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Voorwoord 
 

 

Tijdens mijn onderzoek naar mijn voorouders kwam ik terecht in Denekamp waar mijn 
grootmoeder haar jeugd heeft doorgebracht. Het was een uitdaging om meer te weten te komen 
over de omstandigheden waaronder mijn voorouders hebben geleefd. Dat laatste is vaak een 
ingewikkelde zoektocht naar tegenwoordig verdwenen rechtssystemen en omstandigheden.  

Mijn grootmoeder Johanna Hermina, die Anne werd genoemd, is geboren om 15.00 uur op 27 
januari 1891 in Denekamp. Ze is de dochter van Fenna Wassink en een man die niet in 
verband gebracht wil worden met Fenna en Anne. Op het geboorteregister staat dan ook N.N. 
en de buren die aangifte van de geboorte deden tekenden met een kruisje. Geruchten doen de 
ronde dat Anne de dochter is van een rijke boer of van zijn zoon uit Denekamp. De vader trekt 
zijn handen af van Fenna Wassink en haar dochter Anne. Red je er maar mee, zal hij gedacht 
hebben.  Anne, mijn grootmoeder trouwde met Arend Jan (Jan) Koers uit Wierden. Hij is een 
zoon van Jan Hendrik Koers en Gerritdina van de Riet uit de Huurne. Jan Koers leerde Anne 
Wassink kennen toen hij in Denekamp werkte als straatwerker. Uit dit huwelijk zijn negen 
kinderen geboren, waarvan er zes bleven leven. Mijn vader, Hendrik Gerrit (Henk), was de 
oudste. Anne is overleden op 58 jarige leeftijd op 28 januari 1949 in het ziekenhuis te Almelo. 
Jan heeft na haar dood nog tien jaar geleefd. Ze woonden aan de Hexelweg te Wierden. Dit 
boekje is een herinnering aan mijn oma Anne Wassink uit Denekamp. De bron van de meeste 
verhalen is de Canon van Denekamp. 
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Inleiding  
 

 

Denekamp is ontstaan op een plek waar men buiten bereik was van het overstromingswater 
van de nu nog door de gemeente lopende rivier de Dinkel. Germanen, waarschijnlijk de stam 
der Tubanten of mogelijk Ampsivaren, legden rond 200 na Chr. een nederzetting 
aan. In 933 na Christus wordt het dorp als Daginghem vermeld. In deze periode vallen 

weliswaar Deense Vikingen de steden Deventer en Zutphen aan, maar de plaatsnaam 
Denekamp stamt niet van Denen af, maar van  
de Saksische naam Dago of Dano. In 1385 wordt het dorp als Degeninchem, in 1677 met de 
benaming Degenkamp gedocumenteerd. Het kerspel Denekamp bestond uit 
de buurschappen Denekamp, Noord Deurningen en Beuningen (nu gemeente Losser). Het 
waren hechte, vaak gesloten gemeenschappen. Denekamp en Noord Deurningen hoorden 
onder het landgericht Ootmarsum, Beuningen onder het landgericht Oldenzaal. 

Rond de vijftiende eeuw was de plaats Denekamp een betrekkelijk klein dorp met amper 
honderd huizen, verspreid langs een enkele dorpsstraat in de nabijheid van een kerk. Deze 
kerk was in de dertiende eeuw opgetrokken uit Bentheimer zandsteen. De toren is later 
aangebouwd. De kerk is gewijd aan de heilige Nicolaas, en is nog steeds in het centrum van 
het dorp. 

Nog altijd is Denekamp een plaats die sterk door het rooms-katholieke geloof gekenmerkt 
wordt. In haar omgeving liggen bovendien enkele kloosters. De franciscanessen van 
Denekamp vormen zelfs een aparte congregatie. In het klooster van deze congregatie 
verbleef kardinaal Johannes Willebrands op zijn stille oude dag. 

De mensen in het dorp waren veelal landbouwer. Geleidelijk aan, met name de laatste 
anderhalve eeuw, hebben veel boerderijen plaats moeten maken voor woning- en winkelbouw. 
Tijdens carnaval worden de inwoners Köttelpeer'n genoemd. 
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Einde van de ijstijd  

 

Ongeveer 10.000 jaar geleden kwam er een einde aan de ijstijden. Noordoost Twente, ooit een 
deel van een grote bosrijke vlakte, was veranderd in een glooiend, zandrijk gebied dat werd 
doorsneden door vele waterstromen. Net als nu tussen Oldenzaal en Denekamp en tussen 
Ootmarsum en Lage waren stuwwallen toen duidelijk zichtbaar. 

Ongeveer 140.000 jaar geleden schoven honderden meters dikke ijsmassa's vanuit 
Scandinavië op tot in het midden van ons land. In Noordoost Twente drukte de ijsmassa de 
bevroren grond soms wel 200 m omhoog. Daarna trok het ijs verder over deze stuwwallen 
heen. Ongeveer 10.000 jaar later verdween het ijs, een warme en vochtige periode volgde. Het 
meegevoerde zand, leem of gesteente bleef achter. De laatste ijstijd (Weichsel ijstijd) begon 
110.000 jaar geleden. Ditmaal kwamen de ijsmassa's niet verder dan Hamburg. De gevolgen 
voor Twente waren er niet minder om. IJzige stormen veranderden Twente in een poolwoestijn. 
Met enorme snelheden werden pakketten zand en leem weggeblazen en afgezet in de luwte 
van de stuwwallen. De bestaande rivier- en beekdalen raakten vaak met zand bedekt. Waar 
het water vastliep, ontstonden vennen. De stuwwallen werden door de voortdurende 
schurende wind afgeslepen en uiteindelijk in hoogte gehalveerd. De Tankenberg kromp van 
180 naar 85 m. De klei en het zand verdwenen in de omliggende gletsjerdalen, overgebleven 
uit de vorige ijstijd. In de modderige brei vormden zich nieuwe waterstromen. De oude rivier 
de Dinkel verlegde haar stroomdal in westelijke richting. Ongeveer 13.000 jaar geleden 
keerden bomen, planten en dieren terug in het landschap. Groepen jagers trokken, op zoek 
naar rendierkuddes, in Twente rond. Ze lieten soms stenen voorwerpen achter. Toch keerde 
nog eenmaal, ongeveer 1.500 jaar later, deze ijstijd nog "even" terug, met poolstormen die weer 
nieuwe zandruggen in Twente vormden. 

 

De Dinkel bij De Lutte 
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De huidige Twentse stuwwallen, met de Tankenberg en de Kuiperberg, ontstonden doordat 
140.000 jaar geleden een ijslob door de reeds aanwezige stuwwalresten drong. Na de laatste 
ijstijd (8000 v. Chr.) steeg het zeewaterpeil snel. De drooggevallen Noordzee liep weer onder 
water. Het zeewater drong zelfs westelijk Overijssel binnen. Twente kon het grond- en 
regenwater niet goed meer kwijt. Geleidelijk ontstonden er moerassen en hoogveengebieden, 
nu nog zichtbaar bij de Engbertsdijkvenen. Op de stuwwallen en zandruggen kwamen nieuwe 
oerbossen met eiken, essen, linden en iepen. In de waterlopen groeiden grote elzen- en 
berkenbossen. Tot de bewoners van deze bossen behoorden: bruine beer, wolf, edelhert, ree, 
oeros, wilde zwijn, das, boommarter, wilde kat, vos, bever en otter. De aanwezigheid van de 
zeearend en de visarend wijst op een rijkdom aan vis. Groepen rondtrekkende jagers en vissers 
vonden hier een bestaan. 

Na 2800 v. Chr. trokken mensen uit het oosten met hun vee naar Twente. Met stenen bijlen 
hakten ze open plekken in de hoger gelegen bossen. Ze brandden de grond kaal en 
verbouwden in de asgrond tarwe, gerst en vlas. Na enkele oogsten was de grond uitgeput en 
trokken ze naar een nieuw gebied. De achtergelaten mineraalarme gebieden werden 
heidevelden. De komst van bronzen bijlen (1500 v. Chr.) en nog later van ijzeren bijlen (700 
v. Chr.) versnelden deze roofbouw. Toen de oerbossen verdwenen, namen stroomafwaarts de 
waterproblemen toe. Eerder hielden de wortels van de bomen het water nog lang vast. Na 800 
na Chr. waren flinke delen van Noordoost Twente, bijvoorbeeld Ottershagen of het 
Tilligterbroek, door overstromingen en moerassen het grootste deel van het jaar niet 
toegankelijk. 

 

 

 

In de middeleeuwen was de bevolking van Noordoost Twente afhankelijk van landbouw en het 
houden van vee. In de hoger gelegen gebieden ontstonden boerderijtjes, vaak nabij water. De 
woeste grond rond een boerderijtje bewerkte de boerenfamilie moeizaam tot esgrond 
(akkergrond) en weidegronden. De esgronden werden verrijkt met dierlijke mest en organisch 
materiaal als bladeren, later ook met gestoken heideplaggen. Rogge werd het belangrijkste 
gewas. Op de woeste gronden in de buurt hield men schapen en varkens. Het gebruik van de 
woeste gronden, de strijd tegen het water of zandverstuivingen, het regelmatig herplanten van 
eiken en beuken en vele ander taken vroegen van iedereen een grote inzet. Rond 1200 
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ontstond er een vorm van zelfbestuur: de marken, waarin de eigenaren van de boerderijen de 
dienst uitmaakten. Ze stelden de markeregels vast en spraken recht. 
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Germaanse nederzetting 

 
 
In 1972 en 1973 werd onder leiding van provinciaal archeoloog Ad Verlinde op de Borghert te 
Denekamp een Germaanse nederzetting uit de eerste twee eeuwen na Chr. blootgelegd. De 
Borghert ligt op een dekzandrug aan de oostzijde van het huidige Dinkeldal. Uit eerder 
onderzoek wist men dat op zo'n hoge plek archeologische sporen mochten worden verwacht. 

De nederzetting moet gedurende enkele generaties zijn bewoond door twee of drie families. Ze 
woonden in boerderijen die werden gebouwd met houten palen, waarna met een vlechtwerk 
van takken de wanden werden gemaakt. Deze wanden werden vervolgens bestreken met leem. 
Het dak werd met riet afgedekt. Binnen was er één ruimte met een woondeel voor de mensen 
en een staldeel voor vee en voer, het zogenaamde "los hoes". Deze woonwijze heeft tot circa 
1900 nog in Twente bestaan. 
 
De families leefden van de landbouw en van wat de natuur bood. Hun kleine akkers moeten 
naast de nederzetting hebben gelegen. In een door zand overstoven grondlaag vond men 
sporen van een haakploeg (die de grond openscheurt) en een keerploeg (die de grond ook 

omkeert). De laag bevatte ook hoefafdrukken van runderen. Er waren sporen van kleine 
verhoogde graanschuurtjes ("spiekers"). Dit geeft aan dat ze hun oogst wilden beschermen 
tegen ongedierte en vocht. Aan de westzijde van de nederzetting vond men enkele wigvormige 
kuilen, mogelijk vangkuilen voor wild. In de nederzetting bedreven de families ook ambachten. 
Er zijn resten van hutkommen ontdekt. Ze deden dienst als werkplaats of opslagruimte. Daar 
produceerden ze voor eigen gebruik houten en stenen voorwerpen en aardewerk. De vondst 
van weefgewichten en spinklosjes duidt op spinnen en weven. Ook werd er een kleine 
hoeveelheid ijzerslakken aangetroffen; men was dus bekend met vervaardiging van ijzer. De 
aanwezigheid van Romeins aardewerk en van stukken maalsteen (om graan tot meel te 
vermalen) uit de Duitse Eifel wijst op contacten over langere afstand. De meest bijzondere 
vondst was een loden baar van meer dan vijf kilo. Het voorwerp werd bijna puntgaaf 
teruggevonden in een kuil. 
 

 

De opgraving gaf geen antwoord op de vraag naar de geloofspraktijk van deze mensen. Indirect 
hebben we wel een aanwijzing. Aan het begin van de jaartelling schoof het Romeinse rijk op 
tot het zuiden van Nederland. Ook de families op de Borghert kunnen dit hebben gemerkt. 
Jonge mannen uit onze streken traden als huurling in dienst van het Romeinse leger. Eer en 
buit spraken hen aan. Ze maakten kennis met het "Romeinse" leven. Maar ze raakten ook ver 
van huis. In Housesteads (Engeland) is een altaarsteen gewijd aan de Germaanse oorlogsgod 
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Thincsus (Tyr) gevonden. Volgens het opschrift was het een geschenk van "burgers van 
Tuihanti" (mogelijk Twente) dienend in een Friese ruiterafdeling. Ook op de Borghert zullen ze 
Germaanse goden als Tyr, Wodan, Donar en Freya (waar onze dinsdag tot en met vrijdag naar 
zijn vernoemd) zijn vereerd. Bij de Dinkel of naburige moerassen of bij oude bomen werden 
offers aan Germaanse goden gebracht. 

200 na Chr. werd de nederzetting verplaatst, in die tijd een vaker voorkomend verschijnsel. 
Mogelijk hield het verband met een afnemende bodemkwaliteit. Er zijn aanwijzingen gevonden 
voor een  derde eeuwse nederzetting ten zuiden van het opgegraven areaal. In de 
daaropvolgende periode werd de Borghert voor enkele eeuwen verlaten. Pas in de vroege 
middeleeuwen lijkt er weer sprake te zijn van akkers. 

In de periode 4900 tot 2600 v. Chr. verbleven er groepen jagers en verzamelaars in de 
omgeving van het huidige Denekamp. In het Ageler-, Volther- en Tilligterbroek en Lattrop-
Breklenkamp zijn sporen van kleine jachtkampjes of tijdelijke nederzettingen gevonden. Na 
3400 v. Chr. bedreven mensen van de Trechterbekercultuur landbouw in Noordwest-Europa, 
ook op de zandgronden van Twente. In de wijk Klokkenberg in Denekamp is bijvoorbeeld een 
graf van de Trechterbekercultuur gevonden. Daarnaast wijzen grafheuvels en een hunebed 
nabij Vasse op hun aanwezigheid. Van 2000 v. Chr. tot het begin van de jaartelling neemt de 
bewoning in onze omgeving langzaam toe. Uit deze periode zijn losse objecten zoals vuursteen, 
aardewerk, en zelfs een Romeinse muntschat uit omstreeks 12 v. Chr. teruggevonden. De 
laatste jaren zijn er vele nieuwe vindplaatsen ontdekt. Deze zijn echter niet zo uitgebreid 
onderzocht als de nederzetting op de Borghert. 

 

 

De vroegste ontstaansgeschiedenis 

 

Vele decennia werd geschiedenisstudie gekenmerkt door een nadruk op geschreven bronnen. 

Alles wat niet berustte op documenten was eigenlijk niet wetenschappelijk en werd ontkend 

of weggeredeneerd. Momenteel is zo’n standpunt niet meer houdbaar. Allereerst zijn er de 

afgelopen jaren door archeologisch onderzoek nieuwe gegevens over vroegere tijden boven de 

grond gekomen, die geleid hebben tot nieuwe inzichten en correcties van vroegere 

standpunten. Daarnaast zijn er vooral in Oost-Nederland flinke stappen te maken door, in 

wisselwerking met geschreven bronnen en archeologische bevindingen, gebruik te maken van 

Germaans recht, Germaanse mythologie, middeleeuws kerkelijk recht en gebruiken, 

volksgebruiken, overleveringen, sagen, et cetera. Met behulp daarmee wordt hierna getracht 

een cultuurhistorische beschrijving te geven over de vroegere ontstaansgeschiedenis van het 

gericht Ootmarsum. Alle steden en dorpen in Twente met hun kerken zijn gebouwd op een 

oude hof. Deze hebben als voorgangers Germaanse sala’s gehad: heel grote huizen (40 tot 80 

meter lang) op strategisch goed te verdedigen plekken. Daar is alles onder één dak: de 

woonvertrekken voor de bewoners, hun veestallen, wagenstalling en er zijn ook sacrale 

ruimten waar Germaanse erediensten plaatsvinden. Na de klimaatsverandering omstreeks 

het jaar 1000 (het boreaal) wordt het klimaat warmer en droger. De sala’s worden als hoven 

herbouwd op wat lager gelegen plekken en hebben dan ook bijgebouwen voor opslagruimte 

en wagenschuren. De hoven zijn bestuurscentra voor hun omgeving: daar wordt markerecht 

en hofrecht gesproken en in de beginperiode ook vormen van buurtrecht en strafrecht. In de 

tijd van de kerstening hebben de missionarissen hun kerken gebouwd op plekken waar de 

mensen gewend zijn om hun sacrale bijeenkomsten te houden, namelijk de sala’s, later hoven. 

Door de bouw van Christelijke kerken is er aldaar tevens geen plek meer voor Germaanse 

erediensten. Vandaar ook de stelling dat in Twente alle steden en dorpen met hun kerken 

gebouwd zijn op een oude Germaanse hof die op het moment van de kerstening al eeuwenlang 
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bestaat. Het omgekeerde van de stelling is niet waar: niet op iedere hof is een stad of dorp 

ontstaan en een kerk gebouwd. Daarvoor waren er teveel hoven. Ook in het richterambt 

Ootmarsum zijn vele sporen uit de Germaanse periode bewaard gebleven. Dat zijn dan vooral 

overblijfselen uit de periode voor het jaar 800. De periode tussen de Romeinse tijd en 800 is, 

in ieder geval wat Twente betreft, een duistere periode waar pas de laatste jaren wat meer 

gegevens boven water komen. Gerard Seyger heeft baanbrekend werk verricht door oude en 

nieuwe gegevens te ordenen.  De vertaling van de Heliand werpt ook nieuw licht op de periode 

rond 800. De vier evangeliën zijn in één verhaal verteld en tevens vanuit de begrippen- en 

belevingswereld van de mensen in het Germaanse gebied. Ook archeologen hebben met 

opgravingen o.a. in Oldenzaal, Borne en recentelijk Vasse verdwenen sporen aan het daglicht 

gebracht. Veel nieuwe vragen doemen bij deze ontwikkelingen echter op en nader onderzoek 

van het geheel vormt een uitdaging voor de toekomst. Bron: Oudheidkamer Twenthe, Henk 

Woolderink. 

 

 

Liudger  

 

Frankische Rijk werd tussen 481 (komst koning Clovis) en 814 (overlijden keizer Karel de 
Grote) een machtig rijk. De bevolking in de veroverde gebieden moest zich bekeren tot het 
christendom. De missionarissen kwamen uit Ierland en Engeland. Volgens eeuwenoude 
verhalen bracht de missionaris Liudger (742-809) het christendom in Noordoost Twente. Hij 
is afgebeeld in een glas-in-lood raam in de Sint Nicolaaskerk in Denekamp. Maar is Liudger 
hier wel echt geweest? In de middeleeuwse levensbeschrijvingen van Liudger vinden we geen 
aanwijzingen. 

Tussen 750 en 770 richtte Lebuïnus een kerk op in Deventer. Naar we aannemen heeft 
Marcellinus in Ootmarsum en in Oldenzaal de oudste kerkjes in Twente laten bouwen. 
Volgens een verhaal stierf Marcellinus in Oldenzaal in 762. Wie de andere Angelsaksische 
missionarissen in Twente in die tijd waren, weten we niet. 
 
De komst van deze missionarissen viel samen met het oprukken van het Frankische Rijk 
boven de grote rivieren in ons land. De Saksen en Friezen in het noorden en oosten voelden 
zich bedreigd. Twente was onderdeel van het Saksenland, de inwoners spraken Saksisch en 
geloofden in natuurgoden. De eerste groep missionarissen had weinig oog voor de Saksische 
cultuur. Zo hielden ze vaak godsdienstige bijeenkomsten op voor de Saksen heilige plaatsen. 
Uit woede vielen de Saksen kerken aan. In hun ogen waren het voorposten van het Frankische 
rijk. Zo werd tussen 772 en 776 de houten kerk in Deventer tweemaal in brand gestoken. In 
782 trokken de Saksen massaal tegen de Franken op. Karel de Grote koos voor een keiharde 
aanpak. Bij Verden (nabij Bremen) werden 4.500 Saksen terechtgesteld. In 785 werd de 
Saksische leider Widukind met zijn grote leger verslagen. In 792 liet Widukind zich tot 
christen dopen. Andere Saksische leiders volgden. 

Liudger werd geboren in Zuilen nabij Utrecht. Zijn ouders, christenen, waren Friezen. 
Geïnspireerd door Bonifatius (in 754 door Friezen vermoord) volgde hij een priesteropleiding 
in Utrecht en het Engelse York. Na zijn priesterwijding in 777 werkte Liudger als missionaris 
onder de Friezen in het noorden van ons land en in het Duitse Ostfriesland. Een aantal malen 
moest hij voor woedende Friezen en Saksen vluchten. Na 792 trok hij met enkele 
medegeestelijken zuidwaarts door het onherbergzame Saksenland. Ze probeerden eerst de 
leiders te bekeren. Was de bovenlaag gedoopt, dan volgden de "gewone" mensen in grote 
doopbijeenkomsten. Gelijktijdig bouwden ze een houten kerkje, soms een kloostertje, en 
daarna trokken ze weer verder. Liudger en zijn metgezellen hadden meer aandacht voor het 
volkseigene. De Saksen geloofden voordien in natuurgoden als Wodan, Donar, Freya of in 
geesten of elfen. Waterbronnen, hemelverschijnselen, bomen of waterstromen hadden een 
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magische betekenis. Liudger lijkt er respectvol mee te zijn omgegaan: zo werd heilig water 
omgezet in christelijk wijwater, de winterzonnewende (midwinter) in Kerstmis, en bleven 
Germaanse symbolen zichtbaar in aan Christus gewijde bomen. In 805 werd Liudger de eerste 
bisschop van Munster. Met tegenzin, hij was liever missionaris gebleven. Karel de Grote had 
de onderworpen Saksische gebieden in acht bisdommen verdeeld. Hij had bisschoppen nodig 
voor het bestuur van deze gebieden en voor de algemene invoering van het christendom. 
Bisschoppen vond hij meer betrouwbaar dan zijn wereldse leenmannen. In 809 stierf Liudger 
in het door hem opgerichte klooster Werden, ten zuiden van Essen. 
  
Liudger of zijn metgezellen hebben de inwoners van het dunbevolkte gebied tussen 
Ootmarsum en Oldenzaal niet tot het christendom bekeerd. Ze deden dit wel in de Achterhoek. 
Dit gebied behoorde dan ook eeuwenlang tot het bisdom Munster. Noordoost Twente viel altijd 
onder het bisdom Utrecht. Waarschijnlijk hebben monniken uit kloosters als Werden, die van 
Karel de Grote uitgebreide bezittingen in Twente kregen, tussen 800 en 900 het christendom 
verspreid. Net als elders in het Saksengebied was er verzet, bijvoorbeeld tegen de 
kerkbelasting, of tegen het verbod op lijkverbranding. De inwoners van Noordoost Twente 
vielen eeuwenlang onder de parochie Ootmarsum of de parochie Oldenzaal. In 1276 wordt 
Denekamp als zelfstandige parochie genoemd. Het eerste (stenen) kerkje ontstond rond 
1250. Rond het kerkje groeide langzaam het dorp Denekamp. 

 

 

 

 

 

Daginghem 
 
 
In 799 stichtte Liudger het Benedictijner klooster Werden nabij Essen aan de Ruhr. In 
het Heberegister, een goederenlijst van dit klooster over de periode 933-966, worden 45 

Twentse boerderijen genoemd. Ze waren aan het klooster geschonken door keizer Karel de 
Grote (768-814) en zijn opvolgers. De hoofdbewoners van elke boerderij had de plicht jaarlijks 
geld en goederen aan het klooster af te dragen. In dit Heberegister van Werden komt een naam 
voor, die lijkt op Denekamp. De letterlijke tekst in het middeleeuws Latijn luidt: "In daginghem 
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duo homines comm. XIIII den. et V mod. de sigl. et II mod. Avene." Ruwweg betekent dit: In 
Denekamp (betaalden) twee mannen (hoofdbewoners van de erven) samen veertien denarii en 
vijf mud rogge en twee mud haver. 

Over de betekenis is al veel gespeculeerd. De meest aannemelijke verklaring is dat "Daging" 
een vervorming is van Dag, Dago of Degen, wat Germaanse namen waren. Dagobert betekent 
zoiets als "schitterend als de dag". "Hem" aan het einde van de naam slaat op "heem" of "heim" 
(een thuis), een toevoegsel dat veel voorkwam. We weten ook dat later "heim" vaak door "kamp" 
werd vervangen. 

Tot ongeveer 1800 vinden we in documenten vele varianten voor de dorpsaanduiding: 
Demnichem (1276), Degenechem (1295), Degeninkhem (1410), Deghenicham (1475), 
Denecamp (1550), Degenichem (1601) en Dengenkamp (1645). Het lijkt erop dat de naam 
Denekamp pas in de loop van de zeventiende eeuw voor de inwoners van het dorp gebruikelijk 
is geworden. In Denekamps oudste kerkelijke trouwboek van 1674 begint predikant Weerman 
op de eerste bladzijde met: "Voorberigt aan den Leeser. Johannes Henricus Weerman, 
predicant van Denekamp wenscht hertelijk allen den geenen, die in dit trouwboek leesen 
sullen, welvaaren en saligheid van de drie-eenige en salige God."  

 

 

Opmerkelijk is dat zowel de predikant als de pastoor al "Denekamp" schreven en bleven 
schrijven, terwijl anderen zoals reizigers en kaartenmakers nog vroegere namen hanteerden. 
In 1729 bezocht reiziger Andries Schoemaker Twente en de omgeving van Bentheim. Ook 
Denekamp vereerde hij met een bezoek: "Denecham is een dorp gelegen in de proventie van 
Over Issel grensende naar het graafschap Bentem, omtrent ter halver wegh tusschen 
Ootmarschen en Gilhuys dicht aan het reviertje den Dinkel." Zelfs nog in 1787 vermeldde de 
kaartenmaker Christoffel Sepp "Denecham" op zijn "Kaarten van de Vereenigde Nederlanden". 
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Een pagina uit de goederenlijst van het stift Werden. 

 

Ook de namen van de omliggende buurschappen kenden verschillende schrijfwijzen. In het 
eerder genoemde Heberegister komen namen voor als Baningi (Beuningen), Mikilunhurst 
(Mekkelhorst) en Brakkinghem (Breklenkamp). Lattrop zien we in 1272 als Lattrope, Tilligte 
in 1295 als Tilgede. De naam Noord Deurningen was in 1295 nog de naam van een boerenerf 
Erve Thornengen; op dat erf bevindt zich nu de Sint Nicolaasstichting van de zusters 
Franciscanessen. In het schattingsregister van 1475, één van de vroegste belastingsregisters, 
vinden we andere schrijfwijzen: Nortdorninge, Lattorpe, Tilgede, Brekenincham en Boninge. 
Ook in het verpondingsregister van 1601 komen de buurschappen voor: Noort Dornige, 
Lattorpe, Tyllichte, Brecklichem. Ze behoorden allen tot het richterambt Ootmarsum. In 
"Anteykeninge der landeryen in de buyrschap Boeninge", in datzelfde verpondingsregister, 
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herkennen we Beuningen, dat deel uitmaakte van het Richterambt Oldenzaal. Vanaf 
omstreeks 1800 werden Denekamp en de buurschappen op dezelfde wijze als tegenwoordig 
geschreven. De invoering van de burgerlijke stand, in 1818 bij de vorming van de gemeente 
Denekamp, met de verplichting van het gebruik van vaste familienamen en vermelding van de 
geboorte-, trouw- en overlijdensdata, alles in opdracht van Napoleon, droeg in sterke mate bij 
aan het gebruik van uniforme plaatsnamen. 
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Singraven  
 

 
Tot in de negentiendee eeuw lagen nabij Denekamp vijf adellijke huizen of havezaten: 
Singraven, Borg Beuningen, Noord Deurningen, Bögelscamp en Harseveld. De laatste twee 
zijn er niet meer. Boven Lattrop treft men het imposante Breklenkamp. Denekampers spreken 
over het kasteel Singraven. Ten onrechte, het had geen grote verdedigingswerken zoals kasteel 
Bentheim. Het was een havezate, een versterkt huis met veelal een gracht of wal. Iemand die 
een havezate bezat, kon lid worden van de Ridderschap, die samen met de steden Deventer, 
Kampen en Zwolle tijdens de zeventiende en achttiende eeuw het bestuur van Overijssel 
vormde. De eigenaar moest aan voorwaarden voldoen, zoals: van adellijke afkomst, ouder dan 
25 jaar, vermogend, en na 1620 ook gereformeerd zijn. Tevens moest het landgoed f 25.000,‒ 
waard zijn en een gewaard erf (meestal een grote boerderij) hebben die toegang gaf tot de 

markevergadering. 
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Als eerste leenman van Singraven wordt omstreeks 1380 een zekere Van Awick genoemd. Hij 
liet een versterkt huis bouwen. Na 1505 waren onder anderen de nonnen van het 
Agnesklooster uit Oldenzaal, de graven van Bentheim en de familie Sloet, een adellijk geslacht 
uit het drostambt Vollenhove, eigenaar. In de tijd van de Sloets (circa 1653-1774) was de 
financiële situatie van het Singraven (ongeveer 650 hectare) verre van rooskleurig. Plundering, 
afpersing en inkwartiering gedurende de Munsterse oorlogen (1665-1666 en 1672-1675) 
ondermijnden het familievermogen van de Sloets. Dure verbouwingen, zware rentelasten en 
hoge proceskosten omtrent de eigendomsrechten zorgden voor een steeds terugkerende 
geldnood. Wanneer ook de inkomsten uit pacht van de landerijen, graan- en houtverkoop, de 
olie- en korenmolen en de brandewijnstokerij tegenvielen, restte niet anders dan verkoop van 
grond of ander bezittingen. De familie de Thouars, in 1775 erfgenaam van de Sloets, verloor 
in de Franse Tijd haar adellijke rechten en bijbehorend inkomen. Ook zij moesten veel lenen 
en onroerend goed verkopen. 
 
De volgende eigenaren, de ondernemersfamilies Roessingh Udink (na 1830) en Laan (na 1915) 
investeerden flink in het landgoed. Bij de watermolen vestigde Roessingh Udink in 1845 drie 
bakkerijen. In 1893 volgde nog een houtzagerij. "Heer Laan", zoals hij genoemd werd, liet 
onder andere het hoofdgebouw in 1923 door architect Andries de Maaker ingrijpend renoveren 
en richtte het volledig opnieuw in. In 1966 werd de Stichting Edwina van Heek eigenaar van 
het 450 ha grote landgoed Singraven. Het statige Singraven staat nog steeds prominent in een 
scherpe bocht van de meanderende Dinkel. 
 

Huis Noord Deurningen wordt al in 1353 genoemd met Nicolaas van Metelen als leenman. 
Van 1410 tot 1658 was het in bezit van de familie Moerbecke, die het tot een versterkt huis 
liet ombouwen. Via de adellijke Van Rechterens ging het landgoed in 1856 naar Roessingh 
Udink. Deze familie liet het "hoge huis" bouwen dat na 1875 de kern werd van het klooster 
van de Zusters Franciscanessen. Diverse boerderijen op het landgoed werden later openbaar 

verkocht. Het gebouwencomplex, met een fraaie oprijlaan, functioneert nu als Sint 
Nicolaasstichting. 
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Watermolen Singraven 
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Borg Beuningen wordt al in 1313 genoemd als een bezit van het oud adellijk geslacht Van 
Beuningen. Via de Van Twickelo's en andere eigenaren kwam het in 1708 in bezit van de 
familie Sloet. In 1822 kocht de in Denekamp belangrijke domineesfamilie Palthe het van de 
Van Rechterens. Palthe vernieuwde het huis en zette er in 1879 een herenhuis voor. Na 1945 
werd het eigendom van de Stichting Edwina van Heek. De villa bij Borgbosweg bleef in bezit 
van de familie Van Wulfften Palthe. 

Het Huis Breklenkamp wordt al genoemd in leenbrieven uit de dertiende eeuw. Het huidige 
huis is rond 1633 gebouwd in opdracht van jonker Everhard Bentinck tot Brecklenkamp, toen 
een ook buiten Twente bekende familie. De familie Zegers uit Lage was in de negentiende eeuw 
lang eigenaar. Na 1900 ging het huis van hand tot hand, stond lang leeg en verpauperde. 
Textielfabrikant Van Heek liet het na 1945 restaureren, het werd een jeugdherberg. Sinds 
1990 wordt het weer particulier bewoond. 

Tot ongeveer 1850 stond Huis Harseveld op de plaats waar de Dinkel en het kanaal Almelo-
Nordhorn elkaar kruisen. Het was een groot herenhuis dat in 1626 voor het eerst wordt 
genoemd. De laatste eigenaar, Roessingh Udink, liet het afbreken. Een lange rij eikenbomen 
bij een open plek herinnert nog aan deze buitenplaats. Aan het eind van de Lindenlaan, een 
zijweg van de Molendijk, ligt een open plek waar de uit 1380 daterende havezate Bögelscamp 
heeft gestaan. Prins Maurits was er tijdens zijn veldtocht in 1597 ingekwartierd. In 1965 liet 
de Stichting Edwina van Heek het restant, een woonboerderij, afbreken. 
 

 

Huis Brecklenkamp 

 

Huis te Brecklenkamp is een havezate in de gemeente Dinkelland. Het is gelegen aan de 

Jonkershoesweg in de buurtschap Breklenkamp, ten noorden van Denekamp. 

In 1564 werd het Moerbeckenhuss gebouwd op de plek waar daarvoor het Tijhuis stond. Het 
was de havezate van de familie Moerbecke die al vanaf 1410 in Ootmarsum en Oldenzaal 
woonde. In 1633-1637 is het huidige huis gebouwd door Everhard Bentinck en Euphemia van 
der Marck en in 1653 of 1658 werd het vergroot door Gerard Adolph Bentinck. Gerard 
Bentinck werd bij de inval van de bisschop van Munster in 1672 benoemd tot stadhouder van 
Overijssel en drost van Vollenhove. In de negentiende eeuw was de Laagse burgemeester 
Johan Zegers eigenaar, zijn dochter Heloise woonde jaren alleen op het huis en staat bekend 
als de geest van de Breckelenkamp.  

In de jaren 1941 tot1946 is de oude havezate geheel gerestaureerd door Arnold van Heek die 
het ter beschikking stelde aan de NJHC. Vele jaren fungeerde het huis als jeugdherberg met 
de naam Jonkershoes Toen de jeugdherberg noodgedwongen werd gesloten werd de havezate 

eigendom van de familie Wanrooij. Die restaureerde van 1991 tot 1996 het vervallen gebouw  
en bracht de tuinen en het park zo veel mogelijk in de negentiende-eeuwse situatie terug. 

Tussen 1985 en 1990 werd op havezate Brecklenkamp ieder jaar Ballonfiesta 
Brecklenkamp gehouden. Door de grote opkomst van het publiek verhuisde het evenement 

naar het grotere Hulsbeek in Oldenzaal, met de naam Twente Ballooning. 

Het huis is sinds 1991 particulier eigendom en wordt bewoond. Het is derhalve niet meer voor 
bezichtiging geopend. Wel zijn er incidenteel open dagen en worden er enkele keren per jaar 
klassieke concerten in de havezate gehouden. 
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De Twickelbezittingen in Lage en Brecklenkamp werden vroeger als één landgoed beheerd 
vanuit het Forsthaus in Lage. Ook tegenwoordig worden deze nog als één landgoed beheerd, 
nu vanuit de rentmeesterij van Twickel te Delden. In 1651 kocht de bezitter van Twickel, Adolf 
Hendrik van Raesfelt, enkele boerderijen waaronder erve Scholten. Daaraan was het 
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markerichterschap van Brecklenkamp verbonden. Het huis Brecklenkamp kwam niet in zijn 
bezit. Het oudste gedeelte van het huidige Huis te Breckelenkamp is gebouwd tussen 1633 en 
1637. Daarna volgden uitbreidingen. In de achttiende eeuw heeft de familie Van Wassenaer, 
die op Twickel woonde, enkele tientallen jaren beslag op het huis gelegd. Dit werd opgeheven 
in 1731 toen Riquin Ignatius Bentinck de hypotheekschulden kon aflossen. 

De grens tussen Nederland en Duitsland is nooit als zodanig gevoeld en opgevolgd. Dat is te 
zien op erve Rotman, waar de landsgrens precies door een schuurtje loopt. Via een luik kon 
men daar vroeger allerhande goederen smokkelen, niemand hoefde immers de grens te 
overschrijden.  

Inventief was men ook op erve Scholten, waar een driehonderdjarige eik door het dak van een 
bakspieker groeit. Brand was in het verleden één van de grootste rampen die een boer kon 
overkomen. Daarom bouwde men op het erf een apart bakhuisje, de bakspieker. Op erve 
Scholten stond de bakspieker naast een mooie eik. Toen de boer omstreeks 1900 dat huisje 
wilde uitbreiden met een varkenshok was die boom een behoorlijke sta in de weg. Omdat 
Twickel niet wilde dat deze werd gekapt bouwde men er omheen, waardoor er nu een 
bakspieker staat met een boom door het dak. 

Uiterlijk heeft het gebied veel weg van landgoed Twickel: de afwisseling van bos- en 
cultuurlandschap, de essen, en monumentale eiken en beuken. De zogenaamde woeste 
gronden van vroeger zijn ook hier grotendeels verdwenen door ontginning. Deze lagen ten 
oosten van de havezate Brecklenkamp, waarvan het natuurreservaat Bergvennen een laatste 
restant is. De vennen zijn ontstaan door het baggeren van turf. Aanvankelijk heetten ze dan 

ook Baggervennen wat later is verbasterd tot Bargvennen en Bergvennen. 

Dichtbij, aan de Duitse kant van de grens, ligt landgoed Lage. In 1638 kocht de toenmalige 
heer van Twickel de Heerlijkheid Lage. Lage biedt -los van het fraaie landschap rond de Dinkel- 
diverse bezienswaardigheden.  

  

 
Huis Brecklenkamp 

 

Het erfmarkenrichterschap van de marke Brecklenkamp is verbonden aan de Scholtenhof te 

Brecklenkamp. Oorspronkelijk wordt deze functie uitgeoefend door de graaf van Bentheim als 

eigenaar van de hof. Deze geeft vóór 1640 de hof met het holtrichtersambt in pandschap aan 

Everhard Bentinck tot Brecklenkamp. In 1651 wordt de Scholtenhof door Bentheim geruild 

met de Heer van Twickel. Het markenrichterschap wordt nog tot na de aflossing van de 

pandsom in 1659 uitgeoefend door Brecklenkamp. Daarna is het in handen van Twickel. 
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Interessant is nog het verhaal achter het erve Tijhuis, later Huis Brecklenkamp. Op plekken 

die nadien aangeduid zijn met namen als Tijhuis, Ten Thije of de Tie werd vroeger recht 

gesproken. Ze liggen op loopafstand van een hof. De naam stamt van de Germaanse god Thiu 

of Thincsus, de god van de oorlog. Samen met Mars (de Romeinse god van de oorlog) wordt de 

naam genoemd op een zogenoemde altaarsteen bij de muur van Hadrianus, de Romeinse 

scheidingsmuur dwars door Engeland. Op de stenen wordt herdacht dat de Tuihanti 

(Tubanten) samen met Friezen in een ruiterafdeling gevochten hebben in dienst van de 

Romeinen (keizer Alexander Severus 222-235 na Chr.) en zo hun gelofte hebben ingelost. De 

god Thincsus heeft de naam gegeven aan dinsdag, de dag dat er vanouds recht wordt 

gesproken. Op zondag mocht men niet reizen. Op maandag kon iedereen naar de 

gerichtsplaats komen (de beul bijvoorbeeld moest vanuit Deventer reizen) en op dinsdag kon 

de drost rechtsdag houden. Een rechtszaak is een geciviliseerde vorm van conflictoplossing. 

Daarvoor werd het conflict opgelost door een tweestrijd tussen de twee partijen in de 

verwachting dat de uitslag door een godsoordeel tot stand kwam. Maar de winnaar had alleen 

bewezen dat hij sterker was, maar niet dat hij gelijk had. Thincsus leeft nog voort in de huidige 

rechtspraak in de woorden rechtsgeding en kort geding. In de rechtspraak geldt niet het ‘recht 

van de sterkste’, maar juridische afweging van feiten en argumenten. Omdat er zoveel 

overeenkomsten zijn tussen Twente en Scandinavië, heeft Henk Woolderink geïnformeerd 

naar de taken van het Tinghus in Oslo. Dat gaf een aardige nuancering van de ideeën over de 

taken: er wordt inderdaad rechtgesproken, maar daaraan vooraf gaat veel meer aandacht uit 

naar bemiddeling (in Nederland met mediation aangeduid). Een andere belangrijke taak van 

het Tinghus is de omslag van de plaatselijke belastingen over de inwoners en de inning 

daarvan. De parallel van bemiddeling kennen we ook uit de middeleeuwen: veel geschillen 

werden beslecht door ‘dedingsvrienden’ (vertegenwoordigers van beide partijen) die een 

arbitraal oordeel in het geschil gaven. De omslag van bijdragen en belastingen over de 

inwoners van de buurschap was een taak van de holtink en de buurbank. Bron: 

Oudheidkamer Twente. 

 

Luther en Calvijn 

 

Sinds de Romeinse keizer Constantijn (306-336) zich tot het christendom bekeerde, groeide 
de macht van christendom en Kerk in Europa. In de middeleeuwen werd het gezag van de 
katholieke Kerk onaantastbaar. Na 1300 nam in West-Europa de kritiek toe op de 
buitensporige leefwijzen van geestelijken en op hun uitleg van de Bijbel. In de zestiende eeuw 
leidde deze kritiek tot een religieuze opleving, de Reformatie. Belangrijke vertegenwoordigers 
van de Reformatie werden onder anderen Maarten Luther uit Duitsland en Johannes Calvijn 
uit Frankrijk. In 1517 schreef de Duitse theoloog Maarten Luther zijn 95 stellingen, waarin 
hij zijn kritiek op de gangbare Bijbeluitleg uitte, en waarin hij een aantal misstanden aan de 
kaak stelde, zoals de handel in aflaten. Omdat Luther zijn kritiek niet wilde intrekken, werd 
hij in 1521 door de paus in de ban gedaan. Omstreek 1550 volgde de tweede reformatorische 
golf. Johannes Calvijn, predikant in Genève, keerde zich af van de katholieke Kerk. Hij ging 
nog verder dan Luther, die de Kerk nog door bisschoppen liet besturen. Calvijn liet de leiding 
van de Kerk over aan de door gelovigen gekozen kerkenraden. 

In de zestiende eeuw ontstond in Europa een breedgedragen protestbeweging tegen 
misstanden in de Katholieke Kerk. Critici als Luther als Calvijn hadden de bedoeling om de 
katholieke Kerk van binnenuit te hervormen. Hun geschriften werden door boekdrukkers (de 
boekdrukkunst was net vóór 1500 uitgevonden) verspreid. Ze werden ook in Twente door 
ontwikkelde mensen gelezen. Door de paus en andere kerkelijke leiders werd de Reformatie 
afgewezen en bestreden. Wat een hervorming van de Kerk had moeten worden werd een 
afscheiding. De Rooms-katholieke Kerk probeerde tijdens de zogenaamde Contrareformatie 
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verloren terrein terug te winnen. Een aantal bekwame pausen en de nieuw gestichte 
Jezuïetenorde droegen hieraan bij. 

