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Voorwoord   
 

 

De eerste keer dat ik in Goor kwam was in 1955. Met mijn ouders ging ik naar Koning om 

nieuwe kleding aan te schaffen voor kerst en pasen. Zeven jaar later leerde ik Manna 

Wibbelink kennen op de ulo in Rijssen. Zij werd ziek en ik ging elk weekend naar Goor. Ik ben 

in Goor getrouwd, niet met Manna maar met Hans Wiegant uit de Lindelaan. Ik heb er 

gewoond van 1969 tot 1972. Dat was in de tijd van de E8, Lentelink en Kobus. En niet te 

vergeten Bert Haanstra, de regisseur van onder andere ‘Fanfare’, opgenomen in Giethoorn en 

‘Alleman’ uit 1962. Jarenlang reisde hij met de trein van Goor naar Hengelo. Ik werkte bij 

Dikkers in Hengelo. En jarenlang keken we naar hetzelfde geliefde landschap van Twenthe, 

dat voorbijgleed in de dromerige ochtenden.   

 

De wereld verandert, oud verdwijnt en nieuw komt. Ik wil in een veranderende wereld het 

oude vastleggen om met het heden te kunnen vergelijken. Het oude mag nooit worden 

vergeten, anders kun je het heden nooit helemaal verklaren. 

 

De kern Goor is ontstaan in het Reggedal, op een dekzandkop langs de Poelsbeek, op de 

handelsroute met Duitsland. Goor herinnert aan een rijk verleden. Temidden van de 

boerenmarken bevorderden beschermende stadsrechten het ontstaan en de groei van handel, 

ambacht en de stichting van kerken. Pas veel later deed de invloed van de industrie zich 

gelden. Historisch besef verrijkt de mens. Met dit boek kan men zich verdiepen in de 

geschiedenis van Goor. 
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Inleiding   

 
 

 

De oad bus naar Enter 

 

 

Heel, heel lang geleden stapte eens een reus uit het land der Pruisen met een grote zak zand 

op zijn rug over de Dinkel en de Regge. Zijn opdracht voerde hem noordwaarts, dwars door 

het toen nog ruige land van heide en steppegras om het woelige Almere te dempen, dat de 

Hanzekooplieden later de Zuiderzee zijn gaan noemen. Voor hij met een fikse stap de Regge 

overstak, ging de reus in de schaduw van een oude eik even liggen; ongeveer op de plaats 

waar nu Goor ligt. Toen hij zijn weg vervolgde, bemerkte de reus niet dat een kromme, 

uitstekende tak zijn zak had gescheurd. Bij elke verdere stap liep het zand eruit. En zo 

ontstonden de zandhopen, die wij de Herikerberg, de Apenberg, de Friezenberg, de Holterberg, 

de Hamberg, de Haarlerberg, de Noetselerberg, de Hellendoornseberg en de Eelerberg zijn 

gaan noemen. De reus schrok. Wat was zijn vracht licht geworden. Hij hield de pas in, keek 

achterom en zag wat er gebeurd was. Met het restant viel geen Almere meer te dempen. En 

omdat verder gaan nu zinloos was geworden, keerde de reus met een machtige zwaai van zijn 

sterke armen de zak helemaal om. Zo stortte hij een vijftal kilometers noordwaarts de 

Lemelerberg in het land. Zodra de reus was teruggekeerd vanwaar hij gekomen was, blies de 

wind in een speelse bui het nog rulle zand op en voltooide hij de Overijsselse heuvelrug met 

de Archemerberg, de Stapelberg en de Besthmerberg.  
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Villa Jannink, later gemeentehuis, nu notariskantoor   
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Eind zestiende, begin zeventiende eeuw komt Andreas Jannink naar Twente, doordat hij door 

de bisschop van Munster uit zijn woning de Jannink-Mühle, in het Duitse plaatsje Sutdorf, 

wordt gezet. In het midden van de achttiende eeuw wordt zijn zoon Engbert, geboren in 1751. 

Deze wordt van beroep, linnenfabrikant oftewel fabriqueur. Tot de jaren zestig van de 

twintigste eeuw bloeide de textielindustrie in Goor en voorzag Goor en wijde omgeving van 

werk. Deze industrietak was vrijwel geheel in handen van de familie Jannink. (Jannink 

Arntzenius & Co.). Het Goors textielcomplex aan de Stationslaan werd door een brand in 1962 

geheel vernietigd.   
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Aan de oude weg van Deventer op Almelo-Oldenzaal is Goor ontstaan op de plaats, waar de 

moerassen het smalst waren. Reeds in de tiende eeuw wordt een graaf van Goor genoemd. In 

1248 moet deze zijn gebied opdragen aan de bisschop van Utrecht. Die bouwde er in het begin 

van de veertiende eeuw een kasteel. Dat kasteel werd in 1348 door Gijsbert van Bronkhorst, 

heer van Borculo, met het stadje verbrand, maar dat later is herbouwd. Het Schild was tot in 

het laatste kwart van de  dertiende eeuw een moeras. Daarin was een hoefijzervormige 

zandrug. Het moeras werd opgehoogd tot de heuvel die nog het Schild wordt genoemd. 

Het gerucht gaat dat ook in Goor een roofridder woonde. De heer Van Goor werd op school 

gepest, hij zou afkomstig zijn van een roofridder. Van Goor zat honderd jaar geleden in 

Amsterdam op school, aldus mevrouw Van Goor, zijn schoondochter. In het graafschap 

Twenthe bevond zich – omstreeks het jaar 1000 – in de onmiddellijke nabijheid van het huidige 

Goor een kasteel. Dat was een zogenaamd allodiaal goed, dat wil zeggen een persoonlijk 

eigendom zonder verantwoordingplicht en schatting aan een Heer. Dit is in tegenstelling tot 

een feodaal goed waarmee een goed werd aangeduid dat iemand in leen had ontvangen en 

waarvoor een leenman wel verantwoording verschuldigd was aan zijn leenheer. Omstreeks het 

jaar 1000 werd het kasteel of borcht bewoond door een ridder van wie alleen de voornaam 

bekend is: Adolf (van Twekkelo?). Deze ging in het jaar 1030 over van de ridderstand naar de 

priesterstand en bij die gelegenheid schonk hij zijn vaderlijk erfdeel aan zijn nieuwe Heer, de 
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bisschop van Utrecht. De bisschop zond daarop, analoog aan de gedragslijn van de 

Karolingische vorsten, een vertrouwensman naar zijn nieuwe bezit en gaf die eveneens de titel 

van graaf. Zo verkreeg de bisschop tussen de jaren 1027 en 1054 het kasteel te Goor en werd 

het de hof te Goor met de daarbij behorende horigen eigendom van de bisschop. Een zekere 

Adolphus schonk dus de curtis (hof) Goor aan bisschop Bernold, ‘cum omnibus ad eundem 

locum pertinentibus curtilibus, edificiis, mancipiis’, goederen die waarschijnlijk 

oorspronkelijk allodiaal bezit van de graven van Goor waren geweest. Het betreft hier boeren 

die erven bewoonden, gelegen in het noordoostelijk deel van de graafschap Zutphen, doch van 

oudsher voor een belangrijk deel behoorden tot de hof te Kagelink bij Diepenheim. Nog een 

feit: het jaar 1248 is het jaar van de verdrijving van de graaf van Goor door de bisschop van 

Utrecht. Het kasteel is definitief verwoest in 1365.   

In de veertiende eeuw waren in Enter de ridders Van den Reve uit Tilligte bekend. Hermannus 

en Theodoricus van Enthere zijn de namen die zijn vermeldt in het archief. Hermannus en 

diens zoon Theodoricus van den Reve noemen zich ook Van Enthere. Ze verdedigden de marke 

Enter. Hun Huis, volgens oude geschriften, is het Hermannushus, op de plek van de huidige 
Werfstraat. Het was een versterkt edelman huis, ook wel de Hardenberg genoemd. Er was ook 

een erve Hermsel, voordien erve Hermannushuis, op de hoek van de huidige Werfstraat. De 

heren van Enthere zijn afkomstig van de burcht te Tilligte. Waar nu de hofstede Borgreve ligt, 

stond vroeger de burcht van de heren Van den Reve. Hermannus van den Reve van Enthere 

is de roofridder die met de heren van Saasveld en Goor o.a. de rijke kloosters beroofde. 
 

Graaf Godefriedus van Gore en zijn neef Herman van Saterlo en de buurman van Van 

Saterslo, Van den Reve uit Tilligte (eigenaar Huis te Enter), plunderden veelvuldig adellijke 

huizen en boerderijen. Ze terroriseerden de wijde omgeving. Ondanks waarschuwingen van 

bisschop Otto III bleven ze doorgaan met hun strijd. Tot het jaar 1248. Toen trok de bisschop 

met een groot leger, onder aanvoering van zijn neef graaf Willem II van Holland, naar Enter,  

Goor en Saasveld. De graven Godefriedus van Goor en Herman van Saterlo werden bruut 

gevangen genomen en naar Utrecht overgeplaatst. De borch van Goor, Huis te Enter en Huis 

Saasveld zijn met de grond gelijk gemaakt. Waarschijnlijk zijn ook de bezittingen van den 

Reve, nl. borg te Tilligte met de grond gelijk gemaakt. In 1382 werd Aelbert van den Reve 

beleend met het erve Hermannushus. Dat erve is dus niet verwoest door de bisschop Otto III. 

 

Bekend is dat de bisschop Jan van Arkel de Huizen van Goor en Saasveld in 1250 met de 

grond gelijk heeft gemaakt en de graven heeft opgesloten in de kerkers te Utrecht. Wellicht is 

ook de burcht te Tilligte met de grond gelijk gemaakt. De heren Van den Reve waren geboren 

op de burcht te Tilligte. Net zoals menig andere burcht in die dagen, was Saasfelt toen een 

echt roofnest. Er zijn dus verschillende verhalen over wie de burcht te Goor heeft vernietigd. 

Bisschop Otto 111. Jan van Arkel of de graaf van Borculo. 

 

De naam Oversticht zult u vaker tegenkomen. Deze stamt uit de tijd dat de Stichtse bisschop 

niet alleen een mijter maar ook een harnas droeg en zijn gezag uitbreidde tot ver over de Isala 

en het gewonnen gebied Oversticht noemde. Omstreeks het jaar 900 kende men in Goor een 

zekere Heer Balderik, drost van Twenthe. Hij werd achttien jaar later in Deventer tot bisschop 

van Utrecht gekozen.  

 

Hadewych van Vlederingen is een dochter van Herman van Vlederingen, die in het begin van 

de veertiende eeuw als borgman van Goor voorkomt in de archieven. Zij is getrouwd met Arend 

Grubbe,  In 1326 is Arent Grubbe borgman van Goor en van 1381 tot 1384 is Johan Grubbe 

borgman en schepen van Goor. Hoogstwaarschijnlijk is Arend Grubbe dezelfde Arend Grubbe, 

waarvan in 1368 gezegd wordt dat hij een broer is van Johan Grubbe en de oom van Aelbert 

en Johannes van den Reve. 
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Aelbert van den Reve was borgman van de graaf van Goor. In 1382 was Aelbert van den Reve, 

verwant aan de graven van Almelo, ook beleend met het Hermannishus te Enter. Het Huis en 

erve zijn genoemd naar zijn grootvader, Hermannus van den Reve. Namen van familieleden 

zijn Evert van Bevervoorde, Van Langen (van de Reve), Herman Sticker, Henricus en Johannes 

van Almelo, Johannes van de Reve, Theodorus van de Reve. Aelbert van den Reve woonde dus 
waarschijnlijk in Enter op het Hermannishus en op de burcht te Tilligte. De naam van het 

kasteel aan de Kattelaarsdijk is rond 1382 voor de eerste keer genoemd in de leenregisters 

van de bisschop van Utrecht. Leenman is Aelbert van den Reve, maar hij is niet de bewoner 

van het Huis te Enterbroek. Aelbert en Johannes van den Reve kregen nog meer bezittingen 

in de buurt van Enschede.  
 

In 1811 verdwenen de marken om plaats te maken voor de gemeenten. De marken Kerspel 

Goor, Stokkum, Hericke, Beusbergen en Markelo werden samengevoegd tot de gemeente Goor. 

In 1818 werden de marken weer losgemaakt van Goor om de gemeente Markelo te vormen. 

Het aantal inwoners van Goor bedroeg in 1818 duizend een en zeventig waarvan 

vijfhonderddrieënveertig mannen en vijfhonderdachtentwintig vrouwen. Er waren vier 

armbesturen, de provisorie van de gemeente, de diaconie van de hervormde kerk, het kerkelijk 

armbestuur van de rooms katholieke kerk en de diaconie van de Nederduits Israëlitische 

gemeente.  In de godshuizen werden hulpbehoevenden ondergebracht. Dat was in het erve de 

Kapelle op het Schild, erve de Konventie en erve Plasjanshuis. In 1818 waren in erve de Kapelle 

tien mensen ondergebracht, zeven in erve de Konventie en vier in erve Plasjanshuis. Er werden 

nog vier personen bij particulieren ondergebracht. De hulpbehoevenden hadden recht op vrij 

wonen en kregen ondersteuning in de vorm van kleding en geld. Al naar behoefte. 

In Goor was op Sint Stephanusdag (26 december) sinds mensenheugenis een winterkermis. 

Ook hier trokken Jannes (zoon van Huttenkloas) en zijn vrienden De Pompe en De Roze heen. 

Goed gekleed en flink geld op zak zochten en vonden ze in Goor aardige meisjes. Later op de 

dag raakte De Roze zijn meisje kwijt. Zij kwam uit Enter en een paardenkoper uit het dorp 

lichtte haar in over de persoon met wie zij feest vierde. De bandieten waren woedend over die 

streek en wilden de paardenkoper mores leren. Deze was voor een knokpartij dadelijk te 

vinden. Niet in Goor, maar op de Enterseweg wilde hij het wel uitvechten. Hiervan wilde echter 

De Pompe niets weten want nog geen jaar geleden hadden enige Enterse jongens hem zo 

afgetuigd bij het Kranenmors dat alleen de gedachte daaraan hem nog deed rillen. Ook Jannes 

wilde er liever niet heen, zodat De Roze naar een ander liefje moest uitzien. Kranenmors 

herinnert ons aan de kraanvogels die we nu nog kunnen zien over de grens met Duitsland. 

Kranen lijken op ooievaars en zijn zwart met een witte nek.     

 

 

2000, kantoor Aan de Stegge, Entersestraat, architect Barend Scherpbier 
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Ruzies over markezaken, zoals het onderhoud van de Bandijk, beheersen Goor en Enter 

jarenlang als een soort veenbrand. Jarenlang werden de jongeren uit Goor met stenen 

bekogeld als ze over de Brandput in Enter naar Rijssen fietsten. Daarom was er een dorp dus 

veel aan gelegen om dit soort conflicten te voorkomen. Daarom kende bijna elke kleine 

gemeenschap een aantal onuitgesproken principes die samenhang gaven aan het geheel en 

waaraan strikt de hand werd gehouden. Daarnaast is er het principe dat jongeren 

ondergeschikt waren aan ouderen.   

Het kerkplein is de oudste plaats van Goor. De bewoners noemen het plein ‘de Olde Statt’. 

Voor het begin van de jaartelling woonden er al mensen. De Olde Statt ligt op een eiland 
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midden in het moeras. Goor is gebouwd om de Bandijk die dwars door het moeras is 

aangelegd. De kerk was gewijd aan Petrus en is in 1347 voor het eerst genoemd. Er stond 

waarschijnlijk in de twaalfde eeuw een kerk en in de negende eeuw mogelijk een houten kerk. 

De kerk en de toren zijn in 1581 verwoest. In 1604 begint men met de herbouw en in 1640 

volgt aan de oostkant een uitbreiding. Die uitbreiding is nog te zien aan de constructie van 

het dak. In de jaren 1854 en 1855 is aan de noordkant een vleugel met een galerij gebouwd.  

 

 

 

Kerkplein, achter de kar het huis van Roosendaal 

 

 

Een ander interessant gebied is het Schild. Het Schild werd in de dertiende eeuw opgehoogd 

en voorzien van een gracht, wallen en drie poorten ter verdediging van Goor. Op en rond het 

Schild zijn verschillende keren opgravingen gedaan. Het Schild is grotendeel bebouwd. In 

2009 is het fundament van een van de poortwachtershuisjes gevonden. Bovendien is er in 

2009 een onderzoek met een bodemradar gedaan op de plaatsen waar vermoedelijk de Hof toe 

Ghoor en de Borch hebben gestaan. Zekerheid was er niet en dat kan verkregen worden als 

er gegraven kan worden. Bij graafwerkwerkzaamheden aan de Regge ter hoogte van Huis 

Scherpenzeel zijn in 2013 opmerkelijke vondsten gedaan. Er werden scherven van een 

aardewerken potje (grape) gevonden uit de zeventiende of achttiende eeuw.  
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Spaans kookpotje (grape) uit de zestiende eeuw 

 

De Twentse dorpen en stadjes bestonden anno 1800 meest uit boerderijen, die met de 

achterkant naar de weg stonden. Voor de grote achterdeuren lag een grote mestvaalt. Toen 

Willem de Clerq (zoon van de Amsterdamse graanhandelaar) in het jaar 1812 door Rijssen 
reed, vond hij dit het meest ellendige dorp dat hij kende. Daarna vergeleek hij alle dorpen 

steeds met Rijssen of Almelo: 'Ik heb Goor niet zo lelijk gevonden als Rijssen en de andere 

dorpen.' Of de huizen van de bekende erven in de marken altijd op dezelfde plek hebben 

gestaan is nog een open vraag. Van meerdere huizen is overgeleverd dat ze ooit eens zijn 

verplaatst.   

 

 
Kerkstraat  
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Lijst van  burgemeesters van de gemeente Goor die per 1 januari 2001 opging in de nieuwe 
gemeente Hof van Twente. 

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of 
stroming 

Bijzonderheden 

1811 Oortwienus 
Holsheimer 

 

maire 

1814-1869 Willem Götte 

  

1814 A.G. van Noort 

  

1823 G. Verbeek 

  

1869-1877 W.K. Loeff 
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1877-1894 Coenraad Willem 
Antonij Marie 
Groskamp 

 

werd burgemeester van Sloten (NH) 

1884-1895 Willem Carel van 
Marion 

  

1895-1913 Volkert Cats 

  

1913-1926 Cornelis van de Stadt 
Wz 

  

1926-1944 Wiebe Van der Sluis  SDAP 

 

1945 F.A.J. Middelkoop NSB waarnemend 

1945-1947 Wiebe Van der Sluis  PvdA 

 

1947-1955 Jan Berend Vlam  PvdA was wethouder van Hengelo, werd 
burgemeester van Winterswijk 

1955-1966 Chr. P. Van Essen  PvdA was burgemeester van Beerta 

1966-1977 Jacob Spaans  PvdA was burgemeester van Rockanje 

1977-1996 Joop Van der Zwaag  PvdA was burgemeester van Hindeloopen, 
tevens waarnemend burgemeester van 
Stad Delden (1985-1986) 

1996-1999 Theo Schouten  PvdA waarnemend, werd burgemeester van 
Haaksbergen 

1999-2001 Els Blaak-
Schuitevoerder  

PvdA waarnemend 
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Lijst van burgemeesters van de Hof van Twente sinds haar stichting op 1 januari 2001. 

Ambtsperiode Naam 
burgemeester 

Partij of 
stroming 

Bijzonderheden 

1 januari 2001 – 22 
februari 2007 

Ank Bijleveld  CDA werd staatssecretaris van 
binnenlandse zaken 

23 april 2007 - 
20 december 2007 

Wim Burgering  CDA waarnemend 

1 januari 2008 - 
2 februari 2011 

Hans Kok PvdA was wethouder van Hengelo 

14 februari 2011 - 
13 mei  2013 

Jeroen Goudt  CDA waarnemend 

15 mei 2013 - 
heden 

Ellen Nauta-Van 
Moorsel  

CDA was directeur partijbureau 
CDA 

  

 

 

In de maand februari van het jaar 1675 reisde een Toscaanse prins, Cosimo de Medici, vanaf 

Deventer via Twenthe door Goor en Delden naar Duitsland. Misschien was het jaargetijde dat 

hem deze minder gebruikelijke route deed volgen. De normale route liep over Almelo en 

Oldenzaal, echter in het vroege voorjaar was Almelo vanuit het westen moeilijk bereikbaar. 

Zeker als er veel sneeuw was gevallen en het ook nog begon te dooien. Op 16 februari bereikte 

hij het stadje Goor dat hij in desolate toestand aantrof, zo kort na de oorlog met de Munsterse 

bisschop Bernhard von Galen. Zijn reisgezel en bovendien verslaggever vertelt dan:  

 

Deze plaats bestaat uit een lange straat met huizen aan weerskanten. Deze huizen zijn beneden 

van steen opgetrokken, in het midden van hout en het dak is met stro gedekt. Aansluitend aan 

de hoofdingang vindt men de stal waar de koeien staan en vervolgens de keuken, van die stal 

gescheiden door een scheimuur, waar men binnengaat door een zeer smal deurtje en boven 

bevinden zich hoogstens één of twee kamers. 
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2016 Kerkplein  

 

Een dag later was de prins in Delden waar de huizen in dezelfde trant waren gebouwd. Dat 

het inderdaad een natte periode was blijkt uit de ontevreden beschrijving van de mesthopen 
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die in Delden (hij noemt ze niet in Goor) voor de deuren lagen: 

 

Ze veroorzaakten zo'n grote smeerboel, dat Zijne Hoogheid door niets bekoord werd. 

 

Duidelijk is dat in de stadsboerderijen van Delden en Goor stal (deel, delle) en woonruimte 

toen al van elkaar waren gescheiden terwijl er zelfs sprake is van bovenvertrekken. Het is de 

vroegste aanduiding die we kennen over de indeling van Twentse huizen. Het is bovendien 

voor de volgende honderddertig jaar de laatste. En in die tijd veranderde er voor de gewone 

man zo goed als niets. Wanneer Jan Kops in het jaar 1800 zijn landbouwrapport schrijft 

vermeldt hij onder andere over Delden hetzelfde als de prins uit Italië. 'Op de meeste plaatsen 

is de wooning van de stalling afgescheiden door een muur, op andere plaatsen meest in het 

Bentheimse, is wooning, schuur en stalling alles zonder eenige afscheiding door een dak (…) 

de haard is in het midden der wooning, en de schoorsteen of een groote uitstekende mantel 

of een enkel gat in de zolder.’ De deling in gescheiden woon- en werkgedeelte, doorgedrongen 

vanuit het westen, was dus omstreeks het jaar 1800 in westelijk Twenthe een feit, althans in 

de meeste huizen, aldus Kops. 

 

De gruweldaden van de roofridders staan niet in de kronieken beschreven maar ze moeten 

vreselijk zijn geweest. Ze leven voort van vader op zoon, van mond op mond, zoals de 

geschiedenis van de roofridder van Goor. Midden in de nacht galoppeerden ruiters naar het 

kasteel, zij schreeuwden met schorre stemmen en hun dronken gebral bleef tot in de morgen 

klinken. Overdag bleef het dikwijls stil, in en buiten het kasteel, als men tenminste niet op 

roof uitging. Het geld kwam gemakkelijk binnen. De rentmeester perste de pachters de laatste 

duit uit hun beurzen, zonder ooit acht te slaan op hun klagen of enig medelijden te hebben 

met hun ellende. De ridder loerde ook achter het struikgewas op reizigers en hield hun 

paarden tegen. Menige rijke man werd uitgeschud en op de eenzame weg achtergelaten als 

een zwerver. Er wordt nog tot op de huidige dag door de mensen over gesproken. Waar de 

doolhoven van eikenhakhout ophouden, verliezen vele slingerende paden zich plotseling in de 

zandvlakte met haar licht glooiende heuvels. Nog steeds zijn deze heuvels dor. Niets wil er 

groeien. De bijna niet te stuiten bloei van de heide ’s zomers die de met dennen beplante 

hoogten kleur en geur geeft, eindigt hier abrupt en de altijd maar voortkruipende 

woekerplanten die alleen de duivel kan ontwarren, lopen zich dood in dit stuivende zand. Het 

goede begaanbare land was al ver achter de rug en dan kwamen de venen die elke winter 

onder water stonden, zodat er alleen elzen konden groeien tussen de rietpollen. Dat land kon 

niet bebouwd worden want daarvoor was het veel te drassig. Kuilen en wielen (diepe grote 

kom ontstaan door een dijkdoorbraak), zo diep dat ze met geen vaarboom gemeten konden 

worden, lagen er half verborgen in het hoge riet en op sommige plekken die donkerder van 

kleur waren, beefde de slappe grond als men erover liep.   

 

Niemand durfde er te komen in dat moerassige land waar de veenlaag wel flinterdun moest 

zijn. Hier eindigt het leven. Hier strekt zich het rijk van de dood uit. Dit verlaten en vervloekte 

galgenveld ligt op enkele kilometers van de stad Goor. In een ver verleden zijn hier ooit de 

galgen in stukken gehakt en verbrand op het haardvuur van een boer die bij de oude 

gerichtsplaats De Malberg woonde, aan de rand van het veld. De mensen dachten in hun 

naïeve overmoed dat het verkondigen van de idealen vrijheid, gelijkheid en broederschap 

genoeg zou zijn om de mentaliteit van de mensen te veranderen. Maar de rijken bleven rijk en 

zelfverzekerd en de armen bleven arm en leden honger, zoals ze altijd gedaan hadden. 

Onvruchtbaar bleef de plaats waar de galgen hun magere armen hadden uitgestrekt. Want 

deze vlakte is vervloekt, voor altijd. Sinds de rechters van Oldenzaal een heiden voor het stelen 
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van een brood op de pijnbank lieten binden en daarna terechtstelden. Hier heeft hij gehangen, 

de arme man, als een voorbeeld voor alle anderen die het durfden wagen hun honger te stillen.   

 

 

 

 



 
 

18 
 

Al in 1263 verwierf Goor stadsrechten en het werd het bestuurscentrum van Twenthe. 

Doordat de Engelsman Thomas Ainsworth in 1833 er de eerste weefschool stichtte, speelde 

het Twentsche Haagje een hoofdrol in de regionale textielindustrie. Goor is nu het gemeentelijk 

centrum van Hof van Twenthe. In 1811 werden het kerspel Markelo, de buurschap Kerspel 

Goor en de stad Goor samengevoegd tot de gemeente Goor.  

 

    

 

Links hotel Brunnekreef 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1811
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buurschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerspel_Goor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerspel_Goor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Goor
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r.k. Petrus Pauluskerk Hengevelderstraat 
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Kolenbrander is een beroepsnaam met de variant Koolenbrander en in Duitsland Kahler, 

Kähler, Kohler, Köhler en Kohlbrenner. Een kolenbrander gebruikte houtskool voor het 

smelten van het lokaal gevonden ijzeroer. In grote hopen brandhout, zogenaamde meilers of 

koolhopen (vgl. de familienamen Meiler, Kolhoop en Koolhout) liet men, onder afsluiting van 

zuurstof, hout door vuur verkolen. Met dit verkoolde hout kon men in smeltovens een hogere 

temperatuur behalen dan met gewoon hout. In 1381 leefde in Goor Arnt de Kalenberner bij 

der Cloetbane.  
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Timmer Jans is de bijnaam voor Nijhuis die ook Schuitemaker werd genoemd. Hendrik Jan 

Schuitemaker was scheepstimmerman en werd in 1870 Timmer Jans genoemd. Hij woonde 

aan de Rijssenweg te Enter waar nu de pizzeria is gevestigd. In 1689 vestigde zich hier Teunis 

Nijhuis uit Goor. Deze Nijhuis was scheepstimmerman en werd dus Timmer Tönnis of 

Schuytemaker genoemd. 

 

 

Na de ijstijd 
 

In de ontwikkelingsgeschiedenis van de aarde zijn er meer langdurige episoden met ijstijden 

geweest. Ook is bekend dat er miljoenen  jaren achtereen op Noord- en Zuidpool helemaal 

geen ijs lag. Zo was in de Krijt-periode de gemiddelde temperatuur tot op hoge breedte (Alaska, 

Spitsbergen) hoog te noemen. In Alaska groeiden  destijds zelfs palmbomen en in Siberië 

leefden krokodillen. 

Ongeveer dertienduizend jaar geleden keerden bomen, planten en dieren terug in het 

landschap. Groepen jagers trokken, op zoek naar rendierkuddes, in Twenthe rond.  

