan de dagelijkse opvoeding, maar ook hun eigen 
gevoelsleven veranderde daardoor. Dit kan, naast de zware arbeidsomstandigheden, een 
oorzaak zijn geweest voor het toenemend alcoholmisbruik.  

De vrijstelling van vrouwen van de loonarbeid werd in sommige landen vrij algemeen, maar 
wel in verschillende mate. Onder andere door oorlogen waar mannen massaal naar het 
slagveld gingen en daar vaak niet meer vandaan kwamen, moesten vrouwen weer in grotere 
mate deel gaan nemen aan het arbeidsproces. Dit gebeurde in het ene land meer dan het 
andere. Nederland had een relatieve uitzonderingspositie doordat het niet deelnam aan de 
Eerste Wereldoorlog. 

Op het vasteland van Europa volgde na 1798 het huidige België. Het werd het eerste 
geïndustrialiseerde land na Engeland. België bevond zich onder het bewind van Napoleon 
Bonaparte ‘in staat van industriële revolutie’. James de Rothschild schreef op 22 november 
1836: Het is enigszins angstwekkend hoe België verandert in een grote aandelenfabriek. 

De industriële centra waren Gent, Verviërs, Luik, Bergen en Charleroi. 

• 1799 Verviers : wol. De wolindustrie bestond reeds lang. Verviers was beroemd om zijn 
uitmuntend schapenwollaken. De textielondernemer Iwan Simonis in Verviers werft in 
1799 William Cockerill aan. Hij gebruikte een aantal Britse industriële uitvindingen (niet 
beschermd door patenten in Frankrijk) om in Verviers vanaf 1799 en later in Seraing een 
van Europa's grootste firma's (Cockerill) uit te bouwen voor de productie van (textiel-
)machines en staal. Verviers werd door zijn inspanningen leidinggevend op het vlak van 
gemechaniseerde wolproductie en is daarmee de bakermat van de industriële revolutie op 
het Europese continent. 

• 1800 Gent : katoen en vlas. Reeds in de middeleeuwen was Gent een vooraanstaand 
centrum voor wolproductie. Lieven Bauwens  maakte als industrieel spion een aantal 
reizen naar Groot-Brittannië en wist de Mule Jenny en geschoold personeel naar het 
Gentse te smokkelen. Met de gesmokkelde machines richtte Bauwens in 1800 een 
katoenspinnerij op in Gent, in de Oude Abdij van Drongen. Gedurende de negentiende 
eeuw groeide Gent uit tot ‘het Manchester van het continent’. De reusachtige fabrieken 
van de katoen- en vlasindustrie zorgden ervoor dat Gent in die periode de belangrijkste 
industriestad van Vlaanderen was. 

• 1817 Luik : ijzer, steenkool, zink, machinebouw en glas. John Cockerill was de zoon van 
William Cockerill. Hij was een rasechte ondernemer en bouwde in het huidige België een 
industrieel imperium op. In 1817 kregen ze van koning Willem 1 de gelegenheid de Luikse 
staalindustrie te moderniseren. Ze kochten het voormalige kasteel van de prins-bisschop 
van Luik in Seraing en bouwden er de eerste hoogovens op cokes - in plaats van 
houtskool -, gebruikmakend van de steenkool die in de regio werd gewonnen. Ze 
introduceerden daarmee de massaproductie van ijzer en staal, niet alleen de ruwe 
producten maar ook machines, schepen, locomotieven en spoorwegmaterieel. Na 1830 
leverde Cockerill de rails en locomotieven voor de eerste spoorwegen van het 
onafhankelijke België en van de rest van het Europese vasteland. In 1838 vormde hij het 
eerste grote geïntegreerde industriële complex met hoogovens, staalgieterijen, walserijen, 
smederijen en constructiewerkplaatsen, aan de oevers van de Maas, ontsloten door een 
eigen haven en via spoorwegen verbonden met nabijgelegen erts- en kolenmijnen. 

• Bergen : steenkool 

• Charleroi : ijzer, steenkool, glas 

 

Op het vasteland van Europa volgden na België wat later Frankrijk en Pruisen. In Amerika 
kwamen grootschalige industriële ontwikkelingen al snel op gang in de noordoostelijke staten 
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van de Verenigde Staten. Na 1870 industrialiseerde Japan als eerste niet-westers land. Pas 
omstreeks 1880 volgde de rest van Europa. 

In Nederland kwam de industrialisatie pas laat op gang. Een uitzondering was Maastricht, 
waar de ondernemer Petrus Laurentius Regout rond 1835 begon met glas-, kristal- en 
aardewerkfabricage op grote schaal (de latere Sphinxfabrieken). Later volgden spijker-, 
wapen- en papierfabrieken. In 1860 was ruim vijfendertig procent van de Maastrichtse 
bevolking werkzaam in de industrie. De stad was daarmee de eerste echte industriestad van 
Nederland. Enkele andere steden volgden tussen 1850 en 1890. In Nijverdal werd in 1853 de 
stoomweverij van de gebroeders Salomonson in gebruik genomen. Het was toen de enige 
draaiende stoomweverij in Nederland. Daarnaast bleef ook de landbouw en vooral de handel 
een belangrijke plaats innemen in de Nederlandse economie. Na de Eerste 
Wereldoorlog ontstond, mede door de ondervonden grondstoffenschaarste, een nieuwe golf 
van industrialisatie. Voorbeelden hiervan zijn de groei van Philips en de oprichting van 
Hoogovens. 

In 1874 werd het  Kinderwetje van Van Houten ingevoerd om fabrieksarbeid voor kinderen 
onder de twaalf jaar te verbieden, landarbeid bleef echter toegestaan. De opheffing van de 
kinderarbeid gold voor alle westerse landen waar de industriële revolutie plaats vond. Er 
kwam pas echt een einde aan excessieve kinderarbeid na de invoering van de Leerplichtwet in 
1900, maar toen kwam het al veel minder voor. Arbeiders die door een ongeluk in de fabriek 
arbeidsongeschikt waren geraakt hadden vanaf 1901 recht op een uitkering door de 
ongevallenwet. Daarvoor was de arbeider afhankelijk van de bekommernis van de 
fabrieksdirectie, en dat ging dikwijls niet goed.[5] Er kan worden gesteld dat de industriële 
revolutie de voorwaarden heeft geschapen voor een maatschappij met weinig armoede. 

Sinds het eind van de twintigste eeuw is een snelle industrialisering van Azië en Zuid- 
Amerika gaande. In Azië hebben met name de 'Aziatische Tijgers', zoals Singapore, Zuid-
Korea, Taiwan en Hongkong in de afgelopen dertig jaar een grote vooruitgang geboekt. Maar 
ook bijvoorbeeld Thailand, Maleisië, India en met name China zijn hard bezig om de economie 
te industrialiseren. 

In Latijns-Amerika gaat het vooral om Mexico, Brazilië, Argentinië, Chili, Uruquay en 
Venezuela. Het is echter nog maar de vraag of al deze landen ook in staat zullen zijn om de 
industriële revolutie door te zetten: (staats)schulden en externe factoren zoals de invloed van 
onder andere multinationals en internationale vrijhandelsverdragen kunnen dit proces sterk 
beïnvloeden. 

In Afrika en het Midden-Oosten laat een industriële revolutie op enkele uitzonderingen na 
(bijvoorbeeld Koeweit en Zuid-Afrika) grotendeels nog op zich wachten. 

De industriële revolutie bestaat uit een aantal fasen. Het tijdstip voor een bepaalde fase is niet 
voor ieder land hetzelfde. In sommige werelddelen waar de industrialisatie pas later begon, 
werden de eerste fasen overgeslagen. De stoommachine heeft bijvoorbeeld in de meeste 
Aziatische landen nooit een grote rol gespeeld. 

 

Eerste industriële revolutie 

Gietijzer en stoommachines 

• Gietijzer: in Europa werd in de negentiende eeuw de hoogovens op cokes uitgevonden. 
Men ging cokes gebruiken in plaats van houtskool, zodat grootschalige ijzerproductie geen 
aanslag meer deed op de bossen, maar wel het begin vormde voor de nog steeds groeiende 
hoeveelheid van het broeikasgas CO2. De hoogoven, in tegenstelling tot de vroegere 
laagoven, was een oven waarin een zeer hoge temperatuur kon worden bereikt. Het ijzer 
kwam hierin tot smelten, waarna het vloeibare ijzer aan de voet van de oven kon worden 
afgetapt. Het ijzer was nu vrij van resten erts en slak, maar er was wel veel koolstof in 
opgelost, ongeveer vier procent. Het aldus verkregen gietijzer was wel zeer hard, maar ook 
bros. Het was voor sommige toepassingen een geschikt materiaal, maar onbruikbaar voor 
bijvoorbeeld stoomketels op hoge druk en snel bewegende machineonderdelen. 
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• Stoommachines: door de uitvinding van de stoommachine, en voornamelijk door de 
verbeteringen daaraan door James Watt, was het vanaf 1777 mogelijk om continu 
mechanische energie ter beschikking te hebben, zonder dat daar paarden of ossen voor 
nodig waren. En op veel grotere schaal dan deze dieren konden leveren. De eerste 
fabrieken ontstonden, de mijnen en de textielindustrie breidden zich enorm uit. De 
productiekosten daalden, mede door deze schaalvergroting, enorm. Doordat de 
stoommachine een groot en duur apparaat was, was het alleen voor grote bedrijven 
mogelijk om er een aan te schaffen. De fase van de stoommachine is heden ten dage bijna 
geheel afgelopen, haar rol is overgenomen door de turbine en verbrandingsmotor.  

 

Tweede industriële revolutie 
Staal, elektriciteit, turbines en verbrandingsmotor 

• Staal: pas sinds 1879 is men er door verbetering van het productieproces door middel van 
het procedé van Thomas Gilchrist in geslaagd ijzer betrekkelijk eenvoudig te zuiveren. Met 
een koolstofgehalte van minder dan twee procent werd het vormbaar genoeg om te kunnen 
bewerken (bijvoorbeeld: walsen). Staal is veel sterker dan gietijzer, waardoor alles lichter 
en toch sterker uitgevoerd kon worden. Door een toegenomen kennis van de chemie wist 
men welke stoffen men aan het erts moest toevoegen om ongewenste bestanddelen 
zoals zwavel of fosfor te verwijderen. Daardoor werd het veel gemakkelijker om kwalitatief 
hoogwaardig staal te vervaardigen. 

• Elektriciteit: aan het einde van de negentiende eeuw werden diverse uitvindingen 
betreffende het gebruik van elektriciteit gedaan. De bekendste daarvan is de verbeterde 
gloeilamp door Thomas Edison. Vooral na de uitvinding van de wisselstroommotor door 
Nikola Tesla werd deze nieuwe vorm van energie als krachtbron algemeen toegankelijk. 
Het grote voordeel van elektriciteit boven stoom is dat het gemakkelijk te transporteren 
is. Hierdoor kwam het ook voor kleine bedrijven en wat later zelfs voor particulieren 
beschikbaar. Door de gloeilamp werd het mogelijk om langer door te werken in de 
fabrieken. Het was met elektriciteit mogelijk om alles te doen wat met stoom kon, vaak 
voor een lagere prijs, op kleinere schaal, veilig, en bijna overal. De elektrische fase van de 
industriële revolutie is nu vrijwel volgegroeid qua ontwikkeling, en een groot deel van de 
wereld is voorzien van een aansluiting op een elektriciteitsnetwerk. 

• Turbines: de stoomturbine werd in zijn allersimpelste vorm rond 1883 uitgevonden door 
de Zweedse ingenieur Gustav de Laval; de lavaturbine. Deze turbine bestond uit een groot 
aantal emmervormige schoepen die stoom opvangen en omzetten in een rondgaande 
beweging. Dit type turbine was niet erg efficiënt en draaide veel te snel: een toerental van 
20.000 tot 25.000 tpm was niet ongewoon. In 1884 ontwierp de Britse ingenieur Charles 
Algernon Parsons de reactieturbine, die veel langzamer draaide. Ze had het juiste 
toerental om een elektriciteitsgenerator aan te drijven. Deze turbine laat de stoom in de 
lengterichting van de as stromen en verlaagt de druk trapsgewijs, verspreid over een 
aantal schoepenwielen.  

 

Lenoirs Motor 
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• Verbrandingsmotor: de uitvinding van de tweetaksgasmotor was een volgende 
ontwikkeling. Tot dan werden voornamelijk stoommachines gebruikt. Deze waren 
groot en duur en alleen geschikt voor grote fabrieken. Etienne Lenoir construeerde in 
1859 een kleine motor die werkte op het stads- of lichtgas (steenkoolgas) dat 
in Parijs overal beschikbaar was. Het principe was een machine waarbij in de eerste 
helft van de eerste slag een mengsel van zes procent stadsgas en vierennegentig 
procent lucht werd aangezogen. Halfweg de eerste slag werd het niet gecomprimeerde 
mengsel met een bougie in brand gestoken. Het verbrande gasmengsel zette uit en 
duwde de zuiger onder hoge druk verder. Tijdens de ingaande tweede slag werd het 
verbrande gasmengsel uitgedreven. De machine verenigde al de kennis van zijn tijd; 
De stoommachine, de recent uitgevonden bobine van Ruhmkorff voor de ontsteking en 
de bougie; een eigen uitvinding van Lenoir. Deze gebruikte de gepatenteerde zuiger 
van Street, de inwendige verbranding en dubbelzijdige actie zoals bij de machine van 
Le Bon en is vonkontstoken zoals de machine van de Zwitser Isaac de Rivaz. Het was 
de eerste motor met inwendige verbranding, dubbelzijdige werking, tweetakt en zonder 
voorafgaande compressie.  

 

Offshoreproductieplatform  
 

• Aardolie: in de Verenigde Staten werd aan het eind van de negentiende eeuw de eerste 
aardolie opgepompt. Was dit in het begin alleen van belang voor de ontwikkeling van de 
automotor, met de uitvinding van bakeliet en andere kunststoffen ontstond 
de petrochemische industrie. In bijna alle industriële producten zijn tegenwoordig 
aardoliederivaten verwerkt, of anders is het transport ervan wel afhankelijk van aardolie. 
De Westerse economieën kregen een stevige klap door de oliecrisis in de jaren 1970. Later 
groeiden ze weer enorm, maar in het begin van de eenentwintigste eeuw stegen ook de 
olieprijzen weer explosief. De wereldwijde reserve wordt momenteel, bij de huidige gebruik, 
geschat op zo'n zeventig tot honderdtwintig jaar. Hiervan is veertig jaar bewezen. Er wordt 
daarnaast gewerkt aan het ontwikkelen van alternatieve bronnen van energie en aan 
manieren om bijvoorbeeld kunststoffen en transportbrandstoffen te fabriceren uit 
plantaardige bestanddelen.  
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Derde industriële revolutie 

Computer, communicatie en globalisatie. 

• Communicatie en digitalisering 

Door de uitvinding van een aantal nieuwe communicatievormen vanaf het eind van de 
negentiende eeuw, en vanaf de jaren 1950, de computer, werd het mogelijk om 
informatie bijna overal ter wereld te raadplegen. Mede hierdoor werd het voor bedrijven 
mogelijk te globaliseren (algemeen maken): coördinatie van productie en levering kon vanaf 
dan zeer efficiënt en wereldwijd plaatsvinden waardoor grote schaalvoordelen mogelijk 
werden. 

Elektronische communicatiesystemen verbeterden sinds eind twintigste eeuw sterk door de 
overschakeling van analoge naar digitale vormen. De opkomst van het internet wordt wel de 
digitale revolutie genoemd. Volgens veel analisten is een nieuw tijdperk aangebroken: dat van 
de  informatiemaatschappij of diensteneconomie. Hierbij is de verwerving en kanalisering van 
informatie belangrijker dan de pure productie. Kanalisatie en be- en verwerking van 
informatie genereert wereldwijd steeds grotere kapitaalstromen. Ook de traditionele 
industriële activiteiten doen met digitalisering hun voordeel, ze zijn echter een krimpend 
segment in veel economieën.  

 

 

 

Bioboeren   

Het is algemeen bekend dat er in de biologische landbouw geen pesticiden, kunstmest en 
gentechnologie gebruikt worden. De biologische boer past allerlei technieken toe om mooie 
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producten te leveren op een duurzame manier. De biologische aanpak vraagt om veel kennis 
van en aandacht voor alle levensprocessen op een boerenbedrijf, zowel boven als onder de 
grond. 

Biologische bodems bevatten veel meer biodiversiteit, hebben  een betere waterhuishouding 
en slaan meer organisch materiaal op - dat heeft een gunstige invloed op het klimaat, maar 
ook op onze bestendigheid tegen klimaatverandering. Biologische boeren die goed gebruik 
maken van kringlopen, groenbemesting en die weinig fossiele brandstof gebruiken, kunnen 
zelfs een negatieve CO2-emissie bereiken, dat betekent dat ze netto koolstof opslaan in de 
bodem! 

In de biologische akkerbouw en fruitteelt begint en eindigt alles met een gezonde, levende 
bodem. Biologische groenten en fruit staan daarom altijd met hun wortels in de grond. Ook 
in de kasteelt. De wortels zoeken in de grond naar voedingsstoffen waardoor ze zich tot sterke 
planten ontwikkelen in een natuurlijk tempo. Dat komt ten goede aan de smaak en kwaliteit. 

De biologische landbouw wordt door dierenorganisaties breed erkend als de meest 
diervriendelijke vorm van landbouw. Zij streeft naar gezonde en weerbare dieren, die op een 
manier worden gehouden die zoveel mogelijk aansluit bij hun natuurlijke aard. Biologische 
dieren krijgen meer stalruimte, uitloop naar buiten en hun lichaam wordt niet verminkt; 
kippen mogen hun snavelpunten houden, varkens mogen hun krulstaarten houden. Het 
gebruik van hormonen en preventieve antibiotica is verboden. 

Bij landbouwdieren denk je al snel aan koeien en varkens. Maar ook de honingbij is een 
landbouwdier. Ze worden gehouden voor honing, bijenwas, en voor de bestuiving van 
fruitbomen en vele groentesoorten. 

Honingbijen vervullen een essentiële schakel in de voedselvoorziening. Naar schatting 
eenderde van al het eten op aarde is afhankelijk van de bestuiving door bijen. Einstein zou 
gezegd hebben; ‘Als de bij van het aardoppervlak verdwijnt, heeft de mens nog maar vier jaar 
te leven.’  
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Het gaat de laatste jaren erg slecht met de honingbijen; ze sterven bij bosjes. Dit komt 
waarschijnlijk door een combinatie van drie oorzaken; grootschalig gebruik van insecticiden 
in de landbouw, afgenomen biodiversiteit, en de verspreiding van bijenziektes t.g.v. de 
globalisering. Ook de manier waarop bijen worden gehouden, speelt waarschijnlijk een 
belangrijke rol. Honingbijen komen in Nederland sinds de jaren '80 niet meer in het wild voor. 
Ook met vijfhonderd wilde bijensoorten gaat het slecht. De grondlegger van de biologisch-
dynamische landbouw, Rudolf Steiner, waarschuwde in het begin van de twintigste eeuw al 
voor de gevolgen van het ontstaan van de kunstmatige imkerij (rond 1910). Hij voorspelde dat 
het enthousiasme hierover geen honderd jaar zou duren.  

Met biologische landbouw worden twee van de drie oorzaken van bijensterfte aangepakt; 
biologische landbouw zorgt voor grotere biodiversiteit, en er worden geen chemische middelen 
gebruikt. Biologische en biologisch-dynamische imkers gaan bovendien op een andere manier 
met hun bijen om. Daarom initieeerde Nature & More in 2012 de campagne ‘Bijen houden 
van biologisch’, waarbij vierhonderdduizend zakjes biologisch bloemenzaad werden 
uitgedeeld.  

 

 

Naar schatting een derde van al het eten op aarde is afhankelijk van de bestuiving door bijen. 

 

De biologische boer gebruikt geen kunstmest, maar natuurlijke bemesting zoals compost om 
de bodem vruchtbaar te houden. Kunstmest veroorzaakt op den duur bodemverarming, 
doordat het bodemleven langzaam afneemt. Compost zorgt juist voor een levende bodem met 
veel biodiversiteit. Hierdoor verbetert de bodemstructuur en het waterhoudend vermogen, 
terwijl erosie en uitspoeling worden tegengegaan. Volgens wetenschappelijk onderzoek wordt 
er met biologische landbouw aanzienlijk meer koolstof in de bodem worden opgeslagen dan 
met conventionele landbouw, wat een positief effect heeft op het klimaat en bijzondere 
kansen biedt voor klimaatdoelen. 



41 

 

In plaats van chemische bestrijdingsmiddelen maakt de boer zo veel mogelijk gebruik 
van natuurlijke vijanden om schadelijke dieren in toom te houden; bijvoorbeeld 
lieveheersbeestjes en oorwurmen tegen luizen, of mezen tegen rupsen. Hij kan de natuurlijke 
vijanden kopen bij gespecialiseerde bedrijven, maar hij kan ze ook zelf aantrekken door middel 
van bloemstroken, houtwallen, kikkerpoelen, nestkastjes of stukjes wilde natuur op zijn 
land. Dit alles betekent dat een biologische boer of teler doorgaans zeer veel aandacht voor en 
kennis over de gewassen, de bodem en het dierlijk leven op zijn bedrijf moet hebben. 
Biologische landbouw is kennisintensief. 

Groene bodembedekking betekent dat de boer de bodem niet onbegroeid laat of kaal maakt 
(zoals in de conventionele fruitteelt vaak gebruikelijk is), maar er nuttige planten laat groeien. 
Hiermee voorkomt hij erosie, verdamping en uitspoeling. Als bodembedekker gebruikt hij bij 
voorkeur groenbemesters zoals grasklaver, luzerne of andere vlinderbloemigen; deze planten 
halen stikstof uit de lucht en slaan het in de grond op in de vorm van kleine knolletjes, zodat 
er minder bemesting van bovenaf nodig is. Met hun diepe wortelactiviteit maken ze fosfaat en 
andere voedingsstoffen vrij in de ondergrond. Ook granen en kruiden kunnen nuttig, omdat 
ze met hun diepe wortels de bodemstructuur verbeteren. De zaden van deze 
bodembedekkende planten vormen weer voedsel voor vogels en andere dieren, zodat deze bij 
het fruit vandaan blijven. 

In boomgaarden in droge, zonnige gebieden (zoals die van Nature en More teler Warren Bam in 
Zuid-Afrika) past de boer vaak mulching toe; daarbij spreidt hij een dikke laag stro of ander 
plantaardig restmateriaal over de bodem tussen de planten of bomen uit. De mulch wordt van 
onderaf langzaam afgebroken door het bodemleven en verrijkt de grond met organisch 
materiaal. Dankzij de mulchlaag droogt de grond minder snel uit, en wordt het fruit of het 
gewas bovendien beschermt tegen opspattende modder. 

De biologische boer probeert plagen en ziektes te voorkomen, in plaats van ze te bestrijden. 
Hij heeft daarom voorkeur voor robuuste rassen met een goede natuurlijke weerstand, die 
minder gevoelig zijn voor ziektes en schimmels. In de economische praktijk moeten boeren 
echter ook vaak rassen telen waar de supermarkt om vraagt, of die een grote opbrengst 
hebben; en dat zijn niet altijd de meest robuuste rassen. De ontwikkeling van nieuwe rassen 
die zowel een hoge productiviteit hebben als een grote natuurlijke weerstand, is een kostbare 
en tijdrovende zaak. Biologische boeren doen aan vruchtwisseling; dit betekent kort gezegd 
dat elk stukje land elk jaar voor een ander gewas wordt gebruikt. Na een aantal jaar, 
bijvoorbeeld vier of zes, komt een bepaald gewas weer terug op hetzelfde stuk grond. Door de 
vruchtwisseling blijven de bodem en de planten vitaal en krijgen insecten en allerlei andere 
organismen zoals schadelijke grond-aaltjes geen kans om zich tot een plaag te ontwikkelen. 
Hoe groter het oppervlak waarop je één gewas teelt, hoe groter de kans op ziekten en plagen, 
hoe belangrijker de vruchtwisseling. Een alternatief voor vruchtwisseling is intercropping, 
waarbij boeren verschillende soorten gewassen door elkaar telen, zoals in permacultuur wordt 
gedaan. Deze vorm van landbouw is echter minder geschikt om te mechaniseren en op 
commerciële schaal toe te passen. In boomgaarden, waar het niet mogelijk is om aan 
vruchtwisseling te doen, laten biologische boeren vaak groene bodembedekkers groeien, zoals 
gras en klaver. Dit kan je ook als een vorm van intercropping zien. Bron; 
wwwnatureandmore.nl.  
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In 2017 kwam het aantal biologische landbouwbedrijven uit op zestienhonderdvier stuks, een 
flinke groei ten opzichte van 2011. In dat jaar kwam het aantal biologische landbouwbedrijven 
uit op veertienhonderd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke provincie is deze 
stijging het hardst geweest?  

Tussen 2011 en 2017 steeg het aantal biologische landbouwbedrijven met tweehonderdvier 
stuks. Daarnaast steeg ook het aantal akkerbouwbedrijven (+46), rundveebedrijven (+137) en 
het aantal varkensbedrijven (+55).  

Welke provincie groeide het hardst? In Flevoland steeg het aantal biologische 
landbouwbedrijven het hardst. In 2011 kwam dat aantal uit op honderdeenenveertig bedrijven 
en in 2017 is dat gestegen naar honderdvijfennegentig (+54 biologische bedrijven). In deze 
provincie steeg de biologische akkerbouwsector het hardst. Daar steeg het aantal biologische 
bedrijven van honderdtien in 2011 naar honderddrieënvijftig 2017 (+43). Het aantal 
biologische varkensbedrijven steeg van twee naar vier (+2) en het aantal biologische 
rundveebedrijven steeg van zestien naar vijfentwintig (+9). 

Op de tweede plaats staat Gelderland, waar het aantal biologische bedrijven met tweeënvijftig 
stuks is toegenomen. In 2011 kwam het aantal biologische bedrijven uit op 
tweehonderdnegenenzestig en in 2017 is dat aantal gestegen naar driehonderdeenentwintig. 
In deze provincie laat het aantal biologische varkensbedrijven de grootste stijging zien; van 
vierentwintig in 2011 naar drieënvijftig in 2017 (+29). Het aantal rundveebedrijven steeg van 
achtentachtig naar vierennegentig (+6) en het aantal biologische akkerbouwbedrijven liet een 
stijging zien van acht bedrijven (van 87 naar 95 bedrijven). 

De bronzen medaille is voor Overijssel. Hier kwam het aantal biologische bedrijven in 2011 
uit op honderdtweeëndertig en in 2017 is dit gestegen naar honderdeenenzestig bedrijven 
(+29). In deze provincie steeg het aantal biologische rundveebedrijven het hardst; van 
vijfenvijftig naar eenentachtig bedrijven (+26). Het aantal biologische varkensbedrijven steeg 
van zeventien naar eenendertig bedrijven (+14). Echter, opvallend is dat het aantal biologische 
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akkerbouwgebieden een daling liet zien; van achtenveertig naar vierenveertig biologische 
bedrijven (-4). 

Friesland eindigt op de vierde plaats. Hier kwam het aantal biologische bedrijven in 2011 uit 
op honderddertig, waarna dit in 2017 steeg tot honderdvijfenvijftig biologische bedrijven (+25). 
In deze provincie was de grootste stijging zichtbaar bij de rundveebedrijven; van drieëntachtig 
bedrijven in 2011 naar honderddertien bedrijven in 2017 (+30). De biologisch 
akkerbouwbedrijven lieten geen stijging zien en bleef onveranderd op negentien stuks. Het 
aantal biologische varkensbedrijven liet een kleine daling zien; van drie naar twee bedrijven (-
1). 

De vijfde plaats is voor Drenthe, waar het aantal biologische bedrijven met achttien stuks 
steeg. In 2011 waren er in deze provincie zeventig biologische bedrijven en in 2017 is dat 
aantal gestegen naar achtentachtig bedrijven. In deze provincie steeg het aantal biologische 
rundveebedrijven het hardst (+19); van zevenentwintig in 2011 naar zesenveertig in 2017. Het 
aantal biologische akkerbouwbedrijven steeg van achtentwintig naar zesendertig (+8) en het 
aantal biologische varkensbedrijven steeg van vier naar vijf (+1). 

De rundveebedrijven  

Als we kijken naar de toename in het aantal biologische rundveebedrijven, dan zien we dat 
Friesland de lijst aanvoert. Hier steeg het aantal biologische bedrijven van drieëntachtig stuks 
in 2011 naar honderddertien biologische rundveebedrijven in 2017, een toename van dertig 
bedrijven. Een groot deel van die stijging kwam voort uit de stijging tussen 2016 en 2017, 
toen namelijk het aantal biologische rundveebedrijven namelijk met veertien bedrijven toe. 

De tweede plaats is voor Overijssel. In deze provincie kwam het aantal biologische 
rundveebedrijven in 2017 uit op eenentachtig, in 2011 kwam dat aantal nog uit op vijfenvijftig. 
Het betekent dat het aantal biologische rundveebedrijven met zesentwintig stuks is 
toegenomen. Tussen 2016 en 2017 werd een groot deel van die toename neergezet, want toen 
steeg het aantal biologische rundveebedrijven met dertien stuks. 

De derde plaats is voor Drenthe. In deze provincie kwam het aantal biologische 
rundveebedrijven in 2011 uit op zevenentwintig stuks. Dat aantal is in 2017 gestegen naar 
zesenveertig stuks, een toename van negentien biologische rundveebedrijven. Tussen het jaar 
2016 en het jaar 2017 steeg het aantal biologische rundveebedrijven met elf stuks, wat net 
niet de helft van de totale toename is. 

De grootste daling in het aantal biologische rundveebedrijven was voor Limburg. In deze 
provincie kwam het aantal biologische bedrijven in 2011 uit op zestien stuks. Dat aantal is in 
2017 gedaald naar dertien stuks, een afname van drie bedrijven. Tussen 2016 en 2017 steeg 
het aantal wel weer met één bedrijf. Opvallend is echter dat dit de enige provincie is die in 
deze periode een daling laat zien.  

De akkerbouwbedrijven  

De grootste stijging in het aantal biologische akkerbouwbedrijven is voor Flevoland. Hier steeg 
dat aantal met drieënveertig bedrijven; van honderdtien biologische akkerbouwbedrijven in 
2011 naar honderddrieënvijftig biologische akkerbouwbedrijven in 2017. Tussen de jaren 
2016 en 2017 steeg het aantal biologische akkerbouwbedrijven met dertien stuks. Dat 
betekent dat in die jaren niet de grootste stijging is neergezet. 

De zilveren medaille is voor Drenthe. In deze provincie kwam het aantal biologische 
akkerbouwbedrijven over 2011 uit op achtentwintig stuks. In zes jaar tijd is dat aantal 
gestegen naar zesendertig bedrijven in 2017 (+8 biologische akkerbouwbedrijven). Tussen 
2016 en 2017 steeg het aantal biologische bedrijven met vier stuks. Ook hier geldt dat in deze 
periode niet de grootste stijging is behaald. 
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Gelderland gaat er met de bronzen medaille van door. Eigenlijk staat de provincie gelijk met 
Drenthe, want ook hier komt de stijging uit op acht bedrijven. In Gelderland kwam het aantal 
biologische bedrijven in 2011 uit op zevenentachtig stuks en in zes jaar tijd is dat gestegen 
naar vijfennegentig bedrijven. Tussen 2016 en 2017 kwam de stijging uit op zes bedrijven, 
veruit het grootste deel van de totale stijging. 

De grootste daling staat op het conto van Zuid-Holland. In deze provincie daalde het aantal 
van vijfentwintig biologische akkerbouwbedrijven in 2011 naar zeventien stuks in 2017 (-8 
biologische akkerbouwbedrijven). Tussen de jaren 2016 en 2017 daalde het aantal biologische 
bedrijven niet, en dus is de daling daarvoor al ontstaan.  

De varkensbedrijven 

Als we kijken naar de toename in het aantal biologische varkensbedrijven, dan zien we dat de 
grootste toename uit Gelderland komt. Hier steeg dit van vierentwintig bedrijven in 2011 naar 
drieënvijftig biologische bedrijven in 2017 (+29 bedrijven). Tussen 2016 en 2017 steeg het 
aantal biologische varkensbedrijven met twaalf bedrijven, bijna de helft van de totale toename. 

De zilveren medaille is voor Overijssel. Hier steeg het aantal bedrijven van zeventien bedrijven 
in 2011 naar eenendertig biologische bedrijven in 2017 (+14 biologische varkensbedrijven). 
Tussen 2016 en 2017 steeg dit met negen bedrijven. Dat betekent dat het grootste deel van 
de stijging afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. 

Noord-Brabant staat op de derde plaats en mag de bronzen medaille meenemen. In deze 
provincie steeg het aantal biologische varkensbedrijven van zestien in 2011 naar vijfentwintig 
in 2017, een stijging van negen biologische bedrijven. In de jaren 2016 en 2017 steeg het 
aantal biologische varkensbedrijven met twee bedrijven, wat betekent dat het grootste deel 
van de stijgingen al voor die periode is ontstaan.  

De grootste daling in het aantal biologische varkensbedrijven is voor Zuid-Holland. Dit daalde 
van acht bedrijven in 2011 naar vier varkensbedrijven in 2017 (-4 biologische bedrijven). 
Tussen 2016 en 2017 daalde dit met één bedrijf. Deze provincie deelt de laatste plaats met 
Groningen, waar het aantal biologische varkensbedrijven ook met vier stuks daalde. Hier 
kwam het totaal in 2011 nog uit op negen bedrijven en daalde dit naar vijf biologische 
varkensbedrijven. Bron: boeren business.nl. 
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Ontwikkelingen 

De afgelopen eeuw is een kleinschalige ambachtelijke landbouw grotendeels omgezet in een 
grootschalige industriële landbouw. Dit heeft grote veranderingen in het agrarische gebied 
veroorzaakt die op veel wilde planten- en diersoorten een negatieve invloed hebben gehad. 
Allerlei beschermingsmaatregelen hebben ten doel deze negatieve ontwikkelingen om te 
buigen. 

Agrarisch gebied is met zestig procent van het landoppervlak van Nederland het grondgebruik 
met het grootste leefgebied voor planten en dieren. Veel soorten komen in dit gebied voor en 
een groot deel ervan is vrijwel geheel afhankelijk van het agrarische gebied. Juist bij deze 
laatste groep komen soorten voor die de afgelopen jaren in Nederland een dalende trend laten 
zien. Het succes van de soorten in het agrarische gebied hangt af van voldoende schuil- en 
nestgelegenheid en voldoende voedsel zowel in de zomer als in de winter. Ook moet de sterfte 
door predatie en andere oorzaken voldoende gecompenseerd worden door nieuwe aanwas. 

Grote lijnen verandering in de landbouw 
De belangrijkste veranderingen in de landbouw zijn met de volgende sleutelwoorden aan te 
geven. 
 
Schaalvergroting; bedrijfsvergroting en sterke afname van het aantal arbeidskrachten; 
ruilverkaveling en landinrichting; verlies van houtwallen, bosjes en andere kleine 
landschapselementen. 
 

Intensivering; grotere veedichtheid; intensieve vee-, pluimvee- en varkenshouderij; 
intensievere tuinbouw en toename kassenteelt; vervroeging maaidatum en verhoging aantal 
maaibeurten; omschakeling van hooien naar inkuilen; toenemend gebruik 
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diergeneesmiddelen, zoals ontwormingsmiddelen, schadelijk voor mestkevers en -vliegen; 
verlaging van het waterpeil in verband met het gebruik van zware machines. 
 

Specialisatie; vrijwel verdwijnen van het gemengde bedrijf en de opkomst van 
gespecialiseerde bedrijven. 
 

Rationalisatie; het gebruik van doelmatige bedrijfsvoering met nieuwe hulpmiddelen waarmee 
een hogere opbrengst per hectare is verkregen; toenemende gebruik van bestrijdingsmiddelen 
en kunstmest; efficiëntere wijze van dorsen, transport en opslag van oogst; zaadschoning. 
 

Mechanisatie; omschakeling van menskracht en paarden naar machines. 
 

Globalisatie; aankoop van voedermiddelen in het buitenland. 
 

Areaalverkleining; door bebouwing en wegen, deels gecompenseerd door inpolderingen. In 
mindere mate door de ontwikkeling van bos en natuur op landbouwgronden.  
 

• Bodemgebruik  
 
Gewaskeuze; wisseling van zomer- naar wintergraan; overgang van rogge en haver naar maïs; 
omzetten van permanent naar tijdelijk grasland; van grasland e.a. naar bollen- en boomteelt. 
 

• Areaal haver, rogge en mais, 1900 - 2017 
• Areaal blijvend en tijdelijk grasland  

 

Er zijn in de loop van de jaren veel maatregelen genomen om de flora en fauna van het 
agrarische gebied te beschermen. Dit kan gaan om vrijwillige maatregelen, stimulerende 
maatregelen in de vorm van subsidies als om wettelijke gebod- en verbodsbepalingen. Enkele 
voorbeelden zijn nestbescherming, verbod op gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen, 
mestwetgeving, agrarische natuurbeheer, subsidies op onderhoud van kleine 
landschapselementen, braaklegregeling, invoering melkquota, instelling van weidevogel- en 
akkeronkruidreservaten en subsidies op perceelrandenbeheer. Agrarisch natuurbeheer 
betekent meer onderhoud van houtwallen en andere kleine landschapselementen, minder 
gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en het later maaien van grasland. Was de 
aandacht bij ruilverkaveling vooral gericht op verbetering van de landbouw, bij de latere 
Landinrichtingswet uit 1979 is meer aandacht voor natuur en landschap gekomen. Ook de 
omschakeling van gangbare landbouw naar biologische landbouw betekent een verbetering 
van de leefomstandigheden van de wilde flora en fauna. Het aandeel biologische landbouw 
(2,2%) is echter nog zeer gering. Bron; Clo.nl. 

Na de Tweede Wereldoorlog stond de landbouw in Nederland in het teken van schaalvergroting 
en mechanisatie. Ook in Enter werden veel kleine boerenbedrijven opgeheven of 
samengevoegd. De kleine percelen landbouwgrond van weleer zijn door middel van 
ruilverkavelingen vergroot en beter ontsloten. Daardoor kan efficiënter gewerkt worden. Het 
werk op de boerderij is de afgelopen vijftig jaar enorm veranderd. Een aantal van de huidige 
boeren heeft nog met de hand gemolken, hun opvolgers spreken over melkrobots. Melkbussen 
zijn vervangen door melkkoetanks, de trekker nam de plaats van het paard in, handwerk 
behoort vrijwel tot het verleden.  

Ondanks alle moderniseringen wordt er redelijk extensief en met respect voor het land 
geboerd. De boerencultuur is zichtbaar in veel tradities en gebruiken. Er zijn veekeuringen, 
agrarische dagen en boerenmarkten. 
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Zieke aardappelen  

In de zomers van 1845 en 1846 vernielde de ‘phythophtera infestans’ in Enter het grootste 
deel van de aardappeloogst. Tegen de schimmelziekte was niets te beginnen. De schimmel tast 
zowel het loof als de knol aan en verspreidt zich razendsnel.   
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De mislukte aardappeloogsten leidden tot armoede en sociale onrust. Daarnaast verkeerde de 
landbouw in crisis door de lage graanprijzen. Paradoxaal genoeg was dat een gevolg van de 
import van goedkoop graan uit de Verenigde Staten, het land waar de emigranten een beter 
(boeren)bestaan hoopten op te bouwen. Een derde oorzaak van de armoede was het geringe 
grondbezit van de kleine boeren. 

  

De bittere armoede door de landbouwcrisis was de voornaamste drijfveer voor emigratie. Maar 
dit was niet de enige reden. Veel landbouwers in Zeeland, Groningen en Friesland werden 
werkloos door de mechanisatie in de bedrijfstak. De angst voor cholera-epidemieën is een van 
de redenen voor vertrek. Meer dan zestig miljoen Europeanen vestigden zich tussen 1800 en 
1950 overzee.   

Aardappelziekte of phytophthora (fytoftora) is een plantenziekte die veroorzaakt wordt door de 
oömyceet Phytophthora infestans, die een protist (behoort niet tot de schimmels, dieren of 
planten) is en tot de waterschimmels behoort. (Oömyceten lijken erg op schimmels maar zijn 
het niet, daarom worden ze wel pseudo-schimmels genoemd) 

Deze ziekte veroorzaakt knolrot en een bruinverkleuring en afsterving van de bladeren en 
stengels. Op tomaat kan deze ziekte voor vroegtijdige afsterving zorgen. Aardappelen en 
tomaten staan bekend om hun gevoeligheid voor deze ziekte. Zij behoren tot het geslacht van 
de nachtschadeachtigen. Ook andere planten uit dit geslacht kunnen gevoelig zijn. 

Omdat deze oömyceet zich in koude natte zomers snel kan verspreiden, veroorzaakt deze 
ziekte vooral veel schade in de landen met een vochtig zeeklimaat. In de jaren 1845-1849 was 
deze ziekte in Ierland oorzaak voor een regelrechte ramp. Vrijwel alle aardappeloogsten 
mislukten, er was hongersnood, de Grote Hongersnood, en vele Ieren emigreerden naar 
Noord-Amerika. 

Gewoonlijk overwintert de ziekte in besmette knollen die achterblijven op het land. Daarom is 
het belangrijk dat er geen aardappelknollen in het land of op afvalhopen blijven liggen. Uit de 
geïnfecteerde knollen ontwikkelen zich planten die de ongeslachtelijke sporen (sporangia en 
zoösporen) opleveren. Uit deze sporen kunnen nieuwe infecties ontstaan als het gewas ten 
minste gedurende vier à acht uur nat blijft, de zogenaamde bladnat-periode, bij een relatieve 
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luchtvochtigheid van meer dan vijfennegentig procent. Na infectie ontstaan bij een 
temperatuur van 12-24 graden Celsius binnen enkele dagen met het oog waarneembare 
symptomen op bladeren en stengels. Na binnendringing van de oömyceet in de plant duurt 
het drie tot vijf dagen voordat er nieuwe sporen gevormd worden. 

De ziektedruk is de laatste jaren sterk toegenomen als gevolg van de agressiviteit van deze 
oömyceet. Aardappelziekte is chemisch met fungiciden te bestrijden. Fungiciden zijn 
chemische bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen die gebruikt worden om ziekten bij 
planten, dieren en de mens, veroorzaakt door schimmels (fungi), te bestrijden. 

Er zijn rassen die meer of minder resistent zijn. Er is verschil in resistentie van de knol en het 
loof. Sommige rassen zijn weinig resistent in het loof, maar hebben nog een redelijke 
resistentie van de knol. Sarpo Mira, Toluca, Sarpo Axona, zijn momenteel (2012) goed 
resistent in loof en knol; die resistentie kan wel over een paar jaar doorbroken worden. 
Bedrijfshygiëne, zoals het afdekken van aardappelafvalhopen en bestrijding van 
aardappelopslag, is gezien de overwintering in zieke knollen een voor de hand liggende 
maatregel. 

Recent wordt ook geëxperimenteerd met GMO om sneller nieuwe resistentere rassen te 
ontwikkelen en is het DNA van Phytophtora infestans in kaart gebracht. 

In de biologische landbouw mogen er geen chemische middelen worden gebruikt en wordt het 
loof van de aardappelen gebrand, voordat er duizend aangetaste blaadjes per twintig vierkante 
meter zijn. 

Tot de chemische bestrijdingsmiddelen die werkzaam zijn tegen Phytophthora 
infestans behoren de fungiciden fluopicolide, van  Bayer Cropscience (merknaam Infinito®), 
dat in 2006 voor het eerst toegelaten werd in het Verenigd Koninkrijk en China  en 
mandipropamid van Syngenta (merknaam Revus™), dat in 2005 werd geïntroduceerd. 

 

 

 



51 

 

 
1900, het wieden van de boekweit werd door drie mensen gedaan op hun knieën 

 

Boerenkinderen  

 

Al sinds de tweede helft van de negentiende eeuw gingen in Nederiand veel boerenkinderen 
op zoek naar een beroep buiten de landbouw. Dit was vooral een gevolg van de sterke 
bevolkingsgroei en het tekort aan landbouwgrond. Dit was geen gemakkelijk proces. Kinderen 
werden opgevoed binnen het boerenhuishouden met het daarbij horende algemene 
verwachtingspatroon dat ze zelf ook op een boerderij terecht zouden komen. Alleen, dit was 
lang niet voor alle kinderen mogelijk, vooral als er veel kinderen binnen een gezin waren. Ook 
in die gevallen waarbij een andere levensbestemming al vroeg vast kwam te staan, was het 
een hele stap om het leven op de boerderij vaarwel te zeggen. 

Naast gezinsfactoren zijn ook de economische mogelijkheden van de landbouw zelf van belang. 
Die konden binnen Nederland, afhankelijk van de regio, sterk variëren. Zowel de veeteelt als 
de bloembollenteelt was tamelijk lucratief, met name vanwege de exportmogelijkheden, onder 
andere naar Duitsland. De teelt van graan had echter zwaar te lijden onder de concurrentie 
op de wereldmarkt. Op de zandgronden in het oosten en het zuiden prevaleerde het 
zogenaamde gemengde bedrijf. Dit was een combinatie van veeteelt en akkerbouw (vooral 
graan). Hier leidden arbeidsintensivering, het gebruik van kunstmest en ontginningen nog tot 
een groei van het aantal (kleine) bedrijven, en het lijkt aannemelijk dat jongeren uit deze 
gebieden hier nog lang relatief gemakkelijk werk konden vinden in de landbouw, althans tot 
de depressie van de jaren dertig. Naast het landbouwstelsel en de economische conjunctuur 
zijn ook de in de regio heersende regels met betrekking tot de opvolging en de erfenis van 
belang. In sommige regio's bleef de boerderij intact en werd het land nooit verdeeld. Dit maakte 
het voor de kinderen die niet tot erfopvolger bestemd waren, moeilijker om op de boerderij te 
blijven. Zij bleven vooral binnen het boerenmilieu als er weinig andere broers en zussen waren, 
het boerenwerk betrekkelijk arbeidsintensief was, de boerderij groot genoeg was om die te 
splitsen, of als er voldoende mogelijkheden waren om een boerderij of serieuze stukken land 
aan te kopen of te pachten. Er moest in elk geval een keuze worden gemaakt; vertrekken of 
op de boerderij blijven. Kinderen kozen er bijvoorbeeld voor om te blijven wanneer ze 
verwachtten dat ze de boerderij te zijner tijd zouden overnemen of wanneer ze konden 
'introuwen' bij een andere boer. Anderen kozen ervoor om te verhuizen naar verder gelegen 
agrarische streken, in de hoop daar een boerendochter of -zoon tegen te komen en te huwen. 
Een laatste mogelijkheid was een vertrek naar de stad. Dit betekende in de regel ook meteen 
een afscheid van het boerenbestaan. Kortom, de beslissing om te migreren was een 
ingewikkelde afweging van familiale en lokale omstandigheden. 
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Om de effecten te onderzoeken van de economische ontwikkeling die Nederland tussen 1850 
en 1940 doormaakte, zijn de onderzoekspersonen verdeeld in vier geboortecohorten; 1850-
1870, 1871-1890, 1891-1910, 1911-1922. Het eerste cohort werd waarschijnlijk het minst 
geraakt door de gevolgen van de agrarische crisis die vanaf ongeveer 1880 de landbouw voor 
een lange periode in haar greep hield. De jongere cohorten moeten deze effecten tijdens hun 
jeugd hebben ondervonden. De grootschalige import van goedkoop graan uit Noord-Amerika, 
Rusland en Argentinië bedreigde het bestaan van talloze landbouwers en landarbeiders in de 
Nederlandse graanregio's. Talloze personen waren gedwongen te emigreren of naar de snel 
groeiende steden in het westen van het land te verhuizen. Ook schakelden nogal wat boeren 
over van graanbouw naar veeteelt, wat op zich weer voor een druk op de prijzen zorgde van 
zuivelproducten zoals melk, boter en kaas. Evenals de tuinbouwers werden de kleine weinig 
marktgerichte boeren op de zandgronden in het zuiden van het land nog het minst getroffen 
door de agrarische crisis. De depressie van de jaren dertig zal alleen effect gehad hebben op 
het jongste cohort. Te verwachten is dat dit een negatief effect heeft gehad op de migratie naar 
de stad, omdat met name de stedelijke werkgelegenheid tijdens de crisis zwaar werd 
aangetast.  

Welke kinderen vertrokken er en waar gingen ze heen? Volgens Long (2005) was er bij de 
migratie naar de stad sprake van een positieve selectie in de zin dat ouders vooral die kinderen 
naar de stad lieten gaan die ook de kwaliteiten hadden om aldaar succes te boeken. Bij deze 
afweging hielden ouders ook rekening met hun latere zorgbehoefte.  In de praktijk zijn het 
vooral de kinderen uit het midden van de geboorterangorde die migreerden, zowel in Noord-
Amerika als in Europa. Ook andere omstandigheden, zoals de omvang van de familie en de 
samenstelling naar geslacht, speelden een rol. Een studie naar de levenslopen van 
Amerikaanse boerenzonen rond 1900 toonde aan dat op boerderijen met veel meisjes, het de 
jongere zonen waren die vaker op de boerderij bleven. Boerderijen kenden immers een 
genderspecifieke taakverdeling; zowel de mannen als de vrouwen werden voor verschillende 
taken ingezet om de boerderij aan de gang te houden. Dribe [2000) suggereert dat ouders juist 
die kinderen aanmoedigden om te vertrekken die, afhankelijk van de lokale gewoonten 
betreffende de genderspecifieke arbeidsverdeling, min of meer overbodig waren geworden op 
de boerderij. In de op export gerichte akkerbouwgebieden, zoals het Groningse Hogeland, 
hadden de vrouwen van de rijkere boeren alleen nog een toezichthoudende rol en 
participeerden ze nauwelijks nog in het echte werk. Na 1900 stuurden ze hun dochters in 
toenemende mate naar (stedelijke) secundaire kostscholen om hun manieren op niveau te 
brengen. Zonen daarentegen kregen lang niet allemaal een secundaire vervolgopleiding, 
omdat dat niet nodig werd gevonden als ze toch in de landbouw werkzaam bleven. In 1917 
schreef een contemporaine beschouwer; ‘In het geven van een meer steedsche opvoeding aan 
de meisjes dan aan de zonen, schuilde het gevaar, dat de als 'dame' opgevoede meisjes, bij 
haar ouders teruggekeerd, zich daar vaak minder goed thuis gevoelden. En dikwijls gaven zij 
er de voorkeur aan een dokter, predikant of advocaat te trouwen, dan op het platteland te 
blijven wonen in een omgeving, waarin de mannen een mindere opleiding hadden genoten, 
dan zij zelf’. 

In de veeteeltgebieden trof men in de regel een heel andere situatie aan. De bereiding van 
boter en kaas was typisch vrouwenwerk, waarvan de geheimen van moeder op dochter werden 
doorgegeven. Hoewel het werk zelf saai en tijdrovend was, waren de vrouwen trots op de 
kwaliteit van de producten die ze maakten. Ze verkregen zo een bepaalde vorm van 
beroepstrots die gepaard ging met onafhankelijkheid, met name ook omdat ze de producten 
meestal zelf naar de markt brachten. Na aftrek van alle kosten en die van het huishouden, 
gaven ze het surplus nog steeds aan hun echtgenoten, maar het gaf hun aanzienlijk meer 
onderhandelingsruimte over de grote beslissingen dan waar andere boerenvrouwen over 
beschikten. Bijgevolg verzetten in vele regio's de vrouwen zich tegen de overgang naar 
industriële zuivelproductie, omdat dit het einde betekende van een typisch vrouwelijk beroep 
met eigen zelfstandigheid. Zelf kaas maken, waarbij vrouw en dochters volop waren 
ingeschakeld, was in Midden-Nederland belangrijker dan in de noordelijker zuivelgebieden. 
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Dit brengt Saal (1958) in verband met de nog sobere, weinig burgerlijke leefstijl van de boeren 
in dit gebied, waardoor relatief weinig energie in het huishouden hoefde te warden gestoken.   

De bloembollenteelt vereiste ook de inzet van de arbeid van vrouwen, met name voor het pellen 
van de bollen, maar dit was alleen van belang in de zomermaanden. Tijdens de rest van het 
jaar draaide de teelt vooral op de arbeidsinzet van mannen. Op de zelfvoorzienende bedrijven 
van het gemengde type waren mannen en vrouwen in gelijke mate nodig voor genderspecifieke 
taken.  

Het aantal in het gezin aanwezige broers en zussen, alsmede de geboorterang, kunnen 
belangrijke factoren zijn bij het verklaren van het al dan niet uit huis gaan van 
boerenkinderen. Gegeven de genderspecifieke arbeidsverdelingen op de meeste boerderijen, 
verwachten we dat meisjes algauw overbodig werden wanneer er al veel zussen aanwezig 
waren, en hetzelfde geldt voor jongens met veel broers. Om dezelfde reden verwachten we een 
zwakker effect van het aantal broers of zussen op het vertrek van een tegenovergestelde sekse. 
In gebieden met ondeelbare erfenissen kwam zowel het recht van eerste geboorte als het recht 
van laatste geboorte voor. Dit kon ook betekenen dat een dochter de boerderij overnam. Ook 
in de andere regio's (met deelbare erfenissen) verwachten we dat kinderen uit het 
middengebied van de geboorterangorde eerder een ander beroep zullen kiezen en de regio 
zullen verlaten dan de eerste of laatste kinderen.  In andere studies die betrekking hadden op 
de bestemmingen van kinderen uit boerengezinnen blijkt dat alle kinderen een grotere kans 
hadden op migratie uit de eigen regio dan het oudste kind (Barrera-Gonzales 1992; McQuillan 
2008). Vertrek uit de landbouw voor een alternatieve carrière betekende veelal een migratie 
over een wat langere afstand of van het platteland naar de stad. Op basis van de literatuur 
kunnen we in elk geval verwachten dat de oudste zoon minder kans had op een migratie dan 
de andere kinderen in het gezin. Ook kunnen we verwachten dat de genderspecifieke 
arbeidsverdelingen tot een 'migratiedruk' op de 'boventallige' broers en zussen hebben geleid. 
Vanwege de verschillende landbouwsystemen verschilde deze druk per regio. 

Een van de factoren die de regionale variatie in het migratiegedrag van boerenkinderen kan 
verklaren, is het aldaar dominerende landbouwstelsel. Nederland kent een brede mengeling 
van landbouwstelsels die onder andere variëren naar arbeidsproductiviteit en de 
vooruitzichten van de kinderen om in de landbouw werkzaam te blijven en een eigen bedrijf 
te beginnen.  