Vanaf 1597, het jaar waarin prins Maurits Twente min of meer in handen had, werd de basis 
voor het protestantisme in Twente gelegd. De gereformeerde classis van Deventer stuurde 
predikanten naar Twente om daar de nieuwe leer te verspreiden. In 1602 werd Valerius 
Rostorp tot predikant van Losser en Denekamp benoemd. Bij de terugkeer van de Spaanse 
troepen, kort na Spinola's inname van Oldenzaal in augustus 1605, vluchtte Rostorp met al 
zijn collega's weg uit Twente en kreeg Denekamp weer rooms-katholieke geestelijken. 
Gedurende het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) bleef Oldenzaal in Spaanse handen en 
konden de rooms-katholieken op bescherming rekenen. Omdat het treurig gesteld was met 
de zielverzorging namen de kerkmeesters in 1613 Andreas Bruggink uit Wettringen aan tot 
hun zielverzorger. Hij was een zeer merkwaardig persoon. Als lutheraan kon hij goed overweg 
met de roomsen en de aanhangers van het protestantisme. "Hij hinkte op beide zijden." Dit 
hield hij ook nog vol toen de protestanten na de herovering van Oldenzaal door prins Frederik 
Hendrik (1626) in Twente de macht kregen. Ondanks het feit dat hij goed met zijn 
gemeenteleden overweg kon en de classis veel door de vingers zag en hem in 1626 zelfs "voor 
goet gekent" noemde, ontkwam Bruggink toch niet aan de zuivering. Omdat hij niet vrijwillig 
van zijn ambt afstand wilde doen, werd de kerk in mei 1633 in opdracht van de Staten 
voorlopig gesloten, en in het voorjaar van 1635 volgde de afzetting van Bruggink. 
 

Op 8 oktober 1635 begon de protestantse predikant Gerhardus Palthe zijn werk in Denekamp. 
Hij trof slechts enkele protestantse gezinnen aan. Het merendeel van de analfabete bevolking 
hing tussen het roomse en het protestantse geloof. Als gevolg van de Munsterse oorlogen 
(1665-1666 en 1672-1674) kwam er een ommekeer. In die jaren kwam de kerk, tot twee keer 
toe, voor korte tijd, weer in rooms-katholieke handen. Predikant Palthe vluchtte naar 
vrienden, de familie Van Ittersum op het Huis Noord Deurningen, waar hij voor de 

protestanten bleef preken. Ten tijde van de tweede Munsterse bezetting overleed hij. Toen de 
legers van bisschop Van Galen waren afgemarcheerd, werd zijn zoon Johannes Palthe 
bevestigd als predikant. Hij bleef in zijn gemeente werkzaam tot zijn dood in 1702. 
 
 
 

Vuurstedenbelasting  

 

De lasten van landbestuur en -verdediging drukten van oudsher vooral op de schouders van 
de boereningezetenen. Eén van de oudst bekende belastingaanslagen is het Schattingregister 
van 1475. Tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zou de belastingdruk 
aanzienlijk toenemen. Tussen 1675 en 1758 was voor de armste bevolkingsgroepen de geringe 
stijging van inkomens toe te schrijven aan de verzwaring van de belasting. 

Een schatting was een incidenteel verzoek van de landsheer (bisschop van Utrecht) aan de 
eigenaren van onroerend goed op het platteland om zijn militaire uitgaven te betalen. In het 
Schattingsregister vinden we onder Denekamp Elverking (erve Elferinck of Elferman in 
Berghum) als één van de belaste erven, dat voor 3 Rijnlandse gulden werd aangeslagen. De 
Rijnlandse goudgulden werd in de veertiende tot  zestiende eeuw geslagen door de keurvorsten 
aan de Rijn, was gelijk aan 27 stuivers en tot 1577 betaalmiddel in Overijssel. Een arbeider 
verdiende toen ongeveer vier stuivers per dag. 
 
In de zeventiende en achttiende eeuw werd een belasting onder de naam "verponding" 
geheven. In 1600 voerde de Republiek deze belasting in, die werd geheven op onroerend goed, 
zoals grondstukken en huizen. Vrijgesteld waren bezitters van goederen binnen de 
stadsgrachten, evenals armlastigen. Bij bouwland moest voor elke mudde gezaai (ongeveer 

0,3 ha ingezaaid land) 15 stuivers worden betaald. Voor het overige land werd van de 
pachtsom de 7de Penning (het zevende deel) geheven. In 1601 was het erve Elferinck 12 
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mudde (ongeveer 3,6 ha) zaailand en 4 "dachmall" (2,3 ha) hooi groot. Het register van 1764 
geeft een volledig overzicht van het aantal gezinnen. Samen met de volkstellingen van 1748 
en 1795 geeft deze bron inzicht in de samenstelling van de bevolking in Twente van die tijd. 

De belasting op paarden dateert van 1602. De belasting werd geheven op paarden van twee 
jaar en ouder. Afhankelijk van plaats of streek betaalde men 12, 10 of 8 stuivers per paard. 
Vanaf 1612 moest er voor de zogenaamde "reliqua" (schapen, varkens en bijenkorven) jaarlijks 
1 stuiver worden opgebracht. Elferinck had vier paarden, zes varkens en twee schapen. 

In 1598 besloten de Staten van Overijssel belasting te heffen op vuursteden (stookplaatsen). 
Hierbij ging het om een soort belasting op huizen, waarbij de grootte van het huis en daarmee 
het te betalen bedrag afgemeten werd aan het aantal kamers waar een vuur kon worden 
gestookt. Het schoorsteen- of vuurstedengeld werd pas ingevoerd in 1628. Iedere stookplaats 
werd met twintig stuivers belast. In bepaalde gevallen kon men vrijstelling krijgen, zoals bij 
armlastigheid of als de inrichting van het huis sterk was verwaarloosd. Elferman werd voor 
één oven aangeslagen. 

Een andere vorm van belasting was het "hoofdgeld" dat door de Staten van Overijssel in 1675 
werd ingevoerd. Voor iedereen die ouder was dan 16 jaar moest het gezinshoofd 15 stuiver 
betalen. In het register van 1764 is 40% van de bevolking in het gericht Ootmarsum 
onvermogend en niet in staat het hoofdgeld te betalen. Elferman moest drie gulden betalen. 

In 1693 gingen de Staten van Overijssel ertoe over mensen al naar gelang hun vermogen aan 
te slaan voor een bepaald bedrag aan "zoutgeld". Het te betalen bedrag was gebaseerd op de 
taxaties van de "1000ste Penning", een in 1638 ingestelde belasting op onroerend goed. 
Vandaar dat de registers van de "1000ste Penning" en het "zoutgeld" uit 1694 bij elkaar zijn 
gevoegd. Elferman moest f 1,‒ en 10 stuivers betalen. 

In 1749 besloten de Staten van Overijssel een eenmalige belasting op het inkomen, "hoofdgeld" 
te heffen. Voor elk lid van het huishouden moest worden betaald, uitgezonderd kinderen. Er 
waren twaalf inkomensklassen. Huishoudens met de laagste inkomensklasse, van f 100,‒ tot 
f 200,‒ per jaar, betaalden jaarlijks f 1,‒ per belastingplichtige persoon. De hoogste 
inkomensklasse, met meer dan f 5000,‒, droeg f 14,‒ af. Elferman moest in de tiende klasse 
voor vijf volwassenen f 10,‒ betalen. 

In 1795 veroverden Franse troepen de Republiek. Napoleon wilde een modern bestuur en 
belastingsysteem. De "verponding" werd in 1806 vervangen door een uniforme landelijke 
grondbelasting. Vanaf 1808 moesten huishoudens belasting op hun inkomen betalen. Deze 
belasting is de voorloper van ons huidige inkomstenbelastingstelsel. Er waren 41 
inkomensklassen met tarieven van 50 cent tot f 1200,‒. Elferman werd in de 34ste klasse voor 
f 10,‒ aangeslagen. 
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1900, de Achterbrink, in het midden huis van veehandelaar en cafebaas Isaäk ten Brink (nu 
slagerij Blokhuis), foto Stichting Heemkunde Denekamp. 

 

 

Maurits overnacht in Bögelscamp 
 

De voormalige havezathe Beugelscamp lag bij Denekamp. In 1380 wordt het huis voor het 
eerst genoemd. Het Huis Beugelscamp is in 1823 gesloopt. 

Op 21 oktober 1597 verbleef een bijzondere gast in Huis Bögelscamp: prins Maurits van 
Oranje. Het huis van de adellijke familie Van Twickelo was verreweg het mooiste in de 
omgeving. Samen met zijn stiefmoeder prinses Louise de Colingy, zijn halfzus prinses 
Charlotte Brabantine en zijn halfbroer Frederik Hendrik, de latere opvolger van Maurits, vond 
hij in huis Bögelscamp, tijdens het beleg van Oldenzaal, een onderkomen. Enkele dagen later 
trok het leger verder en "toog duer Dennecam" naar het Duitse Lingen. 

De Tachtigjarige Oorlog begon in 1568 met een eerste overwinning van Willem van Oranje bij 
Heiligerlee, waar hij probeerde de Spaanse bezetting door Alva van de Nederlanden te 
beëindigen. De oorlog eindigde in 1648 met de vrede van Munster, waarna "de Nederlanden" 
werden erkend als onafhankelijke staat. Het is de oorlog die de bevolking van de Noordelijke 
Nederlanden de onafhankelijkheid gaf van het Spaanse rijk. Vanaf nu konden wij onze eigen 
weg bepalen en onze eigen toekomst inrichten. Willem van Oranje (Vader des Vaderlands) 
heeft hierbij een cruciale rol gespeeld. Toen Willem van Oranje in 1584 door Balthasar Gerards 
werd vermoord, volgde zijn 18-jarige zoon Maurits hem op als stadhouder van Holland, 
Zeeland, Utrecht, Friesland, Gelre, Overijssel en Groningen. De zaken stonden er slecht voor. 
Zijn leger was zwak en leed nederlaag op nederlaag. Maar Maurits ging voortvarend te werk. 
Eerst hervormde hij het Staatse leger. Toen het Spaanse leger was verzwakt door oorlogen 
elders, zag hij de kans schoon om in de aanval te gaan. Prins Maurits behaalde al snel 
meerdere militaire successen, waardoor het gehele noordoosten van de Nederlanden in 1597 
op de Spanjaarden werd veroverd. Prins Maurits stierf op 23 april 1625 te Den Haag. Zijn 
halfbroer Frederik Hendrik van Oranje volgde hem op. 

Na herhaaldelijk aandringen van de gewestelijke Staten van Overijssel ging hij samen met een 
leger op pad om Twente te veroveren. De veldtocht begon in Rijnberk en had als einddoel 
Lingen. Hierdoor moest het Staatse leger ook Twentse steden innemen. De veldtocht duurde 
van augustus tot november 1597. Enschede werd zonder slag of sloot door het Staatse leger 
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ingenomen. Vanuit Enschede ging Maurits met het Staatse leger naar Oldenzaal, dat na een 
korte beschieting werd veroverd. Ook Ootmarsum viel na 2 dagen in Staatse handen. Na de 
overgave van Oldenzaal ging prins Maurits met zijn leger via Denekamp op weg naar het 
Duitse Lingen. De gevolgen van de oorlog voor de bevolking waren verschrikkelijk. 
Inkwartiering, vorderingen, plunderingen en schade waren beproevingen waar het platteland 
onder te lijden had. "Die marke van Lattorpe is bedorven dorch het leger van Syne maiesteyt 
the Degenichem (Denekamp)" vermeldt het verpondingsregister van 1601. 

Oldenzaal was in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog de belangrijkste stad van Twente. Toen 
het beleg van Oldenzaal begon op 19 oktober 1597, werd de stad verdedigd door maar 400 
man, die slechts enkele kanonnen tot hun beschikking hadden. De Spaanse soldaten die de 
stad moesten beschermen, zagen zelf ook in dat een gevecht met het Staatse leger alleen maar 
kon leiden tot een nederlaag. Na de nodige beschietingen, gaf de stad zich al op 23 oktober 
1597 over. 

Toen de overgave van de stad Ootmarsum werd geëist, werd dit eerst geweigerd. Soldaten en 
burgers gaven aan, dat ze Ootmarsum met zijn roemruchte verleden niet wilden opgeven. 
Daarop zond prins Maurits een aantal kanonnen om de stad te dwingen zich over te geven. 
Na een korte beschieting gaf de stad op 21 oktober 1597 de ongelijke strijd op. Een 
kanonskogel in de kerk van Ootmarsum herinnert daaraan. 

De toenmalige bochtige hoofdweg van Oldenzaal naar Denekamp liep vóór 1830 via het 
(huidige) centrum van Beuningen. In het gedeelte van Beuningen naar Denekamp, ongeveer 
gelijk lopend met de huidige Oude Dijk, bevond zich een eenvoudige houten brug. Prins 
Maurits stak in 1597 hier de rivier de Dinkel over. Enkele honderden meters stroomopwaarts 
werd in 2010 een voetbrug (Mauritsbrug) aangelegd, die naar hem werd vernoemd. 
 

 

Nicolaaskerk 

 

Toen het christendom in onze contreien vaste voet en structuur had gekregen, moeten ook in 
Denekamp en de omringende buurschappen de vroegste christengemeenschappen zijn 
ontstaan. De geschiedenis daarvan is niet bekend. De gelovigen van de buurschap Denekamp 
waren aanvankelijk, neemt men aan, evenals die van Beuningen aangewezen op de kerk van 
Oldenzaal. Maar de kerkgang was moeilijk, vooral in de winter wanneer de drassige gronden 
langs de Dinkel nauwelijks begaanbaar waren. Dat moet een belangrijke reden zijn geweest 
om waarschijnlijk rond 1200 op een hoger gelegen plaats een houten kerkje of kapel te 
bouwen.  
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De benodigde grond daarvoor was beschikbaar gesteld door het Stift van Metelen in Duitsland, 
dat ook in deze streken bezittingen had en daardoor hier nog lange tijd invloed zou hebben in 
kerkelijke zaken. Het betrof hoogstwaarschijnlijk de grond van een groter erf, de Scholtenhof, 
waaraan een plaatselijke naam als Scholtenespad en Scholtenerf nog herinnert. Vanaf die tijd 
kon Denekamp zich tot zelfstandig kerspel of parochie ontwikkelen, waartoe ook Beuningen 
en Noord Deurningen behoorden en waarvan de oudste vermelding dateert uit 1276. 
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Ongeveer tezelfdertijd, omstreeks 1250, werd begonnen met de bouw van een bescheiden 
stenen kerk, die werd toegewijd aan de heilige Nicolaas. Het voornaamste bouwmateriaal 
hierbij was zandsteen uit de steengroeven van Bentheim en Gildehaus. De zware brokken 
moesten met de eenvoudigste middelen naar Denekamp worden vervoerd, over woeste 
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gronden als heidevelden, door bossen en moerassen. Op de bouwplaats werden ze 
waarschijnlijk op maat gekapt. Hoewel deze eenvoudige kerk in de loop der eeuwen nog enige 
keren is verbouwd en uitgebreid, is er van het oorspronkelijke gebouw nog altijd een klein 
gedeelte over. Althans dat neemt men aan op grond van bouw- en stijlkenmerken.  
Lang heeft men aangenomen dat daarna een eerste uitbreiding is ontstaan, de westelijke 
travee, het achterste deel van de kerk dat aan de toren grenst. Volgens de laatste inzichten 
lijkt het meer aannemelijk dat de oostelijke en westelijke schiptravee gelijktijdig met de oude 
kerk in de dertiende eeuw gebouwd zijn. Deze vroeg romanogotische kerk is in de vijftiende 
eeuw gewijzigd. Nieuw onderzoek van het houtwerk van de toren geeft aan dat deze van 
omstreeks 1445 dateert. 
 

 
 
 
Hoewel de toren behoort tot de St. Nicolaaskerk, is ze tegenwoordig eigendom van de 
gemeente. De toren heeft drie klokken. De Mariaklok werd in 1436 gegoten door ene Wilhelm 
("wilhelm me fecit" vermeldt deze klok), de Nicolaas in 1518 en de Salvator, de grootste, in 
1530. De klokkengieter van de beide laatste was Wolter Westerhues uit Munster. In 1921, bij 
een afgraving op de Klokkenberg, zijn de restanten teruggevonden van een gietkuil waarin 
mogelijk één van de klokken gegoten is. 
 
De kerk bestaat uit een eenbeukig schip van twee traveeën, gebouwd in de dertiende tot de 
vijftiende eeuw en een oostelijke uitbreiding van architect Wolter te Riele uit 1912. De beide 
traveeën van het eenbeukige schip, gebouwd in Bentheimersteen, worden overkluisd door 
kruisribgewelven. De gordelboog en de ribben van de gewelven rusten op kolonnetten, voorzien 
van kapitelen. De noord- en zuidwand van dit deel van de kerk hebben in elke travee en 
spitsboogvenster. De triomfboog vormt de aansluiting met het jongere deel van de kerk. De 
uitbreiding van de kerk is van buitenaf herkenbaar als een vierkant bouwvolume waarop een 
achtkantige tamboer met tentdak. Op de vier hoeken staan vierkante torentjes met eveneens 
tentdaken. De viering is in rode en roodbruine baksteen opgetrokken, onder een hoog 
opgaande koepel. Het koor is even hoog als het middeleeuwse schip, het transept is hoger en 
eindigt kort onder de aanzet van de kap over de koepel. In de oksels van het transept en het 
koor en van het transept en het nieuwe schip bevinden zich de zijbeuken. Aan de oostkant 
van het koor en de aangrenzende zijbeuken zijn een absis en twee absidiolen geplaatst. Door 
de verschillende richtingen en maten van de in maasdekking uitgevoerde schild-, tent- en 
zadeldaken van de bouwonderdelen, de diverse hoogtes en de viering met koepel en tentdak 
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wordt dankzij het rijke silhouet de indruk van een centraalbouw gewekt. Het aanzien van de 
kerk wordt verder gekenmerkt door gedrukte spitsbogen boven de ramen en spaarvelden 
(bovendien beëindigd door rondboogfriezen) en zandstenen blokken op de hoeken. De 
dakvlakken worden onderbroken en opgesierd door dakkapelletjes, een dakruiter op het koor 
en kruisen op de absidiolen en viering(torentjes). 
 
Hoewel zichtbaar aan de buitenkant zijn de gebrandschilderde ramen van Frans Nicolas en 
zijn zonen Charles en Francois, van Joep Nicolas en van Jan Schoenaker, vooral van belang 
voor het interieur. Dit interieur is uitgevoerd in schoon metselwerk, waaraan in de viering en 
het transept ingelegde gekleurde baksteen en schilderingen op muren en gewelven zijn 
toegevoegd. De ruimten zijn overkluisd met kruisgewelven, die ondersteund worden door 
gemetselde pijlers en granieten zuilen met zandstenen bladkapitelen. Pendentieven vormen 
de overgang van de koepel naar de kolommen en muren. Diverse details, zoals de beelden en 
het hekwerk met tracering tussen het transept en de noordelijke zijbeuk van het schip, zijn 
in zandsteen uitgevoerd.  
 
De houten banken, het altaar in de absis, en de tegels in middenpad en de paden tussen en 
langs de banken zijn gave voorbeelden van de vooroorlogse inventaris van de kerk. In de 
sacristie, aan de zuid-oostkant van de kerk zijn de oorspronkelijke geprofileerde uit twee 
soorten hout vervaardigde deuren en kasten nog aanwezig. Waardering De Sint Nicolaaskerk 
is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang: - als exponent 
van de bouwexplosie van katholieke kerken en pastorieën na het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Dat herstel was vooral in Twente decennia lang merkbaar 
vanwege: 
 
- de hoge kwaliteit van het vakmanschap en de toepassing van de neo-gotiek 
- de fraaie wijze waarop het jongere deel van de kerk samen met het middeleeuwse deel een 
geheel vormt  
- het fraaie interieur met de ingelegde bakstenen en schilderingen 
– de hoge mate van gaafheid waarin de kerk zich bevindt  
- de beeldbepalende ligging van de kerk in de oude kern in relatie tot het voormalige 
gemeentehuis en - het Kerkplein met achttiende en negentiende eeuwse bebouwing. 
 
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
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De Reformatie was een stroming die trachtte de misstanden in de Roomse kerk van binnenuit 
te bestrijden. De sympathisanten echter werden door Rome als ketters beschouwd en als 
zodanig tegemoet getreden. Een godsdienststrijd was ontstaan. In de Nederlanden viel deze 
bovendien samen met de vrijheidsstrijd. De Spaanse overheersers waren verbeten verdedigers 
van het katholicisme, terwijl de opstandelingen tegen hun gezag zich meer en meer verbonden 
met de hervormingsbeweging. De Reformatie verbreidde zich in de tweede helft van de 
zestiende eeuw in de Nederlanden en ook Denekamp kreeg ermee te maken. De wisselende 
militaire successen van de Spaanse ("paapse") of staatse (protestantse) legers bepaalden in 
grote mate welke godsdienstige richting in het dorp de overhand kreeg. Dat wisselde in 
Denekamp enkele keren. Maar de situatie veranderde in de  zeventiende eeuw steeds meer 
ten nadele van de roomsen. Er werden hun steeds meer beperkingen opgelegd. Het 
kerkgebouw kwam in handen van de kleine gereformeerde gemeenschap (1635) en de roomse 
godsdienst werd uit het openbare leven verbannen. De gelovigen konden alleen op geheime 
plaatsen, het erve Weerink aan de Brandlichterweg of over de Duitse grens, hun erediensten 
houden en de sacramenten ontvangen. 
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Inkervingen van de bouwers in de muur van de Sint Nicolaaskerk 
 
 
Een belangrijke rol speelden in deze moeilijke jaren de klopjes ("klöpkes"): vrome, ongehuwde 
vrouwen, die veel praktisch werk verrichtten voor de roomse gemeenschap, zoals het 
onderhouden van de communicatie (waarschuwingen!) of het godsdienstonderricht. Vaak 
hadden ze een eigen woninkje, het klöpkeshoes. Uiteindelijk werd het de katholieke 

gemeenschap van Denekamp toegestaan een eigen "Kerckhuys buyten het dorp" te bouwen. 
Baron van Raet, heer van de havezate Bögelscamp, stelde in 1770 de nodige grond 
beschikbaar (aan wat thans de Wilhelminastraat heet) en de gelovigen zelf de benodigde 
financiën. Deze noodkerk zou tot aan 1810 dienst doen. In dat jaar kregen de katholieken bij 
koninklijk besluit van koning Lodewijk Napoleon de Nicolaaskerk terug. Met de nodige 
bouwkundige veranderingen is het kerkgebouw tot op heden door de rooms-katholieke 
parochiegemeenschap in gebruik. 
 
 
 

Erve Scholte Lubberink  

 
 
Het erve Scholte Lubberink aan de Dorpsstraat in Lattrop (Lattorpe) wordt al in 1395 

genoemd. Dit erf in de Bossemhook staat vermeld in het schattingsregister 1475. Omstreeks 
1600 wordt eigenaar Denum genoemd. Het was een leengoed van het Huis Putten. Van 1632 
tot 1799 was het eigendom van Huis Breklenkamp. In 1799 volgde verkoop van het erf aan 
Harm Hendrik Beernink (ofwel Scholte Lubberink) en tegelijkertijd aan Jan Hendrik Stokke 
(ofwel Tijscholte) het toen afgesplitste erf Tijscholte. In de zeventiende en  achttiende eeuw 
heeft erve Scholte Lubberink als schuilkerk gediend voor de katholieken. De huidige eigenaar 
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draagt nog steeds die naam. In het schattingsregister van 1475 staan twaalf Lattropse 
boerderijen. Scholte Lubberink is misschien de bekendste, maar ook Bonke, Stokke, 
Boomhuis, Reerink, Bosman, Wigger, Hofste en Dasseler zijn nog steeds voorkomende 
erfnamen. 
 

 

Erve Scholte Lubberink komt met ongeveer tachtig Denekampse boerderijen voor in dat 
schattingsregister van 1475, een register van te innen belasting. Het register is het meest 
volledige document van Twentse boerenerven. Het is opgesteld door de rentmeester van 
Twente, Roelof van Beverfoorde, in opdracht van de bisschop van Utrecht, David van 
Bourgondië. De bisschop was landheer van Twente. Er is onderscheid gemaakt in gewaarde 
erven en gewaarde katersteden (keuterboerderijen), die naar gelang hun status belasting 
betaalden. Gewaard hield in, dat ze aanspraak mochten maken op gebruik van woeste grond. 

Erve Eekman, aan de Brandlichterweg, was zo'n gewaard erf. Eekman komt voor op zeer oude 
landkaarten. Het was eigendom van de graaf van Bentheim en later van havezate Singraven. 
Aan het begin van de zestiende eeuw stond het als "belmondig" (verlaten) te boek. In 1915 
werd het verkocht. Tegenwoordig is Pil eigenaar. Buurschap Denekamp kende in 1475 negen 
erven: Elferman, Remerman, Otman, Eekman, Auskamp, Sombekke, Broekhuis, Sonderhuis 
en Schiphorst. De eerste vijf bestaan nog. Dorp Denekamp had vijf erven of boerderijen, te 
weten Gervelink, Alerdink, Luinink, Weerink en Scholtenhof. Inmiddels zijn deze allemaal 
verdwenen. Straatnamen herinneren er nog aan. 
 
Erve Aarnink, aan de Ootmarsumsestraat, bestond al in de dertiende eeuw. Later werd het 
een landsheerlijk domein, eigendom van de Staten van Overijssel. Omstreeks 1554 bezat het 
Huis Ootmarsum "de grove en smale tienden" (gedeeltelijke opbrengst) van dit erf. Luyken en 
Hueskens worden omstreeks 1600 als eigenaar genoemd. In 1753 kreeg Jan Aernink 
toestemming van de Staten van Overijssel om een nieuw huis te bouwen. In 1764 werden er 
huwelijkse voorwaarden opgemaakt tussen Jans zoon Hendrik en Gesina ter Morsche. Toen 
Hendrik overleed (1765), hertrouwde Gesina met Herman Ensink, die de naam Aarnink 
aannam. In 1811 werden "de grove en smale tienden" verkocht aan Hendrik Aarnink voor f 
850,‒. Tilligte was in 1475 een buurschap waar de erven en boerderijen (21) wijd en zijd 
verspreid lagen. Het dorp Tilligte bestond nog niet. Tilligte had twee hoven: erve Scholtenhave 
als De Hoff to Tilgede en erve Aarnink als De Hoff to Arning. Erfnamen als Varwick, Borggreve, 
Mazeland, Beijerink, Mensman, Enkman, Groeneveld zijn in Tilligte nog steeds terug te 
vinden. 
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Erve Scholte, aan de Jonkershoesweg, werd in 1391 verkocht door Baldewijn van den Laer 
aan Berend, graaf van Bentheim. In 1475 kreeg het belasting opgelegd van één schilt oftewel 
30 stuivers. Erve Scholte had het markerichterschap, in wezen het voorzitterschap van de 
markevergadering. In 1651 werd het verkocht aan A.H. van Raesfelt op Twickel. Laatste 
bewoner was Scholten, eigenaar Huis Twickel Delden. Langs tien boerdrijen moest de 
rentmeester in Breklenkamp om de schatting te innen. Van deze tien worden Brookman, 
Lutke Veldman, Alberman, Grote Veldman, Nijhof, Molendijk en Scholten, dat in 1475 als ‘De 
Hoff’ optrad, nog steeds genoemd. 
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Familie Scholte Lubberink 

 

Erve Ahuys aan de Penninksbrugweg wordt in 1396 al genoemd. Het was ooit bezit van de 
graaf van Bentheim en de bewoners waren horig. De oudst bekende boer was Gerdt 
Johannink. Ook in deze tijd wordt het erf, terwijl het al langere tijd door Laarhuis wordt 
bewoond, met de oude erfnaam Ahuys aangeduid. Dat is kenmerkend in Twente. Noord 
Deurningen was met liefst zevenentwintig boerderijen een agrarisch intensieve buurschap. 
Een tiental zijn versnipperd geraakt, onderdeel geworden van het Singraven of de Sint 
Nicolaasstichting of anderszins verdwenen. Brandehof, Westerhof en Ottinkhof waren 
hofboerderijen. Naast deze hofboerderijen komen namen van oorspronkelijke erven uit 1475, 
al of niet nog bestaand, nog steeds voor. Iland, Eppink, Wiefferink, Johannink, Tijman, 
Dubbelink, Zwiep, Schildman, Loman, Nosselboer, Wiegink, Koehorst, Grashof en Ahuis zijn 
er voorbeelden van. 
 

 

De Scholtenhof verkocht 

 

Tien kilometer achter het Duitse Ochtrup ligt aan de Vechte een plek waar in 889 een 
nonnenklooster van de orde der Augusterinnen werd gesticht. Dit klooster groeide uit tot het 
huidige stadje Metelen. Het klooster ressorteerde niet onder de bisschop van Munster, maar 
onder de koning van het Oostfrankische Rijk. Hij beschermde het niet alleen, maar gaf het 
ook gerechtelijke bevoegdheden. Het klooster mocht bijvoorbeeld om die reden recht spreken. 
In de eerste eeuwen van het bestaan was het klooster een zuiver religieus instituut. In latere 
tijden verminderde dat, hoewel de godsdienst een belangrijke rol bleef spelen. Het klooster 
werd een stift voor adellijke meisjes, die niet strak in het gareel van een kloosterorde wensten 
te lopen. Regelmatig schonk de Duitse keizer het klooster boerderijen, die vervolgens aan 
boeren in bruikleen werden gegeven. 
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De Scholtenhof 

 
Boerderijen waren veelal in het bezit van landsheren, kerken of kloosters, die boeren de 
gelegenheid gaven boerderijen te exploiteren, waarbij de boeren de plicht hadden afdrachten 
te doen in de vorm van geld of goederen. De boeren waren horig(afhankelijk) aan de landsheer. 

Ze waren gebonden aan de grond van hun heer. Deze afhankelijkheid werd horigheid 
genoemd. De boeren ontvingen als horigen bescherming en financiële hulp. Bij verkoop van 
het erf aan een andere landsheer bleef de boer veelal op het erf. Bij overlijden van de horige 
kon het gebruiksrecht van het erf overgaan op een familielid. 

Het stift Metelen bezat in de middeleeuwen een honderdtal boerderijen in Twente, waaronder 
enkele in Denekamp, Mekkelhorst, Beuningen en Noord Deurningen. Het belangrijkste bezit 
van Metelen in de marke Denekamp was de Scholtenhof, ooit gelegen aan de huidige 
Wilhelminastraat en aan Metelen geschonken door de Duitse keizer. Stift Metelen heeft de 
rechten op de Scholtenhof overgedragen door belening aan Westfaalse ridders, maar later 
teruggekocht. 

De Scholtenhof, als eigendom van stift Metelen, trad waarschijnlijk op als hoofdhof voor de 
andere erven van horige boeren in de marke Denekamp. Zij zal het hofrecht, dat min of meer 
de "spelregels" waren tussen hofbeheerder en de horige boeren, hebben toegepast. Bij de 
stichting van het kerspel (parochie) Denekamp en de bouw van de Nicolaaskerk heeft het stift 
Metelen een rol gespeeld. De grond waarop de kerk is gebouwd, was eigendom van de 
Scholtenhof. Dat de Scholtenhof bepaalde ererechten heeft gehad bij de kerk blijkt uit een 
overlevering. In de tijd dat op de Scholtenhof de rogge van het land werd gehaald, werd om 
11.30 uur de kleine klok van de kerk geluid. De Scholtenhof was genoemd naar de "scholte" 
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of de markerichter, de belangrijkste man van een marke. In belastingregisters van 1475 en 
1601 werd de Scholtenhof ook wel aangeduid als Schultthoff en De Hoff. 
 
De invloed van het stift Metelen moet groot zijn geweest. In 1613 verkocht de markerichter 
van Denekamp samen met de ambtman van het stift Metelen markegronden aan Denekampse 
boeren. De eigenaren van bezittingen aan de Duitse kant van de grens beseften tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) dat hun invloed in de Lage Landen afnam en waren bang 
voor het verlies van hun bezit. Ruil en verkoop van Nederlandse erven begon daarom juist in 
die periode gestalte te krijgen. In 1654 werd het Scholtenhof van Metelen verkocht aan Wolter 
Voet, de eigenaar van de havezate Bögelscamp. Op 12 april 1655 werd het door abdis Agnes 
Anna van Ketteler van Metelen gerechtelijk overgedragen aan Wolter Voet. De rol van Metelen 

in Denekamp was uitgespeeld. 
 
De Scholtenhof is nu geheel verdwenen. Slechts enkele veldnamen en de straatnamen 
Scholtenespad en Scholtenerf herinneren nog aan de oude belangrijkste hof van het dorp en 
marke Denekamp. Opmerkelijk is dat op de kadastrale kaart van 1832 op de plek waar ooit 
de Scholtenhof stond, ene Gerrit Jan Scholten als eigenaar van de percelen en de bebouwing 
vermeld staat. Deze bewoner kan de naam van het vroegere Scholtenhof overgenomen hebben. 
 
 
 

De molens van Singraven 

 

Landschapsschilders als Hobbema, Ruisdael en Oppenoorth en tekenaars als Pronk, De Haan 
en Meyling hebben ervoor gezorgd dat wij weten hoe de omgeving van Denekamp er eeuwen 
geleden heeft uitgezien. Schilderijen en tekeningen van kunstenaars hebben niet alleen een 
grote artistieke waarde, zij hebben ook cultuurhistorische betekenis. Dat geldt zowel voor de 
afbeelding van een landschap als die van een bouwwerk. Aan de hand van het werk van de 
kunstenaar kan men zien wat er in Denekamp en omgeving in de loop der tijden is veranderd. 

 Mr. W.J.F. Laan, de vroegere eigenaar van het Singraven, was een verwoed kunstliefhebber, 
die naast het bezoeken van tentoonstellingen en musea ook zelf een uitgebreide 
kunstverzameling aanlegde. Kerstmis 1928 bezocht hij een aan de Nederlandse schilderkunst 
gewijde tentoonstelling in het Louvre in Parijs. Bij het bekijken van een schilderij van Meindert 
Lubbertzoon Hobbema (1638-1709) "De Watermolen" ("Le moulin à eau"), geschilderd in 1663, 
viel hem op dat omgeving, landschap en gebouwen zeer veel overeenkomst hadden met het 
Singraven. Dat het hier inderdaad om het Singraven ging, bleek uit een vergelijkende studie 
van de historici Döhmann en Dingeldein. Zij hebben de situatie bij Hobbema vergeleken met 
die op Schoemakers tekening uit 1729. Het verschil was de watermolen, een zaagmolen, die 
alleen bij Hobbema is afgebeeld en naderhand is afgebroken, vermoedelijk bij de ingrijpende 
verbouwing van Singraven. Dat Hobbema op het Singraven is geweest, is aannemelijk. Rond 
1660 ging hij met zijn leermeester Jacob van Ruisdael op studiereis naar het Nederlands-
Duitse grensgebied, naar Bentheim. Zij hebben toen ook een bezoek aan het Singraven 
gebracht. Van Ruisdael is het werk "Twee watermolens en een Open sluis bij 
Singraven". Behalve in het Louvre hangt er een bijna gelijk schilderij met watermolens op het 

Singraven, "Village with watermills" van Hobbema in de National Gallery in Londen. Ook het 
Mauritshuis in Den Haag bezat een versie; dat schilderij werd aan de National Gallery van 
Ottawa geschonken. Versie nummer vier hangt in het museum in Minneapolis. Op Huis 
Singraven hangt een zeer goede kopie van de Hobbema die Laan in het Louvre zag. 
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Andries Schoemaker (1660-1735) was een rijke textielkoopman uit Amsterdam, die als grote 
passie had het verzamelen van historische en topografische tekeningen van steden en dorpen, 
kerken en kastelen in Nederland. Deze tekeningen, meer dan 2.600, liet hij maken door 
eigentijdse kunstenaars als Cornelis Pronk (1691-1759) en diens leerling Abraham de Haan 
(1707-1748) en Abraham Meyling. Met deze kunstenaars kwam hij "van Amsterdam naar 
Zwolle gevaren" (1729 en 1732). In een uitgebreid verslag beschrijft hij hoe zij vervolgens per 
koets en te paard "over de hobbelde bobbelde heyde" langs dorpen, buurschappen en 
buitenplaatsen trokken. Zo maakte Pronk ook tekeningen van de kerk in Denekamp en van 
het Huis Singraven. Op de tekening van Pronk wordt duidelijk, hoe de kerk er vóór de 
verbouwing in 1810 heeft uitgezien. De tekeningen van het Huis Singraven van Pronk zijn 
zeer betrouwbaar. De in de zomer gemaakte schetsen werden in de winter, wanneer er niet 
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gereisd kon worden, uitgewerkt. Pronk, de Haan en Meyling verdienden f 2,50 per dag met 
hun werk. Van Meyling is er de tekening van de havezate Breklenkamp. 
 
Abraham Willem Floh (1793-1831) schilderde in 1829 de heilige Nicolaas. Op dit schilderij 
ziet men ook de afbeelding van de toenmalige parochiekerk van Denekamp. Dit schilderij werd 
in 1976 door Berend Seiger gerestaureerd. Het hangt in de Sint Nicolaaskerk in Denekamp. 
Johan Bartold Jongkind (1819-1891), geboren in Lattrop, verhuisde in 1820 naar 
Vlaardingen. Hij werd de voorloper van het Franse Impressionisme. Van hem zijn er geen 
werken die betrekking hebben op Denekamp. Wel staat er een monument ter zijner 
gedachtenis aan de Frensdorferweg. 

Willem Oppenoorth (1847-1905) en Arnold Marc Gorter (1866-1933) zijn twee, internationaal 
onderscheiden, landschapsschilders. Zij verbleven vaak in hotel Dinkeloord. Van daar trokken 
ze langs de Dinkel. Oppenoorth heeft dit riviertje bespied en op het doek meesterlijk 
weergegeven. Verder trokken ze naar de Mekkelhorst, het Hornven, de Bögelscamp en het 
Singraven. In 1902 was er in de Pulchri Studio in Den Haag zelfs een tentoonstelling van het 
werk van Oppenoorth, dat rond Denekamp ontstaan is. Gorter, die een ontwikkeling 
doormaakte van de Haagse School naar het Impressionisme, was de man van de stille natuur 
in voor- en najaar en van de berk, die met haar witte schors afsteekt tegen zijn omgeving. 
 

 
Burgemeester Antoni Palthe 
 

 

In het jaar 1729 bezocht reiziger Andries Schoemaker het gebied van Twente en Bentheim en 
passeerde te voet het dorpje Denekamp. Hij maakte een schets van de dorpskerk en noteerde 
in zijn dagboek: "Denecham is een dorp gelegen in de proventie van Over Issel grensende naar 
het graafschap Bentem: omtrent ter halver wegh tussen Ootmarschen en Gilhuys dicht aan 
het reviertje den Dinkel; Denecham is een redelijk dorp in dat gewest, maar gans niet regulier 
en heeft rondom sig deftige zaaijlanden en houtgewas dat zeer aangenaam voor 't oog is…". 

Het dorp omvatte niet meer dan 80 tot 90 huisjes, of beter gezegd kleine boerderijtjes, want 
dat zullen het geweest zijn. Tussen de huisjes was veel groen in de vorm van kleine 
boomgaarden en groentetuintjes. Volgens de volkstelling van 1748 woonden er 449 personen 
in het dorp, wat inhoudt dat het beduidend kleiner was dan het huidige Tilligte, Lattrop of 
Noord Deurningen. Het dorp bestond uit twee kernen, rondom de kerk en de Brink. Bij de 
kerk lagen de woningen langs een vijftal straatjes. Op de Brink enigszins verspreid, omdat 
rondom elk boerderijtje meer grond lag voor het vee en het verbouwen van gewassen. De 
nauwe straatjes waren met keien geplaveid en direct buiten het dorp begonnen de zandwegen. 
De weg naar Oldenzaal liep via de huidige Wilhelminastraat en naar Nordhorn via de 
Spittendijk. Naar Ootmarsum moest men via het Singraven, want daar lag een degelijke brug 
over de Dinkel. De grote stenen kerk behoorde sinds 1635 toe aan de protestanten. De 
katholieken hielden de kerkdiensten in een schuur op het erve Weerink aan de 
Brandlichterweg of gingen naar Brandlecht, dat niet naast de deur lag. Er waren ook al drie 
joodse gezinnen ten tijde dat de volkstelling van 1748, maar een synagoge zou nog een eeuw 
op zich laten wachten. 

Die volkstelling biedt een aardig inkijkje in dat dorpje aan de grens. Toen de telling werd 
opgemaakt, bleken er 77 gezinnen met daarnaast nog alleen- of samenwonenden te leven. 
Denekampse namen uit die tijd in het dorp waren Albers, Elferink, Evers, Busscher, 
Brandehof, Kuijpers, Mulder, Hermeling, Keiser, Lutters, Meiners, Rakers, Schiphorst, 
Tukkers en Veldmaat. Dit wil niet automatisch zeggen dat er tussen genoemde en huidige 
namen een familierelatie bestaat, hoewel de namen bekend klinken. Het dorp had een 
eenvoudig dorpsbestuur, waarvan een "borgemeester", zoals hij genoemd werd, de leiding had. 
De titel burgemeester mocht voor een dorp, in de tijd dat het tot het richterambt Ootmarsum 
behoorde, eigenlijk niet gebruikt worden, maar Antoni Palthe noemde zich toch zo. Hij inde 
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belastingen, voerde de administratie en onderhield de contacten met de richter van het 
richterambt. Ook speelde hij een rol bij een justitiële activiteit als de controle op bedelaars en 
landlopers, hoewel een veldwachter, de "armenjager", het werk zal hebben gedaan. Palthe 
legde verantwoording af. Eerst aan een vijftiental dorpsgenoten, later met het Sint 
Nicolaasfeest in de kerk aan de dorpsgemeenschap. 

De geestelijkheid bestond in 1748 uit de priester Gerhard Johan Kistemaker, de predikant 
Isaac Westerlo en de rabbi Levi Meijer. Joachim Adolf Broese onderwees de kinderen. 
Voorgangers van Westerlo waren Gerhardus en Johannes Palthe en Johannes Weerman. De 
familie Palthe, oorspronkelijk afkomstig uit Schüttorf, was een vooraanstaand geslacht en in 
de volkstelling lezen we onder andere dat Antoni's zoon Jan Arent in Franeker voor arts 
studeerde. De Palthes moeten in die kleine gemeenschap een belangrijke rol hebben gespeeld. 
Antoni zijn grootvader Gerard was, hoewel hij in Ootmarsum woonde, vanaf 1635 de 
Denekampse predikant. Ook Antoni's vader Johannes kon zich predikant in Denekamp 
noemen. Verder was Antoni's oom Berend zowel organist als onderwijzer. En of dat nog niet 
voldoende was, trouwde zijn zuster Aleida met predikant Johan Weerman, de opvolger van 
Johannes Palthe. Van deze Palthes stammen alle latere Van Wulfften Palthes en Racer Palthes 
af. In de zeventiende en achttiende eeuw heeft de familie Palthe ontegenzeggelijk een 
dominerende rol in Denekamp gespeeld. 
 

 

De markeschool 

 

De landmeter die tussen 1812 en 1832 de opdracht kreeg om voor kadastrale registratie de 
grondpercelen in Tilligte op te meten, moet verbaasd zijn geweest. Hij zal, komende van 
Ootmarsum of Denekamp, gezocht hebben naar een kerkje omgeven door woningen of andere 
panden. Het enige wat hij aantrof waren ver uit elkaar liggende boerderijen. Daar waar nu het 
dorp Tilligte ligt, zag hij alleen een klein schooltje, ongeveer op de plek waar nu de Mariakapel 
staat. Het lag op een bijna 5 ha groot stuk grond van de marke Tilligte. De eigenaars van de 
marke hadden in 1788 al een schooltje willen opzetten. Dat was hun toen niet gelukt, maar 
in 1797 was het zover. Het gebouwtje, dat de landmeter zag, was het markeschooltje. Op de 
kadastrale kaart van omstreeks 1830 is het schooltje dus het enige gebouw in die omgeving. 
Zelfs een kerk was er nog niet, want de Waterstaatskerk, die in 1830 werd ingewijd, was nog 
niet op die allereerste kadastrale kaart getekend. Kerkdorpen als Tilligte, maar ook Lattrop en 
Noord Deurningen moesten nog groeien. 