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. Twenthe 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 Twenthe. 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 Twenthe door overstromingen en moerassen het 

grootste deel van het jaar niet toegankelijk.   

In het Pleniglaciaal werd vooral in de lagere delen van het gebied een pakket sterk lemig  oud 

dekzand afgezet. Als gevolg van verstuiving in het Laat Weichselien ontstonden in het Reggedal 

vervolgens een groot aantal dekzandruggen en -koppen die uit wat minder lemig jong dekzand 

bestonden. Deze blokkeerden de afwatering van veel oude smeltwatergeulen en zorgden 

daarmee voor veenvorming vanaf het Laatglaciaal.  

Het Pleniglaciaal is een geologisch tijdperk, dat het koudste deel van het laatste 

glaciaal (ijstijd), het Weichselien, omvat. Het tijdvak Weichselien bestrijkt ook tijd voor en na 

het Pleniglaciaal. Het is daarom goed de term Pleniglaciaal te gebruiken als de laatste ijstijd 

in Europa in de nabijheid van de Scandinavische ijskap bedoeld wordt. Het Pleniglaciaal is 

gedefinieerd als de periode tussen 73.000 tot 12.500 ( 14.650 werkelijke jaren) BP. Het beslaat 

daarmee het grootste en koudste gedeelte van het Weichselien glaciaal. Vooral aan het begin 

(rond 70.000 BP) en aan het eind van de periode (30.000-20.000 BP) was het langdurig zeer 

koud. Daartussen was er een afwisseling van koudere (stadialen) en betrekkelijk warmere 
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perioden (interstadialen). Het klimaat schommelde dus veelvuldig in deze periode, maar was 

wel de hele periode duidelijk kouder dan in de huidige periode Holoceen: het interflaciaal dat 

volgde op het Weichselien. 

Before Present of BP (vóór heden) is een tijdsaanduiding van hoeveel jaar of duizenden jaren 

(ka of kiloannum) een archeologische of geologische vondst voor 1950 is. Daarmee is vóór 

heden enigszins misleidend; honderd jaar BP is dus honderd jaar voor 1950, oftewel het jaar 

1850 na Christus. 

Het geologisch tijdvak Weichselien, ook wel Weichselglaciaal genoemd, is een etage van de 

serie Pleistoceen, die duurde van 116 tot 11,7 ka geleden. Het Weichselien komt na/op het 

Eemien en wordt opgevolgd door het Holoceen. Het Weichselien is bekend als de laatste ijstijd. 

De wetenschappelijke term is glaciaal, echter in de praktijk wordt in dit verband vaak toch de 

term ‘ijstijd’ gebruikt. De term ‘ijstijd’ heeft ook een andere definitie (ijstijdvak), wat tot 

verwarring kan leiden. Gedurende het Weichselien bereikte het Scandinavische landijs 

Nederland niet. Samen met het Eemien maakt het Weichselien deel uit van het Laat 

Pleistoceen. 

Vóór de uitvoer van regulatiemaatregelen (regulatie=aanpassing) kende de Regge een zeer 

meanderend verloop en een grillig karakter. In de winter stond het water vaak hoog. De 

gronden ten oosten van de es, die als wei- en hooiland in gebruik waren, maakten ’s winters 

onderdeel uit van onafzienbare watervlakte van soms wel één kilometer breed die zich richting 

de buurschappen Rectum, Ypelo, Bornerbroek en Enterbroek in het noorden en oosten, en de 

stad Goor in het zuiden, uitstrekte. De wintervloeden zorgden ervoor dat Twenthe een groot 

deel van het jaar sterk geïsoleerd lag: het Reggedal verwerd dan tot een groot meer van 

Diepenheim tot Ommen met een oppervlakte van soms wel honderdvijftig vierkante kilometer. 

Goor en omgeving wordt tot het stuwwal- en smeltwaterlandschap van Twenthe-West 

gerekend. Kenmerkend voor dit landschap is een relatief dun dekzandpakket met vaak 

individuele kopjes. Als voorbeeld van dit fenomeen wordt het laaggelegen gebied tussen Goor 

en Enter aangehaald. Hier liggen heel veel dekzandkopjes verspreid. 

 

Tolheffing    
 

 

Tolheffing is iets waar reizigers door de eeuwen heen meer geconfronteerd werden. De 

landheer verleende het tolrecht aan steden als tegenprestatie wegens aan hem geleverde 

diensten. Later had de tolheffing tot doel de investeringen terug te verdienen die tot voordeel 

van de reiziger waren gedaan.  Tollen zorgden voor de mogelijkheid de wegen te onderhouden, 
onder andere in Goor en Delden. Vooral de Bandijk door het moerassige gebied rond Goor 

vergde nogal wat onderhoud, waaraan veel Twentse plaatsen moesten meebetalen. Dit laatste 

werd vaak tegengewerkt, een vorm van protest. 

 

In het archief van Goor vinden we vanaf het midden van de zeventiende eeuw gegevens over 
de verpachting van de tol te Enter. Het blijkt dat de stad Goor bezitter en verpachter is van 

deze tol. De tolgelden worden ook wel koningsaccijns genoemd. Volgens een document uit 

1779 beperkte de tol van Goor zich niet tot de weg naar Goor, maar vielen ook wegen door 

bijna het gehele richterambt Kedingen onder het aan Goor verschuldigde tolrecht. Ook de weg 

van Delden door Enter met de Enterse tol behoorde tot dit tolrecht. Vroeger heeft daarbij ook 

de tolplaats op de weg naar Wierden behoord, maar deze was geschonken aan het Huis Almelo 
als dank voor genoten diensten. 
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Tolhuis Markeloseweg 

 

 

Hoe de stad Goor aan dit recht komt is niet duidelijk. Wel behoorde het erve Effinck in Elsen 

bij de hof van Goor. Er zijn echter geen aanwijzingen dat er connecties waren. De tol was 
gelegen aan het erve Hobbelinck aan de weg van Delden naar Rijssen, dus aan de huidige 

Stationsweg in Enter. De eerste pachters van de tol zijn Hendrik Geele en Geert Borgerinck 

die in het jaar 1685 voor acht jaar de tol pachten van veertien gulden per jaar.    

 

De inwoners van Enter verzetten zich met hand en tand tegen tollen waarvan zij alleen maar 

narigheid hadden, terwijl Goor de opbrengst in zijn zak stak. De magistraat van Goor was 
verplicht tolgaarders uit Goor aan te stellen maar dit gaf moeilijkheden omdat ze niet ter 

plaatse woonden. Het leven werd hem erg zuur gemaakt zodat de Goorse tolgaarder zelfs in 

de herberg geen onderdak kon krijgen. Dit is de enige reden waarom de tol van Enter geen 

opbrengsten had. Alleen van de turfwagens uit Gelre werd tol gevraagd.  

 
Het is allemaal begonnen met een noodkreet van de Enterse tolpachters uit het jaar 1779. 

Deze meldden problemen met de inning van het tolgeld. Voor de Goorse burgemeesters 

Auffmorth en Jalink was dit de reden om direct naar Enter af te reizen. Ze wilden de situatie 

ter plaatse bekijken. Daarop schreven de pachters G.D. de Wilde en Wolter Langenhof een 

proces verbaal van het gebeurde, waaruit het volgende bleek. 

 
Op 16 maart 1779 kwam een vijftal wagens uit het richterambt Enschede, beladen met 

koopmansgoederen uit Exo. Exo was een overslaghaven aan de Regge tussen Enter en 

Wierden waar goederen per zomp werden aangevoerd en op wagens werden overgeladen. Van 

drie wagens was de verschuldigde tol van een stuiver per wagen betaald aan de tolgaarder 

Stomp Lambert. De twee andere wagens, die lijnzaad vervoerden voor de Enschedese 
kooplieden en fabriqueurs Jochem Nieuwenhuis en Jan Blijdenstein, weigerden bij monde 

van karreman Jan Vrieler te betalen. Daarop werden beide wagens in beslag genomen. Jan 

Vrieler kwam vijf dagen later terug om het verschuldigde tolgeld alsnog te betalen. Aangezien 

tolgaarder Stomp Lambert geen instructies van de tolpachters had ontvangen hoe te handelen 

in zo’n geval, weigerde hij het geld te accepteren. 

 
Later kwam Jan Vrieler opnieuw bij de tol met een vracht goederen bestemd voor de 

Enschedese fabriqueurs en nu betaalden zij het tolgeld wel.  

 

Waarschijnlijk om het recht op tol meer inhoud te geven, voegden de tolpachters er nog aan 

toe dat Gerrit Lansink en Willem Schokkers, eveneens uit het Richterambt Enschede, de tol 
op koopmansgoederen altijd zonder problemen betaalden. Ook werd in het rapport nog de 

gemoedstoestand van karreman Jan Vrieler vermeld: ‘hij heeft het lijnzaat van de wagen 

gesmeten’.  

 

https://www.entoen.nu/image/2017/7/1/07_04_20tolhuisje.jpg(mediaclass-fancybox-big-img.5a17fc1f47109709397ae88813c748b421ef8e41).jpg
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De beide Enschedese gedupeerden lieten het er niet bij zitten en schreven op 9 juli 1779 over 

het gebeurde een brief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. De brief was mede 

ondertekend door zesentwintig medekooplieden en fabriqueurs. Bestudering van de 

omvangrijke correspondentie doet vermoeden dat het om een proefproces ging. Kernpunt van 

de zaak was of de Enschedese kooplieden en fabriqueurs al dan niet tolplichtig waren. Zij 
suggereerden dat de tolplicht alleen gold voor uitlandse wagens en goederen en niet voor 

inlandse. 

  

Het duurde een jaar voordat Gedeputeerde Staten van Overijssel op de brief van de 

Enschedese kooplieden en fabriqueurs reageerden. Op 19 juli 1780 werd in een resolutie aan 
de burgemeesters van Goor om nadere informatie gevraagd. Alvorens de brief van 

Gedeputeerde Staten te beantwoorden gingen de burgemeesters zich beraden op de juridische 

aspecten van het een en ander. In een intern rapport trachtten zij de problemen rondom de 

tol zo goed mogelijk op een rij te zetten. 

 

Goor heeft sedert ondenkelijke jaaren publique jaarlijks verpagt nae Petri ad Cathedram den 
toll en weggelt van Goor waarvan niemant vrij was als de borgeren van Utrecht, dog naderhand 
zijn daarvan geéximeert de heeren Drosten van Twenthe en alle die den bandijk hier moeten 
maken exempt wanneer zij op hunne wagens koopmansgoederen en ook transitoire goederen 
hadden. 
 
Er wordt op gewezen dat de tol te Enter nog jaarlijks wordt verpacht, maar aangezien hiervoor 

geen inwoner van Goor gevonden kan worden, moest men genoegen nemen met een herbergier 

uit Enter ‘die om nering te krijgen deselve seer slof of facil (heeft) opgevorderd’.  

 

Tot voor kort was er weinig verkeer door Enter. Daar was verandering in gekomen door het 

herstel van de Kattelaarsdijk, hetgeen zeer tegen de zin van Goor was gebeurd. En vooral door 
het graven van de Twickelervaart door de Heer van Obdam en Twickel. De originele brieven 

waarmee destijds het tolprivilege was verleend zijn verloren gegaan bij de grote brand van 

1647. Of ze zijn meegenomen door de troepen van de bisschop van Munster in de tweede helft 

van de vijftiende eeuw. Er waren in Goor nog wel de originele verpachtingen van de afgelopen 

honderd jaar.  
  

Nadat het gemeentebestuur hierover uitvoerig heeft gesproken, werd op 29 augustus 1780 

een lange brief geschreven aan Gedeputeerde Staten. De brief begon met erop te wijzen dat de 

financiële situatie van het stadje erbarmelijk slecht was ondanks het feit dat Goor van oudsher 

met de rechten en privilegiën boven andere kleine steden bevoorrecht was. En dat de waarde 

van die voorrechten steeds verder was teruggelopen. Enerzijds door veranderde 
maatschappelijke en economische situatie, anderzijds doordat men geen kans had gezien van 

de voorrechten optimaal gebruik te maken vanwege rampspoed van brand en oorlog die het 

stadje voortdurend hadden getroffen. De opbrengsten van de tollen van Goor, Enter en 

Markelo waren achtenzeventig gulden per jaar. De belastingen van Rijssen, Delden, Wierden, 

Enter, Hengevelde en Zelda, samen tachtig gulden. De aanhouding van beide lijnzaadwagen 
was dan ook geheel terecht geweest en men begreep niet dat de Enschedese overheid zich tot 

de Gedeputeerde Staten van Overijssel had gewend. Een zwak punt van de Goorse overheid 

was dat zij het recht op tol niet konden bewijzen. Om dit laatste nu draaide het gehele conflict. 

Had de Goorse overheid al dan niet het recht tol te heffen van binnenlandse wagens en 

goederen? Volgens Goor wel, volgens Enschede niet.  

 
Goor beriep zich op een tolcedel van voor het jaar 1647. Deze tolcedel zou zijn ontleend aan 

de  originele giftbrief inzake het recht op tolheffing. In de tolcedel wordt geen verschil gemaakt 

tussen vee en lijnzaad. Waarom de Enschedese kooplieden en fabriqueurs wel tol willen 

betalen voor vee en nu plotseling niet voor lijnzaad, wordt niet begrepen door de Goorse 

overheid. 
 

Er waren vier verklaringen van de opgeroepen getuigen uit Enter, Arent Borgerink, Jan Gerrit 

Geels, Arent Pluimers en Hendrikus ter Plegt. Deze verklaringen zijn niet gunstig voor de 

Goorse overheid. De getuigen verklaarden immers dat zij als tolgaarders alleen tol plachten te 

innen van uitlandse en niet van inlandse transporten. Deze verklaringen werden door de 



 
 

26 
 

Goorse burgemeesters weggewuifd met de mededeling dat alle vier de tolgaarders uit Enter 

kwamen en er weinig waarde aan de uitspraken van deze getuigen gehecht kan worden. De 

eerste getuige, wiens vader de pacht lange jaren had, was herbergier en men weet dat 

herbergiers die een tol gepacht hebben, diegenen welke iets bij hun verteren doorgaans geen 

tol vragen. Op de vraag aan de getuigen hoe ze konden zien wat in- of uitlands goed was 
werden verwarde antwoorden gegeven. De eerste zei dat hij het kon inschatten naar eigen 

goeddunken. De tweede kon het zien aan de paspoorten en vrachtbrieven. De derde en de 

vierde konden het zien aan de mensen en de wagens en ook of de buitenlandse vrachten niet 

door voerlieden en boeren uit Overijssel vervoerd werden. Met de inlandse goederen werden 

goederen uit Overijssel en Munsterland bedoeld. 
 

Vervolgens werden de getuigen gevraagd of zij instructies hadden gekregen om alleen van 

buitenlandse goederen tol te heffen en of zij daartoe van de burgemeesters van Goor een lijst 

hadden ontvangen. De eerste getuige wist van niets, de tweede had niets gehoord of gezien 

van de burgemeesters, maar zijn ouders hadden hem de betreffende instructies gegeven. Dit 

had volgens de burgemeesters geen enkele waarde omdat de ouders een herberg hadden. De 
binnenlandse voerlieden hadden de gewoonte bij de herberg aan te leggen, of ze nu binnen- 

of buitenlandse goederen vervoerden. Er werd immers toch geen tol geheven. De derde getuige 

verklaarde instructies van de burgemeesters van Goor te hebben gekregen. De vierde getuige 

had wel instructies ontvangen maar kon er niets mee doen omdat hij niet kon lezen. Van B. 

ten Zijthof, van wie hij de tol had overgenomen, had hij gehoord dat de tol geheven moest 
worden als van ouds gebruikelijk was. 

 

De Goorse burgemeesters waren niet zeker van hun standpunt. Dat blijkt uit de brief van 29 

augustus 1780:  

 

Zou het zo zijn dat er van binnenlands goed geen tol geheven is, dan nog heeft Goor recht op 
tolgeld. De tol is altijd geheven of het nu binnen- of buitenlandsch (goed) was, en een pagter die 
buiten onze kennisse nalaat om van den een of ander tol te vorderen, hetzij uit nalatigheid hetzij 
die aan hem wil schenken, waarvan hij meester is, zo hij zijn beloofde pagtpenningen maar 
opbrengt.  
 
 

 
 

Tol bij Westerflier 
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De geringe pacht was volgens de Goorse burgemeesters toe te schrijven aan de moeilijkheid 

om in Enter een pachter te vinden. Maar ook aan het kleine bedrag van de tol die gevorderd 

werd. Van een wagen heen en weer wordt slechts een stuiver betaald. Als derde oorzaak werd 

opgegeven het geringe verkeer dat de tol passeerde, want als het geen droge zomer is passeren 

de wagens Enter niet. De wagens worden dan naar Carelshaven gebracht. Er passeerden het 
gehele jaar door op verre na geen vijftig wagens van de Enschedese kooplieden en fabriqueurs. 

Dit kwam neer op jaarlijks nog geen twee stuivers per persoon. Voor hen was dit een te 

verwaarlozen bedrag maar Goor kon dit geld niet missen omdat ze het tolgeld moesten 

gebruiken voor het onderhoud van wegen en bruggen. 

 
Het oordeel van Gedeputeerde Staten van Overijssel kwam in een brief van de Ridderschap en 

Steden van 5 april 1781. De Heeren van Voerst tot Averbergen en andere edele 

gecommitteerden beslisten dat de stad Goor van ordentelijke tijden in het bezit is geweest van 

een tol of weggeld te verpachten van de daardoor passerende wagens en goederen en tolbare 

beesten te Goor, Enter en Markelo. De kooplieden en fabriqueurs hebben niet aangetoond vrij 

te zijn om tol te betalen. Daarom zijn ze schuldig en gehouden om het weggeld te betalen 
alsmede de gemaakte kosten van het proces. 

 

…dat dit stedeke van ordentelijke tijden in het besit is geweest van een tol of weggelt te 
verpagten van de daerdoor passerende karren en goederen en tolbare beesten, passerende door 
Goor, Enter en Markel volgens ordonnantie daarvan zijnde dat deese tol of weggelt wel eerst 
over voorscr. Drie districten tesamen en daerna elk afzonderlijk zijn verpagt, dat ook deese 
ordonnantie duidelijk vermelt dat van een wagen uit de provincie, niet vrij sijnde, betaalt wordt 
een stuyver, sonder dat supplianten hebben aangetoont daervan vrij te zijn, dat de supplianten 
schuldig en gehouden zijn het voorscr. Tol of weggelt te Enter te betaalen alsmede de costen 
hierover gevallen. 
 
De kosten waren extreem hoog volgens de kooplieden en de fabriqueurs. Het bedrag was bijna 

driehonderd gulden (299,16) en stond niet in verhouding tot het gewicht van de zaak. De 

Staten stelden voor om de zaak te schikken en de kwestie met ‘opene beurze’ af te doen en 

tweehonderd gulden te betalen, waarmee de Goorse overheid tenslotte akkoord ging. 

 
Soms waren er problemen met de tolheffing, zoals in april 1760, toen aan de Goorseweg een 

tweetal koetsen met Engelse heren verschenen en een wagen waarin hun knechten zaten. De 

Engelse heren verklaarden dat de knechten zouden betalen en reden met grote snelheid weg. 

Toen de tolgaarder de tol wilde innen bij de knechten werd hij bedreigd met twee pistolen 

waarop ‘sij weggejaagd (gereden) sijn sonder toll te betalen’.  Bron: Ik sin nun echen 

Eantersen, Anneke Koers. 

 

Moormann   
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Terwijl Frank Everink commentaar geeft beent Jeroen Moormann een hertebout uit. Foto: 

Lenneke Lingmont.  
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Aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw trokken veel 

ondernemende Duitsers naar Nederland. Christiaan Felix Moormann uit Mettingen vestigde 
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zich in Goor. Hij begon een blauwververij, katoendrukkeruij en klanderij. De rollen linnen 

werden op een bleekweide uitgerold en in de zon gebleekt. Het linnen werd bij het bleken nat 

gehouden met water uit de Regge. Zodra het linnen voldoende was gebleekt werd het met 

aniline (blauwolie) blauw geverfd. Het werd dan aan rekken opgehangen en vervolgens in diepe 

vierkante bassins gedompeld die gevuld waren met de blauwe verfstof. De aniline werd ter 

plaatse gemalen met de hand in een ronde ijzeren pot door er een ronde ijzeren kogel in rond 

te draaien. Kort nadat Christiaan Moormann zich in Goor had gevestigd werd de Twentsche 

Stoomblekerij gesticht die dit werk met machines ging doen. Het was duidelijk dat de kleine 

ondernemer hier niet tegenop kon werken. Omstreeks 1900 stopte hij ermee. Zoon Rudolf 

ging handelen in ganzen en later in gevogelte en wild. In 1908 werd de zaak ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder de naam R.J.A. Moormann. De ganzenhandel begon met het 

opkopen van jonge ganzen bij de boeren. In het begin werden ze als ‘verenkuikens’ per schip 

naar Engeland vervoerd in kratten van zes etages. De grote ganzen, de ‘pennenkuikens’, 

gingen naar Berlijn in schapwagen van de spoorwegen. De ganzen werden door Moormann in 

verschillende plaatsen in de omgeving van Goor opgekocht. Ook werden ze door de boeren 

met een hondenkar en paard en wagen of zelfs in manden op de rug gebracht. Bron: 

Sprokkelen in Goors verleden.  
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Goor zoals het was 

 
 

 

Opening van het nieuwe gemeentehuis aan de Diepenheimseweg. Burgemeester Vlam en 

gemeentesecretaris Joop Borgesius. 
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Vooral de laad- en losplaats voor de Enterse zompen bij de schippersherberg Binnengaait is 

een geliefd jachtterrein voor de Enterse tolgaarders. Dit duidt al aan dat de tol niet alleen aan 

het Hobbelinck (Goorse tol) geheven wordt maar op vele plaatsen in Enter. Van een zomp die 

geen eigendom is van een Enterse ingezetene kan op de Regge – op eigen grondgebied – de tol 

worden geëist. Veel zogenaamde hessenwagens (twee- en vierwielige huifkarren) komen vanuit 

het Munsterland en de omgeving van Hannover vracht laden bij Binnengaaits. Het tolgeld voor 

deze wagens is erg hoog. Liefst elf stuivers moeten ze betalen. De voerlui van deze 

hessenwagens zijn mannen die niet bang zijn uitgevallen. Op hun lange tocht door niet 

ongevaarlijke streken hebben ze meermalen te maken met rovers die het voorzien hebben op 

hun vracht. Het zijn deze lieden die omstreeks het jaar 1758 weigeren nog langer tol te betalen. 

De pachter klaagt bij de stad Goor over de weigering van de Hannoverianen en de Munstersen 

om de tol te betalen. De pachter dient het probleem zelf op te lossen omdat er geen 

rechtsmiddelen zijn om het probleem op te lossen. De pachter blijkt het probleem niet te 

kunnen oplossen. Een aantal jaren klaagt hij al weer bij de stad Goor. Het probleem lost zich 

later min of meer vanzelf op. Als in het jaar 1774 de Twickelervaart van Enter naar Delden 

klaar is, komen de hessenwagens niet meer bij Binnengaaits, ze laden bij Carelshaven te 

Delden hun vracht op. Alleen als de waterstand van de Regge zo laag is dat bij Exoo de 

goederen geladen moeten worden, komen de wagens nog daar naar toe. Binnengaaits was de 

herberg aan de heir(heer)weg Deventer-Hengelo. Tegenover Binnengaaits lag het de havezate 

Kettelaar.  
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Om Goor hing de glorie, eens de zetel van de graven van Twenthe en later was Goor een 

bisschoppelijke burcht. De nabijgelegen havezaten geven aan dit Twentse stadje een 

aristocratisch karakter. De naam van het stadje Goor, gelegen aan de weg van Zutphen naar 

Hengelo, was in vroeger dagen Ghoere en is afgeleid van goer (moeras). Het wordt wel eens het 

Twentse Haagje genoemd omdat het vele eeuwen lang de residentie van de Twentse drosten is 

geweest. Omstreeks het jaar 900 melden de heren van Goor zich al. Een van hen, Balderik, 

werd in het jaar 918 te Deventer tot bisschop van Utrecht gekozen. Die relatie tussen het 

episcopaat en de Goorse burcht heeft zich lang in de geschiedenis gehandhaafd. Zo sneuvelde 

in 1226 Rudolf, graaf van Goor als Stichts banierdrager aan de zijde van de bisschop in de 

beroemde slag bij Ane (Noordelijke Gulden Sporenslag) tegen die andere Rudolf, van 

Coeverden. In de schaduw van de groeiende macht van de bisschoppen van Utrecht steeg het 

aanzien van de plaats, die in 1263 stadsrechten verwierf. Toen de Regge nog een belangrijke 

vaarweg was en Goor op de plaats waar de moerassen het beste over konden worden 

getrokken, een schakel werd in de verbinding tussen Westfalen en Deventer, was er veel 

handel in de kleine stad. Nieuwe betekenis kreeg Goor door de stichting van de eerste 

weefschool van Thomas Ainsworth in 1833, door de aanleg van de spoorweg en in de jaren 

dertig van de twintigste eeuw door het Twenthekanaal. In 1960 was de textielnijverheid er nog 

de hoofdzaak, er zijn ook andere bedrijven zoals de eternietfabrieken. De hervormde kerk is 

in het jaar 1581 afgebrand en gesloopt. De grote toren, evenals de laatgotische kerk van 

baksteen, dagtekent nog uit de zestiende eeuw en wordt geflankeerd door lage vleugels in het 

verlengde van het schip. Daarvan is de noordelijke ingericht tot grafkapel en van de kerk uit 

toegankelijk door een rijk versierde zandstenen portaal met grafschrift voor Unico Ripperda 

(†1709). In het pand van de Coöp ‘De Landbouw’ waren bezienswaardige gevelstenen; het 

gebouw is nu afgebroken. 

 

Verspreid door Goor staan opmerkelijke kunstwerken. Andere bezienswaardigheden zijn de 

Braakmolen, het Klompenmuseum, het Historisch Museum en de graftombe van Thomas 

Ainsworth. 

 

De Regge is van groot belang geweest voor het karakter en de ontwikkeling van Goor. Zo liepen 

er diverse takken langs en door de stad. De wandeling Reggeloop Goor voert langs de oevers 

en vertelt over de levendige historie van de stad die in 1263 stadsrechten kreeg. 

 

Aan het begin van de negentiende eeuw kende Goor een wirwar van wegen. De wegenstructuur 

valt nader uiteen te rafelen in lokale en bovenlokale wegen en karrensporen. De lokale wegen 

werden gebruikt om vanuit de verschillende buurten op de kortste wijze de stad te bereiken. 

Deze wegen waren in het begin niet meer dan karrensporen die later, door intensivering van 

het verkeer, herkenbare wegen werden die ook als zodanig door de landmeters van het 

kadaster werden gekarteerd. Echter bleven er karrensporen bestaan die - via de kortst 

mogelijke weg - dwars over de markegronden naar onder andere de molen en boerderijen 

liepen. Deze karrensporen zijn ook opgenomen op de minuutplans. De bovenlokale wegen 

dienden als doorgaande wegen voor de plaatsen die Goor omringen. Te noemen vallen de weg 

van Rijssen - via Enter - naar Delden, de weg van Enter naar Wierden, de weg van Rijssen 

naar Goor, de weg van Enter naar Almelo. In die tijd waren er nog maar weinig bruggen over 

de Regge. De rivier kon ook bij verschillende voorden doorkruist worden.    
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1928, midden Henk Gloerich 
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Goor is een stad in de gemeente Hof van Twenthe. Tot de gemeentelijke herindeling op 1 

januari 2001 was Goor een zelfstandige gemeente in Twenthe. Goor is binnen de gemeente 

Hof van Twenthe de grootste kern. Het stadhuis staat tevens in Goor. 

De bevolking bestond vroeger voornamelijk uit oude inheemse families en de nakomelingen 

van de rond Goor wonende boerenfamilies. Sinds de vestiging van de textielindustrie in de 
negentiende eeuw en de Eternit in de jaren dertig van de twintigste eeuw is Goor aanzienlijk 

gegroeid en is de bevolking aangevuld door nieuwe inwoners uit Drenthe en andere delen van 

Nederland. Sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw kent Goor ook een kleine 

gemeenschap van mensen van Turkse afkomst. 