De meeste boerenkinderen groeiden op met de verwachting dat zij ooit zelf ook zouden gaan 
boeren. In het midden van de twintigste eeuw werd dit toekomstperspectief problematisch. Er 
was simpelweg niet genoeg boerenland meer beschikbaar om iedereen aan een gezond 
boerenbedrijf te helpen. En door de toenemende mechanisering waren er op de 
boerenbedrijven ook steeds minder arbeidskrachten nodig. Emigratie en het scholen van 
overtollige boerenkinderen voor een ander beroep werden gezien als de enige overgebleven 
mogelijkheden om alle boerenkinderen aan een toekomst te helpen (Hofstee 1950). We hebben 
kunnen constateren dat vooral de laatst- en eerstgeboren zonen en dochters minder vaak het 
ouderlijk huis verlieten dan kinderen die hier tussenin waren geboren. We hebben ook gezien 
dat broers en zussen van dezelfde sekse elkaar als het ware het huis uit duwden als gevolg 
van de genderspecifieke arbeidsverdeling op de boerderij. Echter, deze mechanismen 
verschilden sterk naargelang het landbouwstelsel. Geboortevolgorde, sekse en het aantal 
broers en zussen verklaren niet de richting en afstand van de eerste migratie. De tendens om 
naar de stad te verhuizen en vermoedelijk het boerenbedrijf definitief achter zich te laten, is 
sterker onder de kinderen die afkomstig zijn van de meer commerciële bedrijven dan van die 
van het traditionele gemengde bedrijf. Voor de meer commercieel georiënteerde boeren zal het 
makkelijker zijn geweest om aan geld te komen, bijvoorbeeld door het opnemen van leningen, 
verkopen van aandelen en obligaties of het verkopen of verpachten van eigen stukken land, 
om hun kinderen hoger onderwijs te laten volgen of om hen te helpen in de stedelijke omgeving 
een eigen winkel op te richten [bijvoorbeeld een handel in boter, kaas en eieren. Onderzoek 
naar het uit huis gaan en de migratiebestemmingen van boerenkinderen in Nederland heeft 
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aangetoond dat verschillende economische en gezinsprocessen tegelijkertijd van invloed 
waren op de beslissingen die de levensloop van boerenkinderen beïnvloeden.  Zowel het 
landbouwstelsel als het aantal broers en zussen bepaalde welke kinderen meer en minder 
nodig waren op het bedrijf. Bron; de rol van gezin en bedrijf.   

 

 

 

 

Crisis   

Het ging de boeren lange tijd goed in de negentiende eeuw. Maar men kan stellen dat tijdens 
de agrarische crisis van 1880 de veranderingen op het platteland in een stroomversnelling 
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zijn geraakt. Op verschillende terreinen voltrokken zich grote veranderingen en verschillende 
bevolkingsgroepen gingen zich actief met allerlei zaken bemoeien. Het onderwijs, de 
levensbeschouwelijke stromingen zoals socialisme en vrijzinnig protestantisme, 
veranderingen in de productiestructuur, eisen voor algemeen kiesrecht, dit alles betekende 
dat de oude plattelandsbeschaving zoals die in de Middeleeuwen ontstond in snel tempo ging 
verdwijnen. De crisis in de landbouw werd verergert door het teruglopen van de veenderijen.  
Hoewel er nog wel verveend werd en aan een beperkte groep mensen werk verschafte werd de 
werkgelegenheid steeds minder.  De steenkool verdrong de turf als brandstof. 

Wat waren de gevolgen van de toenemende werkloosheid? De voormalige veenarbeiders 
begonnen een eigen bedrijfje op de afgegraven veengebieden die opnieuw ontgonnen werden. 
Verder was er sprake van veel migratie naar andere gebieden.  

De beperkingen van de boer aan het eind van de jaren tachtig in de negentiende eeuw waren 
dat er weinig krachtvoer werd gebruikt, de kunstmest nog niet algemeen bekend was daardoor 
was de situatie van de grond slecht. De boeren konden de boter niet zo goed uit de melk halen 
als later de melkfabrieken dat konden. 

De gemiddelde boteropbrengst per koe was niet meer dan honderd kilo per jaar. De totale 
opbrengst per koe zeventig gulden. De uitgaven waren dan wel laag, een boerenknecht 
verdiende honderd gulden per jaar, een boerenmeid vijftig gulden.  Die boeren die geen reserve 
hadden moesten schulden maken of er mee ophouden. De voordelen van een fabriek leken 
erg groot.  

De gehele botermarkt werd uitgeschakeld. En er werd veel werk van de boerderij naar de 
fabriek verplaatst. Dit leidde tot de oprichting van coöperatieve zuivelfabrieken. Deze 
fabrieken werden ook opgericht omdat de boeren concurrentie kregen van particuliere 
zuivelfabrieken. De boeren voelden zich door deze fabrieken uitgebuit. Daarom bundelden de 
boeren hun belangen via gezamenlijk bezit van de fabriek om zo weerstand te kunnen bieden 
tegen de grote private fabrieken. De boeren waren geen socialisten. Ze waren niet tegen 
particuliere productie. De concurrentie met de particuliere zuivelfabrieken bleef nog lang 
bestaan. Veel boeren volgden het liberalisme en het vrijzinnig protestantisme. Enerzijds onder 
invloed van deze ideeën, anderzijds omdat de agrarische crisis van 1880 dit noodzakelijk 
maakte bundelden de boeren hun belangen en voerden nieuwe productietechnieken in. Zo 
kon men beter concurreren tegen de Amerikaanse invoer van landbouwproducten. De 
ondernemerscoöperaties hadden als doel dat de leveranciers van grondstoffen aan een fabriek 
gezamenlijk het beleid van de organisatie bepaalden. Ze werden mede-eigenaar van het bedrijf. 
Bron; Piet van der Lende.   
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De marken  
 
Wij bevinden ons in het tegenwoordige Overijssel, in het land van de Saksen, in het jaar 400 

na Chr.. De hoeven liggen verspreid, meestal door hoogopgaande bomen beschaduwd, zo 

mogelijk aan de vruchtbare oever van de rivier of haar zijtakken. Elke hoeve is omgeven door 

de bouwlanden, die het bijzonder eigendom van de boer zijn, terwijl rondom de gezamenlijke 

hoeven zich de weiden, heidevelden, waterplassen of bossen bomen uitstrekken, welke als 

algemeen en onverdeeld eigendom aan de gezamenlijke vrije bewoners behoren. Zo een streek 

– de hoeven in het midden, daaromheen de bouwlanden, dan de weiden en de heidevelden en 

tenslotte de bossen bomen als grens – noemt men marke. Ieder die hier eigendom heeft is 

markegenoot of, al naar de plaatsnaam dat wijzigt, maalman, buur, boer. Maar zo er verschil 

is van bezit, is er ook verschil van recht. Tussen gindse arbeider, in grauw linnen gekleed, en 

deze herder bestaat groot onderscheid in rechten. Dat de eerste een vrij man is, bewijzen zijn 

ongeknipte haren. Maar dat is zijn enige rijkdom, hij bezit geen enkel stukje grond, maar hij 

werkt bij anderen. De herder van zo-even, die de koeien van de boeren op de gemeene weide 

hoedt en daarin bij beurten door één van de markegenoten wordt bijgestaan, bezit slechts een 

hut of kot met een moestuin en grasgrond daaromheen. Hij heeft hierdoor het recht van 

anderhalve koe. Hij kan dus met een kotter van zijn rang samen drie koeien weiden, recht op 

houthak in de bossen bomen bezit hij evenwel niet. Maar de boer, die de markeherder vandaag 

moet bijstaan, is een volle markegenoot. Hij bezit een huis, omgeven door vrij uitgestrekte 

bouw- en graslanden; hij heeft dus recht op een vol aandeel in bos, water en weide. Deze 

hoeve hier heeft geen goede naam; daar wonen zeven dochters en één van deze moet volgens 

het algemeen geloof een weerwolf zijn. ’s Avonds moet zij, door een boze macht gedwongen, 
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zich een riem van mensenhuid omdoen, ten einde dan als een wilde wolf huilend en 

verscheurend rond te dwalen, totdat het eerste hanengekraai de macht van de boze geesten 

doet ophouden. Onze wandeling door de marke is weldra ten einde. Niet, dat wij geen 

merkwaardigs meer zouden opmerken, want er is nog genoeg te zien wat onze belangstelling 

verdient. Wij zouden ons kunnen laten onderrichten over de godenverhalen, wij zouden een 

offermaal kunnen bijwonen, maar de tijd dringt ons. Werpen wij dan ten afscheid een blik op 

de verschillende graden van horigheid, die dit tijdperk vooral kenschetsen. De eigenaar van 

deze hoeve, die er nog vele in de marke bezit, behoort tot de oude rijke geslachten onder de 

vrijen, die reeds nu de naam van edeling dragen. Menige vrije heeft hij in dienst, want het is 

geen oneer in dienst van de edeling te staan. De man, met wie hij staat te praten – volgens 

zijn ongeknipt haar een vrije – is zijn meier, zijn hoofdbeambte, die het opzicht over al de 

bezittingen van zijn meester heeft. De meier bezit zelf een hoeve, waarop hij zich eveneens 

door een ambtgenoot laat vertegenwoordigen. Maar deze meiers meier is een hieman, een 

onvrije in lichte graad. Zulke hiemannen, ook hofvrijen genoemd, zijn onderworpen aan het 

betalen van enige belasting. Deze hieman, gezeten op een logge vierwielige wagen met twee 

ossen bespannen en met een niet onaanzienlijk aantal korenschoven beladen, komt de 

tienden brengen, waartoe hij buiten de huur van zijn land verplicht is. Bovendien moet hij 

enige herendiensten verrichten; ‘tweemaal bij graze en eenmaal bij stroo, altoos bij zon uit en 

in.’ Dat wil zeggen tweemaal moet hij helpen in de hooitijd en eenmaal bij de oogst. Maar niet 

langer dan de zon schijnt, dus één dag. In het bakhuis zien wij enkele mannen druk aan het 

bakken. Ook zij zijn hofhorigen en dragen de naam van kamerlingen, huisknechten zouden 

we ze tegenwoordig noemen. Zij zijn bepaalde dagen, waarschijnlijk de helft van de week, 

verplicht op de hoeve te werken. De overige tijd kunnen zij voor zichzelf besteden op de grond, 

die zij in huur, soms ook door spaarzaamheid en hard werken, in eigendom hebben. Bij gindse 

smeden en timmerlieden ontwaren wij een reeds bejaarde man. Hij behoort tot de windfangen. 

Hoewel vrij geboren in de verre marke, werd hij eens als marskramer overvallen en met een 

diepe wond naar het huis van de jagers gedragen. Slechts erg langzaam genas hij en toen hij 

een jaar en een dag onder de eigenhorigen had gewoond, paste de Heer het recht van wildfang 

toe – de lucht maakt eigen – en lijfde hem als gunst niet bij zijn eigenhorigen, maar bij zijn 

laten of  hofhorigen. Hij kreeg nu een hut met een klein erf buiten de hoeve, waarop hij nu 

als horige leeft. Hiervoor moet hij wekelijks enige diensten verrichten, terwijl hij als 

handwerkman ook nog meermalen op onverplichte dagen komt arbeiden, waarvoor hij dan 

loon ontvangt. Eenmaal per jaar, op de hofdag, moet hij net als alle onvrijen op de zaalhoeve 

verschijnen om zijn hofhorigheid te erkennen. Verzuimt hij dit dan wordt hij belmundig. Dat 

wil zeggen dat zijn goederen bij zijn dood niet aan zijn kinderen toekomen, maar aan zijn 

Heer. Maar op de laagste trap staan de onvrijen, die men halseigenen, lijfeigenen, dieven of 

manshoofden noemt. Deze worden niet tot de mensen gerekend; zij zijn dingen, waarmee men 

handelt zoals men verkiest. Zij worden gewaardeerd als het vee, wie een van hun dood, moet 

het weergeld, gelijk aan dat van een paard of stier, vergoeden aan de Heer. Geenszins aan de 

familie van de verslagene, want die hebben evenmin recht of aanspraak op iets ter wereld, als 

hijzelf. Doodslag werd in die dagen, en nog lang daarna, alleen met een geldboete bestraft, 

weergeld genoemd, dat men aan de familie betaalde als zoenoffer. Hoe hoger stand, hoe groter 

het weergeld. U ziet ze daar zwoegen, die haveloze mannen met hun korte, nauwsluitende 

lijfkleding van grove wollen stof of slecht leer. Met hun blote knieën en beenkleding van 

lappen, met oude riemen of touwen omwonden. Strikken van dik touw hebben zij om de hals 

en zij dragen kortgeknipte haren. De meesten zijn halseigenen, omdat zij het door geboorte 

werden. Slechts enkelen hebben beter dagen gekend. Deze halseigene, die daar op de akker 

werkt, had vroeger als hofhorige een hoeve van zijn Heer in gebruik. Maar hij verwaarloosde 

zijn land, zodat hem woesting (verwaarlozing) werd bewezen en hij uit zijn hoeve gezet werd. 
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Ook gindse ganzenhoeder, met zijn afgesneden neus en oren, was eenmaal een vrij man. In 

een afgelegen marke leefde hij onbezorgd op zijn vaders vrije hoeve. Maar de Saksen deden 

een inval en maakten hem krijgsgevangen, zodat hij volgens het geldend recht eigenhorig 

werd. Door zijn stoere gestalte evenwel wist hij de liefde van de zuster van zijn meester te 

verwerven en het minnend paar besloot in jeugdige onbezonnenheid naar zijn marke te 

ontvluchten. Het plan werd echter ontdekt en de kwade zaalheer liet de voormalig vrije neus 

en oren afsnijden en verkocht hem toen aan de tegenwoordige eigenaar.  

 

Nog even in het kort samen gevat op welke wijze wij de maatschappij in standen gescheiden 

zagen. De hoofdverdeling is die in vrijen en onvrijen. De vrijen zijn te onderscheiden in 

edelingen en gewone vrijen. De onvrijen bestaan uit hofhorigen en eigenhorigen. Tot de 

eersten behoren de hiemannen of hofvrijen, de keurmedigen en de kamerlingen. De 

eigenhorigen maken zonder onderscheid één klasse uit, hetzij zij door geboorte, door oorlog, 

door huwelijk, door wildfangsgerecht, door misdaad of door welke andere oorzaak hun vrijheid 

verloren hebben. De hofhorige of laat heeft ook in de laagste rang nog rechten en is niet 

volkomen onvrij. Hij kan in eigen persoon voor het gericht verschijnen, zijn zaak behandelen, 

voor zichzelf en anderen de eed doen. Hij mag in de oorlog de wapens voeren en, mits in zijn 

stand, huwen wie hij verkiest. Hij kan eigendom bezitten, verkrijgen of erven, en geldt dit niet 

overal voor onroerend goed, dan toch ten minste tilbare have. Hij kan andere laten, zelfs 

vrijen, in dienst hebben, hij kan lijfeigenen houden en Heer van zijn  minderen zijn. Wie hem 

dood, moet het weergeld niet alleen aan zijn Heer, maar ook, al is het de kleinste helft, aan 

de verslagen familieleden voldoen. De eigenhorige evenwel heeft rechten noch bezittingen, en 

kan die ook niet hebben, want hij is zelf een bezitting, een zaak. Het is hem ontzegd voor het 

gericht te verschijnen of te zweren. Is dat nodig dan moet zijn Heer dat voor hem doen. Wapens 

voeren is hem verboden en hij mag niet huwen zonder de goedkeuring van zijn meester of 

diens wil. Wie hem dood,  moet het weergeld betalen aan zijn Heer, die alleen aan hem verliest. 

Alzo maken de eigenhorigen eigenlijk geen stand uit en bestaan zij alleen als aanvulsel van 

de hofhorigen, wiens leven zij vergemakkelijken. 

 

De markegenootschappen zijn ontstaan in de late middeleeuwen, hoewel hierover echter 

meningsverschillen bestaan. Ze kwamen hoofdzakelijk voor in Drenthe, Overijssel en delen 

van Gelderland. De juridische grondslag van een markegenootschap is een bevestiging van 

een situatie die gedurende vele jaren was ontstaan. Onze eerste landbouwende voorouders 

waren de stichters van de marken. Die wanneer men ze voor het eerst schriftelijk vermeld 

vindt, reeds verscheiden eeuwen oud zullen geweest zijn. Waar marken waren, zullen er voor 

haar bestuur en de bewaking van haar belangen, markegerichten of holtingen gehouden zijn. 

Uit de markeboeken, die, als ze zeldzaam oud zijn, uit de vijftiende, vaker uit de zestiende een 

merendeels eerst uit de zeventiende eeuw dateren, zien wij dat ook toen nog de holtink zijn 

naam eer aandeed en er in hoofdzaak over het hout – over de bomen – werd gesproken. Bij de 

West-Germanen was, volgens Kaemmel alleen huis, hof en voortvaring (ontstaan uit) 

eigendom van de hoevebewoner. Dat oorspronkelijk niet alleen bos en veld maar alle gronden 

die de marke omvatte, onverdeeld markebezit waren schijnt wel vast te staan. Wanneer men 

de markeboeken begint bij te houden, zijn echter de bouwakkers en de weinige binnenweiden 

blijkbaar al in vaste handen. Anders was het met de grond waarop de boerenhuizen en 

bijgebouwen stonden. Deze was in vele gevallen nog markebezit en ook bijna alle bomen, 

tenminste het hardhout; eiken, beuken, enz. behoorden niet de boer of pachtheer, op wiens 

akker of bij wiens huis ze stonden, maar de marke. De bomen en de markegrond rondom het 

huis kon men niet naar eigen goedvinden gebruiken. Het Lutter markerecht bepaalde;  
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Dat welck buer hadde enen gaerde ofte ene maet daer ackeren ofte boeck (eikels of beukenoten) 

in velle dat mach hie myt sijnen eghenen verckenen bedrijven der wijle dat akeren inder marke 

is, of hie machet utlezen ende werpent up die marke, meer laet heet ligghen soe langhe dattet 

inder marke uppe is soe moet hie lyden datmen den gaerden ofte maet openen ghelijck aan 

ander wruchte. 

 

Langzamerhand kwamen deze gronden en bomen in het bezit van de eigenaren van de erven. 

 

De markegenootschappen zijn ontstaan in de late middeleeuwen, hoewel hierover echter 

meningsverschillen bestaan. Ze kwamen hoofdzakelijk voor in Drenthe, Overijssel en delen 

van Gelderland. De juridische grondslag van een markegenootschap is een bevestiging van 

een situatie die gedurende vele jaren was ontstaan. Onze eerste landbouwende voorouders 

waren de stichters van de marken. Die wanneer men ze voor het eerst schriftelijk vermeld 

vindt, reeds verscheiden eeuwen oud zullen geweest zijn. Waar marken waren, zullen er voor 

haar bestuur en de bewaking van haar belangen, markegerichten of holtingen gehouden zijn. 

Uit de markeboeken, die, als ze zeldzaam oud zijn, uit de vijftiende, vaker uit de zestiende een 

merendeels eerst uit de zeventiende eeuw dateren, zien wij dat ook toen nog de holtink zijn 

naam eer aandeed en er in hoofdzaak over het hout – over de bomen – werd gesproken. Bij de 

West-Germanen was, volgens Kaemmel alleen huis, hof en voortvaring (ontstaan uit) 

eigendom van de hoevebewoner. Dat oorspronkelijk niet alleen bos en veld maar alle gronden 

die de marke omvatte, onverdeeld markebezit waren schijnt wel vast te staan. Wanneer men 

de markeboeken begint bij te houden, zijn echter de bouwakkers en de weinige binnenweiden 

blijkbaar al in vaste handen. Anders was het met de grond waarop de boerenhuizen en 

bijgebouwen stonden. Deze was in vele gevallen nog markebezit en ook bijna alle bomen, 

tenminste het hardhout; eiken, beuken, enz. behoorden niet de boer of pachtheer, op wiens 

akker of bij wiens huis ze stonden, maar de marke. De bomen en de markegrond rondom het 

huis kon men niet naar eigen goedvinden gebruiken. Het Lutter markerecht bepaalde;  

 

Dat welck buer hadde enen gaerde ofte ene maet daer ackeren ofte boeck (eikels of beukenoten) 

in velle dat mach hie myt sijnen eghenen verckenen bedrijven der wijle dat akeren inder marke 

is, of hie machet utlezen ende werpent up die marke, meer laet heet ligghen soe langhe dattet 

inder marke uppe is soe moet hie lyden datmen den gaerden ofte maet openen ghelijck aan 

ander wruchte. 

 

Langzamerhand kwamen deze gronden en bomen in het bezit van de eigenaren van de hoeven. 

De boeren in de buurtschappen van onze streek waren voor hun bestaan aangewezen op een 

aantal basisbehoeften. Bouwland voor het verbouwen van granen, grasland voor het weiden 

van het vee en het oogsten van hooi, heidevelden voor het steken of maaien van plaggen voor 

de bemesting van het bouwland, veen voor de noodzakelijke brandstof (turf) en hout als 

geriefhout en de bouw van opstallen. Zolang dat alles in voldoende mate voorhanden was 

ontbrak de noodzaak tot regulering. Toen de bevolkingsdruk toenam, kwam in deze situatie 

verandering. Men begon te beseffen dat, indien iedere nieuwkomer in een buurtschap in 

gelijke mate rechten kon doen gelden op deze genoemde basisbehoeften, er snel een situatie 

zou ontstaan dat er voor niemand voldoende meer zou zijn. 

 

De buurtschappen bakenden hun grenzen af wat vaak ruzies heeft veroorzaakt met de 

aangrenzende buurtschappen. Deze ruzies hebben zich tot het einde van de 

markegenootschappen in het midden van de negentiende eeuw voortgezet. Binnen deze 

grenzen (mark betekent een door grenzen omgeven gebied) werden de nog niet in particulier 
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bezit zijnde gronden gezamenlijk bezit van de markegenoten. Iedere hoeve kreeg het 

waarrecht, het recht op het gebruik van de in gezamenlijk bezit zijnde gronden en een stem 

in de markevergaderingen. Er werd een voorzitter benoemd, de markenrichter of holtrichter. 

De gewaarden konden hun particulier bezit alleen maar uitbreiden door aankoop van de 

marke. De gelden werden aangewend voor gemeenschappelijke voorzieningen zoals 

onderhoud van wegen, bruggen en waterwegen. 

 

Enter telde zevenentwintig waren in het jaar 1568. In het jaar 1660 werd nog een extra halve 

waar verkocht en daarna bleef het aantal waren gelijk tot de opheffing van de marke in het 

jaar 1853. Nieuwkomers die een onderkomen zochten werden met alle middelen geweerd en 

verjaagd. Door oorlogsomstandigheden, vooral in de zestiende eeuw, kwamen veel boeren in 

financiële nood en raakten hun boerderijen met het daarop rustende waarrecht kwijt aan de 

adel en rijke kooplieden uit de steden. De boeren werden pachters waardoor de rechtstreekse 

belangen met de markerechten verwaterde. 

 

Zo ziet de maatschappelijke situatie eruit als op 11 juni 1645 Lambertien Evers Exo, een 

meisje van een boerderij aan de Regge in Enter, in Rijssen in het huwelijk treedt met Lambert 

Aerentz(oon) van het Lentfers (een streek in Rijssen). Een eigen onderkomen stond uiteraard 

hoog op het verlanglijstje van het jonggehuwde stel, maar in die tijden waren de mogelijkheden 

erg beperkt. 

 

Hoe het precies in z’n werk is gegaan is niet te achterhalen. Maar op enig moment hebben ze 

clandestien een hutje gebouwd. En wel in een afgelegen gebied van de Enter marke aan de 

overkant van de Regge in de ‘Weele Moat’ aan de grens van de marke Ypelo. ‘Weele’ betekent 

wilde in de streektaal. Het was dus een drassig gebied langs de Regge. De Enterse boeren 

hadden uiteraard wel in de gaten dat er een clandestiene bewoner zat maar zolang er geen 

overlast veroorzaakt werd, lieten de hem met rust. 

 

In het jaar 1679 is het aantal clandestiene hutbewoners blijkbaar zo toegenomen dat er 

maatregelen getroffen werden. Op de holtink (markevergadering) van 18 juli 1679 werd een 

lijst gemaakt  van de ongewaarde caters (kotter of keuterboer). Op deze lijst prijkt dus ook de 

naam van Weele-Berent, omdat hij zijn woning 'an d'Weele' had. Hij had een hutje gebouwd 

in een afgelegen gebied van de Enter marke, aan de overkant van de Regge, in de 'Weele Moat'. 

De ‘Weele Moat’ was een drassig gebied langs de Regge. Het gebied stond 's winters en in het 

voorjaar doorgaans (in den regel) onder water door overstromingen van de Regge. Alle 

ongewaarden werd aangezegd binnen twee jaar te vertrekken. Hiervan is niet veel 

terechtgekomen want in het vuurstedenregister van het jaar 1682 vermeld als hoofdbewoner; 

Weel-Lambert, een zoon van Berend. Zijn buren zijn Bokdam, Hiltjesdam, Hendrik Exoo en 

Slag-Berend. In het vuurstedenregister staan de plaatsen waar gestookt kon worden en werd 

het schoorsteengeld geheven. 

 

Het register van het zoutgeld van het jaar 1694 geeft weer een levensteken van het erve ‘De 

Weele’. In Enter zijn er dan honderdtwaalf huizen, hutten en boerderijen. Van liefst 

drieënvijftig onderkomens worden de bewoners aangeduid als pauper. Arm dus en arm was 

echt arm in die tijd. Barre tijden dus in Enter. Overigens, Weel-Lambert wordt niet als pauper 

aangeduid, al zit hij wel in het laagste belastingtarief. Het vuurstedenregister van het jaar 

1706 vermeldt; ‘Weel-Lambert’, die vier gulden schoorsteengeld moet betalen. De buren zijn 

dan Bokdam, Hiltjesdam, Esinkdam, Dragonder (een militair die is blijven hangen in Enter), 

Exoo, Jan Berends en Gerrit Evers. 
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Het jaar 1712 is een gedenkwaardig jaar in het bestaan van het erve ‘De Weele’. In de 

vergadering van het markebestuur van 17 augustus 1712 wordt een verzoek behandeld van 

Weel-Lambert, om tot aankoop te mogen overgaan van een uitdrift in de marke Enter. Dit was 

een zakelijk recht dat de eigenaar een omschreven recht gaf op het laten weiden van vee op 

de markengronden, het heiden (steken van plaggen) en nog enkele zaken. Het gaf geen 

stemrecht in de vergadering van het markebestuur. Eindelijk kon het erve ‘De Weele’ dus 

treden uit het in feite clandestiene bestaan, dat meestal oogluikend werd toegestaan. Het 

vergde wel een generatie lang sparen want de aankoop van de uitdrift vergde een bedrag van 

honderdzes gulden, een heel vermogen voor een cater. 

 

Op 10 april 1718 trouwt Albert Lambertz(oon), zoon van Weel Lambert met Janna Langenhof 

uit Enter. Zij worden de nieuwe hoofdbewoners van ‘De Weele’. Op 29 oktober 1719 wordt 

geboren Jan Lambertz(oon) en op 16 augustus 1722 Albert Lambertz(oon). Janna Langenhof 

overlijdt in het jaar 1726. Zonder vrouw kan een gezin in die tijd niet overleven en op 12 

januari 1727 treedt  Albert ter Weele opnieuw in het huwelijk met Berendina Jansen te 

Rouwelaar, afkomstig uit het Deldenerbroek. De mooie Twickelboerderijen Klein Rouweler en 

Groot Rouweler bestaan nog steeds en liggen prachtig in het landelijk Deldenerbroek. 

 

Uit het tweede huwelijk worden nog zeven kinderen geboren. De eerste in het jaar 1727; Jan. 

Daarna volgend in het jaar 1729; Janna, in het jaar 1731; Lambert, in het jaar 1734; 

Jenneken, in het jaar 1737; Janna (Janna van het jaar 1729 is overleden), in het jaar 1739; 

Gerrit en in het jaar 1743; Griete. Het register van de ‘Vijfhonderdste penning’ van het jaar 

1733, een soort vermogensbelasting, taxeert het erve ‘De Weele’ op vijfhonderd gulden. Er zijn 

dan slechts zevenendertig boerderijen die in de vermogensbelasting vallen in Enter. De 

hoogste taxatie van een boerderij die dan nog in eigen bezit is en niet in bezit van de adel of 

rijke kooplieden uit de omliggende steden is duizend gulden. 

 

In het jaar 1748 is er een grote volkstelling in opdracht van de Staten van Overijssel. Alle 

woningen, hutten, catersteden, erven en hun bewoners, kostgangers en personeel worden te 

boek gesteld. In Enter hebben we dan in totaal tweehonderdzestien woningen. Het aantal 

inwoners bedraagt dan twaalfhonderdtwee. Het ‘caterplaatsjen’ van Albert ter Weele en Diena 

Rouweler met de kinderen boven de tien jaar; Albert, Lammert, Jenne en Janna en de 

kinderen beneden de tien jaar; Griete. Uit deze gegevens kunnen we afleiden dat Albert uit 

het eerste huwelijk (inmiddels 26 jaar), nog op het erve woont. De oudste zoon Jan uit het 

eerste huwelijk is ingetrouwd op het erve Koenderink in Enter en wordt daar de boer op het 

erve. 

 

In het jaar 1760 is er weer erfopvolging op ‘De Weele’. De zoon Lammert, geboren op 16 

december 1731, huwt met het buurmeisje Maria Hommers van het erve Evers (bijgenaamd 

De Keizer). Een Hommers was toentertijd ingetrouwd op het erve Evers. Uit dit huwelijk wordt 

een dochter geboren op 16 mei 1762; Aaltje. 

 

Aaltje trouwt op 29 april 1787 met Jannes ten Brinke, die komt inwonen op het erve ‘De 

Weele’. In het jaar 1795 tijdens de Franse overheersing wordt er weer een volkstelling 

gehouden. Hieruit blijkt dat Jannes ten Brinke op het erve ‘De Weele’ van beroep schipper is, 

zoals velen in Enter. Jannes noemt zich dan overigens al Ter Weele. Hun dochter Geesken 

trouwt op 23 mei 1807 met de buurjongen Hendrik ter Keurst van het erve ’De Keurst’ (nu 

Wessels). Bij de invoering van het Kadaster in het jaar 1832 staat Hendrik ter Keurst als 



62 

 

eigenaar vermeld van ‘De Weele’. Het grondbezit is dan ca vijftien hectare. Jannes ter Keurst 

wordt de nieuwe erfopvolger in het jaar 1842. Hij trouwt met Hendrika ter Horst. 

 

In het jaar 1853 wordt besloten de marke Enter op te heffen. Het markebestuur was niet meer 

bij machte de zaak naar behoren te besturen. De verstrengeling met de taken van de 

burgerlijke gemeente Wierden, waartoe Enter behoorde, gaf veel problemen. Het bezit van de 

marke bestond uit duizend hectare grond, bestaande uit heidevelden, groengronden, 

broekweilanden en venen. Via een ingewikkeld systeem werd bepaald hoe deze grond verdeeld 

werd en wie de deelgerechtigden waren. Ook het erve ‘De Weele’ kreeg meer dan tien hectare 

uit deze verdeling. 

 

In het jaar 1869 verkoopt Jannes ter Keurst het achtentwintig hectare grote bezit van het erve 

‘De Weele’ aan Hendrikus Voortman uit Ambt Delden. Jannes vertrekt op vijfenvijftigjarige 

leeftijd met zijn gezin naar Michigan in Noord Amerika. De economische omstandigheden 

waren in die tijd erg slecht en mede vanwege de onderdrukking van het Gereformeerde geloof 

emigreerden veel mensen uit onze streek naar Michigan. Dominee van Raalte was de grote 

animator van deze exodus. Al eerder was de familie Hommers, de buren van Ter Keurst, naar 

Amerika vertrokken. Die familie was toen, slechts vijf mijl van hun bestemming verwijderd, 

jammerlijk omgekomen bij een scheepsramp. 

 

Hendrikus Voortman was gehuwd met Gerritdina Averink, ook uit Ambt Delden afkomstig. 

Hun zoon Gerrit Jan Voortman wordt later de erfopvolger op ‘De Weele’. Hij trouwt met Dina 

Reef, geboren in Elsen. De laatste boer op het erve ‘De Weele’ wordt hun zoon Hendrik Gerrit 

Voortman, geboren op 11 januari 1898. Hij trouwt op 9 juni 1932 met Alberdina Geertruida 

Kolhoop. Op dat moment is moeder Diena Voortman-Reef weduwe van Gerrit Jan Voortman 

en de ongetrouwde broer Johan en zuster Dina zijn ook nog in huis. 

 

Als in het jaar 1960 de weduwe Voortman-Reef overlijdt, wordt het goed ‘De Weele’ onder de 

kinderen verdeeld. Voor de laatste boer op ‘De Weele’ blijft er te weinig grond over – nog geen 

vier hectare – om van te bestaan. Zij vertrekken van het erve en bouwen een huis in de directe 

omgeving aan de Huttemansweg. Op 8 februari 1963 overlijdt Hendrik Gerrit Voortman. Zijn 

vrouw overlijdt op 5 mei 1983. 

 

Johan en Dina Voortman blijven achter op het erve ‘De Weele’ dat meer en meer in verval 

raakt. Door omstandigheden zijn ze beiden in het verpleeghuis ‘Krönnenzommer’ in 

Hellendoorn geplaatst waar Johan en Dina inmiddels zijn overleden. 

 

Het tot bouwval geworden ‘De Weele’ is geveild en aangekocht door de familie Hellendoorn uit 

Noordwijk. Zij zullen in Enter de geschiedenis ingaan als ‘zij die wonen op het spul van ‘De 

Weele’. 

 

In Drenthe, Gelderland en Overijssel en in het aangrenzende Duitse gebied (Westfalen) zijn 

heidevelden, veen, bossen bomen en wilde groenlanden vele eeuwen achtereen 

gemeenschappelijk bezit geweest. Het gebruik daarvan werd geregeld door de besturen van 

de enkele honderden marken. Die zorgden ervoor dat geen roofbouw op de natuurlijke 

hulpbronnen van de boer werd gepleegd. Ze voorkwamen, dat personen van buiten de 

buurtschap, binnen de markegrenzen turf staken, heideplaggen wonnen, bomen hakten of 

vee lieten grazen. Denk nu niet dat de gewone Twentse boer deel uitmaakte van het 

markebestuur. Alleen grondeigenaren; de eigenaren van boerderijen, ook wel de geërfden 
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genoemd hadden wat te zeggen in de marke. Grondbezit was bovendien de toegang tot 

politieke macht. Alleen diegenen die in een buurtschap of marke een van de vanouds 

gevestigde boerderijen in eigendom had, mocht deelnemen aan het bestuur, niet alleen in zijn 

eigen gebied, ook in geheel Twente. In het eigen gebied gebeurde dat op de vergadering van 

de marke. Ook in het gewest, op de landdag, de jaarlijkse klaring (vergadering) met de 

landsheer. 

 

Aanvankelijk kwam de bewoning buiten de steden alleen voor in de vorm van hoeven, die uit 

konden groeien tot havezaten of versterkte boerderijen. In niet-feodale gebieden waren de 

hoevebezitters de enigen die politieke rechten en plichten bezaten, belastingen betaalden en 

voor de krijgsdienst konden worden opgeroepen. Zij vormden – zoals eerder genoemd – het 

bestuur en de rechtspraak in hun woongebied of buurtschap; de 'marke'. Aan deze hoeven 

waren aandelen verbonden. In die tijd werden ze 'waren' of 'waardelen' genoemd en waren 

geldig in de tot de marke behorende 'gemeene' (gemeenschappelijke) gronden. Niet 

hoevebezitters bezaten in beginsel geen rechten. 

 

Toen de exploitatie van de bestaande erven in gevaar dreigde te komen zijn de begrippen als 

marken ontstaan. De marken met al zijn rechten, plichten en de waardelen moeten zijn 

ontstaan op een moment dat de druk op het milieu zo groot dreigde te worden. Op zo'n 

moment is er een collectief belang tegenover buitenstaanders, hetgeen gemeenschapszin (en 

dorpsvorming?) in de hand kan hebben gewerkt. Blijkbaar hadden de splitsingen van 

oudhoevige erven en nieuwere ontginningen al een dusdanige ongelijkheid in erfgrootte tot 

gevolg gehad. Bij de vaststelling van de waardelen werd een simpele regel als; 'één erve krijgt 

één waardeel' onrechtvaardig bevonden. Mogelijk was de oorspronkelijke grootte van een 

hoeve nog bekend en deze op vier 'waren' gesteld, waarna eenieder naar rato zijn waardelen 

kreeg toebedeeld. De marke omvatte ook alle woeste gronden zoals; heiden, bossen bomen, 

venen en beekdalen. De waren of waardelen bepaalden de omvang van de gebruiksrechten 

die een hoevebezitter had in de gemene gronden. Het betrof meestal het recht van plaggen of 

turf steken, het kappen van hout en het weiden van vee. De marke kon een vrije marke zijn 

(het eigendom van eigengeërfde vrije boeren) of een hofmarke (behorende bij een Heerlijkheid).  

 

De marken waren autonoom en regelden hun eigen belangen door het uitvaardigden van 

'willekeuren' (wettelijke regels) en stelden beambten aan voor de naleving daarvan. Zo'n 

beambte was bijvoorbeeld de schutter die tot taak had het vee uit andere marken, als dat op 

verboden gronden liep te schutten (in verzekerde bewaring te nemen). De overtreders werden 

door de schutter voor het markegericht gedaagd, dat onder voorzitterschap van een marken- 

of holtrichter stond. De holtrichter kreeg zijn functie door stemming. Stemgerechtigd waren 

alleen bezitters van waren of waardelen in de marke. In de niet-vrije marken; de hofmarken 

was de functie van holtrichter erfbaar en trad de hofheer of zijn rentmeester als holtrichter 

op. Twente heette in de middeleeuwen het paradijs van de adel vanwege de wildrijke 

jachtgronden die de bewoners van de havezaten er in de uitgestrekte wouden aantroffen. Het 

was een bosrijk gebied. In onze, nu eentonige en boomloze venen vinden wij zelfs nog grote 

bomen die daar zijn omgevallen en vergaan. Ware woudreuzen van tientallen meters lengte. 

Zulke veenbomen leverden het kienhout waarbij de lichtende vlammen onze voorouders op 

winteravonden hun huiselijke bezigheden verrichten. Ook op de hoge heidegrond hebben 

bossen bomen gestaan. Van de vijf marken waaruit in de eerste christelijke tijden het kerspel 

Enschede werd gevormd, eindigen Usselo en Twekkelo op ‘lo’, dat bos betekent. Denk ook aan 

Almelo, Hengelo, Boekelo, Markelo, namen die het begrip bos in zich dragen. Men vraagt wel 

eens waar het Enscheder woud lag. Nog in het jaar 1386 wordt het genoemd. Zou het niet 
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hebben gelegen voor de Veldpoort, die tot de woeste, bosrijke gronden toegang gaf en waar 

zich bij de Brammeler en de Elsmate, Usselo, Boekelo, Twekkelo, Woolde en Hengelo 

aansloten? Mogelijk waren deze boerschappen onderdelen van het woud. Men kan zich wel 

voorstellen dat men in oude tijden te veel hout, te weinig bouwplaatsen en akkers had. Het 

rooien van de bomen moet een moeilijk werk zijn geweest, toen men nog zo weinig metalen 

gereedschap en wapens had. Voor een zwaard en schede werd met zeven koeien betaald, dat 

was de prijs bij de Franken in de zesde eeuw. Op het schudden, rapen of afslaan van eikels 

en beukennoten waren straffen gesteld. De maatregelen tegen het vellen, vervoeren en 

beschadigen van de bomen zou met de straffen op de overtredingen gesteld. Over de 

aanklachten en moeilijkheden die hieruit volgden kon men boeken vol schrijven. In sommige 

marken werd de boeren het bezit van blokwagen, geschikt voor het vervoer van zwaar hout 

verboden. Evenmin mochten ze een zaag bezitten waarmee planken gemaakt werden. De 

houtrijkdom was ook nog in later eeuwen zo groot, dat de overlevering op veel plaatsen nog 

weet van de lange tochten die de ‘kateekert’ (eekhoorn) kon maken zonder de grond te raken. 

Zo zou hij zich uit de bossen bomen van Twickel over de toppen van de bomen naar Oldenzaal 

hebben kunnen verplaatsen. De marken namen verschillende maatregelen tot behoud van 

haar bossen bomen. In bijna elke holtink komt het aanleggen van kampen ter sprake, die met 

eikentelgen beplant of met eikels bezaaid zullen worden. De jonge boompjes werden van daar 

later op open plaatsen in de markebossen uitgepoot. De maatregelen tot aanpoten en 

bescherming van de bossen bomen hebben tenminste een gedeeltelijk succes gehad. Op het 

eind van de achttiende eeuw spreekt men nog van ‘den gemeine eik’ waarmee de eikenbossen 

van de marke bedoeld worden. In de negentiende eeuw besloten verschillende holtinks nog 

tot het verkopen van zwaar hout. Niettegenstaande alle maatregelen die op holtinks werden 

genomen gingen de bossen bomen toch gestadig achteruit. Door het verminderen van de 

bossen bomen verloren de marken en holtingen meer en meer aan betekenis want het hout 

was het kapitaal en betaalmiddel van de gemeenschappen. De holtrichter kreeg bij wijze van 

honorarium bomen toegewezen. Bij wijze van gunst of beleefdheid worden de bomen ‘vereerd’ 

aan invloedrijke personen. Ook voor werken van liefdadigheid, zelfs buiten de eigen marke, 

zowel voor de armenzorg, waartoe iedere marke binnen haar gebied verplicht was, worden 

bomen gekapt. Brand is in die tijden de grote ramp, waarbij ieder mens, maar ook iedere 

marke, stad en dorp tot hulp bereid is, beseffende dat ook zijzelf misschien eenmaal 

hulpzoekende zullen zijn. Ook in zaken van heel andere aard moeten de kosten met hout 

goedgemaakt worden. Als er feest werd gevierd moesten de bomen in letterlijke zin het gelag 

betalen. Dit was langzamerhand gebruik geworden al trachtte men dit wel tegen te gaan. Het 

vastenavond vieren was voor de boeren een groot feest. Het voorgaande in aanmerking 

nemende hoeft het ons niet te verwonderen dat het eens zo bosrijke Twente, bij het opheffen 

van het markebezit omstreeks het jaar 1840 weinig anders dan boomloze heide te verdelen 

viel. Toch leeft nog het besef dat bij een oud gewaard erve eiken behoren te staan en men 

vindt het een schande wanneer zo’n bos gekapt wordt. Geschiedenissen of overlevering weten 

soms nog iets te vertellen over bomen waaraan buitengewone betekenis werd gehecht. Voor 

de hervormde kerk in Enter staan de linden waarover de Enterse dichter Waanders sprak. 

 

De marken waren – zolang we ze kennen – een gefixeerde (vastleggen, vaststellen, het niet 

kunnen loskomen van een vroeger stadium van ontwikkeling) eenheid met een vast aantal 

erven met een vast areaal aan landbouw- en weidegronden. En ook een vastgesteld maximum 

van gebruik van de gemeenschappelijke gronden, de heide en veldgrond. Als we het 

schattingregister van het jaar 1475 leggen naast het verpondingsregister van Twente van het 

jaar 1601 zien we in de opsomming der erven weinig of geen verschil. Ook latere opgaven van 

gewaarde erven en gewaarde caters in de markeboeken sluiten zich hierbij volledig aan. Alleen 
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in die markeboeken staat dan nog lijsten van ongewaarden; caters, brinkzitters; soms 

coveners die bijwoners, inwoners of bijzitters worden genoemd. En de reeds bekende opgaven 

van nieuw getimmerde huizen tussen de jaren 1682 en 1749 zijn helemaal indrukwekkend. 

Ze kunnen niet anders dan het resultaat zijn van het spanningsveld tussen de kordaat en 

met beslistheid gedane markeuitspraken enerzijds en de uitvoering ervan – onder het stempel 

van genoemde christelijke barmhartigheid – anderzijds. Men zette nu eenmaal een arme 

vrouw of een arm – en ook nog groot – gezin niet zomaar in de open lucht, zeker niet als het 

ook nog familie uit dezelfde marke betrof. 

 

Hoewel het probleem van ongeoorloofde huizenbouw in de achttiende eeuw een toppunt 

bereikte is het vanaf het begin in de markeboeken merkbaar. De vergaderingen heetten dan 

wel 'höltings', dat wil zeggen holt-ding; rechtszitting over houtaangelegenheden, de 

clandestiene huizen- en huttenbouw maakt een groot deel van de notulen uit. In de praktijk 

betekende een en ander dat Helle ten Bepseler in de Deldener Es in het jaar 1563 toestemming 

kreeg 'huer leuentlanck oir huesken vnndt hoeueken toe gebruicken' en dat het er na haar 

dood weer zou toevallen aan de marke. Uit deze en nog veel meer gevallen blijkt dat men 

inderdaad of besluiteloos was of ook wel eens geld zag. Als we de lange lijsten van bijwoners 

en dergelijke lezen, die 'uit consideratie', 'uit genade', 'om niet' en 'om Godswille', in hun 

huisjes mochten blijven met toevoegingen als; 'soo lange die olde Moor leefde', 'tijdt oeres 

leeuendtz', of zelfs 'voor den tijd van haar beijden leven lang en niet langer', dan spreekt 

daaruit toch wel een betere mentaliteit dan besluiteloosheid en zelfs gewinzucht. Toch heeft 

deze op zichzelf genomen toe te juichen houding in de meeste marken geleid tot een haast 

ongebreidelde uitbreiding van het woningbestand. Daarmee tot een krachteloos maken van 

de op het oog zo vaste markewetten en markeverordeningen. 

 

De vraag die zich voordoet is wat we ons van deze meestal niet al te stevige bouwsels hebben 

voor te stellen. Ze vielen alle buiten het eigenlijke, reglementaire bouwpakket waren alle 

illegaal, zonder toestemming vooraf van de markeboeren op de gemeenschappelijke gronden 

neergezet. De toestemming naderhand had haast altijd het karakter van 'gedogen'. Doorgaans 

is sprake van 'huiske(n)s', 'hoevekens' of 'getimmertens', een enkele keer van 'hutte'. Hutten 

worden dus duidelijk onderscheiden van 'huisjes'. Het waren kennelijk onaanzienlijke 

bouwsels, bestemd voor de allerarmsten, die leefden van wat anderen hun gaven. En het is 

geen wonder dat we zo weinig afbeeldingen ervan beschikken. In de registers van nieuw 

getimmerde huizen tussen de jaren 1682 en 1749 wordt de grootte van hutten en verdere 

huizen slechts in een aantal marken opgegeven. Onder Albergen staan drie hutten genoemd, 

alle van drie gebond en met een oppervlakte van resp. tien bij dertien, negen bij twaalf en tien 

bij dertien voet (een voet is 28-32 cm). Een goed beeld van zo'n hut krijgen we uit de foto's 

van de hut van Maas Mans ofwel Niehoes Mans in Beuningen. De hut stond op de rand van 

de oorspronkelijk gemeenschappelijke markengronden. We kennen nog de zogenaamde 

Keizersjanmaatshut. Het was een houten bouwsel met nauwelijks manshoge zijwanden. De 

gemeente Lonneker brak het in 1894 af. Nog omstreeks het jaar 1910 woonde Hutten-

Benaads in een geheel houten hutje met aan een zijde plaggewanden. Het stond op 't 

Gemeenteveld tussen Delden en Borne. Hutten bestaan er gelukkig niet meer. Toch is de 

herinnering eraan niet alleen blijven bestaan in familienamen als Hutten of Huttenhuis of in 

andere namen zoals Huttenveld, Huttenweg en ook wel in de namen van boerderijen. 

 

Nog lange tijd hebben er enkele huisjes bestaan die een beeld kunnen geven van zulke 

optrekjes, die we de gehele markegeschiedenis door tegenkomen. Zeer armoedig maar toch 

nog geen hut. De voorgevel en gedeeltelijk de zijmuren waren van vakwerk met 
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baksteenvulling. Het achterste derde 'vak' van de zijmuren was van strovlechtwerk, de 

achtergevel was grotendeels met heide bekleed boven de met baksteen gevulde vakwerkmuur. 

Het huisje van de 'Lattropsvrouwleu' in Langeveen stond er nog – leeg en zeer vervallen – in 

het jaar 1965. Zulke huisjes, kleine boerderijen, op markegrond gebouwd, zonder enig ander 

recht dan een bestaan bij de gratie van de boeren waren ondanks alles al in de vijftiende en 

zesde eeuw een geregeld en aanvaard verschijnsel. Bij diezelfde gratie waren de bewoners 

ervan gebonden aan een opgelegd bestaansmaximum in vee en bouwgrond, van de 

markengronden mochten ze verder geen gebruik maken. Zo lagen ze verspreid, soms in een 

wijde onregelmatige krans rond de aaneengesloten erfgronden. Soms konden ze zich 

groeperen rond een aaneengesloten stuk ontginning, een complex landbouwgronden, 

aangeslagen uit de in oorsprong gemeenschappelijke markengronden. Meestal lagen de caters 

verspreid rond en soms tussen de oude gewaarde erven, steeds op de grens van de 

gemeenschappelijke markengronden. Soms ook vormden de daarin kleine eilandjes.  

 

De boerderijen en opstallen waren gebouwd van vergankelijk materiaal (leem, riet en hout) en 

gingen een beperkte tijd mee. De bodem van deze huisplaatsen was door de mest van de 

veestapel en huishoudelijk afval verrijkt, verdween onder de ploeg en werd als bouwland in 

gebruik genomen. De nieuwe bebouwing werd waarschijnlijk verplaatst naar de nieuwe 

akkergrens. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze oude verlaten huisplaatsen de basis vormen 

van de in deze streken zo markante essen. Een recente opgraving op de es bij Elsen van 

aardewerk uit de Germaans-Romeinse tijd bevestigt dit vermoeden. Dit zou een verklaring 

kunnen zijn voor het verschijnsel dat er veel meer grafvelden en urnenvelden gevonden zijn 

dan nederzettingen. 

 

De aan elkaar grenzende marken lagen nog al eens met elkaar overhoop. Doorgaans betrof 

het verschillen over de begrenzing. In de oude markeboeken (de notulen en verslagen van de 

markevergaderingen) wordt hierover regelmatig gewag (melding) gemaakt. De grenzen van de 

marken werden doorgaans met palen of stenen aangegeven, de zogenaamde Lakestenen of 

Lakepalen. Deze grenzen moesten regelmatig door de markegenoten gecontroleerd worden, 

dit noemde men de 'lakegang'. Het oud Saksische woord 'lake(n)' heeft dan ook niets met 

textiel van die naam te maken maar betekent grens of scheiding. Een nog weinig in Nederland 

voorkomend runderras; de lakenvelder dankt zijn naam aan de markante scheiding of 

begrenzing van de kleurpartijen van zijn vacht. 

 

Oorspronkelijk moeten de holtinks onder de blote hemel gehouden zijn, steeds op dezelfde 

plaats, later doorgaans (in den regel) op de deel van het daarvoor aangewezen erve. Op 18 

oktober 1726 vergaderen in de kerk van Enschede goedheren en boermannen van Usselo. 

Besproken werd een geschil met Buurse over het gebruik van de ‘Slaagermaat’. In het weiland 

lag vroeger de kuil waar recht werd gesproken, de 'sproakkoele'. Tijdens de holtink 

(markevergadering) over de gemeenschappelijke markengronden werd hier de 'baenke' 

gespannen. Met een touw werd de kuil afgezet en werden tafels en banken geplaatst. 

Hierbinnen namen de markenrichter met zijn helpers, de kornoeten of cornoten plaats achter 

de tafels. Dat gebeurde bij 'klimmende sonne'. Ook namen de erfgenamen en de meiers 

(pachtboeren) op de banken plaats. De hele dorpsgemeenschap was bij de vergadering over 

het markebezit betrokken. De caters hadden geen stemrecht maar bezochten wel de 

vergadering, ieder met een grote stok in de hand. Het gewone boerenvolk was vroeger niet zo 

rap van tong. Werd er iets gezegd dat hen niet zinde, of waren de boetes voor het teveel kappen 

van hout te hoog, dan begonnen ze zich op te dringen en met hun stokken op de grond te 

kloppen. Deze taal werd door de markenrichter, die recht had op tweederde van de opbrengst 
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van de boetes, even goed verstaan als woorden, misschien nog wel beter. Ook onderling wisten 

de caters zich met deze stokken, ook wel koezen (gemaakt van eikenhout of rozenhout) 

genoemd, bij verschil van mening geducht te weren. Uit de markeboeken blijkt wel dat de 

holtink als een feest werd beschouwd, of met een feestmaaltijd eindigde. Minder duidelijk is 

het mij echter wie aan deze maaltijden deelnamen. Zaten de eigengeërfde boeren met de 

grootgrondbezitters uit adel en geestelijkheid aan? Kregen ook de halfgewaarden en kotters 

hun deel? Wat het bier betreft, men verkreeg het voor een groot deel uit boeten voor kleine 

overtredingen. Ook waren enkele, door boeren of kotters in gebruik verkregen of genomen 

grondstukken, belast met de levering van een hoeveelheid bier op de holtink. De hoeveelheid 

was in zijn geheel genomen wel zo groot dat niemand dorst hoefde te lijden. Menigmaal zal 

het einde van een holtink overeenkomst hebben vertoond met het ‘Ding’ in Anna Holmer (Anna 

Holmer oder die Wiedertäufer, eine historische Erzählung aus der ersten Helfte des 16e 

Jahrhunderts, den hintergelassen papieren eines alten Schulmeisters nacherzählt von 

Professor Arnold Fokke) beschreven waar de aanwezigen na gedane arbeid luidkeels zingen: 

 

Hier sitt so mannig dorstig Mann 

Dee nich meer lange wachten kann 

Sett an! Sett An! 

 

Overigens is dit ‘Ding’, dat het midden schijnt te houden tussen een Veemgericht en een 

Holtink, hier waarschijnlijk historisch weinig van betekenis. De boeren, kleinen en groten 

hebben het gelag waarschijnlijk in hoofdzaak betaald. Op hen drukten vele lasten en 

herendiensten, ook in de achttiende eeuw nog en daarbij de gehele of gedeeltelijke kosten door 

de holtink veroorzaakt. De Brinkzitters van Lonneker moeten jaarlijks ieder achtentwintig 

stuivers en een paar kippen leveren. Soms worden de lasten voor de boeren te zwaar. In het 

jaar 1644 schrijft men in Lonneker;  

 

Alsoo die huysluiden doleeren (afscheiden), dat den jaerlyxen holtinck tot groote kosten van de 

marcke lopet, is geresolveert (besloten), dat voortanne alle drie jaeren eenen gemeenen holtinck 

sal geholden worden, doch so nodich sollen holtrichter bij kerkenspraecke (na de dienst op het 

kerkplein) sulx notificeren (bekendmaken). 

 

Er is ook een lijst in het markeboek opgenomen van kosten voor eten en drinken, niet alleen 

bij de holtink maar ook van wat de holtrichters en verschillende goedsheren bij het gaan naar 

of het komen van het markengericht in Oldenzaal verteerden of op kleinere bijeenkomsten 

daar gebruikt hadden. Een grief van de ‘huysluiden’ is dat ze veel onbetaalde arbeid aan 

wegen, straten, beken en waterleidingen en voor ander grondwerk. Men schrijft in Markelo: 

 

Dat ten allen tijde wanneer de ingezetenen van Marckel uit naam van den holtrichter 

verbadenen sind ofte worden om in de gemeente te graven of in ’t maken of repareeren van de 

wegen of andersins te verbeteren, dat alsdan ieder ingesetene van Marckel, niemand 

uitgezonderd, zoodra de klok getrokken wordt, sal coomen te graven ter plaatse waar 

haarluiden bevolen wordt, bij die poene (pene; op straffe van) van een halven goudgulden bij 

ieder uitblijven te verbeuren (beuren is betalen met pand). 

 

In het laatst van de achttiende eeuw en begin van de negentiende eeuw, toen in de holtinks 

de plaatsen die vroeger door de adel of geestelijkheid waren bezet door boeren en burgers 

werden ingenomen, toen de markebossen hun bomen en het markebestuur zijn macht en 

aanzien grotendeels verloren hadden, zal de holtink langzamerhand een minder gewichtige 
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en minder feestelijke bijeenkomst geworden zijn. Mr. B.W.A.E. Sloet tot Oldhuis die in het 

jaar 1838 zo uitvoerig over dit onderwerp schrijft, maakt ze in die tijd van verval nog mee en 

zegt er dan van: 

 

Wij hebben nog Gezworenen of Schutters, die niet meer zweeren of schutten. Wij houden nog 

holtingen waarop de boer, met de kin op de koeze leunend, zijn veto uitbrengt als een Poolsche 

Magnaat; waarop men met gloeyende aangezigten, onder wolken tabaksrook, besluiten neemt 

om ze nooit uit te voeren, want hier is een wetgevende zonder uitvoerende magt voor handen. 