Denekampse kerkdorpen hebben zich pas in de laatste twee eeuwen ontwikkeld. De kerk trok 
nieuwe bewoners aan. Eerst misschien keuterboertjes, later ambachtslieden, die hun clientèle 
vonden bij de agrariërs, die van hun boerderijen kwamen en daar hun paarden lieten beslaan 
of andere karweitjes opknappen. Vaak moest de klant wachten en werd hij in de keuken 
getrakteerd op koffie of een borrel. Daaruit ontstonden de eerste tapperijen. In de volkstelling 
van 1839 treffen we in Tilligte al drie tappers aan (Johannes Mensink, Evert Beijerink en Jans 
Weenders). Daarnaast komen al ambachten voor als kleermaker, klompenmaker, 
wagenmaker, timmerman en strodekker. Naarmate de tijd vorderde, ontwikkelde het dorp zich 
verder. Het jaar 1847 bracht een belangrijk keerpunt. De marke werd opgeheven en daarmee 
de woeste grond verdeeld. Waarschijnlijk is de 5 ha woeste grond, waarop het markeschooltje 
stond, aangewend voor de bouw van de eerste burgerhuisjes. In 1839 werd de markeschool 
vervangen door een echte lagere school, wat nadien nog enkele keren gebeurde. Datzelfde 
onderging de kerk in 1916. Tilligte groeide uit tot een echt kerkdorp, met de eerste spaarzame 
winkeltjes en waar begin  twintigste eeuw verenigingen een bijdrage leverden aan het sociale 
leven. 
 
De ontwikkeling van Lattrop kan als een blauwdruk worden gezien van Tilligte. Weliswaar trof 
de landmeter de eerste kerk van Lattrop aan. Dat kon ook, want het eerste (Waterstaats)kerkje 
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werd al in 1818 of 1819 ingewijd. In 1926 zou deze kerk worden vervangen door de huidige. 
In Lattrop was al in 1740 sprake van een markeschooltje op het erf Tijscholte, dat in 1796 
werd verwoest. Omstreeks 1800 werd het vervangen door een nieuw schooltje op de 
zogenaamde Schoolberg, aan de huidige Braakweg. De oude school hield het lang uit, tot in 
1922 een nieuwe bijzonder fraaie school aan de Dorpsstraat werd gebouwd. Ook in Lattrop 
vestigden zich midden negentiende eeuw inwoners rondom de kerk. Het centrum van Lattrop 
kreeg een markant silhouet, doordat er eerst in 1892 en later in 1910 windmolens werden 
geplaatst. Breklenkamp bleef achter in de ontwikkeling als dorp. Weliswaar stond er vanaf 
ongeveer 1840 een stenen schooltje, maar daar is het bij gebleven. 

De dorpskern van Noord Deurningen heeft zich het laatste ontwikkeld. Noord Deurningen 
heeft een uitgestrekt agrarische deel, waar in 1698 sprake is van een particulier en in 1808 
van een markeschooltje. In 1857 volgde aan de Lattropperstraat een lagere school, vernieuwd 
in 1916. Op grote afstand, aan de Nordhornsestraat, kreeg de dorpskern van Noord 
Deurningen gestalte. Ruim vóór de oorlog vonden werknemers van de Nordhornse 
textielfabrieken daar hun stek. In 1934 volgde de bouw van de kerk. De 
marechausseekazerne, gebouwd in 1956, domineerde het dorpscentrum. Na de oorlog groeide 
het met meer woningen, een nieuwe school en een Kulturhus uit tot volwaardig kerkdorp. 

 

 
Mariakapel  

 

De zusters 

 

Op  23 november 1875 bracht Zuster Anselma, de stichteres van het klooster van de 

Franciscanessen in het Duitse dorp Thuine, vlak over de grens, drie zusters naar Noord 

Deurningen. In die jaren was kanselier Bismarck onder Keizer Wilhelm I begonnen één natie 
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te smeden, om te komen tot het Tweede Duitse Keizerrijk. Bismarck zag gevaar in de 

katholieke "Zentrumpartei", aangezien deze partij tegen de dominerende rol van de staat was 

en wetgeving op christelijke grondslag voorstond. Hij nam daarom maatregelen tegen 

katholieke instellingen, de Kulturkampf. De Franciscanessen vreesden het land te worden 

uitgezet. Zij kochten met hulp van Max Freiherr Heeremann von Zuydtwijk een "vluchthuis", 

het Gravenhuis in Noord Deurningen, van de familie Roessingh Udink. 

Dat leek de zusters een geschikte plaats en ze gingen uit voorzorg in november 1875 met 

vertrouwen op weg. Het mosterdzaadje was gelegd en groeide in vruchtbare grond, de latere 

Sint Nicolaasstichting. 

  

 
  
1965, zusters Franciscanessen 
 
 
De zusters hadden een tweeledig doel. Evenals de heilige Franciscus van Assisi het leven 
wijden aan God en je inzetten voor armen en kleinen, voor zieken en gezonden. Jonge zusters 
werden opgeleid voor onderwijzeres, verpleegster en opvoeder. Zij zouden gaan dienen in de 
kinderopvang, kleuter-, lager- en huishoudonderwijs, wijkverpleging, zieken- en 
bejaardenzorg. Een bewaarschool, lagere school, huishoudschool en later een 
landbouwhuishoudschool bij de Sint Nicolaasstichting waren het gevolg. 
Om in het levensonderhoud te voorzien richtten de zusters in Noord Deurningen een 
pensionaat op voor (in het begin veelal) Duitse meisjes. Het pensionaat functioneerde van 
1880 tot 1920. Kort na de stichting in 1875 werden ongeveer twintig kinderen aan de zusters 
toevertrouwd. Dat aantal werd steeds groter. Daarom werd in 1923 een nieuw onderkomen 
gebouwd voor ongeveer 125 kinderen (veelal jongens), Huize St. Antonio. Als de kinderen 14 
jaar werden, konden ze een beroep kiezen. De jongens gingen naar de broeders, de meisjes 
naar Huize Sint Gudula in Lochem. 
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Al snel na 1875 werden de zusters geroepen zieken te verplegen en te waken bij stervenden. 
In 1912 kwam de rooms-katholieke pastorie aan de Wilhelminastraat beschikbaar als 
ziekenhuis, de Gerardus Majella-stichting. Hoe belangrijk dat was werd bewezen toen vier jaar 
later de Spaanse griepepidemie uitbrak. In 1927 kwam onder de naam Wit Gele Kruis de 
wijkverpleging in Denekamp, Tilligte en Lattrop van de grond, waarin de zusters ruim een 
halve eeuw een belangrijke rol speelden. Ook tuberculosepatiënten werden opgenomen. In 
1932 volgde een consultatiebureau voor zuigelingen. In 1964 stonden zusters aan de basis 
van Denekampse afdeling van de "De Zonnebloem", de op vrijwilligheid gestoelde organisatie 
voor ontspanning voor mensen met beperkingen. Hulp was er in het in 1912 opgerichte 
ziekenhuisje ook voor hulpbehoevenden en ouderen, hetgeen resulteerde in een apart 
bejaardencentrum in 1965, ruim een halve eeuw na de oprichting. Het oude ziekenhuisje werd 
toen een klooster voor de zusters. Daarna werd de rol van de zusters minder. Lekenkrachten 
namen deze over. Rond 1995 verlieten de laatste zusters het bejaarden- en verzorgingstehuis. 

Naast de onderwijsactiviteiten op de Sint Nicolaasstichting profiteerde men ook in Denekamp 
en kerkdorpen van de initiatieven van de zusters. De oprichting in 1916 van de meisjesschool 
(Wilhelminaschool) was er één van. Na de komst van lekenkrachten en de Hilgenhorstschool 
(1979) kwam er voor de zusters een eind aan dit onderwijs. In 1920 startte men een 
"bewaarschool" voor de kleuters. Ook Noord Deurningen en Beuningen kregen die later. Aan 
de Sloetstraat verscheen een naaischool. De oorlogsjaren waren, door inkwartiering, voor de 
scholen moeilijk, maar met hulp van verenigingsgebouw Concordia en andere locaties kon het 
onderwijs toch doorgang vinden. Na de oorlog volgde nog de oprichting van een 
huishoudschool, het latere middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs (tot 1979), en een 
landbouwhuishoudschool. 

De activiteiten van de zusters Franciscanessen beperkten zich niet tot Denekamp. Enschede 
werd de eerste externe locatie, met eerst alleen hulpverlening en later de bouw van het 
ziekenhuis St. Jozef (1889), het latere Stadsmaten. De zusters vestigden zich op meer dan 30 
plaatsen in Nederland, waaronder het dorp Denekamp. Ook startten zij missieposten in 
Nederlands-Indië (1932) en Tanzania (1960). 

Denekamp heeft ten aanzien van zorg en onderwijs veel aan de zusters Franciscanessen te 
danken. De bevolking onthulde in 1982 een "kloostermonument" als een eerbetoon aan alle 
Twentse religieuzen en droeg het over aan de gemeente Denekamp. De spreuk hierop "Zij 
kwamen om te dienen" geeft voortreffelijk de doelstelling weer en houdt de herinnering in 
leven.  

 

Hervormde kerk  
 

Lodewijk Napoleon, de Franse koning van Holland (1806-1810), kwam in 1809 naar Twente.  
Hij gaf overeenkomstig de recent afgekondigde godsdienstvrijheid de protestanten in 
Denekamp de opdracht de grote kerk (Sint Nicolaaskerk) na 175 jaar terug te geven aan de 
rooms-katholieke meerderheid. De protestanten kregen een nieuwgebouwde 
"Waterstaatskerk", op de gevel kwam het stichtingsjaar MDCCCX (1810). 
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In het besluit van de koning was geregeld dat de kerkelijke goederen, waaronder boerderijen, 
"naar evenredigheid der zielen" tussen de protestanten en roomsgezinden verdeeld moesten 
worden. De overdracht deed pijn en leverde nogal wat gesteggel op. Het predikantshuis, 
banken en verdere roerende goederen behoorden tot de protestantse gemeente. Maar bij de 
afbraak van de kerkschuur namen de protestanten ook het hout en de vloertegels mee, 
waarmee de rooms-katholieken het niet eens waren. Korte tijd klonk weer het katholieke 
scheldwoord "ketters". Toch is de verdeling in samenwerking verlopen. 

De Protestantse (Nederduits gereformeerde) Kerk werd in 1816 bij Koninklijk Besluit gewijzigd 
in de "Nederlandse Hervormde Kerk". De leden heetten "hervormden". Elke zondag kwam, en 
komt, de gemeente samen in de sobere kerk rond de altijd opengeslagen bijbel (1748) op de 
preekstoel. Het lezen van de bijbel is het belangrijkste onderdeel van een protestantse 
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kerkdienst. De predikant legt de bijbelteksten op een begrijpelijke manier uit en spreekt 
bijbehorende gebeden uit. Tussendoor worden onder begeleiding van orgelspel psalmen en 
gezangen gezongen. Meerdere keren per jaar gebruikt men aan tafel het Heilig Avondmaal, de 
maaltijd met brood en wijn ter nagedachtenis aan Jezus. Aan het einde van de dienst wordt 
door de predikant de zegen uitgesproken die met een gezongen "amen" wordt afgesloten. 

De hervormde gemeente was vergeleken met de katholieke parochie klein. In 1893 waren er 
op een bevolking van 4.000 mensen in de gemeente Denekamp 330 hervormden. Toch hadden 
ze in de negentiende eeuw belangrijke posities: landheer van Singraven, burgemeester, hoofd 
van de openbare lagere school, of gemeenteraadslid. Of ze waren belangrijke boeren of 
werkgevers. In de twintigste eeuw, na de uitbreiding van het kiesrecht, namen katholieken de 
macht over. De hervormde gemeente kende grote verschillen in stand en inkomen, zo bleek 
elk jaar bij de verhuur van kerkbanken. De aanzienlijken zaten vooraan. Er waren ook leden 
die geen plaats konden betalen, voor hen waren de achterste banken in de kerk. De 
hervormden vielen op door hun spaarzaamheid in hun eigen leven en in de kerk. Zo werd er 
tientallen jaren gespaard voor een nieuw orgel, en kwam er pas in 1911 het gewenste torentje 
op de kerk. Men wilde niet onderdoen voor de katholieken die de Nicolaaskerk gingen 
vergroten. 

 

 
  
In de loop van de negentiende eeuw raakten de hervormden in Nederland onderling verdeeld 
over de juiste uitleg van de Bijbel, de kerkelijke regels en de invloed van de regering op de 
kerk. Groepen maakten zich los, met name kleine middenstanders en ontwikkelde arbeiders. 
De meesten traden toe tot de Gereformeerde Kerk onder leiding van ds. Abraham Kuyper. 
Deze kerkscheuring ging aan Denekamp voorbij. Vanaf 1910 vestigden zich ook in Denekamp 
gereformeerde gezinnen: textielarbeiders werkzaam in Nordhorn en later grensambtenaren. 
De kleine groep gereformeerden was aangewezen op kerken in de omgeving (eerst Nordhorn, 
later Oldenzaal) of op huiskamerbijeenkomsten. Pas in 1960 hadden ze een eigen kerkje aan 
de Brandlichterweg. Vanaf 1985 gingen hervormden en gereformeerden weer "samen op weg", 
wat in 2006 leidde tot de Protestantse Gemeente Denekamp. 
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In de negentiende eeuw vond godsdienstige vorming van de jeugd, met name het Bijbel lezen, 
thuis plaats. De zondagsschool (1892) en christelijke verenigingen namen geleidelijk taken 
over. Een voorbeeld is de Christelijke Jongeling Vereniging "Daniel" (1926). Jongens en 
jongemannen brachten om de veertien dagen de zondag gezamenlijk door met Bijbel lezen, 
gezelschapspelen en christelijke literatuur. Zo bleven ze uit het café en ver weg van moderne 
dans en muziek. De behoefte om zich te onderscheiden was ook een reactie op de opkomst 
van allerlei katholieke verenigingen in het dorp. Volwassen protestanten richtten eigen 

vrijetijdsverenigingen op. Opvallend genoeg waren ook de gereformeerden daar welkom. 
Bijzonder waren de zangverenigingen Looft den Heer en Kunst Door Oefening (KDO). Ze 
behaalden op concoursen grote successen. Niet zo vreemd, als je van jongs af aan op de 
zondagsschool hebt leren zingen. 

Sinds de Romeinse keizer Constantijn (306-336) tot het christendom werd bekeerd, groeide 
de macht van christendom en kerk in Europa. In de middeleeuwen werd het gezag van de 
Katholieke Kerk onaantastbaar. Na 1300 nam in West-Europa de kritiek toe op de 
buitensporige leefwijzen van de geestelijken en op hun uitleg van de Bijbel. In de zestiende 
eeuw leidde deze kritiek tot een religieuze opleving, de Reformatie. Belangrijke 
vertegenwoordigers van de Reformatie werden o.a. Maarten Luther (D.) en Johannes Calvijn 
(Fr.). In 1517 schreef de Duitse theoloog Maarten Luther zijn 95 stellingen, waarin hij zijn 
kritiek op de gangbare Bijbeluitleg uitte en waarin hij een aantal misstanden aan de kaak 
stelde, zoals de handel in aflaten. Omdat Luther zijn kritiek niet wilde intrekken, werd hij in 
1521 door de paus in de ban gedaan. Omstreeks 1550 volgde 'de tweede reformatorische golf’. 
Johannes Calvijn, predikant in Genève, keerde zich af van de katholieke kerk. 

Hij ging nog verder dan Luther die de kerk nog door bisschoppen liet besturen. Calvijn liet de 
leiding van de kerk over aan de door gelovigen gekozen kerkenraden. Zowel Luther als Calvijn 
hadden de bedoeling om de katholieke kerk van binnenuit te hervormen. Hun geschriften 
werden door boekdrukkers (de boekdrukkunst was net voor 1500 uitgevonden.) verspreid. Ze 
werden ook in Twente door ontwikkelde mensen gelezen. Door de paus en andere leiders 
binnen de katholieke kerk werd de Reformatie echter afgewezen en bestreden. Wat een 
hervorming had moeten worden van de katholieke kerk werd een afscheiding. Andere 
hervormers volgden het voorbeeld van Luther of Calvijn. Het protestantisme ontstond. Het 
jaar 1635 wordt genoemd als het begin van protestants kerkelijk leven in Denekamp. Dominee 
Gerhard Palthe werd de eerste predikant van Denekamp. Pas 118 jaar nadat Maarten Luther 
was opgetreden nam de gemeente van Denekamp de nieuwe leer aan.  

Denekamp had maar één kerk, de R.K. Nicolaaskerk. Rond deze kerk speelt een belangrijk 
deel van de kerkgeschiedenis van dorp Denekamp zich af. De eerste protestanten - 
aanhangers van de ”nieuwe leer”- kerkten in de oude dorpskerk. 

Omstreeks 1522 vertoonden zich in Twente de eerste duidelijke tekenen van de drang naar 
kerkhervorming. Het waren vooral de meer geletterden die met belangstelling en dikwijls met 
onverholen sympathie de ontwikkeling der reformatie volgden. Zij namen in het geheim kennis 
van Luthers geschriften. Pastor Dirk ter Becke (genoemd 1533-1541) was één van hen. Maar 
voor hem bleven de gevolgen niet. In 1533 werd hij van ketterij beschuldigd en werd 
gearresteerd. Bij huiszoeking vond men zeer bezwarend materiaal; Lutherse boeken. Hij werd 
veroordeeld, moest Denekamp verlaten en werd een jaar lang verbannen naar de hogeschool 
te Leuven. Daar moest hij tot inkeer komen en bewijzen weer tot de zuiverheid van het geloof 
te zijn teruggekeerd. De zuiverende lucht van Leuven schijnt de gewenste uitwerking te 
hebben gehad, want in 1541 werd hij weer pastoor van Denekamp. Het schrikbewind van de 
hertog van Alva tijdens de Spaanse heerschappij had tot gevolg dat het Protestantisme in 
Twente nagenoeg werd uitgeroeid. 

Pas nadat Twente in 1597 door Prins Maurits van de Spanjaarden was bevrijd kwam er een 
ommekeer in de confessionele toestand van het land. Katholieke pastoors werden verdrongen 
en de opbrengsten van kerkelijke goederen werden bestemd voor de bezoldiging van 
predikanten en schoolmeesters. 
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Van 1602 tot 1605 was door de classis (regionaal kerkelijk bestuur) Valerius Rostrop tot 
predikant van Losser en Denekamp benoemd. Hier was toen geen pastoor, slechts een hulp-
geestelijke. In 1605 wordt Frederik Curtenius opvolger van dominee Rostrop. Dat was echter 
voor korte tijd. Met de herovering van Oldenzaal door de Spanjaarden in dat zelfde jaar kreeg 
Denekamp weer katholieke geestelijken. Vervolgens breekt er een wankele toestand aan. Met 
de zielzorg was het aanvankelijk treurig gesteld. De Denekampers namen tenslotte zelf het 
heft in handen. Op 13 februari 1613 namen de kerkmeesters Andreas Bruggink uit Wettringen 
bij Burgsteinfurt voorlopig voor een half jaar als hun zielzorger aan. Maar met Andreas 
Bruggink deed een zeer merkwaardige persoonlijkheid zijn intrede in Denekamp. Iemand die 
noch gereformeerd noch katholiek was. Als Lutheraan hinkte hij op twee gedachten. Toch 
stond hij op goede voet met zijn gemeenteleden. Ook nam men hem het niet kwalijk dat hij, 
evenals zijn vader en zijn grootvader, die ook geestelijken waren, getrouwd was. Ondanks zijn 
”halfheid” mochten de Denekampers hem wel en bleef hij tot 1633 in functie. In Twente bleven 
de spanningen tussen de katholieken en gereformeerden echter bestaan. Onder de geestelijke 
leiders bevonden zich onverdraagzame lieden. Ook Bruggink kwam onder vuur te liggen. Hij 
moest afstand doen van zijn ambt maar wilde niet toegeven. De Staten van Overijssel sloten 
in mei 1633 voorlopig de kerk van Denekamp. In 1635 volgde de afzetting van Bruggink. 
Hiermee begint een nieuw hoofdstuk in de kerkelijke geschiedenis van Denekamp. 

Als opvolger van Bruggink werd op 8 oktober 1635 door de classis Gerhard Palthe uit 
Ootmarsum als dominee van Denekamp benoemd. Hij had op 26 mei 1635 examen afgelegd 
aan de Illustere School te Deventer. Hij stamde uit een oeroud Schüttorfs geslacht. 
Aanvankelijk had hij een zware dobber. Er waren toen maar vier gereformeerde gezinnen in 
Denekamp, de rest was katholiek of luthers. De boeren volgden de oude pastoor Bruggink. 

Toch kon niet gesproken worden van onverdraagzaamheid. Men werkte broederlijk samen 
totdat door toedoen van de bisschop van Munster, C.B.van Galen, de spanningen weer hoog 
opliepen. Dominee Gerhard Palthe moest de pastorie (weeme) ontruimen en vond een 
toevlucht op het Huis Noord-Deurningen. 

In 1810 werd het huidige kerkgebouw gesticht. De gemeente heette aanvankelijk Nederduits-
Gereformeerde gemeente, een naam uit de tijd dat Twente tot de Nedergraafschap Bentheim 
behoorde. Later werd het de Nederlands Hervormde Gemeente. Er zijn vele kerkelijke 
gemeenschappen na de Reformatie ontstaan. Nederlands Hervormden, Gereformeerden in vele 
soorten, Lutheranen, Doopsgezinden, Remonstranten, Gereformeerden Vrijgemaakt, 
Christelijk Gereformeerden en nog veel meer op het protestantisme geënte 
geloofsgemeenschappen. 

Petrus van der Haar, beroepen vanuit Staphorst, werd op 12 juli 1792 bevestigd door dominee  
Ambten van Weerselo. Hij was een patriot en daarom zag de gemeente Staphorst hem gaarne 
vertrekken. Tot zijn dood op 21 november 1819 heeft hij Denekamp gediend en van vele 
belangrijke gebeurtenissen is hij getuige geweest, zoals de inlegering van vreemde troepen en 
de verwoesting van het inwendige der kerk in het jaar 1795, de afstand der oude kerk aan de 
katholieken, de verdeling der kerkelijke goederen en de stichting der nieuwe hervormde kerk 
in de jaren 1810 – 1811. 

In de winter van 1794-’95 was het  Franse leger Nederland binnengetrokken om de stadhouder 
te verdrijven. Het doel was  de beginselen der Franse revolutie aan de bevolking op te leggen. 
De troepen, die vergeefs hadden getracht de zegevierende opmars van het Franse leger te 
stuiten, moesten zich hals over kop terugtrekken. Het waren deels Hanoveranen, deels 
Engelsen, doch ook vele Franse emigranten, mensen die uit Frankrijk uitgeweken waren 
omdat zij zich niet konden verenigen met het beleid van de regering van hun land. Ze vluchten 
naar Duitsland en zodoende was Twente gedurende vele maanden het toneel van hun 
doortocht. 

In 1795 hebben in Denekamp vele onaangename omstandigheden plaats gevonden door de 
retraite (terugtocht) van de emigranten. Die bleven ruim vijf weken in alle boerschappen en 
gedurende die tijd was alles in rep en roer. Eerst trokken de Hannoveranen door Denekamp, 
maar deze veroorzaakten geen problemen. Daarna volgde een grote  groep van de Engelse 
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troepen, zowel voet- als paardenvolk. Deze hadden zieken bij zich, die in de kerken werden 
gelegd. Alle banken werden uit beide kerken verwijderd. De wagenknechten die de zieken 
vervoerd hadden verbranden de banken op het kerkhof. Na het vertrek van de Engelsen 
kwamen de Franse emigranten. Het waren meer dan achthonderd mannen groene en zwarte 
huzaren. De commandant Sombuie en zijn adjudanten en ordonnanten werden 
ondergebracht bij dominee Ter Haar. Er waren dagen dat hij drieentwintig man in huis had. 
Bij alle inwoners werden soldaten ondergebracht. De school was de hoofdwacht, de kerk lag 
vol met soldaten en zieken. De emigranten plunderden de bevolking en terroriseerde hen. 

Dominee Van der Haar heeft alles opgeschreven: 

Eerst wierd ’t fraaie doophekje (afschoon er brand genoeg voorhanden was) op het vuur 
gesmeten, de orgeltrap verbrand, de gestoeltens van Noorddeurningen, Bögelskamp, 
Borgbeuningen, Singraven en Harseveld agter malkander afgebroken en aan de alverteerende 
vlammen opgeofferd. Ook hebben zij, niettegenstaande ons herhaald versoek aan hun 
bevelhebber, eindelijk den fraaien predikstoel niet gespaard maar denzelven twee dagen voor 
hun vertrek (nadat alle banken en wapenschilden reeds door de vlammen verteerd waren) 
geheel en al op ’t vuur gesmeten en verbrand dat door de rook en vlammen de kerkglasen 
barsten, ja daar is binnen en buiten de kerk zoo gestookt, dat wij ogenblikkelijk in gevaar waren 
om in asch en koolen gelegd te worden. Ook verbranden zij eens voor De Zwaan een 
achtergelaten Hannoveraansche wagen die zij geheel in brand staken dat de vlam de hoogte 
van de wijser van den toorn bereijkte. In de pastorie is op drie plaatsen zoo sterk gestookt dat 
in eene schoorsteen al eens brand geweest is, die zij hebben met een roer uitgeschoten. Hoe 
groot de schaarschheijd van levensmiddelen in dien akeligen tijd geweest is, is niet te 
beschrijven, daar was voor geen geld meer te koop. Alles was opgegeten. Wat elk van ’t zijne 
aan die Dorpslogement De Zwaan roofzuchtige bende is kwijtgeraakt, wat elk al geleden heeft, 
is niet op te noemen. 

Daarop kwamen de effectieve Franschen en verjoegen de Emigranten met 14 honderd ruijters, 
welke de Graafschap in vlugteden. Deze Franschen hadden wij ook eenigen tijd en moesten ze 
voor niet onderhouden of voor adsignaten (papieren geld), die men niet kon kwijtraken als voor 
een derde part van de waarde. Daarbij kwam hier een regiment Elsassers, zijnde enige hondert 
witte housaren; deese hielden goede orde. Ik heb de commandant hier gebilleteerd 
(ingekwartierd) gehad. Daarbij kwam de Generaal van Dam hier met de staf van voet- en 
paardenvolk met het oogmerk om ’t casteel Bentheim in te nemen, ook met artelarij (artillerie). 
Die nagt voordat zij naar Bentheim trokken om dat in te nemen, heb ik over de zestig man in 
huijs gehad. Alle huijsen waren opgepropt met militairen. Daarna vertrok alles en waren de 
Franschen niet spoedig gekomen om ons te verlossen, de Emigranten zouden de huijsen 
geplunderd hebben, dat hebben zij genoeg te kennen gegeven. Veele Engelschen en Emigranten 
zieken zijn hier in de kerk ook gestorven en zoo maar in de kleeren op malkander op ’t kerkhof 
in een gat gestopt. Na ’t vertrek van allen heb ik wel bijna 2 jaar op het catheter (preekgestoelte) 
gepreekt totdat wij een nieuwe predikstoel en banken kregen, welke predikstoel ik ingewijd heb 
met een leerrede uit Klaagliederen van Jeremia 3 vs. 20-22 den 31 december 1797. 

Na ’t vertrek der troepen heb ik den naaren toestand van deeze gemeente aan de 
Representanten van ’t volk te Deventer per requeste opgegeven met verzoek om adsistentie en 
met dat gelukkig gevolg, dat de heren Gecommitteerden Dumbar en Van der Wijck hier gekomen 
zijn, alles ondersogt hebben en ’t gebrek bemerkende, na hun terugkomst alles gerapporteerd 
hebben, waarop de Repesentanten van ’t volk (dat toen de Regering uitmaakten) gezonden 
hebben een last rogge en enige mudden aardappelen en enige zakken zout en mij gequalifiseerd 
hebben om met den Roomschen pastoor Hamsinck deeze eetwaren aan de ingezetenen, na 
gelang van elks behoeften, uijt te delen, ’t welk wij tesamen zeer vriendelijk en eensgezind met 
getrouwigheid gedaan hebben, waarna ik een beleevde briev van dankzegginge uit naam der 
gemeente geschreven heb. 

Den 14den Maart 1809 decreteerde Lodewijk Napoleon, koning van Holland, dat de oude kerk 
door de Hervormden aan de Roomsch Katholieken zou worden afgestaan per 1 januari 1810, 
evenals ook in verscheidene naburige, overwegend Katholieke, gemeenten geschiedde, zoals te 
Oldenzaal, Denekamp, Losser, Haaksbergen, Ootmarsum en Tubbergen. De banken en andere 
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roerende goederen zouden aan de Hervormden blijven, de eigenaren van grafzerken in de kerk 
zouden de grafzerken mogen opeisen en de pastorie zou mede eigendom van de Hervormden 
blijven. Indien de kapel der R.K. gemeente voor de uitoefening van de Hervormde eredienst 
geschikt mocht zijn, zou ze per 1 januari 1810 door de Katholieken worden afgestaan, 
behoudens het altaar, de banken en andere roerende goederen die zich daarin mochten 
bevinden. Mocht de kapel niet geschikt zijn, dan zou de minister van eredienst, na ingewonnen 
bericht der Hervormde Gemeente, een voorstel doen tot het bouwen van een nieuw lokaal voor 
het houden der godsdienstoefeningen. Hierbij was gevoegd een schrijven van de landdrost van 
Twente, Bentinck tot Diepenheim, gelastende om de bij bovenbedoeld decreet gevorderde 
opgaven binnen 14 dagen aan de landdrost in te zenden. Verder een schrijven van de minister 
van eredienst om ten spoedigste op te geven, of de bestaande R.K. kerk voor de uitoefening van 
de Hervormde eredienst geschikt zou zijn, dan wel of het noodzakelijk zou zijn een nieuw lokaal 
te bouwen, waarbij verzocht werd de meeste zuinigheid in ’t oog te houden. R.K. kerkschuur 
werd niet geschikt bevonden. Het stond voor de Hervormde gemeente weldra vast dat de 
bestaande R.K. kerkschuur niet geschikt was, ofschoon zij voldoende ruimte bood (100 bij 55 
voet). De gemeente, bijeengeroepen, koos op 1 november 1809 uit haar midden de heren M.A. 
de Thouars van Singraven, Herman Schiphorst, Gerrit Bonke, Zeverinus Hellendoorn en A.H.J. 
Weerman tot commissie voor de bouw ener nieuwe kerk en dezelfde dag berichtte Ds. Van der 
Haar uit naam van de kerkenraad en de commissie dat de kerk, thans door de R.K. gebruikt, 
niet convenabel was, maar dat men ootmoedig verzocht de afbraak van die kerk te mogen 
gebruiken voor de bouw van een nieuwe kerk in ’t hofje bij Van Laer in huur. Voorts verzocht 
men gebruik te uit ’s lands kas tot opbouw der nieuwe kerk. 

Op dit verzoek werd door de koning gunstig beschikt. Niet alleen werd aan de Hervormden de 
afbraak van de R.K. kerk en het hout op de kerkegrond toegestaan, maar bovendien de som 
van f. 5.000,- uit ’s lands kas. Inmiddels verzochten de Rooms-Katholieken om reeds voor 1810 
aan de oude kerk te mogen timmeren, hetwelk hun werd vergund zodat de Hervormden in ’t 
laatst van november er uit trokken. Zij hielden nu godsdienstoefeningen in de pastorie tot hun 
eigen kerkje klaar was.  

Wie mocht denken dat de afbraak van de R.K. noodkerk zonder strubbelingen verliep, krijgt 
een ander beeld van de stemming destijds na het lezen van een verslag van dominee Van der 
Haar van 8 januari 1810. De gemoederen waren verhit. 

Berigt wegens het voorgevallene op den 8sten van de Louwmaand 1810 te Denekamp, bij de 
geweezene Roomsche Kerk terwijl die afgebrooken wird. Tegen de middag om twaalf uren 
kwam Jan Wintels hebbende de onderrigter Hesseling bij zig, met een briev geevende aan S. 
Hellendoorn, behelsende hoofdzakelijk dat aan de Roomschen geaccordeert wierd om de Kerk, 
die aan de Hervormden gegeven was, te mogen behouden tot dat de Parochie Kerk gereed was, 
bij welke gelegenheid ’t gemeen van de Roomsche inwoners tezamen koppende maenende, dat 
’t afbreken der Kerk verboden wierd en roepende nu kunt gij ons de kerk weder in stand 
brengen, blijde zijnde en met handklappingen hunne vreugde te kennen geevende waardoor 
een geheel oproer kwam met vloeken, schelden voor Ketters enz., belettende het werkvolk met 
afbreeken, hebbende het bijzonder geladen op Harmen Schiphorst, gelijk uit nevenstaand attest 
blijkt. Daarop is Pastor Peese gekoomen bij een wagen van Harseveld geladen met afbraak van 
spooren en ander hout, arresteeren dezelve, hebbende bij zich Berend Keijzer en ordonneerende 
de wagen die al bij Kupershuis was terug te brengen op de plaats daar dezelve geladen was 
en af te smijten ’t welk Herme Haarman, de koetsier van Harseveld, wijgerde en dus staat er 
de wagen nog. Voorts is de wagen met hout van Schiphorst blijven staan, omdat zij zeiden niets 
weg te breeken en alles wat reeds weg gebragt was terug te brengen. De Kerk weer op te 
bouwen. Weshalve de Hervormde Gemeente verzoekt on in deze zaak door ’t Gerigte 
gemaintineert te worden, door orde te stellen. De afbraak der geweesene Roomsche kerk zal 
voortgaan, of niet, en hoe de Hervormde Gemeente zich zal te gedragen. 

Brief van Harmen Schiphorst: 

Ik ondergeteekende verklaare dat op den 8 van Louwmaand ter geleegenheid dat wij ingevolge 
het Decreet van Zijne Majesteid den geweesene Roomse Kerk afbrakken, Jan Wintels en 
Spijkers Bartes mijn toegevoegt een schelm een Ketter te zijn, en van mijn en den Heer van 
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Singraven den hals te willen breeken, mij schuwende van de eene kant tot den anderen, waar 
een groote toevloet van menschen met klappen in de handen, om de arbeidtslieden met 
geschreew en getier van hun werk af te jagen, sonder eenige geschriften ofte Decreeten te 
vertoonen, waar den Onderrichter tegenswoordig is geweest. 

De gehele maand januari 1810 getuigt de correspondentie tussen dominee Van der Haar en 
pastoor H.A. Peese van een gespannen stemming. Menig keer wordt de Drost in het 
Departement Overijssel bij de geladen stemming betrokken. Uiteindelijk keert de rust weer, 
getuige de brief van 16 februari 1810, geschreven door het R.K. kerkbestuur aan de Drost van 
Twente, die eindigt met de zinsnede: ”Verder zal er door ons niet de minste aanleiding worden 
gegeven wat tot verstoring van de goede orde en Godsdienstvrede kan zijn. Wij zullen er 
zorgvuldig voor waken dat zulks niet geschiedt.” 

Koning Lodewijk had op 14 maart 1809 gedecreteerd dat de goederen van de kerk naar 
evenredigheid van het zielental moesten worden verdeeld onder de hervormde en de katholieke 
gemeente. Onderling overleg was nu geboden. Uit de hervormden werd in de 
kerkenraadsvergadering van 1 november 1809 een commissie gekozen waarvan de leden 
hiervoor reeds genoemd zijn en die zou samenwerken met de kerkenraad. Van katholieke kant 
werd er onderhandeld door de pastoor Henricus Antonius Peese en de kerkmannen W. 
Koehorst, J. Wintels en N.H. Flaspöhler. In de eerste plaats constateerden de partijen dat de 
hervormden het tiende gedeelte van het zielental in de kerkelijke gemeente uitmaakten en dat 
zij dus recht hadden op slechts een tiende deel der goederen. Derhalve zou hun aandeel niet 
bijzonder groot zijn en wanneer zij bovendien van de landerijen der kerk hier en daar een stuk 
ontvingen, zou dit weinig bevredigend zijn. Wat zij wensten was een aaneengesloten bezit, het 
liefst een der kerkelijke erven, maar het sprak vanzelf dat hun aandeel dan veel groter zou 
worden dan hun rechtens toekwam.  

Toch kwam men tot een akkoord, de hervormde gemeente kreeg het gehele erve Weerink, 
echter op voorwaarde dat zij al de schulden die op de kerk stonden, ten bedrage van f. 2.350,-
- moest overnemen en bovendien aan de katholieke gemeente f. 2.500,-- in contanten moest 
uitkeren. Dominee. P. van de Haar zegt, dat het erve Weerink voor f.8.000,- gekocht is. Dan 
moet het eigenlijke aandeel waarop de hervormden recht hadden, een waarde hebben gehad 
van f.8.000,- minus f.4.850,-- = f.3.150,--; dat van de katholieken dus 9 x f.3.150,-- is f. 
28.350,--. Bovendien zou het pastoriehuis volgens besluit des konings aan de hervormden 
blijven. Belangrijk is wel dat in dit decreet noch van de pastoriegoederen noch van de 
diakoniegoederen gerept werd waardoor deze stilzwijgend in het bezit der hervormden bleven, 
tot op de huidige dag.  

Om te kunnen beschikken over een bedrag van f. .4.850,-- werd de kerkmeester S. 
Hellendoorn in de kerkenraadsvergadering van 1 mei 1810 gemachtigd dit geld op te nemen 
en daarvoor het Weerink-erf ”gerichtelijk te verzetten”. Hiermee wordt tevens de vraag opgelost 
waarom het nieuwe kerkje geen torentje heeft gekregen zoals in Ootmarsum en Oldenzaal. 
Men wenste het geld dat voor de torenbouw nodig zou zijn, beter te gebruiken door te zorgen 
dat men een mooi bezit aan landerijen kreeg. Het scheidingscontract, waarvan elke partij een 
afschrift ontving, werd op 5 mei 1810 getekend door de predikant P. van de Haar, de 
ouderlingen Hermen Geerlings en Gerrit Bonke, de diaken Hendrik Sandvoort en door de 
commissieleden M.A. de Thouars, S. Hellendoorn, A.H.J. Weerman en H. Schiphorst en tevens 
door de pastoor H.A. Peese en de kerkmannen W.Koehorst, J. Wintels en N.H. Flaspöler.  

Volgens dit contract ontvingen de hervormden het erve Weerink, bezwaard met een uitgang 
van  f 7,50 per jaar, bestaande uit het huis met de schoppe en hofgrond, de pootgrond, de 
Gaarden met de Laagte, het land voor op de Esch (7 mud), het Maland, het Bestevaarsstuk, 
een stuk daarnaast, de Dambraak (4 mud) en nog een stuk bouwland, de Oude Gaarden, de 
Achterste Kamp, de Veldmate, drie dagwerk hooiland in de Akkermate, het Meiken, een stuk 
naast het Middagstuk op de Woorte, een hoekje gaardenland gelegen langs de nieuwe kerk en 
ook het recht van plaggen maaien voor de meier van het Weerinkerf. Alle andere goederen en 
inkomsten vielen aan de katholieke gemeente ten deel. Dit waren in ’t kort: twee stukken land 
tegenover ’t Scholtenhuis, de Eschmate, de Landweer, twee stukken land met hofjes, een stuk 
langs de Stegge en de Molendijk, een stuk bij Christiaansgaarden, het kerkenstukje op 
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Gervelink-esch, een stuk op de Haar. Ook het erve Wiefferink in Beuningen en het Oude 
Wiefferink, samen 21 mud bouwland en 9½ dagwerk hooiland; de köttersplaats Kökkeler in 
Beuningen bestaande uit het huis en 4 mud land op de Kamp, de  köttersplaats Kloese in de 
boerschap Denekamp, in ’t geheel 4 mud groot, het Butersplaatsje in Noord-Deurningen, 6½ 
schepel; enige landerijen bij G.J. Koehorst te Noord-Deurningen in gebruik, tezamen ruim 3 
mud; drie hofjes naast de nieuwe hervormde kerk; een jaarlijkse uitgang van 7 schepel rogge 
uit Heiveld; een dito van 5 schepel uit Vrielink (N.D.); een rente van Horstman in Beuningen 
van f. 2,50 ; van 8 boeren een wasrente van 5½ pond in totaal, gerekend op 12 stuiver het 
pond. 

Zoals gezegd konden de hervormden over de afbraak van de katholieke kerk (dat stond aan 
de Wilhelminastraat tegenover het Scholtenerve) beschikken. Daar dit bedehuis nog in goede 
staat verkeerde zal het meeste houtwerk en voornamelijk de balken en de sporen voor de 
nieuwe kerk zijn gebruikt. Een verrassing was het, toen er bij het maken van een nieuw 
plafond in de hervormde kerk (1878) door de timmerman Sandvoort een balk ontdekt werd, 
waarin een latijns opschrift stond gebeiteld en waarvan de vertaling luidt: ”Door de bijzondere 
gunst der Staten van het vaderland gebouwd (1770)”. Dit kan alleen slaan op de bouw van de 
katholieke kerkschuur waartoe in het voorjaar van 1770 door de Staten van Overijssel 
toestemming werd gegeven aan de katholieke gemeente, waarvan G.J. Kistemaker toen 
pastoor was. Bron: Protestantse Gemeente Denekamp. 

 

 

Paasgebruiken 

 

Het verschijnsel paasgebruiken in Denekamp, buurschappen en dorpen rondom Denekamp 
is eeuwenoud en springlevend tegelijk, gezien de steeds maar groeiende belangstelling. 

De oorsprong van de paasgebruiken kan nergens worden achterhaald. Al in de Germaanse 
cultuur werden bij het ontwaken van de lente vuren ontstoken. Deze rituele vuren maakten 
deel uit van de lentefeesten, vaak ter ere van een godin van het leven en de vruchtbaarheid. 
Circa 800 na Chr. deed het christendom zijn intrede in onze omgeving. Missionarissen als 
Liudger koppelden christelijke feesten aan de Germaans godsdienstige gewoonten. De kerk 
propageerde het paasfeest als belangrijkste viering van het kerkelijk jaar. Op Goede Vrijdag, 
de vrijdag voor Pasen, herdenken christenen het lijden en de kruisdood van Jezus. Met Pasen 
vieren zij Jezus' opstanding. Tijdens het eerste concilie van Nicea (325) bepaalden paus 
Sylvester samen met 318 bisschoppen dat Pasen gevierd moest worden op de zondag na de 
eerste volle maan in de lente. Hoe de vermenging van de christelijke leer met de oude cultuur 
precies plaats heeft gevonden, zullen we nooit weten. Dit geldt ook voor de herkomst van 
paasgebruiken zoals het eiergaddern, de paasstaak, het paasstaak slepen en de brandende 
teerton. Sinds wanneer en waarom Judas en Iskariot de "leiders" waren van de Denekampse 
paasgebruiken is onbekend. 
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Pasen  
 
 
Bernard ten Breul is de oudst bekende Judas. In 1894 had hij met Gerard Derkman van het 
Elferman als Iskariot de eer de paasgebruiken te mogen leiden. De gebruiken zijn nauwelijks 
veranderd. Op Palmzondag trekken Judas en Iskariot met een grote schare kinderen door het 
dorp voor het eiergaddern. Waar vroeger met name eieren werden verzameld, vraagt men 

tegenwoordig geld van de bevolking om de gebruiken te bekostigen. Op Paaszaterdag zorgt de 
mannelijke bevolking ervoor dat er voldoende hout wordt opgehaald voor het paasvuur. Op de 
Eerste Paasdag zet zich om 13.00 uur onder leiding van Judas en Iskariot een grote menigte 
zingend in beweging richting de havezate Singraven. Daar wordt de heersende "kasteelheer" 
om een paasstaak gevraagd. Deze wijst Judas en Iskariot drie bomen aan om uit te kiezen. 
Judas klimt bovenin de boom om het touw vast te maken. Ondertussen wordt begonnen met 
het hakken van de boom. Daarna worden lange kettingen gevormd van mensen die hand in 
hand de paasstaak naar het dorp slepen. Dit moet voor 15.00 uur klaar zijn, iedereen dient 
dan bij het paaslof in de Nicolaaskerk aanwezig te zijn. Na het paaslof trekt men massaal naar 
de "poasbult" om de paasstaak, met bovenin de teerton, te plaatsen. Wanneer deze rechtop 
staat, volgt het ritueel van verkoop van de paasstaak en van de ringen van de teerton. Tot slot 
nodigt Judas iedereen uit om 's avonds bij het paasvuur aanwezig te zijn.  
 