 

 

 

Voor het jaar 1795 bestond Overijssel uit drie drostambten en/of kwartieren: Salland, 

Twenthe en Vollenhove. De kwartieren werden geregeerd door de Staten van dat gewest, die 
uit twee leden bestonden met name de Ridderschap van Overijssel en de Steden. 'De 

riddermatige Edelen omtrent Goor ende Diepenheim woonende' beklaagden zich er bij de drost 

van Twenthe, Adolph Hendrik van Reasfelt, over dat de burgers en ingezetenen van Goor zich 

het recht toe-eigenden 'int vangen ende schieten van haesen ende patrijzen strijdende tegens 

het placaat die bij de Ed. Mogh. Heeren dezer provincie Anno 1658.’ De drost werd verzocht 
hieraan paal en perk te stellen en probeerde dat dan ook. Hij verbood de inwoners van Goor 

nog langer op het wild te schieten, tenzij zij binnen veertien dagen konden bewijzen daartoe 

gerechtigd te zijn. Dat recht hadden zij zeer zeker, aldus de beklaagden en zij beriepen zich 

erop dat zij 'van outsheer ende voor ondenckelicke jaeren daervan in possessie sijn geweest.’ 

En daarmee begonnen de moeilijkheden.  

Er bestond in die dagen nog geen grondwet, noch een provinciale- of gemeentewet zoals wij 
die nu kennen en waarin praktisch alles is vastgelegd. Men beriep zich in die dagen 

noodgedwongen op het gewoonterecht met alle gevolgen van dien. Het gezag moest zich bij 

gebrek aan beter steeds beroepen op vroegere jurisprudentie (beslissingen van rechtscolleges 

waaruit de rechtsopvatting blijkt). Dat maakte de rechtspleging er niet eenvoudiger op. Zoals 

ook in dit geval. De zes burgemeesters van Goor gingen zich met de zaak bemoeien en schreven 
een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, waarin zij verzochten de 

drost van Twenthe in deze kwestie 'die handen to sluten.’ Dat wil zeggen de zaak uit handen 

te nemen, aangezien 'diewelcke immers een ongetwijfelt lidt der Edelen is' en Ridderschap en 

Steden met de zaak te belasten. Waarschijnlijk is het niet tot een bevredigende oplossing 

gekomen want zo'n veertig jaar later was er weer een soortgelijke kwestie aan de orde. Nu ging 

het tussen de drost en de kleine steden van Twenthe. Blijkbaar kon men niet op de 
jurisprudentie terugvallen en waren de Ridderschap en de Steden niet in staat geweest 

wetgeving te maken. 
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De naam Goor is een Middelnederlands woord voor moeras of plaats in drassig laagland. In 

de loop van de eeuwen is de stad onder de varianten Gore, Ghoer, Ghoor en ten slotte Goor 

gedocumenteerd geworden. De eerste vermelding is tijdens de regering van bisschop Bernold 

van Utrecht, tussen 1027 en 1054, als deze in een oorkonde laat vastleggen dat de edelman 

en clericus Adolfus met toestemming van zijn erfgename Wicburga zijn hof, gebouwen, horige 
lieden en landerijen, weiden en bossen in het gebied van Godescalck, graaf van Goor aan de 

Sint Maartenskerk heeft overgedragen. 

Goor verwierf in 1263 stadsrechten van bisschop Hendrik 1 van Vianden van Utrecht, de 

territoriale heerser over het Oversticht (dat Overijssel en Drenthe omvatte). In  1273 had de 

stad een gedocumenteerde plebanus (pastoor met volmachten) en dus een parochiekerk. Het 

stadje fungeerde tijdens de middeleeuwen een tijdlang als centrum voor het bestuur van de 

landstreek Twenthe (drostambt  Twenthe). Onder meer de drost van Twenthe resideerde er. 

In 1560 vervaardigde Jacobus van Deventer een kaart van Overijssel, waarin de 

stadsplattegrond van Goor een belangrijk plaats innam. In 1581 probeerden de 

Staatsen tevergeefs de stad in te nemen tijdens de Slag om Goor. 

Goor ging tijdens de Reformatie en de Tachtigjarige Oorlog over naar het protestantisme. De 

oorspronkelijke rooms-katholieke kerk werd protestants nadat Goor tijdens het Twaalfjarig 

Bestand (1609-1621) onverwacht overging van de kant van de Spanjaarden naar die van de 

Staatse Troepen onder leiding van Maurits van Oranje. Door de oorlogswoelingen en de 

overgang naar het protestantisme verloor de Goorse parochiekerk Sint Petrus (huidige 

Hofkerk) haar oorspronkelijke katholieke kunst en karakter. In 1647 ging waarschijnlijk bij 

de stadsbrand  tevens op het Schild, een burchtheuvel, een kleinere capella (kapel) 

verloren. Verder werd de parochiekerk deels vernield door Spaans geschut. 

In het westen van Twenthe stapte onder invloed van de adel een aanzienlijk deel van de 

bevolking over naar het protestantisme, in de overige delen van Twenthe behield men de 

rooms-katholieke religie. Goor werd in tegenstelling tot grote delen van Twenthe (Hengelo, 
Oldenzaal) bevolkt door een meerderheid van protestanten. De nabij Goor gelegen havezathe 

Heeckeren, eigendom van een van de weinige katholiek gebleven edelen, fungeerde lang als 

schuilkapel voor de geringe rooms-katholieke gemeenschap, aan wie de publieke uitoefening 

van de godsdienst verboden was door de calvinistische overheden. Priesters uit het 

prinsbisdom Munster trokken vermomd als marskramers rond in de landstreken aan de 

grens. De nabijgelegen katholieke buurtschappen Zeldam en Wiene zouden later voor een 
langzame toename van het aantal katholieken in Goor zorgen. Als gevolg hiervan werd in Goor 

een katholieke gemeenschap opgericht die in 1811 een kleine kerk in gebruik kon nemen en 

later een eigen grote parochiekerk bouwde; eind negentiende eeuw kon tevens aan de 

Iependijk een parochieel kerkhof worden aangelegd en ingewijd. Rond 1900 kwam in de 

havezate een klooster van de zusters Dominicanessen tot stand, vanwaar een grote impuls 
voor het lokaal katholiek onderwijs zou uitgaan. Eind twintigste eeuw verlieten de zusters het 

klooster.  

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog lag Twenthe regelmatig in het oorlogsgebied en ook tijdens de 

Tweede Wereldoorlog bleef het gebied niet ongeschonden. De landelijkheid van het gebied 

leende zich voor het onderduiken van joden, maar in de grote steden beheersten NSB’ers het 

beeld. Kinderen uit het westen werden naar Twenthe gestuurd om aan te sterken. Door het 
spoorwegtransport met Duitsland kreeg de streek het aan het eind van de oorlog zwaar te 

verduren. Een groot gedeelte van Hengelo en Enschede werd door de geallieerden 

gebombardeerd. In de Tachtigjarige Oorlog werd bij de slag om Grol in 1627 met man en 

macht gevochten om de allersterkste vesting in de Nederlanden: het stadje Grol. Grol, dat toen 

al eenentwintig jaar in het bezit was van de Spaanse troepen, werd door de stedendwinger 
Prins Frederik Hendrik, jongste zoon van Willem van Oranje, veroverd in dertig dagen. Bron: 

groenlovestingstad.nl. De Franse Revolutie in 1789 maakte ook in de Republiek der 

Nederlanden een eind aan de oude machtsstructuren. Vrijheid, gelijkheid en broederschap 

vormden de grondbeginselen van een nieuw staatsbestel; daar hoorde ook de vrijheid van 

godsdienst bij. Geen van de kerken in de Hof van Twenthe werd, zoals elders in Twenthe 

gebeurde, teruggegeven aan de katholieken. In 1786 kreeg men in Delden op aandringen van 
Unico Wilhelm graaf van Wassenaer-Obdam toestemming van de Staten van Overijssel voor 

het bouwen van een eigen kerk, de Nieuwe Blasiuskerk. Dit bedehuis kreeg in 1795 veel te 
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verduren. De geallieerde troepen, opgejaagd door de Fransen, bivakkeerden er. De kerk werd 

door hen gebruikt als hospitaal en paardenstal. Er werden grote vuren gestookt tegen de kou. 

Begin negentiende eeuw was de Blasius één van de grootste kerken in Twenthe. In 1805 werd 

het aantal parochianen kleiner omdat Hengevelde een zelfstandige parochie werd. Vanwege 

het grote aantal gelovigen in Hengevelde werd in 1809 een tweede kerkje in Goor gebouwd. 
Beide kerken waren opgedragen aan de heilige Petrus en Paulus. In 1853, toen de 

bisschoppelijke hiërarchie was hersteld, werden het zelfstandige parochies. In de negentiende 

en twintigste eeuw groeide het aantal katholieken in de Hof van Twenthe. In Goor verrees in 

1894 een neogotische kerk. In Bentelo werd in 1953 een kerk in de stijl van de Delftse school 

gebouwd en Hengevelde kreeg in 1955 een grote kerk in Romaanse stijl. Sinds 2010 zijn de 
verschillende parochies gefuseerd en gaan samen verder onder de naam Heilige 

Geestparochie. Bron: voorouders.net.   

Volgt men van Goor de rijksweg naar Markelo, de Regge over en de watertoren voorbij, en slaat 

men na een kwartier vóór een cafétje een zwarte weg rechts in, dan komt men binnen tien 
minuten in een donkere laan van zes eikenrijen, van welke rechts een laan van zeven rijen 

afgaat, de vroegere oprijlaan naar kasteel Stoevelaar, dat in 1844 is afgebroken. Een gracht 

loopt rondom, een ijzeren hek geeft toegang tot de plaats, waar het lag. 't Is een liefelijk plekje; 

daar links dat oude bouwhuis met het jaar 1744, waaraan een herenkamer, zware 

kastanjeboomen ervoor, een paar bloemperken, een moeshof en rondom de lanen en bossen 
met enkele boerderijen, alles behoorende aan de familie Jannink te Goor. Nu staat er het 

verzorgingshuis. De Stoevelaar was een sterke burcht met driedubbele gracht en de 

geduchtste van de twintig Huizen van de Reggelinie; aan de flanken was ze door bergen en 

achter door moerassen en dichte bossen gedekt. Reeds in de dagen van Wittekind zou hij 

gestaan hebben. Op een steen vond men 't jaartal 1208, natuurlijk van herbouw. De muren 

waren zo dik, dat een spinster in de vensterbank kon zitten.   

 

Geboortehuis Berendina Waanders-Tankink, 1892-1956, oma van Jan Waanders 

Keizer Karel V heeft hier overnacht op zijn reis van Deventer naar Oldenzaal in 1532. Willem 
van Oranje was er in 1560 de gast van heer Jacob van Coevorden. Daarvan vertelt ons de 

schrijver J. N. van Hesteren. hoofd der school te Wiene (gemeente Ambt -Delden) in het begin 

van zijn romantisch verhaal ‘De jonkvrouw van Stoevelaar’. Verder verhaalt hij, hoe de 

Spanjaarden in 1580 bij de opstand der desperaten (het wanhopige landvolk), nadat ze Goor 

hadden genomen en in brand gestoken, door verraad langs een onderaardse gang de 

Stoevelaar binnendrongen. Op dezelfde wijze kreeg prins Maurits het in 1597 in de macht. Op 

http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/stoevelaar.htm
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10 augustus 1615 kwam hij er als gast, om te jagen in de bossen van Elsen. Wanneer we op 

een stille najaarsdag daar wandelen in die lanen en de gestalten uit het verleden als levend 

voor ons zien bewegen, dan is het, of alles rondom ons zoo grauw en zoo vreemd wordt, of we 

niet meer thuis behoren in deze wereld, maar na een eeuwenlange slaap zijn ontwaakt. 

De katholieke kerk in Goor, de H.H. Petrus en Paulus, is dus in 1894 gebouwd. Per 2010 is 

de kerk opgegaan in de 'De Heilige Geest parochie'. Door de teruggang in het kerkbezoek, 

vergrijzing en ontbreken van vrijwilligers verkeert de kerk anno 2019 in 'gevarenzone'.  

Goor vervulde een belangrijke rol in de regio. Lange tijd waren justitie en douane er gevestigd 
en Goor bezat een levendige haven aan de Regge. In 1833 richtte de Engelsman Thomas 

Ainsworth in Goor de eerste weefschool op. Tot de jaren zestig van de twintigste eeuw bloeide 

de textielindustrie in Goor en voorzag Goor en wijde omgeving van werk. Deze industrietak 

was vrijwel geheel in handen van de familie Jannink (firma Jannink Arntzenius & Co.). Het 

Goors textielcomplex aan de Stationslaan werd door een brand in 1962 geheel vernietigd. 

Enige jaren later zou het bouwrijp gemaakt worden en sedert medio jaren tachtig verrees er 

geleidelijk een nieuwe woonwijk, Het Jannink.  

 

 

Jannink, Waterstraat  

 

Jannink zocht aansluiting bij J.F. Scholten en Zonen te Enschede. Dat bedrijf nam Jannink 

op 1 oktober 1956 in zijn geheel over met uitzondering van de afdelingen  twijnerij en 

nettenpreparatie. Het hele personeel van de administratie werd ontslagen. 

Langs Goor loopt sinds 1936 het Twenthekanaal dat aanleiding gaf tot de vestiging van onder 

meer de Eternit-fabrieken, thans Eternit. 

Goor kende begin twintigste eeuw een landelijk bekende gemeentepolitiek. De in Goor 

dominante linkse Sociaaldemocratische Arbeiderspartij lag herhaaldelijk in conflict met  de 

Joodse gemeentepoliticus Abraham Lobstein. 
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Begin twintigste eeuw werd in Goor aan de Schoolstraat een nieuwe synagoge gebouwd. De 

Joodse gemeenschap in Goor was talrijk. De joodse begraafplaats aan de Molenstraat dateert 

uit 1720. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van de Goorse joden 

gedeporteerd, hoewel relatief velen konden onderduiken bij boeren in de omgeving van Goor; 

62,5 % van de Goorse joden overleefde de onderduiktijd of het concentratiekamp. 

Op 24 maart 1945 werd het centrum van Goor weggevaagd door een geallieerd bombardement. 

Goor was doorvoerplaats voor de Duitse bezetter. Bij het bombardement werden 
munitiedepots geraakt, waarbij  tweeëntachtig burgers en enkele Duitse soldaten de dood 

vonden. 

Op 8 april 1945 werd Goor bevrijd door de 1e Poolse Pantserdivisie (Bataljon Strzelcow 

Podhalanskich). 

Eind jaren veertig werd het centrum van het stadje herbouwd, waarbij ook ruimte werd 

geschapen voor het doorgaand verkeer. 

In 2013 vierde Goor haar zevenhonderdvijftig jarige bestaan als stad. Koning Willem 

Alexander en koningin Maxima bezochten in dat jaar de plaats.  

 

 

 

Waterstraat   

 

In Goor is de Eternitfabriek gevestigd die in het verleden asbest in zijn producten verwerkte. 

De aanwezigheid van deze fabrikant van dakbedekking en andere bouwmaterialen heeft ertoe 
geleid dat in en om Goor veel asbestvervuiling aanwezig is, met alle ernstige ziektegevallen van 

dien. Bij het bedrijf kon men lange tijd gratis asbestafval afhalen om bijvoorbeeld te gebruiken 

voor het verharden van erven en landwegen. Eind twintigste eeuw is men begonnen met de 

grootscheepse sanering van deze de volksgezondheid bedreigende vervuiling. 

In het voormalige stationsgebouw is het Goors Historisch Museum gevestigd. Ook is er 

een Goors klompenmuseum. Bezienswaardig zijn de Braakmolen, de gerestaureerde toren van 
de protestantse Hofkerk en het enorme gietijzeren grafmonument van Thomas Ainsworth op 

oude gemeentelijke begraafplaats aan de Laarstraat - Herman Heijermansstraat. Op de 
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Algemene Begraafplaats aan de Twikkelerweg zijn er nog vijfendertig zogenoemde 

graftrommels aanwezig. 

De PKN Hofkerk is een in oorsprong gotische kerk met een sterk verbouwd, witgepleisterd 

schip. 

De rooms-katholieke parochiekerk van de H.H, Petrus en Paulus bevindt zich buiten het 
centrum en dateert van 1894. De neogotische kerk werd ontworpen door J.W. Boerbooms. 

Vanuit deze kerk werd in 1971 prinses Armgard von Sierstorpff-Cramm - moeder van prins 

Bernhard - na een plechtig requiem ter aarde besteld onder grote publieke belangstelling 

vanwege de aanwezigheid van vrijwel alle leden van het koninklijk huis. 

Goor is gelegen in een omgeving met pittoreske dorpjes, landbouwgronden, bossen, kastelen 
en havezathen, zoals het voormalige klooster Huis Heeckeren en het kasteel Weldam. Rond 

Goor bevinden zich meerdere campings en recreatiegelegenheden die met name zijn 

geconcentreerd in de voormalige gemeenten Diepenheim en Markelo.    

 

 

 

Wapen van Goor in een oude gevelsteen gemetseld, oorspronkelijk in het raadhuis dat in 1851 

werd afgebroken, nu in de burgemeesterskamer van het huidige gemeentehuis. 

Lange tijd was Weldam in eigendom van de Ripperda's. De eerste uit dit geslacht was Unico 

(1503-1566), van wie verteld wordt, dat hij te veel van wijn hield, geen vijand van de 
gereformeerde religie, hij las in de bijbel van Luther en wilde geen executie tegen ketters doen. 

Zijn zoon Johan (1534-1591) was met eigen gevolg van negen paarden in het Overijselsche 

gezantschap, dat Koning Filips bij zijn huwelijk met Anna van Oostenrijk een gouden bekken 

met lampetkan ging aanbieden. Later was hij lid van de Raad van State te Brussel. Een 

eikenhouten kist, met wapens versierd, die zijn vrouw meebracht bij het huwelijk, staat nog 

op het Weldam. Hij ligt begraven in de kerk te Goor, waar voor de laatste Ripperda, die in 

1709 kinderloos overleed, een monumentale zandstenen poort is opgericht. 
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Café Bloemen, Diepenheimseweg  

 

 

Aan de weg naar buurtschap Kerspel-Goor (gemeente Markelo) staat het kasteel Wegdam, nu 

eigendom van de Bentincks van Weldam. Lang was het de zetel van de Van Coevordens, een 

oud en eervol geslacht, dat op de slagvelden in Holland, Duitsland en Frankrijk roem verwierf 

en het vaderland in hoge ambt en heeft gediend. Wolter van Coevorden had voor zijn huwelijk 

in 1653 heel wat campagnes meegemaakt in de gelederen der Hessen en Zweden tegen de 

Keizerlijken; bij 't ontzet van Coesfeld, in de slagen bij Hamm, Haselune, enz. Nu, van huis en 
hof verdreven, zijn de Coevorders afgedaald en wonen ze als landbouwers of arbeiders in Goor 

en omgeving.  

http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/wegdam.htm
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Even buiten Goor, links van de straatweg naar Delden, ligt een wit huis tussen de bomen met 

een poort en mooie bruine beuken aan de voorkant. Dat is 't kasteel Heeckeren, eerder het 

huis te Goor. Het oorspronkelijke Huis te Goor stond op het Schild. Hier woonden de 

bisschoppen en menige akte is op 't Huis te Goor getekend. Het was ooit een katholiek 

pensionaat en behoorde aan de heer Ten Doesschate, wiens vader, als ‘Possen Jans’ bekend, 
het eerst paardjes uit Hongarije invoerde en door deze handel rijk werd. 't Hof Weddehoen bij 

Goor behoorde sinds onheugelijke tijden aan de bisschoppen.  

Zowel Stoevelaar, als Weldam en Wegdam liggen in de gemeente Hof van Twenthe, die het 

stadsgebied van Goor op korte afstand omsluit. G.J. Geerts schrijft in ‘Goor Gisteren’ dat de 

burcht van de graaf te Goor heeft gestaan op de plaats waar nu de Joodse begraafplaats is. 

De mensen vestigden zich op de zandrug tussen de Regge en de Poelsbeek. Beide riviertjes 

traden in de winter buiten hun oevers hetgeen vruchtbaar slib op het land achterliet. Er was 

veel vis in de riviertjes hetgeen zorgde voor afwisseling van de dagelijkse kost. Hun doden 

werden begraven in de onmiddelijke nijbijheid van hun woningen op de hogere plaatsen zoals 
de Herikerberg, de Friezenberg en de Borkeld. Er zijn aanwijzingen dat de bewoners al in 800 

in aanraking kwamen met het christendom en dat toen het eerste houten kerkje werd 

gebouwd. In het jaar 100 is dit kerkje vervangen door een stenen en die staat nog steeds op 

dezelfde plaats op het Kerkplein ‘in der older stat’. Dat blijkt uit documenten uit de veertiende 

eeuw. Herhaaldelijk wordt gesproken over de linde, lynde of tylia. Aangenomen mag worden 
dat onder de linde nieuwtjes werden uitgewisseld. Er was ook een ‘kake’, een kaak. Dat is een 

schandpaal waaraan iemand werd vastgebonden en te kijk gezet.   

   

 

 

http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/heeckeren.htm
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Oorspronkelijk betekende ‘kaak’ een platte ijzeren kooi, een stellage of steiger. Hierop bonden 

executeurs de misdadigers vast om hen te geselen of te brandmerken. En als de betreffende 
zondaar al dood was, werd diens lijk aan de kaak vastgemaakt en ritueel verminkt, met teer 

ingesmeerd en/of ontleed. Daarna bleven de restanten nog enige tijd hangen ter afschrikking 

van wannebe-criminelen, om vervolgens weg te rotten of ten prooi te vallen aan hongerige 

kraaien. 

 

Vroeger stelde men de veroordeelden op de kaak en niet aan de kaak, omdat zij op het schavot 
moesten plaatsnemen. In de loop van de tijd veranderde de strafpraktijk en hoefden 

misdadigers niet meer op een verhoging plaats te nemen. De beulen bonden de persoon vast 

aan een paal, waarmee zij ‘aan de kaak gesteld’ werden. Zodoende heeft kaak ook de betekenis 

van schandpaal gekregen. 

Deze middeleeuwse straf is in heel Europa gebruikt als strafmaatregel in de tijd dat 
gevangenisstraffen nog niet gangbaar waren.  Wanneer de bevolking kwaad op de veroordeelde 

was werd hij tevens met rot fruit, paardenvijgen of stenen bekogeld. Wanneer stenen en 

andere harde voorwerpen werden gegooid kon dit leiden tot ernstige (hoofd)verwondingen of 

zelfs de dood van de veroordeelde. Tevens was het mogelijk dat een veroordeelde aan de 

schandpaal lijfstraffen opgelegd kreeg, zoals zweepslagen of stokslagen. 

Het kwam echter ook voor dat de veroordeelde de sympathie had van het volk. Zo werd Daniël 
Defoe in 1703 tot de kaak veroordeeld na publicatie van een opruiend geschrift, en door de 

bevolking bestrooid met bloemen. Het kon ook gebeuren dat een ter dood veroordeelde 

voorafgaande aan de executie eerst aan de schandpaal werd gezet om aan het volk te worden 

getoond.  

De duur waarin men aan de schandpaal moest staan bedroeg meestal enkele uren. De 
schandpaal bleef tot ver in de achttiende eeuw populair, om halverwege de negentiende eeuw 

in 1854 officieel als strafmaatregel te worden afgeschaft. 

Unico Ripperda en Judith Twickelo zijn de grondleggers van het Rijk van Ripperda.   Ze kozen 

partij voor Willem van Oranje. Unico Ripperda en Judith van Twickelo zijn de grondleggers 

van het Rijk van Ripperda in Twenthe en Salland. Zij zijn geboren in Delden. Hun kinderen 

kregen belangrijke posities in het leger tijdens de opstand tegen Spanje. Maar toen stadhouder 
Rennenberg partij koos voor de koning in 1580 kozen de Ripperda's voor Willem van Oranje. 

Unico Ripperda was commandant van de schutterij in Delden. Hij werd drost van Salland. 
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Unico is geboren rond 1503 en overleden op 10 juli 1566. Judith is geboren rond 1510 en een 

dochter van Johan van Twickelo en Jutta Sticke van Diepenheim. Haar zus, Agnes van 

Twickelo, trouwde met Gosewin van Raesfelt. Zij kregen twee kinderen Johan en Adolf van 

Raesfelt. Bron: archive.is. 

Ontginningen in de jaren 1800-1857 en de beperkingen en de financiële situatie van de adel 

en de marke. Ontginningen waren toegestaan wanneer vooraf goedkeuring werd gevraagd. 

Ook kwam het voor dat ontginningen achteraf werden goedgekeurd. De ontginningen bleven 

uiteraard altijd op gespannen voet staan met het gezamenlijke gebruik en beheer van de 

markegronden. Op een zeker moment werd van de nood van ontginnen een deugd gemaakt. 

Vanaf 1819 werd meerdere malen het geld dat betaald moest worden om gronden aan te 

graven gebruikt om de schulden in te lossen. Dit zette deur verder open om over te gaan tot 

ontginning. De zompenvaart kende haar hoogtijdagen tussen 1800 en 1830. Er voeren toen 

ruim honderdzestig zompen op de Regge. Met de komst van de verharde wegen verloor de 

scheepvaart haar monopolypositie aan het vervoer per kar. Door verschillende oorzaken trad 

na 1830 de neergang van de scheepvaart in. Het vrachtloon daalde met als gevolg dat men 

meer vaarten moest maken om nog een redelijk loon te verdienen. De volgende klap werd 

veroorzaakt door de aanleg van de Overijsselse Kanalen die de route van zompen doorsneed. 

Vanaf 1855 namen beurtschepen die op Amsterdam en Rotterdam voeren een groot deel van 

de vracht over. Vanaf 1865 nam het aanbod aan vracht nog verder af door de komst van de 

spoorwegen. Tot 1880 werden er nog steenkolen en grondstoffen van Goor naar de jutefabriek 

van Ter Horst in Rijssen en de textielfabriek van Salomonson in Nijverdal vervoerd. De meeste 

‘schippers-ontginningen’ hadden plaats in 1864. Er werd vooral tot weiland ontgonnen. De 

oppervlakte van de ontginningen varieerde van vijfenveertig vierkante meter voor een huis tot 

ruim 1,8 hectare heide dat tot weiland werd ontgonnen.  

Ontginningen door instellingen werden alle geïnitieerd door regionale instellingen en 

bestonden alle uit infrastructuur. ‘De Locaal-Spoorwegmaatschappij Neede-Hellendoorn’, met 

als vestigingsplaats Goor, was binnen deze groep het grootst vertegenwoordigd. 

De aanleg van de spoorlijn Neede-Hellendoorn was een feit. Op 29 april 1910 werd de 

Lokaalspoorweg Neede-Hellendoorn geopend en op 1 mei voor reizigers. De spoorlijn zorgde 

ervoor dat Goor een aansluiting op het landelijke spoorwegennet kreeg. De spoorlijn werd 

hoofdzakelijk voor goederenvervoer gebruikt. De lijn was geen lang leven beschoren. Het 

volume van het personen- en goederenvervoer bleef ver achter bij de prognoses. Het 

goederenvervoer per spoor kreeg steeds meer concurrentie van de vrachtauto, de komst van 

de autobus was van negatieve invloed op het personenvervoer. Ook de crisis had haar invloed 

op de exploitatieresultaten van de spoorlijn. In 1935 werd het faillissement van de spoorlijn 

uitgesproken. Tot 1937 bleef de spoorlijn nog in gebruik voor het goederenvervoer, daarna 

werden de rails opgebroken. De aanleg van de spoorlijn speelde op verschillende manieren 

een rol in de ontginning van de heide. Om de spoorlijn aan te leggen werd er bijna 1,8 heide 

aangekocht. Het kwam daarbij voor dat percelen die doorsneden werden door de aanleg van 

de spoorlijn vrijwel gelijktijdig met de aanleg van de spoorlijn ontgonnen werden. Dit was het 

geval voor zo’n 2,2 hectare heide. De komst van de spoorlijn maakte de aankoop en aanvoer 

van landbouwbenodigdheden als veevoer en kunstmest gemakkelijker en goedkoper. Het was 

gangbaar dat de boerenverenigingen hiervan wagonladingen aankochten. De wagons konden 

vanaf 1910 dus afgeleverd worden op station Enter in plaats van op de stations van 

omliggende plaatsen als Wierden, Goor of Rijssen. De komst van de spoorlijn was dus een 

factor die op directe wijze tot ontginning leidde en op indirecte wijze een gunstige 

randvoorwaarde bood door de aanvoer van kunstmest dat vaak bij de ontginning van heide 

toegepast werd.   