 

 

Uit het verpondingsregister van Twente van het jaar 1601: 

 

 

Register ende verteickonge der landerien in Enter marcke (fol 162). 

 

 

2596. Leuwerwehrdt erve, 5 mudde landes, gifft den 4 gast. 

          1602 Leuwerwehrdt, 5 mudde landes, 1 daghwerck 

          hoilandts.  

          1980 Erfgenamen 't Leyerweerdt, gesplitst in een 

          boerderij met als bewoner  G. Bouwhuis, 

          Leyerweerdsdijk 4, en een woonhuis bewoond door H. 

          Bloemendaal, Leyerweerdsdijk 6. Het woonhuis was 

          aanvankelijk het koetshuis dat hoorde bij de 

          ambtswoning van de burgemeester van Wierden die 

         daar heeft gestaan en in 1883 is afgebroken.  

 

 

2600. De Roeters, 7 mudde landes, giffte den 4 gast 3 - 13 - 0.           

          1475 Rotershus, 2 s., bet. 3 golden r.g. d. 

          1602 Roeters, 7 mudde landes, darvan twe mudde 

                  landes woeste, 3 dachwerck hoilandes. 

          1953 Roeters; verdwenen. Lag op de lege plek ten 

                   zuiden van de vrachtrijder Ezendam. 

 

2601. Jan ten Oldenhave, 2 mudde landes, gifft den 4 gast. 

   1602 Jan ten Oldenhave, 2 mudde landes, iss   

            veldwegen ende ligt dat landt woeste. 

   1980 Heeft gelegen op de zuidhoek waar vroeger de        

            Lage Dijk op de Dorpsstraat uitkwam. 

   1475 Oldehof, 2 s., pande nemen. 

   1953 Oldhover (Loaver); nog bekend. Ten zuiden van  

           de Lage Dijk  gelegen. 

 

 

2604. Aele ter Hoffstedde, 1½  mudde landes, ystimeert op 4   

          scheppel gersten en de ½  mudde roggen. 0 - 22 - 8. 

          1475 Hofstede, 1 s., bet. 1½  golden r.g., d. 

          1602 Aele ter Hoffstedde, 1 ½ mudde landes, 2 dachwerck   



69 

 

                   hoilandes, ’t welck gebruicket Reint Peters. 

         1953 Hofstedink (Horstink); thans nog bekend, ligt 

                  aan de Horstinksteeg. 

         1980 Afgebroken in 1977. Herbouwd aan de Eversdijk 

                 2, bewoner familie Pluimers. Heeft gelegen  

                 zuidelijk van de Horstinksteeg, ongeveer 50 

                 meter vanaf de Dorpsstraat 

 

 

2608. Willem Evers, 9 mudde landes, gifft den 4 gast. 4 - 15 - 0. 

          1475 Hermannishus, 2 s., oir koren verdorven, sal 

                   men penden. 

          1602 Hermesel, 9 mudde landes, darvan gebruicket 

                   Adam Tolleners 1 mudde, Aha Geerdt 1 mudde, 

                   den eigenaar 1½ mudde, Gerdt Evers 3 

                   scheppel, Tuinck 1 scheppel, Jan Jacobsen 1 

                   mudde, Morgenstern ½ mudde, Derrick Jordens 

                   2 mudde. 

          1953 Hermsel; versplinterd. Thans de drie achterste 

                   huizen aan de Werfstraat. 

          1980 Werfstraat nr. 4 en nr. 6. 

 

 

2610. De Borger, 8½ mudde landes, gifft den 4 gast. 4 - 7 - 8. 

          1475 Borcharding, 2 s., bet. 3 golden r.g., d.  

          1602 Borcherinck, 8 mudde landes, drei dachwerck 

                   hoilantz, dat hoilandt bruickett Lubbert Palten. 

         1953 Borgink; versplinterd. Thans de Coöperatie. 

         1980 Heeft gelegen zuidelijk van perceel nr. 51 aan de 

                  Dorpsstraat. 

 

 

2612. Derrick Sweers, 2½ mudde landes, gifft den 4 gast. 1 - 7 - 8. 

         1602 Derrick Swiers, 2½  mudde landes. 

         1980 Is in 1979 afgebroken en herbouwd aan de 

                  Achteresweg door de familie Pluimers. 

 

 

2614. Derrick ter Hoffstedde, 3 mudde landes (c, gifft den 4 gast. 2 - 0 - 0. 

         1602 Derrick ter Hoffstedde, 3 mudde landes, 2½   

                  dachwerck hoilandes. 

 

 

2617. Jan ter Ese, 9 mudde landes, gifft den 4 gast. 4 - 15 - 0. 

          1475 De Eso, 2 s., bet. 3 golden r.g., d. 

          1602 Ter Eese, 9 mudde landes. 

          1953 Ezink; nog bekend. Is gelegen achter de 

                   Openbare Lagere School. 

          1980 Lag ten zuiden van Plecht, erf nr. 2609 
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2621. Bernt Hubbelinck, 8 mudde landes, gifft den 4 gast, 4 - 0 - 0. 

          1475 Hubbelding, 2 s., bet. 3 golden r.s., d. 

          1602 Hubbelinck, 8 mudde landes, darvan 1½ 

                   mudde landes woeste, 4 dachwerck. 

         1953 Hobbelink; verdwenen. Thans de huizen ten 

                  noorden van de  Stationsweg. 

         1980 Heeft gelegen aan de Stationsweg ter hoogte van nr. 2 B. 

 

 

2630. Gerdt ten Katteler, 5 mudde landes, 1 daghwerck. 

         1474 Catler, is en kathe, 1 s., d. 

         1953 Katteler (bedoeld wordt het bouwhuis, niet de 

                  havezate Het Katteler) 

         1980 Kattelsboer, bewoners E.A. ter Haar, 

                  Kattelaarsdijk 4 

 

 

2633. Noch Herman Wolters, gekommen op ein woeste erve, groit 7½ mudde landes, sall 

tokommende jar geven den 4 gast. (d. 

         1475 Weterding, 2 s., bet. 3 golden r.g., d. 

         1602 Weterinck, 7½  mudde landes, 3 dachwerck. 

         1953 Weterink; versplinterd. Lag ten zuiden van Van 

                  Uitert tot en met Schipper  

         1980 Heeft gelegen aan de Dorpsstraat ten noorden 

                  van de R.K. kerk 

 

 

2635. Eckerinck erve, heel belmondig, ongedaen t' seyen offte t' weiden. Groite 6 mudde 

landes, hoert Aele Eckerinck to Deventer (f. 

          1475 Eckerding, 2 s., bet. 3 golden r.g., d. 

          1602 Eckerinxk, 6 mudde, iss woeste, uiterhalff 6 

                   scheppel landes gebruikcket Willem Evers. 

          1953 Ekkerink; versplinterd. Lag tussen Roeters en 

                   de Lage Dijk. 

 

 

2636. Van 't erve Roeters, 2 mudde landes woeste, hoert Scheel van Welvelde. 

 

 

2640. Van Willem Evers erve, behoerende Van der Becke, 7 mudde landes woeste. 

 

 

2646. 1475 Langehoff, 2 s., oir koren is verdorven, sal men penden. 

          1953 Langenhof; versplinterd. Lag tussen Olthof en 

                  de Horstinksteeg. 
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2648. 1475 Brinchus kathe, 1 s., bet. My 1 s. 

          1953 Brinkhuis; verdwenen. Lag op de Hoge Brink. 

 

 

2649. 1475 De Dues kathe, 2 s., oir koir verdorven, penden. 

          1953 Na 1500 niet meer genoemd. 

 

 

2651. 1475 Effing, bodequet, 2 s. 

          1953 Effink; versplinterd. Thans R.K. zusterhuis en  

                   school. 

 

 

2652. 1475 Hardenberch, 2 s., bet. Tole 3 golden r.g., d. 

          1953 Na 1500 niet meer genoemd. De plek achter de 

                   Coöperatie heet nu 'de Berg'.  

 

 

2653. 1475 Brandehus, my de Richter strecken dat ein 

                   garden is en ghein kate, lifftucht, 1 s. 

          1953 Is nooit een erf geweest. De oude pastorie      

                  (Hervormd Dienstgebouw) is in 1708 gebouwd 

                  op 'Brandes gaerden'. 

 

 

2657. 1602 Perike, 5 scheppel landes. 

          1980 Koerdam, bewoner H.J.W. Kolhoop, 

                   Kartelaarsdijk 8. 

 

 

* twee mudden:8 schepel (is ongeveer 1.2 ha) 

 

 

We lezen dat erve Leyerweerd (Leuwerwehrdt erve) in het jaar 1602 5½ 'mudde landes' 

groot is en als belasting 1 werkdag op het hooiland (1 daghwerck hoilandts) dient te 

betalen. Eveneens in het jaar 1602 leverde Weterink, eigenaar van 7½ 'mudde landes, 3 

dachwerck.’ In het jaar 1475 lezen we over Langehoff dat hun koren (oir koren) is 

'verdorven', sal men penden (panden). 

 

 

De overige erven met hun landerijen in Enter waren: 

 

-         Exhoe, 1602, 5½ mudde landes, Wierdenseweg 28. 

-         De Kopper, ein kotter, 2½ mudde landes, 1602. 

-         De Boese, 1602 (De Beuse) 3½ mudde landes,      

          Wierdenseweg 10. 

-         Herman Dercx, 2 mudde landes, 1602. 

-         De Decker, 1602, 3 mudde landes, waarschijnlijk 

          bekend als Deks, afgebroken in 1976. 
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-         Jan Tuuick, 1602, 7 mudde landes, 1953; Tuinck, 

          later Brinkwillems, nu huis van Lammertink. 

- Jan Smeddinck, 1602, 9 muddes landes, 1953: 

          Smeink, versplinterd. Lag in rij woonhuizen waarin het 

          postkantoor is gelegen. 

- Hans Schomaker, 1602, 8 mudde landes. 

- De Plecht, 1602, 6½ mudde landes. 1980; heeft  

         gelegen tussen Dorpsstraat en Schipperstraat, 1953: 

         De Plecht versplinterd; nu huizen van Ter Plecht  

         (Scholten) en Ezink (Kos). 

-        Albert Evers, 1601, 3 schepel landes; 1602; 3 schepel 

         landes, dat ligt nu woest und hefft het niet mehr in pacht. 

-       Berent Hagemans, 1601, 2½ mudde landes; 1475: 

        Duvelshus, 1953; Hagemans versplinterd; nu de 

        huizen tussen Rutenfrans en Burgers. 

-       Gerdt Berndes, 2 mudde landes, 1602. 

-       Jan ter Ese, 1601, 9 mudde landes, 1475; De Eso, 

        1953; Ezink, was gelegen achter de openbare lagere school. 

-       Henrich Koenerinck, 1601, 9 mudde landes, 1475; Conrading,        

   1953; Koenderink verplinterd. Nu de huizen van Velten (Baks)  

   tot en met Rutenfrans. 

-      Jan Roerkinck, 1602, 8 mudde landes, 1475; Roderding, 

  1953; Roerink versplinterd, heeft gelegen aan de Dorpsstraat bij   

  de jongensschool, nu waarschijnlijk de huizen van Burgers en  

  Klinkhamer. 

-      De Beldt, 7 mudde landes, 1602, Schoppenjantje op de Bëlt, 

       tijdens de ontginning in 1910 verdwenen, heeft  gelegen bij de  

       Rondweg. 

-      Bernt Hubbelinck, 1602, 8 mudde landes, 1475 Hubbelding, 

      1953; Hobbelink, verdwenen, nu huizen ten noorden van de 

      Stationsweg ter hoogte van nummer 2B. 

-     Esken Volbertinck, 1602, 3½ mudde landes, 1475 Folberting, 

     1953 Volbrink, versplinterd, Brinkstraat 1, nu huizen ten westen 

     van de Brinkstraat. 

-    Jan ter Morsche, 1601, 5 mudde landes, 1602;  Morschman.    

-    Derrickc Geersen, 1601, 2½ mudde landes, 1602:Derrick Gerssen  

-    De Frericx, 8 mudde landes, 1602, waarschijnlijk 

     bijnaam Kaaksgert, afgebroken in 1945, zou gelegen hebben bij  

     de Freriksweg. 

-    Groite Lambert, 1602, 6 mudde landes, 1475 Lamberting, 1953;   

     Lammertink, versplinterd, lag ten zuiden van Klinkhamer tot en 

     met Van Uitert, op de noordhoek van de Dorpsstraat en de 

     Pastoor Heimerinkstraat. 

-   Hagemans Groete,  1601, 2½ mudde landes, 1602: 

    Hagemans Groite. 

-   Aele ten Sande, 1601, 4 mudde landes, 1602; Ale ten 

    Sande, waarschijnlijk Zanink, op de hoek Zuiderstraat 

    Morslaan. 

-   Roerkinck Groite, 1601, 1602. 
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-    De Bulner 1601, 4 mudde landes, 1980; nog bekend 

     als Bulders Jan Wilm, geen boerderij meer, Bullenaarsdijk, nu de Rover naast 

Ezendam.  

-    Herman ten Sehendamb, 1601, 9 mudde landes, 1602: 

     Sehendamb, 1980; Zeandam, bewoner B.J.H. O., 

     Zeendamsweg 2. 

-    Smalbrugge, 1601, 5 mudde landes, 1602;  

     Smalbruggen. 

-    Oldenhaver erve, 1601, 7 mudde landes, ligt woeste, 

     gehoerich in ’t kloister to Alberge. 

-    Van Juynck erve, 1601, ½ mudde landes woeste, 

gehoerende in ’t kloister t’ Almeloe. 

-    Van Smeddinck erve, 1601, 3 mudde landes woeste, 

toebehorende Bentinck. 

-   Van des Borgers erve, 1601, 3 mudde woeste, 

gehoerende Ter Walle. 

-   Van Koeverinck erve, 1601, 1½  mudde woeste, 

     hoerende Itterssum. 

-   Van Belts arve, 1601, 2 mudde woeste, ein  

probstesguedt. 

-   Van Hubbelinck erve, 1601, 1½ mudde landt woeste, 

tobehoerende Herman van Voerst. 

-   Butendyck 1475, 1953; Boddendiek, versplinterd, lag 

in de Bokkenhoek. 

-   Coldehof, 1475, 1953; Kolhof, versplinterd, nu huizen 

ten oosten van de Boerdijk. 

-   Lovelding, 1575, 1953; Leuvelink, versplinterd, nu R.K. 

zusterhuis en school. 

-   Esskens, 1602, 8½ mudde landes, 3 mudde woeste. 

-   Bockdam, 1602, 4 mudde landes, darvan gebruicket 

    Bockdam 6 scheppel landes, de rest iss woeste. 

 

 

In Wierden woonde in het jaar 1601 Johan Coerdes. Hij was in het bezit van 1 huisstede ende 

gaerden, 1 half molder. Er is geen adres vermeld derhalve weet ik niet of het één van mijn 

voorouders is. Coerdes, Koers, het zou zo maar kunnen. Mijn grootvader is geboren in een 

caterstede in de Huurne. Het enige wat er nog van over is gebleven is een schilderij. De 

caterstede is vastgelegd op zes tegeltjes in een lijst. In het jaar 1645 werd Koers als Coursel 

geschreven. 

 

Over het markebestel is nog veel meer te vertellen. Zo gold in deze streken het Saksisch 

erfrecht wat inhield dat alleen de stamhouder de hoeve en het land erfde, de ander kinderen 

erfden niets. Wel was de oudste verplicht, zijn broers, zusters, ongehuwde ooms en tantes, 

kost en inwoning te verschaffen, in ruil voor de arbeid die zij op de hoeve verrichten. Dit klinkt 

ons tegenwoordig erg ondemocratisch in de oren, maar verdeling van het bezit zou de wortels 

van het bestaan aantasten. De jongeren die een leven als ongetrouwde knecht of meid op het 

vaderlijk erve niet zagen zitten, trokken weg. Sommigen vestigden zich clandestien in een 

verlaten uithoek op de woeste markengronden, door met behulp van vrienden bij nacht en 

ontij een plaggenhut te bouwen. Het was een ongeschreven markewet; wanneer er 's morgens 
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rook uit de schoorsteen komt men op deze plek mag blijven. 

 

De marken waren verplicht hun armen te onderhouden. Wel werden strikte voorwaarden 

gesteld aan de maximale grootte, omdat dit medegebruik van de markengronden ten kosten 

ging van de gewaarden. Deze nieuwelingen verkregen nimmer waardelen en moesten voor het 

gebruik van de gemene gronden een jaarlijkse vergoeding betalen. Zo'n keuter- of caterstede 

(boerderijtje) mocht niet uitgroeien tot meer dan vijf gebond (ruimte tussen twee gebinten of 

stijlen). De naam keuter of cater leeft nog steeds voort, denkt u eens aan de textielfabriek 

Nijverdal Ten Cate en aan de vele namen met een voor- of achtervoeging met 'kate', 'cate', 

'kotte' of 'keuter'. De woeste markengronden vormden een onlosmakelijk onderdeel van een 

hoeve. Het aantal stuks vee was afhankelijk van het aantal hectare woeste grond waarover 

men kon beschikken. 

 

Zij die door allerlei oorzaken verarmden, of kinderen van niet-bezitters, waren er ellendig aan 

toe. Men hoeft slechts de stadsrekening in de oude archieven der kleine steden na te zien om 

te ontdekken hoe ten hemel schreiend de toestanden waren. In Delden had men een speciale 

voerman die de armen der stad – waar men geen raad mee wist – op zijn wagen laadde en te 

Goor bij het stadhuis afzette. Het hielp bitter weinig, de volgende dag reed een karrenman uit 

Goor met de vracht naar Delden terug, met nog een aantal armen uit Goor erbij. Was het in 

de steden voor zwervende armen onhoudbaar, in de marken en buurtschappen was het nog 

erger. Hier hield men zovele malen per jaar als het werd goedgevonden een complete drijfjacht 

op de honderden ongelukkige paria's, de zogenaamde huttenbewoners. Bovendien had iedere 

marke zijn armenjagers en politie, die dag in, dag uit de armen achterna zat. Dit alles kweekte 

een haard van misdaad op vele plaatsen. De sterksten en brutaalsten onder dit volk 

verschaften zichzelf recht, meestal met knuppel of mes. Was het misschien aan deze 

toestanden toe te schrijven, dat eerst Huttenkloas alleen, later met zijn vrouw en kinderen – 

en met hen vele anderen – diefstallen en inbraken pleegden? Huttenkloas woonde destijds 

aan de weg van Delden en Beckum naar Hengevelde en kerspel Goor. De oudheidkenner Van 

Deinse meent dat de galgen bij voorkeur plachten te staan dicht bij of op een landweer. Het 

is echter even waarschijnlijk dat de plaatsing van de galg willekeurig was. Meermalen zijn er 

kwesties gerezen tussen ‘belandende gerigten’ over de plaatsing, waarschijnlijk een gevolg van 

het streven om ze zoveel mogelijk op de grens van het rechtsgebied te stellen. Het galgenveld 

was bij Goor op de oude gerichtsplaats De Malberg. 

 

Een cater is een arm man. Hij heeft geen land, geen rechten, geen hof, geen enkel bezit. Hij 

woont in een schamel huisje en bebouwt een kleine akker. Heeft een cater een koe, dan is dat 

een groot bezit, waar hem de andere caters om benijden, die maar twee of ten hoogste drie 

geiten hebben en die te vergeefs probeerden een kalfje groot te krijgen. Een kalfje vreet steeds 

meer en geeft in het begin niets. Waar zullen zij het voer vandaan halen? Ze hebben geen 

recht op hooi van de rivierweiden. Ze mogen op de wallen en bermen het gras maaien, maar 

voor alle caters in de marke is daar geen hooi genoeg. Is een cater zo rijk, dat hij een koe bezit 

of ook nog een os, dan is het een zorg om aan voer te komen voor de lange winter. Het vee van 

de cater is in het voorjaar soms zo uitgemergeld en vermagerd, dat het niet meer op eigen 

poten gaan of staan kan. Op een kruiwagen moeten ze het dan naar de koeweide brengen en 

liggend begint het arme beest te vreten. Geregeld gebeurt het ook, dat het beest die weelde 

niet meer verdragen kan. De ingewanden zijn geen goed voer meer gewend. Dan sterft zo'n 

magere caterskoe en dat is meer schade voor de bezitter, dan dat een erfgenaam vijf vette 

beesten uit zijn stal moet missen. Een cater moet zorgen, als hij een koe wil houden en wat 

meer land wil huren van de erfgenamen, dat hij veel werk voor ze kan doen, dat hij sterk en 
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gezond is. Hoe kan een cater echter sterk en gezond zijn, als hij van klein kind af aan totdat 

hij werken moet – en dat is al vroeg – meestal gebrek en soms honger lijdt? Als een caterszoon 

maar bij een goede en rijke boer in dienst komt, waar hij zich uit de kluiten kan eten, is dat 

al veel gewonnen. Dan kan hij later voor zijn kost werken en misschien een koe houden, maar 

ook alleen zolang hij gezond en sterk is. Blijft zo'n tengere caterszoon – die geen boer in dienst 

wil nemen, omdat hij te minnetjes is – thuis, dat wil zeggen, dat hij hard werken moet zonder 

wat goeds te eten te krijgen, dan sterft hij meestal gauw. De weinigen, die blijven leven lijden 

gebrek en bestaan van de gunsten en gaven der erfgenamen. Sommigen van hen worden 

snijder, lapper, looier, kuiper en verdienen zo hun brood, maar weelde kennen ook zij niet. 

De catersvrouwen weven en dat doen ze goed, maar ze kunnen  weinig vlas verbouwen. Voor 

de verkoop blijft meestal niet veel over, als het hoognodige voor het gezin er af is. De 

catersvrouw krijgt geen stuk grasland toegewezen van de erfgenamen, dat ze scheuren 

(ploegen) mag om er haar vlas te zaaien. Ze zoekt op de woeste gronden een stukje land en 

oogst van drie keer zoveel grond niet half zoveel als de vrouw van een of een erfboerin. 

 

Op de holtink (markevergadering) van 18 juli 1679 werd een lijst gemaakt  van de ongewaarde 

caters (kotter of keuterboer). Op deze lijst prijkt ook de naam van Weele-Berent, omdat hij 

zijn woning 'an d'Wele' had. Hij had een hutje gebouwd in een afgelegen gebied van de Enter 

marke, aan de overkant van de Regge, in de 'Weele Moat' aan de grens van de marke Ypelo. 

'Weele' betekent 'wilde' in de Enterse taal. De Weele Moat was een drassig gebied langs de 

Regge. Het gebied stond 's winters en in het voorjaar doorgaans (in den regel) onder water 

door overstromingen van de Regge. Alle ongewaarden werd aangezegd binnen twee jaar te 

vertrekken. Hiervan is niet veel terechtgekomen want in het vuurstedenregister van het jaar 

1682 vermeld als hoofdbewoner; Weel-Lambert, een zoon van Berend. Zijn buren zijn 

Bokdam, Hiltjesdam, Hendrik Exoo en Slag-Berend. In het vuurstedenregister staan de 

plaatsen waar gestookt kon worden en werd het schoorsteengeld geheven. 

 

Het register van het zoutgeld van het jaar 1694 geeft weer een levensteken van De Wele. In 

Enter zijn er dan honderdtwaalf huizen, hutten en boerderijen. Van liefst drieënvijftig 

onderkomens worden de bewoners aangeduid als pauper. Arm dus en arm was echt arm in 

die tijd. Barre tijden dus in Enter. Overigens, Weel-Lambert wordt niet als pauper aangeduid, 

al zit hij wel in het laagste belastingtarief. Het vuurstedenregister van het jaar 1706 vermeldt; 

‘Weel-Lambert’, die vier gulden schoorsteengeld moet betalen. De buren zijn dan Bokdam, 

Hiltjesdam, Esinkdam, Dragonder (een militair die is blijven hangen in Enter), Exoo, Jan 

Berends en Gerrit Evers. 

 

Het jaar 1712 is een gedenkwaardig jaar in het bestaan van het erve De Weele. In de 

vergadering van het markebestuur van 17 augustus 1712 wordt een verzoek behandeld van 

Weel-Lambert, om tot aankoop te mogen overgaan van een uitdrift in de marke Enter. Dit was 

een zakelijk recht dat de eigenaar een omschreven recht gaf op het laten weiden van vee op 

de markengronden, het heiden (steken van plaggen) en nog enkele zaken. Het gaf geen 

stemrecht in de vergadering van het markebestuur. Eindelijk kon het erve De Weele dus 

treden uit het in feite clandestiene bestaan, dat meestal oogluikend werd toegestaan. Het 

vergde wel een generatie lang sparen want de aankoop van de uitdrift vergde een bedrag van 

106 gulden, een heel vermogen voor een cater. 

 

In het jaar 1793 kwam door omstandigheden de pacht vrij van het erve Groot Peddemors. 

Veel boerenzoons zullen gedroomd hebben om er pachter te worden. Er komt echter geen 

Enternaar aan te pas. Tot stomme verbazing van heel Enterbroek komt op 11 november 1793 
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de familie Böhmer uit Delden als nieuwe pachter op het erve Groot Peddemors. Nicolaas 

Böhmer is tot dan kastelein (militair, bijgestaan door de borchmannen) geweest van de 

herberg Carelshaven in Delden. Veel tijd heeft Böhmer niet gehad om zich als boer te bewijzen, 

in het jaar 1795 is hij overleden. Zijn vrouw, een rasechte Friese boerendochter zette de 

boerderij met succes voort. Dat heeft wel indruk gemaakt in Enterbroek. Vanaf dat moment 

wordt er niet meer gesproken van Groot Peddemors maar van Böhmers, nu verbasterd tot 'n-

Beumert. Andere erven in die tijd waren erve Bulner, erve Hollander en erve Rassche. 

 

De krant van 25 juli 1845 meldt: 

 

Sedert enkele dagen vertoont zich op verschillende plaatsen een ziekte en versterf aan te velde 

staande aardappelplanten. De bladeren worden slap, verdorren en sterven af en ook de wortels 

zijn weldra aangetast. Het begint met één plek en verspreidt zich dan over de hele akker.’ Een 

knipsel van 26 juli van dat jaar; 'Op de marktdagen valt een algemene verslagenheid te 

bespeuren vanwege de berichten uit alle delen van het land die een soort verrotting of bederf 

onder de aardappelen melden. Het loof krimpt ineen en geeft een bedorven lucht. 

 

Een krantenknipsel van 29 juli 1845;  

 

De planten staan 's morgens nog in bloei en zijn 's avonds verflenst. Vervolgens vertonen zich 

vlekken op de aardappelen die spoedig rotten!' Een krantenbericht van 5 augustus 1845; 'De 

aardappelen rotten met een onbegrijpelijke snelheid weg! 

 

De ook nu nog steeds optredende schimmelziekte Phytophthora Infestans trad in het jaar 

1845 voor het eerst massaal op in de West-Europese aardappelvelden. De misoogsten die 

daarvan het gevolg waren, veroorzaakten in vele delen van ons land zo'n nood dat arme, 

hongerige mensen in het jaar 1846 in drommen door dorpen en langs boerderijen zwierven. 

In het jaar 1847 was de situatie zo nijpend dat 2 mei van dat jaar tot algemene biddag werd 

uitgeroepen. In datzelfde jaar ontstond in Harlingen een oproer, toen men vandaar 

aardappelen naar Engeland wilde verschepen. In Friesland en Groningen werden bakkerijen 

en graanpakhuizen geplunderd. Door militairen werd daartegen opgetreden, waardoor onder 

de hongerigen doden vielen. In die tijd telde ons land nog geen drie miljoen inwoners. 

 

Van het akkerland was toen vijfenzeventigduizend hectare in gebruik voor de teelt van 

aardappelen. De jaarlijkse productie lag rond de dertien tot veertien mud. Vooral op de 

Twentse zandgronden stond de veeteelt nog vrijwel geheel in dienst van de akkerbouw. De 

mestproductie van het vee was belangrijker of minstens zo belangrijk dan de melkproductie 

en de vleesproductie. Wel was ondertussen de eerste kunstmest ons land binnengekomen, 

die was nog te duur voor algemeen gebruik. Gebruikt werd guano, fossiele vogelpoep uit Chili. 

Ze werd in zeilschepen – die rond de Kaap vaarden – naar West-Europa gebracht. Gemalen 

en vervolgens vermengd met kali en zand werd ze over de akkers uitgestrooid.  

 

Oorzaak van de aardappelziekte waren schimmels die werden aangevoerd met de 

zuidwestenwind. Ze kwamen vanuit Zuid-België in ons land terecht en de ziekte verspreidde 

zich tenslotte over ons gehele land, een groot deel van Duitsland, Engeland en Noord-

Frankrijk. In Ierland mislukte driekwart van de oogst en stierf het achtste deel van de 

bevolking door ondervoeding en besmettelijke ziekten, die zich door de verminderde weerstand 

konden verspreiden. In ons land werden in het jaar 1845 tweeëntachtig procent van de 

aardappelakkers aangetast door de ziekte die de planten massaal deed verschrompelen en de 
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knollen in de grond liet verrotten. Men zei dat de ziekte inheems was in Mexico en Zuid-

Amerika en vermoedde dat Belgische kwekers, die in die tijd nieuwe variëteiten uit Zuid-

Amerika haalden, de schimmel hadden meegebracht. Eveneens werd het vermoeden 

uitgesproken dat de schimmels met de guano waren meegebracht. 

 

Een gevolg van de rampzalige ontwikkelingen bij de aardappelteelt was wel, dat midden 

negentiende eeuw begonnen werd met doelbewust kweken van aardappelrassen. Rond de 

eeuwwisseling zijn zeer goede soorten aardappelen door het kunstmatig bestuiven van 

aardappelbloesems ontstaan. Bekende kwekers zijn onder meer geweest schoolmeester De 

Vries uit het Friese Suameer. Hij werd beroemd door zijn Bintje, gekweekt in het jaar 1905, 

vanaf  het jaar 1910 in de handel en genoemd naar een zeven jarig meisje uit zijn klas. De 

tuinder Veenhuizen uit Sappemeer (Groningen) kweekte de Eigenheimer – een eveneens nu 

nog geliefd aardappelras – dat in het jaar 1890 werd geboren, nadat Veenhuizen in het jaar 

1888 met het kunstmatig bevruchten van aardappelbloesems was begonnen. 

 

Hoewel beter af in levensomstandigheden – ze hadden vast werk, leeftocht en een zeker 

inkomen – waren de eens welbekende 'klöpkes' een vrouwelijke kerkdienaressen en 

pastoorshulpen, ook vaak niet meer dan hutbewoonsters. Als hun woninkjes tenminste niet 

tegen een boerderij stond gebouwd. Dat was dan meestal tegen de achtergevel, naast de 

niendeur zoals bij erve Effink in Enter of op de Koppelsbrink in Borne. In Borne daar staan 

er zelfs twee, één aan elke zijde van de deur. Zowel deze als de los staande die we nog kennen, 

vertonen vrijwel hetzelfde beeld, te vergelijken met een hut als die van Huttenklaos; een zeer 

eenvoudig bouwsel van drie gebinten, vakwerk en strodak. Er moeten in de zeventiende en 

achttiende eeuw veel klopjeshuizen hebben bestaan, in dorpen zowel als bij boerderijen. Het 

was voor boeren een eer klopjes op hun erve te huisvesten. Misschien zagen ze er ook wat in 

voor de eeuwigheid. Toch was de aard van die huisvesting meestal niet meer dan het strikt 

noodzakelijke en waarom zou het ook meer zijn, zo dachten de boeren.  De lijsten van nieuw 

getimmerde huizen tussen de jaren 1682 en 1749 noemen verschillende klopjeshuizen, 

voornamelijk in de marken van het rooms katholiek gebleven deel van Twente. Zelfstandige 

(voormalige) klopjeshuizen zijn er weinig meer. Het klopjeshuis op Grashof in Noord-

Deuningen is verplaatst naar een plek aan de Zwiepsweg en gerestaureerd. Het is een 

bidkapelletje geworden, de 'Maria-Kloese' met daarin een woonhoekje als herinnering aan de 

vroegere bewoonsters. 

 

Aan het hoofd van het markebestuur stond een marke- of holtrichter. De functie die in den 

regel van vader op zoon overging en meestal in handen was van een grootgrondbezitter, een 

bewoner van een havezate bijvoorbeeld. De richter had de dagelijkse leiding. Alleen de 

grondeigenaren en de eigenaren van de boerderijen hadden wat te zeggen in de marke. Richter 

Bos woonde geregeld de holtinks in de marke bij omdat er problemen waren die hij diende op 

te lossen. Op 18 november 1992 is het tweehonderd jaar geleden dat richter Bos te Oldenzaal 

overleed. Hendrik Jan Bos, geboren in het jaar 1706 te Borne is begonnen als schrijver bij 

richter Joan Fockink. In oktober 1755 werd Bos tot richter benoemd in Enschede. Vanaf het 

jaar 1726 tot aan zijn dood heeft hij te Oldenzaal gewoond.  

 

Van richter Bos zijn veel geschriften bewaard gebleven. Deze zijn te vinden in het archief van 

de gemeente Oldenzaal. Interessant zijn ook de 'Aantekeningen van verscheiden en 

velerhande zaaken en remedien, boeken en couranten etc', verzameld tussen de jaren 1727-

1777. Zo schrijft hij op pagina negenenveertig dat 'een Zekere Captein in Vrankrijk heeft 

uitgevonden om geslagte vlees in boom Oly vers te houden, mits er geen lugt bij koomt.’ 
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Het meest bekende geschrift is zijn dagboek. De onderwerpen die aan de orde komen zijn 

velerlei, betrekking hebbend op zijn ambt, misdrijf en strafrecht, aanleg en schouw van wegen 

en waterlopen, ontvangen van belastinggelden van de havezaten, ontvangen van boetes, van 

bezoek aan goedsherenvergaderingen, of betreffen persoonlijke belangstelling en 

verplichtingen, beschrijving van bijzondere gebeurtenissen. 

 

 

Fragmenten uit het dagboek: 
 

Strafvoltrekking 29 november 1736 

 

29 dito komen van Kranenburg naar Oldensaal vertrokken den 30 dito s'morgens in Welstand 

overgekomen inmiddels is op den 24 dito des Zaterdagsmorgens een heidinne (een vrouw van 

de heide) alhier gegeeselt en gebrandmerkt, en op dato met nog een wijf en een kleine jongen 

springend op hand en knien, omdat de benen krom waren, uit de Stad gebragt en verbannen. 

 

Bijzondere gebeurtenis in het buitenland juni 1737 

 

den 9 dese is een hevige brand in Moscou bijna 2/3 deel der Stad afgebrand bestaande in 

ongeveer dertig duisent huisen op het slot Cremlin alsmede de groote klok van 400 duisent 

ponden door de hitte gesmolten, hebbende de brand 14 uuren geduurt en den omtrek van twee 

uuren lang en een uur gaans breed verteert, omtrent dese tijd sijn te Jaroslaw over 3000 huisen 

verbrand. 

 

De inhoud van het dagboek heeft doorgaans betrekking op de zakelijke reizen die Bos heeft 

gemaakt, dit waarschijnlijk ook voor de verantwoording van zijn eigen inkomsten en uitgaven. 

In het dagboek komen met name aantekeningen voor over reizen en activiteiten van Bos als 

plaatsvervangend landrentmeester en over zijn werk als richter van Enschedé en 

plaatsvervangend richter van Oldenzaal. Daarbij stond hij in nauw verband met de drost van 

Twente, die destijds in het Huis Ootmarsum woonde. Daar tussendoor vinden we echter ook 

in toenemende mate, persoonlijke indrukken en waarnemingen vermeld. Bos was zo discreet, 

omdat hij als administrateur als geen ander wist, dat hij onder omstandigheden gehouden, 

openheid van zaken diende te verschaffen over zijn activiteiten. Om een voorbeeld te noemen, 

dat zich in dit geval wellicht laat verklaren. Hij ging in april 1766 naar Enter om N.N. te 

spreken. Bos hield zich meer op de vlakte dan men in een dagboek zou verwachten. Bos, 

geboren en gedoopt in Borne in het jaar 1706, waar zijn vader Adam schoolmeester was. Op 

tweeëndertigjarige leeftijd werd Hendrik Jan Bos burger van de stad Oldenzaal, zoals blijkt 

uit de inschrijving op 12 december 1738 in het Burgerboek. Eind 1738 lijkt volgens het 

dagboek de dan tweeëndertigjarige Bos een aantal ontmoetingen te hebben met een jonge 

vrouw. Hij doet hier in zijn dagboek nogal geheimzinnig over, het heeft er alle schijn van dat 

hij haar op 5 februari 1738 te Zwolle ofwel voor het eerst heeft gezien, ofwel een bepaald 

meisje toen met andere ogen is gaan zien. Bos ontmoette het meisje in de loop van het jaar 

1738 blijkbaar een aantal keren, op verschillende plaatsen. Op 5 april 1739, na een 

verkeringstijd die ongeveer een jaar zal hebben geduurd, trouwde Hendrik Jan Bos met zijn 

verloofde, Maria Beek van het Huis Nijenhuis te Diepenheim. Samen zouden zij in het jaar 

1789 hun gouden bruiloft vieren. Tussen de jaren 1740 en 1756 werden de kinderen van 

Hendrik Jan en Maria geboren. Een aantal van deze kinderen overleed reeds zeer jong. Het 

oudste kind Gerhardt Adam werd nog geen vijf maanden oud, het vijfde kind Adam overleed 
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binnen een maand na de geboorte en het achtste en laatste kind Jacob Jan overleed in zijn 

zesde levensjaar. De overige vijf kinderen, hun namen worden met verschillende 

spellingsvarianten in de stukken vermeld werden volwassen en trouwden. 

 

Het dagboek vermeldt: 

 

De jongste zoon was in 1780 rigter van Enscheide geworden. Rigter Bos meldt dat zijn zoon 

nogal zieklijk en swak blijft. Op 6 november 1786 vond hij hem doodswak. Dus die nacht bleef 

hij (de zoon) gedurig als met de dood worstelende, egter onder gestadige werkzaamheden en 

biddingen tot God om genade en biddende en sugtende tot den einde toe des avonds den 9 

november om 5 uur in het 41e jaar zijnes ouderdoms, en nadat hij nog geen zes jaaren was 

rigter en maar ongeveer 3 jaar getrouwt geweest is, zagtelijk (zo vertrouw ik) in den Heere is 

ontslapen. Tot onzer allerbitterste smerte is dit sterfgeval. 

 

10 november 1786; Van Enscheide weer naar Oldenzaal gekeerd en mijn oudste zoon Dr. 

Antony Bos voort naar Nimwegen gevaren om Zijne Hoogheid te verzoeken om het rigterampt 

van Enscheide. Dat hem zeer voorspoedig gelukt is door voorspraak en recommandatie van den 

heere drost van Twente en behulp van den heer Generaal Adjudant Bentink te Arnhem, die hem 

zelfs bij Zijne Hoogheid den heer Erfstadhouder gebragt en geintroduceert heeft, die hem ook 

datelijk op zondagmorgen den 12 november daarmede heeft begunstigt. Dus is hij den 14 weer 

huis gekomen en dan 15 bij de begravinge van zijn broeders doode lijk geadsisteert. 

 

 

Hieronder volgen enige aantekeningen uit het dagboek die betrekking hebben op de marke 

Enter. 

 

29 Augustus 1758; Na Enter gevaren, eenige gronden bezien en den 30 dito aldaar Holtink 

(markevergadering) gehouden. Den 31 dito vandaar naar Deventer gevaren. 

 

Den 27, 28 en 29 augustus 1759 naar Enter geweest en de markenzaaken behandelt en holtink 

gehouden. 

 

September 1764; van 't midden en laats van dese maand bijn aalle daag regen. En eenen nagt 

van den 29 en 30sten zo sterke vorst, dat de bloemen vervroren zijn en 's morgens 't ijs op 't 

water ley. 

 

19        april 1766; Na Enter om met mevrouw N.N. te spreken. 

6 september 1769; Na Enter geweest op een goedheeren vergaderinge. 

 

4      october 1778; Na Enter en den 7 dito holtink helpende houden. Op 't Catteler gegeten. 

 

10         may 1779; Na Enter gevaren en bij den extra holtink geadsisteert. Dog bijna niet 

geresolveert, maar de rekeningen nagezien. Het Duitse woord solvabel is in staat te betalen, 

solvabiliteit betekent vermogen om te betalen. 

 

Den 17 juny is mij een groot ongeluk door 't springen van een kruidhoorn aan mijn beide handen 

overkomen. Dog door 's Heeren goedheid is de linke hand het meest verbrand en 't gezigt bijna 

geheel vrij gebleven. Hierover gaat de chirurgin Maguel en behandelt het mijns bedunkens vrij 

wel en voorzigtig, beginnende den 30 juny al merkelijk te genesen. De kruidhoorn werd gebruikt 
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om te jagen. 

 

12 augustus 1779; is hier (Haxbergen) een joode, Efraim genaamd, die mede bij de huisbraak 

te Rijsen geweest is, opgehangen. 

 

23 september 1779; Na Enter gevaren. En aldaar holtink gehouden om de waren (waardelen) 

op te geven en een niewen holtrigter te verkiezen. Dog dit laatste niet kunnen eenig worden; 

dus d'andere zaaken onafgedaan gebleven. Des nagts op 't Catteler geslapen en den 25 weer 

't huis gekomen. 

 

9 november 1779; Na Enter op een holtink geweest over het rekest van den heere grave Van 

Wassenaar. 

 

16 may 1780; Na Enter op een holtink geweest. De heer major Van Ittersum tot Oosterhof tot 

Holtrichter aangestelt en 't rapport voorgelezen. Des middags op 't Catteler met mijn dogter 

gegeten. Dito vandaar na Diepenheim gevaren om op den 18e de verkoop van de pastorien-

goederen te doen. Des avonds op Warmelo gegeten, gelijk mede des anderen daags en z mijn 

dogter daar op 't huis gelogeert. (z = zaterdag of zondag) 

 

29 augustus 1780; Na Enter geweest en met de andere gecommitteerden de Schip - of 

Reggebeeke langs gegaan en afgetreden om te verdiepen. 

 

28 september 1780; Na Enter geweest om d'uitgegraven vaart te bezien en vrij wel bevonden. 

 

26 juny 1783; Vandaar (Borculo) vertrokken naar Enter om het royement op de tiende te zien 

doen en d' overdragt t'ontfangen. Dog het laatste is niet geschied bij gebrek van behoorlijke 

volmagt. Des avonds laat weer 't huis gekomen.  

 

29 november 1785; Van Swol vertrokken en den 30 door Gods goedheid zonder ongeluk te 

Oldenzaal aangekomen, hoewel niet zonder gevaar wegens de dikke duisternis, swaar onweer 

en sterke regen op den dijk aan deze zijde van Wierden. 

 

De geweldige bevolkingsgroei in de late zeventiende en vooral de achttiende eeuw heeft op de 

bouwwijze van de gewone boerderijen in wezen geen invloed gehad. De bouw van de vele 

noodoptrekjes, zoals aarden, houten en stenen hutten en het 'bewoonbaar' maken van 

bakhuizen en schuren ging buiten de boerderijbouw om. En de bouw van lijftochtshuizen en 

kleine, meestal clandestiene huizen vond op de traditionele wijze plaats. Soms kwam het tot 

een ingreep op de – meestal reeds bestaande – bouw met name op de huisindeling. In sommige 

gevallen werd een huis over de breedte in tweeën gedeeld. In de huizen kwam van elk gedeelte 

de wooneenheid naast de bijbehorende deel te liggen. In verreweg de meeste voorkomende 

gevallen van deling vond deze over de lengte plaats, soms met de deel als eenheid, ongedeeld 

en voor gemeenschappelijk gebruik en met één niendeur. De tweedeling is dan aan de 

achterzijde niet te zien, maar komt in de voorgevel tot uiting in de twee huisdeuren. Het kwam 

en komt nog veel voor in de bebouwde kommen te Enter, Rijssen, Vriezenveen, Losser, Borne 

en Hengelo en ook op het platteland van Almelo. Geregeld echter werd ook de deel gehalveerd 

en vertoonde de achtergevel twee niendeuren naast elkaar  

 

Reeds in het begin van de negentiende eeuw werd bij de markenbesturen door de overheid 

aangedrongen op verdeling van de markengronden, in het jaar 1811 werden de gemeenten 
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ingesteld. Voorstanders van de verdeling van de woeste gronden ijverden begin negentiende 

eeuw voor een wet die het mogelijk maakte op verzoek van slechts één persoon tot ontbinding 

van de marke over te gaan. Daarmee zou men de onwilligen kunnen dwingen. Dat is dan ook 

gebeurd en het betekende in het jaar 1886 het einde voor de laatste marken in Gelderland. 

De marken in Drenthe en Overijssel waren toen al verdeeld. Dus niet door de Markenwet van 

het jaar 1886, zoals lange tijd is aangenomen maar het Koninklijk Besluit van juni 1837 heeft 

de verdeling van de driehonderdachtendertig marken in Drenthe, Overijssel en Gelderland op 

gang gebracht en afgerond.  

 

Omstreeks het midden van de twintigste eeuw (1850) werden de meeste marken opgeheven. 

Dit ging lang overal niet van harte en onder druk van de overheid die vond dat de marken de 

vooruitgang tegenhielden. De aanleiding hiertoe was het feit dat wij aan het begin van de 

industriële revolutie stonden, met een snel groeiende bevolking, met als gevolg een stijgende 

vraag naar voedsel. De traditionele landbouw met bemesting die uitsluitend uit schapenmest 

en heideplaggen bestond, en die vanaf de vroege middeleeuwen hier in zwang was liet geen 

uitbreiding en productieverhoging toe. De hoeveelheid schapen en daarmee de mestproductie, 

was immers gebonden aan het areaal heide dat de marke bezat (één schaap per hectare heide). 

Ook al was een behoorlijke oppervlakte hiervan geschikt voor ontginning tot bouw- en 

weiland, niet iedereen voelde iets voor de verdeling van de woeste markengronden. De redenen 

waren dat men al te weinig mest had voor het land dat men onder de ploeg had en dat teveel 

grond verloren zou gaan door aanleg van wegen, sloten en houtwallen. Dat de armen nu geheel 

ten laste van de marke zouden komen en dat de verkregen gronden te ver van de boerderijen 

zouden komen te liggen. 

 

Het register van 'peerden, verckens, schapen en de ymen' van het jaar 1602 noemt als marken 

waarin schapenteelt voorkwam: 

 

- Heerlijkheid Almelo; Vriezenveen; 

- Landgericht Kedingen; Wierden met Hoge Hexel, Enter, 

  Notter-Zuna, Rectum, Elsen, Goor, Diepenheim en  

  Markelo; 

- Landgericht Ootmarsum; Vasse, Mander, Hezinge,                

   Nutter, Oud-Ootmarsum en Agelo. 

 

Eenmaal per jaar werd door het Landgericht rechtgesproken aan de voet van de toren. Door 

de schout werden de nodige maatregelen getroffen, voor de huisvesting van de hoge gasten 

was zorggedragen en op het kerkplein waren smid en timmerman al in de vroege morgen bezig 

'de bank te spannen'. Lang voordat de rechtszitting begon stroomden de nieuwsgierigen van 

alle kanten naar het dorp om een plaatsje in de voorste rijen te bemachtigen, zodat geen enkel 

woord of gebaar voor hen verloren zou gaan. Om acht uur werden de klokken geluid om de 

rechtszitting aan te kondigen. Even voor negenen nam de landdrost zijn zetel in met de vraag 

of de bank naar behoren gespannen was en of het de goede tijd was om te richten. De wet 

eiste namelijk, dat het gericht cq de rechtspraak moest beginnen bij 'klimmende sonne'. Het 

mocht indien nodig wel voorgezet worden als de zon daalde, zowel buiten als onderdak, wat 

uiteraard van het weer afhing. Regende of waaide het te hard dan werd de buiten begonnen 

zitting voorgezet in het koor van de kerk. Lange tijd schijnt in de vroege middeleeuwen de 

regel te hebben gegolden 'geen aanklager, geen rechter.’ Daardoor gebeurde het nog al eens 

dat men na een ondervonden belediging zichzelf recht verschafte, ingeleid door de belediger 

de handschoen toe te werpen. 
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In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw groeide het aantal marken waar men 

schapen hield, al bleef het grootste deel van Twente van schaapskudden verstoken. De 

schapenteelt in het groter geheel was van geringere betekenis dan die van het overige vee. Na 

het jaar 1602 is het aantal schapen wel toegenomen maar niet uitzonderlijk en waarschijnlijk 

geleidelijk. In het jaar 1844 waren er ellfduizendvijfhonderdnegenenveertig (11.549) schapen, 

toen had zich al een daling ingezet die niet weer zou ophouden. Dat was het gevolg van de 

markeverdelingen en de ontginningen van de gemeenschappelijke en woeste gronden. Over 

het algemeen past het geschetste beeld wel bij de verspreiding van schaapskooien en 

schaapsschuren, zoals deze vandaag nog is vast te stellen. Als een grote boog ligt het 

schapengebied in de marken langs de west- en noordgrens van Twente, van Elsen tot en met 

Hezinge-Nutter-Agelo. Schaapskooien en schaapsschuren zijn er in twee geheel verschillende 

typen, namelijk met een rechthoekige en met een bootvormige plattegrond. Beide worden in 

het Twents aangeduid met 'schoapschot', meervoud; 'schoapschötte'. 

 

November was vroeger de slachtmaand. Het varken dat geslacht moest worden werd de laatste 

weken extra gevoerd. Op de slachtdag moest de grote fornuispot vol kokend water 's morgens 

klaarstaan voor de slachter. Het varken werd buiten geslacht en het bloed werd vervolgens 

opgevangen voor de 'bloodworst'. Als de slachter klaar was, begonnen de vrouwen met de 

uitval; darmen en maag schoonmaken, plukvet van de ingewanden halen. De blaas werd 

zorgvuldig uitgenomen, schoongemaakt en zo snel mogelijk opgeblazen voordat hij ingedroogd 

was. De blaas werd namelijk gebruikt als 'vat' om jenever in te smokkelen of als speelbal voor 

de kinderen. Als het varken geslacht aan de ladder hing, kwamen de noabers en ter plaatse 

wonende familieleden om het varken te bewonderen. De reeds zichtbare kwaliteiten; het 

mooie, blanke vet om de nieren, de prachtige, vlezige hammen, het vaste spek werden om 

strijd door de bezoekers opgehemeld. Dat was het oeroude, landelijke gebruik van het 

'vetprijzen'. Als die ceremonie voorbij was kregen na de koffie de mannen een brandewijntje 

of klare met suiker gepresenteeerd terwijl de vrouwen onthaald werden op een glaasje 'rood', 

een speciaal zoet vrouwendrankje. Later kregen de vetprijzers ook een zogenaamde pothest 

thuisbezorgd, gewoonlijk bestaande uit een mals stukje vlees, al of niet begeleid door een 

verse worst. Aan de belangrijke personen in het dorp, zoals de burgemeester, pastoor, 

dominee en schoolmeester werd een deel van het geslachte varken cadeau gedaan. Dit hele 

gebeuren is te zien bij het Klompen- en Zompenmuseum in Enter op 10 november van tien 

uur tot zestien uur. 

 

Omstreeks dezelfde tijd vond Justus von Liebig de kunstmest uit. Toch besloten de meeste 

marken – mede door de overheid – tot opheffing en verdeling van de gronden over te gaan. De 

verdeling van de gronden onder de markegenoten werd consequent uitgevoerd. Iedere 

gerechtigde kreeg een evenredig deel in zowel de goede als slechte gronden. Vooral de 

veengronden hadden als vrijwel enige brandstoffenleverancier grote waarde. Waren er weinig 

veengronden, dan werden deze in heel kleine percelen opgedeeld. Percelen van enkele meters 

breed en honderden meters lang waren geen uitzondering. Niet alle gronden werden direct 

ontgonnen. Sommige boeren lieten nog lange tijd hun schapen op de hun toegewezen 

heidepercelen grazen en hielden vast aan de oude landbouwmethode. 

 

Om schulden af te lossen werden door de marke ook gronden aan vermogende mensen 

verkocht. In Twente waren dit doorgaans de textielfabrikanten en de adel. Ze lieten de minst 

slechte heidegronden op grote schaal met behulp van ossenspannen en stoomploegen 

ontginnen om ze vervolgens met voornamelijk grove dennen te bebossen. Ook de overheid liet 
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zich niet onbetuigd en kocht grote oppervlakten markengronden aan om die te bebossen. 

Hieraan dankt het Staatsbosbeheer zijn ontstaan. Om niet van buitenlandse importen 

afhankelijk te zijn werd de aanplant van bos sterk gestimuleerd. Het grootste deel van ons 

huidige bosareaal stamt dan ook uit deze tijd. 

 

Kenmerkend voor de ontginningsbossen op de voormalige heidegronden zijn de brede, rechte 

houtafvoerwegen en diepe wateringssloten. De lage en natte stukken waren ongeschikt en 

bleven als zodanig voor ontginning en bebossing gespaard. Deze vochtige en veenachtige 

heidepercelen vormen nu een prachtige afwisseling met de – ondertussen hoog opgeschoten 

– bospercelen en zijn een uitwijkplaats voor de oorspronkelijke heideflora en heidefauna. Deze 

heidepercelen moeten wel regelmatig geschoond worden zodat ze niet dichtgroeien met naald- 

en loofhoutopslag. Een aantal van deze lage veenachtige percelen die tussen de agrarische 

percelen liggen, zijn door instromen met mest verrijkt water verandert van een heideveld in 

een elzenbos. Het Twentse landschap is vol afwisseling, vol tegenstellingen. Het is één groot 

gevarieerd parklandschap waarin natuurgebied en cultuurgrond harmonisch in elkaar 

grijpen. Heide, bossen bomen, landgoederen en het cultuurland van de boerschap zijn dikwijls 

zo uitgestrekt dat de opmars van de steden heel ver weg lijkt. Er staan nog historische 

Saksische boerderijen in het gebint van vakwerk te dromen tussen het koren, in de midzomer 

op het stoppelveld in schoven gezet. Overal in het Twentse boerenland zijn nog dikke keien of 

zandstenen palen te vinden die eens de laken (grenzen) aangaven van de verschillende 

marken. Stille getuigen van een beheersvorm van de woeste gronden die in de dertiende eeuw 

van de grond kwam en tot ver in de negentiende eeuw gehandhaafd bleef. 