Gerespecteerde Denekampse families nemen taken op zich om Judas en Iskariot te 
ondersteunen. Veelal wordt een taak doorgegeven van vader op zoon. Zo zorgen de families 
Wintels, Grote Punt en Rijnders al vele decennia voor het omhakken van de uitgekozen boom. 
En de families Wolkotte en Oude Elferink voor het graven van het gat voor de paasstaak. In 
het verleden vonden slechts drie keer de paasgebruiken niet plaats: in 1918, het laatste jaar 
van de Eerste Wereldoorlog, in 1945 toen Denekamp met Pasen werd bevrijd, en in 2001 
vanwege de besmettelijke ziekte mond- en klauwzeer. 
 



55 

  

 
 
Paasvuur  
 
 
De paasgebruiken in buurschappen en kerkdorpen rond Denekamp kennen gelijksoortige 
rituelen, met dezelfde bewogenheid. Er zijn verschillen. Zo hebben in Tilligte en Beuningen 
Judas en Iskariot geen rol. Daar worden de gebruiken bewaakt en in ere gehouden door 
de poaskeals. Lattrop en Breklenkamp hebben elk één Judas, maar wel één gezamenlijk 

paasvuur. In de Mekkelhorst nemen ze op Paaszaterdag de paasstaak gelijk mee met het hout 
halen. De buurschap Noord Deurningen haalt op Eerste Paasdag met een platte wagen de 
paasstaak. Deze wordt meestal omgehakt door iemand die door verhuizing of trouwerij het 
dorp verliet of gaat verlaten. Het dorp Noord Deurningen sleept met mankracht de paasstaak 
naar hun paaswei. Vóór 1924 vierden de bewoners van het landgoed Singraven samen met 
Noord Deurningen, daarna kozen zij voor een eigen uitvoering. 

Paasgebruiken binden al eeuwen de samenleving in Noordoost Twente, ze zijn levend erfgoed 
geworden. De blijkbaar niet te stillen honger naar verbondenheid en oude waarden zorgt 
ervoor dat vele oud-inwoners voor de paasgebruiken terugkeren naar de geboortestreek. 
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Verzamelen bij de kerk om de paasstaak te halen op Singraven 
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Het zegenen van de boom 

 

De paasstaak wordt overeind gezet 
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Meester Mulders 

 

In 1932 nam Denekamp afscheid van een groot schoolmeester, meester Mulders, die 46 jaar 
het onderwijs had gediend. Hij werd het lichtend voorbeeld. In 1893 werd de 27-jarige 
katholieke Mulders hoofd van de Openbare Lagere School aan de Nordhornsestraat, de enige 
school in het dorp. Burgemeester Hoogklimmer had het oude schoolhoofd Lazonder door een 
protestantse geloofsgenoot willen vervangen. Pastoor Van den Bosch overtuigde de 
gemeenteraad met slimme argumenten. De pastoor wilde naar katholiek onderwijs voor de 
katholieke jeugd. Jarenlang zou deze kwestie het dorp verdelen. In 1916 kwam er een 
katholieke meisjesschool, grotendeels betaald door de katholieken zelf. Pas na 1920 werden 
openbare en confessionele scholen door de regering gelijk betaald. In 1923 kwam er een 
moderne katholieke jongensschool aan de Ootmarsumsestraat met Mulders aan het hoofd. 

Mulders ging tactisch met deze schoolstrijd om. Hij wist dat hij de burgemeester nodig had 
om de uiterst zuinige gemeenteraad te overtuigen meer geld in het onderwijs te stoppen. Door 
de leerplichtwet voor 6- tot 12-jarigen (1901) groeide het aantal leerlingen. Mulders wilde meer 
leerkrachten. Met schrik dacht hij vaak terug aan 1891, toen hij als jonge leraar samen met 
zijn "versleten" collega Van der Donk maar liefst 170 leerlingen verdeeld over vijf lokalen in 
toom moest houden. Jaarlijks wees Mulders ook op het slechte onderhoud van de school; zo 
werkte lange tijd geen enkel leerlingentoilet. Uiteindelijk werd de school in 1907 grondig 
aangepast: er kwamen zeven lokalen voor de zeven meesters. 

In de klassen met ongeveer 40 leerlingen golden strakke regels. De schoolmeesters hadden de 
taak kinderen discipline en kennis bij te brengen, onder andere nodig om werk te vinden en 
te behouden in een snel veranderde wereld. Geleidelijk vonden Mulders en zijn collega's 
manieren om deze kinderen met vaak weinig geschoolde ouders degelijk op te leiden. Ze gaven 
aanschouwelijk onderwijs. Met behulp van wandplaten en met voorbeelden op het krijtbord 
leerden kinderen lezen, rekenen en schrijven. Door goed te kijken, na te doen, en na te denken 
nam de kennis langzaam toe en ook de vaardigheid om zelf nieuwe kennis te verzamelen. 
Neem het vak kennis van de natuur: de voorbeelden lagen voor het oprapen in de rijke natuur 
langs de weg naar school. Bij de vakken aardrijkskunde en geschiedenis voerden de 
schoolmeesters de leerlingen van 10 tot 12 jaar met de wandplaten en met eigen verhalen 
naar onbekende gebieden in Nederland of daarbuiten. In de schoolherinneringen van oud-
leerlingen keren vaak dezelfde elementen terug: het gebouw met de grote ramen en hoge 
plafonds, de bijzondere geuren van inkt en gom en het vaak ademloos luisteren naar de 
"alleswetende meester". Na 1914 staan op schoolfoto's ook schooljuffen, meestal familie van 
schoolmeesters. Ze werkten in lagere klassen en traden niet op de voorgrond. 

Na schooltijd had het personeel andere taken te vervullen: studeren voor de hoofdakte of voor 
de akte Duits, of bijlessen geven aan leerlingen die meer wilden. Zo gaf Mulders jarenlang, 
vaak gratis lessen aan leerlingen die naar het seminarie of de onderwijzersopleiding wilden. 
Mulders had nauwe contacten met de katholieke kweekschool in Hilversum. De meeste 
leerlingen gingen op 12-13 jarige leeftijd aan het werk, thuis of bij een baas. Daar leerde je 
een beroep. Als je baas het nodig achtte, volgde je avondcursussen in een van de Twentse 
steden. In Denekamp en andere kerkdorpen gaven schoolmeesters af en toe 
herhalingsonderwijs, vooral aan jonge mensen die overdag op de talloze boerenerven werkten. 
Telkens liepen zij aan tegen de afkeer van vernieuwingen bij Twentse boeren. Als antwoord 
zette Mulders met een aantal collega's landbouwcursussen op. Hoofdonderwijzer Vonk uit 
Beuningen schreef er een handboekje voor. Geleidelijk raakten jonge boeren overtuigd van de 
noodzaak anders te gaan werken, met moderne technieken en kunstmest. De oudere 
generaties wilden "eerst zien en dan geloven". Pas toen de goede resultaten overduidelijk 
zichtbaar werden, gingen ze aarzelend om. 

Door het optreden van Mulders en zijn collega's werden schoolmeesters de vraagbaak voor 
vele mensen. Mulders hield zelfs op zondag na de Hoogmis spreekuur thuis. Mulders haalde 
schoolmeesters over om net als hij de landbouwakte te halen. Praktische kennis van het 
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boerenbedrijf gaf je prestige bij de boeren. Het landbouwonderwijs stimuleerde boeren zich te 
organiseren: onder meer in coöperatieve aankoop- en verkoopverenigingen, 
fokstierenvereniging en boerenleenbanken, vaak met een schoolmeester als kassier. Zo liet de 
schoolmeester zijn gezag en invloed gelden, tot profijt van de hele boerengemeenschap. 
 

 

Basisvoorzieningen  

 

In 1831 werd in Denekamp een Distributie Postkantoor aan het Kerkplein geopend. Dit was 
het gevolg van het aanleggen van de nieuwe kaarsrechte weg van Oldenzaal, via Denekamp 
en de grensovergang Rammelbeek naar Nordhorn. Het "postkantoortje" ontwikkelde zich 
voorspoedig en na een aantal jaren werd het verplaatst naar de Vledderstraat. In 1923 werd 
het nieuwe postkantoor aan de Burgemeester Hoogklimmerstraat geopend. Het pand kwam 
tot stand onder toezicht van de Rijksgebouwendienst. In 1999 werd het opgeheven en omgezet 
in het postagentschap Brummelhuis aan de Oldenzaalsestraat. 

 

2011, Oldenzaalsestraat  
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Een halve eeuw na de opening in 1831 kwam er een nieuwe vorm van communicatie. Begin 
1881 werd in Nederland op kleine schaal de telefoon ingevoerd, na een uitvinding van 
Alexander Graham Bell in 1876. In 1883 richtte het College van de gemeente Denekamp al bij 
Lijninspectie Rijkstelegraaf in Arnhem een verzoek in om hier ook gebruik van te kunnen 
maken. Het had veel voeten in de aarde voor brievengaarder Hendrik Jan Grooters en het 
duurde tot oktober 1883 voor het werd ingevoerd. In wezen betekende het één verbinding voor 
het gehele dorp, waarbij het telefoontoestel op het postkantoor was geïnstalleerd. Daarvoor 
moesten openingstijden worden vastgesteld door kantoorhouder Hendrik Houwings, die 
Grooters was opgevolgd. Hij kreeg het gedaan dat de telefoon wel op zondag, maar niet van 11 
tot 12 uur gebruikt kon worden, omdat hij anders niet ter kerke zou kunnen gaan. 
 
De invoering van een telefoonnet ging langzaam. Het zou nog tot 1904 duren alvorens de 
telefoon interlokaal, dus met aansluitingen op meerdere plaatsen, werd aangesloten. Slechts 
twee Denekampers maakten hier gebruik van. In 1910 bleken er acht toestellen te zijn 
geplaatst. Naast de pioniers, dokter Hondelink en fabrikant Van Wulfften Palthe, kwamen er 
ook nog aansluitingen bij rijwielhandelaar Snoeijink, manufacturier en kruidenier Blokhuis, 
het tramstation, Roessingh Udink en de hotels Veldman en Van Blanken. De 
telefoonnummers hadden één cijfer, Hondelink had 1, hotel van Blanken 8. 
 
Het aantal telefoonbezitters groeide, in het dorp sneller dan in de buurschappen. In 1950 had 
het dorp Denekamp 149 telefoonnummers. De toenemende welvaart had tot gevolg dat niet 
alleen bedrijven, maar iedereen via de telefoon bereikbaar werd. Andere vormen van 
communicatie deden ingang: naast telefoon, leerde men omgaan met middelen als telegraaf, 
telex, fax en internet. In de jaren negentig kwam de mobiele telefoon in opmars. Alexander 
Graham Bell had in 1876 niet kunnen bevroeden, dat ruim één eeuw later een mobieltje voor 
jong en oud een algemeen gebruiksmiddel zou zijn. 
 
Naast communicatie waren verwarming, elektriciteit en watervoorziening basisvoorzieningen 
van de overheid, die in de twintigstee eeuw ingevoerd werden. "Gas, licht en water" werd een 
begrip. Het huis verwarmde men tot na de Tweede Wereldoorlog met turf, hout en kolen. Na 
de Tweede Wereldoorlog zou Nederland een belangrijke energiebron aanboren. In 1948 in 
Coevorden, maar ook in Breklenkamp en later een geweldige aardgasbron in Slochteren in 
Groningen. Het gas uit Breklenkamp ging voor zuivering naar een ontzwavelingsinstallatie in 
Klein Agelo, vanwaar het werd samengevoegd met aardgas uit de andere bronnen en onder 
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meer getransporteerd naar de elektriciteitscentrale van Lingen. Was turf en kolen eeuwenlang 
hét stookmiddel, Nederland en dus ook Denekamp ging over op aardgas. 
 
Kaarsen, olie en petroleum waren eeuwenlang de methoden geweest voor verlichting van de 
vaak donkere huizen. In 1903 brandden er vier gaslantaarns als straatverlichting in het dorp. 
Na de Eerste Wereldoorlog werd gebruik gemaakt van elektriciteit, opgewekt met generatoren. 
Een gemeentelijk "lichtcommissie" bepaalde het beleid en nam initiatieven in de richting van 
"stroomleverancier" Hengelose Electriciteitscentrale. Dat ging gefaseerd, het dorp en daarna 
de buurschappen, waarbij bijvoorbeeld Lattrop en Tilligte tot 1929 moesten wachten tot ze 
konden profiteren van de nieuwe elektriciteitsvoorziening. Tussen 1974 tot 1980 werd het 
Denekampse vijfhonderd kilometer lange bovengrondse elektriciteitsnet vervangen door 
ondergrondse kabels.  
 
Ook de drinkwatervoorziening werd in de eerste helft van de twintigste eeuw door de burger 
zelf geregeld. De enige overheidsbemoeienis was omstreeks 1910 de plaatsing van twee 
dorpspompen in de Grotestraat en op de Brink. In 1930 probeerde burgemeester Wynia een 
centrale waterleiding op te zetten, maar de komst van de Tweede Wereldoorlog gooide roet in 
het eten. Pas in de jaren vijftig kon worden gestart met de aanleg van een centrale waterleiding. 
 

 

Het Heemhoes  

 
 
In het centrum van Denekamp, op het adres Kerkplein 4, bevindt zich een fraai negentiende 
eeuws pand. Het is een voormalig woonhuis van de familie Keizer, gebouwd in het jaar 1876. 
Het maakte deel uit van een aantal panden van de familie Keizer, die een exportslachterij en 
een winkel in koloniale waren (nu Huize Keizer) exploiteerde. Het rode bakstenen pand met 
puntdak van 't Heemhoes is een lust voor het oog. Aan de achterzijde bevindt zich het vroegere 
koetshuis met ruimte voor een slachterij met rookkamer. In de voorgevel van de woning prijkt 
een gevelsteen met het bouwjaar 1876. Een fraaie voordeur geeft toegang tot het pand. 
 
 

 
 
Museum erve de Keizer 
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De vroegere woning is, onder de naam van 't Heemhoes, sinds 1982 het kloppend hart van 
Heemkunde Denekamp. De leden hebben hier een bibliotheek, archieven en werkruimtes tot 
hun beschikking. Men is hier bezig met het bestuderen, archiveren en digitaliseren van oude 
kranten, foto's, boeken, tijdschriften, landkaarten, genealogische registers en andere gegevens 
uit het verleden. Alles met het doel het verleden te bewaren en van daaruit te komen tot 
publicaties, zowel in een driemaandelijks periodiek 't Onderschoer als regelmatig 
verschijnende boeken. Natuur, archeologie, historie, dialect en folklore zijn thema's waar zich 
Heemkunde Denekamp in verdiept. Naast publiceren houdt de vereniging zich bezig met het 
organiseren van exposities, herdenkingen, lezingen, natuurtochten en cultuurexcursies. 't 
Heemhoes is een documentatie- en informatiecentrum, een depot van het verleden. 

Omstreeks 1973 smeedde de gemeente plannen om een zeer waardevol pand, het huidige 
Huize Keizer, te slopen. Een aantal Denekampers stak de koppen bij elkaar om dat te 
voorkomen. Verdere afbraak van Denekamps culturele erfgoed moest gestuit worden. In deze 
strijd om cultuurbehoud en het feit dat in de Oudheidkamer Twente een manuscript over de 
geschiedenis van de marke Noord Deurningen werd ontdekt, kwam in 1975 de oprichting van 
Heemkunde Denekamp tot stand. Herman Borgman werd de eerste voorzitter. Toen in 2010 
het 35-jarig jubileum werd gevierd, bleken drie van de bestuursleden van het eerste uur, Wim 
Nijhuis, Sjouke Wynia en Hennie Boink nog steeds actief te zijn voor Heemkunde Denekamp. 
Genoemd manuscript was samengesteld door Dingeldein. De eerste leden en bestuursleden 
waren sterk geïnspireerd door de Denekampse historicus en onderwijzer Dingeldein. Een 
borstbeeld van hem, halverwege 't Heemhoes en zijn "oalershoes", was de erkenning van deze 
gedreven historicus. Een bijzonder contact kwam tot stand met de Heimatverein Metelen in 
Duitsland. Het Stift Metelen had in de middeleeuwen veel bezittingen in Denekamp en was 
van grote invloed bij de bouw van de Nicolaaskerk. 

't Heemhoes is één van de bijna vijftig gemeentelijke monumenten die Denekamp en de 
omliggende kerkdorpen rijk is. Daarnaast houden nog eens 45 rijksmonumenten, waarvan de 
meeste in het buitengebied liggen, de herinnering aan het cultuurhistorische erfgoed overeind. 
In de dorpskern zijn de rijksmonumenten Sint Nicolaaskerk, protestantse kerk, Huize Keizer 
en oude Raadhuis fraai in evenwicht met de nieuwbouw. Het Singraven, joodse 
begraafplaatsen, het schuivenhuisje en de Hunenborgbrug aan het kanaal, boerderijen, 
windmolens en andere rijksmonumenten geven Denekamp meerwaarde. Na de Tweede 
Wereldoorlog is de overheid ertoe overgegaan objecten te beschermen, door ze tot monument 
te verheffen. Vanaf 1963 verschenen de eerste panden in Denekamp op deze lijst. Vanaf 1990 
adviseerde een Monumentencommissie over gemeentelijke monumenten. Deze commissie 
werd in 2002 opgevolgd door de Monumentenraad Dinkelland, die gevraagd en ongevraagd 
advies kan geven aan het college, bijgestaan door het adviesorgaan op het gebied van ons 
cultuurhistorisch erfgoed, Het Oversticht uit Zwolle. In Denekamp kwam de bewustwording 
voor de waarde van het cultureel erfgoed moeizaam op gang. Alleen gemeentelijke aandacht 
kan behoud en herstel niet bewerkstelligen. Een positieve instelling van de bevolking voor 
haar cultuurhistorisch erfgoed, waar het in het verleden aan heeft ontbroken, is daarbij een 
eerste voorwaarde. 
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De Kruiskerk 

 
De laatste decennia van de achttiende eeuw waren voor Denekamp zwaar geweest, met name 
door Franse vluchtelingen en legereenheden die hier kwartier hadden gemaakt en daardoor 
de bevolking van het dorp aan de rand van de armoede hadden gebracht. Ook kerken, 
kerkmeubilair en goederen, waren geplunderd of zwaar beschadigd. 
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In 1806 werd Lodewijk Napoleon koning der Nederlanden. De oude republiek der Oranjes 
verdween. Er brak een tijd aan van grote staatkundige en maatschappelijke veranderingen. 
Zo werd het bezit van de kerkelijke goederen in overeenstemming gebracht met de grootte van 
de kerkgemeenschappen. De evenredige verdeling was niet eenvoudig, vooral niet door het 
vele en versnipperde grondbezit, maar ze verliep niettemin in goede harmonie. Voor Denekamp 
betekende dit onder meer dat de middeleeuwse Sint Nicolaaskerk weer in handen kwam van 
de katholieken (1810). De veertig jaar oude schuurkerk kwam beschikbaar voor de 
hervormden, maar dezen gaven de voorkeur aan een nieuw kerkgebouw dat met steun van de 
overheid in 1811 gereed kwam. In het jaar van de overdracht begonnen de katholieken met 
een ingrijpende verbouwing van de kerk, want het aantal parochianen bleek na bijna 200 jaar 
te groot geworden. Nadat de markerichters van de betrokken marken (Denekamp, Beuningen 
en Noord Deurningen) hun toestemming hadden verleend, kon onder leiding van pastoor 
Peese de verbouwing beginnen. Het middeleeuwse koor werd afgebroken. Daarvoor in de 
plaats kwam de uitbreiding met een transept, zijbeuken en een rechthoekig koor. De Sint 
Nicolaaskerk was in 1813 een kruiskerk geworden. Na oplevering bedroeg de rekening (januari 
1813) ruim f 20.000,‒. Het was een zware last voor de parochie. De financiering kwam rond 

door verkoop van grond, verhuur van vaste zitplaatsen (bankenpacht), min of meer verplichte 
collectes, leningen en schenkingen. 
 
 

 
 

Tachtig jaar later was het aantal parochianen zodanig toegenomen dat er plannen werden 
gemaakt voor weer een nieuw kerkgebouw naast het bestaande van 1810. Het idee van twee 
kerken naast elkaar stuitte echter op bisschoppelijke bezwaren. Pastoor Van den Bosch, die 
aanzienlijke schenkingen had gedaan gaf moedeloos zijn bouwplannen op. Verdere activiteiten 
werden uitgesteld. Tot in 1908 een nieuw ontwerp van architect Ter Riele allerzijds 
instemming vond: een koepelkerk die de kruiskerk van 1810 zou vervangen en verbonden zou 
zijn met het resterende en grondig te restaureren deel van de middeleeuwse kerk. Ter 
overbrugging werd in de Wilhelminastraat een forse noodkerk gebouwd. In 1910 begon de 
bouw. In 1912 werd het imposante gebouw met aangrenzend een riante pastorie, onder leiding 
van pastoor Warnink, in gebruik genomen. In de eerste helft twintigste eeuw kwam de 
parochie van de H. Nicolaas tot grote bloei, zowel qua omvang als invloed. Het aantal kerkelijke 
instellingen (scholen!) en verenigingen was ongekend groot. De kerk was alom aanwezig. Aan 
deze periode van uitbundige bloei komt een einde wanneer in de jaren zestig van de twintigste 
eeuw de tijdgeest keert en het kerkelijk leven stagneert. 
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De katholieken van Lattrop en Breklenkamp waren voor hun kerkelijke plichten eeuwenlang 
georiënteerd op Ootmarsum. Nogal merkwaardig, gezien de nabijheid van klooster Frenswegen 
en de noodkerkjes en priesters net over de grens (bijvoorbeeld Halle). Nadat eerdere verzoeken 
om een eigen kerkgebouw (1779 en 1794) niets opleverden, had men in 1816 meer succes. 
Gesteund door de gereformeerde buurtgenoten werd een verzoek ingewilligd. De verre en 
moeizame tocht naar de parochiekerk van Ootmarsum en het te primitieve karakter van de 
erediensten op de boerderijen waren de voornaamste argumenten. In 1819 werd Lattrop een 
zelfstandige parochie met een (Waterstaats)kerk. In 1926 werd een nieuwe kerk, ontworpen 
door Cuypers, ingewijd die berekend was op het toegenomen aantal parochianen. 
Tilligte had vanaf 1830 een eenvoudige eigen (waterstaats)kerk, gebouwd met financiële steun 
van de overheid en waarschijnlijk bediend vanuit Denekamp. 
 
In 1891 werd een zelfstandige parochie gesticht en in 1916 kon een grotere kerk, ontworpen 
door architect Kropholler, worden gebouwd. Het toenemend aantal mensen dat zich vanwege 
hun werk in de Nordhornse textielindustrie aan de grens in Noord Deurningen vestigde, 
maakte de wenselijkheid van een eigen kerkgebouw steeds groter. Een zelfstandige parochie 
was van latere zorg. Aldus kon in de zware crisisjaren (1934) een eenvoudige bijkerk van de 
St. Nicolaaskerk worden gebouwd. Begin jaren zestig kwam een definitief kerkgebouw tot 
stand en in 1962 werd de zelfstandige H. Joseph-parochie gesticht.  De eerste plannen voor 
een zelfstandige parochie met eigen kerk in Beuningen dateren van 1925. Pas in 1949 werden 
deze met de inwijding van de Onze Lieve Vrouwe van Altijd Durende Bijstand-kerk 
gerealiseerd, na de nodige strubbelingen en diplomatie overigens. Pastoor Bolscher en zijn 
parochie hadden hun eigen kerk. 
 
 

 
Legeroefening in Duitsland, Nederlandse troepen passeren de grens bij Denekamp. 
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Napoleonsweg  

 
 
In 1810 heeft de Franse keizer Napoleon in Nederland brede wegen laten ontwerpen in rechte 
lijnen, van kerktoren tot kerktoren. Eén van die wegen was die van Oldenzaal naar Nordhorn. 
In 1830 was de macadamweg, een weg van gestampt steengruis en zand, van Deventer tot 

Denekamp gereed; in 1837 tot Nordhorn. Denekamp werd een halte in de internationale 
postkoetsverbinding Amsterdam/Arnhem naar Hamburg. In De Lutte en Ootmarsum 
verdwenen de haltes. In de woning van de Denekampse winkelier Willem Bonke op het 
Kerkplein (achterzijde kerk) werd een postdistributiekantoor geopend. Elke werkdag was er 
een postrit met paard en wagen van Oldenzaal naar Nordhorn en terug. Passagiers konden 
onderweg in- en uitstappen. Voor de aanleg en het onderhoud van de nieuwe weg moesten de 
weggebruikers tot 1900 geld betalen bij de tollen in Beuningen (Tolbult) en in Noord 
Deurningen. Mensen die niet konden of wilden, volgden nog de eeuwenoude trajecten. 
Bijvoorbeeld de ruige heidewegen door het Rodervelt naar Oldenzaal; vanaf Denekamp een 
moeizame wandeling van 2,5 uur. Tot rond 1910 bleef de wegverbinding met Almelo slecht. 
De losse grindlaag op het wegdeel Ootmarsum-Tilligte-Denekamp en regelmatige 
overstromingen rond Tilligte zorgden voor vele problemen. 

In 1830 wilde burgemeester Roessingh Udink, door de aanleg van een kanaal naar Almelo, 
Denekamp verder ontsluiten. Koning Willem I (1813-1840) moedigde kanalenaanleg ten bate 
van de handel en de opkomende industrie aan. Meer dan 40 jaar werd er tevergeefs gesproken 
over kanalen in Twente en een verbinding met Duitse waterwegen. Na de Duitse eenwording 
(1870) moest er een internationaal handelskanaal Twente-Duitsland komen. Het kanaal 
Almelo-Nordhorn (gegraven tussen 1884 en 1889) was het eerste deel. Pas in 1904 kwam er 
de gewenste aansluiting met Duitse waterwegen. Rond 1910 voeren er per dag gemiddeld vier 
passagierstrekschuiten en twee vrachtschepen door het kanaal. Het personenvervoer 
verdween al snel. Tot 1961 vervoerden vrachtschepen turf, zware bouwmaterialen of 
kunstmest naar Denekamp. De namen Vos, Keizer en Smit herinneren nog aan de 
Denekampse scheepvaart. 
 
Het kanaal kreeg al spoedig een grote concurrent. In 1903 werd de tramlijn Oldenzaal-
Denekamp geopend. Er waren vier passagiersritten per dag. Tussen 1903 en 1920 liep de 
reistijd terug van 41 naar 23 minuten. Bij Beuningen en in het Rodervelt waren er haltes. De 
tramlijn sloot in Oldenzaal aan op het Nederlandse spoorwegennet en op de tramlijnen naar 
Gronau (via Losser) en Enschede. In 1892 was de gemeenteraad van Denekamp met veel 
moeite met de aanleg akkoord gegaan. Groot was de vrees voor hoge kosten en voor verstoring 
van het rustige dorpsleven. Langzaam aan werd de tramlijn toch populair en winstgevend. 
Denekampers konden gaan werken in de (textiel)industrie in Oldenzaal, Gronau of Losser. 
Ook namen de economische activiteiten in en om Denekamp flink toe. Zo gingen 
zuivelproducten en andere landbouwproducten per spoor naar markten en winkels verder 
weg. Massa's steenkool werden aangevoerd en vanuit Denekamp over Noordoost Twente 
verspreid. 

 
Vanaf 1925 kwamen er concurrenten voor de tram: de vrachtwagen en de autobus. De ONOG 
(Oldenzaal-Nordhorn-Oldenzaal-Gronau) en later ook de TET (Twentsche Electrische Tramweg 
Maatschappij) onderhielden regelmatige busdiensten tussen Gronau/Enschede en Nordhorn. 
Denekampse busondernemers (Snoeijink, Mensink, Damhuis en Thijssen) zorgden voor het 
vervoer tussen station Denekamp en Nordhorn. Door de economische crisis namen vanaf 
1930 de traminkomsten verder af. In 1936 stopte het passagiersvervoer. In 1942 lieten de 
Duitse bezetters de spoorbaan demonteren. 
 
Geleidelijk werden meer verbindingswegen verhard. Langs lokale zandwegen kwam een 
verharde strook voor fietsers en voetgangers. Het aantal fietsers op weg naar hun werk of voor 
recreatie groeide snel. Het aantal autobezitters in de gemeente Denekamp bleef tot circa 1965 
laag, daarna kwam er een snelle toename. 
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Na 1945 werd de weg Oldenzaal-Nordhorn onderdeel van de Scandinavië-route. Tussen 1952 
en 1956 steeg het aantal vrachtwagens van 6.000 tot 22.000. In 1956 passeerden 1.450.000 
mensen de grenspost Rammelbeek (Noord Deurningen). Het wegverkeer perste zich tot 1970 
door de bochtige straten van Denekamp. Vanaf 1970 werd het intense verkeer lijnrecht door 
het daarvoor deels afgebroken centrum geleid. In 2004 kwam hier een einde aan, dankzij de 

aanleg van de randweg om Denekamp, met de toepasselijke naam Scandinavië-route. 
 
 

 
 
Napoleonsweg, Gele Beek 
 

 
 
Schip lossen met de kruiwagen 



68 

  

 

 

Verharding Napoleonsweg  
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In 1830 verving de Napoleonsweg de oude in rood aangegeven bochtige weg via Beuningen. 
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Burgemeester Hendrik Warnaars 

 

 

In 1818 werd het Koninkrijk Nederland opgedeeld in gemeentes met een burgemeester aan 

het hoofd. De 24-jarige Warnaars werd in 1839 tot burgemeester van Denekamp benoemd. 

Hij werd onder meer belast met de volkstelling van 1839-1840 in de gemeente. In Denekamp, 

Lattrop, Breklenkamp, Tilligte, Oud Ootmarsum, Nutter en Agelo bezocht hij te voet 811 

gezinnen en telde 4.068 inwoners. 
Burgemeesters moesten de wetten en regels invoeren die van Nederland een eenheidsstaat 
zouden maken. Hendrik Warnaars was de derde burgemeester. Hieronymus Pennink (1819-
1827) en de heer van Singraven Johannes Theunis Roessingh Udink (1830-1839) gingen hem 
voor. Ze waren burgemeester en gemeentesecretaris tegelijk. Roessingh Udink en Warnaars 
betaalden een klerk uit eigen zak. Voor Warnaars, de eerste voltijd-burgemeester, was er geen 
burgemeesterswoning. Een aantal jaren woonde en werkte hij in Dinkellust, gelegen aan de 
Dinkel op Lossers grondgebied. De burgemeester was belast met het handhaven van de 
openbare orde en veiligheid. Enkele laaggeschoolde veldwachters hielpen hierbij. Bij een 
arrestatie verrichtte de burgemeester zelf de eerste verhoren. Het toezicht op het onderwijs 
bezorgde Warnaars kopzorgen. Bijna jaarlijks stond de schoolopziener met klachten bij hem 
op de stoep. De gemeenteraad, gekozen uit en door een kleine groep welgestelden, moest het 

beleid van de burgemeester goedkeuren. In de praktijk trad de burgemeester eigenmachtig 
op. Dit leidde tot een langdurige machtstrijd tussen Warnaars en wethouder Roessingh Udink 
(zoon van Warnaars voorganger). In 1878 trad Warnaars na een ambtsperiode van bijna 40 
jaar af. 
 
Gerrit Willem Hoogklimmer was van 1878 tot 1923 burgemeester. Hij gaf het ambt aanzien. 
Op eigen kosten liet hij aan de Oldenzaalsestraat de indrukwekkende "Villa Hoogklimmer" 
bouwen. Bij zijn huwelijk (1884) organiseerde hij een volksfeest waarbij hij als "vader van de 
burgers" massaal werd toegezongen. Dit "toezingen" werd een terugkerend gebruik. Het 
onderwijs, de gezondheidszorg, de bijna jaarlijkse overstromingen en het 
vreemdelingenverkeer vroegen steeds meer aandacht. De twee wethouders hadden weinig tijd, 

ze waren ook boer. Tegen de bezwaren van de gemeenteraad in moedigde Hoogklimmer 
modernisering aan, onder andere de tram en elektrificatie. Hoogklimmer loodste Denekamp 

door de oorlogsjaren 1914-1918. Denekamp was militair gebied. Vele inwoners konden niet 
meer in Duitsland werken. De burgemeester vond tijdelijk vervangend werk. Tot circa 1900 
onderhield de protestant Hoogklimmer goede relaties met alle geloofsgroepen. Kleine 
incidenten als het toestaan van een kermis op Allerzielen (2 november) voedden een 
machtsstrijd tussen de katholieke pastoor en de burgemeester. Wat zat erachter? Na een 
eeuwenlange achterstelling eisten katholieken in Nederland meer zeggenschap. Zo ook in de 
gemeente Denekamp, waar 86% van de bevolking katholiek was. De invoering van algemeen 
kiesrecht (1917) leidde tot een politieke machtverschuiving. De katholieke meerderheid in de 
raad vond het tijd dat Hoogklimmer opstapte. 

Zijn opvolger werd de 29-jarige katholiek Jan Wynia. Door een welwillend en rechtvaardig 
optreden wist hij veel inwoners voor zich te winnen. Er was een groeiend woningtekort, onder 
meer door de komst van Drenten en Friezen die in de Nordhornse textielindustrie werkten. 
Wynia zorgde voor woningen nabij de grens; zo ontstond het kerkdorp Noord Deurningen. De 
textielfabrikant Dütting kreeg toestemming nabij Denekamp 22 woningen voor zijn arbeiders 
te bouwen (nu Düttingstraat). In 1928 werkten ongeveer 1.900 inwoners van de gemeente in 
Nordhorn of in de veengebieden rond de grens. Door de economische wereldcrisis (1929) 
raakte 85% dit werk kwijt. Door de goede contacten van Wynia met Den Haag kwam er tijdelijk 
"vervangend" werk, bijvoorbeeld wegenonderhoud of ontginningen nabij Vriezenveen. Wynia 
zorgde voor een ziekenhuisje en een vuilophaaldienst. Schoon water via een waterleidingnet 
was ook dringend gewenst, maar behoudzuchtige inwoners vreesden hoge kosten. Denekamp 
werd pas in 1951 op de waterleiding aangesloten. De boeren boden succesvol verzet tegen de 
komst van een regionaal waterschap, dat de wateroverlast moest aanpakken. Ze wilden geen 
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mensen van buiten die regels zouden maken en belastingen heffen. In 1934 stierf Wynia bij 
een auto-ongeluk. Joseph Louis Charles van der Heijden volgde hem op en zette zijn beleid 
voort. Er kwam er een moderne riolering en zuiveringsinstallatie. Na de Duitse inval in 1940 
stond Van der Heijden er alleen voor, de Duitsers ontbonden de gemeenteraad. In 1942 werd 
hij uit zijn functie gezet en vervangen door de beruchte NSB-burgemeester Jan Eekhof. 

De naoorlogse jaren waren zeer moeilijk. Aan alles was een tekort. Samen met de 
gemeenteraad zocht de teruggekeerde Van der Heijden naar (nood)oplossingen. Bij zijn vertrek 
in 1951 liet hij uitgewerkte plannen voor nieuwe woonwijken en uitbreiding van de 
werkgelegenheid achter. Na 1950 traden gekozen wethouders op de voorgrond. Het viel op dat 
voor de eerste keer een van de wethouders, Bets Zengerink, niet uit agrarische kring kwam. 
Het tijdperk van overheersende burgemeesters was voorbij. 

 

 

De marke Denekamp 

 

De marke Denekamp lag ten oosten van de rivier de Dinkel in Noordoost-Twente. Binnen deze 
voormalige marke komen geen stuwwallen voor. Wel zijn er zandige rivierafzettingen van de 
Dinkel en is er ook veel dekzand afgezet. Geomorfologische eenheden die er voorkomen 
betreffen onder andere dekzandruggen en dekzandvlakten. In het westen zijn verschillende 
beekdalen aanwezig waarbij er in de meeste gevallen sprake is van een droogdal. De rivier De 
Dinkel maakt onderdeel uit van dit gebied. In het oosten van Denekamp bevinden zich ook 
dalvormige laagten en de geomorfologische eenheden binnen dit gebied betreffen dalvormige 
laagten zonder veen en beekdalbodems zonder veen. 

De dekzandruggen zijn hoger gelegen in het landschap. De beekdalen en droogdalen vormen 
de laagste eenheden van het landschap en de dekzandvlakten zweven hier tussen. Wanneer 
het over de bodem gaat dan bestaan de dekzandruggen veelal uit hoge zwarte enkeerdgronden. 
Dit betekent dat de mens er zelf plaggen en mest heeft geplaatst om de grond op deze manier 
vruchtbaarder te maken. Op de dekzandvlakten is dit niet het geval, de dekzandvlakten 
bestaan vooral uit veldpodzolgronden. Wanneer het over de droogdalen gaat betreffen het 
vooral beekeerdgronden en in het westen is er sprake van kleiige beekdalgronden. Een andere 
bodem treffen we aan binnen het dal in het oosten waarbij er vooral sprake is van venige 
beekdalgronden. Dit is echter niet overal het geval aangezien de bodem soms overgaat in 
beekeerdgronden. De grondwatertrappen laten een logische samenhang met de geomorfologie 
zien. Bij de dekzandruggen is het grondwater veelal minstens 140 centimeter van het maaiveld 
verwijderd. Af en toe is het grondwater dichter bij het maaiveld gelegen en is het grondwater 
minsten 80 centimeter van het maaiveld verwijderd. Bij de dekzandvlakten ligt het grondwater 
logischerwijs dichter bij het maaiveld en is sprake van een afstand tot het maaiveld van 40–
80 centimeter (gemiddeld hoogste grondwaterstand) tot meer dan 120 centimeter (gemiddeld 
laagste grondwaterstand). Bij de droogdalen is soms sprake van een grondwaterstand 25–50 
centimeter tot 80-120 centimeter en soms van minder dan 40 centimeter tot 80-120 
centimeter. 

Op de dekzandruggen zijn over het algemeen hoge zwarte enkeerdgronden aanwezig en was 
er logischerwijs bouwland gesitueerd. Op de dekzandvlakten is bijna overal sprake van heide. 
De (droog)dalen aan de westzijde laten een grotere variatie zien en hier is sprake van bos, 
bouwland, hooiland en soms heide. Het dal in het oosten laat een veel minder grote variatie 
zien waarbij er vooral sprake was van hooiland. De weiden liggen vaak op de grens tussen 
bouwland, gelegen op de enkeerdgronden, en heide, gelegen op de veldpodzolgronden. 

Binnen het patriciaat van de marke Denekamp waren geen fabrikanten aanwezig. Johannes 
Theunis Roessingh Udink (1805-1858) - afkomstig uit Enschede - was dé grootgrondbezitter 
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binnen de marke Denekamp.  Roessingh Udink trouwde in 1828 met Christina Berinda 
Kemper en een jaar later, in 1829, kocht hij landgoed Singraven. In de tijd dat hij in het bezit 
was van het landgoed werd het bezit uitgebreid met veel aankopen waardoor er uiteindelijk 
een complex van terreinen ontstond. Toen Roessingh Udink overleed liet hij ‘aan zijn vijf 
kinderen 2 voormalige havezaten, 17 erven en 20 kotters na met een gezamenlijke oppervlakte 
van ongeveer 1165 ha (in 1829 ca 200 ha). 

De andere persoon in de marke Denekamp die tot het patriciaat wordt gerekend betreft Johan 
Fredrik (Friderich) Wubbe(n) (1778-1848). Hij kreeg de havezate ‘Bögelscamp’ in 1826 in het 
bezit. De uit 1380 daterende havezate zelf is nu niet meer zichtbaar omdat de restanten in 
1965 zijn gesloopt door de Stichting Edwina van Heek. In 1848 gaat Bögelscamp naar de 
schoonzoon van Wubben: Johannes van Blanken. Een belangrijk gegeven is dat Wubben de 
markerichter was en dat hij als eerste in de holtinks wordt genoemd rond 1828. In de holtinks 
staat vermeld dat deze ook plaatsvonden in huis Bögelscamp. 

 

 

Huis Bögelscamp 

 

In de marke Denekamp waren verschillende vicaries aanwezig. Volgens het Etymologisch 
woordenboek houdt vicarie de ‘jaarlijkse rente uit geestelijke goederen’ in waarbij de vicarie 
een stichting is. Voorbeelden zijn de Sint Anthony Vicary en de Sint Catharina Vicary. Ook de 
hervormde kerk had grond in het bezit. Los daarvan wordt in het Kadaster het bezit van de 
hervormde pastorie genoemd, waarbij het waarschijnlijk gaat om het onderkomen en de grond 
van de pastoor. Een sociale instelling die terugkomt in het kadaster betreft de hervormde 
armen. 

Eén van de gewaarde landbouwers betreft Jan Weusthof (1779-1852). Zowel in het kadaster 
van 1832 als op de overlijdensakte staat Weusthof als landbouwer vermeld. Er zijn geen 
aanwijzingen van nevenactiviteiten. Wel is het duidelijk dat hij altijd bij de holtinks aanwezig 
was en zo actief deel uitmaakte van het bestuur, dit is bijvoorbeeld 1 november 1842 het 
geval. Ook Lambertus Rondhuis maakt onderdeel uit van deze categorie en is ook in de 
bovengenoemde holtinks terug te vinden als aanwezig. Ook hij staat als landbouwer 
omschreven in het kadaster. Interessant is het gegeven dat een aantal personen die wel als 
gewaarden zijn aangewezen binnen de markeboeken, niet allemaal als grondeigenaren binnen 
de marke Denekamp zijn terug te vinden. Waarschijnlijk hadden zij alleen nog de rechten op 
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de grond maar was het daadwerkelijke bezit van iemand anders óf zij verpachtten de grond 
waarbij  de gewaarden de jure (rechten) bezaten en de gebruikers de facto (gebruiksrechten). 

De ongewaarde landbouwers zijn niet terug te vinden als gewaarden. Dit betekent niet dat zij 
geen rechten hadden in de marke wat betreft bijvoorbeeld het weiden van de schapen. Zoals 
hierboven genoemd kan het zo zijn dat veel landbouwers binnen dit onderzoek bestempeld als 
‘ongewaard’ wel degelijk gebruiksrechten binnen de marke genoten. Er is onderscheid tussen 
grote- en kleine ongewaarde landbouwers. Opvallend is het dat er vrijwel geen uitschieters 
zijn onder de landbouwers wat betreft grondbezit. Wel is er een tweedeling te ontdekken, 
waarbij de landbouwers met meerdere percelen en in totaal meer dan één hectare grond, 
gevestigd zijn buiten het dorp. De landbouwers met minder dan één hectare grond zijn vrijwel 
allemaal in of dicht nabij het dorp Denekamp gesitueerd. Wellicht zijn zij naast landbouwer 
wanneer het gaat om eigen grond ook dagloner. 

Er zijn geen gewaarde niet-landbouwers aan te wijzen die geen onderdeel uitmaken van het 
patriciaat. Vandaar dat binnen de marke Denekamp er alleen de groep ‘ongewaarde’ niet 
landbouwers bestaat. De groep bestaat uit mensen met verscheidene beroepen die veelal in 
het dorp zijn gevestigd. Echter bezitten sommigen ook grond buiten het dorp. De beroepen 
betreffen bijvoorbeeld kleermaker (Hermannes Elferink), logementhouder (Jean Georg 
Borgert), bakker (Albertus Keizer), timmerman (Jan Hendrik Molensteeg) en tapper (Jannes 
Kock). De nietlandbouwers die bouwland en hooiland buiten het dorp in bezit hadden, bezaten 
vrijwel allemaal minimaal één perceel in het dorp en woonden daar naar verwachting ook. 