Het grafmonument van Thomas Ainsworth is in het jaar 1977 door het ministerie van CRM 

(Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk) op de lijst van beschermde monumenten 

geplaatst. Het monument staat op de oude begraafplaats, op de hoek van de Laarstraat en de 

Herman Heyermanstraat te Goor. Toen Ainsworth daar in het jaar 1841 begraven werd was 

de begraafplaats nog nieuw en op enige afstand buiten Goor gelegen. 
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Thomas Ainsworth stichtte in het jaar 1833 in Goor de weefschool van de Nederlandse 

Handelmaatschappij. Dit was het resultaat van een  ontmoeting met Willem de Clerq in 

Hengelo. Deze was de economisch directeur van de NHM welke de handel met Nederlands 

Oost Indië beheerste. Het textielbedrijf van vader Ainsworth in Lancashire was failliet gegaan 

en de jongeman probeerde op het vasteland zijn technische kennis aan de man te brengen. 

Zo richtte hij in Aalten en Lonneker kunstblekerijen in, naderhand ook in Goor, de latere 

Koninklijke Twentse Stoom Blekerij.  

 

De weefschool in Goor, met veel filialen in heel Twenthe, had ten doel de Twentse huiswevers 

bekend te maken met de in Engeland al lang toegepaste techniek van het weven met de 

snelspoel. Een eenvoudige verbetering van het bestaande handweefgetouw die echter 

betekende dat men de productie verdrievoudigen kon. Op deze basis was het mogelijk dat 

Twenthe de opdrachten kreeg voor het weven van de katoentjes die voordien in België (in 1830 

van ons land afgescheiden) werden gemaakt. De katoentjes of calicots, grondstof voor de 

batikproductie op Java maakten Twenthe industrieel groot, ook al duurde het tot de jaren 

zestig van de negentiende eeuw voor de stoomkracht werd ingevoerd. Ainsworth was toen 

allang dood. Hij woonde slechts drie jaar in Goor en stichtte toen de factorij van de NHM (Ned. 

Handels Maatschappij) aan de Regge, waaruit Nijverdal is gegroeid. Toen hij in het jaar 1841 

plotseling overleed (zelfmoord is niet uitgesloten), werd spontaan een Twents comité opgericht 

om deze pionier hulde te betuigen. Men deed dit door op zijn graf een pompeus gedenkteken 

van gietijzer te plaatsen. Een opschrift vermeldt dat het door de firma Nehring Bögel te 

Deventer uit Overijssels oer gegoten. Andere opschriften op het monument: ‘Aan een nuttig 

man. Het dankbare Overijssel’. Wellicht wordt een oud idee van voormalig burgemeester Vlam 

nog eens werkelijkheid. Zijn idee was om van de oude begraafplaats een wandelpark te maken 

met het monument van Ainsworth als middelpunt.   
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Middenstraat achter het gemeentehuis  
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Gereformeerde kerk Laarstraat  

 

Gereformeerde kerk Van Kollaan 
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Voorstraat    

 

 

Het belangrijkste jaarlijkse feest in Goor is het School- en Volksfeest, dat door mensen van 

buiten Goor weleens ‘Goors carnaval’ wordt genoemd. Dit feest ontstond in 1875 op initiatief 
van de Goorse scholen en de gemeente. Bij dit jaarlijkse festijn, dat altijd in het laatste volle 

weekeinde van  juni  plaatsvindt, wordt drie tot vier dagen lang gefeest in de teante, een grote 

feesttent op de Schoolfeestweide, midden in Goor. Naast de kermis vormt vooral de in geheel 

Twenthe bekende Goorsche allegorische Optocht op zondagmiddag een hoogtepunt van dit 

feest. Daarbij trekken vele wagens, verklede groepen en muziekkorpsen zoals Apollo uit Goor, 

De Fanfare Markelo en De Harmonie Diepenheim langs een vastgelegde route door Goor. De 
bekendste groep die al sinds begin jaren vijftig meedoet, is de Rellie, een groep die met grote 

wagens, vreemdsoortige tweewielers en veel lawaai de optocht afsluit.    

 



 
 

51 
 

  

  

 

 

Boosheid klinkt door in zijn stem. Met één veeg haalde de burgemeester van Hof van Twente 

een streep door het totale bezit aan bierglazen van het School- en Volksfeest in Goor. 

‘Misschien een voorraad van wel 20.000 euro. Weg, waardeloos’, klaagt Ate Brunnekreef van 

de Rellie Goor op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. ‘Allemaal veiligheidsglazen, getest 

door TNO zoals we twee jaar geleden hebben afgesproken met het gemeentebestuur’, zegt de 

geïrriteerde voorzitter van de Rellie Goor, het trotse onderdeel van de allegorische optocht door 

het oude stadshart over de voormalige Bandijk. ‘We houden van veiligheid maar ook van 

stabiliteit. Er is hier nog nooit iets gebeurd.’ Ate Brunnekreef die in april nog een koninklijke 

onderscheiding kreeg van burgemeester Hans Kok, is nu flink teleurgesteld in hem. ‘Het is 

niet onverstandig met politieke partijen te praten’.  De 73-jarige gepensioneerd leerkracht zit 

niet achter de geraniums, integendeel het bestuurswerk slokt veel tijd op. Hij is o.a. betrokken 

bij voetbalclub GFC, kinderboerderij het Kukelnest, de Rellie en nog veel meer.Hij is inmiddels 

al weer bijna twee jaar voorzitter van de stadsraad Goor.  



 
 

52 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1947, optocht school- 

en volksfeest  

 

Links kapper De Lat, rechts drukkerij en boekhandel Bokhove 
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Op 16 februari 1931 staat in de krant dat prinses Juliana gaat trouwen met prins Wilhelm 
von Erbach-Schonberg. Het paar zal binnenkort een bezoek brengen aan Nederland Indië. 

Van de prins is nooit meer iets gehoord. 
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Melkfabriek Weddehoen  
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1967 
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1967 
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De ijzeren brug over de Poelsbeek in de Grotestraat werd in 1916 vernieuwd. De scheepvaart 

was er al niet meer. De brug is, voordat hij voorgoed verdween, in verband met het toenemende 

autoverkeer vervangen door een vaste brug. Op de Diepenheimseweg was een brug over de 

Poelsbeek die door de Waterstraat stroomde. De Waterstraat was oit de weg naar Diepenheim. 

Eeuwenlang draaiden de wieken van de  van de Heeckerense molen op het noordeinde. De 
molen stond op de Meulenbelt. In 1930 werden de laatste resten gesloopt. Naast de molen 

stond het rentmeestershuis van Heeckeren, het zogenaamde Ándriessenhuis’. Op eerste 

paasdag werd er voor de jongeren ‘eier’n kuuln en eier’n tikken’ georganiseerd. Op de Iependijk 

tussen Julianaplein en Rozenstraat was de traditionele paardenmarkt. Vanuit binnen- en 

buitenland werden paarden aangevoerd om verkocht te kunnen worden. Het oude posthuis is 
in 1942 afgebroken. Het stond naast hotel De Engel in de Grotestraat. Op de plaats van hotel 

De Engel staat nu een woning. Het posthuis is van 1591-1940 onafgebroken in bedrijf 

geweest. Toen de postkoetsen nog de enige verbinding vormden in de streek waar geen 

trekschuit was, vervulden de posthuizen een belangrijke functie in het openbaar 

vervoerbedrijf. Op het Kerkplein stond in 1920 een boom, de Wilhelminaboom. Rechts naast 

de boom was het herenhuis van Van den Stadt. Het herenhuis is in 1926 aangekocht door 
Wiegerink met de bedoeling er een garage te vestigen. De garage is er nog steeds. De 

Wilhelminaboom werd op 1 december 1937 in verband met verkeersverbeteringen 

overgebracht naar de hoek Iependijk en de Oude Haaksbergerweg. Links naast de 

gemeentehuis op ’t Schild was café Hanhard. Het café werd ook wel ’n dikken Hanhard’ 

genoemd. Dit café was één van de bijna dertig gelegenheden waar drank verkocht werd. In 
Goor woonden toen (1916) vijfendertighonderd mensen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

in maart 1916, in het geheelonthoudershuis Ons Huis een afdeling van de Nederlandsche 

vereniging tot afschaffing van alcoholische dranken werd opgericht. 

 

 



 
 

62 
 

  

Schoolstraat, links de Malbergschool, gesloten in 1970   

 

 

Spoorstraat, tweede blok rechts ‘de Drie Koningen’ waar ooit de families Ten Thije, Grijzen 

en Hulst woonden. 
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Eerste links ‘de Drie Koningen’ 

 

De rails zijn een grapje van de fotograaf.  
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Schoolstraat  
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Grotestraat, links de coöperatie 
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Hotel de Ster 
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De Twentsche Courant Tubantia, Dinsdag 27  juni  2006 

 

Goor. Bij baggerwerkzaamheden in het Twenthekanaal, tussen Goor en de sluis bij Wiene, is 

een mammoetbot met een lengte van ruim een meter boven water gekomen. Het fossiel is een 

overblijfsel van een been. Mammoeten kwamen in de voorlaatste ijstijd, omstreeks 100.000 jaar 

geleden voor in Oost-Nederland. Rijkswaterstaat draagt het mammoetbot vanmorgen over aan 

museum Natura Docent in Denekamp. 
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De Bondsbrief   
 

De Bondsbrief van 1291 was een overeenkomst tussen de drie Alpenstaatjes, met name Uri, 

Schwyz en Unterwalden om elkaar bij te staan in hun verzet tegen buitenstaanders, 
waaronder vooral de Habsburgers. De overeenkomst werd gesloten op 1 augustus 1291. Met 

deze Bondsbrief vormden de drie kantons, hierom ook wel de oerkantons genoemd, de basis 

voor het Oude Eedgenootschap, dat later de naam Zwitserland (modern Duits: Schweiz) zou 

krijgen naar het kanton Schwyz. 

Deze alliantie zou uitgroeien tot een echt staatsverband, dat als zodanig definitief erkend werd 

bij de Vrede van Westfalen in 1648.. In de loop van de jaren werden de drie staten uitgebreid 

met verschillende andere staatjes, zoals Bern (1363) en Appenzeil (1513). 

 

De Zwitserse Bundesbrief van 1291, een oorkonde die oorspronkelijk voorzien was van drie 

zegels, waarvan nu nog twee resteren. 

Deze staatjes namen deel aan de confederatie, maar behielden een groot deel van hun 

zelfstandigheid. Zo kwamen er ook gebieden als Wallis als vazalstaat van Bern bij de 

confederatie, ook al hadden die niet veel te zeggen. Na het Eerste Franse Keizerrijk werd deze 

toestand afgeschaft en werden de vazalstaten volwaardige leden van het Zwitsers Eedverbond. 

 

De Bondsbrief van 1291 bevindt zich in het Bondsbriefmuseum in de gemeente Schwyz en 

heeft een grootte van 320 × 200 mm waarop zeventien regels in het Latijn zijn geschreven. 

Oorspronkelijk was ze voorzien van drie zegels, maar het zegel van Schwyz is verloren gegaan. 

 

In de naam van de Heer. De eer en het algemeen belang worden bevorderd als voor het behoud 
van rust en vrede deugdelijke verdragen worden gesloten. Laat dus bij allen bekend zijn dat de 
mensen van Uri, de inwoners van Schwyz en de gemeenschap van Unterwalden met het oog op 
de verdorvenheid van deze tijd zichzelf en hun bezit beter willen verdedigen en op passende 
wijze beschermen. Daarom hebben zij in goed vertrouwen beloofd elkaar met raad en daad en 
met persoon en zaak terzijde te staan, zowel in de valleien als daarbuiten. Verder hebben zij 
beloofd met man en macht weerstand te bieden aan allen en ieder die tegen hen of een van hen 
geweld gebruiken, hun last bezorgen of onrecht doen en die aan persoon of bezit schade willen 
toebrengen. Met het oog op alles wat gebeuren kan, heeft elke gemeenschap beloofd de andere 
zo nodig te hulp te komen en indien vereist op eigen kosten zich teweer te stellen tegen agressie 
van kwaadwillende lieden en onrecht te wreken. Om dit daadwerkelijk en zonder slinkse 
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bedoelingen na te leven hebben ze een plechtige eed afgelegd. Met de huidige overeenkomst 

bekrachtigen ze opnieuw het al bestaande, onder ede bezegelde bondgenootschap met dien 
verstande echter dat ieder naargelang van rang of stand verplicht is zijn meerdere onderdanig 
te zijn en te dienen. 

In gemeenschappelijk overleg en unaniem hebben wij beloofd, besloten en verordend dat wij in 
bovengenoemde valleien geen enkele rechter accepteren die dit Ambt  op een of andere wijze 
tegen geld of beloning heeft verkregen of niet in onze regio woont of geen deel uitmaakt van onze 
gemeenschap. 

In geval van onenigheid tussen leden van de bond moeten de verstandigsten onder hen naar 
voren komen en naar hun goeddunken het onderlinge geschil beslechten, en als een partij de 
uitspraak afwijst, moeten de andere leden van de bond tegen haar optreden. 

Bovenal geldt voor hen dat wie een ander op slinkse wijze en zonder aanleiding doodt, het met 
zijn leven moet bekopen, als hij betrapt wordt, tenzij hij kan bewijzen dat hij onschuldig is aan 
genoemde wandaad. De afschuwelijke aard van zijn misdrijf vereist dit. En mocht hij aan het 
gerecht ontkomen zijn, dan mag hij nooit meer terugkeren. Wie de betreffende dader onderdak 

biedt en beschermt, moet uit de valleien geweerd worden, totdat hij uitdrukkelijk door de leden 
van de bond teruggeroepen wordt. 

Wie een van de leden overdag of in de stilte van de nacht op slinkse wijze schade berokkent 
door brandstichting, zal nooit meer als lid van de gemeenschap beschouwd worden. Wie 
genoemde dader beschermt en verdedigt, moet schadevergoeding betalen aan de gedupeerde. 

Als een van de leden een ander van zijn bezittingen berooft of hem anderszins schade toebrengt, 
moeten de bezittingen van de schuldige, indien aangetroffen binnen de valleien, conform het 
recht apart gehouden worden als genoegdoening voor de gedupeerden. 

Bovendien mag niemand andermans bezit in onderpand nemen, behalve als hij onmiskenbaar 
zijn schuldeiser is of borg voor hem gestaan heeft, en dit is slechts geoorloofd met speciale 
toestemming van de rechter in zijn zaak. 

Verder moet ieder zijn rechter gehoorzamen en zo nodig zelf de rechter aanwijzen onder wiens 
gezag hij het liefst voor het gerecht verschijnt. Als iemand zich tegen de uitspraak verzet en als 

ten gevolge van zijn halsstarrigheid een van de leden van de bond schade lijdt, zijn allen 
verplicht deze stijfkoppige persoon een schadevergoeding op te leggen. In geval van oorlog of 
onenigheid tussen leden van de bond en als een van de partijen weigert de uitspraak of de 
vergoeding te aanvaarden, zijn de leden verplicht de andere partij te verdedigen. 

Deze besluiten zijn in het algemeen belang genomen en zullen, zo God wil, voor altijd geldig 
blijven. Als bewijs is het huidige document op verzoek van bovengenoemde partijen opgesteld 
en bekrachtigd met de zegels van de drie bovengenoemde gemeenschappen en valleien. 

Vastgelegd in het jaar 1291 aan het begin van de maand augustus.  
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school- en volksfeest, de tent op de schoolfeestweide en de optocht 
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Wijnkamp  

 

 

De speelgoedwinkel van Ton Oosterbaan 
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Gasfabriek 
 

Het eerste en daarmee oudste bedrijf van de gemeente Goor was het gasbedrijf. In 1867 werd 

een gasfabriek op de Schildtsche Whee gebouwd en in gebruik genomen. Doel was gaslevering 
aan particulieren en bedrijven, eerst uitsluitend voor (straat)verlichting, later ook voor koken 

en verwarming. In tegenstelling tot andere plaatsen, waar het initiatief vaak door particuliere 

maatschappijen werd genomen, nam het gemeentebestuur hier zelf de oprichting en 

exploitatie in handen, om daarmee de voordelen te hebben van de winsten van een dergelijke 

onderneming. In 1914 was er vanwege een sterke toename van het gasgebruik reden voor 
uitbreiding van de fabriek, maar het gemeentebestuur koos voor het stichten van een 

elektriciteitsbedrijf, waardoor de gasfabriek in haar afgifte van gas zou worden ontlast, omdat 

gas grotendeels werd gebruikt voor verlichting. Bovendien bestonden er plannen voor een 

waterleidingbedrijf en door gebruikmaking van elektrische energie kon op de aanschafkosten 

van de drijfkracht voor de waterleiding aanzienlijk worden bespaard. In 1927 bleek uitbreiding 

van de fabriek echter niet tegen te houden en in 1931 werd een geheel nieuwe fabriek 

gerealiseerd.   

Op 17 augustus 1865 kreeg de Goorse gemeenteraad een brief van de Kamer van Koophandel, 

die in Goor was gevestigd. In deze brief werd gevraagd of de gemeente Goor een gasfabriek 

wilde bouwen. De gemeenteraad reageerde negatief en was van mening dat het een particulier 

initiatief moest zijn. Wel wilde men bijdragen bij de oprichtingskosten. Wie het daar niet mee 
eens was was de fabrikant Ten Doesschate. Hij en nog zesenzestig mensen uit Goor maakten 

bezwaar tegen het standpunt van de gemeente. Zij vonden dat de gasfabriek wel degelijk 

gebouwd diende te worden door de gemeente. Aangezien er geen particulieren waren  die de 

gasfabriek wilde oprichten en een groot aantal notabelen op het standpunt bleef dat het door 

de gemeente moest gebeuren ging de gemeenteraad overstag. Er werd een commissie benoemd 

die de kwestie moest onderzoeken. Niet lang daarna kwam er een brief van Engelbert Claessen 
uit Utrecht. De broer van Engelbert woonde in Goor. Zijn naam was Candidus en hij was 

eigenaar van een stuk land op de Malberg. Op dat perceel wilde Engelbert een gasfabriek 

bouwen. De gemeenteraad was niet onder de indruk van het voorstel en nam de brief voor 

kennisgeving aan. Daarna werd in de gemeenteraad een rapport besproken. Dat rapport was 

geschreven door de commissie die overleg had met de directeur Bosch van de gasfabriek te 
Lochem. Voor er een beslissing werd genomen over het bouwen van een gasfabriek vroeg 

commissielid Zigeler werd woord. Hij wenste genotuleerd te zien dat indien er op grond van 

het rapport zou worden besloten tot bouwen van een gasfabriek, de commissie niet 

verantwoordelijk was wanneer de kosten hoger zouden uitvallen. Men was immers uitgegaan 

van de door Bosch verstrekte cijfers. Daarvoor kon de gemeenteraad begrip opbrengen en 

werd ja gezegd tegen de nieuwe krachtbron.  

Twee punten moesten nog besproken worden. Waar komt de gasfabriek en hoe wordt het 

bedrag van drieëndertigduizend gulden bijeen gebracht? De commissie stelde de Schildsche 

Whee voor. De gemeente had daar grond in eigendom. En er was in de directe omgeving een 

belangrijke afnemer. Hoewel niet met name genoemd is hiermee de Twentsche Stoombleekerij 

bedoeld.  Ten Doesschate begon nu moeilijk te doen. Hij was bang dat de fabriek gebouwd 
zou worden bij zijn veldbleek en dat hij daar last van zou hebben. Hij wilde het eerst met zijn 

zoons bespreken. Burgemeester en wethouders kregen opdracht om een plan te maken 

betreffende het benodigde geld. De volgende vergadering kwamen burgemeester en 

wethouders met het plan om door middel van advertenties in de Haarlemsche-, Provinciaal 

Overijsselsche- en Zwolsche Courant donateurs op te roepen om geld beschikbaar te stellen. 

Helaas bleek dat de advertenties weggegooid geld waren. Wel stuurde D.P. Wolterbeek uit 
Amsterdam een bericht. Hij wilde de gasfabriek in eigen beheer bouwen en dan verkopen aan 

de gemeente. Dit voorstel werd door de gemeenteraad afgewezen. Ook het aanbod van J. 

Seelink uit Wierden werd afgewezen. Deze wilde  zesduizend gulden betalen op voorwaarde 

dat hij benoemd zou worden als directeur. 
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Gasfabriek Wheeweg 

 

 Gaslantaarns    

 

 

 

Er werd aan Gedeputeerde Staten toestemming gevraagd of er gebouwd mocht worden. De 
toestemming werd op 2 mei 1866 gegeven. Inzake de financiële problemen werden 

Gedeputeerde Staten opnieuw ingeschakeld. En nu met een verzoek om een lening van 

drieëndertigduizend gulden te verstrekken. Ook op dit verzoek werd positief gereageerd. Toen 

kreeg de drukker opdracht om zesenzestig aandelen te drukken voor vijfhonderd gulden per 

stuk. Ook konden halve aandelen gekocht worden. J.C. Meijer uit Lochem bood aan om 
technisch opzichter de bouw te begeleiden. En mocht later behoefte bestaan aan een directeur 

zou hij geen slechte keus zijn.  

 

Op 6 november 1867 vond de aanbesteding plaats. Het leveren van de machines werd gegund 

aan de gebroeders Stork, toen nog te Borne. Stork werkte samen met de Goorse aannemers 

Jacques Joachiem Bienfait en Christiaan Jacobus ‘t Hooft. Het maken van de putten en de 
gebouwen werd uitbesteed aan Mattheus Franciscus Taverne uit Hengelo samen met 

Damianus Gielen uit Hengelo en de Goorse logementhouder en steenbakker Joseph Schlüter. 

De bouw begon onder het toeziend oog van J.C. Meijer. Waarschijnlijk voldeed hij zo goed dat 
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per 1 september 1865 hij door de burgemeester en wethouders werd aangesteld als directeur 

van de gasfabriek. Hij kreeg een salaris van vijfhonderd gulden per jaar, vrije woning, 

brandstoffen en verlichting en vijf procent van de winst. Meijer zou de Goorse geschiedenis 

ingaan als ‘Gasmeijer’. Met de komst van de gasfabriek werden de straten in Goor voortaan 

verlicht door gas in plaats van olie. Di had tot gevolg dat een aantal bestaande straatlantaarns 
niet meer gebruikt konden worden. Men heeft ze voor zesenzeventig gulden en vijftien cent  

aan de gemeente Vriezenveen verkocht. ‘Eenige paallantaarnen, lantaarns, lampenbollen, 

houten palen en een oliekan en ladder’. 

 

De ervaringen met Gasmeijer waren achteraf niet geweldig. De raadsleden Jannink en Zigeler 
hadden op een avond een gesprek gehad met Mijer en zij hadden geen goede indruk van hem 

gekregen.’Hij kan nog wel een woord zeggen, doch van het eigenlijke van de fabriek weet hij 

nog weinig’, waren ze van mening. Men gaf hem het voordeel van de twijfel en werd hem de 

tijd gegund zich zo snel mogelijk in te werken. Maar een verbetering ten goede zat er niet in. 

Dat bleek uit de  gemeenteraadsvergadering van 27 februari 1869. Raadslid Jannink bepleitte 

de instelling van een vaste commissie van toezicht. Die commissie kwam er, de leden waren 
de burgemeester Götte, de directeur E. Jannink van Arntzenius Jannink en W.H. 

Nieuwenhuys, de directeur van de Twentsche Stoombleekerij.  

 

De exploitatie van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf begon in 1915. De verwachting was 

dat dit bedrijf geen hoge vlucht zou nemen, omdat de meeste gebouwen van gasverlichting 
waren voorzien. Dit veranderde door de hoge gasprijs en de grote voordelen van elektrisch 

licht. Eind 1915 waren er dertig aansluitingen en in 1917 bedroeg dit al driehonderdveertig. 

In verband met een door het Rijk opgelegde schaalvergroting werden zowel het gasbedrijf als 

het elektriciteitsbedrijf in 1987 verkocht aan Cogas. 

 

 

Gashouders  
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Gasfabriek  

 

 
 

 

Ook in 1914 werd het waterleidingbedrijf opgericht en werd er een watertoren met   

dienstwoning gebouwd aan de Markeloseweg. Met de  distributie van water werd in 1915 
begonnen. Het bedrijf werd in de jaren dertig uitgebreid met een machinekamer en een 

waterkelder. Dit bedrijf werd in 1974 overgedragen aan de Waterleiding Maatschappij 

Overijssel, nu Vitens. 

 

Vroeger moest de lantaarnopsteker alle straatlantaarns één voor één aansteken. In de oudste 
lantaarns brandde een kaars. Later kwamen er lampen die brandden op petroleum. Om de 

gaslantaarns aan te steken had de lantaarnopsteker een lange stok bij zich. Aan het einde 

van de stok brandde een klein vlammetje. Daar stak hij het gas in de lamp mee aan. Niet 

iedereen was blij met de komst van de gasverlichting. Er moesten leidingen aangelegd worden, 
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waardoor de straten lange 

tijd open lagen. En waren 

gaslantaarns wel zo 

gezond? Sommige mensen 

dachten dat ze ziek of gek 
zouden worden als ze 

ontsnapt gas inademden. 

Ook zou gas dodelijk zijn 

voor de bomen en planten, 

die bij de lantaarns 
stonden. Het is moeilijk 

voor te stellen dat je thuis 

geen kraan hebt waar 

water uitkomt. Zonder 

stromend water kun je niet 

even douchen of een glas 
water drinken. Toch is dit 

in Goor pas sinds 1915 

mogelijk. In dat jaar werd aan de Markeloseweg een watertoren gebouwd en waterleiding 

aangelegd.  Voor de komst van de waterleiding gebruikten de mensen grondwater. Dat haalden 

ze met putten en pompen omhoog. Drinken, koken, wassen, alles werd met dit water gedaan. 
Doordat het water niet schoon was kon je er ziek van worden. Lange tijd wist niemand dat 

sommige ziekten veroorzaakt werden door vies water. Bron: Entoen.nu.  

 

 

 

 

De hofhorige erven 
 

In de geschiedenis van de oude Twentse boerenerven nemen de hofhorige erven een bijzondere 

plaats in. Niet alleen vanwege hun bijzondere juridische status maar ook omdat er zoveel 

juridische gegevens van bewaard zijn gebleven. Over de oorsprong van de horigheid in onze 

streek zijn verschillende meningen. De één schrijft de invoering ervan toe aan de Saksische 

veroveraars en de ander aan de Franken, terwijl weer anderen de oorsprong nog verder terug 

plaatsen. Over één ding is men het wel eens, de horigen zijn een groep onvrije mensen die 

gebonden waren aan hun grond en woning. Bij verkoop werden de horigen gewoon mee 

verkocht. De term hofhorigen ontstaat als in de vroege middeleeuwen de grootgrondbezitters 

hun bezittingen met daarop de horigen steeds meer organiseren in hofverbanden. De 
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bezittingen liggen meestal ver van de eigenaren. Van die afstand is het moeilijk de pachten te 

innen en andere zaken te regelen. In een bepaalde streek wordt dan één van de boerderijen 

als hof aangewezen en fungeert als inzamelcentrum voor pachten, die dan nog in natura geïnd 

worden. Op de hof zetelt de hofmeyer die toezicht uitoefent op de onder de hof vallende horige 

erven. In de loop der eeuwen worden de pachten omgezet in geldbedragen. Tegen het einde 

van de eerste eeuw was de vorming van het wereldlijk gebied van de bisschop in Twenthe 

afgerond. Zo verkreeg de bisschop tussen de jaren 1027 en 1054 de hof te Goor met de daarbij 

behorende horigen, toen een zekere Adolphus aan bisschop Bernold de curtis Goor schonk 

‘cum omnibus ad eundem locum pertinentibus curtilibus, edificiis, mancipiis, goederen die 

waarschijnlijk oorspronkelijk allodiaal bezit van de graven van Goor waren geweest. Het 

betreft hier boeren die erven bewoonden, gelegen in het noordoostelijk deel van de Graafschap 

Zutphen, doch van oudsher voor een belangrijk deel behoorden tot de Hof Kagelink bij 

Diepenheim. In Overijssel bezat de bisschop in totaal negenentachtig goederen die aangeduid 

worden als hof. Ook onder de Habsburgers en in de republiek bleef deze oude toestand 

voortbestaan. In het jaar 1331 werd het hovenbezit van de bisschop in Twenthe nog uitgebreid 

met eenentwintig hoven. In dat jaar werden de goederen van de graaf Van Dahl, waartoe de 

eenentwintig hoven behoorden, voornamelijk in de omgeving van Enter, Goor, Diepenheim, 

Borculo, Neede en Eibergen aan de bisschop overgedragen. Slechts aan enkele hiervan was 

de hoffunctie gehecht. In de rekeningen van de bisschop over de jaren 1381-1383 treffen we 

slechts zes hoven aan die de volledige hoffunctie uitoefenden, te weten de inning van de 

naturalia en de verschuldigde gelden. Het zijn de hoven te Ootmarsum, Oldenzaal, Delden, 

Borne, Weddehoen en Goor, die zouden uitgroeien tot de zes voornaamste hoven van Twenthe.  