 

Tot de plichten van de marke behoorde ook de zorg voor het onderwijs voor de jonge 

markebewoners. In de zeventiende eeuw komt de markeschool ter sprake, in de oudere 

holtinksprotocollen leest man er niets over, in de latere weinig. In een artikel van mr. Sloet 

tot Oldhuis over Woolde leest men; ‘ Schier iedere marke, heeft harer eigene school; de 

Erfgenamen onderhielden het gebouw en beriepen den onderwijzer, waartoe men gewoonlijk 

den eenen of anderen meyer uit den hoop nam, die alleen in den winter de plak zwaaide, maar 

des zomers dit teeken van oppermacht met de spade of plaggensicht verwisselde.’ De 

schoolgebouwen moeten in de es gezocht worden. Op 16 mei 1659 wordt in Buurse een 

noodholtink gehouden, speciaal ten behoeve van de school. Bepaald wordt; ‘Die presente 

Erfgh. en inwoonderen van deze Buirschap resolvieren en nemen an een huis te doen 

timmeren, waartoe dese samptliche inwooners, niemand exempt sollen geholden wesen te 

moeten helpen dichte maken een huis waarin de schoolmeester sal woonen en waarin 

haarluiden kinderen sollen worden geinstitueert en onderwesen en heft die herr holtrichter 

geconsentiert dat in dese buirschap eenige tuinrichtinge tot die waardije van hondert guldens 

solden moge worden verkofft. Ende om sulx te effectuereen worden bij den gesworens 

(schutters) gedeputiert Gerdt Wolterink, Grubbink en Ernstinck, diewelcke den inwoonderen 

instantelijck moeten bevorderen, dat dese timmeragie met den allereersten mach verfeerdiget 

worden.’ Tuininrichtingen noemde men de stukjes markegrond die bij de boerenerven 

mochten worden aangetrokken en deze werden omtuind of omheind. Dat er sinds het begin 

van de zeventiende eeuw onderwijs is gegeven mag men opmaken uit twee nu nog bestaande 

kas- en notitieboeken die door boeren van de marke geregeld werden bijgehouden. Daaruit 

blijkt dat aan het einde van de zeventiende eeuw in schrijven en zelfs rekenen werd lesgegeven 

in Buurse. Lessen in rekenen werd overigens lang niet overal in de scholen gegeven. Er waren 

meesters die er zelf niet van op de hoogte waren. Dat het onderwijs soms wel erg weinig 

resultaten had of soms geheel ontbrak blijkt wel uit het markeboek van De Lutte, waar in het 

jaar 1715 van de negenenvijftig boeren slechts één zijn handtekening kan zetten, de overigen 
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behelpen zich met het zetten van een kruis. 

 

In het jaar 1876 gaf W.J.C. van Wijngaarden – die net als zijn vader en na hem zijn zoon een 

verdienstelijk schoolhoofd te Markelo was – een schets van de geschiedenis van de Markelose 

school vanaf het jaar 1720. Hij heeft hier waarschijnlijk het kerkelijk en gemeentelijk archief, 

mogelijk ook het markeboek geraadpleegd. Enkele gegevens kreeg hij van zeer oude mensen 

ter plaatse. Aan deze mondelinge mededelingen is waarschijnlijk de beschrijving van de school 

ontleend. Hij doet ze ons zien als een vierkant gebouw, tot op manshoogte uit bakstenen 

opgemetseld, daarboven met lemen wanden. Het schoolvertrek had geen vloer, in het midden 

was een kuil; de vuurkolk waarin gestookt werd. Ieder kind moest dagelijks een turf en een 

stuk hout meebrengen, wie er twee of meer meebracht mocht zich langer warmen. Per groepje 

gingen de kinderen op commando naar de haard wie niet bevoorrecht was moest na een 

kwartier zijn zitplaats weer innemen. In het rond stonden lage zitbanken, de achterste rijen 

iets hoger geplaatst, in de laagste, het dichtst bij de vuurkuil zaten de kleintjes, de grotere 

kinderen hoger op langs de muur. Boven de vuurkolk was in het dak een opening waardoor 

de rook kon opstijgen, een schoorsteen was er niet in de school. Ook waren er geen tafels of 

lessenaars voor de banken van de kinderen. Iederen leerling bracht een langwerpig kistje met 

schuifdeksel mee, waarin de schriften, de boeken, de ganzepen en de griffel ofwel leipen 

bewaard werden. Dit kistje legden de kinderen bij het schrijven op de knieën, het werd als 

schrijftafel gebruikt. De eerste schoolmeester van Markelo was een invalide geworden soldaat, 

hij was onkundig en ruw. Een volgende, aan de drank verslaafd, werd menigmaal van een 

‘groovenbeer’ in kennelijke staat huiswaarts kerende, door de joelende jeugd begeleid. Nog 

een latere meester was een geleerd man maar slecht van gedrag en de dorpelingen verdachten 

hem dat hij heksen kon. Lezen, schrijven, bijbelse geschiedenis en een weinig rekenen waren 

de leervakken. Uit oude schriften blijkt dat menige meester een keurig handschrift had. Hij 

moest zich de moeite geven de leerlingen naar de school te lokken, wat ook in zijn voordeel 

was omdat de schoolstuivers, door de kinderen betaald, een deel van zijn inkomen vormden. 

In hoofdzaak werd in de wintermaanden school en avondschool gehouden. Oude mensen 

herinneren zich dit nog; ‘s Zommers konnen de jongs en de meister neet wochen’, zeggen zij. 

Het traktement van de schoolmeester was in het jaar 1808 vijfenvijftig gulden, en ook de som 

van honderdtwintig gulden voor schoolgeld van alle kinderen die naar school kunnen en 

moeten gaan, welke gerekend worden in deze marke (Buurse). En dan nog een som van twintig 

gulden voor schrijfbehoeften van de kinderen van onvermogenden. Voorts de som van 

vijfentwintig gulden voor de nodige brandstoffen en vervolgens elk jaar, indien de behoeften 

dezelfde mogen zijn, hetwelk over de gehele marke zal worden uitgezet door de boerrigter en 

gezworenen.  

 

 

 

ROGGE 
 

O, riepende rogge, 

O, golvende zee, 

Iej bragchen zon wonder -  

Mooi leedtien oons mee. 

Waan 't weure van weemood, 

Dee - j zuchtende zèèn? 
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Waan 't leedties van leefde, 

Dee - j lispeln tevrèèn? 

Oew stroo steet te weegen 

Al hen en de weer, 

Nog eene paar daege, 

Dan zie - j der neet meer. 

Oew' ooren, zee bungelt 

Van wèèlde, zoo zwoor, 

Sunt Joapik, hee kwam, en... 

Den zich hef e kloor. 

Den zich van Sunt Joapik, 

Den kui - j neet weerstoan, 

Mar röstig kui - j hengoan, 

Oew wark is edoan. 

Oew koorens zint riepe, 

Noew starft oew geluud, 

O, zingende rogge, 

Oew leedtien is uut...  

 

O, goldgelle golven, 

O, flusterend stroo, 

O, ruusgende rogge, 

Wiej mist oew zoo noo...  

 

 

 Johanna van Buren 

 Augustus 1932  

 Zunnebloome 
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De Coöperatie 

 

De coöperaties kwamen op aan het eind van de negentiende eeuw. Ze stimuleerden het 
gebruik van meststoffen, in die tijd vooral kali en Thomasslakkenmeel. In het jaar 1921 namen 
de coöperaties ook de levering van lijnmeel, maïsmeel, roggemeel en kokosmeel op zich. Toen 
de dorsmachines in gebruik kwamen, brachten de boeren alle rogge naar hun coöperatie en 
kregen er meel voor terug. Voor die tijd gingen de boeren met een paar zakken eigengedorst 
graan naar de plaatselijke molenaar om het daar te laten malen.  

Gerrit Hendrik Morsink ook wel Plas-Hendrik genoemd, is geboren op 1 november 1849 op 
het erve 'De Plas' (bouwhuis van Huis Cattelaer). Hij was bakkersknecht en trouwde in 1873 
met Johanna Schuitemaker. Zijn schoonvader, Jan Hendrik Schuitemaker, was eigenaar van 
de laatste Enterse werf, de 'Measters-Waarf'. Hij woonde op het oude erve Borgerink. Het 
echtpaar ging inwonen bij haar ouders. Naast de boerderij werd een bakkerij gebouwd die een 
aantal jaren later werd uitgebreid met een kruidenierswinkeltje. 
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Coöperaties hebben een belangrijke rol gespeeld in de economische emancipatie van grote 
groepen van de bevolking, vooral rond de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste 
eeuw. Via de coöperatie konden producenten (vooral boeren) en consumenten zich verenigen 
en zo gezamenlijk doelen bereiken die voor elk individu onbereikbaar zouden zijn geweest, 
vooral op het gebied van investeringen. Wereldwijd zijn vele coöperaties actief. 
 
Johanna Schuitemaker overlijdt op drieendertigjarige leeftijd. Enkele jaren later hertrouwt 
Morsink met een zuster van Johanna Wessels. Naast de drie kinderen uit zijn eerste huwelijk 
worden er nog vijf kinderen geboren. Fredrik (Frits) Morsink is het jongste kind.  

Begin 1900 wordt de kneedmachine in de bakkerij van Morsink uitgerust met een petroleum 
motor. In 1910 wordt naast de bakkerij een maalderij gebouwd. De maalderij werd bediend 
door een zware motor die door zuiggas werd aangedreven. Intussen komt de vijftienjarige Frits 
Morsink in de zaak. 

In 1913 wordt de boerenvereniging ‘Enter en Omstreken’ opgericht. Deze vereniging heeft 
maar twee jaar bestaan. In 1920 is Frits Morsink getrouwd met Berendina Wessels. In 
hetzelfde jaar was Frits de initiatiefnemer van de oprichting van de Cooperatieve Landbouw 
Vereniging, afdeling Enter. Enter was inmiddels voorzien van elektriciteit. Er was een 
electiciteitscentrale op de Brandput gebouwd met als beheerder Nagelvoort. Frits Morsink 
heeft de zaak uitgebreid en gemoderniseerd.   

 

 



88 

 

 

 

In 1926 worden er statuten opgesteld die in de Staatscourant van 23 juni 1926 worden 
gepubliceerd. De cooperatie was een rechtspersoon geworden. De cooperatie nam in 1928 de 
maalderij over van Frits Morsink. In 1930 nam ze ook de rest van de zaak over. 

De cooperatie is een Britse uitvinding. In 1760 werden al cooperatieve meelfabrieken geopend 
in Woolwich en Chatham. De arbeiders waren eigenaren van de fabriek en konden niet alleen 
meel, maar ook brood, boter en zelfs thee en suiker van de fabriek kopen.  

Na de Eerste Wereldoorlog zette een langzaam verval van de cooperatieve beweging in. De 
cooperatieve winkel konden niet concurreren met de schaalvoordelen van de steeds groter 
wordende winkelketens. Het motief van armoedebestrijding werd ingehaald door de 
toenemende welvaart. Tegen die tijd waren echter weer nieuwe vormen van cooperaties van 
de grond gekomen. Dat was vooral in de agrarische sector en de daarmee samenhangende 
financiele instellingen, zoals de raiffeisenbanken. 
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1920 maalderij Morsink, Lina de Wilde en Frits Morsink 
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In het jaar 1969 verenigde de cooperatie in Enter zich met de landbouworganisaties van 
Almelo, Enschede, Haaksbergen, Vroomshoop, Hellendoorn, De Krim, Vriezenveen en 
Mariënberg. Het werden de Verenigde Twentse Landbouwersbanken, de VTL, gevestigd te 
Almelo. In Enter werd een nieuwe winkel gebouwd. De kruideniers- en manufacturenwinkel, 
de bakkerij en de maalderij werden afgebroken. De nieuwe winkel werd een buurtsuper en 
was de eerste supermarkt in Enter. Later vestigden zich er Sanders, Emté en Coöp. 

Hoeters was de fotograaf van de oude foto’s uit 1913 en Harrie Cox maakte de foto’s van de 
latere, nieuwe buurtsuper. 
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Frits Morsink werd dus directeur van de nieuwe coöperatie. Hij verkoopt de zaak aan de 
coöperatie voor dertigduizend gulden; eerst de winkel en bakkerij, in 1930 de maalderij. Naast 
de winkel kwam het woongedeelte voor Frits en zijn vrouw. Geleidelijk kwam er meer personeel 
in dienst, in de winkel, de bakkerij en de maalderij. Hendrik ter Harmsel (Bol Hendrik) kwam 
in het jaar 1928 als veertienjarige jongen in dienst bij Frits Morsink, later bij de coöperatie. 
Eerst zes weken op proef, zonder loon. Daarna met een loon van vijftien gulden per week. Een 
flink bedrag voor die tijd. Hij moest er echter wel keihard voor werken. Gemiddeld twaalf uur 
per dag. ’s Winters kwam hij vaak na negen ’s avonds bij zijn klanten in Ypelo. Die mopperden 
dan omdat hij zo laat was en hen van bed hield. Ypelo kampte in die tijd vaak met 
wateroverlast. In de buurt van het Mokkelengoor stond ’s winters alles onder water, ook de 
wegen. Vooral in het donker was dit best gevaarlijk. Toen Hendrik daar eens met zijn vader 
over sprak zei deze; ‘Laat het paard zijn eigen gang maar gaan, dan gebeurt er niets’. Vanaf 
die tijd liet Hendrik het paard de vrije teugel in het water en kwam iedere avond gezond en 
wel thuis. ‘Bol Hendrik’ stopte in het jaar 1946 met venten voor de coöperatie. Hij begon toen 
met een manufacturenzaak in Enter aan de Dorpsstraat, waar nu eetcafe Het Zumpke is van 
Dinant Waanders van ’n Brouws. 
 
 
 

 

 

De kruidenierswinkel, vlnr Mien Ezink (Mientje van de Kos), Beverdam, Mien Morsink en Jo 
Langenhof (de Menze). Mien Morsink is de (pleeg)dochter van Puppels en de moeder van 
Bertus Brunnenkreef. 

 
Naast de winkel komt dus een woonhuis voor de directeur. Achter de winkel was de oude 
bakkerij, die later als opslagruimte werd gebruikt, De oude bakkerij was dus tussen de winkel 
en de nieuwe bakkerij. In 1932 wordt met textiel begonnen en als dat aanslaat wordt het 
woonhuis van Frits daarvoor bestemd. Tegenover de coöperatie staat het huis van Weijssink 
(De Bosdame) te koop. Frits Morsink koopt het pand, laat het slopen en bouwt er een nieuw 
woonhuis. In dat jaar overlijdt ook zijn vader, de grondlegger van de cooperatie. Het woonhuis 
van Frits Morsink wordt dus de manufacturenafdeling, met winkel en opslag. 
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Personeel van de coöperatie voor de oorlog, van links naar rechts; H. ter Harmsel, venter; 
Beverdam, chef winkel; J. Brunnekreef, broodventer; J. Kampman, mulder. Slot, bakker; D. 
ter Harmsel, menger; J. de Wilde, kantoorklerk; J. Rozemuller, voerman-chauffeur; H. ter 
Denge, mulder. 
 

 
 

D. ter Harmsel en J. Rozemuller 
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In 1935 wordt er een vrachtwagentje gekocht waarmee de grondstoffen worden aangevoerd. 
Transportbedrijf Wassink in Enter, die dat vervoer tot dusverre verzorgde, verloor een grote 
klant.  
 
Frits Morsink is lid van de 'Trouwgroep', een gereformeerde verzetsgroep. De groep streefde 
ongewapend verzet na. De Tweede Wereldoorlog is begonnen. Veel onderduikers vonden een 
schuilplaats in de maalderij en achter de oven in de bakkerij. De bekende verzetsstrijder 'Frits 
de Zwerver' (ds. Slomp) vond vaak onderdak in Enter. Toen veel boeren uit het Enterbroek 
wegens 'Judenhilfe' waren opgepakt heeft Frits Morsink zich erg ingezet om de boeren vrij te 
krijgen. Direct na de oorlog was Frits hoofd van het Burgerlijk Gezag in Enter, dat daarna 
werd overgenomen door het Militair Gezag. Na de oorlog ging het goed met de coöperatie in 
Enter. Er werd voortdurend uitgebreid; er kwam een nieuwe bakkerij. Begin jaren zestig kwam 
de schaalvergroting in de intensieve veehouderij/pluimveehouderij en bulkvervoer werd 
noodzakelijk. De maalderij ging over naar de VTL in Almelo. 
 
Na de Eerste Wereldoorlog zette een langzaam verval van de coöperatieve beweging in. De 
coöperatieve winkels konden niet concurreren met de schaalvoordelen van steeds grotere 
winkelketens en het motief van armoedebestrijding werd ondergraven door de toenemende 
welvaart. Tegen die tijd waren echter weer nieuwe vormen van coöperaties van de grond 
gekomen, vooral in de agrarische sector en de daarmee samenhangende financiële 
instellingen, zoals de Raiffeisenbanken. 
 

 
  

 

 

 

de bakkerij  
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In het jaar 1969 verenigde de coöp zich met de landbouwersorganisaties van Almelo, 
Enschede, Haaksbergen, Vroomshoop, Hellendoorn, De Krim, Vriezenveen en Mariënberg. Het 
werden de Verenigde Twentse Landbouwersbanken; de VTL, gevestigd te Almelo. Er werd een 
nieuwe winkel gebouwd. De kruideniers- en manufacturenwinkel, de bakkerij en de maalderij 
werden afgebroken. De nieuwe winkel werd de eerste supermarkt in Enter. Sanders, Emté en 
Coöp kwamen er later. 
 
 

 
 

1966, Marie Pluimers, klant Janna Slaghuis  
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Raiffeisenbank   

 

De Rabobank Groep is de grootste financiële dienstverlener in Nederland en heeft een groot 
aantal vestigingen in het buitenland. Eind negentiende eeuw is de bank begonnen als een 
verzameling van kleine boerenleenbanken. Rabobank is in 1972 ontstaan uit een fusie tussen 
de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. De 
coöperatieve structuur en de lokale verbondenheid zijn belangrijke kenmerken gebleven. 

De Rabobank Groep is een financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag met een zeer 
breed aanbod van financiële diensten en producten. Zij vindt haar oorsprong in de lokale 
kredietcoöperaties die ruim honderd jaar geleden in Nederland werden opgericht door 
ondernemende mensen die nagenoeg geen toegang hadden tot de kapitaalmarkt. De lokale 
Rabobanken die hieruit zijn voortgekomen, hebben een lange traditie in de agrarische sector 
en het midden- en kleinbedrijf. 

De Rabobank Groep is de aanduiding voor meerdere rechtspersonen die via lidmaatschap 
(coöperaties) of eigendom (vennootschappen) aan elkaar zijn gerelateerd. Het gaat om de 129 
zelfstandige Rabobanken (stand per december 2013), verspreid over heel Nederland, de 
centrale coöperatie Rabobank Nederland en de dochterbedrijven die Rabobank Nederland in 
haar portfolio heeft. 

De groep is ontstaan in 1972 door een fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank 
en Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank. De nieuwe bank gebruikte de naam Rabobank als handelsnaam, omdat ze 
Raiffeisen-Boerenleenbank te lang en te moeilijk om te onthouden vonden. De naam komt 
van Raiffeisenbank-Boerenleenbank. Sinds 1980 wordt de bank alleen nog maar aangeduid 
als Rabobank. 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen richtte in 1864 in Duitsland de allereerste boerenleenbank op. 
Het Duitse voorbeeld vond vanaf het eind van de jaren negentig van de negentiende eeuw in 
Nederland op veel plaatsen navolging. Een van de eersten die het initiatief van Raiffeisen 
navolgde, was pater Gerlacus van den Elsen. Hij stond aan de basis van een aantal lokale 
boerenleenbanken in het zuiden van Nederland. Zijn doelstellingen waren verheven, maar 
realistisch. In zijn eigen woorden; 'Den woeker te weren, den landman in zijn nood bij te staan, 
maar ook de spaarzaamheid, naastenliefde, arbeidzaamheid en matigheid bevorderen'. 

De twee belangrijkste vestigingen van Rabobank Nederland zijn nog altijd gesitueerd in 
Utrecht en Eindhoven. Dat herinnert aan het bestaan van twee centrale coöperatieve banken, 
die beide in 1898 werden opgericht en driekwart eeuw naast elkaar hebben bestaan. De 
coöperatieve banken in het noorden van Nederland werkten samen in de Coöperatieve 
Centrale Raiffeisen-Bank in Utrecht. De coöperatieve banken in het zuiden richtten in 
Eindhoven de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank op. 

Juridische meningsverschillen, maar ook persoonlijke tegenstellingen, speelden in 1898 een 
grote rol bij de tweedeling in het coöperatieve bankwezen. Hoewel hun structuren sterk op 
elkaar leken, volgden de twee koepelorganisaties gescheiden wegen. De Eindhovense 
organisatie had in de praktijk een katholieke signatuur. De Utrechtse organisatie was formeel 
neutraal, maar feitelijk protestants-christelijk. Een ander verschil was dat men in Eindhoven 
een strakker, meer centralistisch beheer voerde dan in Utrecht, waar men meer de neiging 
had de lokale autonomie te benadrukken. 

De eerste vormen van samenwerking tussen de twee coöperatieve organisaties ontstonden in 
de jaren veertig. Drie ontwikkelingen zorgden ervoor dat deze toenadering in 1972 
resulteerde in een fusie: 

• de groei van het aantal kantoren, waardoor de concurrentie op lokaal niveau toenam 

• de vervaging van de confessionele scheidslijnen in Nederland, zodat ook de 
levensbeschouwelijke verschillen tussen Utrecht en Eindhoven aan betekenis verloren 

• de brede fusiebeweging in Nederland, waardoor het bedrijfsleven een grotere behoefte 
aan kapitaal kreeg, wat de concentratie in het bankwezen bevorderde. 
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In 1972 gingen de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank en de Coöperatieve Centrale 
Boerenleenbank samen op in de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank. Haar 
roepnaam werd Rabobank, gebaseerd op de eerste twee letters van de namen van beide 
organisaties. Het neutrale Amsterdam werd de statutaire vestigingsplaats. De nieuwe centrale 
bank wordt vanaf 1980 aangeduid als Rabobank Nederland.  

 

 

 

1956, raiffeisenbank 

 
2016, rabobank Enter 
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Het boerenland 

 

Eeuwenlang wuifden in Enter op de es de roggehalmen. Omstreeks het jaar 700 voor Chr. 
werd hier en daar in Europa al rogge verbouwt, een graansoort die oorspronkelijk uit de 
bergstreken van Iran en Koerdistan komt. In een periode van duizend jaar werd er nauwelijks 
een ander gewas verbouwd. De rogge was dan ook – voordat de aardappel en boekweit hun 
intrede deden – volksvoedsel nummer één voor de Entersen. Toch was het niet voor eeuwig. 
Ook aan de heerschappij van de rogge is een einde gekomen. Een welhaast onstuitbaar 
offensief van de snijmaïs heeft de rogge verdreven. Op de essen staan nu eindeloze rijen dikke 
groene maïsstengels stram in het gelid. In het jaar 1849 hield vierenveertig procent van de 
Nederlandse huishoudens zich in leven met vee, akkers, groenten of een combinatie ervan. 
Honderd jaar later, in het jaar 1950, was dat nog twintig procent. In het jaar 1995 had 
Nederland de meest intensieve landbouw van Europa, maar de boerenbevolking was de 
afgelopen vijftig jaar letterlijk gedecimeerd (uitgedund); van driekwart miljoen in het jaar 1950 
tot vijfenzeventigduizend in het jaar 1995. Geen twee procent van de Nederlanders had rond 
de eeuwwisseling nog iets met het boerenbedrijf te maken. Er wonen meer mensen in de stad 
dan op het platteland. De spanning tussen het platteland en stad was één van de meest 
verzwegen, en tegelijkertijd één van de gevoeligste conflicthaarden binnen de twintigste 
eeuwse cultuur. Haat van de boer tegen de complexe wereld van de stad. De eeuwige angst 
van de stedeling voor de ontembare krachten van het altijd zwijgende platteland. Er waren 
een paar typerende kenmerken voor bijna alle boeren, waar ze ook woonden. Boeren leefden 
vrijwel altijd in kleine gemeenschappen. Er bestond een zekere mate van autonomie, de 
meeste boeren waren kleine zelfstandigen en daar hechten ze erg aan. Desondanks werd het 
geheel altijd beheerst door buitenstaanders, grootgrondbezitters, de bank, de overheid. 
Ouders en kinderen deden het meeste werk samen. Ook de kinderen werden al jong aan het 
werk gezet. 
Het patroon van de straten in Enter en de boerderijen is sinds de jaren vijftig weinig veranderd. 
Maar als men met oude dorpelingen praat en men zet alle verhalen op een rij, dan ontstaat er 
een serie van belevenissen, van feesten, van mensenlevens, die tegenwoordig totaal 
onherkenbaar zijn geworden. De winkeltjes zijn verdwenen, de smederijen, de molens, de 
fabrieken, de petroleumman, de boerenleenbank, de oude coöperatie. De boeren gingen niet 
vaak naar een winkel, de middenstand kwam bij de mensen thuis. Nu rijden de boeren met 
de auto naar de supermarkt en de dozen met spullen worden steeds groter.  

Bij de meeste boeren stond de continuïteit van het bedrijf voorop, niet het behalen van de 

maximale winst. We zien dit verschijnsel ook voorkomen bij de Enterse zompvaarders. Het 

ging om het scheppen van bestaanszekerheid voor het gezin en voor de komende generaties, 

en al het andere was daaraan ondergeschikt.  

 

Enter... het dorp dat elke avond nog net werd aangeraakt door de trage avondschaduw van 
de Hamberg. Binnen de kom leken de door boeren opgetrokken oude boerderijen meer 
gegroeid dan gebouwd, meer het werk van wind en water dan het handwerk van de 
leemvoegers. Sommige boerderijen leken op ondergrondse huizen uit verre landen. 

Zo ongeveer tussen het dal van de Regge en dat van de Dinkel strekt zich een parklandschap 
uit met boerenhoeven. Daarvan  vormen de landgoederen van de edelman en fabrikant, de 
houtwallen en heiderestanten van het boerenland, de eikenbosjes om de boerenerven, de hoge 
essen en de heuvels langs de Duitse grens en rond Markelo en Rijssen de belangrijkste 
elementen. Dit oostelijk deel van Overijssel met zijn eigen streektaal, zijn stedenband, zijn 
boerenland, zijn ruim een half miljoen inwoners is bovenal het ‘paradisus nobilim’ gebleven. 
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Iedere zomer roept de geur van het stervende gras weer de beelden uit de hooitijd en verre 
jeugd bij mij op. Het hooi dat naar parfum en sereniteit ruikt. In Enter is het donker buiten. 
Tegen het raam klinkt het zachte geruis van de regen. Ik kijk ernaar en zie de natte sporen op 
het stoffige oppervlak. Sint Jacob is de heilige van de roggebouw. De boeren spreken van een 
vroege Sint Jaopik en een late Sint Jaopik. In Sint Jacob komt de lamp voor het eerst van de 
zomer in de avond weer aan. Als het eten op is gaan de arbeiders en bindsters naar huis en 
‘onze volk’ strekt zich weldra in de bedstede uit voor een korte nachtrust. De spreuk van 
Salomo; ‘Die in de oogst slaapt, zal arm worden’ was het motto van de boeren in deze drukste 
tijd van het jaar. Enter heeft een lange en boeiende geschiedenis die veel verder terug gaat 
dan de twintigste eeuw toen de scheepvaart op zijn einde liep. Vroeger was hier een 
veenlandschap en heidelandschap afgewisseld met kleine ontginningen en dichte 
meidoornheggen, dat begrensd werd door de Vecht, de Regge en de heuvelrug. 

Aan het eind van de negentiende eeuw was er sprake van een langdurige landbouwcrisis. Die 

crisis werd vooral veroorzaakt door de vrije invoer van goedkope Amerikaanse tarwe, 

geproduceerd in de reusachtige grote en juist ontgonnen prairiegebieden. De crisis had 

ernstige sociale en economische gevolgen voor de boeren, temeer omdat ze er organisatorisch, 

technisch en economisch totaal onvoorbereid tegenover stonden. De hele 

plattelandsbevolking ondervond de ernstige gevolgen ervan. De organisaties in de landbouw 

hielden zich vrijwel uitsluitend bezig met technische aangelegenheden. Ze waren niet in staat 

om een krachtige, actieve sociaal economische politiek ten gunste van de landbouw te 

bevorderen. Bovendien werden deze organisaties bestuurd door notabelen als burgemeesters, 

notarissen, rentmeesters, grootgrondbezitters en grote boeren. Mede naar aanleiding van de 

encycliek 'Rerum Novarum' van Paus Leo Xlll, namen mensen het initiatief om in eigen kring 

boerenbonden op te richten op christelijke grondslag. De priester Herman Schaepman, 

geboren in Tubbergen, was hierbij betrokken. Vanuit deze boerenbonden ontstond de ABTB, 

een katholieke overkoepelende bond in het toenmalige aartsbisdom. Door samenwerking 

probeerden boeren minder afhankelijk te worden van de adel, grootgrondbezitters en 

industriëlen. De boeren werkten aan de directe behartiging van de sociaal economische 

belangen, onder andere via aan- en verkoopverenigingen en coöperaties. Boerenleenbanken 

werden opgericht waar onderling via een kassier geld geleend werd. Al deze zaken hebben 

enorm bijgedragen tot de emancipatie van de boeren. Ze werden zelfstandiger en kregen meer 

welvaart. De boeren werden zich bewust van hun belangrijke maatschappelijke positie inzake 

de voedselvoorziening en het beheer van het platteland.  

 

Men zaaide de rogge vroeger in de dagen van de wassende maan, terwijl men bij afnemende 

maan knollen zaaide en aardappelen pootte. Waarschijnlijk dacht men dat dit de groei 

bevorderde van deze gewassen. Het feit dat de rogge groeit, bloeit en vrucht draagt in het licht 

van de zon, terwijl de oogst van knollen en aardappelen in de donkere aarde groeit. De rogge 

zoekt het licht, de knolgewassen zoeken de duisternis. Echter beschouwde men de middagtijd 

tussen twaalf en één uur als ongunstig voor het zaaien. De rogge op dat uur gezaaid, zou 

nooit zo goed staan als die welke vroeger of later op de dag in de akker kwam. Misschien staat 

dit in verband met wat H.W. Heuvel in zijn ‘Volksgeloof en Volksleven’ schrijft over de 

‘roggemeuje’ (korenmoeder). Hoewel men in Twente deze akkergeest ook in de oude sagen en 

sprookjes niet (of niet meer) hoort noemen. Hij zegt van haar: ‘ze is het gevaarlijkst in de heete 

middaguren. Die tijdens de middagrust over het veld gaat, verschrikt of verwart ze.’ Oude 

mensen herinneren zich wel een andere korengeest waarvoor ze als kind grote schrik hadden, 

de wilde hond. Die springt uit de vore en grijpt hen als ze langs een roggeakker gaan. Overal 

in Twente vertelt men ook aan de kleinen het verhaal van de ‘keendekes’ in het koren, om hen 

er van te weerhouden in de hoge rogge te spelen en er korenbloemen te plukken. Ze zouden 

net als de ‘keendekes’ er in verdwalen en van honger omkomen. 
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Aanvankelijk werd op alle boerenerven 'geklompt'. Later verschenen rondreizende 

klompenmakers die hun materiaal bij de boeren letterlijk naast de deur vonden. In het jaar 

1857 telde Enter al eenentwintig klompenmakers. Ter vergelijking; er waren toen vierenveertig 

schippers in het eenentwintighonderd inwoners tellende dorp. En naarmate de scheepvaart 

afnam omdat de vaarwegen geleidelijk slechter werden en de concurrentie van wegvervoer en 

railvervoer steeds sterker werd, zochten meer Entersen hun heil in de klompenmakerij. Dat 

leverde werk maar stellig geen bestaan op. 

 

De kop van de Friezenberg is een 'cam' (nok, kam), ze bestaat uit zand en grind die het 
smeltwater door een gat in het dikke dak van landijs plonsde. De berg werd achtergelaten als 
herinnering aan 'de grote koude' van de derde ijstijd. Als ik geniet van het uitzicht, uitkijk 
over de wereld rondom de Friezenberg, denk ik altijd aan hoe het hiermee allemaal begon. Die 
gedachten hebben iets te maken met de grafheuvels aan de voet van de berg. Er liggen 
prehistorische jagers op oerossen en elanden en de eerste boeren begraven, als hurker en 
strekker of als gemalen beenderen in een pot. Misschien gedood door een bruine beer of wolf, 
of door een oeros op de horens genomen, of gewoon gestorven van ouderdom. Weet u dat als 
de Germaanse hoofdman zich overgaf dan vouwde hij zijn handen, ten teken dat hij geen 
wapens bij zich droeg. 

Voor de markeverdelingen in de periode 1820-1860 bepaalden de marken het gebruik van de 

grond. Een marke werd gevormd door de boerenerven van een buurtschap. Ze bestond in 

principe uit het bouwland op de es of een aantal essen, de groengronden en de heidegronden. 

Het bouwland op de es was in Twente in het algemeen privé-eigendom van de boeren. De 

groengronden en de heidegronden waren gemeenschappelijk en werden gezamenlijk beheerd 

door de gewaarden of erfgenamen (eigenaren van een gewaard boerenerve). De heide leverde 

voedsel voor grote kudden schapen en plaggen voor het verzamelen van mest. Ook vond de 

boer hier de heideturf; schadden en kluun. Op de groengronden in de beekdalen of broeken 

konden de koeien voedsel vinden en de boer zijn hooi. 'Deze graslanden zijn schraal, dewijl 

de nodige mist ontbreekt', aldus Colmschate. Daarvoor moesten de wintervloeden zorgen. 

Waren er geen wintervloeden voor de groengronden dan werden deze kunstmatig opgewekt, 

zoals bij de Looweiden bij Duldel. De weiden werden bevloeid door bij het dorpje Het Loo de 

Spikkersbeek op te stuwen. Ook werden op sommige plaatsen de eigen weilanden elke twee 

jaar wel eens bemest. Op weilanden en groengronden graasden de koeien. Deze waren hier 

alleen overdag, bewaakt door de opgroeiende jongens. 's Nachts stonden deze koeien op stal 

omdat de boer zoveel mogelijk mest wilde verzamelen voor het bouwland. 

 

Eenmaal per jaar ontmoeten de gewaarden elkaar op de holtink of holtsprake. Zo'n holtink 

kon de vergelijking met een landdag van Ridderschap en Steden best doorstaan, als we J.B. 

Blijdenstein mogen geloven: 

 

Na een onstuimige en verwarde deliberatie, hoedanige doorgaans de Holtinks of 

Markevergaderingen kenmerken, gedronken werd er ook.  

 

Op de holtink werd beslist;  

 

- of iemand een hoekje aan mocht graven (ontginnen);  

- of er een kamp aan mocht leggen (een stuk bouwland op 

   de heide) met een boomwal tegen het verstuiven;  

- of de cater een uitdrift mocht kopen; dit was een zakelijk 

   recht dat de eigenaar een omschreven recht gaf op het 
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   laten weiden van vee op de markengronden, het heiden 

   (steken van plaggen) en nog enkele zaken. 

 

Alleen de eigenaren van de oude gewaarde hoeven waren stemgerechtigd. In de achttiende 

eeuw waren deze normaal gesproken het eigendom van adellijke families. Naast de gewaarde 

erfgenamen bestond de markebevolking uit caters (kotters, keuters). Deze hadden meestal 

een stuk bouwland en een uitdrift. De marke kende zijn eigen regels die werden gehandhaafd 

door de erfmarkerichter en enige gezworenen ofwel schuttens of schutters. Verdwaald vee 

vanuit andere marken werd door hen geschut, dat wil zeggen in beslag nemen tot de boete 

betaald was. 

 

Als de meimaand goed en wel in het land is, de koekoek roept en de snelle boomvalk weer 

jaagt boven de kaalslag, dan komen ook de eiken in het blad. Vanouds was dat de tijd die vele 

Enterse bosarbeiders met spanning tegemoet zagen, want het bottende eikenhout betekende 

immers werk aan de winkel. De eikenstammetjes zijn in de maand mei sappiger dan ooit 

tussen hout en bast, zodat de schors gemakkelijk loslaat, wanneer men deze even met een 

zwaar voorwerp beukt. En hiermee staan we midden in het ekershandwerk, een heel oud en 

heel typisch bosbedrijf dat eertijds vrijwel overal in Twente werd beoefend. Twee of drie 

mannen kapten de eikenstammetjes en brachten deze naar de eekplaats. Een ander hakte ze 

met de aks op een bepaalde lengte, deponeerde de stukken bij de kloppers. Deze begonnen 

dan met hun eentonig geroffel. Dof klonken de slagen van de hamers op de schors en weldra 

liet deze los van het vettig glimmende hout. Een rinse, doordringende geur hing spoedig in 

het warme meibos van de run of eek die van de gekneusde bast en het geschilde hout kwam. 

De schors werd tussen in de grond geheide paaltjes gelegd en als daar een zekere hoeveelheid 

opgestapeld lag, werd het opgebost en samengebonden met een eiken twijg. De witte 

knuppels; het talhout werd terzijde geworpen. Van de vroege morgen tot de late avond, slechts 

onderbroken door een korte pauze voor de karige maaltijden, ging dat eken door. De lonen 

waren niet bijster hoog en er moest dus hard aangepakt worden. Het eken was om de schors 

begonnen, de geschilde knuppels waren een bijproduct en werden vroeger voornamelijk 

gebruikt om de bakkersovens en de fornuispotten te stoken. De schors, ook wel eek of run 

genoemd was bestemd voor de leerlooierijen, ze bevat looizuur. 

 

Zand is onvruchtbaar, voor een geregeld gewas heeft het mest nodig. Voordat in het begin van 

de twintigste eeuw de kunstmest algemeen in gebruik kwam was de boer op de zandgronden 

gebonden aan natuurlijke mest. Voor het verzamelen van die mest werden de koeien 's avonds 

naar huis gehaald. Ze stonden dan in de potstal, net als in de winter. De mest en de gier 

werden verzameld en opgeslagen met behulp van heideplaggen of heideschollen. Een 

dichtgemetselde stal of gierkelder om de gier te bewaren had men niet. Deze plaggen waren 

geschept of gemaaid. Grote schollenhopen lagen op het erf van de boer. De stal lag ruim twee 

voet dieper dan de deel. Wanneer de potstal leeg was werd hij gedeeltelijk gevuld met plaggen. 

Was deze laag flink verzadigd met mest en gier van de koeien, dan werd er een nieuw laagje 

opgebracht. Alle urine en mest werd zo verzameld. Het droog en schoon houden van de koeien 

was bijzaak. Was het niveau van de plaggen en de mest gelijk gekomen met de deel, dan werd 

de potstal leeggehaald en begon het proces opnieuw. De stalmest werd opgeslagen in de 

mestvaalt die voor de dubbele achterdeuren lag. Als de stalmest was opgebracht werd ze 

onmiddellijk afgedekt met een laag plaggen. De vaalt lag daar dan te groeien en te broeien van 

oktober tot de volgende nazomer. Dan werd de hele vaalt, gemengd met verse stalmest, op de 

akker gebracht en daar ondergeploegd. Vervolgens zaaide de boer de winterrogge. Per hectare 

werden ruim honderd voer ofwel karrenvrachten plaggen en mest op het land gebracht. Het 
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voer werd getrokken door twee paarden en woog zevenhonderdvijftig tot achthonderdvijftig 

kilo. Volgens Colmschate kostte zo'n voer vijfenveertig tot vijftig stuivers. Ook werd veel 

schapenmest gebruik, afkomstig uit de vele schaapskooien. Von Bönnighausen zei hiervan;  

 

De (rogge) economie van de Twentenaren is, gezien hun situatie onverbeterlijk; alleen vereist ze 

een geweldige inspanning en vlijt; de mensen zijn tenminste de helft van het jaar bezig met het 

maaien van plaggen en ze bedrijven dit werk met ijver en volharding; en dat is ook zo met het 

span paarden dat bezig is met het rijden van de plaggen. 

 

Bij dit systeem horen heidevelden die zeker twintig maal zo groot moesten zijn als de akkers. 

Dit arbeidsintensieve landbouwsysteem leverde en niet onaanzienlijk overschot aan rogge op. 

Willem de Clercq noteerde op 26 augustus 1812 in zijn dagboek;  

 

Gisteren was het graanmarkt. Deze markt vindt twee maal per week plaats; op dinsdag en op 

donderdag. Het is een vrolijk gezicht om van alle kanten de boeren te zien aankomen met hun 

karren geladen met graan. Geregeld is de hele straat van Almelo bezet met deze karren. In de 

eerste uren zijn er burgers die het wagen te kopen, maar als het middaguur is aangebroken zijn 

er de kooplieden. Ze (de boeren) brengen alleen rogge en boekweit aan. 

 

Colmschate schreef in het jaar 1809 dat op de markt in Almelo twee maal per week tien tot 

veertig wagens met graan werden aangevoerd. De lading van zo'n kar kan men schatten op 

iets meer dan zeshonderd kilo. Wanneer in veertig weken per jaar gemiddeld dertig karren per 

marktdag in Almelo aankwamen betekende dit per jaar ruim veertienhonderd ton rogge. 

Daarnaast trokken de Almelose kooplieden en schippers rond om bij de boeren de rogge op te 

kopen, ze verscheepten dit graan via Zwolle naar Holland.  

 

Ook Holwerda en de zijnen hebben de grafheuvels ijverig onderzocht. Hij verklaarde dat er 

onder de grafheuvels enkele zijn uit de prehistorische zeer vroege tijd – dus lang voor Christus 

werd geboren – het zijn feitelijk ingevallen koepelgraven. De rest behoort met elkaar tot een 

urnenveld van de Germaanse bevolking omstreeks Christus geboortedag, dus tijdens de 

Romeinse overheersing. In de koepelgraven zijn lijken bijgezet. In het urnenveld zijn ze 

verbrand en in urnen begraven. Te midden van wuivende dennen rusten hier onze 

voorvaderen, levende op en van dezelfde bodem, beschenen door dezelfde zon. Er hebben 

urnenvelden gelegen op het hoge deel van de Borkeld, bij het buurtschap Stokkum, in het 

Elsenervoorveld en even ten westen van de Friezenberg. Dat die laatstgenoemde hoogte door 

de eeuwen heen een belangrijke rol speelde in het dodenbestel van de bevolking, is duidelijk. 

Het verhaal dat er Hunenbedden op de Friezenberg en de Herikerberg zouden zijn is nooit 

onderzocht. Maar als de grafheuvels ingevallen koepelgraven zijn en de boeren de stenen 

hebben weggehaald, zou het maar zo kunnen zijn dat in Twente ook heel veel Hunenbedden 

waren. Onmogelijk is het niet omdat de heuvel op de Friezenberg al is aangelegd in de jonge 

Steentijd. Men begroef toen reeds doden liggend op hun zij, met opgetrokken knieën en een 

enkele grafgift – een beker van aardewerk met inhoud, een stenen (strijd)bijl of een sieraad – 

aan het hoofdeinde of bij de voeten. We kunnen rustig aannemen dat alleen de leiders van de 

kleine gemeenschappen in zo'n graf werden bijgezet want er zijn al met al weinig grafheuvels 

uit die tijd bekend. De meeste mensen zijn begraven in een veel minder opvallend graf zonder 

heuvel waar we dan ook veel minder van weten. Hoe opvallend ze ook waren, de grafheuvels 

zijn lange tijd door de omwonenden met rust gelaten. De prehistorische bevolking zag er – 

terecht – de laatste rustplaats van de voorouders in. En in de middeleeuwen was men er bang 

voor, althans voor de exemplaren die op de onherbergzame heide lagen. Tal van sagen over 
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spookverschijningen die rond de grafheuvels en urnenvelden rondwaarden deden de ronde.  

 

De witte wieve hebben in dat opzicht zekere faam verkregen. Sommige graven werden op 

instigatie (aansporing) van de kerkelijke autoriteiten vernield, nog veel meer werden 

ondergeploegd als de boeren nieuwe akkers in gebruik namen. We moeten dan ook gissen 

naar het aantal heuvels dat oorspronkelijk in deze omgeving heeft gelegen. Dat het aantal 

grafheuvels tot tweehonderd jaar geleden nog tamelijk groot was, staat wel vast. Omstreeks 

die tijd begon de archeologische belangstelling zich te ontwikkelen. Hoewel er heel weinig 

archeologen waren in Nederland die hebben gegraven in grafheuvels en urnenvelden, waren 

ze wel geïnteresseerd in de vondsten die eruit tevoorschijn kwamen. De boeren waren hen 

graag ter wille en gingen zelf spitten in de heuveltjes. Ze graaiden hele urnen uit het 

uitgeworpen zand. Dat waren bar oude potten, dat konden ze wel zien. Wat zou er allemaal 

in kunnen zitten, misschien wel goud! En men sloeg de zwakke omhulsels kapot. Regelmatig 

werden zij teleurgesteld als hun speurwerk alleen grijze poeder, scherven of verbrande botjes 

opleverde. Zulke vondsten vond men niet de moeite van het vermelden waard, waardoor veel 

informatie verloren is gegaan. Mede daardoor is ook de inhoud van de meeste grafheuvels uit 

de omgeving van Enter ons onbekend. Wel is bekend dat in de heidense tijd, toen de doden 

verbrand werden en hun as in heidepotten begraven werd, men als offermaaltijden moest 

geven waar veel paardenvlees bij werd gegeten. Voor veel mensen op het land bleef de ‘groove’ 

een feest. Op een ouderwetse ‘groove’, dat moet men niet vergeten, kwam veel volk die de dode 

amper gekend hadden en er niet emotioneel bij betrokken was.  

 

Voor het gebruik van het ‘gemeene’ (gemeenschappelijk) gronden stelde het markebestuur 

regels op. Op de naleving daarvan werd streng toegezien en de boetes, die werden opgelegd 

bij overtreding waren vaak niet mis. Men waakte ervoor dat geen roofbouw werd gepleegd op 

het heidebezit en het bosbezit van de marke. Personen van buiten de marke mochten geen 

plaggen steken, turf winnen of bomen hakken. De boeren zijn er lang zuinig op geweest en 

probeerden te voorkomen dat zich anderen op de heide vestigden of tot ontginning overgingen. 

Deze gronden zijn vrij toegankelijk en daarom is er geen wegenstelsel nodig zoals in de Enter 

Es, dat de bereikbaarheid van ieders stukje land garandeert. Als de bewoners van de marke 

naar het dorp Enter willen kiezen ze de kortste weg. Dat wil zeggen, van huis uit in een rechte 

lijn over de markegrond naar Enter. Hetzelfde doen ze als ze naar Rijssen of naar de 

Keurstervoort richting Ypelo willen. Dit is honderden jaar zo gegaan. Er ontstaan op deze 

manier karrensporen en later – als het verkeer intensiever wordt –  herkenbare wegen. Over 

de Rijssenseweg, langs de dikke beuk, fietste ik naar Enschede (in de zomervakanties)  naar 

oom en tante Maassen van den Brink. De oude weg over de Deldener Es is er nog, hetzij 

gedeeltelijk verhard. De karrensporen in de marke zijn er ook nog en zelfs met de auto kun je 

er in de zomer rijden. De afstand van de boerderijen – waar herbergen gevestigd waren en 

waar tol werd geheven – tot de Regge is soms groot. Laten we niet vergeten dat de Regge, 

buiten haar oevers tredend, ver reikte. De Entersen in de marke traden niet streng op tegen 

hun minder bedeelde plaatsgenoten, die in hutten woonden. Dit nam echter niet weg dat de 

huttenbewoners wel in erbarmelijke omstandigheden leefden. Ze mochten geen hout 

sprokkelen, geen turf steken en geen vis vangen. 

 

Tegenwoordig is de oude kloof tussen stad en boerenland grotendeels gedicht, en beide 

leefculturen vullen elkaar meer aan dan dat ze elkaars tegenpolen zijn. Met de jaren heeft het 

dorp niet alleen een zekere rust en traditie verloren, maar ook veel van zijn isolement, zijn 

benauwdheid, zijn repressie (onderdrukking), zijn wreedheid, armoede en gebrek. En de 

Entersen zijn zich daar terdege van bewust. Niemand wil nog terug naar het melken in de 
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koude novemberregens, of de angst voor overstromingen van de Regge. Niemand wil terug en 

een beetje boer omringt zich met de nieuwste technologie. Het conservatisme van boeren 

draait niet om macht maar om behoud van waarden. Traditie was bij de boeren een 

uitstekende methode om de niet- rationele kennis over te dragen die onmisbaar is bij het werk 

met beesten en natuur. Een jonge boer moest leren op zijn intuïtie te vertrouwen, hij moest 

‘zien’ dat een koe ziek was, ‘voelen’ dat het weer omsloeg. En daarbij waren de opeengestapelde 

ervaringen van generatie op generatie onmisbaar, ondanks alle bijgeloof die daar in de loop 

der tijden tussen was geslopen. Als een boer zich verzette tegen de introductie van een nieuwe 

techniek of werkmethode was dan ook niet omdat hij de voordelen niet zag, maar omdat de 

risico’s voor hem te groot waren. Als de techniek faalde was hij immers niet alleen zijn 

investering kwijt maar hij was ook afgesneden van de routine van overleving. Het was een 

poging om de levenservaringen van voorgaande generaties boeren te behouden in een tijd van 

voortdurende en onherstelbare veranderingen. Het was als het bewaren van een oude schat. 

In het jaar 1978 gingen de melkbussen eruit en de boeren moesten een melktank aanschaffen 

en een melkhok laten bouwen. In het dorp is een andere verhouding tussen individualiteit en 

collectiviteit. In Enter waren de deuren in de huizen overdag gewoon open en men kon zo bij 

de mensen naar binnen stappen. Maar ook in een dorp bleek wel degelijk privacy te bestaan, 

alleen lagen de verhoudingen en de codes anders dan in de stad. Over geldzaken wist men 

opvallend weinig van elkaar. En talloze geheimen bleven achter gesloten deuren. In een stad 

waren de verhoudingen zakelijker en simpeler omdat het grotendeels op individualiteit 

gebaseerd was. In kleine gemeenschappen kent men elkaar. Men hoeft zich niet volgens de 

laatste mode te kleden om anders voor een sukkel te worden aangekeken. Er waren relaties 

die in de ogen van een stadsmens weinig variatie boden, zoals het enkel en alleen omgaan 

met familieleden. De collectiviteit was in Enter zwakker, de individualiteit sterker. In andere 

dorpen was het precies andersom. Men spreekt over zichzelf  in de derde persoon. Het woordje 

ik was in Enter niet populair. Een stad heeft afwijkingen nodig, het dorp regelmaat. Het was 

niet voor niets dat men in Enter de dingen graag rustig en stil hield. Als er eenmaal een stevige 

ruzie losbarste raasde zo’n conflict al snel als een voetzoeker door de families, buren en 

vriendengroepen. Het einde was vaak een onontwarbare kluwen van knallen en vuur. Ruzies 

over markezaken, zoals het onderhoud van de Bandijk, beheersen Enter jarenlang als een 

soort veenbrand. Jarenlang werden de jongeren uit Goor met stenen bekogeld als ze over de 

Brandput naar Rijssen fietsten. Daarom was er een dorp dus veel aan gelegen om dit soort 

conflicten te voorkomen. Daarom kende bijna elke kleine gemeenschap een aantal 

onuitgesproken principes die samenhang gaven aan het geheel en waaraan strikt de hand 

werd gehouden. Daarnaast is er het principe dat jongeren ondergeschikt waren aan ouderen. 

En het principe van de familieband, van burenhulp en de voorrang van de gemeenschap boven 

het individu, vooral in de kerkgemeenschap. In kleine dorpen had dat te maken met 

overleving. Het was van groot belang om iedereen binnen boord te houden. Een te grote 

individuele vrijheid bracht te veel onberekenbaar gedrag met zich mee. De dorpsbanden 

werden langzaam losser. In het jaar 1993 bleek uit een onderzoek van twee Amsterdamse 

sociaal-geografen dat er een sterke scheiding begon te ontstaan tussen de jongere en de 

oudere dorpsvrouwen. Terwijl maar weinig oudere vrouwen buitenshuis werken, hadden de 

jongere vrouwen duidelijk een ander beeld, mede gedwongen door uitkerende instanties via 

reïntegratie trajecten. De rol van een goede huisvrouw, inclusief de burenhulp, verdween 

naarmate meer vrouwen buitenshuis werken. De kermis en de paardenmarkt… daar leefde 

heel het dorp naar toe. Nu gaan de jongeren in Gronau en zelfs in Düsseldorf stappen. Vroeger 

gebeurde alles van belang binnen het dorp. Nu gebeurt alles buiten het dorp. Het is geen 

gesloten cultuur meer. Iedereen die niet werkt kijkt de hele dag televisie. De grote macht van 

de televisie is de manier waarop het medium woorden door beelden weet te vervangen. 
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DORPSBOERDERIJEN 
 

 

De Twentse Hoeve 

 

 

De zachte vensters vrij naar zon en regen open 

en naar de onmeetlijkheid van ’t rustloos barend land 

ligt ze, in de ommanteling der ruige roggehopen, 

warm als een nest gedoken aan den akkerrand. 

 

Zachtaardig beeld van vrede, waar een ziel in droomt, 

die zich in eenvoud voegt naar ’t goddelijk bestel: 

Het knoestig erf, door sleedoorn wit bezoomd; 

de zwarte bussels hout, de groen bemoste wel 

 

waarin ’t smaragden water zijn geheim bewaart, 

de steile putstaak die in de appelbloesem schuilt; 

de plaggenschuren, dicht om ’t moederdak geschaard, 

waaronder welvoldaan de wintervoorraad puilt; 

 

en hoog ter nok, om ’s hemels zegen af te smeken 

op akkerland en vee; de kroon van ’t Twentse huis, 
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trouwhartig landsgebruik in zinrijk dubbelteken…: 

het heidens Wodanswiel, bevleugeld door het kruis. 

 

 

Uit; ‘Laagland’ 

Door; Truus Gerhardt 

 

 

 
Erve Kaaks (Freriksen), Zuiderstraat 

 

 

Boerderijen zijn functionele gebouwen, waarbij dikwijls woning en bedrijf zich onder één dak 

bevonden. De aard van het bedrijf, akkerbouw, veelteelt of gemengd bedrijf, de beschikbare 

bouwmaterialen ter plaatse en de sociale en economische ontwikkelingen, zorgden voor een 

verscheidenheid aan boerderijtypen. Op grond van overeenkomst in constructie, wijze van 

veestalling en oogstberging, woonwijze en verdere ruimtelijke kenmerken worden de 

boerderijen in Nederland in vier hoofdgroepen onderscheiden; de Friese huisgroep, de 

Hallehuisgroep, het Dwarshuisgebied en de Zeeuws-Vlaamse schuurgroep. Het gebied van 

het Hallehuis omvat de Belgische Kempen, de Nederlandse provincies Drenthe met het 

Groningse Westerwolde, Overijssel, Gelderland, Utrecht, midden-oostelijk Zuid-Holland en 

het Gooi, Noord-Brabant met uitzondering van het uiterste westelijk deel en Noord-Limburg. 

In Duitsland; Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen met uitzondering van Ost-Friesland, Westfalen 

en nog een deel van de voormalige noordelijke DDR (Mecklenburg, Pommeren). 

 

De benaming hallehuis duidt in het huidige gebruik op het feit dat huishouding en 

bedrijfsvoering plaats vindt en in die een grote rechthoekige ruimte tussen de gebinten, 

oorspronkelijk wellicht ongedeeld van voor tot achter. Links en rechts ervan ligt een zijbeuk, 

het afdak. De grote hal is echter de oude kern van het huis – vanouds het eigenlijke huis zelf 
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– en is in één oogopslag te overzien. Het geheel is een echt familiehuis waar soms twee of drie 

generaties bijeen wonen, vrijwel zonder enige ruimte voor privacy voor de eenling. Ook toen 

later – vooral in de achttiende en negentiende eeuw – het woonvertrek door een muur of 

houten wand van het bedrijfsgedeelte; de deel werd gescheiden bleef de wens bestaan om 

overzicht en toezicht te houden. Naast het haardvuur dat van de voormuur naar de 

tussenmuur of stapelmuur was verlegd, bracht men ter weerszijden op ooghoogte vensters 

aan. Zelfs verhuisde men voor het dagelijks wonen en leven weer naar de deel waar nu ook 

aan de andere kant van de scheidingsmuur een vuurplaats of een haardplaats werd 

aangelegd. 