Wat betreft de marke Denekamp zijn er acht gewaarden die in elke holtink genoemd werden: 
J.F. Wubben (3 waren), J.T. Roessingh Udink (6 waren), G.J. Derkman (1 waar), J. Wolbers 
op Otman (1 waar), J. Weusthof (1 waar), L. Rondhuis (1 waar), W. Veldkamp (1 waar) en ten 
slotte bezaten de ‘kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Denekamp’ 1 waar. Maar niet 
alleen de gewaarden maakten onderdeel uit van een marke. Er is  onderverdeling gemaakt 
tussen zeven sociale groepen: patriciaat, geestelijke/sociale instellingen/personen, gewaarde 
boeren, ongewaarde boeren (>1 hectare grond in 1832), ongewaarde boeren. (minder dan 1 
hectare grond in 1832, nietlandbouwers (gewaard) en niet-landbouwers (ongewaard).  

Het patriciaat - hoewel met maar twee personen - had 32,7% van de ontgonnen gronden in 
bezit. De geestelijke en/of maatschappelijke instellingen of personen bezaten 6,6% van deze 
gronden. De gewaarde landbouwers maakten een klein onderdeel uit van het geheel en waren 
maar met twee personen, waarbij zij ook maar 1,5% van het ontgonnen oppervlakte in bezit 
hadden. De ongewaarde landbouwers met meer dan één hectare grond in het bezit vormde de 
grootste groep landbouwers waarbij zij 37,2% van het ontgonnen oppervlakte in bezit hadden. 
De ongewaarde landbouwers met minder dan één hectare grond hadden 3,8% van de 
ontgonnen grond in bezit. De grootste groep (70 personen) zijn de ongewaarde personen die 
niet onder patriciaat te scharen zijn en ook geen landbouwers van beroep zijn. Zij hadden 
18,2% van het ontgonnen oppervlakte in bezit. 

Binnen Denekamp bevonden zich relatief veel ongewaarde nietboeren en geestelijke en/of 
maatschappelijke instellingen of personen. Ook ongewaarde boeren met minder dan één 
hectare grond in het bezit, hadden vrijwel al hun grond rondom het dorp. Het patriciaat 
bevond zich veelal ten westen van het dorp - op dekzandruggen, op beekdalbodems en in 
dalvormige laagten - en besloeg daar vrijwel alle ontgonnen oppervlakte. Ook in het oosten 
was patriciaat aanwezig op dekzandruggen. De gewaarde boeren hadden ongeveer hetzelfde 
patroon als de ongewaarde boeren met meer dan één hectare grond waarbij de meeste grond 
op grotere afstand van het dorp was gesitueerd op dekzandruggen, dekzandvlakten, 
beekdalbodems en dalvormige laagten. Ook waren de percelen verder van het dorp, zowel bij 
de patriciaat als bij de landbouwers, een stuk groter dan meer nabij het dorp. 

Er zijn een aantal zaken die opvallen. Zo had het patriciaat een grote hoeveelheid grond als 
bos in bezit. Niet alleen in absolute zin, maar ook procentueel gezien. Ook was er relatief veel 
weide en aanwezig. Het percentage bouwland lag in verhouding met de ongewaarde boeren 
relatief laag. De geestelijke instellingen hadden hun grond voor het grootste gedeelte als 
bouwland in gebruik waarbij in mindere mate sprake was van bouwland en hooiland. De 



75 

  

gewaarde landbouwers bezaten een opvallend laag percentage bouwland. Het percentage 
hooiland was weer opvallend hoog. De ongewaarde landbouwers met meer dan één hectare 
grond in bezit hadden een hoger percentage bouwland en (hoewel nog steeds hoog) een klein 
percentage hooiland. Deze trend zet zich voort naar de ongewaarde landbouwers met minder 
dan één hectare grond waarbij zij een nóg hoger percentage bouwland in het bezit hadden en 
een lager percentage hooiland. De ongewaarde niet-landbouwers hadden een kleiner 
percentage bouwland in het bezit dan de ongewaarde boeren maar weer een groot percentage 
weideland 

In 1845 waren de markeverdelingen te Denekamp voltooid, hier is echter een proces aan 
vooraf gegaan. De woeste gronden blijken niet onaangeroerd te zijn voor de markeverdelingen. 
Zo werd er op 24 augustus 1811 een holtink gehouden over het verkopen van 
gemeenschappelijke gronden om zo openstaande schulden van de marke te kunnen aflossen. 
Ruim drie jaar later, op 15 oktober 1814, worden er opnieuw plannen gemaakt voor de verkoop 
van woeste gronden. Binnen het verslag van deze holtink wordt duidelijk dat de meerheiden 
van de ‘goedsheeren en eigengeërfden’ het eens was met de verkoop. Deze voorgenoemde 
personen betreffen gewaarden met een zeker stemrecht binnen de marke. De personen zonder 
stemrecht, kleine boeren bijvoorbeeld, zagen dat er delen van de gemeenschappelijke gronden 
werden gekocht maar hadden geen formeel stemrecht. Toch komt er nog geen jaar later, op 2 
maart 1815, een tegengeluid waarbij verschillende personen (waaronder niet alleen 
ongewaarden) zich uitspreken tegen de verkopen. Uit dezelfde holtink blijkt dat de onvrede 
wordt ‘gesust’ door voor te stellen: ‘[…] om de gemeene woeste gronden te verdeelen en wel op 
deese manier dat ieder van zijn gegoedheid in bebouwd en ongebouwde eijgendommen in 
deese markte na rato daar van bekoome‘. Op deze manier gaat de verkoop van woeste grond 
aan mensen met geld over in een idee voor een ‘eerlijke’ markeverdeling. 

Op 9 november 1836 werd tijdens een holtink een ‘Plan van verdeling der marke Denekamp 
[…]’ gepresenteerd. Een plan waar – zoals blijkt uit bovenstaande aangehaalde holtink – druk 
was van onderaf. Het plan betreft een document bestaande uit vijftien artikelen waarbij het 
eerste artikel begint met: ‘De verdeling van de gehele massa gemeene markengronden zal 
plaats vinden volgens het getal bunders eigen bouwland, het welke elk gewaarde en 
ongewaarde in de marke bezet […]’. In het tweede artikel wordt duidelijk dat er onderscheid 
gemaakt zal worden tussen verschillende soorten grond. Zo had bouwland twee keer de 
waarde van weiland. Interessant is verder artikel 9, waarin staat dat de grond zo dicht mogelijk 
bij de grond moet liggen die al in bezit is. Wanneer dit onmogelijk blijkt dan vindt er een loting 
plaats. Het is een interessant plan, niet in de minste plaats omdat is besloten dat er géén 
grond werd toebedeeld op basis van het aantal waardelen. Dit lijkt te onderstrepen dat er 
inderdaad sprake is van druk van onderaf (ongewaarden). Een interessant artikel dat hierop 
aansluit is artikel 10. Binnen dit artikel wordt duidelijk dat er een stuk weiland ter grootte 
van vijftien bunder beschikbaar gesteld werd voor armen, waarop zij hun vee konden laten 
grazen. De ongewaarden lijken er zodoende goed vanaf te komen. Dit wordt echter ook door 
de ‘markerichter’ vastgesteld in artikel 11. Hij stelde vast dat: ‘[…] de verdeling naar den voor 
den maatstaf grootendeels in het belang der ongewaarden geschied aangezien dat deze 
tezamen volgens een oppervlakte berekening omstreeks 2/3 van de te verdelen massa grond 
zullen bekomen’. Om de gewaarden tegemoet te komen: ‘[…] zullen de gewaarden het voorregt 
hebben vast te kunnen kiezen de blokken waar zij wenschen hunne percelen zouden kunnen 
te leggen. In geval van verschillen der de gewaarden zal hierover tusschen worden geloot’. Het 
voordeel van de gewaarden ten opzichte van de ongewaarden was dus het recht om de plek 
van het perceel te bepalen. 

Belangrijk om te vermelden is dat de voormalige woeste gronden niet voor niets woest waren. 
Deze gronden zijn minder geschikt als bouwland, daarom werden deze gronden vaak gebruikt 
voor bos of als weide- of hooiland.  

De persoon met veruit het grootste grondbezit - Johannes Theunis Roessingh Udink – is ook 
de persoon die het grootste gedeelte van de toebedeelde grond in gebruik heeft genomen als 
bos. Voor de markeverdelingen had hij ook al een aanzienlijk gedeelte bos in het bezit maar 
naar verhouding is er na de markeverdelingen sprake van nóg meer bos. Johan Fredrik 
Wubben - de andere persoon die tot de patriciaat gerekend is - heeft zijn grond grotendeels 
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als weide in gebruik genomen en voor maar een klein gedeelte als bos. De geestelijke en/of 
maatschappelijke instellingen of personen gebruikten hun grond voor de markeverdelingen 
grotendeels als bouwland waarbij in kleinere mate ook weide en boomgaarden voorkwamen. 
De toebedeelde grond werd grotendeels als weide gebruikt en in mindere mate als bouwland, 
heide, bos of bebouwde grond. De gewaarde boeren hadden voor de verdelingen vooral 
bouwland en weide in bezit. Bij de toebedeelde grond was er vooral sprake van bos en weide. 
De ongewaarde boeren met meer dan één hectare in het bezit in 1832 gebruikten hun 
toebedeelde grond voor het grootste deel als weideland. Bij één boer gaan weide en bos 
ongeveer gelijk op. Bij de rest van de boeren vormt bos een klein onderdeel van hoe zij hun 
nieuwe land gebruikten. De niet-gewaarde boeren met minder dan één hectare grond in het 
bezit in 1832 gebruiken hun grond vrijwel alleen als weide. Maar één boer gebruikt een klein 
gedeelte ook als bos. Vóór de markeverdelingen hebben zij vrijwel alleen bouwland in het bezit. 
De ongewaarde niet-agrarische grondbezitters hadden rond 1832 vrijwel allemaal alleen 
bouwland in het bezit waarbij de toebedeelde grond later werd gebruikt als weide. Dit lijkt dus 
op het patroon van de ongewaarde landbouwers met minder dan één hectare grond in het 
bezit. 

Opvallend is dat rond 1900 er nog veel onontgonnen grond in de vorm van heide is.  Van 
1935-1936 is  er veel grond ontgonnen en de hoeveelheid weideland is toegenomen. Ook er is 
er een toename van bos, maar niet in grote mate. Er zijn geen aanwijzingen dat er veel 
gehandeld is met de toebedeelde grond. 

In de marke Denekamp was rond 1832 veel grond in het bezit van het patriciaat. Zeker 
wanneer men kijkt naar de hoeveelheid grondbezit per persoon. In absolute zin was de meeste 
grond in handen van de grote ongewaarde landbouwers, waarbij zij werden gevolgd door de 
ongewaarde nietlandbouwers. Deze laatste groep vormde in het Denekamp rond 1832 wat 
betreft aantal de grootste groep. Dit is het geval omdat er sprake is van een dorp en niet louter 
ruraal gebied. Ook ruimtelijk is te zien dat de niet-landbouwers vooral in het dorp aanwezig 
zijn. Wat betreft het grondgebruik vallen er een aantal zaken op. Zo heeft het patriciaat de 
meeste grond als bos in gebruik. Het percentage bouwland is hoog bij geestelijke en/of sociale 
instellingen of personen en bij de ongewaarde landbouwers. Opvallend is het lage percentage 
weideland bij de ongewaarde landbouwers. Men zou verwachten dat zij zelf grond moeten 
hebben voor bijvoorbeeld het weiden van schapen. Het lijkt erop dat niet alleen de gewaarden 
op dat moment van de markegronden gebruik mochten maken. Er zit waarschijnlijk een 
systeem onder waarbij ongewaarden toch op bepaalde manieren recht hadden om gebruik te 
maken van de woeste gronden.  

Het plan om de marke te verdelen is interessant omdat geen grond werd toebedeeld op basis 
van het aantal waardelen. Het lijkt erop dat de ongewaarden er voordelig uitkomen omdat er 
toebedeeld werd op basis van het grondbezit. Het voordeel voor de gewaarden was wel dat zij 
de plek mochten uitkiezen van de toe te bedelen percelen waarbij zij bijvoorbeeld percelen 
nabij percelen die zij al in bezit hadden toegedeeld konden krijgen. Later is ook te zien dat 
bijvoorbeeld Roessingh Udink de gebieden waar hij bos plantte kon uitbreiden op een manier 
zodat het aansloot bij de grond die hij al in bezit had. De toebedeelde grond werd door het 
patriciaat dan ook vooral als bos in gebruik genomen. De gewaarde en grote ongewaarde 
landbouwers gebruikten hun toebedeelde grond afwisselend als weide en bos. De geestelijke 
en/of maatschappelijke instellingen en de kleine ongewaarde landbouwers alsook de 
ongewaarde niet-landbouwers gebruikten de toebedeelde grond vrijwel alleen als weiland. 
Wanneer gekeken wordt naar het onderzoek van 1935-1936 ten opzichte van 1892-1806 dan 
is te zien dat er meer ontgonnen is. Het bos is licht uitgebreid en er is vooral sprake van meer 
weiland. Het patriciaat lijkt niet als een projectontwikkelaar te werk zijn gegaan. Het patriciaat 
wist op een gestage en aaneengesloten wijze de grond uit te breiden waarbij de boeren 
langzaam hun toebedeelde grond begonnen te ontginnen. Bron: Rodin de Lange. 
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Textiel  

 

Aan het begin van de negentiende eeuw was landbouw voor veel mensen in Twente het 
hoofdmiddel van bestaan. Door de bevolkingsgroei was er een overschot aan boerenarbeiders. 
Het aantal ambachtslieden nam daardoor flink toe, met name spinners en wevers. 

 

 

 

Vóór 1800 werd in boerderijen en huizen al gesponnen en geweven. Voor boeren was het een 
noodzakelijke aanvulling van het inkomen. In 1795 kende Denekamp tweeenvijftig 
thuisweversgezinnen, waarvan een twaalftal in het dorp zelf en de overige in de buurschappen. 
Het aantal van negentien in Noord Deurningen valt hierbij op. Eeuwenlang werd er alleen 
linnen geweven. Om een doek te weven spande men een aantal garens parallel van voor naar 
achteren op het weefgetouw, de zogenaamde ketting- of scheringgarens. Vervolgens werden 

één voor één andere garens vanaf de zijkant, tussen de scheringgarens door "gevlochten". Deze 
draden heten de inslaggarens. De garens werden uit zelf verbouwde vlas gesponnen. In de 

achttiende eeuw deed de grondstof katoen haar intrede. Net als elders in Twente 
leverden fabriqueurs, opererend als handelaar en opdrachtgever, aan de wevers katoenen 

garens. Populair werd het weven van bombazijn, een half katoenen, half linnen weefsel dat 
ook voor de gewone man betaalbaar was. Na 1800 werd, met geïmporteerde zuivere katoen, 
steeds meer calicots, een fijne katoenen stof, geweven. 
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Vanaf 1830 werd er meer geweven in lokaaltjes of schuren, de latere handweeffabriekjes. De 
Engelsman Thomas Ainsworth introduceerde in Twente de schiet- of snelspoel, waarbij de 

inslaggarens gemakkelijker van opzij door de ketting- of scheringgarens konden worden 
ingebracht. De spinners hadden steeds meer moeite het tempo van de wevers bij te benen. In 
Nederland nam de vraag naar textiel uit Twente toe. Door de afscheiding van België kwam de 
aanvoer van textiel uit dit productiegebied stil te liggen. Gelijktijdig vroeg de door koning 
Willem I opgerichte Nederlandse Handel Maatschappij (NHM) steeds meer textiel voor de 
uitvoer naar Nederlands-Indië. 
 
In Denekamp kwamen vier weeffabriekjes tot stand. Willem Bonke en Lambertus Westrik 
richtten een fabriekje op de Brink op en Albertus Keizer en Raphaël Hedeman een fabriekje 
nabij de Sint Nicolaaskerk. Later sloten zich daar ook Heiman Menko en Gerrit Keijzers uit 
Kampen bij aan. In Lattrop hadden de gebroeders Keukeler, met landbouw als hoofdbestaan, 
in dezelfde tijd zesentwintig weefgetouwen. Vierhonderd mensen verdienden omstreeks 1850 
hun brood in de textiel. De meesten ervan weefden bij voorkeur thuis. Burgemeester Hendrik 
Warnaars, die optrad als fabriqueur, profiteerde hiervan: hij kocht calicots bij thuiswevers op 
en verkocht deze met winst door. Een onderdeel van de textielindustrie was ook het verven en 
kleuren. Bij de Dinkelbrug aan de weg naar Oldenzaal, op de plek waar later hotel Dinkeloord 
zou verschijnen, werd in 1852 een ververij voor garens opgericht. 
 
Rond 1850 deden in Almelo, Enschede en Oldenzaal stoommachines in grote 
fabrieksgebouwen intrede. Eerst in de stoomspinnerijen en kort daarna ook in de 
stoomweverijen. Van deze technologische vernieuwing werd in Denekamp geen gebruik 
gemaakt. Het aantal handwevers nam hier verder toe, met 500 tot 600 textielwerkers in 1867, 
onder wie een flink aantal kinderen. Maar ze verloren de strijd met de fabrieken. De 
handwevers verweten de Nederlands Handel Maatschappij (NHM) te weinig hulp. Dat was 
begrijpelijk, maar onjuist. De NHM raakte na 1870 haar alleenrecht textiel naar Indië te 
exporteren kwijt. De Denekampse fabriekjes waren gedwongen de deuren te sluiten. 
Omstreeks 1870 heeft Johannes Keizer jr., kleinkind van de oprichter, noodgedwongen de 
weverij omgebouwd tot vleesfabriek. Hierin werd "de slacht" van de boeren verwerkt tot worst 
en andere vleesproducten. Belangrijk exportland was, net als eerder de textiel, Nederlands-
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Indië! De calicotweverij van Keizer stond tegenover hun woonhuis, nu Huize Keizer. Het is het 
laatst zichtbare bewijs van de textielnijverheid in Denekamp. 
Rond 1900 had de textielindustrie zich in Nordhorn enorm ontwikkeld en trok veel 
Denekampers aan. 

De textiel is in de negentiende eeuw te lang "ambachtelijk gebleven", maar het betekende niet 
dat het ambacht verdween. Smederijen, timmerwerkplaatsen en klompenmakerijen waren er 
volop. Metselaars, houtdraaiers, schilders, loodgieters, molenbouwers en anderen 
completeerden de verscheidenheid in beroepen. Ambacht, onderwijs, handel, 
grensactiviteiten, overheid, dienstensector en agrarische sector boden werkgelegenheid. In 
1907 startte de Nordhornse kartonnagefabriek Gebr. Linde met een dependance 
("Deuskesfebriek") in Denekamp. Kleinere bedrijfjes volgden. Ook confectiebedrijven schoten 
als paddenstoelen uit de grond, maar waren geen al te lang leven beschoren. In de jaren zestig 
werd het industrieterrein "Kloppendijk" geopend, gevolgd door bedrijventerrein "Sombeek". De 
onderwijsmogelijkheden na de oorlog droegen bij aan de enorme groei aan kwaliteit en 
gevarieerdheid van de werkgelegenheid. 

 
 

Oorlogsslachtoffers  

 

Op 10 mei, de vrijdag vóór Pinksteren, om 03.55 uur in de nacht, viel Duitsland Nederland 
binnen. Langs de IJssel en de Maas en op andere plaatsen was het Nederlandse leger in 
stelling om de vijand tegen te houden. Hetzelfde gold voor diverse vliegvelden. Nederland was 
in oorlog. Al op de eerste dag sneuvelden, bij gevechten met Duitse luchtlandingstroepen in 
de omgeving van Den Haag, Gerhard Brunninkhuis uit Tilligte, Willy Snoeijink uit Denekamp 
en Bertus Johannink uit Noord Deurningen. Toen op 14 mei Nederland zich overgaf, bleken 
nog zeven Denekampers tot de eerste oorlogsslachtoffers te behoren: Albertus Blokhuis uit 
Lattrop, Johan Pierik uit Tilligte, Geert Keizer uit Noord Deurningen, Johan Wigger uit Lattrop 
en de Beuningers Hendrik Hassink, Hendrik Grunder en Johan Veldscholten. De laatste vijf 
sneuvelden allemaal op de Grebbeberg. Het oorlogsgeweld had voor Denekamp in de eerste 4 
dagen van de oorlog fors toegeslagen. Al vrij snel ervoer Noord Deurningen het geweld van de 
oorlog ook nog op een andere manier. In maart 1941 verongelukte een Engelse bommenwerper 
aan de Epmanweg, waarbij vier Britse bemanningsleden direct de dood vonden en een vijfde 
enkele weken later in gevangenschap stierf. 

Dorpen en steden aan de Duitse grens hebben van oudsher veel contact met de Duitse 
bevolking. Familierelaties zijn er over en weer. Vooral ook de mogelijkheden tot werk aan de 
overkant van de grens beïnvloedt de relatie. Dat was ook in de oorlog zo. Daardoor kon niet 
door iedereen antipathie worden opgebracht voor de bezetter. Het politieke klimaat was 
moeilijk en verzet tegenover die bezetter was in Denekamp, met een fanatieke foute 
burgemeester, levensgevaarlijk. Maar verzet was er in Denekamp ook. Er liep een vluchtroute 
over Denekamps grondgebied naar Engeland, waarbij de familie Bekker in de Knik het 
contactadres was. Johan Veldhuis, Johan Aveskamp en Frans Weustink vormden met enkele 
tientallen anderen de verzetsgroep. Commandant was Piet Goorhuis. Bonkaarten, 
persoonsbewijzen en onderduikadressen vergaren en het verspreiden van illegale berichten 
waren activiteiten van de groep. Het doorseinen van activiteiten op vliegveld Klausheide en 
elders was nog gevaarlijker, evenals de wapendroppings in 1944 aan het kanaal in Tilligte bij 
boerderij Mollink. De afgeworpen wapens werden daarna in Beuningen ondergebracht. 
 
In het herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem bevindt zich de Vallei van de verdwenen 
Joodse Gemeenschappen. In hoge rotsen zijn de namen gebeiteld van steden en dorpen waar 
meer dan vijftig joden aan de Holocaust ten onder gingen. Ook de naam "Denekamp" staat in 
zo'n rotspartij gegrift. In mei 1941 werd het interieur van de synagoge aan de Vledderstraat 
vernield. Nadat in september 1941 de eerste Joden waren afgevoerd, gingen november 1942 



81 

  

de laatste dertig, via gebouw Irene, collectief op transport naar Westerbork. In Denekamp 

overleefden twee Joden, de broers Benno en Jacob Elkus, door onder te duiken de oorlog.  
 
 

 
 
2 april 1945, bevrijding van Denekamp 
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Op de ochtend van Tweede Paasdag, 2 april 1945, werd Denekamp bevrijd. Een lange colonne 
geallieerde voertuigen trok via de Oldenzaalsestraat, Grotestraat en Nordhornsestraat (nu 
Vledderstraat) door het dorp richting Nordhorn. Maar voor de grens werd bereikt, blies de 
bezetter de brug over het kanaal Almelo-Nordhorn op. De route werd omgelegd vanaf 
Grotestraat, via Brinkstraat en Lattropperstraat naar Noord Deurningen. De vreugde was 
ongekend, het dorp werd rood-wit-blauw en oranje gekleurd en er werden feesten gevierd en 
bevrijdingsoptochten gehouden tot diep in de zomer. 
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Omzien naar de toekomst, ter herdenking aan de gedeporteerde joden 

Na de oorlog verschenen de oorlogs- en herdenkingsmonumenten. Denekamp kreeg in 1994 
een vrijheidsmonument, onthult door Prins Bernard. Een lijst met 89 namen geeft de 
oorlogsslachtoffers in de periode van 1940 tot 1950 weer. Inmiddels blijken er meer 
slachtoffers te zijn. Verreweg de meesten kwamen om tengevolge van de Tweede Wereldoorlog, 
en enkelen in Indïe. Behalve vier Britse vliegers waren allen inwoners van Denekamp of de 
kerkdorpen. Onder hen 53 leden van de Joodse gemeenschap. Specifieke Joodse monumenten 
werden geplaatst op de plek waar ooit de synagoge stond en bij gebouw Irene op het nieuwe 
Nicolaasplein. Tilligte en Lattrop kregen hun oorlogsmonumenten met de namen van hun 
gevallen dorpsgenoten. In Tilligte, herinnert op de kanaaloever een monument aan de 
wapendroppings uit 1944. In Noord Deurningen staat een monument in het Bonkenbroek 
voor de omgekomen bemanningsleden van een Engelse bommenwerper die hier in maart 1941 
verongelukte. Jaarlijks worden in Denekamp en de kerkdorpen herdenkingen gehouden, 
waarbij de jeugd actief wordt betrokken. 
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Joodse begraafplaats 

 

 
 
Sint Nicolaasplein 
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Hugo van den Denekamp 
 

 

In het begin van de twintigste eeuw heeft Denekamp veel evenementen gekend. 
Openluchtspelen in het Sterrebos en optochten in het dorp kwamen regelmatig voor. Vooral 
de openluchtuitvoeringen, zoals Adam in Ballingschap, Mariken van Nieumeghen en Slag bij 
Waterloo sloegen aan. Deze spektakelstukken aan de boorden van de Dinkel inspireerden de 

Denekampers om in 1931 voor het eerst "Hugo van den Denekamp" op te voeren in de 
Zandkuil. Een Twents tafereel uit ongeveer 1345, de tijd van het veemrecht, destijds een soort 
geheime volksrechtbank. Het spel is gebaseerd op een sage. De schrijver Pieter Hendrik 
Schröder wist deze sage te bewerken tot een openluchtspel. Het stuk dat opgevoerd werd door 
Amsterdamse beroepsacteurs was een groot succes. In de jaren 1947 en 2000 werd het 
opnieuw geënsceneerd in de Zandkuil en de Knik, maar nu met Denekampse toneelspelers. 
 
Rond 1900 begon het culturele leven in Denekamp aan een opmars. De eerste aanzet hiertoe 
werd gegeven in 1890 door jongelingvereniging Concordia Inter Nos. Zij legde zich 
hoofdzakelijk toe op het uitvoeren van toneelstukken. Uit die vereniging werd in 1898 de 
dorpsfanfare, thans Harmonie de Eendracht, opgericht. Denekamp ging met feestelijke 
fanfaremuziek, toneel en koorzang de twintigste eeuw in. Nieuwe verenigingen werden 
opgericht, zoals toneelgroep Klaver in Denekamp en Durido in Lattrop, de muziekvereniging 
Amicitia te Tilligte, diverse blaaskapellen in Denekamp en omliggende dorpen. Vooral 
amateurs, in drumbands, harmonieorkesten, toneelverenigingen, zangkoren, dansgroepen, 
rock- en popbands, dialectavonden en lichte muziek vormden een belangrijk deel van de 
cultuur. Die amateurverenigingen mochten zich verheugen in een warme belangstelling. 
 
Op het gebied van lichte muziek was zangeres Marga Bult de bekendste vertegenwoordiger. 
Zij verwierf nationale en internationale bekendheid met de groep Babe en vertegenwoordigde 
Nederland in 1987 als solozangeres onder de artiestennaam Marcha op het 
Eurovisiesongfestival. Eind jaren vijftig van de vorige eeuw werd de bioscoop Astoria geopend. 
Na de komst van de televisie werd na verloop van tijd de bioscoop gesloten en verbouwd tot 
disco De Kul. De plek waar de bakermat lag van de carnavalsverenigingen, met Johan Olde 
Dubbelink als belangrijkste initiatiefnemer. 
 
In de jaren vijftig van de twintigste eeuw verdween de Twentse klederdracht. De knipmuts en 
boerenkiel gingen in de kast. Om het eigene nog te bewaren hebben dansgroepen zoals De 
Mölndansers en de Dinkeldaansers zich ontfermd over Twentse kostuums en dansen op 
folkloristische avonden. In 1975 werd onder supervisie van Sybrand Siemerink de Stichting 
Culturele Manifestaties Denekamp (SMCD) opgericht. Diverse evenementen werden door het 
SMCD georganiseerd, zoals Tiroler weekenden, Schoapsscheerdersfeesten en "700 jaar 
Denekamp", waar duizenden bezoekers op afkwamen. 
 
Denekamp en kerkdorpen hebben vele koren, waarvan de kerkkoren in de diverse parochies 
een belangrijke rol spelen. Naast kerkkoren zijn er ook themakoren, zoals Vivace te 
Denekamp, Vivente te Tilligte en een Themakoor in Lattrop. De protestantse gemeenschap 
kende zangverenigingen Looft den Heer en Kunst Door Oefening (KDO). Nieuwe koren werden 
Cantorij en Con Amore. Het Denekamps Mannenkoor zag het levenslicht in 1962. Een speciaal 
succesnummer van het koor was de jaarlijkse revue "Hup dao gow wer hen". 
Herman Dissel, dirigent van het dames- en herenkoor van de Sint Nicolaaskerk, heeft een 
achttal missen gecomponeerd waaronder Heilige Nicolaas, Missa Deo Gratias, Missa Lumen 
Christi en andere. Nardy Goorhuis-ter Elst is oprichter en dirigent van vrouwenkoor Cantabile 

en Orfeo. Beide koren treden regelmatig op met kwalitatief hoogwaardige klassieke 
uitvoeringen. Sinds 1999 is zij ook dirigent van het Plechelmus-Antoniuskoor te Oldenzaal. 
Guus Goorhuis was als 12-jarige al actief in de klassieke muziek. Eerst als organist te 
Denekamp en later als vaste organist aan de Plechelmusbasiliek te Oldenzaal. Zijn grote 
passie voor het Gregoriaans heeft hem aangezet de middeleeuwse gezangen, die op het 
jaarlijks Plechelmusfeest in de kerk werden gezongen sinds 1954, te reconstrueren uit 
dertiende eeuwse muziekhandschriften. 
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Huize Keizer wordt sinds 1974 beheerd door de Culturele Raad Denekamp. Deze is 
onderverdeeld in diverse werkgroepen, waarvan de werkgroep Muziek klassieke concerten 
verzorgt op prachtige authentieke locaties, zoals Koetshuis Singraven, Sint Nicolaaskerk, Huis 
Breklenkamp en op particulier initiatief het Aurolustheater te Breklenkamp. 

 

Raadhuis 
 

Een prachtig gebouw, waarop het oog met welgevallen rust, en dat voortaan een sieraad van 
ons dorp mag heeten, is verrezen, dat naast het uiterlijk schoon zal voorzien in de sedert jaren 
gevoelde behoefte aan meerdere ruimte." Deze woorden sprak burgemeester Hoogklimmer op 
16 maart 1921 bij de opening van het nieuwe raadhuis van de gemeente Denekamp. Het door 
architect Karel Croonen ontworpen gebouw was verrezen op de plek aan de Grotestraat, waar 
38 jaar eerder het eerste "gemeentebureau" in gebruik was genomen. Tot die tijd was het 
behoorlijk behelpen geweest voor Hoogklimmer en zijn voorgangers Pennink, Roessingh Udink 
en Warnaars, die veelal thuis hun beroep uitoefenden. 

 
 
Het raadhuis van 1921 tot 1980. 
 
 
De gemeente Denekamp was in 1818 afgesplitst van de gemeente Ootmarsum. Bij het 
ontstaan van de gemeenten in 1811 waren de grenzen van het oude richterambt Ootmarsum 
aangehouden, maar 7 jaar later werd deze eenheid opgedeeld in een stads- en 
plattelandsgemeente. Ootmarsum werd voortaan door de gemeente Denekamp omgeven. 
Men beschikte niet over een gemeentehuis in de nieuwe gemeente Denekamp. De secretarie 
van de gemeente was ondergebracht in de woonhuizen van de voorgangers van Hoogklimmer 
en voor vergaderingen, trouwplechtigheden en verkiezingen werd uitgeweken naar een ruimte 
in hotel Veldman. "Was het wonder dat ik van stond af aan omzag naar een beter en waardig 
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onderkomen?", aldus burgemeester Hoogklimmer in zijn openingstoespraak. En het was een 
zaak van lange adem geweest. Al in 1881 had de raad besloten tot de bouw van een nieuw 
gemeentehuis. Het gemeentebureau dat 2 jaar later in gebruik werd genomen was in feite een 
woonhuis, gelegen tussen de Hervormde Kerk en het logement De Zwaan, dat was omgebouwd 
tot werkplek voor Hoogklimmer en de ambtenaren. Al snel voldeed dit pand niet meer en werd 
het gesloopt om plaats te maken voor het in neoclassicistische stijl gebouwde Raadhuis. Van 
hieruit konden Hoogklimmer en zijn opvolgers Wynia en Van der Heijden hun werk in 
"waardige" stijl verrichten. 
 
Burgemeester Van der Heijden, die door de bezetter in 1942 uit zijn functie was gezet, keerde 
in 1945 weer terug in het raadhuis. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog groeide het 
ambtelijk apparaat gestaag. De colleges onder leiding van burgemeesters Van der Heyden van 
Doornenburg en Norbart kregen steeds meer ambtenaren om zich heen in de snel krapper 
wordende huisvesting. Noodgebouwen werden geplaatst, maar dit bood maar een tijdelijke 
oplossing. Eind jaren zeventig werd besloten tot de bouw van een nieuw gemeentehuis, in de 
tuin van het oude raadhuis. Het door de Enschedese architect Sluijmer ontworpen gebouw 
werd in 1980 officieel in gebruik genomen. In de gevel van het gemeentehuis is een fraaie 
wapensteen gemetseld. Elk gezin in de gemeente Denekamp ontving bij die gelegenheid een 
door de Stichting Heemkunde Denekamp samengesteld fotoboek met als titel Van Raadhuis 
tot Gemeentehuis. Het gebouw, met de hoofdingang aan de burgemeester Hoogklimmerstraat, 

zag burgemeester Norbart gaan en Willeme komen. De gedenksteen in de hal voor alle 
slachtoffers van oorlog en geweld was, vóór de komst van het Vrijheidsmonument, het 
jaarlijkse eindpunt van de Dodenherdenking op 4 mei. 

 

1921, opening raadhuis 

Op 1 januari 2001 kwam er na de gemeentelijke herindeling een einde aan de zelfstandige 
gemeente Denekamp. Na 183 jaar ging Denekamp, met Ootmarsum en Weerselo, op in de 
nieuwe fusiegemeente Dinkelland. Hiervoor moesten de ambtelijke apparaten van de drie 
gemeenten worden samengevoegd en bleek er een nieuw gemeentehuis nodig te zijn. Het 
architectenduo Leferink en Morsink ontwierp het derde gemeentehuis aan het Nicolaasplein, 
dat in 2007 in gebruik werd genomen. De burgemeesters Willeme en Cazemier konden over 



88 

  

een multifunctioneel gebouw beschikken. Het Nicolaasplein was ontstaan na de afsluiting van 
de doorgaande weg Oldenzaal-Nordhorn. En aan dit plein staan ze nu: de drie gemeentelijke 
onderkomens. Ze vormen samen met de twee Denekamper kerken, het parochiecentrum, 
Huize Keizer en 't Heemhoes het hart van het dorp en een zichtbaar stukje geschiedenis. 

 

 

Grotestraat  
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Grotestraat  

 

Concordia  
 

Aan het eind van de van negentiende eeuw was de overgrote meerderheid van de bevolking lid 
van een kerkgenootschap. De kerken probeerden zich ook maatschappelijk voor hun leden in 
te zetten. Jongelingverenigingen waren een middel bij uitstek om de jeugd aan zich te binden. 
Het gebouw Concordia was een onderkomen voor de rooms-katholieke mannen en 
jongelingvereniging Concordia Inter Nos ("Eendracht Onder Ons"). Deze vereniging, die eind 
negentiende eeuw was opgericht, wilde het sociale leven ontplooien. Dit was een initiatief van 
de rooms-katholieke Kerk. Mannen van achttien jaar en ouder konden lid worden, maar 
moesten wel vrijgezel zijn. Bij een huwelijk betekende dit einde lidmaatschap. 
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Concordia Inter Nos was eerst ondergebracht in het pand Vledderstraat 1, waar nu Hofland 
Optiek gevestigd is. Toen de vroegere eigenaar dit pand opeiste, moesten de jongeren wijken. 
Ze kregen een tijdelijk onderkomen in het latere pand van kleermaker Visschedijk aan de 
Vledderstraat. Op de vergadering van 6 februari 1910 trok men de conclusie dat de 
accommodatie niet voldeed, mede omdat het ledental was gestegen van 63 naar 104 personen. 
Daarom werden pogingen aangewend om nieuwe huisvesting te vinden. 
 
In mei 1913 waren Concordia Inter Nos en het kerkbestuur het eens geworden over de plannen 
van de nieuwbouw aan de Wilhelminastraat. Toen dat toch niet doorging, besloot men op 26 
oktober 1913 tot aankoop van grond aan de Lange Voor, ook gunstig gelegen bij het 
tramstation. Waarschijnlijk werd het gebouw in het voorjaar van 1915 opgeleverd. In 1926 is 

er een gedeelte aangebouwd ten behoeve van pijl en boog schieten en later kegelen. 
Tegenwoordig is het een café-restaurant. Diverse verenigingen houden hier nog steeds hun 
periodieke bijeenkomsten. 
 
Het gebouw werd multifunctioneel gebruikt. De eerste gebruiker was Concordia Inter Nos en 
van hieruit is onder andere de fanfare Concordia, het latere Eendracht, ontstaan. Andere 
gebruikers waren de kegelclub, de duivenvereniging, de bibliotheek, de judoclub, de 
schietvereniging, de biljartclub en de mandolinevereniging, maar ook belangenorganisaties 
zoals de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB), de Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ) en de 
vakbond Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). Er werden toneeluitvoeringen gegeven, 
priesterfeesten gehouden en missionarissen toonden hier hun missiefilms. Ook 
aanbestedingen van bouwwerken en melkritten van zuivelfabriek de Volharding vonden er 
plaats. Concordia werd steeds meer een bindmiddel voor de katholieke bevolking. 
 

 
 
B.H. Kokkeler, melkfabriek Volharding 
 
 
In de Eerste Wereldoorlog werd het een onderkomen voor militairen en in de jaren dertig 
oefenden kort-verband-dienstplichtigen er. Van 1940 tot 1945 werd Concordia door de 
bezetter opgeëist. Na de oorlog is het zelfs gebruikt als opvang van terugkerende 
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dwangarbeiders en voormalige gevangenen, maar er werden ook cursussen gegeven en 
vergaderingen gehouden. Het was ook een noodonderkomen voor de kleuterschool. 
 
 

 
 
 
Ook de Nederlands Hervormde gemeenschap streefde natuurlijk een soortgelijke doelstelling 
na. In 1892 is de Zondagsschool opgericht. Deze is ongeveer honderd jaar later opgegaan in 
de Kindernevendienst. In 1919 werd de christelijke gemengde zangvereniging Looft den Heer 
opgericht. Later kwam er een tweede koor bij, het Kunst Door Oefening (KDO). Beide koren 
bestaan niet meer; inmiddels wel de koren Cantorij en Con Amore. 
In 1926 kreeg het jeugdwerk een impuls en werd de "Anna"- en de "Daniël en Samuël"-
vereniging in het leven geroepen. De aanwas werd zo omvangrijk dat er een verenigingsgebouw 
moest komen. In 1933 was gebouw Irene een feit. Beide jeugdverenigingen zijn opgehouden 
te bestaan. Tegenwoordig maken ook anderen gebruik van gebouw Irene. 

De kerkdorpen Lattrop, Breklenkamp, Tilligte, Noord Deurningen en Beuningen hadden hun 
eigen verenigingen. Vóór de oorlog ontstonden hier de eerste jongelingverenigingen, zoals in 
Breklenkamp in 1933 de Christelijke Meisjes Vereniging en in Tilligte in 1936 de Jonge Boeren 
en Tuinderbond (JBTB) voor jonge boeren en boerinnen. Omdat Noord Deurningen en 
Beuningen in die tijd geen kerk hadden, waren zij aangewezen op Denekamp. Inmiddels heeft 
Noord Deurningen met De Mare een modern gemeenschapsgebouw. 

De eerste decennia heeft het gebouw Concordia wel aan zijn oorspronkelijke doelstellingen 
beantwoord, maar de laatste jaren mag dit worden betwijfeld. De band met de kerk werd 
losgelaten. Een bindmiddel tussen de mensen was het zeker. Gebouw Irene is dicht bij zijn 
doelstelling gebleven en is ook nog steeds verweven met de protestantse kerk. In de 
buurschappen zijn geen specifieke verenigingsgebouwen ontstaan. Na 2000 kwam er met het 
"Kulturhus" een nieuwe ontwikkeling op gang. Noord Deurningen (De Mare) en Denekamp 
hebben inmiddels zo'n Kulturhus. Het Kulturhus lijkt enigszins op de bovengenoemde 
gebouwen, maar is breder van opzet en is niet kerkelijk gebonden. 
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De verdeling van de marke 

 
 

Een van de oudste bestuursvormen in Twente was de marke. Met de verdeling van de 

gemeenschappelijke markegronden (veelal woeste onbebouwde grond), midden negentiende 

eeuw, kwam er een einde aan deze vorm van besturen. Het instituut marke werd door de 

Saksen naar deze streek overgebracht. Het woord marke komt van "marca" en betekent grens. 

De grens van de marke werd door water, ontoegankelijk terrein of door zogenaamde 

"laakstenen" aangegeven. In het begin van de negentiende eeuw waren de meeste 

bestuurshandelingen al overgenomen door de nieuw ingestelde gemeenten. In de toenmalige 

gemeente Denekamp waren er de marken Denekamp, Noord Deurningen, Nutter, Oud 

Ootmarsum, Breklenkamp, Groot en Klein Agelo en de tweedelige marke Lattrop en Tilligte. 

Aan het hoofd van een marke stond een markerichter met zijn assessoren, als toegevoegde 

medebestuurders. Eigenaren van de marke hadden "gewaarde" erven. Een "waar" was een 

recht in de marke op de gemeenschappelijke markegronden. Eigenaren van deze gewaarde 

erven heetten eigengeërfden als zij het erf zelf bewerkten, of goedsheren als zij het erf 

verpachtten. 

Jaarlijks werd er een "holting" of vergadering gehouden. Het woord holting is afgeleid van 

"holt", hout, dat één van de belangrijkste bezittingen van de marke was. De notulen van de 

holting werden bijgehouden in het markeboek. De holting begon 's morgens om 9 uur bij 

rijzende zon op een vaste plaats in de marke. Tijdens de holting werden de verantwoordelijke 

"gezworenen" (bij eed benoemde personen) gehoord over eventueel misbruik van de 

gemeenschappelijke markegronden, zoals: het onbevoegd hout hakken, het vergroten van het 

erf, het verkrijgen van grond ("toeslagen"), het timmeren van huizen, het zogenaamde 

"gebouwt", het steken van turf of wel het "schadden", het laten grazen van vee, de "uitdrift", 

en het voeren van eikels aan varkens, het "akeren". Werden deze feiten schuldig, "wroegbaar", 

bevonden, dan waren de overtreders "breukvellig" (boeteschuldig) en moesten zij een 

geldbedrag storten in de markekas. Naast de controle door de gezworenen op overtredingen 

in de marke was het markebestuur ook verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen en 

bruggen. De bevindingen werden door een schrijver in het markeboek genoteerd en 

ondertekend door de goedsheren en eigengeërfden. Dat er tijdens de holting goed gefeest werd, 

moge blijken tijdens een holting van 4 oktober 1708 gehouden bij Gerrit Cuiper in Noord 

Deurningen, waar voor f 10,‒ wijn, 6 kippen, 2 schinken, een ton bier, in totaal voor f 38‒ en 

7 stuivers werd genuttigd. Naast de goedsheren, pachters en eigengeërfden woonden in de 

marke nog bijzitters, brinkzitters en kotters; alle drie veelal kleine boeren, die als niet-

gewaarden veel minder recht hadden op gebruik van de woeste grond. 

In de Bataafs-Franse tijd kwam er steeds meer kritiek op het systeem van de marken. Het 

collectieve grondbezit zou innovaties en productieverhoging binnen de landbouw in de weg 

staan. In 1810 verordonneerde koning Lodewijk Napoleon de verdeling van de markegronden, 

maar de definitieve regeling betreffende de verdeling van de gemeenschappelijke gronden 

kwam door de Markenwet van 1886 pas tot stand. De meeste marken waren echter al verdeeld 

in de periode van 1837 tot 1850. De verdeling vond hoofdzakelijk plaats onder de gewaarde 

erven, terwijl er een klein gedeelte naar de rest van de bevolking ging. 