Onder het hof van Goor vielen later tweeëntwintig horige erven. In het jaar 1475 komen we 

het erve Effinck tegen in het schattingregister van de bisschop van Utrecht als een 'bodegoed'. 

De horigen op de bodegoederen moeten bodediensten verrichten tussen de andere 

bodegoederen, zo vaak als de Heer dat belieft. Tot het jaar 1528 is de bisschop van Utrecht de 

landheer van het erve Effinck. In dat jaar draagt de bisschop zijn Overijsselse bezittingen over 

aan keizer Karel V. De bisschop kan de veiligheid niet meer garanderen. De Staten van 

Overijssel worden dan de feitelijke beheerders van de horige goederen die ook overgedragen 

zijn.  

 

Goor, het jaar 1248: de verdrijving van de Graaf van Goor door de bisschop van Utrecht. Het 

jaar 1263: het jaar van de stadsrechtverlening. Het laatste kwart van de dertiende eeuw met 

de ophoging van en grachtaanleg om het Schild. En het begin van de veertiende eeuw met de 

oudste gedateerde ingravingen van bewoning op de ophogingslagen staan in een logisch 

verband. De archeologische gegevens wijzen – in samenhang met historische gegevens – 

onmiskenbaar op een gestichte stad, op een abrupte aanvang van de stad Goor (volgens plan 

van de bisschop?). De stad kan niet min of meer geleidelijk zijn ontstaan uit een oude 

nederzetting ter plaatse. De aanwezigheid van de oudere borcht of kasteel moet uiteraard wel 

van grote invloed zijn geweest. 

  

Het beheer van de bisschoppelijke goederen ging in de late middeleeuwen met veel 

moeilijkheden gepaard. Twenthe had veel te lijden onder de invallen van de Geldersen aan het 

einde van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw. De steden die het zwaar te verduren 

kregen zochten steun bij hun landheer, de bisschop, maar deze was echter niet bij machte 

hun te steunen. Daarom keken deze steden uit naar een andere landsheer en vonden die in 

Karel V. Op 7 januari 1528 kwamen de gezanten van de keizer met de Staten en Ridderschap 

van Overijssel overeen, dat deze hem als Heer zouden huldigen, mits de bisschop daarvoor 

toestemming gaf. Op 12 februari 1528 ontsloeg de toenmalige bisschop Hendrik van Beieren 
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de inwoners van Overijssel van hun eed en stond hun toe dat zij zich aan de keizer 

onderwierpen. Hiermee was het wereldlijk gezag van de Utrechtse bisschoppen in Overijssel 

beëindigd.  De toenemende neiging van het domeinbestuur om de horigen eigenaar te maken 

van de goederen, door hen bewoond en bebouwd, zonder vooraf eerst de wederzijdse rechten 

en verplichtingen te hoeven taxeren, bracht het domeinbestuur er toe om bij wijze van proef 

enkele domeingoederen in Twenthe te veilen. Op 28 juli 1819 volgde een Koninklijk Besluit 

tot verkoop van tien domeingoederen. Deze goederen die voor openbare verkoop in aanmerking 

kwamen waren: 

 

- erve Hademarink of Harberink te Tubbergen; 

- erve Ter Keurst of Boerhof te Ypelo; 

- erve Averakker te Goor; 

- erve Bode te Goor; 

- erve Hofman te Rijssen; 

- erve Aarnink te Oldenzaal; 

- erve Breuking te Holten; 

- erve Geerdink te Twekkelo. 

 

 

  

                  1952, palmpasenoptocht, op de bok Jan Verdriet, schoolfeestweide  

 

De Braakmolen 

 
De Braakmolen is een korenmolen die wekelijks maalt dankzij vrijwillige molenaars. De molen 

werd in 1856 gebouwd met onderdelen van enkele andere molens: de molen van Jobbega uit 

Goor, een oliemolen uit het Westland en de Stoevelaarsmolen (standerdmolen) uit Goor. De 

voeghouten bestaan uit bijna onbewerkte boomstammen. In 1882 wordt de molen gekocht 

door de molenaarszoon W. Otte. In 1915 heeft de eigenaar ook een stoommaalderij gekocht 
aan de Middenstraat waar hij in 1920 naar verhuist. Als gevolg van het gebruik van deze 

motorkracht komt de molen in 1923 buiten bedrijf. In de crisisjaren wordt er tussen 1933 en 

1937 regeringsrogge gemalen voor veevoer. In 1942 is de bovenas nog vervangen door een uit 

1874 stammende van de fabrikant Penn & Bauduin te Dordrecht met nummer 367 en een 

lengte van 5,40 meter. Na ernstig in verval te zijn geraakt wordt de molen in opdracht van de  
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gemeente gerestaureerd in 1951. De molen krijgt Ten Have kleppen op de binnenroede en Van 

Busselneuzen op beide roeden, opslagsilo's en een regulator. In 1972 wordt de molen voor 

43.460 gulden aan de gemeente verkocht, die de molen in 1974 voor één gulden aan de 

Vereniging De Hollandsche Molen, de huidige eigenaar, door verkoopt. In 1988 wordt de op 

4,40 m hoogte zittende stelling vernieuwd en een opslagschuur afgebroken. In 1990 wordt 
een achtkantstijl vernieuwd en krijgen twee velden nieuw riet. De molen heeft één maalkoppel 

met 16der (140 cm doorsnede) kunststenen, die niet alleen door de wind maar ook elektrisch 

door een 35 pk motor kunnen worden aangedreven via een aandrijfriem over een aandrijfwiel 

op de bolspil. Het wiekenkruis met een vlucht van 22,50 meter is op beide 

gelaste roeden uitgerust met het Systeem van Bussel, op de binnenroede in combinatie met 
Ten Have kleppen en op de buitenroede met zeilen. De kap van de molen draait op kruineuten. 

Voor het kruien van de kap zit er op de staart een kruiwiel. De molen wordt gevangen (geremd) 

met een ijzeren bandvang. Het luiwerk kan zowel door de wind als elektrisch aangedreven 

worden. De elektromotor staat boven in de molen onder de kap.  In de molen zit een ijzeren 

mengketel aangedreven door de ernaast staande elektromotor en een houten mengketel, die 

zowel door de wind als elektrisch kan worden aangedreven door de elektromotor boven in de 

molen. 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roeden
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Aandrijving luiwerk en houten mengketel: elektrisch en op de wind 
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De arme mensen 

 

De marken waren verplicht hun armen te onderhouden. Wel werden strikte voorwaarden 

gesteld aan de maximale grootte, omdat dit medegebruik van de markengronden ten kosten 

ging van de gewaarden. Deze nieuwelingen verkregen nimmer waardelen en moesten voor het 

gebruik van de gemene gronden een jaarlijkse vergoeding betalen. Zo'n keuter- of caterstede 

(boerderijtje) mocht niet uitgroeien tot meer dan vijf gebond (ruimte tussen twee gebinten of 

stijlen). De naam keuter of cater leeft nog steeds voort, denkt u eens aan de textielfabriek 

Nijverdal Ten Cate en aan de vele namen met een voor- of achtervoeging met 'kate', 'cate', 

'kotte' of 'keuter'. De woeste markengronden vormden een onlosmakelijk onderdeel van een 

hoeve. Het aantal stuks vee was afhankelijk van het aantal hectare woeste grond waarover 

men kon beschikken. 

 

Zij die door allerlei oorzaken verarmden, of kinderen van niet-bezitters, waren er ellendig aan 

toe. Men hoeft slechts de stadsrekening in de oude archieven der kleine steden na te zien om 

te ontdekken hoe ten hemel schreiend de toestanden waren. In Delden had men een speciale 

voerman die de armen der stad – waar men geen raad mee wist – op zijn wagen laadde en te 

Goor bij het stadhuis afzette. Het hielp bitter weinig, de volgende dag reed een karrenman uit 

Goor met de vracht naar Delden terug, met nog een aantal armen uit Goor erbij. Was het in 

de steden voor zwervende armen onhoudbaar, in de marken en buurtschappen was het nog 

erger. Hier hield men zovele malen per jaar als het werd goedgevonden een complete drijfjacht 



 
 

83 
 

op de honderden ongelukkige paria's, de zogenaamde huttenbewoners. Bovendien had iedere 

marke zijn armenjagers en politie, die dag in, dag uit de armen achterna zat. Dit alles kweekte 

een haard van misdaad op vele plaatsen. De sterksten en brutaalsten onder dit volk 

verschaften zichzelf recht, meestal met knuppel of mes. Was het misschien aan deze 

toestanden toe te schrijven, dat eerst Huttenkloas alleen, later met zijn vrouw en kinderen – 

en met hen vele anderen – diefstallen en inbraken pleegden? Huttenkloas woonde destijds 

aan de weg van Delden en Beckum naar Hengevelde en kerspel Goor. De oudheidkenner Van 

Deinse meent dat de galgen bij voorkeur plachten te staan dicht bij of op een landweer. Het 

is echter even waarschijnlijk dat de plaatsing van de galg willekeurig was. Meermalen zijn er 

kwesties gerezen tussen ‘belandende gerigten’ over de plaatsing, waarschijnlijk een gevolg van 

het streven om ze zoveel mogelijk op de grens van het rechtsgebied te stellen. Het galgenveld 

was bij Goor op de oude gerichtsplaats De Malberg.  

 

In de tijd van Karel de Grote  (742-814)  werd de hoge rechtspraak  in de marke door de graaf 

uitgeoefend, ter plaatse waar de vrije grondbezitters van oudsher bijeenkwamen. Deze plaats 

droeg de naam van de maalstede Mallum of Malberg en de vergadering was het ‘echte thing’ 

(ding), dat drie keer per jaar aldaar gehouden moest worden, bij ‘climmende sonne’.  

 

Een cater is een arm man. Hij heeft geen land, geen rechten, geen hof, geen enkel bezit. Hij 

woont in een schamel huisje en bebouwt een kleine akker. Heeft een cater een koe, dan is dat 

een groot bezit, waar hem de andere caters om benijden, die maar twee of ten hoogste drie 

geiten hebben en die te vergeefs probeerden een kalfje groot te krijgen. Een kalfje vreet steeds 

meer en geeft in het begin niets. Waar zullen zij het voer vandaan halen? Ze hebben geen recht 

op hooi van de rivierweiden. Ze mogen op de wallen en bermen het gras maaien, voor alle 

caters in de marke is daar echter geen hooi genoeg. Is een cater zo rijk, dat hij een koe bezit 

of ook nog een os, dan is het een zorg om aan voer te komen voor de lange winter. Het vee van 

de cater is in het voorjaar soms zo uitgemergeld en vermagerd, dat het niet meer op eigen 

poten gaan of staan kan. Op een kruiwagen moeten ze het dan naar de koeweide brengen en 

liggend begint het arme beest te vreten. Geregeld gebeurt het ook, dat het beest die weelde 

niet meer verdragen kan. De ingewanden zijn geen goed voer meer gewend. Dan sterft zo'n 

magere caterskoe en dat is meer schade voor de bezitter, dan dat een erfgenaam vijf vette 

beesten uit zijn stal moet missen. Een cater moet zorgen, als hij een koe wil houden en wat 

meer land wil huren van de erfgenamen, dat hij veel werk voor ze kan doen, dat hij sterk en 

gezond is. Hoe kan een cater echter sterk en gezond zijn, als hij van klein kind af aan totdat 

hij werken moet – en dat is al vroeg – meestal gebrek en soms honger lijdt? Als een caterszoon 

maar bij een goede en rijke boer in dienst komt, waar hij zich uit de kluiten kan eten, is dat 

al veel gewonnen. Dan kan hij later voor zijn kost werken en misschien een koe houden, ook 

alleen zolang hij gezond en sterk is. Blijft zo'n tengere caterszoon – die geen boer in dienst wil 

nemen omdat hij te minnetjes is – thuis, dat wil zeggen, dat hij hard werken moet zonder wat 

goeds te eten te krijgen, dan sterft hij meestal gauw. De weinigen, die blijven leven lijden 

gebrek en bestaan van de gunsten en gaven der erfgenamen. Sommigen van hen worden 

snijder, lapper, looier, kuiper en verdienen zo hun brood maar weelde kennen ook zij niet. De 

catersvrouwen weven en dat doen ze goed maar ze kunnen  weinig vlas verbouwen. Voor de 

verkoop blijft meestal niet veel over als het hoognodige voor het gezin er af is. De catersvrouw 

krijgt geen stuk grasland toegewezen van de erfgenamen, dat ze scheuren (ploegen) mag om 

er haar vlas te zaaien. Ze zoekt op de woeste gronden een stukje land en oogst van drie keer 

zoveel grond niet half zoveel als de vrouw van een of een erfboerin. 
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Klompenmuseum  

 

Klompen zijn houten schoenen, die door uitholling van een stuk hout worden vervaardigd. Ze 

zijn in de vijftiende eeuw ontstaan uit de zogenaamde platijn, een platte plank met daarover 

een leertje. In de zestiende en zeventiende eeuw kende de klomp een grote populariteit in 

Holland en in de achttiende eeuw was het een alledaags wijdverbreid onderdeel van de 

volkskleding. In het begin van de twintigste eeuw waren er in Nederland ongeveer 

twaalfhonderddertig klompenmakerijen. De klomp, goedkoop en praktisch, kwam er in 

verschillende variaties. Mooi beschilderd voor de zondag of een uitgesneden klomp voor de 

bruidstijd.  Elke streek in Nederland heeft zijn eigen kenmerkende klompen. Zij vormen een 

belangrijk onderdeel van de culturele historie van ons land. 

Het klompenmuseum ’t Oale Ambacht geeft een mooi overzicht van deze historie met een groot 

aantal klompen uit alle delen van Nederland en daarbuiten, zoals België, Frankrijk, Spanje, 

Portugal, Italië, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken. Zelfs zijn er enkele unieke 

klompen uit Afghanistan, Korea, China en Japan. De totale collectie omvat zevenhonderd 

klompen waaronder fraai bewerkte en beschilderde exemplaren. Het museum heeft daarmee 

de grootste tentoongestelde verzameling klompen van Nederland. Het museum heeft tevens 

een verzameling handgereedschappen en de eerste machines voor de vervaardiging van 

klompen. Dit maakt de geschiedenis compleet en interessant voor haar bezoekers. De eigen 

klompenmakers, waaronder Nederlandse en Europese kampioenen, geven in het museum een 

demonstratie van het handmatig klompen maken, op woensdagmiddag gedurende de 

openingstijden of op afspraak. 

Op de 87ste Nationale Klompenkeuring 2018 in Sint Oedenrode is Marinus Roessink in de 

categorie ‘handgemaakte klompen’ op de tweede plaats geëindigd. De door hem gemaakte 

klompen werden door de jury met hoge cijfers gewaardeerd. Met name voor de pasvorm en de 

kwaliteit. Daarvoor kreeg hij van de keurmeesters een negenenhalf. Het ambacht 

klompenmaker is een eeuwenoud beroep en behoort tot het immaterieel cultureel erfgoed.  

 

 

 

Sinds kort beschikt het museum over en paar tripklompen, zogenaamde scharniertrippen, uit 

Frankrijk. De scharnierende verbinding is van leer, aan beide delen vastgezet met koperen 

strippen. De opstaande hiel is eveneens van koper. 
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Janneke Cremers met twee franse klompen 
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Historisch museum 

 

De Stichting Historisch Goor is gevestigd in het voormalig ns-station en is ontstaan in 2002 

uit een fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955, en Stichting Goors 

Historie, opgericht in 1979. De Stichting houdt zich bezig met de geschiedenis van Goor en 

directe omgeving. De Stichting heeft naast het Goors Historisch Museum, dat het verhaal van 

het verleden vertelt, een afdeling Heemkunde. Die afdeling houdt zich bezig met veldnamen, 

genealogie, streektaal. Educatie en het verzamelen en archiveren van foto’s en 

krantenartikelen. 

 
 

Het Goors Historisch Museum is ondergebracht in het voormalige NS-station Goor-zuid, 

gelegen aan de spoorlijn Zutphen - Hengelo. Het station is gebouwd in 1864 door architect 

K.H. van Brederode en was eigendom van de Hollandse Spoorweg Maatschappij, later 

opgegaan in de Nederlandse Spoorwegen. Het is een zgn. klasse 4 station, de op één na laagste 

categorie; Zwolle heeft bijvoorbeeld een klasse 1 station en Markelo een klasse 5.  De Stichting 
Historisch Goor is dus gevestigd in het voormalig spoorwegstation en is in 2002 ontstaan uit 

een fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955 en de Stichting Goors 

Historie, opgericht in 1979. De stichting houdt zich bezig met de historie van Goor en directe 

omgeving. De stichting heeft naast het Goors Historisch Museum een afdeling heemkunde die 

zich bezighoudt met veldnamen, genealogie, streektaal, educatie en archiveren van foto’s en 

krantenartikelen. 
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De spoorlijn Zutphen - Hengelo is als één van de laatste lijnen in Nederland geautomatiseerd 

en tot zolang bleven de stations in gebruik ter bediening van wissels, seinen en overwegen. 

Hierdoor en door veranderende inzichten bij de Spoorwegen om niet meer tot afbraak van 

buiten gebruik gestelde stations over te gaan, zijn de aanliggende stations, zoals Delden, Goor 
en Lochem gespaard gebleven en hebben die inmiddels een andere bestemming gekregen. Het 

station Goor-zuid werd museum. 

  

 

In het verleden was er in Goor nog een station: Station Goor-west, gelegen aan de spoorlijn 

Neede-Hellendoorn. Dit station stond op de plaats van de huidige Jumbo-supermarkt aan de 

Van Kollaan en werd begin jaren zeventig van de vorige eeuw afgebroken. 



 
 

89 
 

 
Station Goor West 
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Station Van Kollaan 

 

Brunnekreef  

 

Erve Brunnekreef, later Breuker 
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Derrick Bronninkreve is geboren voor 1580 en is de zoon van Arent Bruinink. Hij woont te 

Kerspel Goor en heeft een kind, Arend Brunne(n)kreef(t).   

De naam Brunnekreef komt van het erve Bronninkkreef te Goor. Brunnekreef wordt ook ’n 

Sik, Slaamp of de Kremer genoemd. Arent Bruininck is geboren omstreeks 1550 te Goor.  Hij 

is de oudst bekende Brunnekreef. Zijn kind is Derrick Bronninckreve genoemd. De naam is 

een samenvoegsel van Bronnine Krieft, overleden op 17 februari 1764. In 1602 betaald Diriek 

ten Bronnke Rieft pacht aan de drostine Bentink.  
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Arend Brunne(n)kreef(t) is geboren omstreeks 1610 en overleden op 17 februari 1664. Het 

huis en de hof Brunnincreve wordt al genoemd in 1373 als het huis en hof van Arend 

Bronninckcreve. Het erve Bronninckcreve lag ten zuiden van de havezathe Heeckeren, dicht 

tegen de grens van Zeldam (Ambt Delden), op de hoek van de Enterseweg en de Zomerweg 

naar Almelo. Op het erve de Breuker (voormalig erve Bronninckcreve) woonde J. Rottink, 

Enterseweg 200. Tegenwoordig is het een industrieterrein (OAD).   

 

Het Leenregister van Overijssel vermeldt in het Richterambt Kedingen in het kerspel Goor het 

borchleen te Goer, hof Broningreve en de Wijnkamp, Het behoort van 1379-1382 toe aan 
Godert van Heker. Op 6 september 1400 worden Reijnolt van Coeverden (zoon van Reijnolt 

van Coeverden) en zijn broer Wolter van Coeverden als de leenheren genoemd. Na 1557 wordt 

het Huis Heeckeren het Huis te Goor genoemd. In 1682 wordt het leen overgedragen op Huis 

de Hagen te Goor, door Herman Engelbert van Ense tot Heeckeren. Het Huis Broningreve 

wordt in het Verpondingsregister van Twenthe in 1601 genoemd, nummer 2334. Ook in Goor 

is dan al een erve Bronninckreff, nummer 3062. Het erve Bronnincreeff is voor 1829 
verdwenen en lag iets ten zuiden van Huis Heeckeren. 

 

In 1475 behoorde dit erve samen met meerdere boerderijen en Huis Heeckeren aan Reijnold 

van Coeverden. Op 12 augustus 1532 is het erve en Hof Brunnincreve namens Keizer Karel 

de Vijfde beleend aan Roloff van Heekeren te Goor. In 1602 betaald Diriek ten Bronnke Rieft 
pacht aan de Drostine Bentink. In 1616 krijgen de erven Van Coverden het te leen van de 

bisschop inclusief de hof te Brunninkreve.   

 

 

Genealogie van Arent BRUININCK 

  
Arent BRUININCK, geboren ca.1550 te Goor 

Kind: 

1.  Derrick BRONNINKREVE  

 

Derrick BRONNINKREVE, geboren voor 1580  

 
In het Leenregister van Overijssel zien we in het Richterambt Kedingen in de buursschap Goor 

: het borchleen to Goer: den Broningreve en de wiinkamp, het hoort in 1379- 1382 toe aan 
Godert van Heker. 6 September 1400 wordt Reijnolt van Coverden, zoon van Reijnolt, en zijn 
broer Wolter, als de leenheren genoemd. Na 1557 word heet Broningreve het Huis te Goor 
genoemd. In 1682 word het leen overgedragen op de Hagen te Goor, door Herman Engelbert 
van Ensse tot Hekeren. 
Wordt in het Verpondings register van Twenthe in 1601 vernoemd, nr.2334. Ook in Goor is 
dan al een Erve Bronninckreff, nr. 3062. 
 

Zoon van  Arent BRUININCK 

Hij woont te Kerspel Goor 
Kind: 

1.  Arend BRUNNE(N)KREEF(T)  

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12521
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM21021
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12393
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Arend BRUNNE(N)KREEF(T), geboren ca.1610, overleden op 17-02-1664.  

 
Zoon van Derrick BRONNINKREVE 

Kinderen: 

1.  Willem Arends BRUNINGREEF  

2.  Tonnijs BRUININCK, geboren ca.1630 te Goore 

Op Dom. XVI. Trin. sijnde Michaelis dagh, is gecommuniceert, en sijn tot ledematen 
aengewonnen. Tnnijs Bruininck en sijn vrouw Elske Louwen van Zwolle. 
Zoon van Aaltje TEN LUTTEKEN HENGEL 

Gehuwd met Elsken LOUWEN, geboren te Zwolle 

3.  Geuken TEN BRONNINEKREEF  

4.  Marije BR0NNINKREEF, overleden op 19-03-1664 te Goor 

Dochter van Aaltje TEN LUTTEKEN HENGEL 
 

 

Het huis ende hof  Bronnincreve word al vernoemd in 1373 als Arende Bronnincreve hues 

unde hof hadde alzet vour Berendes Bronnincreve. 

 

 
Het erve lag ten noorden van havezathe Heeckeren in de gemeente Goor dicht tegen de grens 

van Ambt Delden op de hoek van de Enterseweg en de Zomerweg naar Almelo, thans heet het 

Erve ‘den Breuker’, bewoont door de familie J.Rottink Enterseweg 200. 

 

In 1475 hoort dit erve samen met meerdere boerderijen en Huize Heeckeren toe aan Reijnold 
van Koverden. Op 12 augustus 1532 is namens Keizer Karel 5de beleend aan Roloff van 

Heekeren te Goor. In 1602 betaald Diriek ten Bronnke Rieft pacht aan de Drostine Bentink. 

In 1616 krijgen de erven van Coverden het te leen van de Bisschop inclusief de hof te 

Brunninkreve.  

 

De naam Brunnekreef is door de jaren heen wel met dertig verschillende variaties geschreven. 
Waar de naam wegkomt is niet met zekerheid te zeggen maar volgens Hekket, de 

naamsdeskundige, zou het eerste deel Brun of Bron komen van de oud sakschise naam 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12521
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12523
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12332
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Bruno, en het tweede gedeelte van, een stuk land van een groter stuk gescheiden. Dus Bruno 

woonde op een stuk land dat afgescheiden was van de havezate Heeckeren. 

 

Het begin van deze genealogie is nogal onduidelijk ook door het slecht te lezen schrift, maar 

ook omdat het men toen nog niet belangrijk vond om alles duidelijk te omschrijven. 
Uit de doopgezinde kerk te Goor zijn de volgende gegevens vermeld. Het is nogal onduidelijk 

door dat de dominee niet altijd namen noemt. In 1664 is er een besmettelijke ziekte. De 

dominee schrijft zoals: vandaag is ook de tweede vrouw van de jonge Arend Brunink overleden 

nadat ze een dochter had gebaard. Engelken word die zelfde dag gedoopt op 6-1-1664. Een 

dag later overlijd Willem die op 23-4-1654 gehuwd was met Engele Driezents Wilgerink uit 
Elsen; Engelken een week oud overlijd op 14-1-1664; 19-3-1664 overlijd dochter Marijke; op 

17-2-1664 nu sterft ook de oude Bronnine Krieft schrijft de pastor, evenzo in 1667 als de oude 

moeder overlijd, weer geen namen. 

 

Als we nu met de genealogie beginnen zien we dat de eerste achternamen nu met ‘ten’ 

beginnen. Dit was meestal het geval als een ander op het des betreffende erve kwam wonen 
en de naam van die boerderij aannam. De aanzet van deze genealogie is gedaan om tot een 

afgerond geheel te komen van de jaren lang onderzoek dat wij gedaan hebben om deze familie 

stamboom te formeren. Nogthans zijn wij er ons van bewust dat deze nog lang niet compleet 

is. De samenstellers van deze genealogie zijn Gerrit Jan Naafs van het Westerhold en Jan 

Hendrik Kolhoop. Zij hebben dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens die Hendrik van de 
Riet al verzameld had. 

 

 

Willem Arends BRUNINGREEF, geboren ca.1630 te Kerspel Goor, overleden op 29-08-

1666 om 12.00 uur te Goor 

Zoon van Arend BRUNNE(N)KREEF(T) en Aaltje TEN LUTTEKEN HENGEL 
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-04-1654 te Rijssen met Engele Driezen WILGERINK, 

geboren ca.1630 te Elsen, overleden op 07-01-1664 te Kerspel Goor. Engele sterft bij 
verlossing van kind, dat bij de doop de naam van haar moeder krijgt. 
Dochter van Dries WILGERINK en Marien. 

Gehuwd voor de kerk (2) op 07-09-1664 te Goor (NH.) met Geesken Arends SCHOENE, 

geboren ca.1640 
Geesken Schoene, dochter van Arent Schoene ui t Bremen, zoals blijkt uit haren vrijbrief. 
In Kerkeboek van Goor; Tussen woensdag 7 en donderdag 8 augustus 1667 sterft die oude 
vrou van die lieen welke onlags in de somer wederom op `t Bronninckrief van Haxbergen 
gecomen sijn. 
Zij was ook ooit gehuwd met Geuken TEN BRONNINEKREEF 
 

Uit het eerste huwelijk: 

1.  NN. Geboren ca.1654, overleden op 06-08-1666 te Goor. Overleden ´aon`t water´, 6 dagen  
voor Goorse Kermisse begraven, out omtrent 12 jaren. 

2.  NN. Gedoopt op 22-02-1662 te Goor, overleden op 12-02-1665 te Goor op 2-jarige leeftijd 

Kindt op `t Bronninkrief. geboren dom.reminisc 1662 [zondag 23 februari]. Overleden op  
zondag 12 febr.1665 te Goor. Aldus het kerkeboek van Goor: het jongste kind van die vrou  
op `t Bronninckrief, omtrent 3 jaar oud sterft. 