 

Van noord naar zuid, enkele tientallen kilometers ten oosten van de grens met Duitsland en 

vrijwel parallel ermee loopt een scheidslijn door het hallehuisgebied. Deze scheidslijn betreft 

de wijze van samenvoeging van de onderdelen van de bouwkern van het huis, het gebintwerk 

en daarmee dus van de bouw van de hal. Ten westen van deze lijn ligt het gebied van de 

ankerbalkbouw, waarbij de moerbalken of de zolderbalken met hun beide tot een verticale lip 

versmalde uiteinden even onder de kop van de staanders of stijlen door een verticaal gat zijn 

gestoken en met één of meer wiggen verankerd. Dit gebied strekt zich zuidelijker uit dan het 

westelijk hallehuis-gebied maar valt voor Nederland er wel mee samen. Het is oorspronkelijk 

groter geweest, verder noordwaarts Noord-Holland in. Het gebied werd echter in de loop van 

de periode tussen de jaren 1400 en 1800 tot zijn huidige begrenzing teruggedrongen door 

nieuwere bouwmethoden. In Noord-Holland, ten noorden van Amsterdam zijn nog enkele 

voorbeelden ervan te vinden. Ten oosten van genoemde lijn ligt het dakbalkengebied waar de 

moerbalk op de staander ligt en soms een heel stuk naar beide zijden van het huis uitsteekt. 

Sinds kort is een voorbeeld uit Twente bekend. De boerderij Kraesgenberg bij Losser kent een 

dergelijke constructie waarvan door dendrochronologisch onderzoek is komen vast te staan 

dat het hout hiervoor in het vroege voorjaar van het jaar 1610 is gekapt. Het betreft hier geen 

hergebruik van een oudere gebintsconstructie. Op de markevergadering van januari 1610 

werd voor de herbouw van de boerderij toegestaan dat een aantal eiken werd gekapt. Op de 

keuze voor deze constructie heeft de eigenaar waarschijnlijk invloed gehad. Dit was namelijk 

de edelman Von Kettler, Heer van kasteel Assen in Zuid-Munsterland. 

 

Het boerenland van Twente kunnen we, historisch gezien algemeen in twee delen 

onderscheiden: 

 

- de aloude boerenerven met hun landbouwlanden en weidelanden, zoals deze 

voorkwamen in de middeleeuwen,  opgetekend in onder andere het 

schattingregister van 1475 en in het verpondingsregister van 1601;  

- de erven, gesticht in de negentiende en twintigste eeuw op de gronden die na de 

markeverdeling waren ontgonnen. 

 

Het is met name de eerste groep die voor een groot deel de karakteristieke en de 

aantrekkelijkheid van het Twentse land bepaalt. Zowel in de vlakke als in de meer 

heuvelachtige delen liggen de oude bouwlanden als verhevenheden, soms van slechts enkele 

meters maar toch duidelijk waarneembaar in het land. Overal valt op hoe de boerderijen lijken 

schuil te gaan achter die bouwlanden. Slechts de geveltoppen of de daken steken er bovenuit. 

Met de rogge in volle rijpheid op het land was die indruk nog sterker. De boerderijen liggen 

op de grens tussen deze en de lager liggende weiden. Het karakter van zulke 

boerennederzettingen verschilt van plaats tot plaats, van marke tot marke, soms zelfs binnen 

een zelfde marke wanneer deze uit meer buurtschappen bestaat. Al naar gelang de grootte 
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van de stukken bouwland spreekt men van: 

 

- es als het een groot aaneengesloten complex betreft, waar vrijwel alle boeren in de 

marke een stuk van in bezit hebben; 

- kamp (of eiland-es) als het gaat om een kleiner stuk, in bezit van één boer of enkele 

boeren. 

 

In het tweede geval liggen in een marke of buurtschap de boerderijen verspreid, één tot drie 

bij elke kamp of kleine eiland-es. Men spreekt dan doorgaans van een zwerm-es nederzetting. 

Over de nederzettingen bij de grote aaneengesloten essen zijn meerdere typologische 

aanduidingen mogelijk. Bij flank-es nederzettingen liggen de boerderijen in een rij langs één 

van de zijden. Deze aanduiding is slechts op een tiental buurtschappen van toepassing, die 

soms een hele marke uitmaken, soms een deel ervan. Het zuiverste beeld vertoont Enter waar 

de oudste erven in een vrijwel aaneengesloten rij aan één weg (de tegenwoordige Dorpsstraat) 

langs de noordelijke helft van de oostelijke esrand liggen. In de achttiende en negentiende 

eeuw is Enter door de stichting van kleine boerderijen rond de es dichtgegroeid tot een 

duidelijke kransvorm. Ook de Markelose marken tonen een vorm van de flank-es nederzetting. 

De erven liggen ook daar nogal onregelmatig langs de es, in Elsen en Stokkum langs de 

oostkant, in Herike met een boog om de noord-noordoostkant. 

 

Bij een krans-es nederzetting liggen de boerderijen in een kring rondom de es. Voor deze 

benaming komen alleen de Esmarke en Usselo onder Enschede in aanmerking. Daarbij dient 

te worden opgemerkt dat een deel van deze beide marken het type van zwerm-es nederzetting 

vertoont en wel de Esmarker en Useler Broekheurne en ook de tot Usselo behorende 

buurtschappen Boekelo en Rutbeek. In Albergen, Tilligte, Rossum en Bentelo liggen de erven 

in het noordelijke deel in een rij of boog langs de es, het zuidelijk deel van die marken is meer 

te bestempelen als een zwerm. In Twekkelo geldt dit voor het oostelijk en westelijk deel. 

Tenslotte vertonen Deldener Es, Lemselo, Tubbergen, Hasselo en Twekkelo reeds bijna een 

gesloten kransvorm en ligt een deel van de erven in Bekkum in twee rijen ter weerszijden 

langs een lange, smalle noordwest-zuidoost lopende reeks kampen. Het verschil tussen de 

flank- en krans-es nederzettingen is duidelijk alleen het al dan niet gesloten zijn van de kring 

van erven rond een redelijk aaneengesloten es-complex. De 'gaafste' essen zijn die van Usselo, 

de Esmarke, Enter, Tubbergen en de kleinere van Hasselo en Lemselo. Andere essen hebben 

een onregelmatiger vorm zoals die van de Markelose marken, de Deldener Es, Albergen en 

andere. De daarmee samenhangende onregelmatige krans- of flankvorm van de nederzetting 

komt dan al gauw in de buurt van een zwerm-vorm. In sommige gevallen liggen de essen op 

de uiterste uitlopers van een groter heuvelgebied zoals onder Markelo en Wierden en op de 

grens van de gemeenten Tubbergen en Denekamp. Men kan aannemen dat in die gebieden 

de essen vanaf het ontstaan – mogelijk al in de tiende eeuw – een eenheid hebben gevormd. 

Dit in tegenstelling tot andere, geïsoleerd liggende grote essen. Daarvan wordt aangenomen 

dat ze in eerste instantie bij de ontginning bestonden uit een groep kleine verhevenheden in 

het omringende laagland, geschikt bevonden voor landbouw. Door de eeuwenlange 

ononderbroken jaarlijkse bemesting met een mengsel van plaggen en mest werden de gronden 

langzamerhand opgehoogd en groeiden door de egaliserende werking van het ploegen 

uiteindelijk aaneen tot één complex. Tenslotte nog even aandacht voor de zwerm-es 

nederzettingen. Bij zwerm-es nederzettingen liggen de boerderijen onregelmatig verspreid 

rondom of bij een es, bijvoorbeeld wanneer deze es zelf een onregelmatige of door insnijding 

(beekdalen) gelobde vorm te zien geeft. Alle overige marken en buurtschappen – op één na – 

vertonen zwerm-vorm. Ze laten echter onderling een grote verscheidenheid zien. Een volledig 
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overzicht is dan ook ondoenlijk. 

 

Enter is een middelmatig dorp, volgens J.A. Oostkamp. Uiteraard ontbreken de kippen en de 

ganzen niet bij de boerenerven. Begin van de zeventiende eeuw vinden we voor het eerst iets 

over de verdienste die gekoppeld is aan het verhandelen van producten. In de Romeinse tijd 

verbouwde de esbewoner rogge – een product die eeuwen lang werd verbouwd – zo ook; vlas, 

gerst, wintertarwe, haver, erwten en bonen. Met de opbrengsten van het land kan hij zijn 

hoofd net boven water houden. Dat gold letterlijk en figuurlijk voor de bewoners van de lage 

es, die de grasgronden geregeld niet konden gebruiken vanwege de grimmige en grillige Regge. 

Huisvlijt is er in die tijd ook al. Elke boer had schapen, de wol werd verwerkt en verhandeld. 

De dorpsboer is echter nooit een herenboer geworden. Een boerenburger mocht – volgens 

hetzelfde stadsrecht – niet meer schapen hebben als overeenkomstig zijn waartal was 

toegestaan. Een vol waartal was vijftig schapen en een burgerboer mocht er vijfentwintig 

hebben. Sommige boeren hadden een eigen herder om in de gaten te laten houden dat 

iedereen zich strikt aan die regels hield. De schapen kwamen 's avonds naar de boerderij en 

bleven 's nachts in de schaapskooi. In Enter had het erve Effinck een eigen schaapherder. 

Toen had men ook al een mestprobleem, niet zoals tegenwoordig een mestoverschot, maar 

een mesttekort. 

 

De boerderijen waren toen veel meer selfsupporting. Vooral op de kleinere bedrijven waar veel 

armoede werd geleden, probeerde men alles van eigen bedrijf te doen en dat lukte een heel 

eind. Melk en boter van een paar koeien, spek en vlees van het geslachte varken. Aardappels 

en groente, bonen en selderij voor de soep op zondag kwamen allemaal van het eigen bedrijf. 

Werd het erg moeilijk, dan werd de boter verkocht en smeerde men varkensvet op de 

boterham. 's Avonds om negen uur werd er nog pap gegeten en dan naar bed. Dat scheelde 

in 't licht en de kachel. 's Morgens na het melken door de vrouwen, dorsten de mannen met 

de vlegel vast een hoeveelheid rogge. Het stro werd gebruikt als strooisel en voor de 

dakbedekking. Na deze zware arbeid had gropmoe een stapel boekweitpannenkoeken klaar 

en die gingen er goed in. Men at veel en vet, doordat men veel zwaar lichamelijk werk deed, 

gaf dat niet zoveel problemen. Alhoewel beroertes en ook hartaanvallen wel voorkwamen, men 

noemde dat laatste een hartverlamming. Een beruchte volksziekte was tuberculose. Soms 

werd er een klein houten huisje met open ramen in de tuin geplaatst, waar men dan kuurde. 

Dat was veel gezonder dan in de bedompte bedsteden, waar geen ventilatie in zat, behalve de 

beddedeurtjes. Ernstige TB (tuberculose) patiënten gingen naar het sanatorium in 

Hellendoorn. Het sanatorium is tegenwoordig het verpleeghuis Krönnenzommer.  

 

In de eerste veertig jaar van de twintigste eeuw (1900-1940) veranderde er weinig. Het leven 

ging rustig zijn gangetje. Een opwindende gebeurtenis, waar men via de krant van hoorde was 

de boerenoorlog in Afrika. Men stond allemaal aan de kant van de boeren. De Eerste 

Wereldoorlog was meer merkbaar, allereerst door de mobilisatie. Veel jonge mannen moesten 

onder de wapenen en brachten enige jaren door aan de oostgrens en ook aan de Belgische 

grens. Nederland bleef buiten de oorlog omdat er een gedoogzone nodig was voor de 

vluchtelingen. Aan het eind van de oorlog kwam een erg bekende politieke vluchteling naar 

Nederland; de Duitse keizer Wilhelm. In Twente kreeg men te maken met Belgische 

vluchtelingen en vooral kinderen uit deze gebieden waar erg veel leed was. Na het einde van 

de Eerste Wereldoorlog kwam de Spaanse griep, die duizenden slachtoffers eiste. In een 

buurtschap bij Ommen overleed een heel gezin. 

 

De oude boerderijen zijn tegenwoordig bijna allemaal verdwenen. Wie wil weten hoe zo'n lös 
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hoes er van binnen uit heeft gezien moet gaan kijken bij het openluchtmuseum Lös Hoes in 

Ootmarsum of het rijksmuseum Twente in Enschede. Tot in onze eeuw is er van jaar tot jaar 

aan de boerderijen verbouwd en veranderd. Vooral in de vakwerkhuizen verliep de verstening 

niet egaal; het kon een deel van het huis zijn – alleen de voorgevel of de achtergevel – of het 

leem bleef gehandhaafd in een hoek dan wel binnen de onderschoer. Binnenshuis timmerde 

men er maar al te vaak planken over of smeerde er eenvoudigweg cement overheen. In de 

achttiende en negentiende eeuw werd in veel boerderijen een nieuw element aan het 

gebintwerk toegevoegd, namelijk een tussenbalk of een tussengebint, ook wel de misbalk of 

leugenbalk en ook wel noodgebint genoemd. Het diende ter verhoging van de draagkracht van 

de zolder boven de deel. Hiertoe bracht men tussen de oude moerbalken een wat dunnere 

balk aan. De tussenbalken werden aangebracht toen de last van het hooi te groot werd. De 

zolders zakten tussen de wijd uitstaande gebinten te veel door. Dit zou de verklaring kunnen 

zijn voor het feit dat veel negentiende eeuwse boerderijen dichter opeenstaande gebinten 

bezitten. Een en ander zou dan samenhangen met de toenemende rundveeteelt in de 

achttiende en negentiende eeuw en de noodzaak het hooi uit de weiden te bergen op de zolder 

die oorspronkelijk alleen diende voor opslag van de graanoogst. Slicher van Bath toont aan 

de hand van belastingstatistieken aan dat de rundveestapel in Overijssel tussen de jaren 1740 

en 1800 aanzienlijk was toegenomen. De groei zal parallel hebben gelopen met de in diezelfde 

tijd op gang gekomen markeverdelingen en ontginningen en het daardoor toenemen van het 

areaal grasland. De benaming die het meest in Twente voorkomt bij deze constructie is 

misbalk. Men kan zich afvragen waar het element mis betrekking op heeft. De Noord-Twentse 

hooischuren heten misschöppen. Toch moeten we niet meer achter zoeken dan wat in het 

Twentse taalgebruik opgesloten ligt. Mis is een samentrekking van midden met een genitief-s 

(genitief is 2e naamval). Een misbalk is een middenbalk en zo is een misschöppe wellicht ook 

een later midden tussen bestaande gebouwen of midden op het erf gezette schuur. De term 

leugenbalk gaat terug op het oude begrip logen in de betekenis van balk of schoor; een 

steunbalk. 

 

De Twentse dorpen en stadjes bestonden anno 1800 meest uit boerderijen, die met de 

achterkant naar de weg stonden. Voor de grote achterdeuren lag een grote mestvaalt. Toen 

Willem de Clerq (zoon van de Amsterdamse graanhandelaar) in het jaar 1812 door Rijssen 

reed, vond hij dit het meest ellendige dorp dat hij kende. Daarna vergeleek hij alle dorpen 

steeds met Rijssen of Almelo; 'Ik heb Goor niet zo lelijk gevonden als Rijssen en de andere 

dorpen.' Of de huizen van de bekende erven in de marken altijd op dezelfde plek hebben 

gestaan is nog een open vraag. Van meerdere huizen is overgeleverd dat ze ooit eens zijn 

verplaatst. De oude huisplaats, dikwijls bekend gebleven als 'olde hoesstee' is er het bewijs 

van, maar het zegt niets over de tijd van verplaatsing. In de periode waarin de 

markebepalingen van kracht waren was de verplaatsingsvrijheid zeer beperkt; alleen binnen 

de erfomheining was het toegestaan. We spreken dan over het algemeen over de laatste 

vijfhonderd jaar. Oudere markebepalingen zijn niet bewaard gebleven. Toch zullen de erven 

met hun gebouwen zeker langer dan die vijf eeuwen hun vaste plaats hebben gehad. Het 

voorkomen van de erfgenamen in de goederenlijst van de graafschap Dahle van het jaar 1188, 

en ook de daarin voorkomende markenamen vormen hiervoor een historisch argument. Over 

de ligging en de aanleg van al die erven op zich is geen eensluidend verhaal te vertellen. Wel 

wil ik stellen dat enkele vaak aangehaalde feiten over de ligging van de huizen met veel 

voorbehoud moet worden gebruikt. Namelijk dat de boerenhuizen meestal met de grote 

inrijdeur op het zuiden liggen om zodoende meer licht op de deel te krijgen en verder, dat de 

huizen meestal met de achterzijde naar de weg gekeerd liggen. Dat laatste is wel het geval 

geweest in de bebouwde kom van Enter. Opvallend is dat zelfs de grote boerderijen in die tijd 
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slechts één schuur hebben die naast het huis of voor de grote deur liggen. Verder is er soms 

een bakhuis aan de voorkant van het huis. En niet te vergeten; de schaapskooien. De 

plaatsing van de schuren lijkt volkomen willekeurig, geen erve is gelijk. Sommige staan zelfs 

erg ver van het huis, net buiten de erfomheining. Zo'n omheining (begrenzing) kennen vrijwel 

alle erven. Meestal is het een wijde ring van sloten, een enkele ligt binnen een bredere gracht. 

Boomsingels worden ook aangegeven en gevlochten omheiningen kwamen vroeger veel voor. 

Een dergelijke omheining zien we op de afbeeldingen in de getijdenboeken van de jaren 1410 

en 1510, we lezen erover in het register van erven onder de Hof te Enter (Oldenhof). Op de 

domeinkaarten is niet met zekerheid vast te stellen of er wallen rond de erven lagen. Sloten 

omgaven gebouwen en de hof. De groensingels, in één geval een duidelijk genoemde doornheg 

(Morsch in Zenderen), hebben met de sloten een zekere bescherming gegeven tegen wild, net 

als de akkerwallen dit rond de bouwlanden deden. Niet alleen tegen het wild maar ook tegen 

de wildjagers. De wallen die er toch veel zijn geweest zullen met 'defensief' groen beplant zijn 

geweest. Hier en daar kunnen we nog zulke wallen aantreffen. Aan verdedigbaarheid hoeven 

we echter nergens aan te denken behalve misschien bij een echte omgrachting van een 

huisplaats.  

 

In Enter waren hele grote erven, met mudden land zo groot of nog groter dan de havezaten, 

zoals;  

 

- Erve Tuuick, 7 mudde land, daarvan ½ mudde woest. Het erve heeft gelegen 100 

meter vanaf de Dorpsstraat bij de coöperatie. Tudink (1475), Tuynck (1602)  Tuink 

(1953);  later Brink-Willems, thans huis van Lammertink.  

- Het eerder genoemde erve Roeters, 7 mudde land. 

- Het erve van Jan Smeddinck, Smeding (1475), Smeynck (1602), Smeink  (1953) met 

9 mudde land waarvan 3 mudde woest. Gelegen op zuidhoek Dorpsstraat –  

Horstinksteeg.  

- Hans Schomaker, 8 mudde land. 

- Willems Evers erve, behorende Van der Becke, met 7 mudde land. In 1475 genoemd 

Hermannishus, in 1602; Hermesel met 9 mudde land, thans de drie achterste  

huizen aan de Werfstraat. 

- Erve De Plecht, 6 mudde land; heeft gelegen tussen de Dorpsstraat en de 

Schipperstraat, nabij de lagere school 'Uw koninkrijk Kome', thans de huizen van 

Ter Plecht (Scholten) en Ezink (Kos). 

- Het erve De Borger, Borcharding (1475), Borcherinck (1602) met 8 mudde land heeft 

gelegen zuidelijk van perceel nr. 51 aan de Dorpsstraat, thans de coöperatie.  

- Jan ter Ese, met 9 mudde land, lag ten zuiden van Plecht, erf nummer 2609; in 

1475 De Eso genoemd; in 1953 Ezink; is gelegen achter de Openbare lagere school. 

- Henrich Koenerinck, 9 mudde land; hij werd in 1475 Conrading genoemd en in 1602 

Coenerinck, in 1953 Koenderink. Thans de huizen van Velten (Baks) tot en met 

Leemreize. 

- Jan Roerkinck's erf heeft gelegen aan de Dorpsstraat bij  de jongensschool, ter 

hoogte van nummer 107. Hij bezat 8 mudde land en hij werd in 1475  Roderding, 

in 1602 Roerkinck en in 1953 Roerink genoemd. Thans waarschijnlijk de huizen 

van Burgers en Klinkhamer; oude afsplitsing achter de Es. 

- Bernt Hubbelinck, 8 mudde land, aan de Stationsweg; we zijn hem tegengekomen 

in het verpondingsregister. 

- De Beldt, 7 mudde land; Schoppenjantje op de Bëlt, tijdens de ontginning in 1910 

verdwenen; heeft gelegen  bij de Rondweg. 
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- De Frerix, 8 mudde land; waarschijnlijk bijnaam Kaaks Gert. Het erf is afgebroken 

in 1945 en zou gelegen hebben bij de Freriksweg. 

- Groite Lambert, 6 mudde land, hij werd in 1475 Lamberting genoemd. Lammertink 

werd versplinterd en lag ten zuiden van Klinkhamer tot en met Van Uitert. 

- Het erve Weterding, 1475, in 1602 Weterinck genoemd, 7½  mudde land, in 1953 

Weterink genoemd lag ten  zuiden van Van Uitert tot en met Schipper. 

- Het erve Eckerinck, eigenaresse Aele Eckerinck, 6 mudde land, gelegen tussen de 

Lage Dijk en erve Roeters (het Rotershus). 

- Erve Oldenhaver, behorende bij het klooster te Albergen, 7 mudde land. 

- Esskens, 8 mudde land waarvan 3 mudde woest. 

 

*  twee mudden (8 schepel = ongeveer 1.2 ha) 

 

Willen we iets te weten komen over de boerderijen en bijgebouwen op de erven en de omvang 

ervan, dan moeten we afgaan op wat de vele en tegenstrijdige uitspraken op de holtinks 

meedelen over huizenbouw, juridisch zowel als technisch. En juist dat laatste is uitermate 

beperkt, in tegenstelling tot het eerste juridische aspect. De oudste mededeling die inderdaad 

een technisch gegeven over huizen en wel over de grootte verschaft is de bepaling uit het jaar 

1464 van de marke De Lutte. Dat aan een boer wiens huis was verwoest of dat nodig 

vernieuwing hoefde, zoveel hout uit het bomenbestand van de marke diende te worden 

verstrekt, dat hij een huis van 'veer gebunden' (vier gebond is vijf gebinten) kon zetten. En 

zeker zal men voor een volgewaard erve de boer niet hebben willen bekorten in zijn vanouds 

aanwezige woon- en bedrijfsmogelijkheid. We kunnen dus hiermee beredeneren dat die oude 

huizen oorspronkelijk op zijn minst de aangeduide grootte hadden en dus bij vernieuwing 

volledig subsidiabel waren, in natura wel te verstaan. Opmerkelijk is dat de registers van 

nieuw gebouwde huizen van de jaren 1682 en 1749 bij opgaven van grootte sprake is van ten 

minste drie, ten hoogste vijf 'geb', 'gebond' of 'balken'. Deze drie aanduidingen komen in een 

zelfde lijst voor en de laatste 'balken' wijst erop dat 'gebond' daar moet worden gelezen als 

'gebint' en dat de opgevoerde huizen dus twee tot vier 'gebonden' (balken) in eigenlijke 

betekenis hadden. Het waren dus variaties van echte hutten tot kleine huizen. Pas in de 

zeventiende eeuw moeten de erfboerderijen groter zijn geworden, misschien al na de 

pacificatie ten gevolge van prins Maurits' veldtocht van vlak voor het jaar 1600. Misschien als 

uitbreiding, misschien bij herbouw na verwoesting in voorgaande oorlogsjaren. De vele nog 

bestaande boerderijen uit de zeventiende eeuw laten dit ook duidelijk zien, gedateerd en wel. 

Dan vertoont de balk boven de niendeur een jaartal, soms staat er een jaartal op een balk van 

het houtwerk (vakwerk) of op een console (uitbouwsel). De oudste bekende deurbalk is uit het 

jaar 1638 van Scholten Linde in Volthe. Van de als erven – volle en halve erven – aangeduide, 

hadden er vierenveertig daarbij een lijftocht (vruchtgebruik) voor de ouders, van de 

catersteden vier. Het is duidelijk dat de caters en de lijftochthuizen over het algemeen de oude 

grootte hadden, zoals die bij de boerderijen in oorsprong gebruikelijk lijkt te zijn geweest. 

Terwijl de huizen op de gewaarde erven en zeker op de 'volle' erven soms respectabele 

afmetingen hadden aangenomen. 

 

Het streven het aantal erven in een marke niet te vermeerderen, zodat het bouwlandgebruik 

hetzelfde bleef, net als het benutten van weide en markegrond voor vee en plaggenmaaien, is 

alle eeuwen door een van de pijlers van het marke-instituut geweest. Het was daarbij de pijler 

die uiteindelijk wel moet afbreken en zo het instituut ten val brengen. Het duurde wel lang, 

zo ongeveer vanaf het ontstaan van de marken via eeuwen van groeiende wantoestanden tot 

in het begin van de negentiende eeuw. Het liep uit op de markeverdelingen en de daarop 
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grootscheepse ontginningen en een haast ongebreidelde bouw van nieuwe boerenbedrijven. 

Kon in al die eeuwen, van welke we uit de markeboeken er drie of vier kunnen meemaken, de 

kleine huizenbouw – clandestien en op de gemeenschappelijke gronden – onmogelijk worden 

tegengehouden, wel kon men die op de erven zelf met redelijk succes binnen de vanouds 

gestelde perken houden. De oudste bepaling hierover lezen we in het jaar 1554 in het 

markeboek van Albergen; 'Daer en moste ghein furstedde mher off eijn gewardt guedt sijen 

dann thwe, tho wetten de rechte saelstedde van eijn lifftuichtes hues voer de olderenn.’ Dus 

op een gewaard erve of goed alleen het eigenlijke huis, de 'saalstede' en een lijftochtshuis voor 

de ouders. Dat erfhuis; de grote boerderij, stond altijd buiten elke discussie. Het had zijn van 

oude tijden af overgeleverde, 'oldheergebrachte' rechten en plichten, stevig verankerd in de 

markerechten. Het was op grond daarvan dat men – en dat zijn dan de gewaarde, 

stemgerechtigde boeren – eigen en gezamenlijke onaantastbaarheid bevocht. Hoewel 

uiteindelijk toch tevergeefs. De bepalingen over één huis plus één lijftochtshuis komen we 

ook in andere markeboeken tegen, tot in de achttiende eeuw. Dat was een zaak die de 

gemoederen altijd bezighield. Ze waren in de eerste opzet gebouwd 'voer de olderenn'. Deze 

genoten daarin hun levensonderhoud (leeftocht), die bestond uit het 'negendeel'; het 

éénnegende deel van de erfopbrengst. Waren ze te oud om dit zelf te bewerken, dan moest de 

zoon of schoonzoon hiervoor zorgdragen. Soms kon een ander familielid er wonen en dit 

pensioen genieten. Men had daarvoor de benaming negendeelsman, waarbij het overigens niet 

altijd duidelijk is of hiermee toch niet ook de gepensioneerde boer en boerin werd aangeduid. 

Waren deze gestorven, dan stond het huisje leeg, dan kon ook een jonge boer – reeds getrouwd 

– er zijn intrek nemen in afwachting van zijn aantreden als erfheer. Dat echter het tussendoor 

leegstaan van de lijftochtshuizen niet goed viel, blijkt wel uit het aantal keren dat over 

tussentijds verhuren vragen werden gesteld. In het jaar 1643 kwam Usselo met een bepaling 

voor Jan Leusincks lijftochtshuis. Dat alleen 'lijftochtswijze' mocht worden bewoond en niet 

door vreemde mensen 'die de Quericheit ende nabuiren suspect sijn', dat wil zeggen onbekend 

zijn of verdacht voorkomen, deze moesten binnen zes weken vertrekken op straffe van 

verbeurd verklaren van het huis. Deze lijftochtshuizen kregen naar Twents gebruik de naam 

van de eerste bewoner, de 'olde' boer van het erve. Dit verklaart de vele Twentse familienamen 

die met 'Olde' beginnen en die dus geen enkele bloedband met de familie van het grote erve 

aanduiden. Een verdere aanduiding was 'wönner'; opwoner. Het verpachten van de 'olde' 

woningen en het verliezen daardoor van de status van huis voor de gepensioneerde boer moet 

ertoe hebben geleid dat werd uitgezien naar een nieuwe voorziening. Het resultaat zal de 

'lijftochtskamer' ofwel de alom bekende bovenkamer zijn geweest. Deze stammen, voor zover 

bekend en na te gaan alle uit de achttiende eeuw en later. De oudst gedateerde heeft een 

gevelsteen met het jaartal 1736. Veelvuldig komen bovenkamers voor bij boerderijen in het 

wolfsdakgebied, met name in de gemeente Markelo. Een ander voorbeeld is de omstreeks het 

jaar 1925 verdwenen boerderij Witvoet ten zuidwesten van Almelo. De vroegere bewoners van 

De Witvoet wisten te vertellen dat de bovenkamer oorspronkelijk gewoon vooraan uitgebouwd 

was en dat men later de voorgevel van het huis in één lijn met die van de bovenkamer had 

gebracht. Soms hebben huis en kamer een houten geveltop zoals de boerderij De Kötter te 

Ypelo. 

 

De meeste boeren hadden ganzen, vooral Enter was een bekend centrum van ganzenfokkers 

en ganzenhandelaren. In het voorjaar werden hele troepen jonge ganzen over de weg gedreven 

door Enterse kooplui. Ze sukkelden er rustig mee voort, al weidende langs de bermen in een 

dagenlange tocht naar Arnhem. Daar gingen de ganzen op de trein om naar het buitenland te 

worden vervoerd. In het jaar 1886 werden vanuit Enter dertigduizend ganzen verhandeld. In 

Enter woonden vijftig zogenaamde 'ganzekerls', die de ganzen opkochten. In koppels van 
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vijfduizend tot zesduizend stuks werden de dieren naar het dichtstbijzijnde station gedreven. 

Twente kreeg in het jaar 1865 een stoomtreinverbinding met het westen. Vandaar gingen ze 

naar Rotterdam en tenslotte per boot naar Engeland, waar de gemeste ganzen vooral tijdens 

de kerst op de tafel verschenen. In maart en april werden ook veel jonge gansjes van hoogstens 

zes weken oud aangevoerd op de markten van Enschede en Goor, ganzenboeren kochten die 

op om ze vet te mesten. Met de verbetering van de Regge en de herschepping van de drassige 

weiden in milder grasland zal ook de ganzenteelt langzaam verminderen. De grazende 

huisvogels zullen wijken voor meer en groter vee. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verdwenen 

de afzetmarkten en was er geen ganzenhandel meer in Enter. Toen zoveel boeren 

(ganzentuten) ganzen hielden, lieten ze de sterkste genten tegen elkaar in het strijdperk 

treden. Hele buurtschappen liepen uit om dat spektakel te aanschouwen. 's Winters, bij het 

open vuur vertelde men elkaar over dergelijke evenementen uit het soms verre verleden. 

 

In Enter was nog één lös hoes overgebleven, het stond aan de Dorpsstraat. Een lös hoes met 

vakwerkmuren, hoge houten topgevels en zijschotten of hoekschotten aan weerszijden van de 

dubbele inrijddeuren. Waarin een hoendergat herinnerde aan de vrije doortocht die het 

pluimvee genoot, als het op stok wilde of naar buiten. Want de kippen sliepen – lekker warm 

– op een boven de koeien aangebrachte rek van stokken en zochten hun kostje, loslopend op 

en rond het boerenerf. Helemaal voorin – waar de lemen deel overgaat in een plaveisel van 

kleine veldkeitjes – daar waren links in de zijbeuk; de bedsteden. De één afgesloten met een 

schuifdeurtje, de andere met donkergroene gordijntjes. Rechts – in de zijbeuk – waren het 

washok, de melkkamer en de dorsvloer. In de stal waren de koeien aangebonden tussen de 

reppels (stalpalen) en daar tegenover waren een paar varkens en de paarden gehuisvest. 

 

De open haard in het lös hoes; het gat in de grond is de 'raokkoele'. Er lag een gietijzeren 

plaat op de grond met een rooster boven het gat en een vuurkorf. Daarop brandde het open 

vuur, daarin draaide de wendezoel die met scharnieren aan de wand vastzat. Waarmee men 

de grote kookketel; de sopp'nkettel, waarin het voer voor de beesten werd gekookt, tot boven 

het vuur kon brengen. De schadden die nog niet direct gebruikt hoefden te worden werden 

rondom het vuur gestapeld om nog eens extra gedroogd te worden. Omstreeks het jaar 1890 

begon men grote schoorsteenmantels te bouwen; een bozem. Die waren aan het dak bevestigd 

en vingen de rook een beetje weg. De rook verdween door de reten en gaten. De binten zaten 

vingerdik onder het roet. Bij nat weer vielen gedeelten naar beneden. Zo'n lös hoes had per 

winter drie schuitjes turf nodig. Dit waren koopschuitjes van zo'n tweeduizend harde turven. 

Koopschuit wil zeggen dat de lading verkocht werd zoals hij erbij lag. Men zei ook wel 'in de 

roeze', toch was dit een vrij constante hoeveelheid. Zo'n koopschuit kostte acht gulden vijftig 

cent. Er waren drie boerenkarren nodig om de lading over te nemen.  

 

In Enter waren in de eerste decennia van de twintigste eeuw nog talrijke lösse hoesen 

bewoond. Zelfs in de oorspronkelijke vorm, waarvan de bewoners herkenbaar waren aan hen 

door de rook van het open vuur roodomrande ogen, want een schoorsteen ontbrak namelijk. 

Het lös hoes was een driebeukig hallenhuis waarvan het voorste deel – soms met veldkeitjes 

geplaveid – het woongedeelte vormde. Daar was ook het open vuur te vinden, waarvan de rook 

door de hele ruimte kringelde. De Duitsers noemen dit soort boerderij dan ook een 

Rauchhaus. Het hooi en het stro lagen op de uit smalle stammetjes (slieten) bestaande zolder 

te drogen. Hooi en stro bleven vanwege de rook insectenvrij terwijl bovendien het houtwerk 

werd geconserveerd. De eigenschappen van het rokende open vuur zou mede hebben geleid 

tot de bouw van het lös hoes, dat in de late middeleeuwen in zwang kwam. In de 

schoorsteenloze boerderij waren in dak en wanden genoeg kieren en spleten te vinden om de 
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rook tenslotte de buitenlucht te doen bereiken. Het woongedeelte werd slechts door een 

denkbeeldige grens van het verblijf van het vee op de deel gescheiden. De hoendernesten op 

de linnenkast en in de winter eenden en jonge biggetjes onder de stoelen van het gezin. Zo'n 

woning is doorgaans zestig tot zeventig voet (18 tot 21 meter) lang en dertig tot veertig voet (9 

tot 12 meter) breed. 

 

Na het jaar 1800 is dit soort boerderijen niet meer gebouwd. Van de vele bestaande 

boerderijen werd later het woongedeelte door een muur van het stalgedeelte gescheiden. Of 

er werd een woongedeelte bij aangebouwd.  

 

Vroeger zou de boer zich volstrekt niet op zijn gemak voelen, als hij vanaf de tafel bij de haard 

en zelfs uit zijn bed zijn vee niet kon zien en horen. Men stelt zich daarom bij deze inrichting 

geen bekrompen, armelijke of vuile gebouwen voor. Integendeel, alles was zeer net, groot en 

ruim, waar slechts enigmate welstand heerst, 

 

Aldus schreef in het jaar 1817 Freiherr Von Bönninghausen auf Darup. Wat de stallen betreft, 

zij zijn of waren erg primitief. Het waren volgens Jan en Everhard Jans min of meer diepe 

kuilen en het vee had tot taak deze kuilen met mest te vullen, voor het gebruik op de 

zandgronden.  

 

Aan het einde van de lange winter waren de kuilen vol, de beesten broodmager. Volgens een 

oude zegsman vaak zo verslapt dat ze naar buiten moesten worden gesleept. Daarbij 

verkeerden ze in een toestand van verregaande vervuiling. Gelukkig is in deze toestanden sinds 

lang wijziging gekomen. De melkfabriek voerde stalcontrole in en elke boer weet nu wel, dat 

vuil vee en vuile melk schade voor hem betekenen, aldus de gebroeders Jans. 

 

Aan de oostzijde van de hervormde kerk hebben de oudste boerderijen van Enter gestaan. Pal 

achter de kerk stond het hofhorig erve Borgerink. De boerderij is verkocht aan Gerrit Hendrik 

Morsink (Plas-Hendrik), die naast de boerderij een bakkerijtje begon; de latere coöperatie. 

Plas-Hendrik werd zo genoemd omdat hij geboren was op de boerderij De Plas, het bouwhuis 

van het herenhuis  Het Catteler. Naast de bakkerij van Morsink stond de smederij van 

Rutenfrans. De grootvader van Rutenfrans uit mijn jeugd; Christopher Rutenfrans – in Enter 

al gauw Stoffer genoemd – was geboren in het jaar 1811 in Hasewinkel in het koninkrijk 

Hannover. In het jaar 1850 kwam Rutenfrans naar Enter vanwege de miserabele economische 

omstandigheden in de Pruus. In die tijd trokken veel Duitsers naar Nederland en ze 

verhuurden zich als grasmaaier of boerenknecht. Christopher Rutenfrans werd knecht bij 

smid Bisschop en nam later de zaak van zijn baas over. Naast de smederij stond het oude 

Wooltershoes van de familie Ter Denge. Op de plaats van het Wooltershoes staat nu de 

supermarkt van de Coöp. Tegenover de bakkerij van Plas-Hendrik, pal naast de hervormde 

kerk, stond de boerderij van Weijssink (Bosdamen-Gaait), later woonde Voortman er. Een 

dochter van de familie Weijssink was vroeger in betrekking bij burgemeester Putman Cramer 

die op het Huis Leyerweerd woonde. Bij haar dagelijkse gang hier naartoe moest ze door een 

bos. Omdat de dienstbetrekking bij de burgemeester haar toch enige status verschafte werd 

ze al gauw de Bosdame genoemd. Die naam bleef later aan de familie hangen. Omstreeks de 

eeuwwisseling breidde Plas-Hendrik zijn bakkerij uit met een winkeltje en een maalderij. Zijn 

zoon Frits kwam ook in de zaak, toen die trouwde werd de zaak nog verder uitgebreid. Naast 

de kerk kwam het woongedeelte (Carpe Diem) voor Frits en zijn vrouw en een kantoor. In het 

jaar 1926 werd de coöperatieve landbouwvereniging opgericht, die nam in het jaar 1928 de 

maalderij van Frits Morsink over. In het jaar 1930 nam ze ook de rest van de zaak over en 
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werd Frits Morsink directeur van de nieuwe coöperatie. De plek rond de hervormde kerk had 

al eeuwen geleden tot beschermd dorpsgezicht verklaard moeten worden. Helaas is deze kans 

gemist. De politieke wil was er niet voor aanwezig geweest, je kunt niet alles bewaren, dacht 

men toen. Voor de stichting van de huidige hervormde kerk in het jaar 1709 moet er op 

dezelfde plek een kapel – gewijd aan de Heilige Antonius Abt – gestaan hebben. Deze is in de 

Tachtigjarige oorlog vernield. 

 

Zoals Enter is, zo zijn de echte bewoners. Ze zijn in het algemeen vriendelijk, als men hen 

tenminste open en vriendelijk tegemoet treedt. Toch is het moeilijk te raden wat er in hen 

omgaat. Ze zijn meesters in het geven van ontwijkende antwoorden, karig in het spreken van 

woorden van lof of van blaam. Zoals de Enternaar is, zo is zijn woning. Van buiten gezien is 

ze gesloten en bijna somber. De zijgevels zijn laag, het is alsof het dak liefst op de grond zou 

beginnen. De voorgevels en de achtergevels zijn rijziger, een stuk bedwongen boerentrots leeft 

erin. Men heeft weinig behoefte de weg te zien of vanaf de weg gezien te worden. Men legde 

uit zeer praktische overwegingen het bedrijfsgedeelte tegenover de weg in verband met de 

inrijdmogelijkheden. In de van de weg afgekeerde gevel zijn de ramen van het woongedeelte 

geplaatst. Kleine openingen met kleine ruiten, alsof men bang was door grote openingen de 

geslotenheid van het geheel te verstoren. Door deze ramen ziet men uit op de hof en 

boomgaard.  

 

Het verhaal van het verschil tussen het platteland en de stad. Nu was het Nederlandse 

platteland een speciaal geval. Er waren natuurlijk wel muren en poorten en wallen die de 

steden in juridische zin afscheidden van het omliggende land. Maar in sociaal opzicht was er 

eerder sprake van een geleidelijke overgang van grote steden via kleine steden en middelgrote 

dorpen naar de kleine gehuchten. Beide werelden trokken als het ware gezamenlijk op, zonder 

al te veel van elkaar te willen weten. De gevoelens van de meeste Entersen over de stad waren 

dan ook ambivalent (tegelijkertijd het ene en het andere). Aan de ene kant was de stad 

dichtbij, aan de andere kant veraf. De helft van de mensen legden zelden bezoeken af buiten 

het eigen dorp. Slecht een paar procent ging wel eens op bezoek in de stad. Toch bleek dat 

meer dan de helft van de beroepsbevolking buiten het dorp werkte, en de overgrote 

meerderheid verdiende zijn geld in de stad. Rond het jaar 1600 waarschuwde de volksdichter 

Brederode de ‘Heeren en Burgers’ al; ‘Mijdt der Boeren Feesten; sy zijn selden soo soet.’ Hij 

beschreef de verschillende fasen van zo’n kermis;  

 

Daar wordt zo eschrangst, gedroncken, gedreumelt en gedangst, gedobbelt en gekangst. Men 

riep om wijn, het most soo sijn. Elck Boerman was en Langst. 

 

Vierhonderd jaar later was daar nog altijd weinig in veranderd. Op de kermis werd om een 

uur of acht ’s ochtends met innemen begonnen, om een uur of twaalf begon het schreeuwen, 

om een uur of één het vechten en rond twee uur lagen de jongens lam tegen de gevels en 

stoepen, anderen zigzagden over de weg, rekkend en duwend, soms stompend en slaand, 

zonder hun krachten te kennen. Op dergelijke kermissen kwam ook iets naar voren dat weinig 

meer met het oude leven van doen had, en dat ook niet te maken had met de modegrillen van 

de stad. Terwijl de stedelingen zich min of meer conformeerden aan de trends die de 

televisiewereld dicteerde, gingen veel dorpsjongeren daar op een eigen manier mee om. 

Sommige elementen werden eruit gepikt, maar veel van de heersende modes liet men ook 

lopen, behalve de snor, die is nog steeds in. Voor een belangrijk deel had dit non-conformisme 

te maken met het eenvoudige feit dat vrijwel alle modes en trends uit de stad kwamen en ook 

weer bedoeld voor stedelingen. Naarmate de steden in de problemen kwamen werd men zich 



119 

 

op het platteland bewuster van de eigen waarden. De Achterhoekse boerenpopgroep Normaal 

had waanzinnige successen met zijn liedjes over höken, brekken, angoan, zoepen en 

daldee’jen. Vrij vertaald kwam dat op hetzelfde neer als het ‘drincken en dreumelen’ van 

Brederode. Zij gaven de dwarse, eigenzinnige cultuur van de dorpsjongeren opnieuw een 

gezicht en daarmee een eigen bestaan, een eigen zelfbewustzijn, los van de opgelegde wereld 

van de stad en de televisie. De jongens gingen meestal uit in ploegen, groepjes die al jarenlang 

samenbleven. Niet zelden ontstond zo’n ploeg al op de dorpsschool, ze fietsten samen in lange 

colonnes naar de middelbare school in de stad, ze gingen samen naar feesten en pas als de 

eersten trouwden begon het gezelschap uit elkaar te vallen.  
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De Erven 
 

 

De betekenis, het eventuele gebruik van de kleine bijgebouwen bij de boerderijen, met name 

in de Merovingische, Karolingische en latere tijd krijgt een historische verklaring in de 

Saksische wetgeving; de Lex Saxonum zoals die in het jaar 797 op de Rijksdag te Aken is 

vastgesteld. Zoals de titel al aangeeft zijn deze en andere Germaanse wetten in het Latijn 

gesteld. Inheemse benamingen van gebouwen vinden we in een boek als ‘De Heliand’, een in 

het Saksisch verteld evangelieverhaal uit het jaar 830, en ook in een inkomstenregister van 

het klooster Freckenhorst uit de elfde eeuw. Het huis, hus of seli, ook wel halla genoemd, 

vormde het middelpunt van een curtis of villa, in ‘De Heliand’ hof of burch genoemd, waarvan 

de burch duidt op een versterkte of omgrachte plaats, waarbinnen dan weer een hof kon 

liggen. Bij of om het huis lagen de bijgebouwen, zoals een alvearum of bijenstal en een 

stabulum; de veestal, misschien voor schapen, zeker voor rundvee. Inheemse benamingen 

hiervoor worden niet gegeven. Verder was er de ‘screona’ waarvan ook geen inheemse naam 

bekend is. Het woord screona wordt wel vertaald met 'aarden hut' of 'hut in de grond'. Over 

het algemeen wordt zo'n screona als een kleine werkhut, zelfs wel alleen als een weefhut 

opgevat, die deels in de grond was gegraven. Zulke hutkommen zijn vrij veel aangetroffen. In 

enkele gevallen werden inderdaad weefgewichten gevonden op de bodem van de kom of kuil. 

De hutkommen kunnen dus (deels) als afkomstig van zulke weefhutten worden beschouwd, 

zeker als ze met gelijktijdige huisplattegronden voorkomen, zoals te Dalfsen uit de vijfde eeuw. 

Dat zulke hutten deels in de grond lagen zal verband houden met het feit, dat zo de garens 

vochtig en dus sterk bleven. 
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Is het bij Lievelde gevonden veertiende eeuwse lösse hoes met schuur misschien het toonbeeld 

van de ontwikkeling sinds de elfde tot twaalfde eeuw, dan zou in die drie eeuwen een even 

geleidelijke als algehele verandering in bedrijfsvoering moeten hebben plaatsgevonden. 

Berging van het geoogste, ongedorste graan op de zolder van het huis maakte het spieker voor 

dat doel overbodig. De uiteindelijke verdwijning van de weefhut kan toe te schrijven zijn aan 

een nieuwe weeftechniek in de dertiende eeuw, waarvoor in de kleine hut te weinig ruimte 

was. Het nieuwe getouw kreeg binnenshuis, in één van de afkubbingen (zijbeuk) een eigen 

vertrek. Van een dergelijk weefgetouw, nog in primitieve vorm, maar reeds met treden en een 

vlakliggende ketting, is een afbeelding bekend uit het jaar 1310. Hoe snel de verbreiding ervan 

is geweest is niet bekend. Een Nederlands getijdenboek uit de vijftiende eeuw laat nog een 

staand getouw zien. Zo was uiteindelijk het meeste onder één dak gekomen; mens, vee en 

graanoogst. Alleen schapen behielden een eigen huis en begrijpelijkerwijs bleven ook de bijen 

buiten de deur. 

 

Bij alles wat er over boerenbouwkunst is geschreven, hebben de schuren tot dusver slechts 

zijdelings aandacht gekregen. Meestal bleef het dan bij opmerkingen als 'schilderachtig' of 

'vergroeid met het landschap'. Slechts enkele ook konden voldoende aandacht van 

Monumentenzorg krijgen. Stond er een gave Twentse boerderij op het punt te worden 

afgebroken of geheel te worden gemoderniseerd, dan kon men rekenen op veel protest en een 

reeks krantenberichten. Schuren konden meestal ongemerkt verdwijnen, de een na de ander. 

Toch blijkt, dat evenzeer als bij boerderijen, ook bij schuren sprake is van soorten – groepen, 

typen – met een bepaalde ontwikkeling in vormgeving, met een eigen verspreidingsgebied. De 

grote schuren zijn in twee vormgroepen te onderscheiden en wel in een huisvormig type en 

de schuren met een al of niet gesloten doorrit. Het lijkt wel voor de hand te liggen, dat men in 

eerste aanleg schuren bouwde, in dezelfde bouworde als de boerderijen. In die vorm komen 

ze dan ook in geheel Twente voor. In de streken waar de boerderijen houten topgevels hebben 

is dit bij de schuren ook het geval. In de gemeente Delden en zuidelijk Hengelo (de 

buurtschappen Oele, Woolde en Beckum) valt op, dat de boerderijen – althans de oudste 

onveranderde huizen – houten geveltoppen hebben, terwijl de schuren afgeschuinde 

boveneinden bezitten; de wolfseinden. Dit omvat het gehele gebied, waar zijn bezittingen had, 

met inbegrip van Breklenkamp dat sinds het jaar 1901 bij dit landgoed behoort. Dit moet 

teruggaan op een bepaling die Unico Willem van Wassenaer van  in het jaar 1760 stelde in 

een instructie voor zijn rentmeester. Namelijk dat de te verbouwen huizen 'voortaan geen 

planke gevels voor nog agter mogen hebben, maar met afvallend stroo dak, off zoogenaamde 

wolfskappen gemaakt worden.’ De vele boerderijen met wolfseinden zijn hiermee verklaard. 

De bepaling is echter duidelijk ook in de (her)bouw van schuren toegepast. Hetzelfde vinden 

we ook bij de Weldammer erven. Het landgoed Weldam is van de jaren 1751 tot 1877 eigendom 

van Unico Willem van Wassenaer geweest. Onder Markelo hebben de boerderijen en schuren 

vanouds wolfsdaken. Liggen de grote huisvormige schuren door geheel Twente verspreid, in 

de gemeenten Losser (uitgezonderd de buurtschap Beuningen), Enschede, Hengelo, Weerselo 

en Haaksbergen vormen ze het overwegende of zelfs enige schuurtype. In de gemeenten van 

Noord - en West - Twente komen ze voor naast de schuren met doorrit, dikwijls op een zelfde 

erve. In de gemeente Tubbergen heten ze ' 't oale hoes', zijn dan misschien inderdaad het 

oude, tot schuur afgezakte woonhuis. Voor zover bekend zijn het alle toch van elders 

overgebrachte, afgebroken en als schuur herbouwde huizen. Onder Tubbergen en Denekamp 

zijn ze geheel of gedeeltelijk in vakwerk uitgevoerd. Onder Losser komen daarnaast veel, onder 

Enschede vrijwel uitsluitend houten schuren voor. De zeer lange schuren; hooischuren, soms 

'misschuren' genoemd, komen uitsluitend voor in de Losserse buurtschap Beuningen en in 
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Denekamp en Tubbergen. Soms lijkt zo'n schuur te zijn gebouwd als een soort poort naar het 

erf, de doorrit haast recht voor de inrijdeur van de boerderij. In de meeste gevallen echter 

staan ze langs de oprit naar het huis, in ongeveer dezelfde richting gesitueerd. De lengte 

verschilt onderling zeer veel. De langste zijn of waren te vinden in Agelo. Langere schuren 

komen ook elders wel voor maar over het algemeen zijn het bouwsels van vijf of zes gebinten 

met de doorrit in het midden. In hun eenvoudigste vorm bestaan ze uit deze gebinten, het 

'vierkante werk', zonder afkubbingen, de hoge wanden dichtgemaakt met planken, 

strovlechtwerk, vakwerk met leem en/of baksteenvulling. Meestal zijn later, dan wel bij later 

gebouwde schuren, allerlei aanbouwsels toegevoegd zoals afkubbingen tegen de wanden of 

afdaken tegen de korte gevels. Soms steekt een geveltop ver over, zodat een wagen een 

gemakkelijk bereikbaar onderkomen vindt. Een dergelijk overstek kan worden gevormd door 

de verlengde boven - of gebintplaten of door ver naar buiten doorlopende, op de moerbalken 

van het gebint liggende 'kinderbalken'. Dit laatste is het geval bij de grote schuur op het erve 

Effink in Geesteren. Het is duidelijk een latere uitbouw, wellicht in de negentiende eeuw 

aangebracht aan de veel oudere schuur. Deze had oorspronkelijk een houten geveltop 

waarvan de – nu loze – consoles (balkjes) nog aanwezig zijn. Soms zijn de overstekken 

ongesteund, meestal echter gesteund door korbelen of karbelen (uitspringende steen waarop 

een balk rust) of zelfs één of twee staanders. Uitbouw van zo'n overstek heeft misschien geleid 

tot verdere verlenging van de schuur met dan een tweede doorrit. Wellicht is zelfs de eerste 

ook op die manier ontstaan. Het is namelijk opmerkelijk, dat de hier genoemde schuurtypen 

ook voorkomen in Nieder - Bentheim en oostelijke in Duitsland. Hier en daar, waar ook een 

vorm van de lange doorrijdschuur bekend is, komen hoge, korte schuren voor, van een vier - 

of vijftal gebinten zonder doorrit. Hoe noordelijker men komt, hoe meer dit laatste type gaat 

overheersen. Komen we zuidelijker in de gemeente Wierden, namelijk bij Enter, dan treffen 

we een heel ander soort schuren aan. Het lijkt een mengvorm, aan alle vier zijden hangt het 

dak zeer laag op de wanden. Een soort huisvorm terwijl in plaats van een (afgesloten) doorrit 

er nu een hoge dakkapel is met een inrijdeur, liggend in één lijn met de zijwand. Deze schuren 

komen ook voor in Markelo en de buurtschappen Elsen, Herike en het zuidelijk deel van de 

gemeente Wierden. Een afwijkend type schuur is te vinden in de streek rond de Ageler- en 

Reutumer Es. Naast de lange doorrijdschuren van Groot- en Klein Agelo zien we hier (en ook 

in Reutum) lange, lage schuren met aan één korte zijde een houten geveltop, dan wel een 

dakschild. Aan de andere zijde een groot overstek, al dan niet gesteund en weer met of een 

geveltop of een dakschild. Ze vormen naar het lijkt een variant op de huisvormige schuren en 

vertonen overeenkomst met die in Markelo, doordat in een der lange zijden een grote inrijdeur 

is aangebracht onder een hoge dakkapel. In hetzelfde gebied komen enkele hooischuren voor 

in een andere vorm. Ze zijn zeer kort, niet meer dan twee gebond, zonder afkubbingen 

(zijbeuken), met aan de achterzijde een houten geveltop en aan de voorzijde een diep, 

geschoord overstek, waar een oogstwagen of een hooiwagen geheel onder kan staan. De twee 

bekende schuren van dit type bereikten de status van beschermd monument, namelijk die op 

het erve Deperink in Reutum en die op het erve Snoeiink in Haarle. Laatst genoemde schuur 

is wel bijzonder van vorm want hij bezit een dubbele kap. Hij is jaren geleden overgeplaatst 

naar het erve De Hamersboer in Geesteren. Weliswaar in dezelfde gemeente (Tubbergen) maar 

toch op een plaats waar hij niet vanouds  thuishoort. Tot ongeveer het jaar 1970 heeft in de 

gemeente Enschede een zogenaamde 'moezenschöppe' gestaan en wel op het erve Spiele in de 

Esmarke, aan de Hoge Boekelerweg. Hij was in het jaar 1910 gebouwd door timmerman 

Nijland, die in de buurt van genoemd erve woonde. Het bouwsel bestond uit drie gebinten, 

was zes meter en vijfendertig centimeter breed en zes meter en tachtig centimeter lang. De 

poeren waarop de schuur was opgetrokken waren van baksteen gemetseld en gepleisterd. Op 

deze poeren lag een zinken plaat die naar alle vier kanten een eind uitstak. Daarop stonden 
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de posten of stijlen van het gebintwerk. De schuur moest plaats maken voor de bebouwing in 

de nieuwe stadswijk Park Stokhorst. 