De verdeling van de woeste gronden en de ontbinding van de marke verliepen niet altijd 

vlekkeloos. De marke Denekamp, bestaande uit de buurschap en het dorp, startte in 1815. 

In de holting waren er zoveel meningsverschillen, dat meerdere boeren kwaad uit de 

vergadering wegliepen. In 1837 werd men het eens en konden landmeters aan het werk. Het 

duurde nog tot 1845 voordat men tot de verdeling kon overgaan. De marke Denekamp had 

628 ha woeste grond, die onder 182 leden moest worden verdeeld. Huis Singraven kreeg als 

grootgrondbezitter 103 ha toebedeeld. Huis Bögelscamp en de Nederlands Hervormde kerk 

kregen elk 36 ha. De erven Elferman, Otman en Remerman zagen hun grond vergroot met 
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respectievelijk 31, 17 en 11 a. De rest van de 386 ha werd onder de andere 176 leden verdeeld, 

terwijl acht hectare werd verkocht om de kosten van landmeting, verdeling en andere zaken 

te betalen. 

Toch bleven sommige marken nog lang bestaan, terwijl hier en daar nog stukjes onverdeelde 

markegrond bleven liggen, zoals in Noord Deurningen achter het "Zunnehoes" aan de 

Lattropperstraat. Ook in Breklenkamp ligt achter de voormalige school nog een stukje 

onverdeelde markegrond. Deze marke is formeel nooit opgeheven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erve Nieuwhuis 
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Meester Bernink 
 

 

Bernard Bernink (1878-1954) was al op jonge leeftijd gefascineerd door de flora in de omgeving 
van Denekamp en verzamelde planten, die hij determineerde, droogde en in een herbarium 
ordende. Na zijn opleiding aan de Rijks-Normaalschool in Oldenzaal werd hij in 1897 als 
onderwijzer aan de Openbare Lagere School in Denekamp benoemd. 

Door een abonnement op De Levende Natuur kwam Bernink in 1898 in contact met Heimans 

en Thijsse. Hij zou hen altijd als zijn leermeesters beschouwen. Deze twee Amsterdamse 
onderwijzers en amateurbiologen brachten in die tijd een beweging op gang die de 
ontwikkeling van de natuurstudie in Nederland sterk heeft beïnvloed. Met hun boeken en hun 
tijdschrift De Levende Natuur maakten ze de natuurwetenschappen populair. Door de 

enthousiaste verhalen van Bernink over de bijzondere flora in Noordoost Twente in dit 
tijdschrift, kwam Heimans in de zomer van 1899 naar Denekamp. Over zijn verblijf in dit toen 
nog onbetekenende dorp schreef Heimans een serie enthousiaste artikelen in "De Levende 
Natuur". Voor Denekamp zou dit de start worden van wat nu natuurtoerisme wordt genoemd. 
De in 1901 opgerichte Vereeniging Vreemdelingenverkeer Denekamp, één van de eerste 
georganiseerde VVV's in Nederland, maakte reclame voor de makkelijke trein-
tramverbindingen en zorgde voor goed gedocumenteerde gidsen om de natuur en samenleving 
in Noordoost Twente te ontdekken. Aangemoedigd door Heimans en Thijsse ging Bernink 
naast de flora van het gebied ook de insecten en vogelwereld bestuderen. Door zijn artikelen 
in tijdschriften en dagbladen wist hij de aandacht te trekken van natuurliefhebbers in het 
land en zelfs van hoogleraren, onder wie prof. dr. Hugo de Vries uit Amsterdam, die in 1907 
met zijn studenten het "natuurparadijs" Denekamp bezocht. 
 
Langzamerhand ontstond bij Bernink het idee een museum op te richten, maar daarvoor 
ontbraken de financiële middelen. Hij legde zijn plannen voor aan Heimans en Thijsse die 
samen met Hugo de Vries hulp boden, vooral door een aanbevelend artikel in De Levende 
Natuur. Vooral door Berninks goede contacten met rijke Twentse fabrikanten kwam er 

voldoende geld voor het eerste regionale natuurhistorische museum van Nederland. 
Het werd in 1911 geopend in de Brinkstraat (korte tijd Museumstraat) en werd genoemd 
Natura Docet ("de natuur onderwijst"). In de volgende jaren namen de verzamelingen en 
bezoekers voor het museum zo toe dat binnen enkele jaren het museumgebouw veel te klein 
werd. Berninks publicatie Ons Dinkelland in 1916 droeg in sterke mate bij aan de groeiende 

belangstelling. 
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Museum Natura Docet 
 
 
In 1913 werd de Vereeniging Natura Docet opgericht, met textielfabrikant Julius Scholten als 
voorzitter. Onder zijn leiding kwam er in 1922 een nieuw museum, het Natuurhistorisch 
Museum Natura Docet. Dit was financieel mogelijk gemaakt door Twentse ondernemers, 
belangstellenden en een succesvolle "bedelactie". Het gebouw werd in 1927 en 1936 verder 
uitgebreid. 
 
Meester Bernink heeft met zijn museum en door zijn publicaties in belangrijke mate 
bijgedragen aan de natuurbeleving, de natuurbescherming en de natuureducatie in 
Nederland. Lezingen, stages van studenten, studies in het natuurreservaat het Molenven 
(eigendom van Natura Docet) waren daar voorbeelden van. Excursies naar onder meer Zuid 
Limburg, Harz, Eifel en het "fossielenparadijs" Gerolstein organiseerde hij, alles ter verdieping. 
Door inbeslagname van het museum door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog heeft 
het museum moeilijke tijden doorgemaakt. Vanwege de inkwartiering van Duitse soldaten 
werd de collectie over een dertigtal adressen in Denekamp verdeeld. In 1955 werd Berninks 
dochter Heleen als opvolger benoemd. Onder haar leiding kwam het museum weer tot bloei 
en zij zag kans om een provinciale status te verwerven. Zij wist wetenschappers uit Leiden en 
Amsterdam, onder anderen prof. dr. T. van der Hammen, aan te trekken voor 
wetenschappelijke ondersteuning. In 1961 had er een grote verbouwing en reorganisatie 
plaats. Al tijdens haar directeurschap en ook na haar terugtreden in 1977 werden 
professionele krachten aangetrokken. 

Natura Docet kreeg in 1991 internationale bekendheid met de groots opgezette 
dinosaurustentoonstelling, die 200.000 bezoekers trok. vijf jaar later volgde een 
walvissenexpositie, waardoor ongeveer 60.000 bezoekers de weg naar Denekamp vonden. In 
de periode van 2002 tot 2005 vond een grondige renovatie en herinrichting van het museum 
plaats met hulp van zowel de provincie Overijssel als de gemeente Dinkelland. In 2009 werd 
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de tuin als "belevingstuin" ingericht. Educatie in de geest van meester Bernink, zowel binnen 
het museum als in de museumtuin, is de doelstelling voor de toekomst van het museum, dat 
vanaf 2013 verder gaat als belevingstuin en landschapscentrum Natura Docet Wonderrijck 

Twente. 

 

Irene  
 

Lefman Hartog Elkus uit de huidige Vledderstraat, Isaak Salomon Suskind, Nordhornsestraat 
en Julius ten Brink, Ootmarsumsestraat, waren de eerste joden, die op 15 september 1941 
werden weggevoerd naar het doorgangskamp Westerbork. Enkele weken later kwam het 
bericht dat ze alle drie "ten gevolge van ziekte" waren overleden in het concentratiekamp 
Mauthausen. In de zomer en nazomer van 1942, ondergingen nog twintig Joodse inwoners 
een vergelijkbaar lot. 

De nacht van 17 op 18 november 1942 was een duistere nacht voor Denekamp. In de loop 
van dinsdag 17 november werden de 30 overgebleven Joden gewaarschuwd, dat ze zouden 
worden opgehaald. Ze bleven thuis. De bezetter kende geen pardon. Kinderen, de jongste pas 
2 jaar, volwassenen, bejaarden, de oudste 86 jaar. Hartverscheurende taferelen speelden zich 
af in verschillende straten van het dorp. Het verzamelpunt was het gebouw Irene aan de 
Grotestraat. De andere morgen schreef onderwijzer Willem Dingeldein in zijn dagboek: 
"Vanmorgen om 8 uur horen wij, dat alle hier nog woonachtige Joden gisteravond uit hun 
huizen zijn gehaald, naar 't gebouw Irene gebracht, waar zij bewaakt werden en vanmorgen 
om half vijf zijn weggevoerd. Wij zijn zeer onder de indruk van dit bericht en hebben deernis 
met de ongelukkigen." Een in 2008 onthuld monument op het Nicolaasplein herinnert aan 
die vreselijke novembernacht van 1942. 

In 1720 moeten de eerste Joden met een Poolse achtergrond vanuit Nordhorn en Amsterdam 
naar Denekamp zijn gekomen. Langzaam groeide hun aantal. Bij de volkstelling van 1748 
werden eenentwintig aanhangers van de Joodse religie in Denekamp geteld, ongeveer 5% van 
de 449 inwoners van Denekamp. Bij de volkstelling van 1839 telde men er  eenenvijftig 
Familienamen waren Emrik, Elkus, Ten Brink, Duits, De Leeuw, Suskind, Silberman en 
Hedeman. In 1860 waren het er 97 geworden. Na 1900 daalde het aantal Joodse inwoners 
weer. 

In de Vledderstraat in Denekamp staat een klein monumentje, ontworpen door kunstenares 
Truus Menger. Op die plaats kon de Joodse gemeenschap in Denekamp omstreeks 1850 een 
eigen gebedshuis, hun synagoge, inwijden. Het stukje grond was aangekocht door de 
Nederlandse Israëlitische Gemeente Amsterdam. De gemeenschap had toen de grootte voor 
een eigen synagoge. Bijna een eeuw later, in de nacht van 4 op 5 mei 1941, werd het interieur 
van de synagoge vernield. De synagoge takelde daarna snel af en werd rond 1950 afgebroken. 
 
De Joodse gemeenschap was een kleurrijk gezelschap. Beroepen waren slager, poelier, 
handelaar in vee, vis, zuivel, manufacturen of rijwielen, of combinaties daarvan. De Joodse 
bevolking was opgenomen in de dorpsgemeenschap. Joodse kinderen gingen samen met 
kinderen van andere religies naar school. Toen in 1923 de katholieke jongensschool werd 
opgericht (een katholieke meisjesschool was er al eerder) gingen Joodse en Protestantse 
kinderen gezamenlijk naar de (nieuwe) Openbare Lagere School. Joodse jongens sportten in 
Denekampse sportverenigingen. In het dorp bestonden onderlinge vriendschappen. Zo gingen 
jonge mannen samen in militaire dienst. De contacten tussen Joodse en niet Joodse buren 
weken niet af van andere noaberschappen. 

 
In mei 1940 woonden er op zestien plaatsen in het dorp en de buurschap Denekamp Joodse 
gezinnen. Het waren de families Salomons, Ten Brink, Suskind en Elkus, 57 gezinsleden in 
totaal. Twee zouden er vóór november 1942 in Denekamp nog overlijden. Van de overigen 
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doken er na de bevrijding in 1945 slechts twee weer op. Benno en Jacob Elkus waren uit een 
werkkamp in Ruurlo ontsnapt en hadden zich schuil gehouden op het erve Holskotte in 
Beuningen, twee kilometer van hun ouderlijk huis. 
De Holocaust is aan Denekamp niet voorbij gegaan. Waarom was het aantal slachtoffers zo 
groot? Hulp bieden hield een groot risico in. Invloedrijke inwoners, vertegenwoordigers van 
bijvoorbeeld de geestelijkheid of de overheid, namen hiertoe weinig initiatief. De door de 
Duitsers aangestelde NSB- burgemeester trad tegen elke vorm van protest of verzet fanatiek 
op. En de Joodse bevolking durfde nauwelijks op individueel aangeboden hulp in te gaan. 
 
Na de oorlog verlieten de broers Elkus Nederland en vestigden zich in Israël en Australië. Een 
meer dan twee eeuwen oude geloofsgemeenschap in Denekamp, goed geïntegreerd in de 
samenleving, had opgehouden te bestaan. 

 

 
 

Ruilverkaveling 

 

Tot de jaren vijftig was Noordoost Twente een lapjesdeken van kleine landbouwgronden, 
omringd door houtwallen, schrale hooilanden, vochtige heiden, broekgebieden en vennen. 
Slingerende beken en stroompjes doorsneden het gebied. In regenrijke periodes kon het water 
moeilijk weg. Met overstromingen waren de inwoners vertrouwd. Tussen 1955 en 1970 werd 
het grootste deel van dit eeuwenoude landschap herverkaveld. Ongeveer 900 ha woeste grond 
werd omgezet in weide- en akkergrond en vervolgens verrijkt met kunstmest. 

Door de bevolkingsgroei, industrialisatie en verstedelijking nam in Nederland de vraag naar 
voedsel en agrarische grondstoffen toe. De bezettingsjaren hadden geleerd wat voedselnood 
betekende. Ruilverkavelingen bevorderden de gewenste mechanisatie en 
landbouwproductieverhoging voor binnenlandse behoeften en voor de voor Nederland zo 
belangrijke export. In het Beneden-Dinkelgebied (noordelijk van het kanaal Almelo-Nordhorn) 
was grote behoefte aan landbouwgrond en aan werk voor de jonge agrariërs uit de kinderrijke 
boerengezinnen. Vele boerderijen waren klein, een deel van het gezinsinkomen moest elders 
worden verdiend. Met de herverkaveling van de talloze kleine percelen kon tegelijk de 
wateroverlast worden aangepakt. Het gebied mocht niet meer in een waterbassin of ijsbaan 
veranderen, zoals in de beruchte winter 1945-1946. Door het graven van het 
Omleidingskanaal en beekverbeteringen konden lager gelegen gronden acht in plaats van 
drie3 maanden worden gebruikt. Voor de in 1947 bedachte ruilverkaveling (ruim 5.100 ha) 
was niet direct brede steun. Boeren losten bij voorkeur zaken nog in eigen kring op en hielden 
de overheid, en ook het waterschap, vanwege de regels en de belastingen graag op afstand. 
Het vooruitzicht op een ruime subsidie (61% van de kosten) trok vooral de oudere generaties 
boeren bij de stemming in 1953 over de streep. 
 
De regionale verkavelingscommissie, overwegend boerenvoormannen uit de dorpen, stak veel 
tijd in de waardebepaling van de grond, de afdracht van grond (2,5%) voor wegenaanleg, en 
de uiteindelijke toedeling. Vanaf 1955 werden indrukwekkende hoeveelheden grond met 
graafmachines en vrachtauto's verplaatst, onder meer voor het aanleggen van vele verharde 
binnenwegen, inclusief erftoegangen, en voor het verhogen van zeer lage gronden. De kleine 
percelen werden samengevoegd, bijvoorbeeld van 21 naar 3 grote percelen. Boerderijen 
werden verplaatst naar de net ontgonnen gebieden. De ruilverkaveling bracht nieuwe 
werkgelegenheid, onder meer de opkomst van loonbedrijven. In een rap tempo verdwenen 
erfbossen,houtwallen en woeste gronden, vooral heidegebieden. Natuurmonumenten en de 

boeren vochten menig conflict over de natuurgebieden uit. Het Ottershagenmoeras (200 ha) 
verdween volledig, het Bergvennengebied werd sterk verkleind. De 
natuurbeschermingsgedachte legde het toen nog af tegen de landhonger van de boeren, die 
geloofden "het goede en hun plicht te doen". Het Beneden-Dinkel gebied werd geordend 
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ingeplant met bomen en struiken. In de volgende decennia keerde een beperkt deel van het 
coulisselandschap terug. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Erve Kuipers 
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Na 1960 werd het Denekamperveld (2.850 ha) ten zuiden van het kanaal aangepakt. De 
geschiedenis van de eerste, nog niet afgeronde, ruilverkaveling herhaalde zich hier. Door 
strengere wetgeving en grote inspanningen van natuurbeschermers bleven hier meer 
natuurgebieden intact, al werd het orchideeënrijke Strengeveld vlak voor de wettelijke stop op 
ontginning nog wel omgeploegd. 
 

De ruilverkaveling bracht samen met technische ontwikkelingen onomkeerbare 
veranderingen. Eeuwenoud handwerk maakte plaats voor machines. De productie moest 
sterk omhoog. Voor kleine boerderijen gold: een uitbreiding van ongeveer 5 naar 15 
melkkoeien en voor neveninkomsten 300 tot 400 varkens en 1.000 kippen. Voor die tijd een 
gigantische toename van het aantal dieren op het erf. Ruilverkavelingsboerderijen dienden als 
voorbeeld: een aangepaste boerderij op een ruim erf, hygiënisch ingerichte stallen met 
mechanische mestverwerking en andere bedrijfsgebouwen. Met als toppunt van "modern 
worden": een garage voor trekker en auto. Vanaf 1957 verschenen de eerste trekkers in het 
verkavelde gebied. Pas na 1970 maakte de fiets steeds meer plaats voor de auto. Hoe moest 
dit allemaal betaald worden, was een terugkerende vraag in vele boerengezinnen. Ze voelden 
al de druk van de eigen bijdrage voor de ruilverkaveling; tot 1999 moest er worden afgelost. 
Tot dan toe werden bescheiden sommen geld geleend binnen de familie of in denaoberschap. 

De boerenleenbanken in de buurt waren in de jaren zestig nog niet op de grote vraag naar 
krediet ingesteld. Vooral startende jonge boeren kregen nogal eens "neen" te horen. Met 
Twentse zuinigheid en een "stap voor stap"-aanpak zetten vele boeren de modernisering in. 
De trekker kwam, de melkmachine in het weiland, rond 1970 de ligboxstal en andere 
vernieuwingen. De stijgende melk- en veeprijzen hielpen hierbij. 

 

 

Meester Dingeldein  
 

Willem Dingeldein is geboren in Denekamp op 18 augustus 1894 en overleden te Oldenzaal 
op 8 januari 1953. In zijn geboortedorp stond hij bekend als "meester" Dingeldein. Hij was 
actief als taalonderzoeker, natuurkenner, geschiedkundige, fotograaf en kalligraaf. Naast wat 
hij allemaal op schrift stelde, droeg de veelzijdige Dingeldein zijn kennis ook over door middel 
van lezingen en excursies. Een veelzijdig, getalenteerd man. In 1988 werd dichtbij zijn 
geboortehuis aan de Wiptoen, waar hij altijd heeft gewoond, op initiatief van Heemkunde 
Denekamp een borstbeeld van hem onthuld. Het beeld is vervaardigd door beeldhouwster 
Marie van Eyl-Eitink. 
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Bovenal was Dingeldein onderwijzer. Vanaf 1913 tot 1943 heeft hij als onderwijzer het 
openbaar onderwijs in zijn dorp gediend, waarbij vanaf 1923 als hoofdonderwijzer. Hij 
onderwees niet alleen binnen de muren van de Openbare Lagere School van Denekamp. Zijn 
leerlingental was ongekend vele malen groter door artikelen in dagbladen, tijdschriften en zijn 
boeken. Zijn omvangrijke bibliografie omvat tweehonderd publikaties in De Wandelaar, In 
Weer en Wind, Noaberschop, Jaarboek Overijssel, Verslagen en Mededelingen van 
de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG) en vele andere. 
Tot zijn meesterwerk mag gerekend worden Acht eeuwen Stift Weerselo in 1951. Hetzelfde kan 
gezegd worden van het in 1934 verschenen standaardwerk Singraven, de geschiedenis van 
een Twentsche havezathe, geschreven door professor K.G. Döhmann, archivaris van de vorst 

van Bentheim tot Steinfurt en de stad Steinfurt, waaraan Dingeldein als vertaler en 
medewerker een zeer belangrijke bijdrage leverde. In 1950 verscheen van zijn hand Het land 
van de Dinkel, geïllustreerd met honderdvijftig unieke foto's, want een getalenteerd fotograaf 

was Dingeldein ook. Een topprestatie, aldus een recensent 

Na zijn overlijden in 1953 werd een dagboek ontdekt over de bezettingsjaren 1940-1945. 
Heemkunde Denekamp heeft van de in zevenenvijftig schoolschriften opgeschreven 
oorlogsgebeurtenissen in 1985 een verkorte uitgave verzorgd. Als gijzelaar werd hij in 1943, 
samen met veertien andere vooraanstaande Denekampers, zes weken opgesloten in het 
concentratiekamp Vught. Hoezeer Dingeldein betrokken was bij Denekamps erfgoed bleek 
toen in maart 1943 twee van de drie grote torenklokken door de bezetter geroofd werden. Hij 
uitte zich daarover in zijn oorlogsdagboek en ondernam in de oorlog nog actie. Direct na de 
oorlog toog hij naar het noorden van Duitsland om ze op te sporen. In december 1945, kort 
voor de Kerst zag hij zijn inspanningen beloond. Ze klonken weer boven Denekamp. 
 



101 

  

Als bestuurder heeft hij zich verdienstelijk gemaakt als secretaris van de Stichting Edwina 
van Heek en van het museum Natura Docet. In 1922, bij de opening van het museum, dankte 

meester Bernink hem voor zijn kalligrafie- en bibliotheekmedewerking met: "Wanneer er 
iemand moet worden dank gezegd is het de nederige Dingeldein". Jarenlang was hij president-
kerkvoogd van de Hervormde Gemeente Denekamp. Verder verleende hij wetenschappelijke 
assistentie bij de opbouw van het Rijksmuseum Twente. Voor de plaatselijke VVV tekende hij 
vele topografische kaarten, die nog steeds als studiemateriaal worden gebruikt. Na de oorlog 
werd hij voor zijn vele verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 
kringen van natuurhistorici en streekgeschiedenis werd hij hoog geacht. De Nijmeegse bioloog 
en botanicus hoogleraar prof. dr. Victor Westhoff omschreef hem als "een sympathieke, 
bedaarde, vriendelijke man, bedachtzaam en nauwkeurig formulerend. Het gebied Noordoost 
Twente bleek hij door en door te kennen, in alle details. Wat ons nog meer trof, was zijn feilloze 
botanische kennis". 
 
 

 

 

 

De verandering 
 

Tot de jaren vijftig van de twintigste eeuw was er in Denekamp amper sprake van politiek. De 
gemeenteraad was een getrouwe afspiegeling van de bevolking met een overgrote katholieke 
meerderheid en kleine protestante minderheid. Beide bevolkingsgroepen waren verenigd, op 
religieuze gronden gebaseerde partijen. Voor een liberale en een socialistische partij was 
vooralsnog geen plaats. Van oudsher was de vertegenwoordiging van agrariërs in de 



102 

  

gemeenteraad erg groot. De gemeente werd bestuurd door agrariërs, die na 
groslijststemmingen op de kandidatenlijst van de KVP (Katholieke Volks Partij) waren 
geplaatst. De KVP had het in Denekamp voor het zeggen. Daar kwam in 1949 verandering in 
met de komst van Bets Zengerink, een KVP-wethouder uit de niet-agrarische sector, die tot 
1962 in functie zou blijven. Zijn aanwezigheid in het college van Burgemeester en Wethouders 
zou de positie van de arbeiders binnen de KVP niet echt versterken. En dat was tegen het zere 
been van de werknemers, die veelal georganiseerd waren binnen de Katholieke Arbeiders 
Beweging (KAB). 

Onder aanvoering van deze vakbondsleden ontstond aan het begin van de jaren zestig binnen 
de KVP te Denekamp zelfs een scheuring met uiteindelijk een afscheiding. De latere wethouder 
Herman Oude Elferink speelde hierin een stuwende rol. De nieuwe partij, Vrije Werknemers 
Groepering (VWG), deed in 1962 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. En 
met succes, want met vier raadszetels werd zij de grote winnaar van de verkiezingen. 
Deelname aan het college was het logische gevolg en de directeur van het lokale postkantoor, 
Gé Klaassens, en een agrarische KVP-er, Johan Aveskamp, werden de nieuwe wethouders van 
Denekamp. 

 

 

Erve Aveskamp 
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Erve Aveskamp  

 

Na acht jaar volgde een verdere ontzuiling. De drang naar maatschappelijke vernieuwing in 
de jaren zestig met nieuwe landelijke politieke partijen als D'66 en DS'70 had ook Denekamp 
bereikt en resulteerde in 1970 in twee nieuwe politieke groeperingen. Werkgroep'70, een 
initiatief uit voornamelijk onderwijskringen en gericht tegen de agrarische overheersing van 
de KVP, en later Ommekeer'70, een reactie van de plaatselijke jongeren op het gemeentelijk 
beleid. Jongeren ontbraken op verkiezingslijsten bij de gevestigde partijen. Met vooral ludieke 
acties wisten zij de aandacht te trekken. Zo kwam er bij gebrek aan openbare kunst in 
Denekamp een standbeeld van de "Vrije Blije Makker" op de hoek van Grotestraat en 
Eurowerft en werd verkoop van het Gemeentelijk Energie Bedrijf in het verkiezingsprogramma 
opgenomen. Beide partijen dwongen een vertegenwoordiging in de gemeenteraad af, waarbij 
Willy Brandsma van Ommekeer'70 met vijfentwintig jaar het jongste raadslid uit de 
geschiedenis van de gemeente Denekamp werd. De versplintering kon de hegemonie van de 
KVP echter nog (net) niet breken getuige de verkiezingsuitslag in 1970: KVP met 8, VPK 
(Verenigde Protestantse Kiezers), VWG en WG'70 (Werkgroep'70) met ieder twee en 
Ommekeer'70 met één zetel. 
 
Het zou wederom acht jaar duren voordat er een volgende politieke omslag zou plaatsvinden. 
De splinterpartijen VWG, Gemeentebelangen (ex-Werkgoep'70) en Ommekeer'70 besloten in 
1978 te fuseren tot Democraties Denekamp. De nieuwe partij verwierf vier zetels, één minder 
dan de som van de afzonderlijke partijtjes. Dit verlies kwam door de opkomst van de PvdA. 
Deze partij gaf wél meer kleur aan de debatten, maar ook verdere versplintering, waardoor het 
CDA (in Denekamp voortgekomen uit de KVP en VPK) de grootste bleef. Opvallend en van 
doorslaggevende betekenis bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1978 was de positie van 
wethouder Aveskamp. Door zijn partij het CDA op een onverkiesbare plaats gezet, wist hij 
zoveel voorkeurstemmen te behalen, dat hij er persoonlijk voor zorgde dat zijn partij de 
grootste bleef. En… zijn wethouderszetel kwam geen moment in gevaar, zoals de 
verkiezingsuitslag van 1978 laat zien: CDA met  tien, Demokraties Denekamp met vier en 
PvdA met één zetel. 
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De KVP ging dan wel op in het CDA, maar wist toch altijd de meerderheid in de gemeenteraad 
van Denekamp te behouden. Daar kon ook de komst van de VVD in 1982 niets aan 
veranderen. Wel was nieuw dat er twee vrouwen hun intrede deden in de gemeenteraad, wat 
tot dan toe nog niet was voorgekomen. Nieuw waren ook dorpsraden in de kerkdorpen, 
vergroting van de betrokkenheid van de burger bij het openbaar bestuur en, vanaf 1980, 
openbare commissievergaderingen van de gemeenteraad. Alle genoemde partijen hebben in 
wisselende verhoudingen het politieke beeld in de gemeenteraad van Denekamp in de vorige 
eeuw bepaald. Steeds weer werd getracht de meerderheid van de KVP en later het CDA te 
doorbreken, echter zonder succes; tot aan de fusie van de gemeente Denekamp met de 
gemeenten Weerselo en Ootmarsum in het jaar 2001. 
 
 
 

Volkssterrenwacht  
 
 
De geschiedenis van de Volkssterrenwacht Twente, nu Cosmos Sterrenwacht Dinkelland 
geheten, begon achter in de tuin van Hennie en Paula Gosemeijer in Denekamp. Hennie 
Gosemeijer werd geboren op 21 augustus 1923 op een boerderij in het lommerrijke Berghum, 
een buurschap net ten zuidoosten van Denekamp. Deze boerderij was het eeuwenoude erve 
Otman en lag pal naast de plek waar hij en zijn gezin later gewoond hebben. Net als velen van 
zijn leeftijdgenoten heeft Gosemeijer een tijd doorgebracht in wat toen nog Nederlands-Indië 
heette. De overweldigende Melkweg die hij daar 's nachts aanschouwde, zorgde ervoor dat 
sterrenkunde een grote hobby van hem werd. 
 
 

 
 
 
Het eerste telescoopje werd in het midden van de jaren zestig vervangen door een vijftien 
centimeter lenzenkijker, die in een heuse koepel geplaatst werd. Een koepel, die met 
provisorisch materiaal was opgebouwd. De autodidact Gosemeijer bouwde al vanaf de 
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beginjaren vijftig veel apparatuur zelf op de voor hem zeer kenmerkende wijze. Hij bestudeerde 
van hieruit zon, maan, sterren, planeten, UFO's en satellieten en het liet Gosemeijer niet los. 
Het Amerikaanse Apollo-ruimtevaartproject, ruimtestations als de Skylab en het Russchische 
Saljoet en Mir moeten hem mateloos geboeid hebben. De eenvoudige koepel, waarin hij door 
zijn ontdekkingen in het heelal steeds enthousiaster werd, trok ook publiek aan en in 1974 
werd officieel de Volkssterrenwacht Twente opgericht. Gosemeijer was van waarnemer ook 
voorlichter geworden. 
 
 

 
 
Volkssterrenwacht Lattrop 
 
 
In 1964 werd hij officieel satellietwaarnemer van de NASA, maar hij was ook actief voor 
Engeland en zelfs Rusland. In opdracht van de NASA nam Gosemeijer duizenden satellieten 
waar, en bracht hun banen in kaart. Toen Gosemeijer in 1990 om gezondheidsredenen moest 
stoppen, werd hem de Simon Stevin-kijker uitgereikt, een felbegeerde onderscheiding, 
waarmee hij op het niveau van Wubbo Ockels en Chriet Titulaer werd gewaardeerd. Al vrij 
kort daarna werd de massaliteit van de sterrenwacht onbeheersbaar voor de familie 
Gosemeijer, en werd na overleg besloten tot verplaatsing naar een nieuwe locatie. In 1994 
moest het echtpaar Gosemeijer, gedwongen door voortschrijdende ziekte, hun geliefde huis 
aan de Mekkelhorsterstraat verlaten. Hennie overleed in 1999 op 75-jarige leeftijd. Begin jaren 
negentig werd de sterrenwacht verplaatst naar de huidige plek in Lattrop. Een 
indrukwekkende nieuwbouw staat garant voor een van de drukst bezochte sterrenwachten 
van Nederland. In de loop van de jaren groeide de sterrenwacht van 5.000 naar 12.000 
bezoekers, en werden er onder andere een nieuwe filmzaal en planetarium gebouwd. De 
prachtige sterrentuin aan de Dinkel is de kroon op het werk van alle sterrenwachters. In de 
sterrentuin staat als eerbetoon aan het echtpaar Gosemeijer het oude observatorium van de 
volksterrenwacht Twente. De periode in Berghum blijft echter heel bijzonder in de 
herinneringen van een aantal sterrenwachters. 

Als dank voor al zijn goede werk is door de Internationale Astronomische Unie (IAU) de 
planetoïde 9490 naar de oprichter van de Volkssterrenwacht Twente, Hennie Gosemeijer 
vernoemd. Planetoïde "9490 Gosemeijer" draait in ruim 5 jaar om de zon op een gemiddelde 
afstand van 440.000.000 kilometer. De diameter van het rotsblok, de "9490 Gosemeijer", 
wordt geschat tussen de acht en vijftien kilometer. Zo leeft de naam van Hennie Gosemeijer 
voor altijd voort tussen de sterren. 
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Aantal inwoners 
 

Denekamp en de kerkdorpen Lattrop-Breklenkamp, Tilligte en Noord Deurningen (hierna te 
noemen het gebied Denekamp) kunnen bogen op een lange en levendige geschiedenis. In de 
tweede helft van de twintigste eeuw stonden, net als in de rest van Nederland, de begrippen 
wederopbouw, ontwikkeling en groei centraal. De termen groei en ontwikkeling staan in de 
tegenwoordige tijd in een ander perspectief. Tegenwoordig gaat het vooral om het behoud van 
al het goede, dat groei en ontwikkeling heeft gebracht. Dat is niet zo eenvoudig. 
Bevolkingsgroei heeft plaats gemaakt voor stagnatie, ontgroening, vergrijzing en in de naaste 
toekomst zelfs een krimpende bevolking. Het behoud van leefbaarheid in met name de 
kerkdorpen is een acute zorg. De termen ontwikkeling en groei gaan plaats maken voor de 
begrippen behoud en beheer. 

Het gebied Denekamp werd van oorsprong gemarkeerd door markegrenzen. Deze marken zijn 
allang verdwenen. Oppervlakteregistratie geschiedt anno 2010 volgens de kadastrale indeling. 
Hieruit blijkt dat het gebied Denekamp, met een grootte van ongeveer 5.800 ha, geografisch 
als volgt is onderverdeeld: Denekamp beslaat ongeveer 1.700, Tilligte ongeveer 800, Noord 
Deurningen 1.750 en Lattrop-Breklenkamp ongeveer 1.550 ha. 
  
Tijdens haar bestaan (van 1818 tot 2001) heeft de gemeente Denekamp diverse volkstellingen 
gehouden. Tijdens de volkstelling van 1839 werd het inwonertal van het gebied Denekamp 
officieel vastgesteld op 2.786. 90 jaar later, in 1930, had ditzelfde gebied een inwoneraantal 
van 5.130. Bij de volkstelling van 1960 zien we wederom een flinke bevolkingstoename. Het 
gebied Denekamp had toen 7.831 inwoners. Het gebied Denekamp telde op 31 december 2010 
11.677 inwoners. Deze waren als volgt verdeeld over de kerkdorpen: Denekamp 8.849, Tilligte 
745, Noord Deurningen 1.052 en Lattrop-Brekelenkamp 1.031. 
 
 

 
 
 
De huisvesting van de 5.130 inwoners die in 1930 het gebied Denekamp bevolkten bestond 
uit 668 woningen, waaronder het Sint Nicolaasstichting in Noord Deurningen. Er was in die 
dagen dus sprake van grote huishoudens, met gemiddeld ruim zeven personen. 
In 1960 had het gemiddelde huishouden dat een woning bewoonde een omvang van 5,5 
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personen. Uit de cijfers van 31 december 2010 blijkt dat in de afgelopen decennia in het gebied 
Denekamp het aantal woningen fors is gestegen, tot maar liefst 4.466. Tevens kan worden 
vastgesteld dat in vergelijking met de situatie in 1960 de omvang van het gemiddelde 
huishouden flink is afgenomen. Eind 2010 bestaat het gemiddelde huishouden uit 2,6 
personen. Meer dan een halvering ten opzichte van 1960. De reden is dat het aantal kinderen 
per huishouden aanzienlijk is afgenomen en dat er veel meer sprake is van eenpersoons- en 
tweepersoonshuishoudens. Het traditionele grote gezin, dat Denekamp en omliggende 
dorpsgemeenschappen zo kenmerkte, bestaat niet meer. 
 

 
 
Hotel restaurant De Werft 
 

 
 
Hotel de Schout 
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Hotel Kampbeek 
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Denekamp, Noord Deurningen, Tilligte, Lattrop en Breklenkamp zijn van oorsprong 
agrarische woon-, leef- en werkgemeenschappen. De agrarische sector bepaalde lange tijd de 
lokale economie. De gemeente Denekamp, waartoe vóór de fusie ook Agelo, Oud Ootmarsum 
en Nutter behoorden, was in 1947 620 agrarische bedrijven rijk. Er werkten in 1947 in de 
gemeente Denekamp 1.772 personen in de landbouwsector, onder wie 306 meewerkende 
echtgenoten, 677 meewerkende kinderen en 242 arbeiders. In dat zelfde jaar waren 491 
inwoners van de gemeente Denekamp werkzaam in de textielnijverheid, 289 in de sector 
handel en verkeer, 204 in de sector overheid, onderwijs en dienstverlening en 140 in de 
bouwsector.  

Anno 2010 ziet het economisch leven in het gebied van de voormalige gemeente Denekamp er 
heel anders uit. Het aantal agrarische bedrijven bedraagt momenteel 254. 
De beroepsbevolking beslaat ongeveer 6.500 personen. Het aantal arbeidsplaatsen binnen het 
gebied van de voormalige gemeente Denekamp, ongeveer 4.800, is verdeeld over veel sectoren. 
De agrarische sector is goed voor ongeveer 700 arbeidsplaatsen. Verder verdienen de 
Denekampers hun brood onder meer in de bouw (ongeveer 600 personen), de zakelijke 
dienstverlening (450), de horeca (400) en de maatschappelijke dienstverlening en de zorg 
(400). Anno 2010 telt Denekamp met kerkdorpen 11.677 inwoners in 4.466 onderkomens op 
5.800 ha. Vergrijzing van de bevolking, ontgroening en het behouden van de leefbaarheid op 
het platteland stellen de bewoners voor nieuwe uitdagingen in de toekomst. 
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Foto’s van het oude Denekamp 

 
 

 

Grotestraat  
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Links midden het eerste raadhuis met dubbele schoorsteen 
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Het eerste gemeentehuis van Denekamp aan de Grotestraat (Kerkstraat), dat in 1881 door 
het gemeentebestuur gekocht werd van de weduwe H.S.N. Menko, voor het bedrag van 
1125 gulden. 

 

 

Grotestraat, rechts midden kapsalon Wassink   
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Nordhornsestraat  

 
Hoek Oldenzaalsestraat - Grotestraat 
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Grotestraat, dames kapsalon, winkel en woonhuis van de familie Wassink. Dit was het eerste 
pand dat werd afgebroken ten behoeve van de Eurowerft. 
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Cafe De Viersprong, Kuipers, Nordhornsestraat 

 

 
Pastorie van de Nicolaaskerk 
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Grotestraat  
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Grotestraat  
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Wilhelminastraat  
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Grotestraat  

 
Oldenzaalsestraat  
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1930, Dinkeloever in het Lutterzand 
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Nicolaasplein   

 

De eerste weekmarkt op het nieuwe Nicolaasplein in Denekamp op 7 mei 2007 was een heel 
bijzondere. Het plein "demonstreerde" waarvoor een plein dient. Het kreeg een sociale functie, 
het bracht mensen bij elkaar. Maar er was meer. Het uitzicht op de "historische wand" van 
protestantese kerk, oude Raadhuis, Sint Nicolaaskerk, parochiecentrum, 't Heemhoes en 
Huize Keizer, in combinatie met de "nieuwbouw" van het oude (1980) en het nieuwe 
gemeentehuis, bekroonde die functie. Daar waar enkele jaren daarvoor een geasfalteerde 
autoweg bezoekers weerhield naar Denekamp te komen, biedt een nieuw plein de mogelijkheid 
van een aantrekkelijk dorpshart.  
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Na de aanleg van de Napoleonsweg omstreeks 1830 kronkelde zich het verkeer naar Oldenzaal 
en naar Nordhorn via de Oldenzaalsestraat, Grotestraat en Nordhornsestraat (nu 
Vledderstraat) door het dorp. In het uitbreidingsplan 1938 onderkende de gemeente de 
verkeerschaos in het dorpscentrum als gevolg van toenemende verkeersdrukte. Een aan te 
leggen rondweg zou de oplossing bieden. In het volgende decennium borduurde men op dat 
plan voort. Eénrichtingsverkeer in combinatie met het doortrekken van de Nordhornsestraat 
(nu Vledderstraat) naar Lange Voor en oude trambaan, was een optie. In 1950 liet men het 
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idee van een rondweg (Natoweg) schieten. Reden hiervoor was dat ondernemers vreesden dat 
ze veel klanten zouden verliezen en Denekamp een "dood dorp" zou worden. De  gemeenteraad 
besloot om het volkstuincomplex "de Vearft" als plein te ontwikkelen en het verkeer hierover 
te leiden, de zogenaamde "doorbraak". Afbraak van panden aan de Grotestraat en het begin 
van de Oldenzaalsestraat was daarvoor noodzakelijk. Inmiddels nam de verkeersdruk enorm 
toe. In 1956 gingen ongeveer 200.000 voertuigen en 1.500.000 passanten door het dorp. In 
1962 werd de eerste winkel op de Eurowerft geopend. In 1970 volgde de verkeersweg, dwars 
door het dorp. Het verkeersprobleem was opgelost, maar het dorp was er niet fraaier op 
geworden. 

 

 
Het groeiende lokale en internationale verkeer daverde door het gedeelde dorp. Echt gelukkig 
met de gekozen oplossing waren er maar weinigen. Vanaf 1973 werd er weer gedebatteerd 
over een rondweg. Toen na de aanleg van de nieuwe snelweg A1 langs Oldenzaal in 1992 de 
verkeersdrukte niet echt afnam, ontstond er in de gemeenteraad een meerderheid voor het 
randwegconcept. In 2003 werd de westelijk wijkontsluitingsweg (Singravenstraat) voor het 
lokale verkeer geopend.  Eén  jaar later volgde de nieuwe oostelijke randweg (Scandinavië-
route). 
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Na de rondwegen kwamen de plannen voor een nieuw gemeentehuis, noodzakelijk na de fusie 
tot de gemeente Dinkelland, en een dorpsplein. Er waren ideeën voor het gebruik van de drie 
bestaande gemeentehuizen, maar de raad koos voor één gemeentehuis in Denekamp. In mei 
2002 deed de woningstichting, onder voorzitterschap van Coen Hamers, een 
herstructureringsvoorstel voor het centrum, dat was uitgewerkt door een werkgroep met 
woningstichting, vertegenwoordigers van verpleeg- en bejaardenzorg, architectenbureaus en 
als toehoorder de gemeente Dinkelland. Eind 2002 ontstond een eerste visie voor uitbreiding 
van het bestaande gemeentehuis. Voorjaar 2003 volgde daarvoor een concreet plan. Het werd 
ervaren als een "massaal en dominant" gemeentehuis. Het bood weinig ruimte voor een 
aantrekkelijk centraal plein. Daarnaast deed de Denekamper ontwerper Wim Journée een 
alternatief pleinvoorstel om "de Dinkel door het dorp te leiden". Een "waterplan", dat onterecht 
onmiddellijk weerstand wekte. Dit plan voor een gemeentehuis gaf in de zomer van 2003 zeer 
veel commotie in de vorm van ingezonden brieven, een enquête, protestuitingen en een 
referendumverzoek. De raad vroeg een time-out aan. Inmiddels was ook al het architectonisch 

waardevolle postkantoor gesloopt. Uiteindelijk vond op 8 oktober 2003 een zeer emotionele, 
massaal bezochte manifestatie plaats, waar naast burgemeester Willeme, diverse sprekers de 
pro's en de contra's naar voren brachten. Uiteindelijk koos de gemeenteraad voor uitstel, 
waarbij alle commotie ook nog politieke consequenties had met het uiteenvallen van het CDA.  
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In het voorjaar 2004 kwam er een nieuw plan. Belangrijk vond men nu de rol van de burger. 
Inloopavonden en een "klankbordcommissie" zorgden voor inspraak. In de herfst van 2004 
kwam men tot een besluit. Een nieuw multifunctioneel gebouw met gemeentehuis, ontworpen 
door het architectenduo Leferink en Morsink, op de plaats waar onder andere ooit 
uitgaanscentrum De Kul gevestigd was. Ook werd besloten van het oorspronkelijke 
"waterplan" af te zien. In 2006 startte men, nadat de burgers voor een ellipsvormig plein 
hadden gekozen, met de uitvoering van de zwaar bevochten plannen. Op 27 oktober 2007 
opende burgemeester Willeme zowel het gemeentehuis als het Nicolaasplein. Het laatste 
omzoomd door nieuwbouw en een "historische wand". 