3.  Engelken BRONNINKRIEF, geboren op 07-01-1664 te Kerspel Goor, overleden op  

19-01-1664 te Kerspel Goor, 12 dagen oud 

Uit het tweede huwelijk: 

4.  Arend BRUNINK (Brunnickreve)  

5.  Willemken BRONNINKRIEF, geboren 1666 te Kerspel Goor. Gedoopt op de eerste advent  
1666, na het overlijden van de vader. 

 

 

Arend BRUNINK (Brunnickreve), geboren op 09-04-1665 te Kerspel Goor. Gedoopt het 
eerste kind van Willem ten Bronninckrief bij zijn twiede vrou is genoemt Arend na zijn 
Bestvader. 
Zoon van Willem Arends BRUNINGREEF en Geesken Arends SCHOENE 

Ondertrouwd op 25-11-1694 te Haaksbergen, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12393
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12332
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12527
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12523
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12526
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op 26-12-1694 te Haaksbergen. Arent toe Brunnicreve, soon van wijlen Willem te 

Brunnickreef met Aeltjen Wessels, dochter van wijlen Jan Wessels. Beiden wonen aen `t 
Ruwenhorst. Echtgenote is Altien ANNINK (Wessels), geboren ca.1660 

 

Uit dit huwelijk: 
1.  Willem, gedoopt (NH.) op 29-09-1689 te Goor 

2.  Jan, gedoopt (NH.) op 23-12-1691 te Goor 

3.  Berent BRONNINKRIEF, gedoopt op 12-03-1697 te Goor 

4.  NN. BRONNINKRIEF, gedoopt op 02-02-1698 te Goor 

5.  Aeltje, gedoopt op 26-11-1702 te Goor 

 
 

Geuken TEN BRONNINEKREEF, geboren ca.1640 

Zoon van Arend BRUNNE(N)KREEF(T) en Aaltje TEN LUTTEKEN HENGEL 

Gehuwd met Geesken Arends SCHOENE, geboren ca.1640 

Geesken Schoene dochter van Arent Schoene uit Bremen, zoals blijkt uit haren vrijbrief. 

In Kerkeboek van Goor; Tussen woensdag 7 en donderdag 8 augustus 1667 sterft die oude 
vrou van die lieen welke onlangs in de somer wederom op `t Bronninckrief van Haxbergen 
gecomen sijn. 
Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 07-09-1664 te Goor (NH.) met Willem 

Arends BRUNINGREEF. Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 23-04-

1654 te Rijssen met Engele Driezen WILGERINK, geboren ca.1630 te Elsen, overleden 
op 07-01-1664 te Kerspel Goor. Engele sterft bij verlossing van kind, dat bij de doop de naam 
van haar moeder krijgt. Dochter van Dries WILGERINK en Marien. 

 

Uit dit huwelijk: 

1.  Jan BRONNINKRIEFF  

2.  Fredrik BRONNINKRIEF, gedoopt op 30-08-1668 te Goor 
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 26-11-1692 te Goor met Geertjen Jansen 

TANKINK, geboren ca.1670. 

3.  Hermen  

4.  Jenneken BRONNINKRIEF, gedoopt op 21-05-1676 te Goor, overleden op 12-08-1676 te  

Kerspel Goor, 83 dagen oud. 

5.  Wijgbert, gedoopt op 03-08-1679 te Goor 
6.  Hermen Engelbert BRONNINEKRIEF, gedoopt 1681 te Goor. Gedoopt op Dom.12 Trin, dit  

is de toen gebruikelijke datum aanduiding. De doopnamen komen overeen met die Hoogh 
Welgeboren Herman Engelbert Baron van Ensse Heer tot Heeckeren, die in de zelfde maand 
trouwde. 

 

Jan BRONNINKRIEFF, geboren ± 1665 te Kerspel Goor 
Jan is een van de keurnoten van het gericht Kedingen in 1717. 
Zoon van Geuken TEN BRONNINEKREEF en Geesken Arends SCHOENE 

Gehuwd voor de kerk op 30-06-1689 te Goor (NH.) met Geertien of Griete VAN DE GREFTE, 

geboren ca.1668. 

Dochter van wijlen Jan van de Grefte op`t Sprokkelrief. 
 

Uit dit huwelijk: 

1.  Gerrit TEN BRUNNINKREEF  

2.  Judit Lucija, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 26-02-1693 te Goor 

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 20-10-1715 te Delden met Jan WESSELS,  

geboren ca.1690 te Hengevelde 
3.  Jan BRUNINKREEF (Brunink)  

4.  Hendrik TEN BRUNNENKREEF  

5.  Herman Engbert TEN BRONNINKREEF  

6.  Harmine BRONNEKREEF, geboren ca.1700 te Kerspel Goor 

Gehuwd voor de kerk op 17-06-1724 te Rijssen met Lambert KROMMENDAM, 23 jaar oud,  

geboren te Ypelo, gedoopt op 16-01-1701 te Rijssen 
Op plaatsjen Crommendam in Elsenerbroek. 
Zoon van Gerrit KROMMENDAM en Berendien 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12393
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12523
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12523
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM11901
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12535
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12332
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12526
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12538
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM11896
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12329
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12333
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Gerrit TEN BRUNNINKREEF, geboren ca.1690 

Zoon van Jan BRONNINKRIEFF en Geertien of Griete VAN DE GREFTE 

Gehuwd voor de kerk op 05-08-1714 te Neede met Geertjen SCHOLTEN, 

geboren ca.1695 te Neede. 
 

Uit dit huwelijk: 

1.  Jan BRONNEKRIEF, gedoopt op 25-04-1717 te Goor 

2.  Janna, geboren te Deldenerbroek, gedoopt op 24-07-1718 te Delden 

3.  Hendrik BRUNNEKREEFT  

4.  Gerrit, geboren te Deldenerbroek, gedoopt op 01-08-1726 te Delden 
 

 

 

 
 

Stalhouderij Brunnenkreef Grotestraat 
 

 

Op 7 september 1691 werd ‘een stuk lands, genaamt Wijnkamp’ op verzoek van Hermen 

Engelbert van Ensse tot Hekeren en krachtens besluit van Ridderschap en Steden van 25 

november 1690 uit het leenverband ontslagen in ruil tegen de Hagen te Goor. 

 
Dat guet, geheiten Bronincgreve, mit allen synen olden, nyen tobehoren. Bij deze gelegenheid 

tuchtten de broers hun tante Lysbet van Ghoer aan dit goed op 25 februari 1403, Reynalt van 

Cavorden, zoon van heer Reynalt, na opdracht door zijn tante Lijsbet van Ghoer. Bronincgreve 

in den kerspel van Ghoer, een borchleen. Bij deze gelegenheid tuchtte Reynalt zijn tante aan 

dit goed. 
 

http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM11901
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12533
http://www.enterserfgoed.nl/genealogie/brunnekreef/brunnekreef.htm#BM12541
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Het erve Bronninckreff is een hofboerderij en is het centrale middelpunt van een groter 

boerderijcomplex en is een van de boerderijen die behoren tot het landgoed. Op 30 oktober 

1433 is Wolter van Covorden leenheer van den Hoff toe Bronijgreve, item die Wyncampe, die 
in dat borchleen toe Goer hoert. Dat erve, eheiten toe Bronincgreve, mitten luden ende mit allen 
sinen toebehoeren, als dat gelegen is in den kirspel van Ghoer, borchleen tot Ghoer. 
 
De naam Brunnekreef is door de jaren heen wel met dertig verschillende variaties geschreven. 

De herkomst van de naam is niet met zekerheid te zeggen, maar volgens Hekket 

(naamdeskundige) zou het eerste deel Brun of Bron komen van de oud Saksische naam Bruno 

en het tweede gedeelte van een stuk land van een groter stuk gescheiden. Dus Bruno woonde 

op een stuk land dat afgescheiden was van de havezate Heeckeren. Het begin van deze 
genealogie is nogal onduidelijk omdat het men toen nog niet belangrijk vond om alles duidelijk 

te omschrijven. De gegevens komen uit het doopsregister van de doopgezinde kerk te Goor. In 

1664 is er een besmettelijke ziekte.  

 
De dominee schrijft: vandaag is ook de tweede vrouw van de jonge Arend Brunink overleden 

nadat ze een dochter had gebaard. Engelken wordt die zelfde dag gedoopt op 6 januari 1664. 
Een dag later overlijd Willem, die op 23 april 1654 gehuwd was met Engele Driezents Wilgerink 
uit Elsen; Engelken, een week oud, overlijdt op 14 januari 1664; op 19 maart 1664 overlijdt 
dochter Marijke; op 17 februari 1664 sterft ook de oude Bronnine Krieft, aldus de pastor; in 
1667, als de oude moeder overlijdt, zijn weer geen namen vermeldt. 
 
Egbert Jan Brunnekreeft is geboren op 10 april 1825 te Kerspel Goor en overleden op 5 maart 

1878 te Enterbroek op tweeënvijftigjarige leeftijd. Egbert Jan Brunnekreeft wordt ook Slamps 
Egbert Jan genoemd. Hij is de zoon van Gerrit Brunnekreeft en Johanna Gerhardina 
Sprokkereef. Egbert Jan Brunnekreeft is twee keer getrouwd Het eerste huwelijk is op 22 

augustus 1850 met Hendrika Martha Morsinkhoff uit Kerspel Goor. Zij is de dochter van 

Barend Morsinkhoff en Hendrika Kolhoop. Hendrika Martha Morsinkhoff overlijdt op 13 juli 

1860 te Enterbroek op eenendertigjarige leeftijd. Uit dit huwelijk zijn te Enterbroek vier 

kinderen geboren. Het echtpaar komt op 18 juni 1856 met attestatie van de kerk te Goor naar 
Enter.  

 

 
 
Breukersweg, plaats van het erve Brunnekreef 
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Waar nu Havi Travel is was het erve Brunnekreef, later Breukers 

 
 

Omdat de familie ook op het erve Slamp in Enterbroek heeft gewoond, heeft het nageslacht de 

bijnaam Slamp. Een pachtcontract voor een bedrag van vijfenveertig gulden wordt opgemaakt 

door notaris Jalink te Goor op 19 juli 1831 (nr.134) voor het erve Slamp te Enterbroek. 

Verpachters zijn Kolnaar te Borne en pachter Jan Brunnekreeft te Goor, de vader van de 
nieuwe pachters. In 1832 is Hendrik Brunninkreef tapper te Goor en eigenaar van het erve 

Slamp.  

 

Het tweede huwelijk is op 26 september 1862 Hendrina Morsinkhoff. Uit dit huwelijk zijn acht 

kinderen geboren. Hendrina Morsinkhoff is de zuster de eerste vrouw. Het derde kind uit het 

eerste huwelijk is Arend Jan Brunnekreef. Hij is niet getrouwd, evenals zijn halfzuster 
Alberdina. Samen met hun (stief) moeder verhuizen ze naar het erve Voorbroek te Ypelo. Het 

erve Voorbroek is door Hermannes Voorbroek op 2 juli 1867 voor drieënveertighonderd gulden 

verkocht aan Hermannes Schuurhannes. Hun nicht, getrouwd met Hermannes Assink, komt 

bij hen inwonen. 

 
Albert Brunnekreeft is geboren op 16 april 1911 te Kerspel Goor en overleden op 14 augustus 

1986 te Elsenerbroek. Hij is de zoon van Jan Hendrik Brunnekreeft en Arendina Berendina 

Meijer. Albert Brunnekreeft woonde aan de Kolhoopsdijk 10 te Elsenerbroek en was 

landbouwer en campinghouder van de Parel van Twenthe. Hij is getrouwd op 26 september 

1934 met Johanna Margaretha Senkeldam uit Elsenerbroek. Zij is de dochter van de 

landbouwer op het erve Senkeldam, Gerrit Jan Senkeldam en Alberdina Kolhoop. Uit dit 

huwelijk is Gerrit Jan Hendrik Senkeldam geboren. 

Gerrit Jan Brunnenkreef is geboren op 18 februari 1827 te Enter en overleden op 6 december 

1897 te Enterbroek. Hij is de zoon van Hendrikus Bronnenkreef (Holland) en Jenneken 

Truitman (Philipsman). Gerrit Jan Brunnenkreef wordt ook de Kremer genoemd. Hij is wever 

en is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 4 april 1849 met Berendina Nijland uit 

Enter. Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren. Berendina Nijland is op 8 juli 1871 op 

tweeënveertigjarige leeftijd te Enterbroek overleden. Het tweede huwelijk is op 23 september 

1881 met Janna ten Brinke uit Enter. Uit dit huwelijk is Berend Jan Brunnekreef geboren die 

ook de Kremer wordt genoemd. 

Jan Bronnekreef Klein Kolhoop is geboren op 10 februari 1754 te Elsenerbroek en overleden 

op 2 november 1822 te Enter op achtenzestigjarige leeftijd. Hij is de zoon van Teunis (Antonie) 

Brunnenkreeft en Hendrika Klein Kolhoop. Jan Bronnekreef Klein Kolhoop wordt ook Holland 
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genoemd en is landbouwer en timmerman. Hij is drie keer getrouwd. Het eerste huwelijk is 

op 11 juli 1775 met Geesje Rassche uit Enterbroek. Zij is de weduwe van Hendrik Holland, 

zoon van Gerrit Holland en Berendina Morsink. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren. 

Het tweede huwelijk is op 14 augustus 1783 met Jenneken Brugman van het erve voor de 

Brug. Uit dit huwelijk is een kind geboren, Geertje Brunnenkreef Klein Kolhoop. Het derde 
huwelijk was met Marijke van den Berg, de weduwe van Hendrik Ezendam.  

 

Geertje Brunnenkreef (Klein Kolhoop), de dochter uit het tweede huwelijk, is geboren op het 

erve Holland te Enterbroek. Zij is geboren op 28 mei 1784 te Enterbroek en overleden op 5 

december 1822 te Enterbroek op achtendertigjarige leeftijd. Geertje Brunnenkreef is getrouwd 
voor de kerk op 24 september 1808 op vierentwintigjarige leeftijd te Enter met Jan Wolfs 

(Wolves) uit Enterbroek. Na het overlijden van Geertje Brunnenkreef hertrouwde Jan Wolfs in 

1831 met Maria Prins. 

 

Jan Wolves noemt zich ook Brunnekreef, de kinderen worden ook zo genoemd. Hij is de laatste 

boer op het erve Wolves en de vermoedelijke stichter van het erve Oale Wolfs. Jan Wolves is 
de zoon van is de zoon van de landbouwer Gerrit Jan Wolfs (Wolves) en Jenneken (Janna) 

Dreteler. Op bladzijde 385 van het Markeboek van Enter wordt op 17 maart 1812 het volgende 

opgetekend:  

 

Zijn voorts boer Wolfs van de plaats heeft moeten vertrekken en thans zig in een huisje bevind 
welke door de weduwe Siemerink op de gemeentegrond is gezet. Wanneer hij zig met gemelde 
weduwe niet kan verdragen om dit huisjen te blijven behouden worden voor gecommitteerden 
getantaliseerd den zelven een plaats in de marke aan te wijzen ten minsten schade aan de 
bewoners in de buurt.  
 

Op 21 juli 1812 krijgt Jan Wolfs krijgt een plaats op de belt Tappelar toegewezen waar hij een 
huisje of hut kan bouwen, naast het huisje van weduwe Siemerink. 

 

Gerrit Brunnekreef (Slamp) is geboren op 14 november 1904 te Zeldam en overleden op 15 

juli 1988 te Zeldam. Hij is de zoon van Gerrit Jan Brunnekreef en Berendina Morsink. Gerrit 

Brunnekreef woont op het erve Ehman, Enterstraat 2 Zeldam. Hij is getrouwd op 18 juni 1931 

met Aaltje Janssen uit Goor. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, Riek, Barend Willem 

en Minie Brunnekreef. Het eerste kind, Riek Brunnekreef, is geboren op 30 september 1931 

te Zeldam. Zij is getrouwd op 28 mei 1931 in de kerk te Enter met Berend Jan Stokreef uit 

Enterbroek. Hij is landbouwer op het erve Velten. Berend Jan Stokreef is de zoon van Gerrit 

Hendrik Stokreef en Jenneken Berendina Werning. Gerrit Hendrik Stokreef is landbouwer op 

het erve Velten. 

Jan Brunnenkreef is geboren op 26 juni 1792 te Goor en overleden op 3 januari 1864 te Goor. 

Hij wordt ook Jan ten Bronninkreeft genoemd. Jan Brunnenkreef is stalhouder en eigenaar 

van café de Zon te Goor. Hij is de eigenaar van het erve Slamp te Enterbroek. Het erve was 

verhuurd voor vijfenveertig gulden aan Kolnaar. Later wordt het erve Slamp verhuurd  aan 

een neef, Egbert Jan Brunnekreef. Egbert Jan Brunnenkreef wordt ook Slamp genoemd. Jan 

Brunnenkreef is de zoon van Hendrik Brunnekreeft en Maria Trelker. Jan Brunnekreef is 

getrouwd op 9 juni 1817 met Willemina Kolhoop uit Elsenerbroek. Zij is de dochter van de 

landbouwer Marten Oink Kolhoop (Oeijnk, ook Odink) en Jenneken Meijer (Langenhorst). Uit 

dit huwelijk is te Goor Hendrik Jan Brunnenkreef geboren. 

Hendrik Jan Brunnekreeft is geboren op 29 september 1817 te Goor. Hij is stalhouder en 

herbergier op ‘Den Engel’. Op 1 januari 1866 begint Hendrik Jan Brunnekreeft een 

postwagendienst van Goor, via Enter naar Rijssen. Hij is de zoon van Jan Brunnenkreef en 

Willemina (Oink) Kolhoop. Hendrik Jan Brunnenkreeft is getrouwd op 14 juli 1848 met 

Herberdina van Heek uit Delden. Zij is de dochter van de brouwer en logementhouder 

Hubertus van Heek en Gezina ten Bloemendaal. Uit dit huwelijk zijn te Goor vijf kinderen 

geboren. 
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Hendrikus Dreijerink is geboren op 23 augustus 1845 te Bornerbroek en overleden op 12 april 

1915 te Enter op negenenzestigjarige leeftijd. Hij is ganzenkoopman en kerkmeester in de 

roomse kerk te Enter. Hendrikus Dreijerink heeft een hypotheek afgesloten van Hendrik Jan 

Brunnekreef te Goor. De overeenkomst van 21 november 1874 staat in de akte nummer 1844, 

opgemaakt door notaris Veening te Almelo. 
 

Willemina Odink, het vierde kind uit het eerste huwelijk, is getrouwd met de stalhouder Jan 

Brunnekreef. Hij is eigenaar van het erve Slamp te Enterbroek [sectie D nr. 204]. Dit erve is 

verhuurd voor vijfenveertig gulden aan Kolnaar, vastgelegd op 19 juli 1831 in de akte van 

notaris Jalink te Goor. Later wordt het erve Slamp verhuurd aan neef Egbert Jan Brunnekreeft 
(Slamp). 

 

Herman Kolhoop is getrouwd op 18 september 1925 te Markelo met Egberdina Johanna 

(Hanna) Brunnekreef uit Kerspel Goor. Uit dit huwelijk is Berendina Johanna Albertha (Dina) 

Kolhoop geboren, op 25 november 1928. Zij trouwt op 20 mei 1953 met Gerrit Jan Nijmeijer 

van het erve Ulker te Enterbroek. Hij wordt landbouwer op het erve Cloas Herman 
(Bullenaarsweg) te Enterbroek.  

 

Hermannes (Mannes) Mekenkamp is geboren op 5 september 1779 te Enterbroek. Hij is de 

zoon van Gerrit Mekenkamp en Hendrika Fernolds. Mannes Mekenkamp gaat in ondertrouw 

op 25 februari 1806 met Hendrika Siemerink uit Elsenerbroek. Met de volkstelling van 1815 
wonen zij in Markelo nummer 118. Uit dit huwelijk zijn te Enter en te Enterbroek vier kinderen 

geboren. Het eerste kind, Hendrikus, is geboren te Enter en overlijdt op achttienjarige leeftijd. 

Het tweede kind, Gerrit Jan, wordt Brunnekreef genoemd.  

Gradus Nijland is twee keer getrouwd. Het eerste huwelijk is op 23 mei 1799 met Geesken 
Holland uit Enterbroek. Zij is de dochter van Hendrik Holland en Geesje Rassche. Het tweede 

huwelijk is op 18 juli 1820 met Henriette Peddemors uit Enter. Zij is de dochter van Jannes 

Peddemors (Zeendam) en Janna ter Steege van de Maat. Geesken Holland blijft op het erve 

Holland wonen. De stiefouders van Geeske, Jan Brunnekreef en Jenneke Brugman, verhuizen 

naar Enter. Uit de twee huwelijken zijn vijf kinderen geboren.  

Dochter Geesje is getrouwd te Rijssen met de wever Gerrit Brunnekreef uit Elsenerbroek. Het 

echtpaar is te Enter overleden. Gerrit Brunnekreef is met attestatie van Goor naar Enter 

gekomen onder de naam Gerrit Klein Kolhoop. Hij is de zoon van Teunis of Antonie 

Brunnekreef en Lijda Gerrits Hofsté. 
 

In 1864 werd het erve Morsink, gelijktijdig met Slot en Warmelo, geveild. Eigenaar werd 

Hermannus Eeftink in Goor, die het tien jaar later, in 1876, verkocht aan Willem Roekevis, 

die er zelf ging boeren. Roekevis liet in 1889 de boerderij slopen en er werd op ongeveer 

dezelfde plek een nieuwe kleinere boerderij gesticht. Weer tien jaar later, in 1899, verkocht 

Roekevis zijn boerderij met acht hectare grond aan de onderwijzer G.J. Engelbergh. Deze deed 
het in 1915 met elf hectare grond over aan de Goorse caféhouder Brunnekreef. Die  vererfde 

het op zijn beurt in 1955 aan zijn dochter Johanna Hendrika Brunnekreef, die toen al weduwe 

was van Jan Hendrik van den Enk in Diepenheim (Haghoes). Zij verkocht in 1964 bijna acht 

hectare grond, zodat er toen nog een boerderij met vier hectare grond resteerde. In 1986 werd 

het met anderhalve hectare grond aangekocht door de huidige eigenaren de arts Franciscus 
Johannes Maria Kessels en z’n vrouw Nina Maaskant. De eerste bebouwing op de plek van 

boekhandel Waanders te Enter treffen we aan in het jaar 1779. Hendrik ter Morsche, ook 

Volberink genoemd, trouwt dan met Jenneken Koenderink. Na het overlijden van zijn eerste 

vrouw hertrouwt hij met Maria Past, in Enter geboren, maar tot haar huwelijk als dienstmeid 

werkzaam in Amsterdam. In 1810 is Hendrik ter Morsche overleden en in 1828 zijn tweede 

vrouw. In 1811, bij de toekenning van de eerste huisnummers, werd het pand nummer 125 
toegekend. Het pand wordt aangekocht door Hendrik Baeselman. Hij is een koopman uit 

Deventer. Die heeft er zelf niet gewoond, maar heeft het doorverkocht aan Hendrik Kampman. 

Deze Kampman, een horlogemaker, wordt de volgende eigenaar. Je zou kunnen zeggen dat hij 

de eerste juwelier was in Enter. De volgende eigenaar wordt Jannes Brunnekreef, die er 

vervolgens een kruidenierswinkel begint. Als in 1910 de spoorlijn Neede-Hellendoorn met een 
station in Enter geopend wordt, bouwt Brunnekreef een stationskoffiehuis tegenover het 

station.   
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Tegenover De Engel was hotel Brunnekreef die ook een postdienst hadden opgericht. 
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Links is hotel Brunnekreef, de Engel is er tegenover, volgens G.J. Geerts. 

 

 

Hengevelderstraat  
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 1875 

 

 

1900, links café Kemna 
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Openbare wegen  

 

‘Meer langs wège en steggen kleenkt nog ééne stem’. Om Twenthe te kunnen bereiken heeft 

men omstreeks het jaar 1400 de Bandijk in Goor aangelegd en werd een nieuwe weg aangelegd 

over het Daarlervonder. De bestaande wegen in de marken zijn nog steeds hoekig en kronkelig. 

Waarom vraagt men zich af? Bijna steeds gaat dit terug op een oude toestand van 

ondoorwaadbaar broekland, dwarsliggende waterlopen, moeilijk doordringbaar bos, 

verraderlijk moeras en onverzettelijke eigenaars. En onbewust of bewust speelde steeds de 

gedachte mee: laat het zo! Wij hebben er geen last van en weten niet beter en je moet het je 
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vijanden niet te gemakkelijk maken. 

 

Contacten tussen 'het gewone volk' van Holland en Twenthe zullen er in die dagen niet of 

nauwelijks zijn geweest. De reden was de ontoegankelijkheid van het laatst genoemde gebied. 

Dit wordt treffend geïllustreerd door het verhaal van een reiziger die Twenthe in het jaar 1837 

bezocht. 

 

‘De oppervlakte van Twenthe bestaat voor het grootste deel uit onafoogbare heidevelden. 

Bovendien wordt Twenthe van de andere gedeelten der Nederlanden door zijn ligging en den 

aard van zijnen bodem, zoo goed als gescheiden. Die barre, eenzelvige vlakten lokten 

voormaals geenen enkelen vreemdeling uit, om hier bezoeken tot zijn vermaak af te leggen. 

Geen rivier, geen kanaal, geen straatweg doorsneed dit land of verenigde het met de overige 

Nederlanden, waarvan zij door hunne ongebaande en slecht onderhouden wegen zo goed als 

gescheiden waren.’ 

 

De zandwegen met hun problemen droegen er nauwelijks toe bij om het isolement, waarin 

Twenthe zich al die jaren bevond op te heffen. Prins Maurits had midden oktober 1597 vier 

dagen nodig om met zijn legers van Breedevoort naar Enschede te trekken, hemelsbreed een 

afstand van veertig kilometer. Misschien kan het isolement van Twenthe het beste 

geïllustreerd worden aan het feit, dat in de achttiende eeuw vooral in de doopsgezinde kerken 

van Twenthe in het openbaar gebeden werd voor een voorspoedige heen- en terugreis. Tot in 

de negentiende eeuw waren er alleen zandwegen in de marke en de dorpen. 

 

In de veertiende eeuw was er al een weg van Deventer, Holten en Markelo naar Goor. De 

bisschop van Utrecht maakte er gebruik van om zich op de Markelose berg te laten inhuldigen. 

Landkaarten uit het laatst van de zeventiende eeuw tonen een weg van Zwolle over Goor en 

Delden langs Oldenzaal naar Bentheim.  

 

In het jaar 1827 werd de weg Deventer-Hengelo gemacadamiseerd. Macadam is steenslag voor 

wegverharding en is ontwikkeld door de Schotse ingenieur J. Mac Adam (1756-1837). De 

verharde weg Zutphen-Goor werd in het jaar 1841 in gebruik genomen. Wie kent ze niet, de 

wegen met de naden overdwars en de kattenogen op de strepen, bonk-e-bonk-e-bonk doen de 

wielen. Door deze verharding konden de vrachtrijders vijf à zes keer zoveel goederen 

meenemen. Dit verlichtte de vrachtprijzen aanzienlijk. Voor die tijd waren er drie hoofdwegen 

naar Twenthe. De eerste was de Twentse weg van Zwolle – over Heino, Raalterwoold, 

Schuilenburg – via Hoge Hexel naar Wierden en zo naar Almelo. Ook kon men het eerste 

gedeelte van de hessenweg Zwolle -Hardenberg - Hamburg nemen, om dan bij Ommen af te 

slaan en via de Daarlerdijk door de Daarlervenen Wierden te bereiken.  

 

De derde weg liep van Deventer over Holten en Markelo naar Goor. Daar doorkruiste hij door 

de zevenhonderdtwintig meter lange Bandijk het lage en natte Reggedal en liep vandaar naar 

Delden en Hengelo. Behalve deze hoofdwegen waren er secundaire wegen, zoals van Ommen 

via de Hellendoornse brug over Notter naar Rijssen. Of van Rijssen via Enter en Binnengaaits 

naar Delden. Of van Holten over het Rijssense veer naar Almelo. 