 

In bouwkundige zin blijven er vragen, met name over de fundering; in of op de grond. Was 

het huis in de veertiende eeuw nog opgebouwd uit in de grond gegraven palen. Het is de vraag 

of dat in diezelfde tijd overal nog zo was of dat dit slechts een klein huis was en dat grotere 

huizen al op de grond stonden, met staanders op veldkeien en de wanden op de grondbalken. 

Een tweede vraag is, hoe lang dit nog is doorgegaan en of het wel allemaal in een zelfde, 

misschien wat ruim te nemen periode is gebeurd. Of dat inderdaad boerenhuizen voor 

volledige bedrijfsvoering gebouwd werden volgens de nieuwe manier en dat kleine huizen 

gebouwd bleven worden met gebruik van ingegraven palen. Er zijn aanwijzingen voor het 

laatste, zelfs nog helemaal uit de achttiende eeuw. Het is zelfs mogelijk en ook nog 

beredeneerbaar, dat het met opzet werd gedaan. In de marke Buurse werd op een holtink op 

11 mei 1770 duidelijk gemaakt dat ene Arend Morsink tegen uitdrukkelijke bepaling van 2 

juni 1764 een huis met een afdak op de hem aangewezen plek had gebouwd in plaats van een 

hutte. ‘Uit toegeeflykheid en enkel consideratie mocht hij het vierkante werk (…) houden staan 

mits dat hij de posten zo verre in de grond zal laten zakken, dat zeven voet plaatze onder de 

balken blijft.’ Bovendien moest hij het afdak binnen twee dagen verwijderen. Zo'n hut moest 

direct na de dood van de bewoner worden afgebroken, ingegraven palen gaven de hut 

bovendien geen lang leven.  

 

De huizen zullen vanouds niet die grootte hebben gehad die wij nu kennen. Een 

markebepaling van De Lutte uit het jaar 1464 luidt tenminste;  

 

Item wanner een Buer zijn huijs veroldert ofte verongelucket is, soe is ons recht dat men die 

Buer moet wijsen vuijter marcke ende toe timmeren op die rechte salstede toe vier gebunten. 

 

Dat gold dan in de grootste marke van Twente, waarover in de besluiten van de andere marken 

gezegd wordt 'dat men dat halden soelde als in andere marcken, insunderheit in der Lutte.' 

Verder geven markenboeken weinig of geen mededelingen over de bouwwijze van boerderijen. 

Mochten u meer willen weten, dan moet u op zoek naar afbeeldingen, weergaven van 

boerenhuizen door kunstenaars uit liefst zo vroeg mogelijke tijd. In de zestiende eeuw 

beginnen meer afbeeldingen van echte halle-achtige huizen te komen. Een zuiver type, met 

'vierkant werk' en vakwerk in de voorgevel komt nog voor op een schilderij van de Nederlandse 

schilder Cornelis van Dalem, gedateerd 1564. Latere kunstenaars – uit de zeventiende eeuw 

– tonen ons in hun tekeningen en schilderijen boerenhuizen die heel goed in Twente kunnen 

passen. Ook in Twente kennen we het verschijnsel van de verbrede voorgevel en de verhoogde 

zijmuren. Hierbij is echter steeds sprake van zuivere baksteenbouw terwijl het overige van het 

huis in veel gevallen zijn vakwerk behield. Zelfs werd niet eens altijd het lös hoeskarakter 

prijsgegeven! En de bouw is, voor zover na te gaan, altijd negentiende of zelfs twintigste eeuws. 

De indruk bestaat, dat deze bouwwijze een geheel eigen ontwikkeling is. In Nederland beperkt 

gebleven tot Twente en de (oostelijke) Gelderse Achterhoek. In elk geval lijkt het niets van 

doen te hebben met L- of T-huis (dwarshuis, krukhuis) zoals dat vanuit het gebied van de 

grote rivieren in de achttiende en negentiende eeuw noordwaarts en oostwaarts is 

opgedrongen. Voor het merendeel zijn het statige huizen geworden, al komt hier en daar een 

zelfs piepklein huisje voor met breed dwarshuis. Dwarshuizen zijn door heel Twente te vinden, 

hoewel er van een concentratie kan worden gesproken in de gemeente Markelo en 

aangrenzende delen. Ook komt het T- of L-huis vooral voor in het gebied van de gemeente 

Markelo. Het heeft zich verder verbreid in de gemeenten Wierden, Diepenheim en Ambt-
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Delden. Hoe verder naar het oosten, hoe geringer in aantal, groter in spreiding en later in tijd. 

Op de kadastrale minuutplans (oorspronkelijk stuk) van Twente zijn alleen dwarshuizen te 

zien in Markelo (17) en Enter (1). Onder Wierden, waarin het jaar 1825 nog geen dwarshuizen 

voorkwamen, kennen we nu onder andere Aaltink (gevelsteen 1886), nu gemoderniseerd, 

Staman van het jaar 1914 en De Droffel, een nieuwbouw uit het jaar 1916, in traditionele 

stijl. 

 

Het is een betrekkelijk kleine groep niet-agrarische Twentenaren geweest, die in de loop van 

de negentiende eeuw een woning zocht op het platteland, namelijk die van de 

textielindustriëlen. Doorgaans kwam het bij hen neer op villabouw, slechts een enkele keer 

werd een huis tegen de voorkant van een boerderij gebouwd als een groter of kleiner 

dwarshuis. Zo bouwde de fabrikant Salomonson in het jaar 1840 aan de weg van Almelo naar 

Borne een boerderij met dwars ervoor een 'herenkamer' van één verdieping. De bleker Van 

der Aa zette in diezelfde tijd een voorhuis dat leek op en havezathe tegen zijn boerderij aan de 

Krommendijk ten oosten van Almelo. Ook in deze en dergelijke gevallen is van een Twentse 

boerenbouwtraditie geen sprake. 

 

Zo ziet het ernaar uit dat onze Twentse boerderijen naar hun uiterlijk eeuwenlang in beginsel 

weinig of geen veranderingen hebben ondergaan. Wijzigingen, die in de loop der eeuwen overal 

in het hallehuisgebied aan de boerderijen plaatsvonden zijn in Twente – indien al – over het 

algemeen pas laat doorgedrongen. Veranderingen in de bedrijfsvoering, zoals toename van de 

rundveeteelt, maar ook de vraag naar meer woongemak beginnen in de achttiende eeuw 

aarzelend in te grijpen in de vormgeving van de huizen. Die vormvastheid lijkt een verdere 

bevestiging te gaan krijgen door de methode van onderzoek, die het mogelijk maakt het jaar 

van het hakken en toepassen van hout vast te stellen; het dendrochronologische (dendrografie 

is boomomschrijving) onderzoek, ofwel het jaarringenonderzoek, doorgaans van eikenhout. 

Droge en natte jaren bepalen de geringere of grotere dikte van de jaarringen in de bomen. Aan 

de hand van een groot aantal monsters, genomen uit nog levende oude bomen en uit oude 

gebouwen, kon eeuwen overspannende vaste reeks van jaarringdikten worden opgezet. 

Monsters uit bouwwerken kunnen nu met behulp van de computer gepast worden op die 

reeks en zo is – soms wel met enig voorbehoud – het jaar van kappen van de betreffende boom 

of bomen vast te stellen. Op deze wijze werd het houtwerk van een boerderij bij Neede 

gedateerd in het jaar 1518, van een voormalige boerderij te Overdinkel in het jaar 1502, dat 

van een stadhuis in Burgsteinfurt in het jaar 1399 en in Asbeck voor het jaar 1340. In Twente 

werd in het jaar 1986 een groot aantal huizen op deze wijze onderzocht. Hierbij waren slechts 

twee boerderijen, waar een datering kon worden gegeven. De overige waren stadse 

(vakwerk)huizen en ook de vicarie bij het Stift te Weerselo. Bij de boerderij Elferink in Usselo 

konden balken uit het jaar 1646 en het jaar 1648 worden gedateerd. Vier monsters, genomen 

in de boerderij Groot Boavel bij het Rijksmuseum Twente te Enschede, maakten een datering 

in het jaar 1532, met een speling van min of plus acht jaar mogelijk. Een gevelbalk van deze 

boerderij bleek uit het jaar 1734 te dateren en een op de kop liggende (en dus 'hergebruikte) 

ankerbalk uit omstreeks het jaar1636. Het aspect hergebruik, dat bij boerderijen een 

voorkomend gegeven is, bepaalt overigens de mate van voorzichtigheid waarmee we 

dateringen als bovengenoemd dienen te gebruiken voor het bouwwerk zelf. Een en ander zal 

daartoe gepaard moeten gaan met een onderzoek naar het mogelijke hergebruik van de 

balken. 

 

Het woord halle-huis is een pleonasme (woordovertolligheid) want halle is op zichzelf al een 

woord dat huis of woning betekent. Het komt als healle voor in de Angelsaksische wetgeving 



125 

 

van de negende tot de elfde eeuw en in de Saksische ‘Heliand’ als halla. Bij de Angelsaksen is 

het woonhuis op een erve, in ‘De Heliand’ eveneens een woonhuis, duidelijk gezien als één 

ongedeelde ruimte, zowel horizontaal als verticaal, terwijl het ook een grote zaal of hal kan 

zijn in bijvoorbeeld een burcht of paleis. Nadat in de late middeleeuwen verschillende 

boerenbedrijfgedeelten, die aanvankelijk een eigen gebouw hadden, onder één dak waren 

gekomen, ontstond een eenheidshuis. Waarbinnen het aloude halle bleef wat ze steeds 

geweest was, met rondom en erboven gegroepeerd de ruimte voor de 'binnengebrachte' 

bedrijfsdelen, zoals stallen en oogstberging. De benaming halle is in het dagelijks 

spraakgebruik tegenwoordig geheel verloren gegaan. Historische bronnen als de 

markenboeken die teruggaan tot de vijftiende eeuw, noemen dit begrip nooit. Een benaming 

die langer – zelfs tot in onze eeuw – bleef voortleven, is saal. In bovengenoemde geschriften 

komt het voor als seli, in de Lex Salica, de Lex Chamavorum en Francorum en enkele 

Zuidduitse wetboeken als salina (verkleinwoord van sala) en als sala met de betekenis 

woonhuis. In later eeuwen vinden we het terug in de Twentse markenboeken als zaalstede. 

Dat is dan het erf waarop het huis staat en waarbuiten het niet mag worden verplaatst of na 

verwoesting herbouwd. Zo geldt in De Lutte in het jaar 1464;  

 

Item wanner een Buer zijn huijs veroldert ofte verongelucket is, soe js onze recht, dat men die 

Buer moet wijsen vuijter marcke ende toe timmeren op die rechte salstede toe vier gebunden. 

 

In het jaar 1554 deelde op een markenvergadering van Albergen Johan ten Hulshof mee, dat: 

 

er gheine furstede mher off (op) sijn gewardt guedt sijen, dann thwe, tho wetten de rechte 

salstedde vnd eijn liftuiches hues, voer de olderenn. 

 

De marke Losser bepaalde in het jaar 1565 dat 'eyn ijder uth sijner gewontlijke salstede nicht 

mehr als aijne uthdrifft hebbe.' Duidelijk is wel, dat de woning zelf met huis wordt aangeduid, 

terwijl daarnaast in zestiende eeuwse markenotulen het woord erve regelmatig voorkomt en 

de eigenaren dan wel bewoners of markegerechtigden te boek staan als ‘buer’, maar meestal 

en uiteindelijk alleen nog als erfgenaam. Mede daardoor zal het toch al spaarzame gebruik 

van saal in de betekenis van huis na de zestiende eeuw geheel zijn verdwenen. Wel bleef het 

bestaan in een engere betekenis, namelijk van knechtenslaapvertrek, gelegen boven de 

zijbeuken of afkubbingen. In het lös hoes Groot Baovel boven de paardenstal naast de 

niendeur. Zo is het enige woord dat in zijn volle betekenis in dialectvorm in Noordwest - 

Europa onveranderd bewaard bleef, het woord; hoes, in de oude Germaanse teksten 

geschreven als hus met dezelfde uitspraak. De cultuurtalen in hetzelfde gebied behielden dit 

woord eveneens, in tot een verheven vorm; huis, haus, house. 

 

In de markenboeken leest men;  

 

Jeder sal gehouden wesen langes of tendes sijn akker een goeden wal te maken dar de beesten 

niet over kunt en alle jar te onderholden totdat et ut gesayt is en als et uitgesayt is een jeder de 

wal ook weer sligten of toelycken (…) en die herde (r) worde sal geholden wesen borge te stellen 

voor alle schade die an de weyte komt door beeste of ander vee. Later voegde men hieraan toe; 

Om boekweite te zaayen den tijd van 12 jaaren. Elders leest men bij dergelijke 

overeenkomsten; De zaaijaren zullen zijn 15 jaaren. In het contract van het jaar 1770 wordt 

daarbij nog bepaald; Verders mag ook niemand belet worden om met de weite te schoeven of 

varen van den eersten tot den laatsten akkers als de weyte gemaaid is dwars over den akkers 

heen naar de Haar op. 
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Tussen deze deelakkers bestonden geen wegen, men kon er met paard en wagen niet komen. 

Men moest met de kruiwagen iedere keer weer lange afstanden afleggen. Wat de houtwallen 

betreft; die leverden met eikenhakhoutbosjes en elzensingels de boer een aardige bijverdienste 

op. Niet alleen de winning van takkenbossen voor de ovens van de broodbakkers, ook die van 

eikenschors voor de looierij en elzenhout voor de houtskoolbranderij brachten wat geld in het 

laatje. Het markenbestuur bepaalde echter hoeveel hout iedereen voor eigen gebruik uit de 

houtwallen mocht halen. 

 

Men treft in Twente langs de beken vaak markante aarden wallen aan. Ze zijn ontstaan bij 

het beekonderhoud dat boeren en molenaars eeuwenlang op dezelfde manier deden. De beken 

werden elk jaar met een schop op diepte gehouden waarbij zand en modder op de oever 

werden gegooid. Op de wallen werden bomen en struiken gepland. De beplanting had 

meerdere doelen; ze moesten de ligging van de beken vastleggen en vormden vaak de grens 

met de gronden van de buren. Verder fungeerden ze als afscheiding voor het vee en leverden 

ze het benodigde hout voor kachels en gebruiksvoorwerpen. De zo ontstane houtwallen 

kunnen honderden jaren oud zijn. Als de bomen en struiken eenmaal zo zwaar zijn uitgegroeid 

dat zij de beek omarmen, ontstaat er in de schaduw een vochtig microklimaat met gedempte 

temperatuurswisselingen. Daar ontwikkelde zich karakteristieke beekbegeleidende vegetatie 

op de oever, met bijzondere planten als slanke primula (Primula elatior). 

 

In het begin stonden die nieuwe houtwallen vol met allerlei planten en was er nog een grote 

verwantschap met de flora van het land eromheen. Zo vond men er diverse grassen, 

boterbloemen, paardebloemen, klaver en distels, waarbij soms één soort in enorme massa's 

verscheen. In de loop van de tijden – waarbij het houtgewas begon op te schieten – traden er 

verschuivingen op. Langzaam maar zeker begon de houtwal een eigen karakter te krijgen. Het 

merkwaardige is dat zo'n houtwal wat zijn flora en fauna betreft, een grote gelijkenis ging 

vertonen met die van de bosranden uit de omgeving en dat dit zo bleef. Welk soort kunnen we 

nu in een houtwal aantreffen? Als bomen en struiken vinden we er bijvoorbeeld; acacia, berk, 

beuk, grove den, els, eik, es, diverse soorten populieren en wilgen. Braam, brem, bosbes, gagel 

(heester met gele katjes), Gelderse roos, hazelaar, hondsroos, hulst, kardinaalsmuts, zoete 

kers, kornoelje, krent, lijsterbes, meidoorn, vlier, vogelkers, vuilboom en wegedoorn. Voorts 

diverse klimplanten als; bitterzoet, heggenduizendknoop, hop, kamperfoelie, klimop. Zo ook 

een tal van kruidachtige planten als; bosanemoon, bosklaverzuring, dalkruid en diverse 

havikskruiden, hengel, grootbloem en drienersmuur, robertskruid, salomonszegel en diverse 

grassen en kruiden. Het argument dat houtwallen broedplaatsen zouden zijn van onkruiden 

die op de akkers en weilanden groeien is hiermee reeds voldoende weerlegt. Want in een goede 

staat verkerende houtwal willen deze onkruiden beslist niet gedijen. Hoe die planten er 

gekomen zijn? Zoogdieren en vogels nemen via hun mest en ook aan hun haren en veren tal 

van zaden mee, terwijl ook de wind een belangrijke rol vervult. Naarmate meer soortgelijke 

terreinen in de buurt liggen, zal ook een nieuwe houtwal eerder tot eigen leven komen, een 

gemeenschap gaan vormen. Onze tijd is voor de eeuwenoude bomen erg noodlottig geweest. 

De beroemde Oelerboom, de statigste eik van Nederland, werd door de bliksem zwaar 

beschadigd en later door de orkaan van Borculo gedood. Die na ons komen zullen de oude 

reuzeneiken niet meer kennen want waar is een plekje te vinden dat acht eeuwen met rust 

gelaten wordt en aan de eik gelegenheid biedt tot volle wasdom te ontwikkelen? Gelukkig staat 

in Fleringen nog de oude eik, die om zijn mooie vorm en dicht bladerdak de ‘kroezenboom’ 

wordt genoemd. Ruim drie eeuwen geleden reeds strekte hij beschermend zijn takken uit over 

de vele vromen die er in het geheim de mis kwamen bijwonen. Dat was in de jaren toen de 
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staatskerk (gereformeerde) aan andersdenkenden het houden van godsdienstige 

bijeenkomsten verbood. Ook in het Twickelerbos vindt men prachtige eiken en beuken. De 

mooiste beken met de oudste houtwallen erlangs worden door de provincie Overijssel en 

waterschap Regge en Dinkel aangeduid als waterparels. Deze vergelijking is nog niet zo gek 

bedacht voor het stromende beekwater, dat zich flonkerend een weg baant in de dalen tussen 

de bosjes, houtwallen, grasland en akkers. Die beken zijn het visitekaartje voor het Twentse 

landschap. Voorbeelden van die waterparels zijn de Dinkel, de Springendalsebeek bij 

Ootmarsum, de Bloemenbeek in De Lutte, de Betlehemsbeek,  de Elsbeek en de 

Snoeyinksbeek bij Losser en de Geesterse Molenbeek. 

 

Het water in het landschap is niet zo statisch als het lijkt; het is continu in beweging. Zo 

stroomt eenmaal gevallen regenwater over het aardoppervlak naar lagere plekken, maar in de 

ondergrond stroomt het grondwater net zo goed, naar diepere lagen of naar opzij. Het gehele 

gebied waarvan het oppervlakte- en het ondiepe grondwater zich tot één systeem verzamelt, 

wordt het intrek- of stroomgebied genoemd. De ruimtelijke grens van een stroomgebied is de 

waterscheiding. In het landschap is de waterscheiding vaak herkenbaar als de top van een 

stuwwal of een verhoging tussen twee beekdalen. Vaak liggen de wegen precies op 

waterscheidingen, dit zijn natuurlijk altijd al de hoogste en droogste plekken in het landschap 

geweest. Wanneer we het gehele stroomgebied inclusief het ondergrondse deel 

driedimensionaal bekijken, spreken we over de watersysteembenadering. Deze benadering is 

erg belangrijk, omdat we anders geen zicht krijgen op de hydrologische samenhang in een 

gebied. Hydrodynamica is de leer van de beweging van de vloeistoffen, hydrografie is de leer 

van het water op aarde. Alles wat bovenstrooms gebeurt, heeft immers effect op de situatie 

benedenstrooms. Dit geldt zowel bovengronds als ondergronds en het heeft niet alleen 

betrekking op de hoeveelheid water, maar ook op de kwaliteit van dat water. Het grondwater 

dat elders in het stroomgebied, op een lagere plek weer aan de oppervlakte komt, wordt 

kwelwater of bronwater genoemd. Bij kwelgebieden gaat het om gebieden van meerdere 

hectares groot op de flanken of aan de voet van de stuwwallen. Vaak zijn het moerassen of 

broekbossen, zoals het Voltherbroek en Agelerbroek bij Weerselo. Bij bronnen gaat het om 

plekken van enkele tientallen vierkante meters, waar het water aan de oppervlakte komt en 

daar een bronbeekje begint. Deze zogenaamde ‘helocrene bronnen’ liggen in Twente alleen op 

de flanken van de stuwwallen van Oldenzaal en Ootmarsum. Voor zover bekend hebben 

mensen al sinds de middeleeuwen intensief gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden van 

de beeksystemen. Beken boden natuurlijk drinkwater en waswater. Molenaars konden met 

de beken hun watermolens aandrijven om hout te zagen, olie te persen of graan te malen. Ten 

behoeve van die molenactiviteiten werd vaak ingegrepen in de natuurlijke processen in de 

beken. Zo werd in droge perioden het waterpeil bovenstrooms van de molen flink opgezet om 

voldoende aanvoer op een molendag te garanderen. Bovendien werd de ligging van de beken 

vaak een beetje verlegd, zodanig dat het water ook andere gebieden kon bereiken. Veel boeren 

deden dit om te kunnen profiteren van het vruchtbare laagje slib dat het beekwater na een 

periode van overstroming op het land achterliet. Voor de cultuurgewassen op voedselarme 

zandgronden was dat zeer welkom. 

 

Door het voortdurende proces van uitschuring van zand uit de buitenbochten en afzetting 

van het meegevoerde zand in binnenbochten verplaatst de middenloop zich geleidelijk. 

Meanderen heet dat proces. De beek verlegt haar loop vooral in perioden van hoge afvoer; het 

kan dan gaan om enkele decimeters, tot plaatselijk zelfs enkele meters per winter. Op plekken 

waar kleilagen of oude banken met ijzeroer in de bodem zitten gebeurt er weinig. In Bentelo 

werd de veldnaam auerstraank genoteerd. Het bleek dat daarmee een langgerekte laag ijzeroer 
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werd bedoeld. Die heeft daar langs de Hagmolenbeek gelegen en is gedurende lange tijd 

geëxploiteerd. Er was de Hagmölle, een watermolen op de beek. Vermoedelijk heeft de molen 

als ‘iesermölle dienst gedaan. Er zitten eiken balken in de grond op de plaats waar de molen 

heeft gestaan. De mensen weten nog wel van het ‘auwer’ dat hier gewonnen werd. 

Waarschijnlijk eeuwenlang, in elk geval nog in de twintigste eeuw toen het via Boekelo per 

spoor naar de gieterijen langs de IJssel werd vervoerd. Nog na het jaar 1945 hebben 

sjacheraars er aan verdiend door de oerbrokken op te rapen, die boeren langs de kant van de 

weg hadden gegooid. Doordat de boeren dieper gingen ploegen in de naoorlogse jaren kwamen 

die brokken uit de akkers naar boven. Als de oerlaag maar gebroken is wil er op zulke grond 

best wat groeien; ’n auerstraank is gloepens had, meer ie kunt d’r all’ns op verbouwen’. In 

Hengevelde zijn meer dan tachtig jaar geleden bij het ‘terecht maken’ (ontginnen) van een stuk 

land ‘koaren (karren) vol iezerpröttel’  in een oud gat gestort. In het verleden hebben boeren 

en molenaars de meandering enigszins ingeperkt door het planten van bomen op de oevers. 

De zwarte els, een algemene boom uit de brongebieden leende zich daar goed voor. De wortels 

van deze boom hebben de bijzondere eigenschap dat ze onder water door groeien. Door een 

natuurlijk vlechtwerk leggen ze de oevers van de beek op beperkte wijze vast. Dergelijke 

houtwallen zijn vaak al erg oud. Ze hebben een bijzondere ondergroei met 

plantengemeenschappen die men alleen hier vindt. Een voorbeeld is het Elzen-

Vogelkersverbond, met planten als de wettelijke beschermde slanke sleutelbloem, 

bosanemoon (Anemone Nemorosa) en muskuskruid (Adoxa Moschatellina). Opvallend aan 

deze planten is dat zij al in april bloeien, ruim voordat de bomen in blad komen. Zo kunnen 

zij in hun bloeitijd optimaal gebruik maken van zonlicht en het bijbehorende insectenbezoek.  

 

Grijze rookslierten waaien over de weg die even voorbij het Aardhuis door de bossen bomen 

van het Kroondomein naar Uddel (Veluwe) gaat. Het is een scherpe, prikkelende rook die de 

passerende automobilist haastig het portierraam omhoog doet draaien. De rook is van een 

brand uit tientallen ronde zandheuvels op de grote vlakte bij een bos. Op het terrein oefenen 

de houtskoolbranders hun beroep uit. Het is een beroep dat normaal gesproken van vader op 

zoon overgaat. Overal waar een flink stuk bos geveld was kon men ze vinden. Het kromme 

tophout en de stompen, alles wat voor de handel geen waarde had werd gebrand. Men was 

gewoonlijk weken achtereen van huis en woonde in zelfgebouwde hutten van boomstammen 

en heideplaggen. De grote, ronde heuvels; meilers, waarin het houtverkolingsproces plaats 

vond werden opgebouwd uit zo'n honderd kubieke meter hout. Opgestapeld volgens een 

eeuwenoud, vast patroon tot een koepelvormig gevaarte. Er werd gezorgd dat in het midden – 

van de grond tot de top – een schoorsteen openbleef. Wanneer de meiler verkeerd gebouwd 

was, stortte de boel in. Meilers die afgebouwd zijn worden afgedekt met een flinke laag plaggen 

en zand. Daarna kan de brander zijn gang gaan. Het bouwen van meilers gaat ongeveer het 

hele jaar door. Het branden begint meestal niet voor april. Dan gaat de vlam in de takkenbos 

die van tevoren in de schoorsteen van de meilers was gedeponeerd. Brandde dat zaakje binnen 

naar behoren, dan werd het vuur geregeld. In de afdeklaag van de meilers waren rondom op 

regelmatige afstanden openingen gestoken; de trekgaten. Er moest genoeg luchttoevoer zijn. 

Niet teveel, want dan zou de hele houtstapel tot as verteren. Echter ook niet te weinig. In het 

hart van de heuvel moet een zacht vuurtje smeulen, de rest van het hout verkoolt dan door 

de hitteontwikkeling. De waakzaamheid van de branders verslapte geen ogenblik, want er 

stond heel wat op het spel. Het kapitaal dat de baas in al dat hout gestoken had, en hun 

naam. Draaide de wind op een gegeven ogenblik of veranderde hij van kracht, dan veranderde 

ook de trek in de meilers. Dan moet de brander er als de kippen bij zijn om de zaak onder 

controle te houden. Het kon nodig zijn aan de ene kant de trekgaten dicht te maken en aan 

de andere kant wat meer lucht te geven. Een uur later moest het soms precies anders om, 
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want de wind was nogal een wispelturig. En 's nachts moest er ook toezicht en controle zijn. 

Dan werd er om beurten wacht gelopen. Het zijn tenslotte de geur en de kleur van de rook die 

verraden dat het verkolingsproces zijn beslag heeft gekregen. 'De meiler is gaar', zeiden de 

vaklui. Onmiddellijk werden de trekgaten gedicht en daarna blijven de van binnen 

gloeiendhete bergen rustig een paar weken liggen om af te koelen. Daarna kan pas de 

afdeklaag verwijderd en de houtskool getransporteerd worden. De houtskool passeert daar de 

brekerij en wordt nauwkeurig gesorteerd naar de gewenste afmeting, voor verzending gereed 

gemaakt. De Veluwse houtskoolbranderijen zijn uniek voor Nederland. Er zijn in Europa nog 

maar enkele van deze ondernemingen. Als u houtskool gebruikt bij het aanmaken van de 

haard of barbecue, tien tegen één, dat op de zak waarin het brosse spul zich bevindt, het 

fabrieksmerk GéBé staat. Dan hebt u houtskool, gebrand in de meilers bij het Aardhuis. 

 

Twente is het land van de kamperfoelie. Deze klimplant glorieert in het onderhout van grote 

bossen bomen. En in hogere regionen van het broekbos en hangt de houtwallen al vroeg in 

het voorjaar vol groene guirlandes. Wie in de zomer of herfst door de marke wandelt, merkt 

opeen hoe een zoete geurwolk om hem heen hangt. Dat is het aroma dat de avondbloeier 

kamperfoelie verspreidt om de in de nacht vliegende insecten te lokken. Die komen om de 

nectar uit de trossen trompetvormige bloeisels te zuigen en zorgen meteen voor bestuiving. 

Nachtvlinders kunnen een bloeiende kamperfoelie op ruim twee kilometer afstand ruiken. 

Men onderscheidt drie bloeiperioden; in juni of juli, augustus en nog een keer in oktober. 

Wanneer de bloemen zich altijd tegen de avond openen zijn de buisjes lichtrood. Spoedig 

nadat de kruisbestuiving heeft plaatsgehad worden ze bleekgeel tot wit. Wordt de bloei minder 

vult de zoete geur niet meer de zomeravond. 

 

Tal van zoogdieren vinden in de houtwallen een goede dekking en voldoende voedsel. Typische 

houtwaldieren zijn; egels en spitsmuizen (insecteneters), bosmuizen en rosse wolmuizen 

(planteneters), hermelijnen, wezels en bunzings, terwijl ook hazen hier graag hun leger 

maken. Van de vogels zijn het vooral de kleine zangertjes die hier hun nestjes bouwen; 

winterkoning, braamsluiper, heggenmus, tjiftjaf, fitis, nachtegaal, spotvogel, kneu, 

vliegenvanger, mees, ook de grauwe klauwier en de steenuil. Fazanten en patrijzen vinden 

hier in de winter een prachtige schuilplaats voor hun nest. Vanwege de vele bessen wordt de 

houtwal veel bezocht door spreeuwen en lijsterachtigen, ook tal van andere soorten zien hier 

hun foerageergebied. Ringslang, gladde slang, hazelworm, diverse padden en kikkers, met 

name de boomkikker zijn in onze streken min of meer gebonden aan de houtwallen, al is het 

in sommige gevallen slechts als schuilplaats en overwinteringplaats. Door de rijke variatie 

aan planten en het gunstige microklimaat is een houtwal uitermate gunstig voor tal van 

insecten, spinnen en slakken. Toch is ook hier weer duidelijk sprake van een sterke binding 

met de hier voorkomende planten. Zodat er, behalve dan de bloembezoekende soorten, toch 

weer weinig zijn, die ook op de planten in het cultuurgebied voorkomen. Horzels en dazen 

houden zich bij voorkeur op bij weilanden die door houtsingels omgeven zijn. Zij rusten graag 

in de schaduw en steken juist in de zon. Belangrijk is dat het vee de schaduw kan opzoeken. 

Opvallend in bovenstaande opsomming is het hoge percentage carnivoren – dus dieren die 

van andere dieren leven – die in de houtwallen huizen, wij zien dit bij zoogdieren en vogels. 

De enkele zaadeters voeren hun jongen in het begin steeds met insecten. Carnivoren zijn ook 

alle reptielen en amfibieën, spinnen en tal van insecten als mieren, sluipwespen, gaasvliegen 

en verschillende kevers. Geen wonder dat onderzoekingen hebben uitgewezen, dat het aantal 

schadelijke insecten in de omgeving van houtwallen lager ligt dan in het midden van 

cultuurgebieden. Wel heeft men vastgesteld, dat tal van insecten – waaronder ook schadelijke 

– houtwallen gebruiken als overwinterplaats.  
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Het nadeel niet zo groot als het lijkt. Diezelfde schadelijke dieren zochten bij het ontbreken 

van een houtsingel toch de randen van het cultuurgebied op. Toch hebben ook wel gevallen 

aangetoond dat er duidelijke verwantschap is van een parasiet met een houtwal. Zo laat de 

zwarte bonenluis zijn eieren graag overwinteren op kardinaalsmuts en Gelderse roos. 

Parasieten van meidoorn willen nogal eens graag overstappen op vruchtbomen. Luizen van 

de Italiaanse populier en wegedoorn schijnen ook schade op te leveren aan diverse gewassen. 

In voorkomende gevallen zou men kunnen volstaan met die speciale gewassen uit de houtwal 

te verwijderen. Houtwallen waarin een goed biologisch evenwicht heerst, hebben een grote 

ecologische betekenis. Ter verduidelijking; ecologie is de wetenschap die zich bezighoudt met 

de verhoudingen van planten en dieren tot hun omgeving en hun verhouding onderling. Voor 

diverse planten en diersoorten kunnen houtwallen een waardevolle rol spelen. Zo kunnen we 

in Twente nog de rapunzel, geelster, muskuskruid, zevenster en mispel in houtwallen 

aantreffen. Ditzelfde geldt ook voor diverse, vooral lagere dieren zoals de kleine 

slakkensoorten. In het voorgaande is steeds gewezen op de grote waarden van in goede staat 

zijnde houtwallen. Dit houdt in dat zo'n wal ook een zeker onderhoud vergt. In het verleden 

was een wal een deel van het boerenbedrijf en het gebruik dat men daarvan maakte was 

tegelijkertijd het onderhoud. Voorheen teelde men het hakhout voor brandhout. Het 

geriefhout werd gebruikt voor de stelen van gereedschappen, berkerijs voor bezems, 

wilgenhout voor klompen, dat men om de zeven jaar kapte. Enkele 'spaartelgen' – meest eiken 

– liet men staan. Zo'n kaalslag vond op betrekkelijk kleine schaal plaats zodat men in een 

aantal jaren het hele bedrijf rond was en er dus een regelmatige aanvoer van gebruikshout 

bleef. Voorheen vond er ook regelmatig een zekere bemesting plaats doordat men de greppels 

van tijd tot tijd uitdiepte en de modder op de wal wierp. De houtwal vervult een belangrijke 

rol in het Twentse landschap. Ir. A.W.H. van Weelderen gaf in zijn 'Heggen, houtwallen en 

windschermen' een uitstekend overzicht.  

 

Er zijn fietsroutes en wandelroutes; door het volgen van deze routes kan men nog tientallen 

mooie, oude huizen en schuren zien, kennismaken met echte Twentenaren bij het erve 

Brooks. Het erve Brooks huisvest een restaurant en museum in een heel groot lös hoes tussen 

Markelo en Lochem. En vooral ook met de schoonheid van het verborgen Twente, met zijn 

labyrint van wegen met de eigenaardige sprookjessfeer die vooral in de avond en in heldere 

maannachten zo sterk is. Want deze raad zou ik willen meegeven; als u Twente overdag hebt 

gezien, ga dan alleen of met z'n tweeën wandelen in de nacht. In een heldere zomernacht, 

wanneer het nog lang licht is of in een heldere winternacht als de sneeuw op de velden, de 

essen en de heuvels ligt. Wandel door de bossen bomen en vergeet niet naar de oude 

boerderijen te kijken, zij liggen verzonken tussen de bomen te dromen. Voor een enkel raam 

brandt een lampje. Oud leven dreigt heen te gaan of een nieuw leven overschrijdt de drempel.  

 

De levende have, die samen met 'de goede boer met vrouw en kinderen, knechten en meiden' 

in huis onderdak vond, omvatte volgens Sloet; 'paarden, varkens, koeijen, katten, kippen, 

eenden en zijn onvriendelijke bulhond.’ Voor kat, hond, kippen en eenden waren niet of 

nauwelijks bouwkundige voorzieningen nodig. Het grote vee vond zijn plaats in de 

afkubbingen. Rechts van de niendeur geeft een kleinere deur toegang tot de paardenstal, links 

tot de koestal. De grote niendeur, die toegang geeft tot de deel heeft twee vleugels die op 

ongelijke hoogte in boven en benedendeuren verdeeld zijn, zodat het geheel uit vier deuren 

van verschillende grootte bestaat. In een der benedendeuren is het boogvormige ‘hoondergat’ 

uitgezaagd, waardoor de haan en de kippen in de lange zomerdagen het huis voor zonsopgang 

kunnen verlaten. De vier deurdelen sluiten allen tegen de stiepel, een paal die boven en 
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beneden in het stiepelgat wordt vastgezet. De niendeur is hoog en breed, zodat de oogstwagens 

zonder bezwaar naar binnen gereden kunnen worden. Men neemt daarvoor de stiepel weg en 

zet alle deuren wijd open. Dit gebeurt ook wanneer de bruid met haar buren en familie met 

haar uitzet in volle vaart de deel op wordt gereden en opnieuw wanneer – langzaam en plechtig 

– de dodenwagen met een overleden bewoner en de in regenkleding gehulde vrouwen der 

naaste familie het huis verlaat. 

 

Terwijl ook van het onderschoer zijdeuren naar deze beide afkubbingen leiden.  

 

Op de deel staande, met het gezicht naar den haard gekeerd, ziet men links den koestal, een 

bergruimte met ingebouwde bedstede, een melkkamer met spinde of muurkastje en de 

wasschehook ofwel washok. 

 

De koestal heeft aan de zijkant reppels of vessels, die beneden zijn bevestigd in gaten van den 

zul of staldorpsel (drempel), het groondhoalt en boven in de stekriege waarop ook de slieten 

(palen) van de hilde (zolder) aan de voorzijde rusten, de slieten liggen aan de achterkant op 

de afdekplaat. De koeien werden met kettingen vastgelegd aan de reppels. De reppels staan 

in dezelfde lijn als de posten van het veerkante werk. Boven den stal, onder den eigenlijke 

zolder is de hiêl of hilde voor de opberging van stro. De washoek is niet door een muur of 

schot van de woonruimte gescheiden. Rechts zijn een hok voor varkens, een kalverstal, een 

weefkamer, een bedstede met kast en weer een open ruimte; 'n hook, vanwaar een deur leidt 

naar de aangebouwde bovenkamer. Wanneer de koeien op onverklaarbare wijze los van de 

ketting en reppel in de stal stonden, achtte men dit een zeker bewijs dat het spookte in huis. 

Achter de reppel en posten, waar de koeien staan, is de vloer zoveel lager als de lemen deel 

dat de beesten tot aan hun knieën achter de deel staan en gemakkelijk van de deel, waarop 

hen het voer wordt voorgelegd, kunnen eten. Men ziet hun koppen tussen de reppels het hele 

huis doorkijken. Zij zijn stomme getuigen van al wat er voorvalt in het gezin van de boer. 

Achter hen zaten ’s nachts de kippen op stok. Oude bijenkorven deden geregeld als legnesten 

dienst. Aan de andere zijde van de deel, tegenover de koeien wordt boven de ruif de kop van 

het paard zichtbaar wanneer het bezig is zijn maaltijd te verorberen. Achter laag opgetrokken 

schotten hoort men het knorren van de varkens. In dergelijke hokken zijn ook de kalveren 

gestald. Op de ruime deel werd de rogge gedorst, de oogstwagen werden er binnen gereden en 

alle werkzaamheden die onder dak konden of moesten gebeuren werden er verricht. De deel 

was ook voor grote bijeenkomsten, voor bruiloften en grooven, welkomsten en feestmalen werd 

zij gebruikt. In later tijd ook wel voor de holtinks, die oorspronkelijk in de open lucht werden 

gehouden. De keuken, aan het boveneind van het hoes, eigenlijk slechts een voortzetting van 

de deel, is even breed als de deel. In dezelfde lijn waarin de posten en de reppels staan is de 

keuken ter zijde door houten beschotten of gemetselde muurtjes afgekleed, waarin zich enige 

deuren en openingen van de bedsteden bevinden. Deze afscheiding van de afkubbingen wordt 

in de keuken alleen naast de bovendeur onderbroken voor de washoek die onder het 

laagneerhangend deel van het dak ligt en aan de voorzijde open is. Men ziet hier emmers, 

‘leupens’ (een houten vaatje waarin gemolken werd of waarin het beslag werd bereid), de 

boterkarn, het lepelrek, een aantal bonte schotels en een paar droogdoeken en handdoeken. 

De melkkelder of melkkamer naast de washoek is wel afgeschoten van de keuken en door een 

deur gesloten, meestal worden hier ook het brood, de eieren en andere eetwaren opgeborgen. 

Aan deze zijde is gewoonlijk de glazenkast waarin de versierde bruidegomspijp, de 

kraantjeskan, de tinnen napjes voor boerenjongens en andere pronkstukken. Onder deze kast 

is een klein broodspeendeken ofwel broodspinde (broodkast) met houten deurtjes en erboven 

ligt op een houten rek een oud jachtgeweer. Meubels waren er weinig, men kon zonder 
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bezwaar een paard door de keuken en rondom de haard leiden. Dat gebeurde als men het 

kerstblok, een zware, oude knoteik – aan een ijzeren ketting bevestigd – door het paard tot in 

de rake (vuurkuil van de open haard) liet slepen. De ronde klaptafel rustte op een drievoet, 

waarin naam en huwelijksdatum van het boerenechtpaar waren ingesneden. Het plankje dat 

de drie poten verbond, heette de kattenstool, de kat had hier haar zitplaats. Bovendien had 

men nog een smalle slagtafel, soms zolang dat zij voor een groot gezelschap bij de maaltijd 

kon dienst doen. Zij kon tegen de wand, waaraan zij met een van de smalle einde door 

scharnieren was bevestigd, worden opgeslagen en rustte wanneer men ze neerliet, aan het 

andere einde op één poot. Alles in huis was voor dagelijks, praktisch gebruik bestemd. Het 

enige voorwerp dat enkel tot versiering dient is de letterlap, door de vrouw of dochters gemaakt 

en achter glas in een lijst geplaatst. De schotels, in de goede oude tijd van Delfts aardewerk, 

die op de schöttelri-j (richel voor borden aan de muur en in de lösse hoezen een rekje voor de 

schotels in de washoek) pronkten, konden immers ook voor praktisch gebruik worden 

bestemd, net als enkele blinkend gepoetste ketels en het tinnen huisgerei. Met uitzondering 

van de kat en de hond mogen er geen dieren in de keuken komen. Een zindelijke boerin rekent 

het de kippen als een brutaliteit aan, als zij hier na de maaltijd naar kruimels komen zoeken. 

Wanneer de slachttijd voorbij is brachten de anders zo zuinige mensen allerlei vleesspijzen op 

tafel. Men meent dat dit een overblijfsel is van de offermalen van de oude Germanen. Ook uit 

het meel uit de graanoogst gebakken feestgerechten ontbraken niet. Wij zien ze nog 

tegenwoordig in allerlei vormen, zoals Sinterklaasjes of de versierde nieuwjaarskoeken. Met 

het roggebrood dat op het platteland en ook voor de meeste stedelingen een eeuw geleden de 

enige broodsoort voor dagelijks gebruik was, werd nu ook stoete of wegge (wittebrood) op tafel 

gezet. Op Sint Thomas, de kortste dag van het jaar, werd dit Midwinterbrood gebakken in de 

oven van het bakhuis. Die dag heet daarom in de volksmond ‘Stoetenthooms’ (brood van St. 

Thomas). Voor andere feestdagen werd ook wel wittebrood gebakken maar daarop mocht men 

toch niet al te vast rekenen. Want zo zegt een oude spreuk: 

 

Middeweenter bakt alleman, Poaschen wee kan en Pinksteren de rieke man. Wanneer de 

besmooder hoog boven de stoppelvelden de kraanvogels in grote troepen naar zuidelijke streken 

zag trekken, sprak ze tot haar kleindochters; ‘Kiek deerns, door trekt ze hen met ow 

vesperbrood!’ 

 

Bij de meeste boeren was in de lente de voorraad rogge zo geslonken, dat men geen roggebloem 

voor de stoete meer durfde uitziften. De nog aanwezige hoeveelheid meel moest immers genoeg 

zijn tot de volgende oogst. 

 

 

Kerstnacht 
 
Kerstnacht, - het woord is als een lafenis 
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte 
stralen der sterren - op de landen is 
het weerloos stil, een ongerept verwachten. 
 
Kerstnacht, - het eenzaam zwerven der gedachten 
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken 
verlangen naar het helder zingen in de nacht en 
het opgaan van de ster, een lichtend teeken. 
 
Kerstnacht, - het sneeuwt op uw geschonden aarde, 
dun en verstuivend dekt een huivering 



133 

 

van ijle val, een lichte zuivering 
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.                      

 
 
Ida Gerhardt 

                                    

 

Voor de huisvrouw was de Midwinter een drukke tijd. Het feest werd te midden van het gezin 

gevierd en zij was van dat gezin het middelpunt. De talrijke voorbereidingen voor de viering 

waren veel werk. Het begon met de slacht die voor vele maanden, maar vooral voor de 

feestdagen het gezin van vlees en vet moest voorzien. Metworst (worst met gemalen 

varkensvlees gevuld), zoerworst (zure worst), buulkesbrood (bloedworst gekookt in katoenen 

builtjes), balkenbrij (gerecht van meel met vleesnat), hoofdkaas (fijngehakt vlees uit de kop 

van een varken), swienseurkes (varkensoortjes) en rolpens (opgerold stuk pens met vlees 

gevuld) moesten bereid worden. Dat gebeurde in een vrolijke, opgewekte stemming waarbij de 

traditionele grappen niet vergeten werden. Een domme jongen werd van de ene noaber naar 

de andere gestuurd om het rollenpatroon te lenen. Als later de nieuwjaarskoeken gebakken 

werden, zocht men onder de familieleden een slachtoffer uit, aan wie een koek werd 

gepresenteerd waarin een linnen lap was gebakken. De boer moest de noabers die, als het 

beest was geslacht, kwamen ‘vetpriezen’ op een borrel trakteren. De huisvrouw nodigde hen, 

wanneer het vet was ingesmolten, op de ‘stipvisite’. Wie zij in het bijzonder begunstigen wilde, 

zond zij een ‘pothärs’ (pothest) als proeve van haar kookkunst. Een goede pothest omvat 

bloedworst, leverworst, metworst, een stuk vlees voor de soep en een braadstuk, in elke 

buurtschap weer anders. Zwervers en landlopers kwamen om ‘un stuksken van ’t geslacht’ 

voor de feestdagen vragen. Als de slacht is ingemaakt en de stoete gebakken is wacht de vrouw 

nog de taak het huis te schrobben, boenen en wrijven. Versieringen van hulst en dennengroen 

waren vroeger niet gebruikelijk, dat is poëzie van later dagen. Veel eerder reeds begint de 

feesttijd. Sinterklaas is de eerste wiens verschijning er op wijst dat de Midwinter op handen 

is. Vroeger bracht hij alleen aan de kleintjes Sinterklaasjes, noten, appelen en andere 

eenvoudige versnaperingen. Ook zagen zij hem niet zo statig verschijnen in lange rode mantel 

en Bisschopsmijter. De enkele keren dat hij werkelijk in levenden lijve optrad, was het als een 

slordig vermomde gestalte in een ‘krang aangetrokken’ (binnenste buiten) jas en gehuld in 

een wit laken. Men sprak over hem van ‘den keerl dee vanoavend wil kommen.’ Deze meer 

heidense dan christelijke kindervriend zal van oorsprong wel één van de spookverschijningen 

zijn die door de bozem (schoorsteen) kwam. Deze bozemkeerl is in zijn betere dagen 

waarschijnlijk een heidense god geweest, die later door het christendom werd overwonnen en 

nu diep vernedert tussen die god en de christelijke heilige; Sint Nicolaas staat. Welke laatste 

toch nog enkele trekken met hem gemeen heeft en in zijn plattelandse gedaante nog sterk aan 

hem herinnert. Wij lezen dat volgens het geloof van onze heidense voorouders hun hoofdgod 

Wodan –  ook een god van de storm genoemd – op zijn achthoevig ros omwuifd door een 

donkere mantel, in snelle vaart door het luchtruim reeds. Sterk herinnert dit aan de zo 

gevreesde spookverschijning van de Wilde Jacht ofwel de Hubertus Jacht ofwel Kieuwkesjacht 

(kieuwke is kievit). Hoog boven de hoofden van de mensen trok de Hubertus Jacht door de 

lucht. Het was het eigenaardige roepen, piepen en krassen van een troep trekvogels, die in 

het donker hun tocht naar het warme zuiden vervolgden. De vogels trokken met groot rumoer 

door de lucht en maakten de honden razend die zich los rukten van hun kettingen en blaffend 

de vogels volgden.  

 

Een boer uit Deurningen vertelde: 

 



134 

 

Het was ’n growlik gedruusch net of der nen storm duur de locht roasden en doortusschen duur 
iederkeer ’n gekef, alduur kef, kef kef, net as nen hoond dut dee nen hazen hef op-e-jach en i-j 
konnen dudelik heuren, dat et hooge duur de locht trok. ’t Growwelden mi-j der vuur. ’t Aait 
teggen de hooge feestdage, Middeweenter of Poaschen, da-j de Hubertus Jacht heurden 
trekken. Dat koomp; et hef nen jäger ewest, dee zölfs op de Hoogtieden van et jaor en op 
zundage et jagen neet hef willen  loaten. Now mot ‘e vuur ziene straf tot an ’n jongsten dag 
jagen 
 

Hij had ze enige malen in kort op elkaar volgende nachten gehoord in zijn jeugd. In Aamsveen 

vertelden de mensen over het gekef en gedruis in de lucht; ‘Door trekt de Seduumpkes.’ Ook 

in Westfaalse sagen wordt verteld over ‘Zupdümken’ of de eeuwige voerman die het 

sterrenbeeld Wagen bestuurt. Hij zit op het middelste van de drie paarden (van de drie voorste 

sterren). Tot middernacht rijdt hij berg op, dan ‘zupt he terugge’ (draait hij om), daarom heet 

hij Zupdümpken. Volgens oudheidkundigen moet men in de spookverschijningen van de wilde 

jacht het heir der doden zien, dat onder aanvoering van de stormgod Wodan in de 

Midwintertijd over de aarde vliegt. De Midwintertijd, waar dan immers aan de gestorvenen en 

aan de god offers gebracht werden. Aan de stoet vloog een grote uil vooraf die op een hoorn 

blies. Net als het roepen van de uil kondigt ‘et göllen (huilen) van de hond aan, dat er weldra 

iemand zal sterven. In de Midwintertijd moest men ’s avonds alle deuren en ingangen van het 

huis goed gesloten houden anders komt die hond naar binnen. Wanneer hij naar binnen komt 

ligt hij het hele jaar voor het vuur, zonder te eten. Wanneer de stoet het volgende jaar weer 

voorbij komt verdwijnt de hond. Onze middeleeuwse voorouders hebben zich steeds door een 

heir van boze machten bedreigd gevoeld. Vooral moest men zich voor die bovennatuurlijke 

invloeden trachten te beveiligen in de Midwintertijd. Wanneer de zon op de laagste stand was 

gedaald en dan, weer rijzende, een nieuw tijdperk opende. Opdat geen verderfelijke invloeden 

over dat nieuwe tijdperk macht zouden verwerven. Onze voorouders hebben door rumoer en 

lawaai de kwade geesten proberen af te schrikken. Dit zou dan de oorsprong zijn van het 

Midwinterblazen, het klokkenluiden in de kerstnacht, het nieuwjaarsschieten en het 

schreeuwen bij het nieuwjaar wensen. Meestal was het niet één klok, maar alledrie klokken 

die te samen uit de oude toren hun kerstlied zongen. Dit gebruik was nog honderd jaar 

geleden bekend in Borne, Denekamp en Markelo. Vooral in Eibergen en Neede maakte men 

het te erg. De jongelui klommen in de toren. Zij luidden met de kleine klok, beierden met de 

middelste door de klepel met een touw te trekken en joegen in de grote klok de klepel met de 

hand heen en weer. Op kerstavond hielden zij dit wel tot twaalf uur vol en begonnen al weer 

om vier uur in de morgen en op kerstdag werd het nog enige malen herhaald. Als gevolg 

moesten iedere keer na de feestdagen ‘klepels, seilen en worgels’ gerepareerd worden. Soms 

waren de klokken ernstig beschadigd. 

 

Dat men in de midwintertijd niet mocht spinnen is een oud maar nog niet vergeten voorschrift. 

Men weet in Markelo nog dat lang geleden op een kerstavond de meid op een boerenerve tegen 

de huisvrouw zei, dat het toch niet de moeite waard was, het nog gereedliggende restje vlas 

de kerstdagen over te laten liggen, ze wilde het nog afspinnen. De vrouw liet haar begaan. 

Toen het wieltje ijverig snorde, kwam een groot varken de niendeur inlopen, recht op de 

spinster af en gooide het wiel en het meisje omver. Sinds dien heeft dat meisje nooit meer 

gewaagd op ‘hillige oavend’ te spinnen. In Markelo woonde een boer die aan de voet van de 

Kattenberg of de Kraaienberg woonde. In de kerstnacht stond hij op van zijn bed en ging in 

zijn appelboomgaard, en bond om elke boom een stroozeel (uit stro gedraaid koord). Dat deed 

hij omdat de bomen dan beter vrucht droegen. Het ombinden met stro blijkt dus een 

handeling te zijn, zoals ze er meer in de kersttijd voorkwamen, waardoor men invloed meende 

te kunnen uitoefenen op de oogst of de gebeurtenissen van het komende jaar. In Markelo was 

het ook op een boerenerve gewoon dat men op kerstavond de tafel onder het slop (zoldergat) 
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op de deel te plaatsen, voor men ging slapen. Op de tafel legde men een nieuwe bezem die uit 

berkenrijs moest zijn gebonden en nog niet gebruikt mocht zijn. Het eerste wat men op 

kerstmorgen deed, was naar de deel gaan om te zien wat er gedurende de nacht op de tafel 

was gevallen, want ‘van alle zoad dat der et joar duur op ’t erve verbouwd zol wodden, kon 

men der dan op veenden.’ Men verheugde zich wanneer er veel roggekorrels bij waren, dan 

werd het een goed jaar voor de roggebouw. Men kende dit gebruik ook in Buurse. Daar echter 

had men steeds gezegd dat het heksenfamilies waren, die boerengezinnen die de tafel in de 

kerstnacht onder het slob plaatsten. In plaats van een tafel gebruikte men ook wel een wan. 

De nieuwe uit berkerijs gebonden bezem was ook hier onmisbaar. Men zag in vroeger tijd 

tegen de kerstdagen menig boerenmeisje met een ‘knuppeldeuksken’ in de hand vrolijk langs 

de moeilijk begaanbare zandwegen stappen op weg naar haar ouderlijk huis, ‘hen kooken’. 

Wanneer het boerenmeisje ‘hen kooken gaot’ betekent het dat ze een bezoek gaat brengen aan 

het ouderlijk huis tussen Kerst en Driekoningen. Het meisje, dat in den vreemde moest dienen 

had vaak heimwee naar haar ouders huis. In het knuppeldeuksken had zij ‘nen metworst, 

nen stoeten en nen toeten met koffieboonen’, alle kerstgeschenken van de huisvrouw voor wie 

zij werkte aan haar ouders. Dat het koekenbakken op Midwinter een gekerstend gebruik is, 

blijkt uit de christelijke spreuken, soms zijn afbeeldingen van bijbelse verhalen op de oude 

ijzers aangebracht. De wijze van bakken tussen twee samengeknepen ijzeren bladen aan een 

lange steel bevestigd, maakt deze ijzers bijzonder geschikt voor het open haard vuur. En wijst 

misschien nog terug naar de primitieve wijze van bakken tussen twee verhitte stenen in de 

warme as van de haard. Aan dit laatste herinnert ook nog het Twentse spreekwoord; ’n ieder 

krabt de assche op zien’n kook’n.’ Men zegt dat as in vroeger tijden zorgvuldig werd verzameld, 

daar zij over de akker gestrooid de vruchtbaarheid zou verhogen. Wanneer het kerstblok 

brandt is ‘hillige oavend’ aangebroken. Het is het tijdstip waarop alles wat tussen Sint 

Nicolaas en Driekoningen heilig, plechtig, geheimzinnig en feestelijk is zijn hoogtepunt 

bereikt. Uit oude Twentse spreuken wordt ons duidelijk hoe dan het christelijk geloof over 

alle oude voorstellingen de heerschappij voerde. Het koude water in de bronnen en beken 

wordt tintelende wijn. Heel de schepping voelt dat een heilig uur is aangebroken. Rustig ligt 

het vee in de stallen en het slaapt niet. De koeien, de paarden en de varkens staan eerbiedig 

op als middernacht komt. Zelfs de kippen houden de koppen dan niet meer onder de vleugels 

en in opgerichte houding zitten ze achter het vee op hun stokken. Op sommige boerenerven 

was het de gewoonte van de huisvader aan elk beest op zijn beurt een stuk brood te brengen. 