 

 

 

 

Grenspost Rammelbeek  
 

De vorming van de grens tussen het huidige Nederland en Duitsland gaat terug naar de 
middeleeuwen, als gebiedsafbakening tussen de bisdommen van Utrecht en Munster. Eén van 
de overeenkomsten over de juiste landsgrens tussen Twente en Graafschap Bentheim vond 
op 16 mei 1548 plaats in klooster Frenswegen. In 1648 werd men het bij de Vrede van Munster 
eens over veel landsgrenzen. Eind achttiende eeuw en laatstelijk in 1824 werden de 
grensstenen, met de H van Hannover en de N van Nederland, geplaatst. Later werd de H 
vervangen door de P van Pruisen. Nadien zijn er nog incidentele kleine grenscorrecties 
geweest, zelfs nog na 1945. Belangrijk was in 1830 de aanleg van de Napoleonsweg van 
Oldenzaal, via Denekamp, naar Nordhorn. Daarmee werd de grensovergang Frensdorf 
opgeheven en De Poppe minder belangrijk. Grensovergang Rammelbeek was geboren. De 
grensovergang is een zeer drukke passage geworden. Toen eind negentiende eeuw de 
Denekampse kleinschalige textielindustrie ophield te bestaan, togen velen naar de 
textielfabrieken van Nordhorn. De grensovergang nam in betekenis verder toe met de opkomst 
van het autoverkeer. Hoe groot de stroom wel was, bewijst het jaar 1929, toen ongeveer 
1.000.000 passanten geteld werden. De tijd van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), maar 
ook daarna, werd gekenmerkt door strenge grensbewaking en smokkelaffaires. 
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Commiezenhut 

 

In de Tweede Wereldoorlog was aan de grenspost Rammelbeek de controle overgenomen door 
de Deutsche Zoll en de Wehrmacht. De Nederlandse douane hield zich alleen nog bezig met 
de directe en indirecte belastingen. Bij de doorlaatpost was er hoofdzakelijk militair verkeer 
en verkeer van grensarbeiders naar onder andere de textielfabrieken van Niehues & Dütting 
en Rawe. Na de Tweede Wereldoorlog werd de grensbewaking weer overgenomen door de 
Nederlandse douane en de Militaire Grenswacht. Aan de Duitse kant werd er gecontroleerd 
door Engelse militairen. Er was verder aan beide zijden van de grens een verboden strook, 
aan Nederlandse kant van 500 m, die men alleen mocht betreden met een strookbewijs van 
de douane. Ook was op de zogenoemde eerste en tweede linie vanaf de grens naar het 
binnenland alle vervoer van accijnsgoederen verboden. Toen in 1948 de Koninklijke 
Marechaussee aan de grens kwam, namen zij de controle op de paspoorten over. Het 
grensverkeer bestond in het begin voornamelijk uit militaire colonnes: Canadezen, 
Amerikanen, Fransen en Polen, met groot materieel. Langzamerhand kwam het normale 
grensverkeer weer op gang. Er kwamen bussen met toeristen, vooral uit Scandinavië. Een 
grenswisselkantoor werd geopend. Geld wisselen deed men met een deviezenboekje, dat 
gecontroleerd werd door de douane. Ook kwamen er de eerste douane-expeditiekantoren van 
de firma's Gerlach & Co en Beyer. De eerste winkeltjes werden geopend, die spoedig 
uitgroeiden tot supermarkten en restaurants. Zo ontstond er volop handel in souvenirs, 
prullaria, levensmiddelen, alcoholische dranken en rookwaar. Het aantal passanten groeide 
intussen explosief. In 1956 passeerden 203.000 voertuigen en 1.450.000 personen de grens. 
Om aan de ouderwetse behuizing een einde te maken werd er in het midden van de straat een 
kantoreneiland gebouwd met daarop onderkomens voor douane, marechaussee, Deutsche 
Zoll, Bundesgrenzschutz en Algemene Inspectie Dienst. In 1964 werd dit geheel officieel 
geopend. 
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Na 1964 werd het grensverkeer steeds intensiever. Duitsers reisden naar de kust, Friesland, 
de kop van Overijssel en de bollenvelden. Er was druk verkeer van in Duitsland gelegerde 
militairen. In de jaren tachtig werd het goederenvervoer zo intensief, dat per dag wel 800 tot 
1.000 vrachtwagens de grens passeerden. Het goederenvervoer nam een grote vlucht. Veel 
groente, fruit, vis, levensmiddelen, landbouwproducten, vee en stukgoed. De verhouding met 
de chauffeurs was een plezierige. Duitsers, Scandinaviërs, Fransen, Engelsen en 
Nederlanders, alles kwam voorbij. Opmerkelijke grenspassanten als beroemde sportlieden, 
ministers, de Beatles en passages van de Rallye Monte Carlo, Tulpenrallye en Ronde van 
Nederland bracht leven in de brouwerij. De opkomst in de jaren zeventig van de terroristische 
organisatie Rote Armee Fraktion zorgde voor extra opwinding. In de jaren tachtig werd de 
grens enkele malen geblokkeerd door boeren met tractoren, als protest tegen het 
landbouwbeleid van Brussel. Ook de Nederlandse ambtenarenstaking van de jaren tachtig 
belemmerde de goederenstroom. Het akkoord van Schengen in 1985 voor vrij verkeer van 
burgers tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap betekende in 1993 het einde van 
Rammelbeek als unieke grenspost. 
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Koninklijke marechaussee 
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Molen Oortman  
 

Logementhouder Verhoeven en de landbouwers Derkman, Tijans en Johannink bouwden in 
1859 in Denekamp aan de weg naar Ootmarsum een windmolen. In 1908 kwam deze "Nije 
Möl" in handen van Johannes Derkman, de zoon van de initiatiefnemer. Zoals veel andere 
molens raakte de St. Nicolaasmolen, zoals hij inmiddels heette, in de jaren dertig in verval. In 
1974 werd, via architect Knippers, de gemeente Denekamp eigenaar. Inmiddels was de molen, 
een grondzeiler op verhoging, grotendeels ontdaan van de kap en waren de wieken niet meer 
dan kale roeden zonder hekwerk. De romp en kap waren gedekt met eikenhouten schaliën. 
Kort daarna begon de restauratie en in 1976 volgde ingebruikname, hoofdzakelijk als les- en 
instructiemolen. De gemeente had een voorbeeld gesteld en de vonk zou overslaan. 

Nadat in 1976 de Denekamper Nicolaasmolen in oude glorie was hersteld, nam Heemkunde 
Denekamp met voorzitter Herman Borgman en anderen het initiatief ook andere molens te 
"redden". In september 1981 werd de Stichting Oortmanmolen opgericht. Het bestuur stelde 
zich als doel "het in eigendom verkrijgen en behouden, het restaureren, onderhouden en 
exploiteren van de windmolen Oortman met aanhorigheden." De overdracht van de 
Oortmanmolen volgde direct daarna. In 1983, na de overname van de Westerveldmolen, werd 
de naam gewijzigd in Molenstichting Lattrop-Tilligte. 
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De molen in verval  
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De grondzeiler 
 
 
Vanaf 1892 heeft in Lattrop de Vennegoormolen gedraaid. Deze werd in 1958 afgebroken. In 
1910 bezocht Johannes Oortman uit Lattrop het dorpje Tjamsweer in Groningen en kocht 
voor f 1.400,‒ de van 1779 daterende pel- en oliemolen. Via waterwegen, waaronder het kanaal 
Almelo-Nordhorn, en met hulp van vele noabers, kwam hij er mee thuis. De molen kreeg de 

naam Oortmanmolen en zou het boegbeeld worden van de Molenstichting. Lang heeft 
molenaar Oortman van zijn molen niet geprofiteerd, want in de jaren dertig zette het verval 
in. Ruim na de oorlog, toen er inmiddels veel erfgoed was verdwenen, begon men aan 
restauratie te denken. In 1983 werd de stellingmolen, met riet gedekte romp en kap, door de 
Molenstichting gerestaureerd. 

Bakker en molenaar Gerhardus Brunninkhuis kocht in 1865 de Westerveldmolen in Tilligte. 
Deze pel- en korenmolen aan de Frensdorferweg was in 1863 door Heinrich Joseph Fickers 
uit Wietmarschen gebouwd. In 1929 kwam er een einde aan de Westerveldmolen, vanwege 
een breuk in de wieken. In de Tweede Wereldoorlog werd de houten romp gedeeltelijk 
afgezaagd. De romp diende enkel nog als opslagplaats van veevoeder. In 1982 kwamen er 
plannen voor herstel van de Westerveldmolen. De Molenstichting werd in 1983 eigenaar en 1 
jaar later volgde de restauratie. Deze beltmolen heeft een met riet gedekte romp en kap. Hij 
staat op een kunstmatig opgeworpen heuvel, de belt, waarin een invaart (tunnel), voor paard 
en wagen, is aangebracht. 
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Borgelinkmolen  

 

Lambert Brandehof, Derk Bloemkamp en Albert Keizer kregen in 1816 van koning Willem I 
het recht op de bouw van een windkorenmolen. Dit was tegen het zere been van de familie De 
Thouars van Singraven, die eeuwenlang het alleenrecht op de exploitatie van molens in deze 
omgeving had gehad. Aan dit adellijk recht van windvang was tijdens de Bataafse Republiek 
(1795-1801) een einde gekomen. In 1846 brandde de zo genoemde "Oale Möl" af. Hij werd 
herbouwd als koren- en pelmolen. In 1853 kocht Roessingh Udink, de heer van Singraven en 
burgemeester van Denekamp, de molen, met Gerrit Borgelink als molenaar. In 1870 werd 
Herman Borgelink eigenaar en werd het de Borgelinkmolen. Omstreeks 1930 trad verval in. 
Na de oorlog deed het molenrestant dienst als mengvoederbedrijf. In 1992 werd de 
Molenstichting eigenaar. Opnieuw volgde restauratie en in 2002 draaide de Borgelinkmolen 
weer. 

In Denekamp stonden omstreeks 1970 vier verwaarloosde molens in desolate toestand. 
Eigenlijk was het een uitzichtloze situatie. Vier windkorenmolens, allemaal bovenkruiers met 
achtkantige romp, werden met vakmanschap van molenmaker Wintels gerestaureerd. Ter 
bestrijding van de jeugdwerkeloosheid en ter wille van het behoud van het ambacht, werden 
de restauraties als leerlingbouwplaatsen gezien. Alle molens zijn in gebruik en bediend door 
zelfopgeleide molenaars. De St. Nicolaas- en Borgelinkmolen kregen het predicaat 
"rijksmonument" en de Oortman- en Westerveldmolen kwamen op de lijst "gemeentelijke 
monumenten". Na een kwart eeuw restauratie kon gesproken worden van een "herlevend 
verleden". 
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Sport  
 

Als één sportmoment zich in de herinnering van de mensen uit Denekamp heeft vastgezet, is 
het de gebalde vuist van wielrenner Hennie Kuiper in 1983 op een kasseienweg in Noord-
Frankrijk, waar hij stond te tieren vanwege een gebroken wiel. Het was kort voor de finish van 
de wielerklassieker Parijs-Roubaix, waar hij toch als eerste aankwam. Noord Deurninger 
Kuiper is de bekendste sportman van Denekamp. Hij won klassiekers, presteerde in de Tour 
de France en werd Olympisch, Nederlands en wereldkampioen. Denekamp werd een 
wielerdorp; andere wielercoryfeeën, als Herman Snoeijink en Erwin Nijboer, droegen daaraan 
bij. Al vóór de oorlog organiseerde de VVV Rondes van Denekamp. De Meesterrondes na 1945, 
de wielerveldritten op 't Goor (1978-1984) en de Profronde van Nederland (1995, 1997 en 
1999) waren Denekampse spektakelstukken. In 1978 ontstond de Rijwiel en Tourclub Twente 
(RTC), die vanuit Denekamp tourtochten en wielervierdaagses organiseert. 

 

 

Klootschieten  

 

De eerste sporten in en rondom Denekamp waren klootschieten, paardrijden en in de winter 
schaatsen. Klootschietverenigingen ontstonden, zoals Nooit Gedacht te Noord Deurningen 
(1920), Ons Streven in Tilligte, Dorp Boer, Lattrop-Breklenkamp en KV Beuningen. 
Klootschieten doet men op zandwegen, straten en aangelegde banen. In 2010 werd in 
Dinkelland het Europees kampioenschap gehouden. In 1904 werd de Denekamper IJsclub 
opgericht. Schaatsen werd de kinderen met de paplepel ingegoten. In Denekamp is de 
"Iesbaan" op 't Goor altijd de belangrijkste accommodatie geweest. Velen zochten de uitdaging 
en schaatsten over het kanaal naar Almelo of de Elfstedentocht. Paardrijden als sport moet 
van alle tijden zijn geweest. In 1935 werd de rijvereniging De Dinkelruiters in Denekamp 
opgericht. De Grensruiters in Lattrop dateert van 1946 en de Kanaalruiters in Denekamp van 
1971. Manegecomplexen als het Pandoer in Lattrop en de Zonnebeek in Denekamp zijn nu 
belangrijke paardensportcentra. 
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In de periode van 1907 tot en met 1935 kwamen er negen voetbalclubjes van de grond. In 
1907 was Leonidas in Denekamp de eerste en in 1935 Tilligte SV en Dinkelland in Lattrop de 
laatsten. Na de Bevrijding (1945) was er nog maar één over: DOS'19 in Denekamp. De andere 
clubs hadden opgehouden te bestaan. Problemen met accommodatie, reizen en lage inkomens 
waren de oorzaak. Na de oorlog werd voetbal volkssport nummer één. DOS'19 groeide uit tot 
de grootste club. Vele jaren speelde zij op het hoogste amateurniveau. In 1970 ruilde de club 
de velden op de Bögelscamp in voor een nieuw, groter sportpark De Molendijk. Er werden 
nieuwe clubs opgericht: in 1949 zaterdagclub Sportclub Denekamp, in 1955 Dinkelland in 
Lattrop en in 1965 Tilligte SV. De laatste twee fuseerden in 2007 tot DTC'07. In 2012 kwam 
het tot een fusie tussen DOS'19 en Sportclub Denekamp onder de naam SDC'12. Tot circa 
1970 voerde voetbal verreweg de boventoon in de sportbeoefening. 
 

Men leerde in Denekamp vanouds zwemmen in de Dinkel. Waar de Dinkel het kanaal Almelo-
Nordhorn kruist, was zelfs een gemeentelijk zwembad. Na de bouw van een openluchtbad in 
1957 ontwikkelde zich de zwemsport. In 1962 ontstond zwemclub De Dinkel, die onder leiding 
van inspirator Gerard Oude Nijeweme diverse nationale titels in de wacht sleepte. Een aantal 
jongens en meisjes behaalde (inter)nationale successen als lid van een nationale zwemploeg. 
Getennist werd er in Denekamp al in 1916 op een baan achter hotel Dinkeloord, later op 
banen aan De Molendijk. De eerste tennisvereniging TVD ontstond in 1973. De sterke groei 
van de tennissport hing ook samen met de komst van "nieuwkomers" naar de gemeente. De 
touwtrekkers van Koapman Boys uit Tilligte behaalden Europese en Wereldtitels. Heel 
bijzonder was het winnen van twee gouden medailles bij het speerwerpen en discuswerpen op 
de Paralympics van 1976 in Toronto door Thea Niehoff-Engelbertink. 
Na 1970 nam de vrije tijd en bestedingsruimte toe. Er vond een explosie van sporten en nieuwe 
verenigingen plaats. In Denekamp kwam het voor volleybal via DVC en Syrphus tot Devoko. 
Judosport Denekamp kwam van de grond. Waterpolo bij de Dinkel. Tafeltennisclubs 
Dinkelland in Lattrop en DETAC in Denekamp, Badminton Club Denekamp, 
basketbalvereniging Ostara, verbreedden het aanbod. De bouw van sporthallen en gymlokalen 
werd een bekend verschijnsel. Gemotoriseerde sporten bleven met autorodeo en 
grasbaanraces niet achter. Er werd gewandeld, gegymd, jeu de boules gespeeld, lange afstand 
gelopen en aan triatlons deelgenomen. Langlaufers, zaalvoetballers en anderen sloten aan. 
Een klein dorp werd groot in sportbeleving. Bron: Canon van Denekamp. 

 

 

Heemkundegroep Denekamp 
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De Beatrixstraat  

De Beatrixstraat in Denekamp is een smal, karakteristiek eenrichtingsstraatje, kneuterig zou 
je bijna zeggen. De rijtjeshuisjes zien er netjes verzorgd uit, de bomen geven de straat een 
groene aanblik. Het moet goed wonen zijn in het straatje aan de rand van het centrum van 
Denekamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar schijn bedriegt. Het straatje heeft gedurende een jaar grote overlast ondervonden van 

bewoners van het pand aan de Beatrixstraat 4. Nu de politie de man (53) en vrouw (40) heeft 

opgepakt op verdenking van drugshandel en vuurwapenbezit en het pand op last van 

burgemeester John Joosten gesloten is, is de rust teruggekeerd. „En het is me een lief ding 

waard dat dat ook zo blijft”, zegt een van de omwonenden van het bewuste pand. 

Want een groot gedeelte van de straat heeft bijna elke nacht overlast ondervonden van 
activiteiten in en rond het drugspand. „Overdag was het er stil, zaten de gordijnen dicht en 
reageerden ze niet op de bel, maar 's avonds en vooral 's nachts dan gonsde het van de 
activiteiten. Auto's die af en aan reden, gegooi met deuren, schreeuwen, alles gebeurde er als 

het donker was.” 

Voor de buurt was het daarom al snel duidelijk dat de activiteiten die de twee bewoners daar 
uitvoerden het daglicht niet konden verdragen. „We wisten het natuurlijk nooit zeker, maar 

iedereen dacht wel dat het met drugs te maken heeft”, vertelt een andere omwonende. 

Nu de overlast voorbij lijkt te zijn, slaakt de buurt een zucht van opluchting. „Ik woon hier nu 
64 jaar, de meeste tijd met heel veel plezier, maar de laatste jaren is dat plezier wel een stuk 
minder geworden. Ik heb serieus overwogen om hier na al die jaren weg te gaan, zo erg was 
de overlast.” Volgens de vrouw was het aanspreken van het duo onmogelijk. „Of je zag ze niet, 

of ze reageerden gewoon agressief als je er wat van zei.” 

De andere omwonende stelt dat de buurt regelmatig heeft geklaagd over de overlast. „Het is 
mij daarom een raadsel dat de politie pas na een jaar ingrijpt. En dat geldt ook voor 
woningcorporatie Mijande. Ze wisten van de overlast, maar toen ik er onlangs over belde, 
deden ze alsof het de eerste klacht was. En misschien wás het wel de eerste officiële klacht, 
maar Mijande wist wie ze hier hebben neergezet en dat de kans op overlast groot zou zijn. Dat 

neem ik ze wel kwalijk.” 
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Voorlopig is de rust in de Beatrixstraat teruggekeerd. Daar heeft burgemeester John Joosten 
voor gezorgd. Hij heeft besloten dat het pand voor een half jaar op slot moet, er kan dus 
niemand komen te wonen. „Dat heb ik puur gedaan om te voorkomen dat de huidige huurder 
weer terugkeert in de woning”, zegt de burgemeester van Dinkelland. „Voor de veiligheid en 

rust in de buurt vond ik het namelijk onverantwoord dat de huurders hier zouden terug keren. 

Joosten erkent dat de gemeente op de hoogte was van de overlast. „Maar voordat er ingegrepen 
kan worden, moet er wel het een en ander gebeuren. Het pand werd gehuurd door een 
persoon. De andere is daar later bij komen wonen en is de eigenlijke overlastveroorzaker.” 
Emil Baveld, teamchef van de politie Noordoost Twente, benadrukt dat bij vermoeden van 
criminaliteit de politie gewaarschuwd moet worden. „Ik begrijp dat de buurt wel wist van 

drugshandel, maar wij wisten het niet. En dan kunnen we moeilijk ingrijpen.” 

De drugsvondst in het pand was aanzienlijk. Er is ook nog een vuurwapen aangetroffen. Toch 
denkt Baveld dat het een incident betreft. „We kunnen niet zeggen dat dit nu veel vaker 
voorkomt in Denekamp dan in andere plaatsen.” Mijande zegt pas in actie te kunnen komen 
bij overlast op het moment dat er meldingen komen. „En over de situatie aan de Beatrixstraat 

waren wel wat meldingen binnengekomen, maar niet heel veel”. Bron: Tubantia, 2018. 

 

Smokkelen en smokkelaars  

 

Dit verhaal is verteld door B.H. Kokkeler. In 1909 ben ik in Holt und Haar aan de Duitse kant 
van de grens geboren. Omdat mijn vader in Nederland in militaire dienst moest en alleen 
vrijstelling kon krijgen als hij in Nederland ging wonen, zijn we midden in de eerste 
wereldoorlog verhuisd. Wij zijn toen op een boerderij gekomen in de buurt van de Vrijdijk, 
waar nu nog een broer van me woont. De oorspronkelijke boerderij staat er niet meer. Ik kan 
me de verhuizing van Holt und Haar naar Nederland nog goed voorstellen. Onze spullen 
werden door Tijkorte met een zeilwagen naar Nederland gebracht. Een tijdlang ben ik nog op 
de Haar naar school gegaan. Het was een klein boerenschooltje, dat er nog steeds staat, maar 
nu niet meer in gebruik is. Toen ik zeven jaar oud was, moest ik in Denekamp naar de 
openbare school aan de Nordhornsestraat, want de katholieke jongensschool was er nog niet. 
Meester Mulders was hoofd van die school, verder kan ik me nog meester Tukkers herinneren. 
We liepen altijd naar school, want fietsen hadden wij nog niet. Omdat we ongeveer een uur 
nodig hadden voor de weg naar school, bleef ik 's middags over bij bakker Kienhuis aan de 
Nordhornsestraat. Deze kwam altijd met paard en venterskar bij ons met brood en 
kruidenierswaren. Het verschil tussen de school op de Haar en in Denekamp was voor mij 
niet zo groot. Buiten schooltijd praatten we ongeveer hetzelfde dialect. Mijn kennis van de 

Duitse taal is dan ook van latere datum. 

Toen ik op ongeveer twaalfjarige leeftijd van de lagere school kwam, kon ik direct aan het 

werk, melk ophalen van de boeren, want mijn vader had in die tijd een melkrit aangenomen. 

De melk werd vervoerd in bussen van dertig liter. Dat ik de nodige moeite had die op de wagen 

te krijgen zal niet zo verwonderlijk zijn. Met paard en wagen bracht ik deze melk naar de 

zuivelfabriek aan de Ootmarsumsestraat in Denekamp. R. Witteveen was daar toen directeur. 

Voor zo’n melkrit betaalde de fabriek f. 1,50 tot f. 1,75. Het was nogal zwaar werk, vooral ‘s 

winters; er waren vrijwel alleen maar zandwegen. Als tijdens aanhoudende droogte de ijzeren 

hoepels van de wielen liepen, ging ik er 's avonds altijd even mee naar een waterplas om ze 

vochtig te maken, zodat door het uitzetten van het hout de ijzeren banden er weer vaster om 
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kwamen te zitten. lk herinner me nog goed dat ik met de melkwagen over de Vrijdijk reed en 

langs Schleiferboom kwam. De melkritten waren lang. Bij Bodden Kuiper was de weg zo slecht, 

dat ik achter op de wagen moest gaan zitten om de melkbussen vast te houden. 

Nadat ik een jaar lang melk had vervoerd, zei ik tegen mijn vader, dat ik dat niet meer wilde. 

lk heb toen een jaar gewerkt aan de straatweg tussen Oldenzaal en de Lutte. Daarna heb ik, 

in dienst van de Denekampse aannemer Jousma, gewerkt bij de aanleg van een visvijver 

tussen Gronau en Ochtrup, een oppervlakte van 2,5 bunder. Dat was zwaar werk, vooral 

omdat het meest kleigrond was. Vervolgens heb ik in dienst van dezelfde aannemer gewerkt 

bij de textielfabriek Jannink in Enschede. Dat was zo’n vermoeiend werk, dat ik na het in de 

bus stappen 's avonds niet merkte of ik voor- of achteruit ging. 

 

 

In die tijd vroeg een zoon van een andere Kokkeler, die op een boerenbedrijf van de firma Povel 

in Nordhorn als stalknecht werkte en van plan was om met dat werk te stoppen, of ik die baan 
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niet van hem wilde overnemen. lk had weleens met pony’s te maken gehad, maar toen ik er 

kwam, stonden er 24. lk dacht bij mezelf, als dat maar goed gaat. Maar dat viel allemaal wel 

mee, want als je weet hoe je met twee van deze dieren moet omgaan dan kun je er ook wel 

meer verzorgen. Ik ben daar twaalf jaar gebleven.  

Met het naderbij komen van de Tweede Wereldoorlog moest een gedeelte van het personeel 

verder Duitsland in. Omdat ik daarvoor niets voelde, heb ik gevraagd aan Johan Scholten, die 

daar rentmeester en boswachter was, of hi] geen ander werk voor me had. Scholten bezorgde 

me toen een baan bij de textielfabrieken van Povel. lk kwam daar bij de afdeling, die de 

installaties en de daken moest onderhouden en herstellen. 

In de latere oorlogsjaren, toen de Duitsers steeds meer gebrek aan arbeidskrachten kregen, 

zocht men geregeld mensen uit bij bedrijven in Nordhorn. Mensen, van wie men dacht dat die 

wel gemist konden worden. Deze werden naar andere streken in Duitsland gebracht, waar ze 

meer nodig waren. Op een goede morgen hoorde ik van een collega, dat 's avonds na werktijd 

verschillende arbeiders op transport gesteld zouden worden verder Duitsland in. Een tijd 

eerder al had ik met mijn Forster Johan Scholten de afspraak gemaakt, dat ik hem bij 

problemen daarvan op de hoogte zou stellen. We hadden bepaalde codes afgesproken. Toen 

ik hem belde en vertelde dat er ”Thomas en Kali” aan de baan lag, dat opgehaald moest 

worden, wist hij voldoende. In die tijd had de Forster een grote bunker in het bos in de buurt 

van de boerderij, waar men naar toe ging, als er Iuchtalarm was. Die dag na afloop van het 

werk ging ik naar de bunker. Daar zaten vierentwintig Nederlandse mannen, die over de 

groene grens gebracht moesten worden. Deze waren allen aangewezen om op transport te 

worden gesteld, maar ze probeerden dat alsnog te voorkomen. Toen we op weg gingen liep de 

Forster voorop met zijn jachtgeweer. Hij kon daar rustig lopen, de mensen waren dat wel 

gewend. Bovendien kende hij de weg langs de grens uitstekend en ook de mensen die daar 

woonden of er ambtshalve geregeld kwamen. Vooraf was afgesproken, dat als er onraad was, 

hij een schot zou lossen en dat dan de gehele groep halt moest houden. Schoot hij daarna 

twee keer kort achter elkaar, dan was de kust weer veilig en konden we verder trekken. 

Zolang we geen schoten hoorden, was alles veilig en konden we gewoon doorlopen. Gedurende 

de tocht is er niet geschoten. Zo kwam de hele groep veilig in de buurt van Steenkamp de 

groene grens over. Toen iedereen veilig de grens gepasseerd was, ben ik met de Forster 

teruggegaan en bij de boerderij gekomen vertelde de melkknecht, dat er nog een Hollander de 

grens over moest, die we hadden vergeten. Deze heb ik in mijn eentje de grens overgebracht. 

Daarna ben ik op de fiets via de grensovergang Rammelbeek naar huis gegaan. Forster 

Scholten was een Duitser, die in de oorlogsjaren veel voor de Hollanders heeft gedaan. 
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Toen ik bij Povel in de onderhoudsdienst werkte, moesten we ook daken van 
arbeiderswoningen van Povel in Nordhorn repareren en onderhouden. Dan begonnen we ‘s 
morgens altijd later, want al te vroeg kon je niet bij de mensen aankomen, dan lagen ze nog 
in bed. Zodoende kwam ik 's morgens ook later aan de grensovergang, waar het dan rustiger 
was, omdat de grote stroom arbeiders voorbij was. 

 

 

 

 
Op een morgen kwam ik tijdens zo’n rustige periode bij de grens, waar een beruchte SS-er, 
die ”Zwarte Heini" genoemd werd, bezig was met zijn boterham. Voordat hij me wat gevraagd 
had, zei ik het nummer van mijn pas (K-121). Dat had ik niet moeten doen, want ik had 
moeten wachten, tot dat hij me wat gevraagd had. Met een "Kommen Sie mal herein”, nodigde 
hij me uit het grenskantoor binnen te gaan. Nadat ik de buitendeur en de eerstvolgende deur 
gepasseerd was, kreeg ik toch een paar klappen met een gummiknuppel, dat ik dacht van de 
wereld te gaan. Bij het bedrijf aangekomen, heb ik het voorval verteld aan een chef van Povel, 
die weliswaar een echte nazi, maar toch eerlijk was. Ook mijn vroegere baas Scholten stelde 
ik op de hoogte van het gebeurde. Dat had ik achteraf beter niet kunnen doen, want toen was 
het hek van de dam. Wel vijf keer is de Grüne Polizei daarna bij ons aan huis geweest, om 
huiszoeking te doen, zelfs een keer vergezeld van de Denekampse (NSB) burgemeester (Jan 
Adam) Eekhof. 

 
Ik was net bezig turf van de zolder te gooien, toen ik op een gegeven moment in de richting 
van de straat keek en het gezelschap zag aankomen. In die tijd liep er een fietspad richting 
Nordhornsestraat. lk ging snel de zolder af, pakte de fiets en ging er tussenuit. Ergens in de 
buurt ben ik zomaar bij mensen binnengelopen, die lid waren van de NSB. Toen de vrouw 
me vroeg, wat ik had, vertelde ik haar, dat ik last had van mijn maag. Daarop gat ze me een 
of ander drankje. Inmiddels kwam de dochter binnen en vertelde, dat ze bij Kokkeler, dus bij 
ons, bezig waren het huis te doorzoeken. Toen begreep de vrouw natuurlijk, dat ik een smoesje 
had verteld en ze raadde me aan snel de kelder in te gaan, voor het geval ze ook haar huis 
zouden komen doorzoeken. Dat lag niet zo voor de hand vanwege hun partijlidmaatschap, 
maar je kon nooit weten. De politie heeft daar inderdaad niet gezocht. Bij ons thuis hebben 
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ze echter alles doorzocht, maar ze hebben niets gevonden. Spullen, die me in moeilijkheden 
zouden kunnen brengen, bewaarde ik nooit thuis. Ook buiten in de tuin en achter in een wal 
hebben ze gezocht, maar ook daar was niets te vinden. 
lk ben er van overtuigd dat, als ze me te pakken hadden gekregen, ik dit niet overleefd had, 
want ze wilden me kapot hebben. Thuis liep ik altijd rond met een wapen op zak en als het 
echt gevaarlijk was, had ik het gebruikt. Overbodig te vermelden, dat ik na dit voorval tot aan 
het einde van de oorlog niet meer over de grens ben geweest. Na de oorlog toen de man, in 
wiens huis ik in de kelder gezeten heb, voor de rechtbank in Almelo moest verschijnen 
vanwege zijn NSB verleden, heb ik voor hem getuigd en gezegd, dat ik mijn leven aan hem te 
danken had. 

 

 

 

NSb burgemeester Eekhof 

 

Voor de oorlog heb ik nogal eens te maken gehad met Duitse joden, die hun vaderland wilden 

ontvluchten en dus over de groene grens gebracht moesten worden. Meestal werd dat vooraf 

geregeld door de oudste zoon van de Denekampse slager Lutze Elkus. Als er wat gebeuren 

moest, belde boer Schütmann, die pal aan de grens woonde, ons op om de gevluchte joden 

daar vandaan te halen. Van Schütmann brachten we de vluchtelingen naar de boerderij van 

Wolters (Kloompn). In het begin wisten we niet goed, waar we verder met die mensen naar toe 
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moesten. Iemand gat ons toen de raad eens te gaan praten met kapelaan Bolscher van de St. 

Nicolaasparochie. Deze raadde ons aan contact op te nemen met landbouwer Bekker in de 

Knik. Vanaf die tijd brachten we de Duitse joden daarheen. Op het laatst zag men ons zo vaak 

met vreemde mensen, dat het begon op te vallen. Toen heb ik Elkus verteld, dat ik er mee 

wilde stoppen. Van de NSB-ers hadden we nog geen last, maar wel van mensen, die er steeds 

over begonnen te praten. Tenslotte was het onwettig wat we deden, we hielpen immers illegaal 

binnengekomen buitenlanders. 

Elkus verzocht me toen nog een keer naar Nordhorn te gaan om er twee kinderen van de daar 

wonende Süskind op te halen. Die mensen woonden in de Zaandstei. Toen ik er ‘s avonds 

kwam, vertelde ik hun dat Lutze Elkus me gestuurd had om de kinderen op te halen. De 

afspraak was kennelijk niet goed geweest, want ik merkte dat ik de mensen ermee overviel. 

Daarom stelde ik voor de volgende dag op ongeveer dezelfde tijd opnieuw te komen, maar dan 

moesten de kinderen wel klaar staan. 

De volgende dag stonden de beide kinderen inderdaad klaar voor vertrek en zette ik er een 

achter en een voor op de fiets. Ik reed achter langs waar nu het zwembad is, door de ”Förster’s 

Dan’n” en zo naar de Greun aan de Duitse zijde van de Vrijdijk. Daar lag het bouwland 

ongeveer anderhalve meter hoger dan de Vrijdijk, zodat het daar gemakkelijk te overzien was. 

Daar werden we niet zo gauw verrast, tenzij de douane op ons loerde. Vanaf de Vrijdijk liep 

die weg naar ons ouderlijk huis en als ze daar geen licht maakten was alles veilig, zo was 

afgesproken. Die avond ging alles goed en kreeg ik de beide kinderen ongedeerd de grens over. 

Later in de avond haalde Lutze Elkus de kinderen bij ons af. 

 

 

Kapelaan Bolscher bij de Jozefkerk te Noord-Deurningen 
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Na de oorlog kwam hier eens een jongen, die vroeg of ik hem nog kende. lk had geen flauw 

idee wie hij was of waar ik hem eerder had moeten zien. Vervolgens vroeg hij me of ik me nog 

kon herinneren, dat ik hem en zijn zus eens per fiets had opgehaald uit Nordhorn. Toen ging 

me een licht op en ik zei tegen hem, dat hij dan Süskind moest zijn. Daarna vertelde hij dat 

hij en zijn zus tijdens de oorlogsjaren in een gezin in Enschede waren geweest en dat zijn 

donkere haar toen rood was geverfd. Hij bedankte me nog vele keren en vertelde dat van de 

hele familie alleen hij en zijn zuster de oorlog hadden overleefd. 

Voor de oorlog heb ik eens twee Duitse joden voor Lutze Elkus opgehaald van het station in 
Bentheim. lk had met Lutze afgesproken, dat ik bij het station zou staan met een fiets en een 
Duitse pet op. Daaraan zouden de twee me kunnen herkennen. Toen de trein stopte zag ik ze 
eruit komen en toen ik weg ging zag ik dat ze beiden achter me aan kwamen. Wat later ben 
ik blijven staan en heb hun gevraagd of ze Lutze Elkus ook kenden. Na hun bevestigend 
antwoord verzocht ik hen achter me aan te lopen. Het was nog een hele afstand langs het 
Syenvenn, maar tenslotte kwamen we toch bij De Greun, dus nog aan de Duitse kant van de 
grens. Daar moesten we nog over een stuk bouwland. Het was die avond zo helder, dat je de 
voren in de akkers goed kon zien. lk vertelde, dat ze door de voren achter me aan moesten 
lopen en wees hun de bomenrij, waar Holland begon. Verder zei ik, dat wanneer ik licht 
maakte, zij moesten stoppen. lk ging weer op weg en vlak bij de grens ging ik op mijn knieën 
verder. Onderweg merkte ik niets bijzonders, maar opeens hoorde ik achter me ”Halt, Halt” 
roepen, wat bestemd was voor de twee joodse vluchtelingen. Waarom zij wel ontdekt zijn en 
ik niet, weet ik niet. Mogelijk zijn ze van de aangewezen weg afgeweken. 
 

 
 

Meester Mulders Denekamp en zijn vrouw en dochter 
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Naderhand heb ik me zelf verweten, dat ik ze niet meteen heb meegenomen, dan waren ze 
veilig de grens overgekomen. Voordat we aan de grens kwamen, had ik ze nog gezegd, dat ze 
als ze iets waardevols bij zich hadden, dat beter eerst konden afgeven. Hoewel ze toen 
ontkenden, heb ik later gehoord, dat ze veel waardevolle spullen bij zich gehad moeten 
hebben. Beide mannen zijn door de Duitse grensbewakers gepakt. We hebben later nooit weer 
iets van hen gehoord. 
 
De joodse vluchtelingen brachten we vrijwel zonder betaling de grens over. Het lag ons niet, 
aan deze mensen, die toen in nood verkeerden, geld te verdienen. We wilden graag wat 
verdienen, maar niet van zulke mensen. In de periode vlak na de oorlog mocht bijna niemand 
de grens over. In het klooster in Noord Deurningen verbleven in die tijd veel Duitse zusters, 
die al lang niet meer bij hun familie in Duitsland waren geweest en daar wel eens een keer 
naar toe wilden, wat dan illegaal moest. Ik ging op de fiets naar het klooster om ze op te halen. 
De betreffende zusters fietsten dan achter me aan. Ik herinner me nog goed, dat ze vaak zo 
gespannen waren, dat ze het stuur nauwelijks goed konden vasthouden. 

 

Eens kwam Geert Krikke, de kapper, me vertellen, dat vijf zusters graag de grens over wilden 

voor een familiebezoek. Hij vroeg me of ik daarmee wilde helpen. lk stemde toe maar zei dat 

ik eerst contact op wilde nemen met de boer, die in de buurt woonde van mijn ouderlijk huis 

op Duits gebied. Die boer moest de zusters vanaf zijn boerderij naar het treintje in Brandlecht 

brengen. Het gelukte ons de zusters onopgemerkt de grens bij onze Duitse buurman over te 

brengen. Toen we nog bij de boer waren kwam er iemand via een zijdeur de boerderij binnen 

en de boer maakte ons duidelijk snel te verdwijnen. In een ommezien zaten we in de 

paardenstal. Even later kwam de boer de deel op en vertelde dat we rustig weer te voorschijn 

konden komen. De zojuist binnengekomen persoon bleek toevallig ook een kloosterzuster te 

zijn, maar die was afkomstig uit de Russische zone van Duitsland en wilde naar het klooster 

in Noord Deurningen. Toen we haar vertelden dat we daar in de buurt woonden en toch terug 

zouden gaan, besloot ze met ons mee te gaan. Omdat we overal binnendoor moesten en het 

donker was, kwam de zuster al snel met haar lange rokken vast te zitten in het prikkeldraad. 

Geert Krikke wist daarvoor wel een oplossing en stelde voor haar er overheen te tillen. De 

zuster ging er mee akkoord en Geert droeg haar over de verschillende obstakels naar mijn 

ouderlijk huis. We hebben er samen nog vaak om gelachen. 

 

Toen we later via de Brandlichterweg naar mijn eigen huis aan de Lindeweg vertrokken, 

hoorden we in de buurt van de brug over de beek bij Nolten enkele mannen praten. Omdat 

het wel eens grensbewakers of kommiezen zouden kunnen zijn, verstopte ik me samen met 

de zuster achter een hoop takkenbossen. Geert zou verder gaan om te kijken of er werkelijk 

onraad was. Hij kon dat gemakkelijk doen omdat hij kapper was en bij een eventuele 

aanhouding kon zeggen, dat hij bij iemand in de buurt moest zijn voor knippen en scheren. 

Het bleken inderdaad een paar douanebeambten te zijn. Toen ze een eind uit de buurt waren 

zijn we verder getrokken. De zuster maakte zich helemaal niet druk. Ook was ze niet 

zenuwachtig. Integendeel, ze probeerde ons onderweg nog gerust te stellen. Het was duidelijk 

te merken, dat ze wel het een en ander gewend was. 

 

's Nachts is ze bij ons thuis blijven slapen. De volgende morgen is ze verder gegaan naar het 

klooster. Later is ze hier nog wel enkele keren terug geweest. Bij Schütmann zijn eveneens 

Duitse zusters de grens overgekomen. Er moet een Duitse pastoor geweest zijn, die de zusters 

deze kant opstuurde. 
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Toen ik nog bij Povel werkte kwam ik geregeld langs een bepaalde boerderij in Noord 

Deurningen. Soms liep de boer, die gewoonlijk nogal kortaf was, buiten. Op een dag hield hij 

me aan en vroeg of ik wat extra’s wilde verdienen. Toen ik vertelde dat ik dat wel wilde, zei hij 

dat er bij Rammelbeek aan de overzijde van de grens drie koeien stonden, die naar zijn 

boerderij gebracht moesten worden. Deze waren van Maud ten Brink. Hij vroeg me wat ik er 

voor moest hebben. Hij bood me ongeveer de helft van het bedrag, dat ik vroeg. Na wat heen 

en weer gepraat kwamen we tot overeenstemming. 

Intussen dacht ik dat ik nooit drie koeien tegelijk op mijn eentje de grens over zou kunnen 

krijgen. Nu was er in de buurt een boer op het land aan het werk. Hem heb ik gevraagd of hij 

me wilde helpen. Deze vertelde daarna welke weg we bij terugkomst het beste konden nemen. 

We zouden tweemaal over een brug moeten. Op de terugweg ging alles goed tot en met de 

eerste brug. Bij de tweede aangekomen keek ik naar links, waar een weg dwars door het land 

liep en daar zag ik iemand. Eerst dacht ik nog dat het Ten Brink was, maar al gauw merkte 

ik dat het een Nederlandse kommies was. lk zei tegen mijn helper: ”Kom op, nou moet het 

gebeuren”. lk ben meteen de beek ingesprongen en aan de andere kant er weer uit gegaan. 

Ondertussen hoorde ik dat de kommies tegen mijn gezel riep, dat hij hem herkende en dat 

bleek ook wel, want hij noemde de juiste naam. Ook schoot de kommies nog enkele keren, 

weliswaar niet gericht. 

Via een omweg door weilanden, langs een wei met prikkeldraad en een veld met Iupinen kwam 

ik opnieuw bij de tweede brug en deed daar net of ik opnieuw naar de Duitse kant ging. Daar 

heb ik me toen verstopt achter een grote stobbe. De douaneman is wel drie keer binnen tien 

meter langs mijn schuilplaats gelopen, maar heeft me niet ontdekt. Tenslotte is hij weggegaan. 

De douanemensen hebben de koeien in beslag genomen. lk ben toen weer naar de boer 

gegaan. Daar ben ik via een raam aan de achterzijde binnengekomen. De boer vertelde dat hij 

al had gemerkt, dat het mis was gegaan, omdat hij een douaneman had horen roepen. 

Intussen was mijn helper ook bij de boer gearriveerd. lk heb hem toen verteld, wat hij moest 

zeggen, als de douane bij hem zou komen. Toen hij op het land aan het werk was, was een 

onbekende man bij hem gekomen en had hem gevraagd of hij even wilde helpen koeien op te 

drijven en dat hij dat toen maar gedaan had. Verder moest hij zeggen, dat hij niet wist waar 

die koeien vandaan kwamen of wie de eigenaar was. Omdat de man bij het verhoor inderdaad 

zo gehandeld heeft, ben ik er dat keer zonder kleerscheuren van af gekomen. 
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De in beslag genomen koeien werden tijdelijk bij een boer in Berghum bij Denekamp 

ondergebracht. Toen ik dat hoorde heb ik nog even overwogen om ze daar vandaan te halen. 

Maar later dacht ik bij mezelf: Als de eigenaar zich er niet mee bemoeit, waarom zal ik dan 

nog het risico lopen alsnog betrapt te worden. Zodoende heb ik dat plan maar laten varen. 

Toen ik een paar dagen later bezig was op de boerderij van Povel rogge te zaaien, zag ik twee 

”Ausherren” aankomen en vond ik het tijd even te verdwijnen in het bos. Later heb ik het 

voorgevallene aan mijn baas, de Forster, verteld en die gat me de raad, dat ik als zoiets dreigde, 

hem beter direct kon inlichten, zodat hij me bepaalde tips kon geven. 