 

Bij het vrachtrijden moeten we twee perioden onderscheiden: de periode tot de komst van de 

verharde wegen omstreeks het jaar 1830 en de periode daarna.   Na de komst van de verharde 

wegen bereikte het vrachtrijden een ongekende omvang. In de periode 1830-1860 hebben vele 

boeren zich hiermee bezig gehouden. In het jaar 1839 passeerden achtentwintigduizend 
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wagens Nijverdal over de nieuwe weg van Almelo naar Zwolle. Deze weg werd in dertien jaar 

kapot gereden meestal door de wagens met Bentheimer zandsteen, die soms beladen waren 

met blokken van wel honderd kubieke voeten (2.7 m3) en een gewicht van ongeveer   

zesenhalve ton. In het jaar 1847 kwamen in Enschede vijfendertigduizend vrachtwagens aan 

met een gezamenlijke lading van zevenenveertigduizend vierhonderdvierentwintig (47.424) 

ton. 

 

 

1929, de weg naar Delden wordt verbreed 

 

 

Harm Boon, die omstreeks het jaar 1845 verslag deed van zijn wandelingen in en om Zwolle, 

schreef: 

 

De Dijk (de noordzijde van de Thorbeckegracht) is soms gevuld met deze wagens in een rij 

zonder eind; die voortgetrokken door een paard, 't goederenvervoer naar Twenthe bijna geheel 

hebben ingeslokt. 

 

Het vervoer per as op de straatwegen heeft het weinig aanzien dat de zompen nog hadden, een 

gevoelige knak toegebracht. Ze hadden het vervoersmonopolie van de zompen gebroken. Als 

men bedenkt dat de boeren een maal per veertien dagen reden, dan namen alleen op het 

traject Zwolle-Almelo vijfhonderdzestig boeren aan dit vervoer deel. Met de komst van de 

kanalen en de spoorwegen stortte deze vorm van vervoer grotendeels in. 

 

Voor de komst van de verharde wegen werd het beeld van het vrachtrijden beheerst door de 

hessenwagens. Dit waren kolossale karren die bespannen met vier of meer hengsten in 
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konvooien ver vanuit Duitsland naar Holland trokken. Hun maximum laadvermogen van 

tweeduizendzevenhonderd kilo. Hun gemiddelde lading zal met zes paarden ongeveer twee ton 

zijn geweest. De zware huifkarren waren eigendom van de kooplieden uit Hessen (D). Ze waren 

de vrachtrijders van West-Europa en haalden zelfs koopwaren uit Italië en legden 

verbindingen over land tussen de Noordzee en de Middellandse Zee. De pleisterplaatsen aan 

de weg hadden een wagenschuur met aan twee zijden enorme hoge en brede deuren. De 

hessenwagens konden met hun bespanning zo naar binnen rijden voor stalling. De volgende 

morgen reed men er aan de andere kant weer uit. In het jaar 1850 – dus na de komst van de 

verharde wegen – werd over deze vorm van transport geschreven: 

 

Die transitohandel, nog voor 30 jaar zoo bloeijende, het brood aan duizenden verschaffende, is 

vervallen; getuige de weleer bloeijende herbergen aan de Hoevenbrug, de Lenterschool, de 

Rozeboom, het Tolhek, de Berkummerbrug, het Roode Hart, het Zwarte Paard, de Hongerige 

Wolf, de Schuilenburg, Venebrugge, Lage, Poppe, enz. waar men niet zelden twintig Germaanse 

tongvallen in een etmaal hoorde, en die thans ruïnen der voortijd zijn.  

 

Daarnaast kwamen ook voor karren op smal spoor. Hun aantal was gering. In de zomer van 

1827 passeerden per dag veertig wagens de Nieuwe Brug bij Ommen op de weg van Almelo 

naar Zwolle. De postboeren van Delden zijn niet als vrachtrijdende boeren in de volkstelling 

geregistreerd. Ze werden vermeld als bouwman of boer terwijl ze toch daarnaast goed geld 

verdienden door aan doorgaande reizigers of aan de wagenmeester paarden uit te lenen, die 

na het bereiken van het volgende poststation weer naar huis gingen. Von Bönnighausen had 

niet zo'n hoge dunk van deze vrachtrijdende boeren:  

 

Slechts weinigen in de nabijheid van steden wonende landzaten zetten hun paard en wagen 

in voor vrachtrijden en andere zaken; ze verdienen daardoor aardig veel baar geld, lijden 

echter door het verwaarlozen van de cultuur van hun velden, zo gaat dat gewoonlijk. 

 

Het rijden over de zandwegen ging niet snel. Willem de Clercq klaagde er in zijn dagboek over 

dat ze beter hadden kunnen gaan lopen in plaats van de wagen te nemen. En het ging hier 

niet eens om een zwaar beladen kar maar om een licht wagentje. Verder werd de reis vertraagd 

door de vele herbergen langs de weg, waar de voerlieden steeds een paar kleine glaasjes leeg 

maakten. In het jaar 1813 deed Willem de Clercq over het traject Utrecht-Deventer (80 km) 

met de diligence dertien uur. De paarden liepen vrijwel over het gehele traject stapvoets:  

 

Niets vermoeide me meer, dan de manie van de postiljons om bij alle herbergen te stoppen en 

om hen een van voldoening stralend gezicht te zien krijgen na een hoeveelheid brandewijn. 

 

In het jaar 1834 kwam de klinkerstraatweg tussen Zwolle en Almelo gereed. In het jaar 1830 

werd België onafhankelijk van Nederland en kon de Twentse textielindustrie zich onder leiding 

van de Nederlandsche Handelmaatschappij richten op de koloniën in Oost-Indië, waardoor 

een groot afzetgebied kon worden opgebouwd. In het jaar 1834 opende Thomas Ainsworth zijn 

weefschool in Goor om hem in het jaar 1836 weer te sluiten. In de tussentijd had hij de 

Twentse wevers geleerd te werken met de schietspoel die drie keer zo snel was als de 

ouderwetse 'smietspoel'. Daarna leerde hij de Twenthenaren het kettingsteken waardoor ook 

zij geheel katoenen weefsels konden fabriceren. Daarnaast stelden de markeverdelingen vele 

duizenden in staat tot het bebouwen van eigen grond. Wevers gingen leningen aan, kochten 

één of twee bunder grond en werkten zich krom om de schulden af te betalen. 
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Er was intussen wel wat veranderd. In het jaar 1841 was de grintweg Zutphen - Lochem - 

Diepenheim gereed gekomen en aan nog ingrijpender veranderingen werd gewerkt. In het jaar 

1865 werd de spoorlijn Arnhem - Zutphen - Deventer geopend. In dat zelfde jaar kwam ook 

de spoorlijn Zutphen - Lochem - Hengelo gereed, die hetzelfde jaar werd verlengd naar Almelo, 

Oldenzaal en Enschede. In het jaar 1884 volgde de lijn Winterswijk - Groenlo - Eibergen - 

Haaksbergen - Hengelo en in het jaar 1885 werd de stoomtram van Deventer naar Borculo in 

gebruik genomen. Dan komt in het jaar 1850 de verharde weg klaar van Goor naar Ommen 

die in grote lijnen parallel zou lopen aan de Regge. Het vrachtvervoer met de zompen werd 

langzamerhand vervangen door vervoer over de weg. 

 

Uit gegevens uit de negentiende eeuw weten we, dat er in vroeger eeuwen een tochtsloot liep 

naar het erve Houtman te Zeldam en een tak daaruit naar de schuur van de nabijgelegen erve 

Rappert. De zompen konden via de Potlee en deze tochtsloot tot naast de boerderijen komen 

om daar in te laden en uit te laden. Ook liep de postweg Deventer - Goor - Delden - Oldenzaal 

voor het jaar 1812 over Zeldam en wel vlak langs deze boerderijen. We mogen dus wel 

concluderen dat Zeldam een belangrijk verschepingspunt is geweest. In de 

rentmeesterrekeningen van  uit de zeventiende eeuw komt Zeldam ook voor. In het jaar 1653 

kwam Dirick Hermen 'voer vracht van Deventer tot Zeldam van 20.000 rode stenen ad 2 gl 50 

st dusent.’ In het jaar 1842 schreef de Deventer archivaris J. Van Doorninck, dat door het 

laten vervallen van de Oostendorper sluis in het jaar 1687, die van Ahaus, Ottenstein, 

Aalstede, Wessem en Haexbergen hun goederen niet meer rechtstreeks via de Broam bij 

Buurse naar Deventer verscheepten, maar per as naar Zeldam brachten en vandaar te water 

naar Zwolle lieten vervoeren.  

 

 

 
In 1935 werd de grintweg naar Goor de eerste weg in Enter waar asfaltbeton werd toegepast. 

Op de grintweg werd eerst een laag fijne steenslag aangebracht dat met bezems zo vlak 

mogelijk verdeeld werd. Daarna werd er hete teer over gegoten en tot slot werd dit mengsel 

gewalst. 
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Het transport van zo'n wagenvracht van Stadlohn naar Zeldam kostte '6 gulden hollans, bis 

Zutphen 12 gulden’. Er zijn een aantal 'Anschreibebücher' van deze karboeren bewaard 

gebleven. Uit dat van Robert Winsing, Kleine Mast te Vreden, dat loopt van de jaren 1672 tot 

1813, blijkt dat de meeste ritten naar Zeldam gingen, meestal met 'kapholtz en krummers': 

duigenhout voor tonnen en vaten en kromhout voor de scheepsbouw. Eerst door de 

activiteiten van Antoni Borgerinck werd de rol van Zeldam vanaf ongeveer het jaar 1751 

overgenomen door Binnengaaits bij Enter en later vanaf het jaar 1772 na het graven van de 

Twickelervaart door Carelshaven. Toch werd Zeldam nog in het jaar 1798 in een adem 

genoemd met Carelshaven, Goor en Het Catteler (Binnengaaits). Duidelijke berichten over de 

overlaadfunctie van Zeldam in de negentiende eeuw zijn er niet. Nog in het begin van de 

twintigste eeuw werd door Enterse klompenmakers klomphout van erve Rappert naar Enter 

gevlot.  

 

Bij de toename van het vrachtverkeer is het niet verwonderlijk dat er berichten komen over 

verbeteringen van wegen en overslagaccommodaties. In het markeboek van Enter werd in het 

jaar 1751 aangetekend dat Antoni Borgerinck, de bewoner van Het Catteler de weg van Het 

Catteler naar Delden: de Deldense Dijk had aangelegd. Ook had hij de wegen naar Almelo en 

Borne laten verbeteren. In dat zelfde jaar werd naast de herberg Binnengaaits een schuur 

gebouwd met een doorreed, dat wil zeggen met aan weerszijden grote, dubbele, openslaande 

deuren. Bovendien liet hij in het jaar 1752 de brug bij Binnengaaits over de Regge vernieuwen. 

In een boedelbeschrijving van deze boerderij uit het jaar 1815 komt een hijskraan voor. De 

boerderij werd al genoemd in het jaar 1731, of het  toen al een schippersherberg was is niet 

bekend. In het jaar 1771 werd de boerderij Binnen Jan genoemd.  

 

De verbindingen – zowel te land als te water – lieten ook aan het begin van de negentiende 

eeuw nog altijd veel te wensen over. Van Hogendorp merkte hierover op: 'De grote rijksweg 

van Deventer is op papier gestraat en sedert jaren blijft het daarbij.’ Hij voegde eraan toe dat 

'de karren met goederen twee dagen rijden over den weg, zoo naar Deventer als naar Zwolle.’  

Moesten in het jaar 1798 de Enschedese fabriqueurs de graaf van Dedem  nog smeken om de 

Regge bevaarbaar te maken. Vermoedelijk hadden ze het geld niet. Ze waren toen ook minder 

kapitaalkrachtig dan hun collega's in Almelo. Het kanaal van Zutphen op Hengelo werd in het 

jaar 1820 geraamd op zesduizend gulden waarbij nog een hoeveelheid arbeid in natura nodig 

was. In het jaar 1827 was Twenthe in staat om tachtigduizend gulden op te brengen voor de 

vaart van de baron Van Pallandt. In het jaar 1835 kon het driehonderdvijftigduizend gulden 

fourneren (verschaffen, geld storten) voor de toenmalige kanaalplannen en in het jaar 1849 

zelfs de vereiste elfhonderdduizend gulden voor de Overijsselse Kanalen. Niet alleen de handel 

en het vervoer namen in deze periode zeer sterk toe, ook het kapitaal van de fabriqueurs.   
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Kunstenaars 

 

De zwijgzame cineast stond tussen de korenschoven met een camera om de optocht te filmen 

die afscheid nam van Van Deinse. Ze trokken zwijgend aan hem voorbij: Dingeldein, Cato 

Elderink, Bernink, Jan Jans, Van Haeften, Stroink, Ter Kuile, Sambeek en zoveel anderen. 

Toen hij de laatste man achter de horizon zag verdwijnen is Albert Meyling naar huis gegaan. 

De camera van Meyling is in 1980 niet langer ingesteld op verre verten. Het doelwit wordt 

begrensd door die paar vierkante meter die hem gegeven zijn om uit te rusten van zijn 

omzwervingen door Twenthe. Buiten in zijn tuin dienen zich de onderwerpen aan: bloemen, 

planten en vlinders. Van de kleine wonderen die hem dagelijks omringen heeft hij duizenden 

kleurendia’s gemaakt. Traag kruipt de zon tussen het groen van heggen en struiken. De avond 

valt, schaduwen worden langer. Hoog in de bomen hangen de nestkastjes van Albert. Er zitten 

geen vogeltjes meer op de landingsstokjes, zij zijn uitgevlogen, de optocht achterna.   

In Twenthe organiseerde zich in de omgeving van Goor een aantal kunstenaars rond Folkert 

Haanstra.   Zij woonden en werkten er al ruim voor de oorlog of kwamen als onderduiker naar 

de streek. De herwonnen vrijheid inspireerde hen tot de oprichting van De Nieuwe Groep. 
Hartje winter op de fiets met een pak schilderijen van Markelo naar Hengelo, waar de eerste 

tentoonstelling rond de jaarwisseling 1945-1946 plaats vond. Voor de wederopbouw van het 

centrum waren bij de kruising Oldenzaalsestraat/Weemestraat barakken geplaatst waarvan 

er enkele als noodwinkel en één als koffiehuis diende. Hier maakte De Nieuwe Groep zijn 

entree. Een volgende tentoonstelling vond plaats in het Elektragebouw in Hengelo. Later 
waren er tentoonstellingen in Zwolle, Zutphen, Goor en Amsterdam in het 

Vondelparkpaviljoen. Het ging echter niet goed met De Nieuwe Groep. Ondanks de uitnodiging 

voor een expositie in het Vondelparkpaviljoen en ondanks de aanvankelijk warme 

belangstelling van Sandberg, de directeur van het Stedelijk museum in Amsterdam, lukte het 

niet om een hechte groep te worden. Artistiek gezien bleken er grote verschillen en ook op 

andere punten ontbrak het aan eensgezindheid. Het einde kwam snel en de contacten 

verwaterden. 

Wie waren zij eigenlijk? En waar stonden zij in het landschap van de kunst? Folkert Haanstra 

(1884-1966) was de oudste. Hij was in 1894 geboren in Ee bij Dokkum en groeide op in 

Amsterdam. Hij werd onderwijzer in Goor en kreeg vier zonen. Als kunstenaar was hij 

autodidact. Het feit dat drie van zijn zonen hem navolgden in de kunst zegt veel over zijn 
gedrevenheid. Twee zonen namen deel in de groep, de derde was Bert Haanstra, de beroemde 

cineast. Johan Haanstra (1914-1991) was op dat moment al afgestudeerd aan de 
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rijksacademie kunstoefening in Amsterdam. Folkert  juni or (1920-1985) zou pas in 1953 naar 

de academie gaan. In dat jaar werden de activiteiten van De Nieuwe Groep beëindigd. Van 

Johan is bekend dat hij zich in de vooroorlogse jaren sterk aangetrokken voelde tot het 

verstilde realisme van de Arnhemse schilder Dick Ket. Jan Broeze (1896-1983) werd geboren 

in Elsenerbroek. Hoewel hij enkele jaren les had, eerst van Jan Kruijsen in Brabant en later 
van Jos Beeling in Almelo, is hij ook als autodidact te beschouwen. In elk geval is zijn versie 

van het kubisme op eigen kracht verworven en daardoor hoogst origineel. Wim ten Broek 

(1905-1994) kwam uit Amsterdam en had daar een uitgebreide scholing en praktijk onder 

andere aan de rijksacademie achter de rug. Hij vestigde zich in Goor en leefde vooral van 

opdrachten. Zijn werk was uitgesproken traditioneel van aard. Riemko Holtrop, geboren in 
1914 in Hengelo, bezocht achtereenvolgens academies in Rotterdam, Parijs en Arnhem. Aan 

een vrije en onbelemmerde start kwam hij door de oorlog niet toe. Het werk dat hij in de tijd 

van De Nieuwe Groep liet zien was expressionistisch van karakter. Al snel daarop werkte hij 

experimenteel. Hij maakte deel uit van de Vrij Beelden en exposeerde met deze groep in het 

jaar 1949 in Fodor in Amsterdam. Bas Kleingeld werd geboren in 1910 in Rotterdam. In de 

oorlogsjaren werd hij leerling van Holtrop. Pas na de oorlog zou hij naar de academie in 
Arnhem gaan. Hij vestigde zich in Zwolle, niet als kunstenaar maar als administrateur bij de 

politie. Ben Akkerman (1920) was een beginnend ambtenaar in dienst van de gemeente 

Enschede en door onderduik in contact gekomen met de Goors-Markelose schilders. Hij was 

formeel autodidact en amateur. Zijn ontwikkeling, kennis en belangstelling met betrekking 

tot de kunst was echter aanzienlijk. Hij werkte in een expressionistische stijl en had ondanks 

zijn jeugdige leeftijd al veel ervaring met tekenen en schilderen opgedaan.  

Goed beschouwd waren het de buitenbeentjes van voor de oorlog die zich presenteerden, 

aangevuld met een aantal jongeren die aan het begin van hun carrière stonden. De grote 

verdienste van die buitenbeentjes was dat zij in eigenzinnige vertalingen van de grote 

stromingen van de twintigste eeuw het Twentse landschap een gezicht hadden gegeven. Jan 

Broeze met het kubisme, Holsbergen met het expressionisme, Henk Lamm met de naïeve 
kunst en Folkert Haanstra senior met een combinatie van die drie. Van de jongeren waren 

Riemko Holtrop en Ben Akkerman sterk beïnvloed door het expressionisme. De anderen waren 

met uitzondering van Hubert van Hille overwegend traditioneel academisch of in het 

naturalisme van de beginner bezig. Johan Haanstra begon al in het jaar 1930 als 

portretschilder. Later zou hij, evenals zijn broer Folkert docent aan de academie worden. Ook 
monumentaal werk had geruime tijd zijn aandacht. Bas Kleingeld vond werk in de reclame en 

Jan Schoenaker werd glazenier. Echte doorbraakfiguren zoals Theo Wolvecamp uit Hengelo 

ontbraken. Hij was in de oorlog bij Holtrop in het atelier komen schilderen. Na de oorlog 

vertrok hij naar de academie in Arnhem en vervolgens naar Amsterdam en Parijs. Johan 

Haanstra begon na zijn vertrek van de AKI een nieuw leven. Hij schilderde een totaal nieuwe 

stijl, levendig, sprankelend en eigentijds. En Ben Akkerman schilderde in de spaarzame vrije 
uren die bij een volledige dagtaak als ambtenaar overschoten, een oeuvre bijeen dat sinds het 

midden van de jaren zeventig van de twintigste eeuw de aandacht trekt tot in de hoogste 

regionen van kunstkennend Nederland. Jan Brugge vervulde een rol in het culturele leven 

van Deventer met de oprichting in het jaar 1948 van de jongeren kunstkring Het Prisma   In 

Enschede was Ben Akkerman betrokken bij de Enschedese Kunststichting en doorbrak de 
starheid van het museum met tentoonstellingen van eigentijdse kunst. Als groep speelde De 

Nieuwe Groep geen enkele rol in het proces van de sociale en organisatorische veranderingen, 

die voor het merendeel ook pas veel later op gang kwamen. Deze kunstenaars leverden echter 

een zinvolle bijdrage aan de wederopbouw en aan het culturele klimaat zonder dat we nu 

direct van een renaissance kunnen spreken. 

Folkert Haanstra jr. werd op 13 maart 1920 geboren als jongste zoon van Folkert Haanstra 
sr.. Hij groeide op in een kunstzinnig en talentrijk nest. Naast zijn vader waren twee van zijn 

broers, Johan en Bert, actief als kunstenaar. Haanstra jr. bezocht de kweekschool in Hengelo 

waar hij in 1940 afstudeerde. Hij werd aangesteld als onderwijzer in Markelo; als schilder was 

hij autodidact. 



 
 

113 
 

 

Bert Haanstra 

 

 

Na de oorlog was hij een van de medeoprichters van De Nieuwe Groep, de modernen werden 

ze in het Twenthe genoemd. Op 12 december 1945 was in het atelier van zijn vader Folkert 

Haanstra sr. aan de Iependijk in Goor de oprichtingsvergadering. Daarbij waren naast 

Haanstra jr. aanwezig Folkert Haanstra sr., diens zoon  Johan Haanstra, Riemko Holtrop, 
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Ben Akkerman, Wim Ten Broek, Bas Kleingeld en Jan Broeze. Haanstra sr. was voorzitter, 

Ten Broek secretaris. De Nieuwe Groep speelde een rol in de doorbraak van de moderne kunst 

in Twenthe. Vanaf het begin nam Haanstra jr. deel aan de groepstentoonstellingen van de 

Nieuwe Groep. 

Pas op latere leeftijd combineerde hij een baan als onderwijzer in Arnhem met het volgen van 
avondlessen aan het Teeken- en Bouwkundig Genootschap Kunstoefening/Academie van 

Beeldende Kunsten Arnhem (1953-1956). Hij gaf tekenlessen aan verschillende scholen voor 

middelbaar onderwijs en aan de Pedagogische Academie in Heerenveen. Hij woonde toen met 

zijn gezin in Meppel. In 1963 werd hij benoemd tot leraar aan de Academie Minerva in 

Groningen. Hij vestigde zich in 1964 in Vries en werd lid van het Drents 
Schildersgenootschap. Tussen 1969 en 1974, onderbrak hij zijn betrekking aan de Academie 

om als vrij kunstenaar in zijn onderhoud te voorzien. Hij schilderde in abstract-figuratieve 

stijl landschappen en stillevens. Als monumentaal kunstenaar maakte hij mozaïek- en 

wandreliëfs in Meppel en Zuidwolde.  

Folkert Haanstra sr. haalde in 1903 zijn onderwijzersakte en in 1904 zijn akte voor 

hoofdonderwijzer. Hij was gehuwd met Jansje Schuiveling. Kort na hun huwelijk (1913) kwam 
het echtpaar naar Espelo, waar Haanstra hoofd van de plaatselijke Openbare Lagere School 

werd. Het echtpaar kreeg vier kinderen, allen zoons. Drie daarvan zijn later in de voetsporen 

van hun vader getreden: 

1. Johan Haanstra (1914-1991), monumentaal kunstenaar. 

2. Bert Haanstra (1916-1997), cineast, fotograaf, schilder, tekenaar. 

3. Folkert Haanstra jr. (1920-1985), (wand)schilder, monumentaal kunstenaar, 

tekenaar, graficus. 

In 1916 verhuisde Haanstra sr. naar Goor, waar hij als hoofd van de Openbare Lagere School 

te Markelo-Kerspel Goor werd aangesteld. Huize Haanstra was een plek voor filosofie, kunst, 
muziek en literatuur. Haanstra tekende graag en toen hij vanwege ziekte in 1936 vroegtijdig 

werd gepensioneerd begon hij met schilderen. Als kunstenaar was hij autodidact. 

Eind 1945 was Haanstra sr. een van de drijvende krachten achter de oprichting van De 

Nieuwe Groep. Op 12 december 1945 was in zijn atelier aan de Iependijk in Goor de 

oprichtingsvergadering. Vanaf het begin nam hij deel aan de groepstentoonstellingen van de 
Nieuwe Groep. In 1954 vond zijn eerste eenmanstentoonstelling plaats in het Stedelijk 

Museum in Amsterdam. In 1955 werd hem de Geraert ter Borchprijs toegekend. 

Folkert Haanstra sr. overleed in 1966 in Goor. 

In 1979 schonk de familie van Haanstra aan het Rijksmuseum Twenthe een collectie 

schilderijen, temperaschilderingen, gouaches en krijt- en pentekeningen plus de onderlinge 

correspondentie van zijn zoons over dit werk. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Goor
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Rechts de stalhouderij van de postdienst. 

 

 

Textiel  

 

De basis waarom er een textielindustrie in Twenthe is gekomen is het vakmanschap dat zich 

bij de boerenbevolking ontwikkelde door de noodgedwongen huisindustrie en voldoende 

arbeidskrachten. Omdat deze situatie in geheel Twenthe gelijk was kwamen verschillende 

centra voor textielindustrie in aanmerking. Denk aan Vriezenveen, Rijssen, Goor, 

Haaksbergen, Borne en Almelo die over water te bereiken waren en Ootmarsum, Hengelo, 

Oldenzaal en Enschede die dit voorrecht misten. Het belang van waterwegen ligt voor de hand, 

de transportkosten van grondstoffen en eindproducten liggen veel lager. Rond het jaar 1800 

is de prijs per ton per kilometer over land ongeveer vijf en dertig cent en over water ongeveer 

tien cent. 

 

De Twentse waterwegen zijn nooit denderend geweest, al doet de eerste regel van het Twentse 

volkslied: ‘Er ligt tussen Regge en Dinkel een land’ denken aan veel water. De scheepjes 

waarmee in het jaar 1820 werd gevaren geven een goede indicatie van de grootte van de sloten. 

Over de Schipbeek, de Twickelervaart en de Bornse Aa voeren de potten, scheepjes met een 

inhoud van maximaal twee ton, op de Almelose Aa kon men met zompen tot acht ton 

vervoeren. Deze potten en zompen waren platte ondiepe schuiten waarmee men ook met lage 

waterstand ging varen. Over de Regge en de Vecht was Zwolle bereikbaar. Deventer was al 

sinds het jaar 1425 over water bereikbaar. Op het initiatief van Deventer was toen de oude 

bovenloop van de Regge door een gegraven waterleiding verbonden met de bevaarbaar 

gemaakte Markelose Beek (Potbeek). Op de kaart bekeken moet geconcludeerd worden dat 

het dichtstbijzijnde  verschepingspunt in het jaar 1820 minstens twintig kilometer van 

Enschede lag. 
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Twentse Stoomblekerij 

 

 

 

 

 

Goor heeft een rijke historie als het gaat om de textielindustrie. In 1838 werd de Twentse 

Stoomblekerij Goor opgericht door Thomas Ainsworth. Hij was de zoon van een Engelse 

katoenfabrikant en een uitstekende technicus. Ainsworth was één van de grondleggers van 

de Twentse Textielindustrie.  

 

De weefschool werd door Thomas Ainsworth niet in Enschede maar in Goor gesticht (1833).  

Thomas Ainsworth is reeds lang geleden gestorven (13 februari 1841). Zijn stoomweverij is 

overgenomen door de broers Salomonson uit Almelo. Het is uitgegroeid tot een groot bedrijf 

en in de tweede helft van de twintigste eeuw opgegaan in het textielconcern Nijverdal-Ten 

Cate. De arbeiders in de omgeving spreken nog als vanouds van de Stoombleek, zoals in 
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Nijverdal van de eerste dag af de gewoonte was. Dat klinkt vertrouwt en houdt de band vast 

met het verleden. Zo is Twenthe vergroeid geraakt met de textiel. Voor meer dan de helft van 

de werkende bevolking zijn de spin- en weverijen een tweede huis geweest. Daarom is het zo 

hard aangekomen toen verschillende bedrijven met vertrouwd klinkende namen de poorten 

moesten sluiten. Eind 1967 stonden tien textielfabrieken leeg; in Enschede werden er drie 

afgebroken. Veertig procent van de beroepsbevolking werkte op dat moment nog in de 

textielbedrijven. 

In het jaar 1834 opende Thomas Ainsworth zijn weefschool in Goor om hem in het jaar 1836 

weer te sluiten. In de tussentijd had hij de Twentse wevers geleerd te werken met de 

schietspoel die drie keer zo snel was als de ouderwetse 'smietspoel'. Daarna leerde hij de 

Twenthenaren het kettingsteken, waardoor ook zij geheel katoenen weefsels konden 
fabriceren. Daarnaast stelden de markeverdelingen vele duizenden in staat tot het bebouwen 

van eigen grond. Wevers gingen leningen aan, kochten één of twee bunder grond en werkten 

zich krom om de schulden af te betalen. 