Het boerenvrouwtje uit Markelo, dat erg nieuwsgierig was, zette zich bij de put neer om met 

eigen ogen te zien hoe dat ging, wanneer te middernacht het water wijn werd. De volgende 

morgen zag men haar daar nog zitten, op dezelfde plek, maar ze leefde niet meer. Op deze ene 

dag droeg men, ook binnenshuis, de hele dag schoenen. Terwijl men op gewone zondagen met 

blank geschuurde klompen naar de kerk ging. Behalve naar de kerk ging men op deze dag 

niet uit, het gezin bleef onder elkaar. Men vond zelfs, dat het niet te pas kwam bij de buren 

een praatje te maken. De kinderen mochten niet druk spelen en men trachtte hen met 

verhalen vertellen bezig te houden. H.W. van de Heuvel, die in het jaar 1909 zijn ‘Volksgeloof 

en Volksleven’ een van de eerste Nederlandse boeken over Volkenkunde uitgaf, noemt de 

Midwintertijd ‘De Dertien Nachten. Twaalf Nachten, waarbij dan blijkbaar kerstavond niet is 

inbegrepen, is in Holland, met name in Amsterdam bekend. Twaalfde Nacht is ook de naam 

door Shakespeare in één van zijn toneelstukken aan het Driekoningenfeest gegeven. Reeds 

op Sint Stefanus; 26 december heerst een andere geest. Sunte Steffen heet deze dag in Twente. 

Maar de volksmond laat aan de naam Steffen gewoonlijk een woord voorafgaan, dat duidt op 

het grote drankmisbruik waaraan onze voorvaderen zich schuldig maakten. Ruw waren de 

zeden, even ruw als de naam ‘Zoepsteffen’. Niet zelden eindigde deze dag, die in opgewonden 

stemming en grote luidruchtigheid doorgebracht werd, met een vechtpartij. In de omgeving 
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van Enter vooral bleef het ‘Sunte Steffensriën’ nog lang in zwang. Daarbij was het er echter 

niet om te doen de paarden hard te laten draven. De boerenzoons maakten op Sunte Steffens 

reeds vroeg in de morgen een rondrit waarbij alle familieleden bezocht werden. De ruiter werd 

natuurlijk getrakteerd met het gevolg dat menige Sunte Steffen ruiter op zijn terugtocht een 

zandruiter werd. In Markelo vierde men op deze dag een soort Stoetenfeest. De jonge mannen 

uit het dorp en de omtrek kwamen ’s middags bij de bakker samen. Ieder legde wat geld in de 

gezamenlijke kas en voor het geld werd stoete gekocht. Het moeten ronde, platte broden 

geweest zijn. De winnaars van behendigheidspelen, dobbelspel of weddenschappen werden 

vervolgens met zo’n brood beloond. Het ging erom wie één of meer stoeten met een enkele 

snede kon doorsnijden of een brood kon werpen door een luik dat hoog in een huis openstond. 

Van de viering van Allerkinderendag op 28 december herinnert men zich in Twente, voor zover 

mij bekend is, niets. Oudejaar was de dag waarop men bijna in ieder gezin Nieuwjaarskoeken 

en later oliebollen bakte. Men onderscheidt deze koeken in zeer dunne, uit beslag gebakken 

‘iezerbakkenkookens’ en in wat steviger uit deeg gebakken ‘kniepkeukskes’. Beide soorten 

worden in dezelfde koekenijzers gebakken. In sommige families werd op oudejaarsdag geen 

middagpot gekookt. ’s Avonds kreeg men vlees en spek en na het avondeten komt de tafel vol 

te staan met alle mogelijke drank en foezel (goedkope jenever) en ook nog krentenstoete. Te 

middernacht, wanneer de torenklok haar twaalf zware slagen doet horen, slaat plotseling de 

bespiegelende en gemoedelijke stemming om. Geweren, pistolen en later carbidbussen 

knallen, luide heil - en zegenwensen weerklinken. Te Wierden heft de nachtwacht zijn 

nieuwjaarslied aan te midden van een grote stoet volgelingen die allen van harte meezingen. 

Na een korte nachtrust breekt de nieuwjaarsmorgen aan. Deze eerste dag van het jaar is, net 

als Sunte Steffen berucht geworden om het drankmisbruik dat bij de feestviering plaats had. 

Bij de boeren was het gebruikelijk dat de jongelui uit de hele noaberschap gezamenlijk heil 

en zegen kwamen wensen. Uit een groep van vijftien boerenerven kon een troep jong volk van 

wel vijftig personen plotseling met veel lawaai de ‘boavenduur’ komen binnenvallen. 

Gewoonlijk hing er op deze dag een grote pot erwtensoep aan het ‘hoal’ boven het open vuur. 

In de steden werden de vrouwen verrast met een stroom van gedrukte nieuwjaarswensen op 

rijm. Hun tegenwens ging vergezeld van een muntstukje. Ook de kinderen, die heil en zegen 

kwamen wensen ontvingen als beloning een muntje. Voor ons mensen van de nieuwe tijd sluit 

1 januari het tijdperk van de winterfeesten af. Vroeger was Driekoningen nog een dag met een 

eigen wijze van viering. Zo was er een kinderspel waarbij één van de kinderen tot koning werd 

aangewezen. Midden op de tafel was een hoop meel gelegd waarin een boon was verborgen. 

De kinderen zaten er in een kring omheen elk met een stokje in de hand. Om de beurt mocht 

elk van hen met zijn stokje een kleine hoeveelheid mee naar zich toe halen. Wie daarin de 

boon aantrof was koning. Er werd hierbij natuurlijk een versje gezongen. Het begin luidde: 

 
Scheer ape, scheer pape, scheer akkerman, 
Scheer allens, wat hee kriegen kan. 
 
Ook wel werd op Driekoningen een tinnen lepel opgeofferd om een blik in de toekomst te 

kunnen werpen. Men liet het gesmolten metaal van de lepel in wit zand uitlopen. Uit de figuren 

(soms op letters gelijkend) die daarbij ontstonden, voorspelde men de toekomst. Volgens een 

oud volksgeloof waren de drie koningen op deze dag van het jaar steeds nog weer op reis naar 

Betlehem. Een boer vertelde uit eigen ervaring;  

 

Aleerdaags in de weentertied leuten de boeren dee dan vuur eere peerde joo gin werk hadden, 

zik geern as vrachtveurders broeken. 

 

Met deze dag eindigt de Midwintertijd. Na Hillige Dree kon men zijn Nieuwjaarswensen niet 
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meer aanbieden. De midwinterhoorn werd in de put gehangen en bleef daar tot een nieuw 

advent aanbrak. Men mag niet verzuimen alle met kerstmis aangebrachte versieringen van 

dennengroen en kaarsen op deze dag te verwijderen. Laat men ze tot na Driekoningen hangen 

dan kan hieruit onheil volgen. Het begint nu merkbaar te worden dat de dagen lengen. 

‘Iederen dag’, zo zegt men in Enter, ‘wo’dt noa Hilllige Dree nen hanentrad langer.’ 

 

 

Aangebrand 
 
Aagt Morsebel nam kleine Piet 
in kost, en als het kind, te middag aangezeten, 
haar soms zijn walging merken liet, 
de vieze bijsmaak van heur knoeisels werd geweten 
aan kaarsvet, roet, noch snuif; ’t was altoos; ‘Lekkertand, 
wat zou het zijn, als aangebrand?’ 
 Nu kwam er eens een schotelvol groen eten 
te voorschijn, die kok Aagt spinazie had geheten. 
Hiervan kreeg kleine Piet zijn deel op ’t bord gesmakt; 
hij roert erin; hij vindt twee achterpoten 
van de arme kikvors, onder ’t warmoes kort gehakt, 
en legt met de ogen half gesloten 
zijn eetvork neer terwijl hij vraagt: 
‘Heeft aangebrand ook voetjes, moeder Aagt?’ 
 
 
 A.C.W. Staring 
 

 

 
 

Erve Assink, Mölnboer, Ypelo  
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Erve de Kotter, Ypelo 
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De verandering  

 

Gelukkig zijn er op vele plaatsen herinneringen aan het kleinschalige weidelandschap van na 

de markenverdeling bewaard gebleven. Behalve door ontginning van woeste gronden zijn ook 

graslandcomplexen ontstaan door nieuwe indeling en herontginning via kavelruil en 

ruilverkaveling. Van kavelruil is reeds in de negentiende eeuw sprake geweest, wel echter op 

vrijwillige basis. Eind negentiende eeuw was het de Landmetervereniging, die aandrong op 

een andere regeling waarbij de meerderheid van de grondeigenaren in een blok de dienst 

uitmaakte. Het Nederlandse Landbouw Comité kwam in het jaar 1910 met een ontwerpwet 

in die geest en zo kon in het jaar 1924 de Ruilverkavelingwet het licht zien. Die wet maakte 

het onder andere mogelijk tegen de wens van een minderheid in het gebied een ruilverkaveling 

door te zetten. Ze is verschillende keren aangepast. In het jaar 1954 kwam er zelfs een geheel 

nieuwe ruilverkavelingwet. De wet die in de jaren zeventig nog eens is veranderd naar 

aanleiding van de gebeurtenissen in Tubbergen. 

 

Op dinsdag 21 december 1971 ontaardde een stemming over ruilverkaveling in het blok 

Tubbergen in een orgie van vernieling en geweld. Honderden Tubberger boeren verhinderden 

toen dat de stemming zijn normale verloop kon krijgen. Wat begon met het afzetten van de 

toegang tot de tent – waarin de stembussen stonden opgesteld – leidde in de vroege 

middaguren tot het bekogelen van het onder het tentdoek verscholen gezag met stenen en 

molotovcocktails. En in het snel vallende duister van de korte decemberdag tot verwoede 

charges van politieagenten op de protesterende boeren. Vanaf dat moment ontaardde de actie 

van de tegenstanders van de ruilverkaveling in uren durende onlusten die een spoor van 

vernieling achterlieten in de smalle straten van het dorp. De burgemeesterswoning werd met 

een molotovcocktail in de brand gegooid, straten werden opengebroken en honderden ruiten 

sneuvelden. Een van de fanatiekste tegenstanders; Jan Lansink uit Mander overleed enkele 

jaren na de ruilverkavelingrellen in Tubbergen, op 73 jarige leeftijd. Met het opgerolde 

spandoek waarachter hij met zijn medestanders de hele middag de toegang tot de tent had 

versperd en waarop de tekst 'zij die gaan sterven groeten u' bood hij tot het laatst tegenstand 

toen na een aanval met gasgranaten de politiecharges begonnen. De stemming leidde tot 

molestatie van gedeputeerde Schoenmaker, waarmee werd verhinderd dat hij de 

stemmingsbijeenkomst in zaal Kemperink kon openen. Toen trekkeracties – boze boeren 

blokkeerden enkele keren met hun trekkers verschillende wegen rond Tubbergen – ook niets 

oplosten werd de dag van de tweede stemming aangegrepen om voorgoed af te rekenen met 

de ruilverkavelingplannen. De actie heeft succes gehad, sinds 'Tubbergen' is de 

stemmingsprocedure gewijzigd. Voorheen werden stemgerechtigden die bij de stemming niet 

opkwamen als voorstemmers aangemerkt. Er waren veel onverdeelde boedels, sommige 

percelen hadden wel twintig eigenaren. Die kregen allen een oproep, ze hadden echter geen 

enkel belang bij het wel of niet doorgaan van de ruilverkaveling. Ze kwamen niet en werden 

dan automatisch als voorstemmers geregistreerd. Datzelfde was met de vele opgeroepen 

inmiddels overleden eigenaren het geval. Na de actie worden alleen de werkelijk uitgebrachte 

stemmen geteld. 

 

Aan Enter is de verandering ook niet voorbij gegaan. Na de Tweede Wereldoorlog waren er nog 

honderd klompenbedrijven waarvan vijfentwintig machinale, met ruim driehonderd 

werknemers. Nu zijn er nog slechts enkele over. Er waren drie werven waar zompen gebouwd 

werden en er zeilden door heel Twente Enterse zompen, waarvan honderdenzestig uit Enter 

zelf. Na de Tweede Wereldoorlog was er van al die zompen niet veel meer over dan een klein 
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aantal restanten. De laatste tol, bij de ophaalbrug over de Regge – bij  boer Exoo – is pas in 

de Tweede Wereldoorlog opgeheven. De van kastelen bleven alleen de ronde toren (mot) en de 

aanzet van het aangrenzende stalgebouw op de voorburcht bestaan tot in de Tweede 

Wereldoorlog. Deze toren uit de veertiende of vijftiende eeuw werd in de negentiende eeuw 

hersteld en van kantelen voorzien. Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog is de ontginning 

van waterrijke natuurgebieden in Twente nog met groot elan aangepakt. De Schipleide werd 

na de Tweede Wereldoorlog overdekt, omdat ze werd gebruikt als het riool van Oldenzaal. Nu 

is hiervan vrijwel niets meer terug te vinden, omdat hier het recreatiepark 'Het Hulsbeek' is 

gecreëerd. 

 

De hoofddoelstelling van de ruilverkavelingwet is altijd geweest het tot stand brengen van een 

rationele en economische verantwoorde agrarische bedrijfstak. Gezegd kan worden dat deze 

wet bijzonder effectief is geweest. Jarenlang is via die wet jaarlijks veertigduizend hectare in 

behandeling genomen. Van het twee miljoen hectare grote landelijke gebied in ons land, had 

in het jaar 1990 al negenhonderdduizend hectare één of andere vorm van ruilverkaveling 

achter de rug. In dat kader zijn dertigduizend kilometer plattelandswegen aangelegd of 

verbeterd. Het landschap kwam aan bod door de aanleg van zeventienduizend hectare aan 

houtwallen en bossages. 

 

Eind jaren zestig begon de ruilverkavelingwet echter een spanningsveld op te roepen tussen 

de landbouw en de zich toen ontwikkelende zorg voor natuur- en landschapsbehoud. De wet 

had niet als doelstelling om het landschap te behouden en daarom kwam in oktober 1985 de 

Landinrichtingswet tot stand. Deze biedt mogelijkheden voor reorganisatie van een gebied of 

voor ruilverkaveling in de ouderwetse vorm. De keuze wordt overigens door de minister 

gemaakt. De grond wordt bij een ruilverkaveling door de boeren ingebracht. Het is niet zeker 

dat men dezelfde oppervlakte grond terugkrijgt. In de meeste gevallen krijgen de 

grondeigenaren vijfennegentig procent van hun ingebrachte bezit terug, vijf procent wordt 

gebruikt voor aanleg van wegen en waterlopen, landschapselementen, bij reorganisatie is de 

korting drie procent. De landinrichtingscommissie (een plaatselijke commissie) zorgt voor het 

opstellen van het landinrichtingsplan en vervolgens ook voor de uitvoering daarvan, die 

gemiddeld twaalf jaar duurt. Het genoeglijke, kleinschalige boerenland van de marke Enter is 

veranderd in een groter, zakelijker complex van weiden en akkers. Oude weggetjes verdwenen 

en wallen werden gerooid. 

 

Het werk werd nu en dan ernstig vertraagd. Zo kwamen er naar aanleiding van de 

tervisielegging van de voorlopige toedeling van de gronden te Markelo en Holten in het jaar 

1980 niet minder dan zeshonderd bezwaarschriften binnen. Daardoor kon dit belangrijke 

onderdeel van de ruilverkaveling pas voorjaar van 1984 worden afgesloten. Ook de financiële 

afwikkeling leverde weer een vloed aan bezwaarschriften op. De boer betaalt naar het voordeel 

dat hij van de ruilverkavelingwerken ondervindt. Samen met gemeenten en waterschappen 

moest de landbouw in het blok zeventien miljoen gulden opbrengen. De totale kosten van de 

ruilverkaveling in Markelo en Holten waren tweeënvijftig miljoen gulden. De zevenhonderd 

boeren in het blok hadden voor de ruilverkaveling een zeer versnipperd grondbezit. Er waren 

boeren die hun grond over vijftien percelen verdeeld, verspreid door het gebied hadden liggen. 

Daarin heeft de ruilverkaveling verbetering gebracht. De kavels per bedrijf werden tot twee of 

drie teruggebracht en liggen nu over het algemeen vlakbij de boerderij.  

 

Daarnaast zijn tweeëntwintig bedrijven verplaatst, ging tweeduizend hectare slechte grond op 

de schop, werd honderd kilometer aan verharde wegen aangelegd en nog eens vijfendertig 
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kilometer aan wegen gereconstrueerd. Aan waterlopen werd honderdvijftig kilometer 

gerealiseerd, waarbij is geprobeerd de grondwaterstand op zeventig centimeter beneden het 

maaiveld te brengen. Er werden zeven nieuwe bruggen over de Schipbeek gebouwd en aan de 

bouw van twee gemalen werd meegewerkt. Bijna honderd kilometer houtopstanden werd 

gerooid, waarvoor echter een zelfde oppervlakte opnieuw werd ingepoot. Ook voor de recreatie 

werd het een en ander gedaan. Zo kwam dertig kilometer aan schelpenfietspad of 

mijnsteenfietspad gereed, negen kilometer aan wandelpaden en acht kilometer aan 

ruiterpaden. Ook werden vijf picknickparkeerplaatsen aangelegd. 

 

Het door de markenverdeling in de negentiende eeuw versnipperde grondbezit van de boeren 

kon worden teruggedraaid. De grenzen dienden toen door houtwallen te worden voorzien. In 

West – Twente, het waterschap van de Regge zijn nagenoeg alle beken gekanaliseerd. De 

kanalisatie van de Regge vond plaats in de jaren 1894 tot 1913. Ook particulieren hebben 

talrijke gebieden ontgonnen.  

 

Pas sinds het eind van de negentiende eeuw is door grootscheepse ontginning van 

heidegebieden en moerasgebieden de weidegrond in Twente sterk uitgebreid. En vooral in de 

eerste decennia van de twintigste eeuw. Daarvoor was tot twee keer toe een initiatief nodig 

van de provinciale landbouworganisaties. Het eerste initiatief leidde in het jaar 1888 tot de 

oprichting van de Heidemaatschappij.  

 

Het tweede initiatief, geïnspireerd door het grote leger werklozen van de jaren twintig en dertig 

van de twintigste eeuw, dat voor de werkverschaffing projecten zocht, tot dat van de NV 

Ontginningsmaatschappij Overijssel. De mogelijkheid om aan een overvloed van goedkope 

arbeidskrachten te komen voor het in cultuur brengen van de woeste gronden werd door de 

boerenorganisaties met beide handen aangegrepen. De NV Ontginningsmaatschappij 

Overijssel had als doelstelling het verwerven van gronden, zonodig door onteigening, om die 

te verbeteren en dan weer voor particulier gebruik beschikbaar te stellen. Voor de 

ontwikkeling van plannen en de organisatie van de werkzaamheden werd de Heidemij zoals 

de maatschappij ook wel werd genoemd, ingeschakeld. De Heidemaatschappij en de 

werkverschaffing zouden later – in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw – de grote 

ontginningen bewerkstelligen. Heel veel woeste gronden  zijn toen omgezet in weide, bos en 

akkerland. 

 

Aan de wieg van de Heidemaatschappij hebben de Enschedese textielfabrikanten gestaan. Op 

de vergadering van de in Zwolle op 20 juli 1886 vergaderende Geldersch-Overijsselsche 

Maatschappij van Landbouw stond als discussiepunt; 'Hoe kan de standsorganisatie de 

ontginning van de heidevelden bevorderen?' Op de vergadering werd een commissie benoemd 

die de zaak zou onderzoeken en daarvan maakte ook de Enschedese textielfabrikant Albert 

Jan Blijdestein deel uit. De commissie ging een kijkje nemen in Denemarken en Sleeswijk-

Holstein waar ze zich liet informeren over daar werkzame heidemaatschappijen. In het rapport 

dat op 8 juni 1887 werd uitgebracht werd voorgesteld ook iets dergelijks in ons land van de 

grond te brengen. 

 

Op 5 januari 1888 kwamen achtenvijftig fabrikanten, grootgrondbezitters en andere 

voorname lieden op uitnodiging van eerder genoemde standsorganisatie bij elkaar in de 

Groote Sociëteit in Arnhem en werd de Nederlandse Heidemaatschappij als 'vereniging tot nut 

van iedereen' een feit. Doelstelling; de bevordering van de ontginning van heide, duinen en 

andere woeste gronden. Een jaar later, in 1889 werd Albert Jan Blijdenstein tot voorzitter 
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gekozen en hij zou deze functie tot aan zijn dood in het jaar 1896 vervullen. Vrij kort na de 

oprichting van de Nederlandse Heidemaatschappij werd koning Willem III beschermheer en 

ontwikkelden zich de werkzaamheden heel anders, dan in de eerste instantie de bedoeling 

was geweest. Men zou zich namelijk met adviezen aan heide-ontginners bezighouden. Reeds 

in het jaar 1892 werd besloten ook zelf ontginning ter hand te nemen wat in die tijd vooral 

bebossing betekende. Daarvoor werd in genoemd jaar een span van zes ossen en een diepploeg 

aangeschaft en ook nog een reserve-os. De vijftienhonderd leden protesteerden scherp tegen 

deze investering, 'wijl daardoor het brood den armen arbeider ten plattelande onthouden 

wordt', zo stelden ze.  

 

Met behulp van de ossenploeg waren twee dagen nodig om een hectare heide om te ploegen. 

In het jaar 1895 had men zeven mensen in dienst waarbij vijf bosbazen. In het jaar 1905 is 

er een stoomploeg aangeschaft die bestond uit twee stoomlocomotieven van elk twintig ton. 

Die op zeshonderd meter afstand van elkaar – via een kabel die om een onder de machine 

aangebrachte trommel werd gewonden – een grote ploeg heen en weer trokken. Per seconde 

werd twee meter afgelegd en per dag kon zo met stoomkracht vier tot vijf hectare heide worden 

bewerkt. Per uur was honderdzestig kilo steenkool en per dag elfhonderd liter water nodig. 

 

In het jaar 1912 werd met de stoomploeg duizendachtendertig hectare heide bewerkt en met 

ossenploegen negentienhonderdveertig hectare, met de schop werd nog eens 

vijfhonderddertien hectare bewerkt. Behalve de stoomploeg, werden toen ook twee door 

motoren voortbewogen ploegen gebruikt en was het aantal ossen opgevoerd tot achtenzestig 

terwijl eveneens veertig paarden voor trekkracht zorgden. Een jaar later waren er vierhonderd 

mensen in dienst, had men al vijfennegentig landgoederen in beheer met een totale 

oppervlakte van tweeentwintigduizend en honderd hectare en was nog een groter oppervlak 

na bebossing of verandering in cultuurland teruggegeven aan de eigenaren. Het areaal woeste 

grond slonk, vooral in de eerste veertig jaar van de twintigste eeuw bijzonder snel. Van de 

zeshonderdduizend hectare van het jaar 1900 was in 1938 nog honderdzeventigduizend over. 

In het jaar 1955 was dat zelfs afgenomen tot zestigduizend hectare. In het jaar 1922 werden 

de ossenploegen afgeschaft en vervangen door mannen met de schop. De Heidemaatschappij 

werd toen betrokken bij de werkverschaffing. 

 

Tussen de jaren 1924 en 1940 groeide het aantal bij werkverschaffingsprojecten van de 

Heidemaatschappij geplaatste werklozen van twaalfduizend tot bijna zeventigduizend. Tijdens 

en vlak na de Tweede Wereldoorlog is de ontginning van waterrijke natuurgebieden in Twente 

nog met groot elan aangepakt. Om het in cultuur brengen van de woeste gronden mogelijk te 

maken diende de afwatering sterk te worden verbeterd. De Regge en nagenoeg alle beken zijn 

gekanaliseerd. Door het graven van het Twentekanaal met een zijtak naar Almelo in het zuiden 

en van het Geesters Stroomkanaal, het Nieuwe Kanaal, het Mariënberg-Vechtkanaal en de 

verlengde Linderbeek in het noorden werd de afwatering der beken aanzienlijk versterkt. De 

noordelijke beken wateren nu direct op de Vecht af in plaats op de Regge. De Dinkel, die ten 

oosten van de Vecht als waterscheiding fungerende stuwwal langs stroomt, is voor een groot 

deel nog ongerept. Ze verlaat Twente echter keurig gekanaliseerd via het naargeestig 

ontgonnen dal ten westen van Lattrop. Met dat alles is één van de mooiste en rijkste 

landschappen ten dode opgeschreven. 

 

Bij de gemeentelijke herindeling van het jaar 1818 werd Enter bij Wierden gevoegd. In het 

jaar 1847 werd in Enter verboden op of aan de openbare straat, wegen of pleinen ‘binnen den 

afstand van tien ellen, opene mestvaalten, mestspecie, plaggen aarde, asch of dergelijks te 
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plaatsen.’ Die bepaling was heel nuttig omdat het er nu wat christelijker uitzag. 's Avonds 

was het echter een riskante onderneming om zich in het verkeer te storten, want verlichting 

was er niet. Pas in het jaar 1852 werd besloten om tot voordeel van de gemeente twee 

lantaarns aan te schaffen. Omdat men als de dood was voor brand met al die daken van riet 

en stro, was het niet toegestaan om 'binnen den afstand van 20 ellen turf, schadden, hout, 

hooi of stromijten te hebben.’ Het leek wel of helemaal niets mocht. Zo was het verboden om 

paarden of vee op openbare plaatsen vast te maken aan huizen, gebouwen en omheiningen, 

bomen of dergelijke. Het was ook verboden om uit de weg stenen op te nemen of daarin te 

graven. Dat was vroeger niet zo ongebruikelijk; 'De weg is van alleman, 'k  zol  neet  wetten,  

woerumme  a-j d'r niks van mangt gebroeken' was het parool. Zo omstreeks het jaar 1740 

werd een compleet gezin in hartje winter (januari) uit hun huis gezet. De familie maakte 

daarna een hol van zand, gegraven uit de weg, een beetje stro in de kant en dat was hun huis. 

Het verbod om de beerput te ledigen of het privaat (wc) te vervoeren tussen 's morgen acht en 

's avonds acht uur werd soms overtreden. Kwajongens hadden dan de drietonne uit het 

huuske, wanneer die gevaarlijk vol was geworden, aangevuld met gist of carbid. In de nacht 

werd dan de ton in het duister naar een beerput gebracht en daar geledigd, om het 

volschuimen door het gist te voorkomen. Onder Napoleon 111 wordt verplicht dat elk huis 

een eigen reservoir moet bouwen plus een onderaardse gang die naar de hoofdriolering leidt. 

 

Sommige zaken werden in de wet heel keurig geformuleerd, echter niet minder noodzakelijk. 

Men vond het heel gewoon om even in de goot te hurken, bijvoorbeeld na een kerkdienst. Het 

werd verboden op openbare straten, pleinen, wegen of stoepen aan zijn natuurlijke behoefte 

te voldoen. Het was ook niet toegestaan om bekendmakingen in het openbaar om te roepen 

of kerkespraak na afloop van de kerkdienst of aan te plakken. Dat was namelijk het werk van 

de gemeentebode, alleen hij mocht afkondigen en aanplakken. Iedere burger werd in de winter 

verplicht trottoirs of stoepen voor zijn huis vrij te maken van sneeuw of ijs. De boeren werden 

verplicht er voor te zorgen dat de aan hun percelen grenzende watergangen tijdig ontdaan 

werden van al te welig uitgedijde plantengroei. Op gezette tijden werd door bevoegde instanties 

gecontroleerd of aan die verplichting was voldaan. Wie in gebreke bleef kon rekenen op een 

boete van vijftien gulden, terwijl hij ook de onkosten kreeg te betalen voor de schoonmaak die 

het waterschap voor zijn rekening nam. Die maaierij was een vrij arbeidsintensief werk en het 

is enerzijds te begrijpen, dat de waterschapbestuurders zich vergenoegd in de handen wreven, 

toen bekend werd hoe door bespuiting met chemicaliën (herbiciden, pesticiden) de 

oeverkanten veel sneller en gemakkelijker van het overvloedige 'onkruid' bevrijd konden 

worden. Het gevolg was dat de beekkanten en de slootkanten er bleek geel en volkomen doods 

uitzagen. Het gif deed zijn werk goed. Vergeefs keek de natuurliefhebber uit naar zo'n met 

duizenden witte roosjes van de waterranonkel als het ware besneeuwde slootje. De dotters 

met hun gouden schoteltjes lieten verstek gaan en met hen de werikken, het speenkruid, 

spirea's, valeriaan, waterviolier en zandklokje. Evengoed als de koekoeksbloemen, de toch al 

zeldzame orchideetjes om van de aar- en pluimgrassen maar niet te spreken. Ook langs 

diverse wegen kwam de gifspuit eraan te pas. Tussen de bomen groeide gras en dat hoorde 

niet. Ook de ruimten tussen de oude bomen veranderden in doods en dor geel. Het fluitekruid 

was meteen de wereld uit. 

 

Met de ontginning van de woeste gronden, het opheffen van de marken en het verdwijnen van 

de schipperij verdween een streekeigen cultuur. De boerderijen werden niet meer 

onderhouden, de streektaal verdween, zo ook het landschap. De hoogste berg van Twente, de 

Hamberg in Enter (drie en halve kilometer breed en één kilometer hoog) werd afgegraven. Alle 

grote erven met hun mudden land In Enter binnen de dorpsgrenzen zijn verdwenen. Vele 
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havezaten rondom Enter zijn afgebroken. De natuurreligie was al vervangen door de 

christelijke godsdienst. Omstreeks het midden van de twintigste eeuw (1850) werden de 

meeste marken opgeheven. Dit ging lang overal niet van harte en onder druk van de overheid 

die vond dat de marken de vooruitgang tegenhielden. De aanleiding hiertoe was het feit dat 

wij aan het begin van de industriële revolutie stonden. Er was een snel groeiende bevolking 

met als gevolg een stijgende vraag naar voedsel. De traditionele landbouw met bemesting die 

uitsluitend uit schapenmest en heideplaggen bestond – en die vanaf de vroege middeleeuwen 

hier in zwang was – liet geen uitbreiding en productieverhoging toe. Er werd toch goedkoop 

graan ingevoerd uit Rusland? We hadden toch de weiden en de bossen niet nodig voor het 

voedsel? De Twentse roggeprijzen kelderden immers vanwege de invoer van het goedkope 

buitenlandse graan. En niet omdat de marken geen productieverhoging toestonden? Was de 

volkomen vernietiging van het landschap wel nodig geweest? Hadden er geen wegen aangelegd 

kunnen worden over de heide? Vragen, vragen, vragen! Maar ja, as is verbrande turf! Aan de 

boeren heeft het niet gelegen. Die wilden geen veranderingen van het landschap. Niet alle 

gronden werden direct ontgonnen. Sommige boeren lieten nog lange tijd hun schapen op de 

hun toegewezen heidepercelen grazen en hielden vast aan de oude landbouwmethode. Om 

schulden te delgen, werden door de marke ook gronden aan vermogende mensen verkocht. 

In Twente waren dit doorgaans de textielfabrikanten en de adel. Ze lieten de minst slechte 

heidegronden op grote schaal met behulp van ossenspannen en stoomploegen ontginnen om 

ze vervolgens met voornamelijk grove dennen te bebossen. Ook de overheid liet zich niet 

onbetuigd en kocht grote oppervlakten markengronden aan om die te bebossen. Iedere 

verstandige boer heeft de schaalvergroting kunnen zien aankomen. Maar elke boer stond er 

uiteindelijk alleen voor. De ene heeft het voor elkaar, de andere net niet. En altijd is men 

elkaars concurrent. Een boer heeft altijd eigen grond en eigen vee en eigen vermogen. En als 

men dwars tegen alles ingaat weet men dat men veel te verliezen heeft. In zekere zin werden 

de grillen van de politiek op dezelfde manier opgevat als de overstroming van de Regge. Daar 

moest men zich alleen zo mogelijk tegen indekken, maar verder was er niets aan te doen. Er 

werden subsidies verstrekt voor natuur en milieu in plaats van landbouwgelden. De vraag 

bleef; wie betaald dat allemaal, en hoe lang, en hoeveel, als die nieuwe natuurgebieden steeds 

groter worden en het ‘natuurlijke onderhoud’ door de boeren is verdwenen. Maar iedereen 

wist één ding zeker; wat er gebeurt was viel nooit meer terug te draaien. De boeren verkopen 

hun bezit, maar ze verkopen iedere keer ook een stukje platteland. Ze verkopen het voor 

recreatieprojecten, voor visvijvers, voor enorme boerderijfabrieken. De landbouw stierf af in 

rijkdom. Het verschil tussen kostprijs en melkprijs was dankzij de EG-subsidies zo groot dat 

de grotere veehouders veel geld verdienden. Een liter melkquotum – het recht om één liter 

gesubsidieerde melk per jaar te produceren – kostte in het jaar 1995 rond de twee euro. Voor 

een gemiddelde koe kwam dat neer op tienduizend euro. Voor een doorsnee boerderij op een 

half miljoen euro. En de grote boeren betaalden er graag voor. Dat zegt iets over hun 

opbrengsten. Maar het zegt ook iets over het gebrek aan mogelijkheden om op een andere 

manier verder te komen. Het was ook de toekomst die te koop was, voor twee euro per liter. 

Vroeger geloofden alle kinderen van Enter in spoken, en ook aardig wat volwassenen. Dat is 

voorbij. Spoken stonden voor het onverwachte, het wilde in de natuur. In die zin is het 

platteland ook stad geworden, alles is onder controle. 

  

Stellig maakte de overgang van 'naturalwirtschaft' naar 'geldwirtschaft' de mensen veel 

ontvankelijker voor materialistische ideeën. De aanraking van de markebewoners en 

dorpsbewoners met de buitenwereld deed de begeerte stijgen naar allerlei artikelen, die men 

vroeger nauwelijks kende. De ouderwetse, meestal zeer degelijke kledingstukken moesten 

plaats maken voor moderne massa-artikelen en in de meeste dorpen ontstonden bazaars, 
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waar van alles en nog wat verkocht werd. In de boerenkamers verschenen allerlei goedkope 

en lelijke prullen van de moderne industrie. De nieuwe tijd had ook zijn goede kanten, er 

kwam meer licht en lucht in de huizen door de moderne hygiënische begrippen; openslaande 

ramen van behoorlijke afmetingen maakten dit mogelijk, elektrisch licht deed veel dompige 

duisternis verdwijnen. Iedereen kreeg centrale verwarming, een gasstel en een douche. Op 

allerlei gebied drongen nieuwe denkbeelden op. Het socialisme stelde de werknemer tegenover 

de werkgever en predikte de klassenstrijd in plaats van de oude patriarchale verhoudingen. 

'De eeuw van het kind' brachten de kinderen in een veel vrijere positie ten opzichte van de 

ouders, zij waren het vooral, die 'het nieuwe' met open armen tegemoet liepen en spotten met 

de oude tradities en gebruiken. Zij willen geen boertjes zijn maar gekleed zijn en zich gedragen 

zoals dat in de stad gebruikelijk is. 

 

Wanneer de slachttijd voorbij was brachten de anders zo zuinige mensen allerlei vleesspijzen 

op tafel. Men meent dat dit een overblijfsel was van de offermalen van de oude Germanen. 

Ook uit het meel uit de graanoogst gebakken feestgerechten ontbraken niet. Wij zien ze nog 

tegenwoordig in allerlei vormen, zoals sinterklaasjes of de versierde nieuwjaarskoeken. Met 

het roggebrood dat op het platteland en ook voor de meeste stedelingen een eeuw geleden de 

enige broodsoort voor dagelijks gebruik was, werd nu ook stoete of wegge (wittebrood) op tafel 

gezet. Op Sint Thomas, de kortste dag van het jaar werd dit Midwinterbrood gebakken in de 

oven van het bakhuis. Die dag heet daarom in de volksmond ‘Stoetenthooms’ (brood van Sint 

Thomas). De boer moest de noabers die, als het beest was geslacht, kwamen ‘vetpriezen’ op 

een borrel trakteren. De huisvrouw nodigde hen, wanneer het vet was ingesmolten op de 

‘stipvisite’. Wie zij in het bijzonder begunstigen wilde, zond zij een ‘pothärs’ (pothest) als 

proeve van haar kookkunst. Behalve naar de kerk ging men op eerste kerstdag niet uit, het 

gezin bleef onder elkaar. Men vond zelfs, dat het niet te pas kwam bij de buren een praatje te 

maken. De kinderen mochten niet druk spelen. In Enter werd de Gereformeerde pastorie 

afgebroken en er kwam een nieuwe moderne bungalow voor terug. Alleen de naam bleef, tot 

vandaag de dag gehandhaafd; Pax Intrantibus. Intussen is er al weer een nieuwe pastorie. Er 

kwam een nieuw postkantoor en een bibliotheek aan de Rijssenseweg. Dat wil echter niet 

zeggen dat er voordien geen postkantoor en bibliotheek was, ze werden gewoon vervangen. De 

kinderkopjes in de Dorpsstraat maakten plaats voor klinkers, de Julianastraat werd opnieuw 

bestraat met klinkers en er kwam een stoep. De vooruitgang, in Wierden besloten was niet 

tegen te houden. De smederij en de oude, leegstaande boerderij naast de coöp werden 

afgebroken en er kwam een nieuw Hervormde pastorie. Daarvoor werd de oude pastorie 

afgebroken en het onderliggende kerkhof geruimd. Ik stond geregeld te kijken toen de botten 

van de dode mensen werden gevonden. De oude bomen langs het pad achter de gereformeerde 

pastorie, tussen het huis en de kerk, hebben het veld moeten ruimen. De Marijkestraat werd 

aangelegd en veel later de Marcus Samuelstraat.  
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De Vriendschap, de Enterse zomp 

 

De uitvoerders van het plan   
 

En waarom het landschap totaal vernietigd moest worden is mij een raadsel. Wat was het nut 

van de grootscheepse ontginning van de heidevelden? Allemaal tot voordeel van de boeren? Ik 

kan me dat haast niet voorstellen. Er werd immers al goedkope rogge ingevoerd uit Rusland 
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en later uit Amerika. Hadden de beleidsmakers een tweede agenda? Was de achterliggende 

gedachte de gronden in cultuur te brengen en meedoen met de moderne tijd? Dienden de 

jachtgebieden niet meer voor het eigen vermaak van de adel? En handelden ze ad-hoc zonder 

over de consequenties na te denken? Of was het wraak omdat er teveel geprotesteerd werd? 

Omdat de acties van de tegenstanders ontaardden in uren durende onlusten die een spoor 

van vernieling achterlieten in de smalle straten van Tubbergen? Maar de acties in Tubbergen 

waren pas in het jaar 1971! Of is er te weinig geprotesteerd? Of op de verkeerde manier? Had 

men in elk dorp en in elke stad massaal de straat op moeten gaan? Had men krakers en de 

wettelijke regels omtrent het kraken en de acties moeten toestaan? Er kwam pas verandering 

in het denken over landschap en natuur toen de boeren uitgerangeerd waren en we niet meer 

afhankelijk waren van hun producten. Men hield stevig vast aan de naar mijn mening 

verkeerde programmering en de herprogrammering kwam voor het landschap te laat. 

 

De ontdekking van de cultuur van het zwijgen voert Paolo Freire tot het grondprincipe van 

zijn pedagogische theorie; ‘Opvoeding kan nooit neutraal zijn. Of ze is een instrument tot 

bevrijding van de mens, of ze is een instrument tot zijn knechting, zijn africhting voor 

onderdrukking. Het is niet afhankelijk van de goede wil van de opvoeder of van de liberaliteit 

van zijn ideeën. Het wordt beslist door de pedagogische werkwijze. Deze is op haar beurt weer 

afhankelijk van het standpunt dat de opvoeder inneemt. Heeft hij wat zijn betrekkingen tot 

de mens en diens bestemming betreft, gekozen voor de heren of de gewone mensen.’ 

                                         

Lely koos voor de heren, zo werd ons duidelijk. Want Lely kreeg van het bestuur de vrije hand. 

En ook kreeg de pas afgestudeerde ingenieur een salaris dat gelijk lag aan dat van de 

burgemeester van Deventer. Hij mocht zelf de instructie opstellen waarin moest staan welk 

werk hij allemaal voor dat salaris zou verrichten. Met dit salaris ging Lely in Deventer ‘op 

stand’ wonen. Hij had waarschijnlijk nog nooit van de Feniks gehoord, laat staan er gebruik 

van te maken. De historici schrijven dat ingrijpende veranderingen teweeggebracht zijn eerst 

door de ontginningen en vervolgens de ruilverkavelingen, door ontwateringen voor lagere 

waterstanden en betere waterafvoer, allemaal tot voordeel van het huidige agrarische 

grondgebruik. En dat er daardoor veel veranderd is in het prachtige, met uitzonderlijk rijke 

flora en fauna begiftigde landschap van Oost-Twente. Dat de beheersing van de 

grondwaterstand, nodig voor een modern agrarisch gebruik van het gebied, veel met die 

ingrepen te maken had en dat die veel betekend hebben voor het systeem van beken en 

watergangen. Dat in het stroomgebied van de rivieren door de verbeterde waterafvoer meer 

gronden in cultuur gebracht zouden kunnen worden. In de begroting werd vermeld dat er 

bijna honderdvijftig ha grond onteigend moest worden om de beoogde rechttrekkingen en 

verleggingen te kunnen realiseren. De beheerskosten en administratieve kosten zouden 

verhoudingsgewijs lager uitvallen en zou het gemakkelijker zijn om bekwaam personeel aan 

te trekken. Heidevelden, moerassen en veengebieden werden op grote schaal ontgonnen en 

drooggelegd. In dit proces paste ook het graven van kanalen en vaarten, al was het om op 

diverse plaatsen gewonnen turf te kunnen vervoeren. In feite waren de kanaalgravers op dat 

moment al te laat. Twintig jaar eerder was de trein al in Overijssel verschenen terwijl ook het 

vervoer over de weg de aandacht opeiste. Zeker was men te laat in het jaar 1889, toen het 

kanaal Almelo-Nordhorn tot aan de grens gereed was. Bovendien was het te klein, schepen 

van maximaal honderdvijftig ton konden er gebruik van maken. En toch ging men door met 

graven! Een trieste constatering vooral voor degenen die zich hebben ingezet om in Twente 

een goede scheepvaartverbinding te realiseren. Met de komst van een nieuwe gouverneur in 

Overijssel de graaf Van Rechteren Limpurg van huize Almelo kregen de kanaalplannen, die 

uiteindelijk leiden tot het graven van het Twente-Rijnkanaal en Twente kanaal weer leven 
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ingeblazen. Er zijn op vele plaatsen herinneringen aan het kleinschalige weidelandschap van 

na de markenverdeling bewaard gebleven. Behalve door ontginning van woeste gronden, zijn 

ook graslandcomplexen ontstaan door nieuwe indeling en herontginning via kavelruil en 

ruilverkaveling. Op dat moment is de Twickelervaart echter reeds gesloten voor alle 

scheepvaartverkeer. En ook die op de Regge is inmiddels danig verminderd. In Enter worden 

praktisch geen zompen meer gebouwd, de laatste zomp liep in het jaar 1887 in Enter van 

stapel. Tussen de jaren 1924 en 1940 groeide het aantal bij werkverschaffingsprojecten van 

de Heidemaatschappij geplaatste werklozen van twaalfduizend tot bijna zeventigduizend. Om 

het in cultuur brengen van de woeste gronden mogelijk te maken diende de afwatering sterk 

te worden verbeterd. De Regge en nagenoeg alle beken zijn gekanaliseerd. Door het graven 

van het Twentekanaal met een zijtak naar Almelo in het zuiden en van het Geesters 

Stroomkanaal, het Nieuwe Kanaal, het Mariënberg-Vechtkanaal en de verlengde Linderbeek 

in het noorden werd de afwatering der beken aanzienlijk versterkt. De noordelijke beken 

wateren nu direct op de Vecht af in plaats op de Regge. De Dinkel, die ten oosten van de Vecht 

als waterscheiding fungerende stuwwal langs stroomt, is voor een groot deel nog ongerept.  

 

Lely, Staring, Stieltjes en Van Rechteren deden hun best voor de grote kanalen en dat ging 

ten koste van de bouw van de zompen en de handel en de scheepvaart met de zompen. 

Waarom kon het niet en-en? En de scheepvaart op de kanalen en de scheepvaart met de 

zompen? Waarom werd pas in de jaren tachtig van de twintigste eeuw de Regge gedeeltelijk 

in de oude staat worden gebracht? Pas toen de boeren hun koeien in de zomer niet meer uit 

de stal haalden en de weilanden er leeg en groen bij liggen. Dertig jaar later werden in 

Nederland jaarlijks drieduizend boerenbedrijven opgeheven. Volgens schattingen van de EG 

zou binnen één generatie de helft van de landbouw in Noord-Eurpa verdwijnen. Van de 

veeteeltbedrijven was het laatste decennium meer dan een derde gestopt. Dertig jaar later 

waren er speciale ‘versiercursussen’ om jonge boeren aan de vrouw te helpen omdat vrijwel 

geen meisje meer boerin wilde worden. In de boerenvakbladen werd met vrouwen 

geadverteerd; ‘Dames uit Polen en Rusland zijn graag bereid een serieuze boerenvrijgezel 

terzijde te staan. Gratis fotobrochure. Amor; tel. xxx. Dertig jaar later was voor de boerenzoons 

en boerendochters de opvolging geen automatisme meer, maar een punt van discussie. De 

boerenvrouwen ontdekten dat ze keuzes konden maken, en zelfs moesten maken. Bij één op 

de dertig boerderijen stond een vrouw aan het hoofd. En in de boerenfamilies begonnen ook 

de echtscheidingen voor te komen. De grote boeren uit de marke Enter zijn er nog steeds. 

Alhoewel, het erve Reints is keurig voor de toeristen ingericht. Er is een visvijver in de marke 

en in de Waterhoek is een boer een manege gestart en rijdt in een paardentram groepen 

mensen rond. De stelling dat alle grote boeren nog boeren gaat dus niet helemaal op. Maar 

toch kan ik de beleidsmakers niet van alles de schuld geven dat men niet vooruit heeft 

gekeken bij het veranderen van het landschap. Voor de boeren werd het landschap tenslotte 

aangepast. 

 

Bezwaren van boeren en bevolking tegen de ontginningen waren er genoeg. Er werd echter 

niet naar geluisterd en men ging gewoon door met de vernietiging van het landschap in 

opdracht van de toenmalige landelijke regering. Op dinsdag 21 december 1971 ontaardde een 

stemming over ruilverkaveling in het blok Tubbergen in een orgie van vernieling en geweld. 

Het lijkt wel een vluchtelingenverhaal uit Irak! Honderden Tubberger boeren verhinderden 

toen dat de stemming zijn normale verloop kon krijgen. Wat begon met het afzetten van de 

toegang tot de tent – waarin de stembussen stonden opgesteld – leidde in de vroege 

middaguren tot het bekogelen van het onder het tentdoek verscholen gezag met stenen en 

molotovcocktails. En in het snel vallende duister van de korte decemberdag tot verwoede 
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charges van politieagenten op de protesterende boeren. Vanaf dat moment ontaardde de actie 

van de tegenstanders van de ruilverkaveling in uren durende onlusten die een spoor van 

vernieling achterlieten in de smalle straten van het dorp. De burgemeesterswoning werd met 

een molotovcocktail in de brand gegooid, straten werden opengebroken en honderden ruiten 

sneuvelden. Maar het werk van de ontginning ging door en werd zo nu en dan ernstig 

vertraagd. Zo kwamen er naar aanleiding van de tervisielegging van de voorlopige toedeling 

van de gronden te Markelo en Holten in het jaar 1980 niet minder dan zeshonderd 

bezwaarschriften binnen. Daardoor kon dit belangrijke onderdeel van de ruilverkaveling pas 

in het voorjaar van het jaar 1984 worden afgesloten. Ook de financiële afwikkeling leverde 

weer een vloed aan bezwaarschriften op. Aan de bevolking heeft het niet gelegen, die wilden 

al die veranderingen aan het landschap niet. 

 

In het jaar 1912 werd met de stoomploeg duizendachtendertig hectare heide bewerkt en met 

ossenploegen duizendnegenhonderdveertig hectare, met de schop werd nog eens 

vijfhonderddertien hectare bewerkt. Behalve de stoomploeg, werden toen ook twee door 

motoren voortbewogen ploegen gebruikt en was het aantal ossen opgevoerd tot achtenzestig 

terwijl eveneens veertig paarden voor trekkracht zorgden. Een jaar later waren er vierhonderd 

mensen in dienst, had men al vijfennegentig landgoederen in beheer met een totale 

oppervlakte van tweeëntwintigduizend en honderd (22.100) hectare en was nog een groter 

oppervlak na bebossing of verandering in cultuurland, teruggegeven aan de eigenaren. Het 

areaal woeste grond slonk, vooral in de eerste veertig jaar van de twintigste eeuw bijzonder 

snel. Van de zeshonderdduizend hectare van het jaar 1900 was in het jaar 1938 nog 

honderdzeventigduizend hectare over. In het jaar 1955 was dat zelfs afgenomen tot 

zestigduizend hectare. In het jaar 1922 werden de ossenploegen afgeschaft en vervangen door 

mannen met de schop. De Heidemaatschappij werd toen betrokken bij de werkverschaffing. 

De Heidemaatschappij en de werkverschaffing zouden later – in de jaren twintig en dertig van 

de twintigste eeuw – de grote ontginningen bewerkstelligen. Heel veel woeste gronden  zijn 

toen omgezet in weide, bos en akkerland. Aan de wieg van de Heidemaatschappij hebben de 

Enschedese textielfabrikanten gestaan. De commissie ging een kijkje nemen in Denemarken 

en Sleeswijk-Holstein, waar ze zich liet informeren over daar werkzame heidemaatschappijen. 

In het rapport dat op 8 juni 1887 werd uitgebracht werd voorgesteld ook iets dergelijks in ons 

land van de grond te brengen. De wet had niet als doelstelling om het landschap te behouden. 

De hoofddoelstelling van de ruilverkavelingwet is altijd geweest het tot stand brengen van een 

rationele en economische verantwoorde agrarische bedrijfstak. Gezegd kan worden dat deze 

wet bijzonder effectief is geweest. Pas aan het eind jaren zestig begon de ruilverkavelingwet 

echter een spanningsveld op te roepen tussen de landbouw en de zich toen ontwikkelende 

zorg voor natuurbehoud en landschapsbehoud. Maar toen was men in mijn ogen al honderd 

jaar te laat en kon het voormalige landschap nooit worden herschapen. De Hamberg was 

immers afgegraven, de heidevelden waren weilanden geworden, de Hunenbedden van hun 

stenen beroofd en de overgebleven grafheuvels waren opgeruimd. Met dat alles is één van de 

mooiste en rijkste landschappen van Nederland vernietigd. Dat komt mijns inziens omdat 

men de echte cultuur waarin traditie en vernieuwing samengaan vergeten is. Wij kennen geen 

symbolen meer die ons eraan herinneren zoals de Phoenix in Egypte die elk jaar uit zijn as 

herrijst. Enter is een woondorp geworden, waar de zompen en de ganzen verdwenen zijn, waar 

– buiten de drie nog bestaande fabrieken – de klompenmakers het oude ambacht in de 

zomermaanden nog slechts voor toeristen demonstreren. 

 

Wat eeuwenlang en voor talrijke generaties als basis en levensnoodzaak gold is onherroepelijk 

terzijde geschoven. Traditionele klederdrachten verdwenen, overgeleverde gebruiken gingen 
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verloren. Bouwstijl en woninginrichting, kleding en manieren richten zich meer en meer op 

de moderne tijd. Ook ik heb er me schuldig aan gemaakt door niet meer naar de kerk te gaan, 

wel seks te hebben voor het huwelijk, niet alle verdiende loon inleveren en geen degelijk 

huwelijk. Ik heb vastgesteld dat ondanks verbeteringen op materieel gebied, veel 

karakteristieks voor altijd verloren is gegaan en dikwijls van geestelijke armoede gesproken 

kan worden. En de rust en de magie van de natuur zijn uit onze levens verdwenen. En wat 

kregen we ervoor terug? Frisdrank, drugs, criminaliteit, junkfood, consumptie, kapitalisme, 

televisie, godsdiensten, extremisme, xenofobie en zinloos geweld. Stellig maakte de overgang 

van 'naturalwirtschaft' naar 'geldwirtschaft' de mensen veel ontvankelijker voor 

materialistische ideeën. Ook ik ben er door beïnvloed, ziet u mij al lopen met een knipmuts 

en lange rok? Sommige magievervangers ervaar ik als prettig zoals televisie, een nieuw huis, 

consumptie en junkfood en soms moet ik extreem zijn om de zaken duidelijk te krijgen en op 

scherp te zetten. Ik moet er niet aan denken in de rij voor de winkels te staan met een bon in 

de hand voor goederen en artikelen waarop bezuinigd is. En patat met majo vind ik lekker!! 

Ik bepaal zelf wat er op tv komt en doe niet mee aan organisaties van kerken en politiek. Ik 

kan denken en werken als een zelfstandig ondernemer en ik eet nog steeds met mijn lepel en 

vork die ik als zesjarig kind op mijn verjaardag kreeg. Wat wil ik nog meer? De armoede en 

het feodale verhoudingen van vroeger terug? De vrouw weer thuis werken in de keuken, 

hooguit in een ziekenhuis of bejaardentehuis en geen deel uit maken van het openbare leven 

in een mannenmaatschappij? Ik moet er niet aan denken!! Kortom, ik vermaak me wel in deze 

tegenwoordige tijd.  

 

Een bericht uit de Twentsche Courant Tubantia van  donderdag 1 februari 2007. Boeren zijn 

boos over nieuw Europees natuurplan. Boeren lopen massaal te hoop tegen de aanwijzing 

van Twentse natuurgebieden in het kader van het Europese natuurplan Natura 2000. Enkele 

honderden boeren vrezen ernstige gevolgen voor hun huidige bedrijfsvoering en 

uitbreidingsmogelijkheden. 