 

Eens kwamen bij mijn ouderlijk huis drie douanemannen uit Denekamp controleren of het 

aantal stuks vee en paarden wel klopte, dat bij ons in de stallen stond. Er waren twee paarden 

te veel. We vertelden dat we die op proef hadden van een Denekampse handelaar en dat we 

ze wilden ruilen voor onze eigen paarden. Ze geloofden ons echter niet en zeiden dat ze de 

paarden in beslag namen. lk protesteerde daartegen en zei, dat geen paard in beslag werd 

genomen, zolang de eigenaar er niet bij was. Toen de handelaar even later kwam, zei deze dat 

hij ze gekocht had op de markt in Zwolle. In werkelijkheid waren ze over de grens gesmokkeld 

en had ik vooraf bepaalde afspraken met de Denekampse paardenhandelaar gemaakt. 
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1935, Nordhorn, B. Kokkeler was de verzorger van de paarden bij erve Povel 

 

Aangezien we niet konden bewijzen, waar die dieren vandaan kwamen en van wie ze waren, 

werden ze in beslag genomen en ondergebracht bij een landbouwer in Denekamp. Enige dagen 

na dit voorval was ik bij de betreffende handelaar en toevallig kwamen er enkele mannen langs 

met de bij ons in beslag genomen paarden. Ik zei tegen de handelaar dat hij de dienstgeleider 

moest opbellen en moest vragen, waar ze met zijn paarden naar toe gingen. Hij kreeg te horen, 

dat de paarden in de gemeente Losser in beslag waren genomen en ook naar die gemeente 

teruggebracht werden. We kwamen er al snel achter dat zij bij een boer in Beuningen waren. 

Nog diezelfde avond ben ik naar Beuningen gegaan om de zaak bij die boer te verkennen, want 

met zulke dingen wachtte ik nooit lang. Nu liep er op het erf een hond rond en ik had al gauw 

in de gaten, dat ik met dat beest in de buurt niet veel kon beginnen. Na enig denken kreeg ik 

een helder idee. Een bekende metselaar was in het bezit van een teef en als ik die nu eens een 

uurtje kon lenen. De metselaar bleek niet thuis te zijn, maar omdat ik er geregeld kwam, heb 

ik de ketting van de hond Ios gemaakt en het dier meegenomen naar die boer in Beuningen. 

Bij aankomst blafte de hond van de boer nog enkele keren, maar toen ik de teef losliet, werd 

het stil en had ik voorlopig geen last meer van de hond. 

Het was die avond erg slecht weer, het stormde en regende, maar dat kwam mij erg goed uit. 

Omdat ik er de weg wel zo ongeveer wist, had ik niet zoveel tijd nodig om de paarden te vinden. 

De ene stond in de stal en de andere vond ik in de schuur. Ik nam ze mee en trok er mee 

langs de Dinkel. Het werd een moeilijke tocht in het donker met het bar slechte weer en ik 

snap nog niet, dat het allemaal zo goed is afgelopen. Tenslotte kwam ik er toch mee in het 

Sterrebos, waar mijn maten klaarstonden om ze in ontvangst te nemen.  

De volgende dag was het zondag en toen mijn moeder thuis kwam uit de vroegmis vertelde ze, 

dat ze onderweg gehoord had, dat er bij een boer in Beuningen paarden waren weggehaald. 

Ik hield me van de domme en zei: ”Dat is toch ook wat moois”. Diezelfde morgen heeft men 

het hele Sterrebos afgezocht en bij verschillende boeren in die omgeving gekeken of de paarden 

daar misschien ook waren ondergebracht. Maar alles was tevergeefs, de paarden waren en 

bleven weg. 

Goede paarden, die we uit Duitsland haalden, brachten hier veel meer op dan daar. Eens heb 

ik van een Duitser een schimmel gekocht, die later in het circus is terechtgekomen. Meestal 

ging het om gewone trekpaarden, soms betrof het Hannoveranen, die we van over de grens 
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haalden. Op het ogenblik zijn springpaarden in Duitsland duurder dan hier en die gaan nu 

wel illegaal de grens. 

 

 

 

In de periode kort na de oorlog bestond een groot deel van de handel uit ruilhandel. 
Zo herinner ik me dat er eens een Engels militair met zijn legerwagen bij Bosman aan de 
Brandlichterweg stond. Er stond veel volk rond de auto. Ook ik ging er op af en vernam, dat 
de soldaat eieren wilde hebben in ruil voor thee. De Engelse militairen waren in die tijd gek 
op eieren. Snel ben ik naar huis gegaan. We hadden nog vijftig eieren, waarmee ik terug ben 
gegaan naar die Engelsman. Toen de soldaat de eieren zag, begon hij te stralen en gaf me een 
buil thee in ruil voor die eieren. 
 
Een paar dagen later ben ik samen met een kameraad naar de Duitse veehandelaar gegaan, 
die in de buurt van mijn ouderlijk huis woonde en heb hem gevraagd of hij nog wat in de 
handel had. Het bleek dat hij nog enkele beste koeien had, die hij wel kwijt wilde. Echter niet 
voor geld maar alleen voor thee of koffie. Toen ik hem de buil thee liet zien, vroeg hij wat ik 
daarvoor dacht te krijgen. En na enig loven en bieden kreeg hij de thee en ik twee koeien. Voor 
vijftig eieren kreeg ik dus twee koeien. 
  
Nadat dit was afgehandeld ben ik nog naar mijn oma gegaan, die een eindje verderop woonde, 
waar ik een derde koe gekocht en betaald heb met Hollands zilvergeld. Zo moesten we die 
avond met drie koeien de grens over. Een ervan hebben we geslacht bij een boer in onze buurt. 
Het vlees hebben we verdeeld. Met de twee andere ben ik naar een veehandelaar in de Lutte 
gegaan. Het was in de tijd van de geldzuivering van Pieter (Piet) Lieftinck toen we nieuw geld 
kregen. Dat nieuwe geld wou ik ook graag voor mijn twee koeien hebben, maar iedereen had 
in die tijd nog maar weinig geld, zodat de handelaar me ook nog niet kon betalen. Toen er 
later wat meer geld in omloop kwam, is dat wel in orde gekomen. De meeste smokkelaars 
brachten het vee naar Duitsland, maar ik haalde het er vandaan. In die tijd droeg ik meestal 
een blauwe broek en kiel, had een Duits petje op en had altijd gereedschap bij me achter op 
de fiets, dat diende als camouflage en dat werkte, want de Duitse douane zag me altijd voor 
een Duitser aan. Ze hebben me wel eens gevraagd, waar een bepaalde Duitse boer woonde en 
dan wist ik precies hoe laat het was. 

 

Een poos na de oorlog, kwam ik op een dag 's morgens van de grens. Opeens hoorde ik een 
motor achter me. Toen ik omkeek zag ik dat er twee Polen op de motor zaten. Ze waren door 
twee kommiezen op de fiets aangehouden waarschijnlijk om te controleren of hun papieren 
wel in orde waren, wat niet het geval bleek, want ze moesten met de douane mee. Om te 
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voorkomen dat de belde mannen er vandoor zouden gaan, werd de ene Pool op de fiets van de 
douaneman gezet, terwijl de andere douanebeambte achter bij de tweede Pool op de motor 
ging zitten. Het was een grote 750 cc Zündapp motor. ln de buurt van Brookhuis Bets gal de 
ene Pool opeens zoveel gas dat de douaneman van de motor viel, zodat de Pool er vandoor kon 
gaan. Op de zandweg bij Groonman kwam de Pool aan het slingeren en iets later sloeg de 
motor af. Toen hij na vele pogingen de motor niet meer aan de gang kon krijgen, werd hij 
opnieuw gearresteerd. Even later zijn de kommiezen met de Polen bij Groonman naar binnen 
gegaan, terwijl ze de motor daar onbeheerd achter lieten, de contactsleutels hadden ze er wel 
uitgehaald. Met een spijker heb ik toen geprobeerd om contact te maken en dat lukte me ook 
nog. Even heb ik nog gedacht om er met de motor vandoor te gaan, maar dat heb ik bij nader 
inzien toch maar niet gedaan. 

ln de oorlog waren er behalve veel goede Duitsers, zoals een van onze noabers, ook wel minder 
goede, fanatieke partijleden. Als die ene buurman van ons er niet was geweest, hadden we 
veel minder mensen illegaal de grens over kunnen brengen. Bij een van onze noabers was een 
jonge vrouw in huis, die de daar in de oorlog tewerk gestelde Polen en Russen als oud vuil 
behandelde. Als daar na de bevrijding niet twee Denekampse jongemannen waren geweest, 
was zij zeker door vroegere Poolse en Russische knechten vermoord. 
  
Bij een andere boer, waar ook een Pool gedwongen tewerk was gesteld, was de behandeling 
ook slecht. In de oorlog beweerde die bewuste Pool dat hij, wanneer de ”Krieg” was afgelopen, 
terug zou komen en dat het er dan niet best voor zijn Duitse baas zou uitzien. 
Direct na afloop van de oorlog kwam hij inderdaad terug op de boerderij, vergezeld van twee 
landgenoten. De boer was niet thuis, maar zijn vrouw vertelde, dat hij op het land bezig was. 
Had ze dat nu maar niet gedaan, dan was het misschien nog goed afgelopen. De drie Polen 
zijn vervolgens naar het land gegaan en hebben daar de boer eerst haltdood geslagen en in de 
auto gezet. Tussen Brandlecht en Nordhorn hebben ze hem verder mishandeld en daarna 
doodgeschoten. Bron: Stichting Heemkunde Denekamp. 
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Het Schattingsregister van 1475 

 

 

Als eerste referentie bij de boerderijen is: ‘Het schattingsregister van Twente van 1475’ 

opgenomen.  Het handschrift bevindt zich in Staatsarchiv te Munster in Westfalen. De 

gegevens zijn ongewijzigd uit de publicatie van Hulshoff overgenomen. Voetnoten vermelden 

ook gegevens uit schattingsregisters van 1495 en 1499. Deze bevinden zich in het 

Gemeentearchief van Deventer. Voor zover ze relevante informatie over de Twentse boerderijen 

bevatten zijn die opgenomen. De schatting is een buitengewone belasting die door David van 

Bourgondië, bisschop van Utrecht en landsheer van Twente, wordt geheven als hij in 

bijzondere omstandigheden extra geld nodig heeft. Dit na goedkeuring van Ridderschap en 

Steden.  

De hoofdregel is dat ieder volgewaard erve 2 schilt ofwel 3 gouden rijnse guldens moet 

bijdragen en iedere kathe 1 schilt ofwel 1½ gouden rijnse guldens. Het is echter een misvatting 

om het aantal gemelde boerderijen in de schattingsregisters als uitgangspunt te nemen voor 

het aantal gezinnen en inwoneraantallen van Twente, zoals bijvoorbeeld Slicher van Bath dat 

heeft gedaan. Dat geldt tevens voor de velen die deze bron daarna gevolgd hebben. Er 

ontbreken nogal wat huizen en gezinnen en daarmee is het aantal inwoners rond 1500 in 

Twente vele keren groter dan op basis van de schattingsregisters wordt aangenomen. 

Vergelijkend onderzoek levert op dat veel huizen anno 1500 niet in de schattingsregisters 

vermeld zijn. Alle huizen en boerderijen uit de vrije heerlijkheid Almelo (Stad en Richterambt 

Almelo en Vriezenveen) behoren niet tot de jurisdictie van de bisschop van Utrecht en 

ontbreken geheel. De heerlijkheid Diepenheim is sinds 1331 wel van de bisschop van Utrecht, 

maar heeft een eigen administratie. Zowel de huizen uit de stad Diepenheim als de erven uit 

Kerspel Diepenheim en Markvelde ontbreken geheel. Burgerhuizen in steden, dorpen en 

buurschappen in overig Twente zijn vrijgesteld van de schatting en worden niet vermeld.  

Toch hebben de stad Ootmarsum en de dorpen Tubbergen en Denekamp in 1475 al een 

aanzienlijke hoeveelheid huizen en bewoners. Ook in de buurschappen zullen er enige 

burgerhuizen zijn geweest: schoolmeesters, herbergen en ambachtslieden. Al die huizen en 

hun bewoners worden niet vermeld. Maar daarmee zijn we er nog niet. De bisschoppelijke 

hoven en hun bodegoederen waren vrijgesteld van schatting. De richter van Ootmarsum heeft 

bijvoorbeeld de Hof te Ootmarsum niet in het register opgenomen, want die hoeft toch niet te 

betalen. Van de bodegoederen zijn alleen de erven Bode te Reutum en Bronninkhuis te 

Hezingen vermeld, maar die hebben niet betaald. De bodegoederen Maathuis te Hezingen, 

Bode te Oud Ootmarsum en Bode te Noorddeurningen worden helemaal niet in het 

schattingsregister vermeld, omdat ze vrijgesteld zijn. Ze komen echter allen wel voor in de 

rentmeesters rekeningen van vóór 1400. De Twentse kloosters met hun bewoners komen we 

ook nergens in de schattingsregisters tegen, terwijl ze wel degelijk bestaan. Ook de 

riddermatigen mogen een boerderij vrijstellen van belastingen, dus ook voor deze schatting.  

De Huizen Beugelskamp, Singraven, Brecklenkamp, Eeshof en Weemselo zijn zulke adellijke 

vrijingen en worden daarom niet vermeld. Het bestaan in 1475 is echter zeker. Huis 

Herinckhave (Hof te Fleringen) wordt vermeld als ‘denstman’ en betaalt niet. Volgens 

Germaans recht heeft ieder volgewaard erve het recht om een lijftuchtshuis op het erve te 

plaatsen. Er wordt in het schattingsregister een aantal lijftochten genoemd, met daarbij de 

aantekening dat ze bij het hoofderve horen en daarmee voldaan hebben. Er mag echter 

aangenomen worden dat alle volgewaarde erven in 1475 een lijftucht hebben, maar die worden 

niet allemaal vermeld, omdat ze begrepen zijn in het hoofderve. Vaak hebben de hele grote 

erven ook nog wonersplaatsen en ook die zijn niet vermeld. Dan zijn er verder nog ongewaarde 

katersteden die niet hoeven te betalen. Het uitgangspunt van Slicher van Bath, dat het aantal 

vermelde boerderijen de basis is voor het aantal huizen en inwoners, behoeft nuancering. Het 
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door hem vermelde aantal is ongeveer 5 of 6 keer zo groot geweest. Hij heeft daarmee het 

vooroordeel van het lege Twente gevoed. Dat standpunt is echter niet houdbaar.  

 

De Verpondingsregisters van 1601 en 1602  

 

Deze verpondingsregisters bevinden zich in Zwolle. Ze zijn getranscribeerd door een 

cursusgroep Oud-schrift van de Oudheidkamer Twente. Ook deze registers geven een verre 

van compleet beeld van de huizen en hun bewoners rond 1600. De Tachtigjarige Oorlog heeft 

zijn sporen in Twente achtergelaten. In de richterambten Ootmarsum en Oldenzaal zijn veel 

boerderijen verlaten en liggen woest. De soldaten van koning Philips II worden genoemd als 

daders. Ze hebben het platteland afgestroopt naar hout, voedsel en roofgoed en hebben zo 

bijgedragen aan de verwoestingen. In 1601 proberen de Staten van Overijssel de 

belastingheffing via de verponding (grondbelasting) weer op te starten en moesten de boeren 

en bewoners van dorpen en steden opgave doen van hun landerijen. Voor iedere 2 mudden 

land moet 1 daalder (30 stuivers) betaald worden en voor 1 mud 15 stuivers. Een ander 

probleem steekt nu de kop op. De steden en adel beroepen zich op oude privileges die hun 

vrijdom van belasting garanderen. Gedeputeerde Staten van Overijssel willen daar echter niet 

van weten, zodat er schoorvoetend en mondjesmaat en gedeeltelijk aangifte volgde. Vooral de 

stad Oldenzaal dat tot het laatst toe iedere opgave weigert ontbreekt in de 

verpondingsregisters 1601 en 1602. Maar ook in de aangiften van Delden en Hengelo zijn vele 

lacunes. Met de maten van de mudden is altijd al gerommeld. Als het areaal bouwland van 

een boerderij door ontginning of aankoop groter wordt, blijft de opgave van het aantal mudden 

steeds gelijk. Vandaar dat het mud bouwland in de loop van de eeuwen ook steeds groter 

wordt: van 24 aren, naar 28 aren, naar 32 aren en 40 aren. In dit document over Ootmarsum 

zijn de nummers uit de publicatie van de Oudheidkamer Twente overgenomen, omdat deze 

nummering inmiddels veel gebruikt is in bronvermeldingen. De in 1601/1602 ontbrekende 

erven zijn genummerd met A, B, C et cetera. Uit deze publicatie zijn ook de teksten betreffende 

1601 en 1602 overgenomen. Bron: Oudheidkamer Twente. 

 

 

De erven in het dorp in 1601 en 1602 

 

1601 Johan Duvelken, 2 mudde gehorende tot syne vicarie unde tot viff voder hoylandt, 

mith noch eynen kamp van drie mudde landts, verhuret pastorss Johan up die 5e garve 

daervan die helffte woeste licht, gehorende alle t'samen tot syne vicarie.  

1602 Joannus Duvel, 5 mudde nylanndt, 2 dachwerch hoys. 

 

1601 Toelen Hynderick, 2 mudde unde 1 scheppel seylandes, ½ dachmal hoies, fry guidt.  

1602 Tolen Henrich, 2 mudde en 1 schepel nylanndt, 1½ dachwerch hoys 

 

1601 Wigbolt ten Lutkenhuss, 3 mudde seylandes, 1 dachmal hoiens. fry guidt.  
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1602 Wibbolt ten Lutkehuss, 3 mudde nylanndt, 1 dachwerch hoys.  

 

1601 HynderickTessynck, 1 mudde fryes seylandes unde ½ dachmal hoyes fry alle beide 

woeste liggende. Item, van der kercken gepachtet 2½ scheppell seylandes voer 2 daler.  

1602 Henrich Tessingh, 1 mudde en 1½ schepel nylanndt, ½ dachwerch hoys.  

 

1601 Velt Derick, 6 scheppell fryes seylandes.  

1602 Veldt Derick, 1 mudde nylanndt, 1 spint lands.  

 

1601 Speck Gerdt, 1 mudde seylandes. Item, 1½ voder hoies fry gudt.  

1602 Speck Gerdt, 1 mudde nylanndt, ½ dachwerch hoys.  

 

1601 Adriaen van Venloen, 3 scheppel fries seielandes unde 1 mudde van die pastorien 

gehuret, jarlix voer 4 daler. Item, 1 dachmall fryes hoielandes.  

1602 Adria von Venloe, 1 mudde und 3 schepel nylanndt, 1 dachwerch hoys.  

 

1601 Willem Smitt, 6 spint landes van der kercken, gefft die upzaete unde den teinden. 

Item, van den schulten gehuret 2½ scheppell, gifft die upzaete. Item, 1 dachmal fryes 

hoylandes.  

1602 Willem Smidt, 1 mudde nylanndt, 1 dachwerch hoys.  

 

1601 Kistkens Hynderick, ½ dachmal hoielandes fry. (In de marge: “Nota. 3 dachwerck 

hoylandes vryes landes, niet under der erven resortierende, sullen niet hoger alse die drie 

tegens 1 mudde geseys moegen gereckent werden.”)  

1602 Kisskensz Hendrich, ½ dachwerch hoys.  

 

1601 Claes Kuperss, ½ dachmal fryes hoyes.  

1602 Claes Kupers, ½ dachwerch hoys. 

 

1601 Anna Kuperss, ½ dachmal fryes hoies.  

1602 Anna Kupers, ½ dachwerch hoys.  

 

1601 Albert Koylen, 1 dachmall hoies, 3 schepel haverlandes, fry guidt.  

1602 Albert Koelen, 3 spint nylanndt, ½ dachwerch hoys.  

 

1601 Johan Enxinck, 5 scheppel vries seylandes.  
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1602 Johan Enxinch, zaliger, 1 mud en 1 schepel nylanndt. 

 

1601 Zander van Varenholt, 6 spint fryes seyelandes, item van den pastoer 3½ scheppel 

gehuret up die upzaete,  Item, van den pastoer eyne maete voer 1 rixs daler.  

1602 Sander van Varenholt, 1 mud en 1 schepel nylanndt, 1½ dachwerch hoys.  

 

1601 Maet Hermen, van den Schulten 1½ mudde gehuret, gifft die upzaethe.  

1602 Maet Herman, 1½ mudde nylanndt.  

 

1601 Claes Westerhoff, ½ dachmal fryes hoielandes.  

1602 Claess Westerhoff, ½ dachwerch hoys. 

 

1601 Braeckman, ½ mudde seyelandes gehorende synen zaligen frouwen kinderen.  

1602 Braeckman, ½ mudde nylanndt.  

 

1601 Rekerss Styne, eynen kamp van 1 mudde seylandes, daerop Gebbe Wyffrinck tho 

Boeningen 100 daler gedaen.  

1602 Rekers Stine, 1 mudde nylanndt.  

 

1601 Hynderick Schiphorst, 2 mudde freyes landes, unde 6 spint van die pastorien gehuret 

gifft 1 rixs daler.   

1602 Herrich Schephorst, 2 mudde en 1½ schepel nylanndt.  

 

1601 Pastorss Hynderick , 6 spint van die pastorine jarlix 1 rixsdaler.  

1602 Pastors Hendrich, 6 spint nylanndt 

 

1601 Meriekens Berendt, 6 spint van die pastorien jarlix 1 rixsdaler.   

1602 Merikenns Berenndt, 6 spint nylanndt. 

 

1601 Steffens Hynderick, 2½ scheppel fryes landes.  

1602 Steffennsz Hendrich, 2½ schepel nylanndt.  

 

1601 Johan Remerinck, 6 spint landes van der kercken daervoer hie het uhrwerck stellet, 

item gifft den teinden daeraff.  

1602 Johan Remeringh, 6 spint nylanndt.  
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1601 Willem Leiendecker, 1 mudde van der kercken voer die reparatie. Item ½ mudde 

landes van Aleff van Twickelo voer 3 goldtgulden. Item 1 dachmall hoies daerop hie gelt 

gedaen.   

1602 Wilhelm Leyendeche, 1½ mudt nylanndt,1 dachwerch hoys. 

 

1601 Schop Bertolt, 3 scheppel gehuret van Aleff van Twickeloe 't scheppell voer 1 

goltgulden. Item ½ dachmall fryes hoielandes woeste.  

1602 Schop Bertholdt, 3 schepel nylanndt, ½ dachwerch hoys.  

 

1601 Item, pastorss Johan van heer Eppinck 3 scheppell gehuret up die 4e garve. Item 

gehuret van den Cumptuer eyne hoymaete voer 1 rixs daler. 

1602 Pastors Johann, 3 schepel nylanndt, 1 dachwerch hoys.  

 

1601 Item, Georgien Kremer, 5 scheppell van der kercken daer van hie jarlix gifft 4 daler 

unde den teinden; Item van den pastorien 5 scheppell daervan gifft 2 daler unde den 

teinden. Item 3 dachmall fryes hoielandes.  

1602 Jurgenn Kremer, zaliger, 2½ mudde nylanndt, 3 dachwerch hoys.  

 

1602 Pastors Cordt, 6 spint nylanndt. 

 

 

De erven in de marke Denekamp 

 

erve Leuneman / Loene / de Loyne  

- leen Overijssel  1379 -1557  

- eigenaar Huis Singraven 1379 - 1505 

- eigenaar Hondeberg 1505-1545 

- eigenaar Van den Camp 1545>1557 

sloptiende 6 schepel rogge aan Kapittel Oldenzaal -1805  

sloptiende aan Jan Wintels vanaf 1805 miskoren 2 spint rogge  

sloptiende aan Koster Denekamp 1550 - 1812  

1475 De Loyne, is en kathe, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens),  

1601 Die Loene, woeste.  

1601 Die Loene, 7 mudde, ½ dachmal hoielandt. 
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1602 De Loene, 7 mudt seylandt, ½ dachwerck hoylandt.  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer 1434 (volgens Dingeldein).  

 

erve Elferink  

eigenaar Stift Werden 1000 - 1601  

hofhorig leen Monnikhof de Lutte 1000 - 1601  

tevens eigenaar Graaf van Bentheim 1601  

miskoren 1 schepel rogge aan Koster Denekamp 1550 -1812  

1475 Elverking, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens). 

1601 Elferinck, 12 mudde seylandes, 4 dachmall hoies, gehoret de drostinnen van der 

Koppelen (Doorgehaald: “den graven van Benthem”) gifft ter pacht 8 mudde roggen, 5 mudde 

haveren.  

1602 Elvering, 12 mudde seylanndt, 4 dachwerck hoylandts.  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer 516. 

 

erve Boerrichter / Alerink / Pot  

kamerling Hof Ootmarsum 1385 - 1681 

allodiaal erve vanaf 1681 

eigenaar Pott, 1601 – 1653 

eigenaar Huis Bögelskamp 1653 – 1805 

tienden leen Overijssel  1379- 1486 

tienden Huis Bögelkamp 1379 - 1486 

eigenaar Cordt van Zwolle 1601  

eigenaar Huis Singraven >1601-1805  

uitgang 9 schepel gerst aan Vicarie Denekamp 1601  

1475 Alarding, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens),  

1601 Buerrychter, 11 mudde geseiedes , 2 dachmal hoies, gehoret Arendt Pott, gifft ter 

pacht 9 mudde roggen unde 6½ goltgulden. Item 9 scheppell gersten in Eppinges vicarie. 

Item, den groven teinden Cordt van Zwolle.  

1602 Buerrichte, 11 mudde seylanndt, 7 dachwerck hoylandts.   

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer ? (op de brink van dorp Denekamp). 

 

 plaatsje Snieders / Horstkamp 

eigenaar  Huis Bögelskamp <1601 - 1812  

uitgang 7 schepel rogge aan Koster Denekamp  tot 1812  
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uitgang 9 schepel gerst aan Koster Denekamp  tot 1812  

miskoren 1 schepel rogge aan Koster Denekamp  tot 1812 

1832 kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer? (op de brink van dorp Denekamp). 

 

erve Gervelink / Garvelman 

eigenaar  Huis Ootmarsum <1601 – 1812  

per perceel verhuurd voor 1601 

tienden leen Overijssel  1379 – 1382 

eigenaar Vicarie Oldenzaal  tot 1805 

eigenaar Albertus Keizer vanaf 1805 

miskoren 1 schepel rogge aan Koster Denekamp  1550 - 1812 

1475 Ghervelding, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens),  

1601 Gervelinck, hefft die cumptuer verpachtet op die opzaete an nhabeschreven 

pachtenerss:  

Ellen Arendt, 5½ scheppell;  

Johan Pastorss , 2½ mudde; 

Bertolt Eppinck, 2½ scheppell;  

Siller Berendt, 3 scheppell;  

Aert Johan, 1 scheppell;  

Hynderick ten Hagelskamp, 3½ scheppell;  

Albert Koylen, 6 scheppell;  

Loiert van Raesfeldt, 1 mudde;  

Hynderick Kistkens, 1½ scheppell;  

Claes Kuper, 1 mudde;  

Berendt Kuper, 6 scheppell;  

Luken Arendtz, 3 scheppell;  

Claes Westerhoff, 3 scheppell;  

Anna Kuperss, 2 mudde;  

Luken Buerrichterss, 1 mudde;  

Aleff Scherenbecke, 1 mudde;  

Maeth Hermen, 1½ scheppell. 8 – 20 – 10.  

1602 Gerveling, 16 mudde seylanndt, ist ahn verscheidenn buren verpachtet.  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer ? (op de brink van dorp Denekamp). 
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 erve Sombekke  

allodiaal (half) erve Van Boningen tot 1290  

eigenaar Huis Ootmarsum 1290 - 1506  

eigenaar Huis Bögelskamp  1591 – 1811 

tienden eigenaar Huis Bögelskamp vanaf 1692 

sloptiende 2 mud rogge aan Kapittel Oldenzaal 1528-1805  

sloptiende aan J.H. Brandhof vanaf 1805  

miskoren 2 spint rogge aan Koster Denekamp 1550 - 1812 

1475 Sumbeke, is en kathe, 1 s(chilt), bet(aalt) 1½ golden r(ijnse) g(uldens),  

1601 Sumbecke.  

1601 Sumbecke, 6 mudde, 1 dachmal hoies. 

1602 Suimbecke, 6 mudt seylandt, 1 dachwerck hoylandt.  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer 405. (te klein, gesplitst?)  

 

erve Luttike Sombekke 

eigenaar  Huis Bögelskamp tot 1531 

 

erve Weerink / Weerman  

leen Overijssel 1435-1511  

eigenaar  Huis Bögelskamp 1435 -1511  

eigenaa Kerk te Denekamp 1601 -1832  

uitgang ƒ 7-10-0 aan Armen Oldenzaal voor 1754  

miskoren 1 schepel rogge aan Koster Denekamp 1550 - 1812 

1475 Werninck, segh sy ein kaete, scrivet de richter, van sick is en kathe, 1 s(chilt), bet(aalt) 

1½ golden r(ijnse) g(uldens),  

1601 Werinck, 8 mudde, 4 dachmall hoies, gehoret de kercken tho Degenichem, gifft ter 

pacht 6 mudde roggen. 

1602 Wering, 8 mudde seylanndt, 4 dachwerck hoylandts  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer 667. 

 

Hof te Denekamp / Scholtenhof 

 allodiaal erve 

eigenaar  Stift Metelen 1410-1654 

eigenaar Huis Bögelskamp 1654 - 1812  

tienden leen Overijssel voor 1433 – 1686 
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eigenaar Huis  Bögelskamp tot 1692 

sloptiende 5½ mud rogge aan Kapittel Oldenzaal voor 1500 – 1600 

miskoren 1 schepel rogge aan Koster Denekamp 1550 - 1812 

1475 De Hoff, 2 s(chilt), my bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens),  

1601 Schulte.  

1602 Schultthoff, 14 mudt seylandt, 6 dachwerck hoylandt.  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer 649.  

 

erve Otman / Ottenhuis  

eigenaar Graaf van Bentheim tot 1601 

miskoren 1 schepel rogge aan Koster Denekamp 1550 - 1812  

1475 Bertoldt Otting, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens), 

1601 Otteman, 9 mudde geseiedes, 3 dachmall hoies, fry guidt, gifft den graven Benthem 4 

ridergulden, 2 hoender. 4 – 15 – 0.  

1602 Otteman, 8½ mudde seylanndt, 3 dachwerck hoylandts  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer 474.  

 

erve Eekman  

allodiaal erve tot 1692 

 leen Overijssel 1692-1800  

eigenaar  Graaf van Bentheim 1601 – 1652 

eigenaar Huis Singraven 1652 -1832  

tienden eigenaar Klooster Frenswegen 1675 - 1809 

eig. Nederlands Domein 1809-1820? 

miskoren 1 schepel aan Koster Denekamp  voor 1550 - 1812 

1475 Ekum, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens),  

1499 Ekem, 2 s(chilt), pauper.  

1601 Ekum, belmondich, gehoret den graven van Benthem, daervan Jorien Kremer 1 

dachmall hoies in pandtschap hefft.  

1601 Eekum, 8 mudde, 1½ dachmal hoies.  

1602 Ekum, 8 mudt seylandt, 1½ dachwerck hoylandt.  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer 340.  
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erve Aveskamp 

 leen Overijssel 1378 – 1398 

allodiaal erve vanaf 1506 

eigenaar Huis Singraven 1379 - 2000 

1475 Oveskamp, 1 kathe, 1 s(chilt), sint Engelbart ueth pantweringe daen, Hundeberch, 

behoert in den Hoff to Depenhem. (? Hoff to Degenhem VPR 667 Deghenincham = 

Denekamp).  

1495 Oveskamp, Hondeberch.  

1601 Avescamp, 9 mudde geseiedes, 3 dachmall hoies, gehoret den graven van Benthem, 

gifft ther pacht 4 mudde roggen, 2 mudde haveren. Item, den van Werseloe, 4 mudde 

roggen.  

1602 Aveskamp, 9 mudde seylanndt, 3 dachwerck hoylandts.  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer 1229. 

 

erve Schiphorst  

allodiaal erve  

eigenaar Huis Singraven voor 1475 - 2000  

1475 Schiphorst, 1 s(chilt), sint Engelbart ueth pantweringe daen, Hundeberch, behoert in 

den Hoff to Depenhem. (? Hoff to Degenhem, Deghenincham = Denekamp). 

1495 Schiphorst, Hondeberch. 1601 Schiphorst, 7 mudde geseiedes, 3 dachmall hoies, gifft 

ter pacht 6 mudde roggen, 2 mudde haveren, gehoret den graven van Benthem. 

1602 Schiphorst, 7 mudde seylanndt, 1 dachwerck hoylandts.  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer 1174. 

 

erve Sonderhuis  

allodiaal erve 

eigenaar  Huis Singravenvoor 1475 - 2000  

1475 Sunderhues, 2 s(chilt), sint Engelbart ueth pantweringe daen, Hundeberch, behoert in 

den Hoff to Depenhem. (? Hoff to Degenhem Deghenincham = Denekamp).  

1495 Sonderhues, Hondeberch.  

1601 Sonderhuss, woeste, waerop Arendt Pott gebruket 1½ mudde unde die muller ½ 

mudde, hebben gepachtet van die buren. 

1601 Sonderhuss, 6 mudde, ½ dachmal hoies.  

1602 Sonderhaus, 6 mudt seylandt, ½ dachwerck hoylandt.  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer 1133. 
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Brincksitterss. 

1601 Luken Buerrichterss, 2½ mudde unde 1 dachmall hoies, fry guidt , gifft den groven 

teinden. 

1602 Luken Burrichter, 2½ mudde seylanndt, 1 dachwerck hoylandts.  

1601 Hadwichs Johan, ½ mudde fry. Item, ½ mudde van Ottynck. Item, ½ mudde van 

Remerinck op die opzaete.  

1602 Hadewichs Jahan, 1½ muddt seylanndt. 

1601 Rotger ten Lasscherhove, 2 mudde van het Velthuss, van die buren gepachtet op die 

opzaete. Item, 1 mud van den buerrychter op die opzaete.  

1602 Rotger ten Lasschehove, 3 muddt seylanndt. 676 1601 Gesen Bertolt, 3 scheppell 

landes, ½ dachmall hoies, fry. 

1602 Gesenn Bertholdt, 3 schepel seylanndt, 1½ dachwerck hoylandts.  

 

erve Reimerink / Reimeldink  

allodiaal erve  

tienden leen Overijssel 1395 – 1511 

uitgang 6 schepel 1 spint rogge en 7 schepel gerst aan Hof Oldenzaal  tot 1802 

en 7 schepel gerst aan H. Pennink Hzn. vanaf 1802  

miskoren 1 schepel rogge aan Koster Denekamp voor 1550 - 1812 

1475 Reymerding, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens),  

1601 Remerinck, woeste, daervan Albert Stenhouwer 2 dachmal hoies in pandtschap hefft.  

1601 Remerynck, 12 mudde, 4 dachmal hoies.  

1602 Remmeringh, 12 ofte 13 mudt seylandt, 4 dachwerck hoylandt.  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer 441 (lijftucht is G 446) 

 

Huis Bögelskamp 

adellijke vrijing 

leen Overijssel voor  1379 – 1800 

eigenaar Van Beuningen voor 1379 - 1489 

eigenaar Huis Hengelo 1519 – 1615 

eigenaar Voet 1611 – 1725 

eigenaar Van Raeth 1725 – 1818 

eigenaar Egbert Coster Almelo 1818 - 1827 

eigenaar Wubben 1827 – 1924 

eigenaar Huis Singraven vanaf 1924 
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sloptiende 1/3 mud rogge aan Kapittel Oldenzaal  voor 1500 –  voor1600 

uitgang 3 goudguldens aan Vicarie Ootmarsum later aan Duitse Schoolmeester voor 1500 - 

voor 1700 

miskoren 1 schepel rogge aan Koster Denekamp  voor 1550 – voor 1812 

1475 Niet genoemd, want een adellijke vrijing hoefde geen schatting te betalen.  

1601 Bollescamp, (In de marge: “haevezaet”) 16 mudde geseiedes, 2 dachmall hoies, 5 ad 6 

koeweide. 

1602 Bolleskamp, 16 mudde seylanndt, 2 dachwerck hoylandts, und 5, 6 kooweidenn.  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, huis afgebroken, huisplaats is sectie G nummer 1084.  

 

Huis Singraven  

adellijke vrijing 

leen Overijssel voor 1379 – 1506 

eigenaar  Hondeberg 1398 - 1505 

eigenaar Huis Hengelo 1505 - 1506  

allodiaal goed vanaf 1506  

eigenaar Klooster Oldenzaal 1506 - 1516  

eigenaar Graaf van Bentheim 1516 - 1651  

eigenaar Sloet 1651 - 1788  

eigenaar De Thouars 1788 - 1829  

eigenar Roessingh Udink 1829 - 1915  

eigenaar Laan 1915-1965  

eigenaar stichting Edwina van Heek 1965 – voor 2000 

sloptiende 6 mud rogge aan Kapittel Oldenzaal voor 1500 - 1808 

sloptiende aan T.B. Kock vanaf 1808  

rente 5 goudgulden aan landrentmeester Twente 1516 - 1802 

rente 5 goudgunden aan Palthe / Kock vanaf 1802 

1475 Niet genoemd, want een adellijke vrijing hoefde geen schatting te betalen.  

1601 Singraven, havezaete, 12 mudde geseiedes, 35 koeweiden.  

1602 Singraven, 12 muddt seylanndt, uund 25 koeweidenn.  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer 1162. 

 

erve Broekhuis  

leen Overijssel <1379 - 1800 

eigenaar Huis Bögelskamp 1379 – voor 1924 
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eigenaar Huis Singraven vanaf 1924 

sloptiende 1/3 mud rogge aan Kapittel Oldenzaal voor 1500  -  voor 1600 

1475 Broechues, 2 s(chilt), bet(aalt) 3 golden r(ijnse) g(uldens),  

1499 Brockhues, 2 s(chilt), pauper.  

1601 en 1602 niet genoemd, want maakte onderdeel uit van Bögelskamp.  

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer 1089. 

 

 Haafkeshuis in Bergtum  

rente ƒ 5-5-0 (later ƒ 4-4-0) op middewinter aan Gasthuis Ootmarsum. 

1832 Kadaster gemeente Denekamp, sectie G nummer 456 

 

 

Laatste woord  

 

Het Twente vóór 1811 (inlijving bij het Franse Rijk van Napoleon) was vanaf de vroege 

middeleeuwen ingedeeld in richterambten en schoutambten. De geografische grenzen van de 

richterambten en schoutambten zijn hetzelfde als de kerkelijke parochies. Alleen het gericht 

Kedingen omvat meerdere parochies: Rijssen met de dochterkerk Wierden, evenals Goor met 

de dochterkerk te Markelo. De hoge rechtspraak voor halsmisdrijven was voorbehouden aan 

de drost van Twente en in de heerlijkheid Almelo aan de Heer van Almelo. De richters waren 

in hun gebied belast met de lage rechtspraak: het plaatselijk bestuur (nu burgemeester en 

wethouders), het familierecht zoals voogdij etc. (nu de kantonrechter) en de vrijwillige 

rechtspraak zoals koopaktes, hypotheken en testamenten (nu de notaris) 

In het dorp Denekamp liggen twee boerderijen met opvallende namen: de Hof te Denekamp of 

Scholtenhof (VPR 667) en het erve Boerrichter. Beide zijn nu onder de bebouwing van het dorp 

Denekamp verdwenen. Ook hier is de kerk blijkbaar gebouwd op een Hof. De parochiekerk is 

in de twaalfde eeuw van Ootmarsum afgescheiden. Daarbij wordt tevens de marke Beuningen 

gevoegd, die voordien bij het kerspel Oldenzaal behoorde. 

Wat opvalt is dat de boeren van Denekamp heel veel nieuw land uit heide hebben ontgonnen.   

Heel grote boeren in de marke waren: 

- Elvering met 12 mudde zaailand en 4 dagwerk hooiland. 

- Arendt Pott met 11 mud zaailand en 2 dagwerk hooiland.  

- Schulthof van het erve Schulte met 14 mud zaailand en 6 dagwerk hooiland.  

- De Bolleskamp (Beugelscamp) met 16 mud zaailand en 2 dagwerk hooiland.  

- Havezathe Singraven met 12 mud zaailand en 25 koeweiden. 

Grote boeren waren: 

- De Loene met 7 mud zaailand en een halve dag hooiland,  

- Sumbecke met 6 mud zaailand en 1 dagwerk hooiland,  

- Werinck met 8 mud zaailand en 4 dagwerk hooiland,  

- Otteman met 9 mud zaailand en 3 dagwerk hooiland,  
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- Ekum met 8 mud zaailand en 1½  dagwerk hooiland,  

- Aveskamp met 9 mud zaailand en 3 dagwerk hooiland,  

- Schiphorst met 7 mud zaailand en 3 dagwerk hooiland 

 

In het Verpondingsregister van Twenthe van 1601 zijn de erven van de buurtschap 

Degenichem vermeldt. Het verpondingskohier maakt deel uit van het archief van Ridderschap 

en Steden. Dat waren de soevereinen van Overijssel voor 1795. 

Soevereiniteit is het recht van een bestuursorgaan om het hoogste gezag uit te oefenen zonder 

dat verantwoording is verschuldigd aan een ander orgaan. 

Een kohier is een administratief stuk, dat diende ter optekening van de gegevens die aan de 
basis van een bepaalde belasting lagen. Zo kennen we uit Nederland bijvoorbeeld 
de verpondingskohieren, waarin tussen de zeventiende eeuw en negentiende eeuw gegevens 
over grondbezit in werden opgetekend ten behoeve van de betaling van grondbelasting. 

De uitspraken van de verschillende richterambten en stadsgerichten zijn samengevoegd in 

een band. Het geheel is voorzien van een perkamenten omslag. Op de voorkant is in het 

handschrift van Derk Doornbosch ‘Twenthe’ geschreven. In een handschrift is later op de rug 

geschreven ‘Verpondingen van de Twente, 1601’. Aan het eind van de negentiende eeuw is een 

inhoudstafel  gemaakt die voorin het deel van het Verpondingsregister is geplakt. Ook zijn in 

die tijd de bladen genummerd. Het gehele handschrift telt tweenhonderdeen bladen. 

Een inhoudstafel is een opsomming van de hoofdstuktitels van een tekst met de 

bladzijdenummers waar de hoofdstukken beginnen. 

Onder supervisie van de Oudheidkamer Twenthe te Enschede werd in 1978 een werkgroep 

samengesteld die zich belastte met de transscriptie (overzetting van andere woorden en 

begrippen) van het Verpondingskohier van Twente uit 1601. De transcripties uit 1601 en 1602 

werden gecombineerd met de nadruk op de bewerking van 1601. De gegevens zijn vergeleken 

met de situatie in 1980. 

De persoon met veruit het grootste grondbezit - Johannes Theunis Roessingh Udink – is ook 

de persoon die het grootste gedeelte van de toebedeelde grond in gebruik heeft genomen als 

bos. Voor de markeverdelingen had hij ook al een aanzienlijk gedeelte bos in het bezit maar 

naar verhouding is er na de markeverdelingen sprake van nóg meer bos. Johan Fredrik 

Wubben - de andere persoon die tot de patriciaat gerekend is - heeft zijn grond grotendeels 

als weide in gebruik genomen en voor maar een klein gedeelte als bos. De geestelijke en/of 

maatschappelijke instellingen of personen gebruikten hun grond voor de markeverdelingen 

grotendeels als bouwland waarbij in kleinere mate ook weide en boomgaarden voorkwamen. 

Wat betreft de marke Denekamp zijn er acht gewaarden die in elke holtink genoemd werden: 

J.F. Wubben (3 waren), J.T. Roessingh Udink (6 waren), G.J. Derkman (1 waar), J. Wolbers 

op Otman (1 waar), J. Weusthof (1 waar), L. Rondhuis (1 waar), W. Veldkamp (1 waar) en ten 

slotte bezaten de ‘kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Denekamp’ 1 waar. 
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