 

Veehouder Erik Wessels uit Rijssen heeft z’n melkveebedrijf bij reservaat De Borkeld. ‘Mijn 

bedrijf komt door de maatregelen helemaal stil te staan. Ik zie het ervan komen dat de 

gevolgen van de natuurplannen helemaal op mijn bordje komen’. Hij verwoordt een algemeen 

gevoel onder enkele honderden boeren die woensdag 31 januari 2007 in het Theaterhotel in 

Almelo deelnamen aan een hoorzitting over de Europese natuurplannen. ‘Wordt de A1 die 

langs De Borkeld loopt straks ook aan banden gelegd? Ik geloof er niets van. Over tien jaar is 

die naar zesbaans uitgebreid, terwijl wij als boeren wel beperkingen krijgen opgelegd’. De 

Europese Unie wil dat de Nederlandse regering ruime beschermingszones rondom 

natuurgebieden legt. Alleen op die manier kan de biodiversiteit worden behouden. ‘Ik sta er 

versteld van dat nu de vrijwilligheid wegvalt. Nu blijkt de overheid tegenover de boeren 

onbetrouwbaar’, aldus boerin Agnes Mentink uit Dinkelland. De Natural 2000 maatregelen 

komen bovenop de reeds bestaande wetgeving zoals mest- en ammoniakregels. Voor alle 

gebieden moeten nu in maximaal drie jaar beheersplannen worden opgesteld. Veel boeren 

vrezen, dat ongeacht de uitkomst van de plannen, hun bedrijven op slot gaan. Geen 

uitbreiding van de veestapel, geen nieuwbouw van stallen. 

 

Tijdens een informatieavond en hoorzitting in het Theaterhotel Almelo waren bijna 

vierhonderd belangstellenden aanwezig onder wie een groot aantal boeren. Zij verwachten dat 

het Europese natuurplan, dat moet worden uitgevoerd door rijk en provincie, grote gevolgen 

zal hebben voor de landbouw in Twente. De opkomst tijden deze hoorzitting in Twente was 

dan ook veel groter dan op bijeenkomsten elders in het land. Volgens de huidige plannen 
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worden er rondom natuurgebieden grote oppervlaktes landbouwgronden aangewezen waar 

een beheer moet worden gevoerd dat te beschermen planten en dieren ten goede komt. De 

boeren hebben er veel moeite mee. De liefde van boeren voor natuur staat niet ter discussie. 

Maar de manier waarop dit plan wordt uitgevoerd maakt van boeren natuurhaters in plaats 

van natuurliefhebbers, aldus boerin R. Oude Luttikhuis uit Mander. Veel Twentse boeren met 

grond rondom natuurgebieden hebben nu ook al te maken met beperkingen. Er zijn al 

bestaande maatregelen om de Twentse natuur te beschermen. Dat is de noodzaak van deze 

aanwijzing. Er wordt drie jaar uitgetrokken voor het opstellen van beheersplannen. Daarbij is 

het de bedoeling dat er overleg zal zijn met de belanghebbenden. Betrokken boeren hadden 

echter liever gezien dat het ministerie vooraf had overlegd. Het ministerie had aanvankelijk 

de hoop dat de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur op basis van vrijwilligheid 

voldoende zou zijn voor de Europese Unie. Nederland heeft geen goede reputatie in Brussel 

wat betreft uitvoering van het behoud van natuurgebieden. Vandaar dat Brussel verder 

maatregelen eist. Dat betekent dat de beheerplannen moeten voldoen aan de gestelde eisen. 

 

De eisen van Brussel zijn vooral gericht op het behoud van leefgebieden, waarbij bepaalde 

soorten planten en dieren als kwaliteitskeurmerk gelden. Daarbij gaat het wat betreft de 

Sallandse Heuvelrug om soorten als kamsalamander, korhoen, nachtzwaluw en 

roodborsttapuit en voor een lange strook natuurgebied langs de Dinkel om de rivierdonderpad 

en planten van schrale en kalkrijke graslanden. Tegen het uiteindelijke beheerplan voor ieder 

gebied kunnen uiteindelijk nog bezwaren worden ingediend. 

 

 

 
Elsenerbroek, voorde in de Regge 
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Landbouwbeleid  

 

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet ervoor zorgen dat er genoeg 
voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier. Daarnaast moeten consumenten voor 
redelijke prijzen landbouwproducten kunnen kopen en moeten boeren een behoorlijk 
inkomen hebben.  

Landbouw is een belangrijk onderwerp voor de EU; bijna veertig procent van de begroting van 
de Europese Unie wordt eraan besteed. Dit geld gaat vooral naar subsidies. Hierdoor heeft de 
EU veel invloed op het Europese landbouwbeleid.  

Het huidige landbouwbeleid richt zich op inkomenssteun voor boeren, marktregulering en 
plattelandsontwikkeling. Inmiddels is de discussie over het landbouwbeleid na 2020 in volle 
gang. Binnen het landbouwbeleid moeten boeren rekening houden met verschillende 
belangen, zoals de voedselveiligheid, het behoud van het platteland, milieu, de 
leefomstandigheden van dieren en eerlijke handel met landen buiten de EU. De Europese 
Commissie heeft al voorgesteld de subsidies voor het landbouwbeleid te korten met ongeveer 
vijf procent. Of dat ook werkelijk gaat gebeuren, bepalen de lidstaten.   

Aan het landbouwbeleid is in 2019 bijna negenenvijftig miljard euro toegekend. Dit is zo’n 
zesemdertig procent van het totale EU-budget. Het budget dat vanuit de EU beschikbaar is 
gesteld voor deze zaken wordt aangewend vanuit twee landbouwfondsen, die corresponderen 
met de twee onderdelen van het landbouwbeleid. 

Inkomenssteun 

In de vorm van directe betalingen. De inkomenssteun bestaat uit drie onderdelen. In de basis 
krijgt iedere boer die voldoet aan de milieu- en duurzaamheidseisen van de Europese Unie 
tweehonderdzestig euro per hectare landbouwgrond. Daarnaast is er ook inkomenssteun 
gericht op biodiversiteit. Boeren krijgen honderdvijftien euro aan 'vergroeningspremie' per 
hectare. Als laatste is er een speciale steun voor jonge boeren. Boeren die jonger dan 
eenenveertig jaar zijn, krijgen vijftig euro extra subsidie per hectare per jaar. 

Marktregulering 

Marktregulering is bedoeld om het risico voor kwetsbare landbouwmarkten te beperken. Het 
geld dat geïnvesteerd wordt in de marktordening (ongeveer 150 miljoen euro in Nederland) 
wordt gebruikt voor drie zaken; ten eerste voor een crisisreserve. Mocht er dus een keer iets 
mis gaan met de landbouwsector, dan is er geld beschikbaar om de economisch klap daarvan 
op te vangen. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor een vangnet bij extreem lage prijzen 
voor landbouwproducten. Als laatste is er geld beschikbaar voor de samenwerking tussen 
telersverenigingen van groente en fruit. 

Plattelandsontwikkeling 

Het geld dat vanuit het Europees Landbouwbeleid geïnvesteerd wordt in 
plattelandsontwikkeling, is gericht op het milieu. Zo wordt er geïnvesteerd in natuur en 
landschap en in een lokaal en vitaal platteland. Ook wordt er subsidie gestoken in de 
verbetering van waterkwaliteit. Een relatief nieuw onderdeel dat valt onder de betalingen 
vanuit plattelandsontwikkeling is voor innovatie in de landbouwsector. 

Het EAGF (Europees Landbouwgarantiefonds) is verantwoordelijk voor de inkomenssteun 
voor boeren en de marktregulering. 

Het EAFRD (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling). Dit fonds is 
verantwoordelijk voor plattelandsontwikkeling.  
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Het huidige landbouwbeleid (2014-2020) 

Het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bestaat uit twee onderdelen; 
landbouwsubsidies en subsidies gericht op plattelandsontwikkeling. Deze onderdelen zijn 
gericht op drie zaken; inkomenssteun voor de boeren, marktregulering en 
plattelandsontwikkeling. Met dit landbouwbeleid wil de Commissie het beleid groener, 
eerlijker, efficiënter, en effectiever maken. 

De toekomst van het landbouwbeleid 

Inmiddels is de discussie over het landbouwbeleid na 2020 losgebarsten. De Europese 
Commissie heeft voorgesteld om de begroting van het GLB voor de periode 2021-2027 met 
ongeveer 5 procent te verlagen. Die verlaging is gedeeltelijk een gevolg van Brexit. Daarnaast 
wordt de inkomenssteun teruggeschroefd tot maximaal een ton per bedrijf, zodat naar 
verhouding kleinere bedrijven en jonge boeren meer gaan profiteren en de verdeling van het 
geld eerlijker wordt, aldus EU-landbouwcommissaris Phil Hogan. 

In mei 2019 heeft de Raad Landbouw en Visserij de toekomst van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid na 2020 besproken. Hier kwam uit dat lidstaten meer zeggenschap gaan 
krijgen in het vormgeven van hun nationale beleid wat betreft landbouw. Maar hiermee krijgen 
de lidstaten ook meer verantwoordelijkheid. Zo moet landbouw ook bijdragen aan het behalen 
van de klimaatdoelen van de EU. Er komt na 2020 dan ook extra aandacht voor de 
samenwerking van landbouw GLB met andere beleidsterreinen, zoals duurzame ontwikkeling. 

Op het gebied van marktregulering kwamen de Raad en het EP eind 2018 overeen dat kleinere 
bedrijven extra bescherming krijgen tegen de grote marktpartijen zoals supermarktketens of 
grote productiebedrijven. Contracten en opdrachten mogen niet op het laatste moment 
worden ingetrokken, en leveringsvoorwaarden mogen niet eenzijdig worden aangepast. 

Beginjaren 

Het landbouwbeleid gaat terug tot de jaren vijftig van de vorige eeuw. Aanleiding waren de 
voedseltekorten tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. De Europese Unie moest zichzelf 
kunnen voorzien van voedsel en zo min mogelijk afhankelijk zijn van de import uit andere 
landen. Daarom werd het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid opgericht. De Nederlandse 
eurocommissaris Sicco Mansholt was een van de grondleggers van dit beleid. 

Door het beleid werden interne handelsbarrières opgeheven. Er kwam een systeem dat 
agrariërs een minimumprijs en afzet van producten garandeerde. Het gebruik van 
productieverhogende technieken en bedrijfsontwikkeling kon vaak rekenen op subsidies. Dit 
leidde tot een enorme stijging van de productie ongeacht of er vraag naar was. Dit maakte het 
landbouwbeleid erg duur. 

Crisisjaren 

Door de subsidies bleef de voedselprijs laag en hadden de boeren voldoende inkomsten. 
Hierdoor ontstonden grote overschotten van onder andere boter (boterbergen), melk 
(melkplassen), wijn (wijnzee) en graan. 

Deze overschotten werden vervolgens goedkoop gedumpt op de wereldmarkt. De Nederlandse 
boeren hadden daar geen last van, omdat zij gesubsidieerd werden. Derdewereldlanden 
konden met hun prijzen echter niet op tegen deze gesubsidieerde producten uit de EU. Dit 
leidde tot oneerlijke concurrentie. 

Ook konden in de steeds intensievere landbouw dierziekten gemakkelijker om zich heen 
grijpen, waardoor mensen zich afvroegen of hun voedsel nog wel veilig was. 

Hervormingen in 1992 
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De zogenaamde MacSharry-hervormingen, vernoemd naar de toenmalige eurocommissaris 
van Landbouw, waren gericht op het oplossen van bovenstaande problemen. Waar de 
subsidies vanuit het GLB eerst waren gericht op de productie, zorgden de hervormingen ervoor 
dat de hoeveelheid subsidie die een boer kreeg afhankelijk werd van de hoeveelheid land die 
een boer bezat. Zo werd de prikkel om veel te produceren weggehaald. 

Ook werd een voorwaarde gesteld aan de subsidies vanuit het GLB. Grote boerenbedrijven 
waren verplicht om een deel van hun land niet in gebruik te nemen als ze in aanmerking 
wilden komen voor de inkomenssteun. Dit zorgde allemaal voor een terugdringing van de 
overschotten. 

Agenda 2000 

De Agenda 2000-hervormingen legden de basis voor de complete ontkoppeling van de 
prijsafhankelijke steun. Verder werd er met deze hervormingen ook meer aandacht voor het 
milieu geïntroduceerd. Later, in 2003, werd de inkomenssteun zelfs afhankelijk gemaakt van 
de mate waarin boeren zich houden aan de standaarden voor voedselveiligheid, 
milieubescherming en dierenwelzijn. 

Evaluatie in 2008 

In 2008 werd het GLB opnieuw grondig geëvalueerd. Naar aanleiding van die evaluatie werd 
de verplichting om grond braak te leggen afgeschaft. Ook werd er een vangnet gecreeërd voor 
boeren, zodat ze bij economische neergang niet te zwaar geraakt worden. Daarnaast kwamen 
de ministers van Landbouw van de Europese Unie overeen dat directe betalingen aan boeren 
teruggebracht moesten worden en dat dat geld naar het fonds voor plattelandsontwikkeling 
moest. 

De maatregelen die naar aanleiding van de evaluatie werden genomen, moesten ervoor zorgen 
dat het GLB meer ging doen aan watermanagement en tegen klimaatverandering. Afgezien 
daarvan moest de biodiversiteit en de productie van groene energie verbeterd worden door het 
geld dat werd gestopt in het fonds voor plattelandsontwikkeling. 

Wie doet wat 

Bij de besluitvorming op dit beleidsterrein spelen de Europese Commissie, de Raad van 
Ministers en het Europees Parlement een rol. 

De voedselveiligheid en daarmee samenhangend het bestrijden van epidemieën als de 
varkenspest of de gekkekoeienziekte valt onder het beleid voedselveiligheid. Een deel van de 
structurele economische ontwikkeling van het platteland valt onder het regionaal beleid. 

Invloed nationale parlementen 

Nationale parlementen van de lidstaten kunnen binnen acht weken nadat de Europese 
Commissie een voorstel heeft bekendgemaakt, laten weten dat de Europese Unie zich niet met 
het onderwerp zou moeten bezighouden. 

Vanuit het Nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken: 

Tweede 

Kamer 

Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  

Eerste 

Kamer 

Eerste Kamercommissie Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken 

en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)  

Betrokken bij uitvoering 
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Betrokken instantie 

EU/internationaal 

Verantwoordelijke 

Agentschap Communautair bureau voor Plantenrassen 

(CPVO)  

Agentschap Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid 

(EFSA)  

Directoraat-Generaal Directoraat-generaal Landbouw (AGRI) 

 

Energiebeleid 

Het energiebeleid van de Europese Unie richt zich op de Europese energievoorziening, een 
concurrerende energiemarkt en verduurzaming van Europese energiebronnen. De huidige 
Europese Commissie streeft naar een constante, duurzame en veilige aanvoer van energie. 
Hierbij wil de EU minder afhankelijk zijn van het buitenland en het milieu minder belasten. 

De EU-lidstaten hebben afspraken gemaakt over klimaatbeleid en bestrijding van 
luchtvervuiling. De EU stimuleert duurzame manieren om energie op te wekken. Hiervoor 
wordt gekeken naar energiebronnen als wind-, zonne-, waterkracht-, getijden-, 
geothermische, en biomassa-energie. Daarnaast wil de EU de uitstoot van schadelijke stoffen 
terugdringen. De Europese Commissie streeft naar een energie-unie. Door in de energie-unie 
zelf meer duurzame energie op te wekken en toe te werken naar één Europees energienetwerk, 
moet de energievoorziening in de EU betrouwbaarder, schoner en goedkoper worden. 

Landbouw 

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet ervoor zorgen dat er genoeg 
voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier. Daarnaast moeten consumenten voor 
redelijke prijzen landbouwproducten kunnen kopen en moeten boeren een behoorlijk 
inkomen hebben. 

Milieu 

Het milieubeleid van de Europese Unie richt zich op bescherming en verbetering van de 
leefomgeving. Onderdelen van het milieubeleid zijn bijvoorbeeld bedreigde diersoorten 
beschermen, de kwaliteit van drinkwater waarborgen en de negatieve effecten van schadelijke 
chemicaliën verminderen. Ook klimaatverandering heeft gevolgen voor het milieu. De EU heeft 
verschillende initiatieven genomen om klimaatverandering tegen te gaan. 

Visserij 

De Europese Unie is de vierde visproducent ter wereld. Er werken in de visserij- en 
visverwerkende sector ongeveer driehonderdvijftigduizend mensen. De visserij levert daarmee 
een belangrijke bijdrage aan de Europese economie. Het beleid van de EU richt zich op het 
garanderen van een betaalbaar visaanbod voor de consument, het behoud van de 
werkgelegenheid voor de vissers en het beschermen van het (zee)milieu. Bron; Europa Nu. 
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Boze boeren  

 

Stikstof (in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden) komt vrij door het gebruik van meststof 
door boeren en als uitstoot door verkeer en industrie. Door de hoge concentraties stilstof en 
door het effect op onder andere natuur en waterkwaliteit is hier steeds meer aandacht voor. 

Op 11 december 2019 hebben vertegenwoordigers van natuurorganisaties een gesprek gehad 
met minister-president Rutte en minister Schouten van landbouw. Hoofdboodschap die aan 
de bewindslieden werd meegegeven was dat onze natuur van levensbelangs is voor dieren, 
planten, het klimaat en voor de mensen. Er moet worden gezorgd voor een gezonde natuur, 
waarin alle soorten die er thuishoren goed kunnen leven.  

‘Onze toekomst kwijt met dit stikstofbeleid.’ De tekst is woensdag op een spandoek te lezen 
tijdens het tweede boerenprotest in korte tijd. Boeren vinden dat te veel maatregelen om de 
uitstoot van stikstof terug te dringen op hun bordje komt. Ze zijn bang dat de regels hen het 
werken op den duur onmogelijk maken. De boeren trokken massaal naar De Bilt en Den Haag 
om hun punt te maken.   
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Dat de boeren opnieuw in actie zouden komen, kondigden ze ruim twee weken geleden al aan. 
Toen waren ze voor het eerst in dertig jaar ook al met trekkers naar Den Haag gekomen voor 
een protestactie. 

Het protest van 1 oktober richtte zich op het negatieve beeld dat de politiek van boeren schetst. 
Woensdag is de actie wat specifieker. Agrariërs zijn het niet eens met het Nederlandse 
stikstofbeleid, dat gebaseerd is op metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM). 

Uit die metingen blijkt dat agrarische bedrijven voor meer dan veertig procent 
verantwoordelijk zijn voor het neerslaan van stikstof (depositie) in Nederland. Maar die 
metingen worden volgens de boeren niet op de juiste wijze uitgevoerd. Zo zou de 
meetapparatuur te dicht bij veestallen staan en zou het RIVM de onderzoeksresultaten niet 
willen delen. 

Daarom begint de protestactie van woensdag in De Bilt, vlak bij Bilthoven, waar het RIVM is 
gevestigd. De eerste boeren arriveren al rond 6.00 uur per trekker. Langs het terrein loopt een 
brede weg waar de trekkers gestald worden. Al vroeg verzamelen tientallen boeren zich bij het 
koffietentje, waar het programma een eindje verderop om 9.00 uur van start zal gaan. 

Uiteindelijk begint het programma iets later, vanwege de vele trekkers die nog een plekje 
moeten zoeken. De brede weg staat dan ook helemaal vol. De boeren worden welkom geheten, 
waarna Hans Brug, directeur van het RIVM, het podium opkomt en een reactie geeft op de 
boosheid van de boeren.  

Boeren lappen regels aan hun laars, ‘slechts’ honderd bekeuringen. Ze blokkeerden onder 
meer snelwegen en distributiecentra van winkels en waren aan het spookrijden op de A12, 
maar de politie besloot de boeren en bouwers vandaag niet massaal op de bon te slingeren. 
De teller bleef staan op ruim honderd boetes. ‘Met drie trekkers over de snelweg rijden is 
gevaarlijker dan met honderd exemplaren.’  

De supermarktbranche hoopt vandaag bij de rechter te voorkomen dat actievoerende boeren 
de distributiecentra blokkeren. Lege schappen kort voor de kerst hangen als een spookbeeld 
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boven de acties. Boer Jeroen van Maanen, één van de actieleiders van de Farmers Defence 
Force, houdt zijn kaarten nog tegen de borst. ‘We moeten wel vertrouwen hebben dat mooie 
woorden daden worden.’  

In aanloop naar de boerenprotesten dit najaar besloten OM, politie en meerdere ministeries 
om het snelwegverbod voor tractoren te handhaven. Dat zegt verantwoordelijk officier van 
justitie Linda Bregman in het personeelsblad Opportuun van het Openbaar Ministerie. 

‘Dat handhaven is niet gelukt’, aldus Bregman. ‘Niet op de boerendemo van 1 oktober en niet 
op 16 oktober. En ook niet met de bouwersdemo op 30 oktober. Niet omdat we het niet wilden. 
Niet omdat we de wet niet snapten. Maar omdat het gewoon niet tegen te houden was.’ 

Bregman zegt dat agenten niet waren opgewassen tegen de tractoren. ‘Agenten moesten echt 
aan de kant. Vergis je niet: de dynamiek was vaak echt niet fijn. Je kunt wel van alles 
bedenken en gaan inzetten, maar de dilemma’s zijn groot. Chauffeurs van vrachtwagens, die 
waren ingehuurd als beweegbare afzetting van het Binnenhof, werden bedreigd en 
geïntimideerd. Er was veel alcohol in het spel.’  

Volgens de officier van justitie heeft de overheid ‘gefaald’ in het handhaven van het verbod van 
tractoren op de snelweg. ‘Daar kun je van alles van vinden’, stelt Bregman. ‘Maar ik denk dat 
de politie gewoon heel verstandig heeft gehandeld. Zij heeft gekozen voor zoveel mogelijk 
veiligheid op de snelweg. Daar reden ook gewoon gezinnen en mensen op weg naar hun werk.’ 

Doordat tractoren geen kenteken hebben, was het extra lastig om boeren een boete te geven. 
Bregman beschrijft hoe een motoragent werd klemgezet en hoe een tractor langzaam inreed 
op een politieauto. ‘Ik weet niet of je er wel eens naast hebt gestaan, maar alleen de wielen 
van zo’n tractor zijn al groter dan een gemiddelde volwassene.’ 

Bij het laatste boerenprotest, op 18 december werden in het hele land ruim honderd 
bekeuringen uitgedeeld. ‘Waar dat nodig was en de veiligheid in het geding was, traden we 
actief op’, aldus een politiewoordvoerder. De boeren protesteren tegen stikstofmaatregelen van 
het kabinet.   

Heel wat Nederlanders steunen de boeren nog steeds in hun strijd tegen de huidige 
(stikstof)regelgeving, maar er is ook veel verontwaardiging over de protestacties die vooral op 
de weg tot veel overlast leidden. De hele dag stonden er files, met soms wel meer dan twee uur 
vertraging tot gevolg. Mensen kwamen te laat aan op hun werk of waren niet op tijd bij hun 
patiënten. ‘Begrijp ik het goed dat wetten en regels niet meer van toepassing zijn? Onnodig 
links rijden, rechts inhalen, overheidsgebouwen blokkeren: allemaal toegestaan? Beetje 
oneerlijk. Treed eens op tegen boerenprotesten’, aldus een twitteraar.  

De politie heeft begrip voor de verontwaardigde reacties, laat woordvoerster Mireille Beentjes 
weten. ‘Zeker, maar het was niet realistisch één lijn te trekken en overal hetzelfde te doen. In 
heel Nederland is per situatie bekeken wat voor iedereen de beste oplossing zou zijn. Soms 
hebben we bemiddeld, soms bekeurd en soms zijn andere grenzen getrokken. Wij waren op 
ontelbaar veel plaatsen in Nederland met deze demo bezig. Ons optreden hing af van afspraken 
met betrokken burgemeesters en onze eigen professionele inschatting. Waar dat nodig was en 
de veiligheid in het geding was, traden we actief op. Vaak is het nou eenmaal veiliger als er 
honderd trekkers over de snelweg rijden in plaats van drie.’ 

Als voorbeeld noemt Beentjes de barbecue van de boeren op de A1. ‘Na een gesprek tussen de 
burgemeester en de actievoerders was de actie snel afgelopen.’ De politie kwam in andere 
gevallen sneller in actie. Zo werden op de A2 bij Vught en op de A59 bij Rosmalen eenentwintig 
tractors van de snelweg gehaald en bekeurd. Ook wierpen agenten meerdere blokkades op om 
te voorkomen dat boze boeren (overheids)gebouwen gingen bezetten. Aanhoudingen zijn er 
volgens Beentjes niet verricht. ‘Het was extreem druk, maar grote incidenten zijn er niet 
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geweest.’ 
 
Berend Roorda, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in 
demonstratierecht, legt uit dat er goed moet worden gekeken naar het doel van een actie. ‘Als 
een protest alleen wordt gebruikt als dwangmiddel, valt dit niet onder het demonstratierecht 
en kan er worden ingegrepen. Goed voorbeeld daarvan was de actie van de blokkeerfriezen op 
de snelweg bij Dokkum. Ze hielden andere demonstranten tegen, dat mag dus niet.’  
 
Volgens Roorda hebben politie, justitie en burgemeesters veel bevoegdheden om op te treden 
tijdens demonstraties. ‘Ze bekijken het per situatie.’ Volgens Roorda moeten de boeren zich 
wel afvragen of de publieke opinie zich niet tegen hen keert als ze doorgaan met grote 
protesten. Zeker als dit tot overlast leidt.    

 

De politie heeft een zeventienjarige tractorbestuurder uit de gemeente Westerkwartier 
(Groningen) aangehouden voor het hinderen van een ambulance op de A7 tussen Beerta en 
Scheemda. De ambulance vervoerde een patiënt en had het zwaailicht aan. De 
tractorbestuurder hinderde de ambulancechauffeur toen die een aantal landbouwvoertuigen 
wilde passeren. Door hard te remmen kon de bestuurder van de ambulance een aanrijding 
voorkomen. Hij heeft aangifte gedaan van het incident. Bron: Algemeen Dagblad. 

Boeren voerden woensdag weer actie. Op wegen, bij bedrijven en distributiecentra en op het 
Mediapark blokkeerden agrariërs de weg. Zij willen allang niet meer alleen aandacht voor de 
stikstofproblemen. Ook de politiek, de media en het gebrek aan respect van het grote publiek 
vormen nu speerpunten. 

Bij het eerste grote boerenprotest was de boodschap duidelijk. ‘Onze toekomst kwijt met het 
stikstofbeleid’, stond op 16 oktober op spandoeken te lezen die de honderden boeren op het 
Malieveld in Den Haag bij zich droegen. 
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De boeren wilden niet verantwoordelijk worden gehouden voor alle problemen rond de 
stikstofuitstoot in Nederland, die volgens onderzoeksinstituut RIVM voor zesenveertig procent 
afkomstig is van de landbouw. 
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Twee maanden later worden zowel de woede als de acties op meer gebieden gericht. Woensdag 
leek er minder samenhang te zitten in de protesten, die zich uitstrekten van het Mediapark in 
Hilversum tot Tata Steel. Ook zijn de grieven veel wijder verspreid dan voorheen het geval was.  

Op het Malieveld in Den Haag noemden de demonstrerende boeren woensdag onder meer 
distributiecentra, de supermarkten en de politiek als de grote boosdoeners. ‘We moesten van 
de politiek enorme investeringen doen’, stelde een jonge boer uit Monnickendam. ‘Nu zijn de 
prijzen die wij krijgen voor onze goederen gekelderd en kunnen we niets meer terugbetalen.’ 

Ook de Europese Unie is een grote boosdoener in de ogen van de agrariërs, stelt boer Geert 
Jan uit Wijdewormer. ‘Iedereen in Nederland is het zat: de bouwers, de burgers, de boeren’, 
meent hij. ‘Het komt doordat Brussel te veel over ons te vertellen heeft, dát gaat er fout. Het 
is een kwestie van tijd voordat de pleuris uitbreekt.’ 

Op diverse plekken in het land werden woensdag ook boeren gesignaleerd met 'Gele Hesjes', 
de actievoerders die zich tegen de overheid keren omdat zij zich ongehoord voelen. 
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Directeur RIVM spreekt enkele minuten 

‘We maken zo zorgvuldig en robuust mogelijk gebruik van de gegevens’, aldus Brug. Hij 
benadrukt dat de stikstofberekeningen ook voldoen aan de internationale standaarden. ‘Dit 
wordt eens in de zoveel tijd gecontroleerd door buitenlandse experts, om de kwaliteit te 
waarborgen’, aldus de directeur, die enkele minuten het woord heeft. Als hij praat is het stil 
op het veld en luisteren de boeren aandachtig. Hij eindigt zijn toespraak met: ‘Zijn er nog 
vragen?’, maar het blijft stil en de microfoon wordt na een fractie van een seconde doorgegeven 
aan de volgende spreker. Na ongeveer een kwartier verlaat de RIVM-directeur het podium met 
een symbolisch cadeautje van Farmers Defence Force (FDF), dat het protest organiseert: een 
meetlat.  

Terwijl de trekkers nog uit De Bilt moeten vertrekken, verzamelen de eerste boeren zich 
woensdagmorgen al op de Koekamp in Den Haag. In tegenstelling tot het protest van twee 
weken eerder, is niet het Malieveld het toneel van de actie, maar de Koekamp. 

De Haagse binnenstad lijkt een vesting. Legertrucks hebben de toegangswegen richting het 
Binnenhof afgezet, de Mobiele Eenheid (ME) rijdt rond en toeristen die een kijkje nemen op 
het Binnenhof moeten zich in oorlogsgebied wanen. 

De eerste boeren die vanuit De Bilt in Den Haag arriveren, scheuren het Malieveld op en 
parkeren daar hun trekker. Echt chaotisch wordt het als trekkers richting het Binnenhof 
rijden. Daar komen ze echter niet, want het Binnenhof blijkt écht hermetisch afgesloten te 
zijn. Dus rijden ze langs het station over de trambaan richting het Malieveld. Omdat daar 
onvoldoende ruimte is, mogen de trekkers op de Utrechtsebaan worden geparkeerd. 

Premier Mark Rutte roept boeren op zich aan de regels van de autoriteiten te houden. Minister 
Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) verzoekt de boeren nogmaals dringend niet naar het 
Binnenhof te komen. 

Als vrijwel alle boeren (FDF schat dat er 20.000 tot 25.000 agrariërs met 8.000 tot 10.000 
trekkers zijn gekomen) de Koekamp hebben bereikt, start het officiële gedeelte van het 
programma. Verschillende mensen uit de agrarische sector houden toespraken en ook Thierry 
Baudet en Theo Hiddema (Forum voor Democratie) spreken de boeren toe. Hiddema stelt dat 
de boeren actie moeten blijven voeren en zichzelf niet in een kwaad daglicht moeten stellen. 

Dat is in grote lijnen ook de boodschap van Geert Wilders, die onverwachts eveneens het 
podium betreedt. Hij vraagt of de boeren ‘meer of minder stikstofregels’ willen en roept op tot 
meer demonstraties. 

Als het officiële programma rond 17.00 uur is afgelopen vertrekken de meeste boeren naar 
huis. Het zorgt opnieuw voor snelwegen vol files. 

Een klein deel van de boeren vertrekt niet en overnacht in Den Haag, om donderdagochtend 
bij de Hofvijver te ontbijten. Nieuwe protestacties sluit de FDF niet uit, maar daarvoor wacht 
het eerst de reactie van de politiek af. 

Er heerst veel onbegrip en woede over het gevoel dat de politiek doorlopend met twee maten 
meet, zei oud-Kamerlid en pluimveevoorman Gert-Jan Oplaat woensdag op NPO Radio 1. ‘De 
boeren voldoen al jaren aan de eisen die de overheid ze oplegt, terwijl Schiphol helemaal geen 
natuurvergunningen heeft.’ En het is volgens hem niet de eerste keer dat de boeren het in 
politieke commentaren krijgen te verduren. ‘Als de Partij voor de Dieren over de bio-industrie 
een Holocaustvergelijking maakt, reageert Rob Jetten van D66 niet. En nu is hij wel selectief 
verontwaardigd als de voorman van Farmers Defence Force het naziregime erbij haalt’, noemt 
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Oplaat als voorbeeld. De vergelijking tussen de boeren in 2019 en de Joden in de jaren dertig 
en veertig die de voorman van Farmers Defence Force maakte, leidde tot afkeurende reacties. 

Het Landbouw Collectief, waarin dertien boerenorganisaties zich hebben verenigd om met de 
overheid te overleggen over de stikstofproblemen, beklemtoont buiten de 'guerrilla-acties' van 
woensdag te staan. ‘We zijn een gelegenheidssamenwerking met één punt op de agenda’, stelt 
een woordvoerder. ‘Namelijk het zoeken naar een voor iedereen acceptabele oplossing voor de 
stikstofproblemen in de landbouwsector. Wat de dertien organisaties verder roepen of zeggen, 
is niet onze zaak en niet onze verantwoordelijkheid.’  

 

 

Agractie, de boerenorganisatie die op 1 oktober de eerste landelijke protestactie organiseerde, 
erkent dat ongecoördineerde groepjes boeren die door het hele land herrie maken niet per se 
bijdragen aan het 'centrale doel' dat de boeren voor ogen staat. ‘Wij geven nadrukkelijk de 
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voorkeur aan publieksvriendelijke acties, zoals die op 13 december in Amsterdam 
plaatsvonden’, stelt voorman Bart Kemp. ‘Maar ik snap alle woede en frustratie wel. De 
afgelopen tien jaar heeft zich een steeds grotere kloof opgebouwd tussen de producenten en 
de consumenten van voedsel in Nederland.’ 

Het stikstofprobleem is wat Kemp betreft slechts één van de zaken die moet worden opgelost. 
‘Met alleen het beantwoorden van de stikstofvraag zijn we er nog niet’, benadrukt de voorman 
van Agractie. ‘Die kloof moet worden gedicht. De burger moet weer snappen waar het eten 
vandaan komt. En de media moeten een positiever beeld schetsen van de agrarische sector 
en minder aan framing doen.’ 

Alle andere grieven, zoals de lage prijzen voor de boeren of in de ogen van boeren oneerlijke 
concurrentie door niet-Europese agrarische producten, vloeien daaruit voort. ‘Uiteindelijk 
willen wij hetzelfde als het kabinet: meer duurzaamheid voor de sector. Dát moet ook naar 
het publiek toe de belangrijkste boodschap blijven.  

Boze boeren voeren woensdag door heel Nederland actie. De boeren, die toch niet te klagen 
hebben over media-aandacht, proberen onder meer op te trekken naar het Mediapark. Daar 
worden ze tegengehouden door de politie. Een afvaardiging van de boeren is wel in 
gesprek met de NOS-hoofdredactie, NOS-directeur Gerard Timmer en voorzitter Shula 
Rijxman van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De boze boeren eisen live zendtijd. 

Ook elders heeft de politie de handen vol aan de actievoerende agrariërs die op- en afritten 
blokkeren en daarmee zorgen voor files. Bij Born moest de ME eraan te pas komen om de 
situatie onder controle te houden, schrijft 1 Limburg. Op de A9 heeft de politie boeren op 
tractoren weggeleid voor de Wijker- en Velsertunnel. In Arnhem krijgt de Nederlandse politie 
steun van Duitse collega’s. Op de A1 houden de boeren een barbecue. 

In Tilburg omsingelden boze boeren aan het begin van de dag korte tijd een 
distributiecentrum van Albert Heijn en ook bij het distributiecentrum van Jumbo in Breda 
werd actiegevoerd, meldt Omroep Brabant. De rechtbank van Lelystad verbood de boeren 
dinsdag om distributiecentra plat te leggen, op straffe van een dwangsom van 
honderdduizend euro. 

Boze boeren hebben ook grensovergangen met Duitsland en Tata Steel in IJmuiden enige tijd 
geblokkeerd. Bij het boerenprotest in Gouda is een galg neergezet. D66-fractieleider Rob 
Jetten roept de boeren op zich te gedragen. GroenLinks-leider Jesse Klaver hekelt ‘het recht 
van de trekker. ’ 

Boeren ontwrichten het hele land. Eisen zendtijd. Hangen galgen op. Bizarre toestanden. 
Gedraag je! Rob Jetten.  
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Laat de boeren toch boeren 
Geef de boeren maar de macht 
Wie is er niet, met melk groot gebracht 
Laat Den Haag maar razen 
Teveel mest is ongezond 
Waar koeien grazen 
Ligt nou eenmaal stront 

De boer werkt zich te pletter 
Met z'n hart en z'n verstand 
Hij zorgt voor de dieren 
En hij houdt van zijn land 

Half  negen 's avonds 
Hee daar komt een trekker aan 
De boer is pas klaar wanneer het werk is gedaan 

Laat de boeren toch boeren 
Geef de boeren maar de macht 
Wie is er niet, met melk groot gebracht 
Laat Den Haag maar razen 
Teveel mest is ongezond 
Waar koeien grazen 
Ligt nou eenmaal stront 

De boer wordt geplaagd 
Door de regels uit Den Haag 
Maar hij produceert wat de markt van hem vraagt 
De boer doet dat met liefde 
En passie voor z'n vak 
Nu krijgt hij stank voor dank 
Van de Haagse kak 

Laat de boeren toch boeren 
Geef de boeren maar de macht 
Wie is er niet, met melk groot gebracht 
Laat Den Haag maar razen 
Teveel mest is ongezond 
Waar koeien grazen 
Ligt nou eenmaal stront 

Die uren lang vergaderen 
De boer houdt het kort 
Maar 's avonds hebben wij gewoon weer eten op ons bord 

Laat de boeren maar boeren 
Wie is er niet, met melk groot gebracht 
Laat Den Haag maar razen 
Teveel mest is ongezond 
Waar koeien grazen 
Ligt nou eenmaal stront 

Waar koeien grazen 
Ligt nou eenmaal stront  
 
Bron: Musixmatch  
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Voormalig boer  

 

Boeren, zo erg is het niet om met je bedrijf te stoppen. Boeren hebben het recht om boos en 
teleurgesteld te zijn. Maar het is tijd om in de spiegel te kijken, stelt Mathieu Bosch.  

Ik ben een boerenzoon en daar ben ik trots op. Ik groeide op aan de rand van Loosbroek, waar 
Anton Pieck een mooi schilderij van had kunnen maken: een gehavend boerderijtje met een 
grupstal, een krakkemikkig zelfgebouwd schuurtje van duroxblokken, een waterput, een 
mestvaalt, een voederbietensnijder en natuurlijk een ploeg. Een vader en moeder die hard 
werkten om het stukje land, de paar koeien, varkens, kippen en natuurlijk het paard te 
verzorgen. 

Geen mestboekhouding, geen stikstofwet; ze zaaiden gewoon zelf wat stikstofmest over het 
land. Met de hand. Geen Farmers Defence Force, maar een hond die het erf bewaakte. Een 
ziek, of erger, dood dier was een ramp. Het lidmaatschap van de Noord-Brabantse Christelijke 
Boerenbond en het geloof boden houvast. Bij tegenslagen werd er een rozenkransje meer 
gebeden en een extra kaarsje gebrand. Ze dopten de boontjes zelf. Wij hielpen met voeren, 
bieten plukken en wat aardappels rooien. Een prachtig, eerlijk en nobel beroep. 

Een boer was in die tijd misschien (ook) wat ondergewaardeerd, maar daar namen ze, zeker 
zelf, nauwelijks aanstoot aan. ‘Ieder huisje heeft z’n kruisje’, dat was ’t. Een ogenschijnlijk 
zorgeloze en temerige tijd. Zorgen voor jezelf, werken met dieren, buiten zijn, de natuur, een 
onafhankelijk bestaan. Een ogenschijnlijk onbeperkte ruimte om te werken en te ondernemen. 
Daarom werd ik zelf ook boer. 

Het bedrijf van mijn ouders overnemen was geen optie. Te klein en te verouderd. Ik kon wel 
nieuwe, grote varkensstallen bouwen. Compleet met een voor die tijd moderne, 
computergestuurde voederinstallatie. Met dank aan de Rabobank die het idee voor 100 
procent financierde - tegen 13 procent rente, dat wel - met dank aan het rijk dat gul strooide 
met een WIR-premie, een regeling om investeringen in mindering te brengen op de 
inkomstenbelasting. En met dank aan de gemeente en de toenmalige wethouder, die zonder 
ingewikkelde regels en vergunningen op een bierviltje zijn akkoord gaf voor de bouw van de 
stallen. 

Tijden veranderden snel en de regels stapelden zich terecht op. Regels stapelen zich nog steeds 
op. De tijd van eindeloos mest produceren is voorbij. De stikstofcrisis raakt iedereen. Het moet 
anders. Zoals weinig voor altijd hetzelfde blijft. En soms past dan iets niet meer bij je. Na tien 
jaar besloot ik te stoppen. De steeds strakkere regels beperkten de vrijheid waarvoor ik dacht 
dat ik had gekozen. Een deal was snel gesloten. Ik heb er geen seconde spijt van gehad. Niet 
omdat ik financieel binnenliep, ook niet omdat het vak niet leuk was, integendeel. Wel omdat 
ik iets anders wilde. Aan alle boeren en beoogde opvolgers, die zich niet voldoende 
gewaardeerd voelen om lekker te leven, die roepen dat er geen toekomst is: dames en heren, 
het móét niet. 

En dat is cruciaal in de discussie. Niemand zou verplicht moeten stoppen, of doorgaan. Buiten 
kijf. Natuurlijk kom je op voor je eigen bedrijf, je branche, je geld, je gezin. Natuurlijk voelt 
het oneerlijk wanneer onaangekondigde regels ineens je speel- en werkveld verpesten. 

Maar geloof me: er zijn meer mensen waar het niet allemaal van een leien dakje gaat zonder 
dat ze daar schuld aan hebben. Het leven is niet eerlijk. En natuurlijk, je stopte ziel en 
zaligheid in je bedrijf, maar dat doet de bakker, de loodgieter en je huisarts ook. 

Hoeveel keihard werkende winkeliers kampen er niet met dalende inkomsten door de markt 
verpestende Alibaba’s en Bol.coms van deze wereld? Is dat hun schuld? Nee. Is er een 
vangnet? Nee. Is er een subsidieregeling of uitkoopmogelijkheid? Nee. Is dat nodig? Nee. Dat 
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heet ondernemersrisico. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Ook met een groeiende 
economie is het niet altijd feest voor een groot aantal ondernemers, hoe hard ze ook werken. 

Zeker, boeren hebben alle recht om boos en teleurgesteld te zijn en te hunkeren naar 
waardering. En dan kun je je ongemak delen door vliegvelden dicht te zetten, snelwegen te 
blokkeren, supermarkten leeg te laten en de oorlog en de Hongerwinter er bij te halen, met 
een onnodig kwetsende uitspraak over een zogenoemde spiegel zodat niemand naderhand kan 
zeggen: ‘Wir haben es nicht gewusst’. Maar het moet niet en het kan ook anders. 

Soms zijn er kansen om opnieuw te beginnen en juist boeren zijn grosso modo 
bovengemiddeld slim, handig en innovatief. Dus kijk ook zelf eens in de spiegel. Er is nog 
meer in het leven dan boer zijn. Veel meer. Probeer het eens, ik kan het je van harte 
aanbevelen.  Mathieu Bosch is voormalig boer en nu tekstschrijver voor ondernemers en 
zorginstellingen. Bron: de Volkskrant.   

 

 

 

 

Varkenshouders willen dankzij subsidie massaal stoppen met boeren 

Een subsidieregeling van het kabinet voor het beëindigen van varkenshouderijen blijkt een 
enorm succes. Varkenshouders willen massaal stoppen met boeren, melden Haagse bronnen. 
Het ministerie van Landbouw bevestigt het nieuws. 

Dat betekent dat meer varkenshouders willen deelnemen dan er geld beschikbaar is. In 
hoeverre de vraag het aanbod overstijgt, is niet precies duidelijk. De inschrijving staat nog 
open en er stromen de laatste dagen nog relatief veel aanmeldingen binnen.      
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Voor de zogeheten ‘warme sanering’ was vorig voorjaar in eerste instantie honderdtwintig 
miljoen euro gereserveerd. Door het klimaatakkoord en de Urgenda-zaak werd later dat jaar 
besloten om het subsidieplafond te verhogen met zestig miljoen. Nu de gehele honderdtachtig 
miljoen euro op is, komt het kabinet onder druk te staan om meer geld beschikbaar te stellen.  

 

 
Minister Schouten (Landbouw) heeft namelijk altijd benadrukt dat het uitkopen van boeren, 
specifiek in het kader van de stikstofcrisis, met vrijwilligheid gepaard zal gaan. Een regeling 
die helemaal niet verplicht is, blijkt nu een doorslaand succes. Smaakt dat naar meer? 
 
Kamerlid Jaco Geurts (CDA) zegt dat hij niet verrast is als deze subsidieregeling inderdaad 
overtekend is. ‘Maar ik wil eerst alle cijfers zien: hoezeer is het overtekend en hoeveel varkens 
verdwijnen erdoor?’ 

Geurts staat niet gelijk te springen bij uitbreiding van de regeling. ‘In Den Haag hebben we 
ook veel geld nodig voor andere zaken en je kunt je verder afvragen of je geen economische 
schade aanricht als te veel boeren verdwijnen.’   

Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) is een stuk positiever over mogelijke uitbreiding van de 
regeling. ‘Het zou mooi zijn als we elke varkensboer die wil stoppen, ook echt die mogelijkheid 
kunnen bieden. Die inkrimping van de veestapel brengt de oplossing van de stikstofcrisis 
dichterbij. En mensen mogen van de politiek nu echt oplossingen verwachten.’ 
 
Oorspronkelijk stond de subsidieregeling al in het regeerakkoord. De intensieve 
varkenshouderij levert in bepaalde delen van Nederland namelijk risico’s op voor de 
gezondheid en de leefomgeving. De regeling richt zich specifiek op varkenshouderijen die veel 
geuroverlast veroorzaken in het zuiden en oosten van ons land. 
 
Het is de bedoeling dat deelnemende varkenshouders in ruil voor een zak met geld definitief 
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stoppen met intensieve veehouderij op de betreffende locatie en de gebruikte dierenverblijven, 
voer- en mestsilo’s en mestkelders laten slopen. 

Minister Schouten zei vanavond bij het televisieprogramma Jinek dat het ministerie van 
Landbouw vooraf had gerekend op driehonderd aanmeldingen, maar dat zijn er dus meer 
geworden. Door de regeling kan de varkensstapel volgens haar met zeven tot tien procent 
teruglopen. Dat komt neer op zo’n miljoen varkens. Bron: Algemeen Dagblad.  

 

Pluimvee 

Het aantal pluimveebedrijven in Nederland neemt af. Het aantal kippen is de afgelopen jaren 
ook gedaald. Van 2015 op  2017 is het aantal kippen in Nederland met zo’n 3 miljoen 
afgenomen. In 2015 hadden 1516 pluimveebedrijven bijna 100 miljoen kippen waarvan 46 
miljoen vleeskuikens en 45 miljoen leghennen.  In 2017 waren dit 1469 bedrijven met 97 
miljoen kippen waarvan 44 miljoen vleeskuikens en 43 miljoen leghennen. 
 
Een groter bedrijf kan veranderingen in opbrengsten beter opvangen. Ook is het voor grotere 
bedrijven makkelijker om te investeren in technieken die beter zijn voor het milieu of het 
dierenwelzijn. Kleinere bedrijven stoppen soms vanwege de concurrentie maar ook omdat ze 
geen opvolger hebben.  
 
In 2017 waren er 509 bedrijven met vleeskuikens. Op die bedrijven werden 44 miljoen 
vleeskuikens gehouden.  Een gemiddeld bedrijf had in 2017 dus zo’n 86.000 dieren. Deze 
zitten uiteraard niet allemaal in dezelfde stal, bedrijven hebben meerdere stallen.  
 
Er zijn verschillende specifieke bedrijven in elke stap in de keten.  Eerst is er de fok-en 
vermeerdering, hier worden broedeieren geproduceerd waaruit leghennen en vleeskuikens 
komen. In 2014 stonden er 271 fok- en vermeerderingsbedrijven in Nederland, met daarin 4,4 
miljoen (groot)ouderdieren. 
 
De broedeieren gaan naar een broederij. In totaal staan er in Nederland zevenentwintig 
broederijen, waarvan dertien gericht zijn op het uitbroeden van vleeskuikens. 
 
De uitgebroede kuikens komen terecht op een van de 509 vleeskuikenbedrijven in Nederland, 
waarna ze aan het eind van hun leven geslacht worden in een van de 16 grote 
vleeskuikenslachterijen. 
 
Nadat het vlees gesneden, verwerkt en verpakt is, gaat het naar een van de vele kopers in 
binnen- of buitenland waarna het uiteindelijk de consument bereikt. 
  
Nederlandse kippenboeren (pluimveehouders) zorgen goed voor hun legkippen. Het welzijn 
van de kippen is belangrijk voor een verantwoorde eierproductie. Met verantwoord bedoelen 
we dat we met aandacht voor het dierenwelzijn van kippen eieren produceren. De gezondheid 
van kippen hoort daar natuurlijk ook bij. Gezonde kippen voelen zich prettiger en leggen meer 
eieren. Kippenboeren besteden dan ook veel aandacht aan het gezond houden van hun dieren. 
Dat begint met goede voeding die precies aansluit bij de behoefte van de kip. Ook een goed 
klimaat is belangrijk: de juiste temperatuur, geen tocht en voldoende frisse lucht. 
 
Kippen leven in grote groepen in stallen, soms met uitloop naar buiten. Een gemiddelde 
kippenboerderij in Nederland heeft 33.000 kippen. In totaal zijn er ongeveer 1.400 
kippenboerderijen. Dit zijn de verschillende manieren hoe kippen leven: 

  
• Biologisch 

Biologische kippen worden meestal in stallen gehouden waar maximaal zes kippen op een 
vierkante meter leven. Buiten heeft elke kip minimaal vier vierkante meter begroeide 
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buitenruimte. Biologische kippen krijgen biologisch voer. Het behandelen van hun snavels om 
verenpikkerij te voorkomen, is niet toegestaan. In de supermarkt zijn de eieren van biologisch 
gehouden kippen te herkennen aan het begincijfer 0 van de ei-code op het ei. Vaak dragen ze 
ook een Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming met drie sterren. 

• Vrije uitloop  
Bij deze huisvesting kunnen de kippen overdag naar buiten, waar ieder dier minimaal vier 
vierkante meter oppervlak voor zichzelf heeft. Binnen heeft deze kip dezelfde ruimte als een 
scharrelkip; maximaal negen kippen leven op een vierkante meter. Het buitenverblijf is 
grotendeels begroeid met gras en bomen. Deze eieren hebben in de supermarkt ei-code 1 als 
begincijfer van de code op het ei. Vaak hebben ze ook een Beter Leven kenmerk van de 
Dierenbescherming met twee sterren. 

• Scharrel 
In een scharrelstal leven maximaal negen kippen per m². Er ligt strooisel op de vloer waar ze 
kunnen scharrelen en er staan plateau-etages met zitstokken op verschillende hoogten om te 
kunnen fladderen. Hier kunnen de kippen eten en drinken en leggen ze eieren in de legnesten. 
Deze eieren hebben in de supermarkt ei-code 2 als begincijfer van de code op het ei. 

• Kolonie 
In Nederland gelden strengere eisen dan in de rest van Europa. Bij koloniehuisvesting zitten 
in Nederland 30 tot 60 kippen samen in een hok. Elk hok heeft een legnest, een zitstok, een 
scharrelruimte en een voer- en drinkgelegenheid. De eieren (begincijfer 3 in de code op het ei) 
worden voornamelijk geëxporteerd of verwerkt in producten. Het wordt vaak nog gedacht dat 
het hier gaat om kooi-eieren. Die manier van kippen houden is in 2012 afgeschaft. De kolonie-
huisvesting is daarvoor in de plaats gekomen. Dit voldoet ruimschoots aan de Europese 
normen en is diervriendelijker dan het kooi-systeem. 
 
Kippenboeren willen voorkomen dat ziektes van buiten de stal binnen komen. Ze zorgen 
daarom voor een goede hygiëne: bezoekers dragen bijvoorbeeld altijd een overall en laarzen 
als ze de stal in gaan. Dat is om te voorkomen dat ze ziektekiemen meenemen op hun kleding 
waardoor de kippen ziek kunnen worden. Bron: verhaalvanhetei.nl. 
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Laatste woorden  

Steeds meer boeren overwegen om hun bedrijf in Nederland te verkopen en in het buitenland 
opnieuw te beginnen. Zeker door de recente stikstofproblemen vragen velen zich af of hun 
toekomst nog wel in Nederland ligt. 

Agrarisch makelaar Interfarms merkt dat meer boeren zich oriënteren op de mogelijkheid om 
te emigreren. Komende week worden er informatieavonden georganiseerd en de verwachting 
is dat daar honderden, vaak jonge agrariërs op af zullen komen.  

 

Melkveehouder Lennert de Haan (45) uit het Groningse Beerta heeft het besluit al genomen, 
hij vertrekt in maart naar Canada: 

Na de emigratiegolf van de jaren tachtig en negentig, toen jaarlijks wel driehonderd 
boerengezinnen emigreerden, daalde het aantal emigranten begin deze eeuw naar circa dertig 
per jaar. Door het fosfaatbeleid dat in 2015 van kracht werd, is dat nu gestegen naar zo'n 
vijfenzeventig per jaar. De verwachting is dat het verder toeneemt door de stikstofmaatregelen 
die voor de landbouw op komst zijn. Niemand weet precies waar dat naartoe gaat, maar juist 
die onzekerheid draagt bij aan de behoefte om over de grens te kijken. 

Een paar jaar geleden moest De Haan beslissen over nieuwe investeringen in fosfaatrechten 
om zijn bedrijf toekomstbestendig te maken. Hij kwam tot de conclusie dat investeren niet 
verantwoord was, omdat het beleid van de overheid volgens hem niet betrouwbaar is. ‘Grillig. 
Russische roulette’, noemt De Haan het. ‘Je weet pas over tien jaar of je investering van nu 
verstandig was, want de spelregels veranderen steeds weer.’ Bovendien voelde hij toen al aan 
dat er met de stikstof nog een volgend probleem bij zou komen. 

Twee jaar geleden is hij met zijn gezin naar Canada gegaan om te kijken of het zou bevallen. 
Ze kwamen terecht op Prince Edward Island, aan de oostkust. Omdat iedereen enthousiast 
was hebben ze afgelopen jaar een gemengd bedrijf gekocht midden op het eiland. Inmiddels 
is zijn eigen boerderij verkocht, zijn de stallen leeg en is het nog een kwestie van 
schoonspuiten. ‘We denken heus niet dat er in Canada geen regels zijn, maar hier is boeren 
niet meer te doen, door de continue veranderingen.’ De Haan gaat voor zijn gevoel ‘voor de 
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meute uit’. Hij merkt dat boeren in zijn omgeving nu ook allemaal aan het nadenken zijn over 
emigratie. 

Interfarms begeleidt jaarlijks enkele tientallen boeren bij de verhuizing naar het buitenland 
en ziet een duidelijke toename. De populairste landen zijn Duitsland en Denemarken, maar 
er is groeiende belangstelling voor Canada. 

Agrarisch makelaar Hendrik-Jan Achterhof noemt de invoering van het fosfaatbeleid het 
keerpunt. ‘Dat leidde tot forse kostprijsverhogingen waardoor het voor sommigen onrendabel 
was om hun bedrijf hier voort te zetten. Ze voelden zich sterk benadeeld, juist omdat ze 
hadden geïnvesteerd in moderne stallen die voldoen aan alle eisen van milieu en dierenwelzijn. 
De stikstofproblematiek komt er nu bovenop en leidt tot nieuwe maatregelen die het voor 
boeren nog moeilijker maken om een gezond bedrijf te voeren.’ Achterhof ziet dat vooral jonge 
ondernemers emigratie overwegen. Zij hebben nog een lange tijd te gaan en kunnen met jonge 
kinderen de stap gemakkelijker maken dan met opgroeiende tieners. ‘Ik vind het zonde van 
de prachtige bedrijven die ze achterlaten, maar kennelijk zien ze geen andere mogelijkheid 
meer’, aldus de makelaar. Bron: NOS.  

Enter, 19 januari 2020  

 