 
In 1838 werd ’s morgens om negen uur de eerste stoommachine van Twenthe in werking 

gesteld. In de hoogtijdagen van de textielindustrie verdienden meer dan zevenhonderd mensen 
hun brood bij de stoomblekerij. 

 

 

 
 

 

Het TSB-terrein is al geruime tijd niet meer in gebruik voor de textielindustrie, maar diverse 

gebouwen herinneren nog aan het textielverleden. Op het terrein zitten nu allerlei bedrijfjes. 
Veel gebouwen - nu vaak nog verstopt achter beplating - dateren uit de periode van de 

wederopbouw. Zo ook de voormalige ververij van de NV Twentsche Stoombleekerij aan de 

Laarstraat. Het is een ontwerp van de regionaal bekende architect Beltman uit Enschede. Het 

TSB-terrein herbergt meer van deze naoorlogse gebouwen. Zo staat er een voormalige 

fabriekshal die is gemaakt van prefab-elementen van gewapend beton (voor die tijd heel 
vooruitstrevend). Deze hal was vroeger in gebruik als tricotfabriek. Op dit moment is hij in 

gebruik als smederij. En dan is er op het terrein ook bijzondere bouwkunst: Op de muur van 

het voormalige goederenpakhuis aan de Laarstraat 105 is een prachtige sgraffito van Wim ten 

Broek te zien. 
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De foto is gemaakt vanaf de kerktoren, zicht op Tuindorp, rechts de pijp van de houtzagerij 

Van Dijk, achter Stoomblekerij met twee pijpen. 
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In het jaar 1861 bestonden er reeds dertien stoomweverijen naast tien stoomspinnerijen in 

Twenthe. Ook nu was het pad van de fabrikanten niet slechts met rozen bezaaid. De grote 

katoencrisis kwam plotseling en hield aan van de jaren 1861 tot 1865. Het is bekend hoe erg 

de industrie door deze ramp werd getroffen, vooral in Lancashire. De fabrieken moesten wel 

stoppen en de handweverij verdween voor een groot deel. Gelukkig dat landbouw en nijverheid 

samengingen anders waren er toen duizenden tot de bedelstaf gebracht. Tot overmaat van 

ramp brak in de maand mei 1862 te Enschede een grote brand uit welke bijna de hele 

binnenstad is zes uur tijds vernielde. Deze catastrofe echter had ook haar lichtzijde. Door 

velen in binnenland en buitenland kwam steun en Enschede verrees weldra als een feniks uit 

haar as. In plaats van de oude fabrieken werden nieuwe gebouwd, met de nieuwste machines. 

Deze stelden de industriëlen in staat de concurrentie met de beste Engelse fabrieken vol te 
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houden. In 1867 waren er reeds weer elf stoomspinnerijen met 

drieënzestigduizenddriehonderdvijftig spillen en dertien stoomweverijen met 

tweeduizendzeshonderd en negenenvijftig weefgetouwen in en om Enschede in werking. Heeft 

Enschede veel te danken aan de broers Van Lochem, Goor aan Ainsworth, Hengelo herdenkt 

met dankbaarheid de doopsgezinde predikant Wolter ten Cate (1701-1796) die zijn hele leven 

voor het welzijn van zijn medeburgers op industrieel gebied heeft gewerkt. Vooral aan hem 

was het te danken dat in de achttiende eeuw de bontweverij te Hengelo begon op te komen, 

het was tevens de eerste damastwever. 

 

Naast de uitbreiding van de weverij en spinnerij moet ik nog wijzen op de toename van enkele 

aanverwante industrieën rond het jaar 1800. Apprêteerderij (de stof door pappen zwaarder 

maken), ververij, kalanderij (glanzend maken) zijn tot grote bloei gekomen. Hierbij mag met 

roem vermeld worden de bekende stoomwasserij en ververij van broers Palthe te Almelo. Een 

paar jutefabrieken te Rijssen en Oldenzaal, enkele tricotfabrieken te Almelo en Vriezenveen, 

een wolspinnerij te Almelo en een nettenweverij van de heren Jannink te Goor hebben enige 

afwisseling gebracht in de eentonigheid van de katoenwereld. Ook waren er nog enkele 

linnenweverijen uit de oude tijd blijven bestaan. Het was vooral de ijzerindustrie die een 

voorname plaats in onze tijd heeft veroverd. De kroon werd gespannen door de bekende fabriek 

van broers Stork te Hengelo, ook te Enschede, Borne en Almelo trof men ijzerfabrieken van 

meerdere of mindere grootte aan. Ik vergat nog de fabrieksplaatsen te noemen: Oldenzaal, 

Rijssen, Wierden, Haaksbergen en Delden. In Salland spant Nijverdal de kroon. Er is slecht 

één zaak die de opkomst van de arbeiderstand in Twenthe in de weg stond, het is de jenever. 

Koning Alcohol deed hier zijn verderfelijke invloed gelden.  

De Schimmelpennincks hebben met Rutger Jan, zijn zoon Gerrit en kleinzoon Rutger Jan 11 

drie generaties lang zowel plaatselijk, regionaal, nationaal en ook internationaal flink aan de 

weg getimmerd. Rutger Jan is in het jaar 1795 bij de bezetting door de Franse troepen van de 

Nederlanden in Amsterdam leider van het Comité Révolutionair, dat de macht van de zittende 

burgemeesters overneemt. Na tien jaar is hij dus één jaar raadpensionaris. Zijn zoon Gerrit is 

onder meer president-directeur van de in het jaar 1824 door koning Willem 1 opgerichte 

Nederlandse Handelmaatschappij en huurt in het jaar 1833 persoonlijk in de 

Hengevelderstraat in Goor een pand waarin Thomas Ainsworth de eerste Twentse weefschool 

begint. In het jaar 1834 wordt Gerrit voor zijn verdiensten verheven tot graaf bij eerstgeboorte. 

Rutger Jan 11 krijgt in het jaar 1874 van koning Willem 111 het recht om de titel van graaf 

te vererven op al zijn nakomelingen. Laatstgenoemde is onder meer minister van financiën en 

grootmeester aan het hof in dienst van koning Willem 11 geweest. De familie 

Schimmelpenninck woont nu al meer dan twee eeuwen in Diepenheim.  

 

Krachtig werd de Twentse industrie aangemoedigd door koning Lodewijk Napoleon, die 

persoonlijk de streek bezocht. Hij reikte een gratificatie van driehonderd gulden uit aan baas 

Jan Maasland, die zich door een vernuftige uitvinding verdienstelijk had gemaakt. Onder zijn 

bestuur beleefden de katoenfabrieken een ongekende bloei, terwijl de linnenfabrieken 

daarentegen meer en meer vervielen. De open zee en een onbelemmerde binnenlandse handel 

kwamen onze nijverheid ten goede, en deze bereikte dan ook in het jaar 1816 een tamelijke 

hoogte. Helaas! Dit zou niet lang duren. In dat zelfde jaar begonnen de Europese volkeren 

onder de schijn van vrede elkaar te bedreigen, door het protectiestelsel in te voeren. Sommige 

goederen werden bij de invoer belast, andere zelfs geheel verboden. Ook onze regering werd 

daarin meegesleept en op 3 oktober 1816 werden de buitenlandse fabricaten zwaarder belast 

en daardoor – noemde men het – de inlandse beschermd. Toen vooral is zonneklaar bewezen 

dat het beschermd stelsel niet in ons kader paste. De welvaart van de fabrieken nam dag op 

dag gestadig af. Daarbij kwam in het volgend jaar een geweldige crisis, die de koophandel van 
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de vier werelddelen trof en gedurende verscheidene maanden de nijverheid lam sloeg. 

Ondanks een merkbare daling van de goederen bleven veel geweven stoffen onverkocht, 

hetgeen de Twentse fabrieken deed wegkwijnen. Er waren toen veel fabrieken want in de vette 

jaren zocht ieder zijn heil in het fabrikant zijn. Smid, bakker en winkelier, ieder die een klein 

vertrekje kon beschikbaar stellen, plaatste er een paar handtouwen of spinstoelen in en 

noemde zich fabrikant omdat het vertrekje, dat de naam werkplaats nauwelijks verdiende, als 

weverij of spinnerij geboekt stond. En intussen toonde de regering weinig animo om de 

industrie in het oosten uit haar diep verval op te heffen. Deze tak scheen meer voor Zuid-

Nederland geschikt te zijn. Daar waren de steenkolen voor het grijpen en de nijverheid was in 

vele streken blijven leven. In het oosten moesten handel, landbouw, veeteelt en visserij maar 

flink worden aangepakt, die beloofden daar een rijke toekomst. Zo scheen Twenthe tot de 

ondergang gedoemd. Doch er zou redding opdagen! Na de sluiting van het Traktaat van 

Londen in het jaar 1824 werd in het zelfde jaar nog te ’s Gravenhage de Nederlandse 

Handelsmaatschappij opgericht. Deze had tot doel onze groothandel tegen Engelse invloeden 

te beschermen en die ook belast werd met het vervoer van verschillende goederen, onder 

andere calicots (Calicoet in Voor-Indië). Deze calicots betrok de maatschappij uitsluitend uit 

de Zuidelijke Nederlanden. Doch daar kwam de Belgische Opstand in het jaar 1830 en nu 

zocht de Handelsmaatschappij naar middelen om die stoffen voortaan in Oost-Nederland te 

doen vervaardigen. Door een onvoorzien toeval werd Twenthe aangewezen om die calicots te 

leveren en zou een Engelsman, Thomas Ainsworth, de tweede grondvester worden van de 

Twentse industrie. Wegens de grote verplichtingen die Twenthe aan de geniale man heeft, deel 

ik enkele bijzonderheden uit zijn leven mee. Thomas Ainsworth was de zoon van één der 

grootste industriëlen uit Lancashire in Engeland. Hij werd in het jaar 1794 geboren en ging 

in het jaar 1815 naar Frankrijk om zich verder te bekwamen. Na enige jaren keerde hij naar 

zijn moederland terug, waarna hij zich – door de beroemde John Cockerill daartoe aangezocht 

– in het jaar 1827 in België vestigde, eerst te Gent, later te Brussel.   

  

 

 

 

Bij het uitbarsten van het oproer in het jaar 1830 week hij uit naar Rotterdam waar hij kennis 

maakte met de heren Van Gelder en Schouten, papierfabrikanten te Wormerveer. Hij stond 

hen gedurende een paar jaar ter zijde met zijn veelzijdige kennis van industrie- en 

handelszaken. In het jaar 1832 ondernam Ainsworth, ten einde de Duitse industrie te leren 

kennen, een studiereis naar de Rijnprovincie en reisde daarbij door Twenthe. In Hengelo 

verbleef hij enige tijd met als doel de omliggende fabrieksplaatsen te bezoeken. Hier werd hij 
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toevallig opgemerkt door Willem de Clercq, de secretaris van de Nederlandse 

Handelsmaatschappij, die met zijn familie een reisje deed door Twenthe. Willem de Clercq, 

ook een zeer begaafd dichter en improvisator (1795-1844), is geboren en gestorven in 

Amsterdam.  Het eerste gesprek tussen de beide mannen ging over de oprichting van een 

stoomweverij voor calicots in Twenthe, om in de behoeften voor het vervoer naar de Oost te 

voorzien. Daarvoor vroeg een Belgische firma een som van drie ton goud. De Clercq verzocht 

Ainsworth om zijn mening omtrent de meest geschikte plaats, welke zich tot de invoering van 

deze tak zou lenen en omtrent de beste wijze om tot het doel te komen. Ainsworth antwoordde 

direct dat er voor de invoering geen geschikter landstreek gevonden kon worden dan Twenthe. 

Nergens toch waren de arbeidslonen lager en de inwoners die tevens aan landbouw deden, 

waren er sedert onheuglijke tijden gemeenzaam bekend met het weven van stoffen, zoals 

linnen, servetgoed, bombazijn. Wat de middelen betrof welke vereist waren voor de oprichting 

van de zaak, zoals de Handelsmaatschappij die voor het vervoer naar Oost-Indië nodig had, 

kon met weinig volstaan. De historisch geworden woorden van Ainsworth waren: ‘Geef mij een 

snelspoel en een arme Twentse jongen en ik zal u in korte tijd calicot leveren!’ Het gesprek 

tussen deze beide grote mannen had grote gevolgen. Het werd de aanleiding tot de oprichting 

van de bekende weefschool te Goor. Deze weefschool werd nog in het jaar 1833 geopend door 

de Handelsmaatschappij, Ainsworth werd directeur. Het was een eenvoudig gebouw, met 

enige licht geconstrueerde Engelse weefgetouwen en voorzien van het nieuwste model 

snelspoelen. Er was tevens een snelspoelmakerij aan verbonden. De snelspoel is een spoel die 

op een paar raadjes tussen de draden van de schering doorloopt. Ze was reeds in het jaar 

1800 in Engeland uitgevonden, doch later aanzienlijk verbeterd door het zogenaamde zweepje, 

een handvat met twee touwen, die rechts en links aan een leren hulsje bevestigd zijn. Deze 

hulsjes werpen bij een ruk aan het handvat de spoel beurtelings naar links en naar rechts 

door de schering heen. Zodat de wever nu maar één hand meer nodig heeft waar hij er vroeger 

twee moest gebruiken. In de weefschool werden eerst enige volwassen mannen aangenomen 

die al snel de nieuwe werktuigen leerden kennen. En deze moesten nu de handelingen leren 

aan kinderen, die van heinde en ver kwamen opdagen. De school was zeer praktisch ingericht, 

voordelig voor alle partijen. De leerlingen betaalden niets maar kregen integendeel na korte 

tijd geld voor het goed dat ze afleverden. De leermeesters verdienden een ruim loon en de 

Handelsmaatschappij maakte winst op de goederen. Het was dus een fabriek en school 

tegelijk. Had een kind dertig gulden oververdiend, dan kon het daarvoor een weefgetouw mee 

naar huis nemen om het werk bij vader en moeder verder voort te zetten. Op school kwam 

dan weer een plaats voor een ander. Zo werd deze nuttige instelling volgens de bloemrijke 

beschrijving van Halbertsma: ‘een bijenkorf, waar de jongeren uitzwermden, terwijl een nieuw 

broed dadelijk hun verlaten plaatsen weer innam!’ Men leerde er hoofdzakelijk losse calicots 

weven, daarnaast werd er toch ook werk gemaakt van marseille, pilow (dik katoen, met caout-

choue geverfd), percal (fijn katoenen weefsel), cambries (gebleekt katoen voor Indisch gebruik), 

drillings (gekeperd katoen) en bont (voor Indische sharongs, beddentijken). Weldra werden 

nog drie andere weefscholen opgericht te Diepenheim, Enter en Holten welke op dezelfde wijze 

werkten. In het jaar 1836 waren in de vier scholen samen vierhonderdvijftig Engelse getouwen 

en in de dertien fabrieken, die er door ontstaan waren, samen zeshonderd. Door deze 

inrichting heeft de Handelsmaatschappij aan Twenthe een dienst bewezen, die niet hoog 

genoeg te waarderen is. Ze leerde de beste wijze van werken kennen en verschafte gratis 

onderwijs. Ook subsidieerde ze grote ondernemingen op het gebied van de textielnijverheid. 

Toen de Enschedese fabrikanten in het jaar 1833 een spinnerij van twaalfduizendvijfhonderd 

spillen wilden oprichten en daarvoor geen geld genoeg bijeen konden brengen, nam de 

Handelsmaatschappij de nog overige aandelen voor zijn rekening. Nog in hetzelfde jaar begon 

de spinnerij, de tweede stoomfabriek in Twenthe, te werken, tot grote verbazing van alle 
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inwoners en die ze de naam ‘de grote stoom’ gaven. Ook in andere plaatsen steunde de 

Handelsmaatschappij dergelijke grote ondernemingen en zij ging nog verder. Te Nijverdal aan 

de Regge richtte ze een factorij voor Twenthe op met Ainsworth als directeur. Daar konden de 

fabrikanten Engelse garens halen, daar moesten ze hun geweven calicots terugbrengen. De 

Maatschappij werd de grote ‘reider’ voor geheel Twenthe. De fabrikanten daalden af tot de 

rang van loonwevers. Hun zelfstandigheid verdween, de vrije concurrentie was onmogelijk. Dit 

had dus een schaduwzijde. De grote calicotvreugde duurde evenwel niet lang. De 

Handelsmaatschappij moest rekening houden met de toenemende concurrentie van de 

Engelsen en de Zwitsers. Deze deden meer moeite om naar de smaak van de eigen bevolking 

te werken. Zo kwam het, dat reeds in het jaar 1841 de bestellingen in Twenthe op zestig 

procent en in het jaar 1842 op tweeënveertig procent van de gewone hoeveelheid van de vorige 

jaren moesten worden gebracht. Dit had voor de calicotsfabrikanten treurige gevolgen: velen 

verloren zelfs hun evenwicht. Na die tijd begon de Handelsmaatschappij geregeld goed aan te 

besteden, waardoor de levering enigszins een zaak van de vrije concurrentie werd. Haar macht 

en invloed in Twenthe werden er daarom minder door. Ze was niets meer dan een gewone 

afnemer, al was het dan ook een grote. Toen na het jaar 1860 weer een nieuw tijdperk van 

nieuw leven voor Twenthe aanbrak, verdween de Maatschappij waaraan het land van de 

Tubanten zijn opkomst te danken had, voorgoed van het toneel. Ainsworth stierf te Nijverdal 

en ligt begraven te Goor, waar op het kerkhof een prachtig monument te zijner eer is opgericht. 

Het draagt het opschrift: 

                             

Aan een nuttig man, Thomas Ainsworth. 
Het dankbare Overijssel. 
 
 
 

 
 
Aan de Laardijk, nu Laarstraat, stond de garenblekerij van Rudolph Abraham Van Groningen. 

Die fabriek is in 1857 opgericht. Aan het begin van de Blauwververij was het textielbedrijfje 

van Jacques Joachim Bienfait. Dit bedrijfje werd in 1862 gesticht en produceerde vanaf 1863. 

In deze omgeving werd ook het textielbedrijfje van C.J. ‘t Hooft gevestigd dat reeds enkele jaren 
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later fuseerde met dat van J.J. Bienfait. Het fabriekje lag bij de begraafplaats aan de 

Laarstraat en betrof een weverij van katoen en linnen. In 1861 verzocht Bienfait aan de 

burgemeester om toestemming tot het oprichten van een stoomweverij met honderdtwintig  

weefstoelen. In dat zelfde jaar plaatste de Twentsche Stoombleekerij een eerste gaslantaarn 

bij de fabriek. 
 

Aan de D.J. Bunschotenstraat zien we nu nog de restanten van het laatste Goorse 

textielbolwerk, de NV Twentsche Stoomblekerij. Dit bedrijf werd in 1857 opgericht. Voordien 

was daar de Goorse Kunstblekerij van Thomas Ainsworth. Dat bedrijf werd na het overlijden 

van Thomas voortgezet door zijn broer Edward en R.A. Van groningen. Zij verkochten het 
bedrijf voor honderdduizend gulden aan een samenwerkingsverband van textielfabrikanten. 

Dat heeft geleid tot de oprichting van de NV Twentsche Stoombleekerij. 

 

Uit het procesverbaal met betrekking tot de oprichting van de Stoomweverij van Bienfait bleek 

dat A.J. Ten Doesschate (gepatenteerd bleker) op 12 december 1861 bezwaar maakte tegen 

de oprichting. De reden was dat de gronden achter zijn huis in gebruik waren als natuurbleek. 
Door het gebruik van het stoomtuig zou de bleek zijn waarde verliezen omdat uit de 

schoorsteen van de fabriek stof en roet kwam. Ondanks dit bezwaar werd op 18 december 

1861 door gedeputeerde Staten aan J.J. Bienfait toestemming verleend voor de oprichting van 

een stoomweverij. Voorwaarde was dat er geen schade mocht ontstaan aan de op de bleek 

liggende lijnwaad door stof en roet. Op 19 juli 1864 schreef Ten Doesschate een brief aan de 
burgemeester en meldde dat hij schade had geleden door roet uit de schoorsteen van de 

weverij van Bienfait al eerder was er sprake van schade geweest maar de overlast werd steeds 

vaker en in steeds grotere mate ondervonden. Op 7 juni 1865 ontving de burgemeester 

opnieuw een klacht van Ten Doesschate. Deze had geklaagd bij Gedeputeerde Staten van 

Overijssel. Deze verzochten de burgemeester een onderzoek in te stellen naar de roetschade 

en tevens te onderzoeken of de roetschade inderdaad afkomstig was uit de schoorsteen van 
de fabriek van J.J. Bienfait. Op grond van het resultaat van het onderzoek werd door GS 

uitspraak gedaan inzake de schuldvraag. J.J. Bienfait werd verplicht om voor 1 november 

1865 de inrichting van de fabriek dusdanig te wijzigen dat rook, roet en stof binnen het 

gebouw dienden te vergaan of te verbranden en geen overlast aan derden zouden bezorgen. 

Het bedrijf diende voor 1 november 1865 aan GS te melden dat er was gewerkt aan de 
opgelegde verplichting tot wijziging van de inrichting van de fabriek. Hieraan werd kennelijk 

gevolg gegeven aangezien de fabriek vergunning kreeg om de productie te hervatten. Dat bleek 

helaas van korte duur. Op november 1865 ontving de burgemeester opnieuw een klacht van 

Ten Doesschate. Meegedeeld werd dat het probleem niet, dan wel zeer onvoldoende was 

verholpen en dat hij nog steeds schade ondervond. Hierop werd door de burgemeester van 

Goor aan de veldwachter Jan Koenderink oprdacht gegeven een procesverbaal op te maken. 
De klacht van Ten Doesschate werd samen met het procesverbaal aan GS voorgelegd. Op 24 

januari 1866 werd door GS aan J.J. Bienfait de verplichting opgelegd om alleen cokes te 

tsoken teneinde geen dan wel minder roet- of stofoverlast te veroorzaken. Gaf men geen gehoor 

aan de opgelegde verplichting dan zou de vergunning voor het in gebruik hebben van een 

stoomtuig worden ingetrokken. Kennelijk leverde het stoken van cokes niet het gewenste 
resultaat op. In mei 1867 viel het werk stil. J.J. Bienfait liet zich uitkopen door C.J. ‘t Hooft. 

Deze zette het bedrijf voort tot het op 25 juni 1874 werd verkocht. de ondertekening vond 

plaats in hotel De Engel. Zo kwam er een einde aan deze textielweverij. De invloed van de wind 

werd verkeerd ingeschat.   

 

Op 17 juli 1873 vroeg de timmerman Evert Hendrik Van Dijk toestemming in de oude 
garenblekerij van Van Groningen een houtzagerij te beginnen. Deze werd aangedreven door 

stoom. Uit het opgemaakte proces verbaal bleek dat er geen bezwaar was. Op 5 september 

1873 werd de vergunning verleend. 

 

Op 13 oktober 1858 vroeg Van Groningen toestemming om het stoomtuig van zijn 
textielfabriek van 15 PK te mogen gebruiken voor de aandrijving van een korenmolen. Op 20 

oktober 1858 werd hem door Gedeputeerde Staten een acte van vergunning uitgereikt het 

stoomtuig werd regelmatig geinspecteerd door de inspecteur 1ste klasse van het Stoomwezen. 

Uit een brief aan de burgemeester van Goor werd gemeld dat er veel onregelmatigheden aan 

het stoomtuig voorkwamen. En dat een ernstige reprimande op zijn plaats was. Het is 
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voorgekomen dat men de stoomketel met kettingen verankerde om wegdrijven ervan tye 

voorkomen. Hoog water uit de beken liep soms in het vuur van de stoomketel. 

 

 
Thomas Ainsworth 

Thomas Ainsworth (Bolton-le-Moors, 22 december 1795 - Nijverdal, 13 februari 1841) was 

een Engels textieltechnicus en wordt beschouwd als de grondlegger van de katoenindustrie in 

Twenthe. 

Na omzwervingen in België en West-Nederland voerde hij vanaf 1831 opdrachten uit in Oost-

Nederland en Westfalen. Een toevallige ontmoeting in Hengelo met Willem de Clercq, 
secretaris van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), leidde tot de oprichting van een 

weefschool in Goor in 1833, waarover Ainsworth de leiding kreeg (tot 1836). Aan Twentse 

wevers werd in snel tempo geleerd te werken op Calicot-getouwen met een verbeterde 

snelspoel. Al snel werden ook weefscholen geopend in Diepenheim, Enter en Holten. 

De textieltechnicus Ainsworth begon proeven te nemen met nog fijnere soorten katoen zoals 

drukkatoen en cambric. De NHM verzocht hem een modelweverij en vlasspinnerij te stichten 

gecombineerd met een agentschap. Zijn keuze viel op de omgeving van het kruispunt van de 

straatweg van Zwolle naar Almelo met de rivier de Regge. In een directievergadering werd een 

naam bedacht voor deze plek: Nijverdal. De eerste steen voor de fabriek werd gelegd op 14 mei  

1836. Ainsworth nam zijn intrek in de nabijgelegen oude havezate De Eversberg. 

Huize De Eversberg was gelegen ten noorden van de weg Wierden naar Nijverdal. Eversberg 

wordt reeds in 1457 genoemd. Van 1612 tot 1867bleef het in bezit van Van Heerdt tot 

Eversberg. De zoon van generaal Willem Hendrik, graaf van Heerdt tot Eversberg, liet de 
voorpoort met muren van een meter dik afbreken. Zijn vader, de generaal had de slag bij 

Waterloo (1815) en de Tiendaagse Veldtocht (1831) meegemaakt. In 1867 werd de havezathe 

verkocht aan Veening die het in bezit had tot 1934. In 1889 werd het kasteel bijna geheel 

afgebroken en werd op de resten een boerderij gebouwd met een herenkamer voor de 

Veenings. 

 

Ainsworth overleed geheel onverwacht op De Eversberg in 1841. Hij werd begraven in Goor, 

waar men zijn grafmonument - door de lokale gemeente uit dankbaarheid opgericht - nog 
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steeds kan bewonderen op de oude gemeentelijke begraafplaats aan de Laarstraat - Herman 

Heijermansstraat.  

In 1832 besloot Ainsworth zijn geluk in Elberfeld, gelegen in Westfalen, te gaan zoeken. In de 
jaren 1831/32 had hij reeds verschillende opdrachten uitgevoerd, onder andere voor Driessen 

uit Aalten, Hofkes uit Almelo en De Maere uit Hengelo. In deze periode kwam hij in contact 

met de Twentse fabrikeurs en met Willem de Clercq, de secretaris van de Nederlandsche 

Handel-Maatschappij, welke laatste hij toevalligerwijze ontmoette in een logement in Hengelo. 

'Geef mij een snelspoel en een Twentse jongen en ik zal u in een korte tijd calicots leveren 
zoveel u wilt', zijn de historische woorden die Ainsworth bij deze gelegenheid volgens de 

overlevering heeft gesproken. Het resultaat van dit gesprek was dat er met goedkeuring van 

de directie van de N.H.M, een weefschool te Goor werd opgericht met het doel de arbeiders in 

Twenthe het gebruik van het nieuwe weefgetouw met de snelspoel te leren. Ainsworth was een 

groot voorstander van het in stand houden van de handweverij en wilde niet overgaan op 

stoomkracht. In  juni  1833 werd de weefschool geopend. De leiding was in handen van 
Ainsworth. Hij kreeg een benoeming voor drie jaren met een salaris van minstens 

vierentwintighonderd gulden per jaar.  

Voor een studiereis naar Engeland werd hem achtenveertighonderd gulden vergoed. Namens 
de N.H.M, huurde Gerrit Schimmelpenninck in Goor voor tweehonderd gulden per jaar een 

vrij grote schuur van de logementhouder August van Delden. Na enige verbouwingen was de 

schuur geschikt voor vijfentachtig getouwen. Onder leiding van Ainsworth onderwezen vier 

geschoolde Engelse wevers de aangenomen volwassen mannen de nieuwe manier van weven 

op de ter plaatse naar Engels model vervaardigde calicotgetouwen, die van de snelspoel met 

zweepje waren voorzien. Een systeem dat ten opzichte van de Belgische snelspoel een verdere 
vooruitgang betekende. Het weven geschiedde nu 2'/2 a 3 maal zo snel, terwijl de wever door 

een gemakkelijker houding zich minder vermoeide. Ook werden er in deze jaren weefscholen 

geopend in Diepenheim, Enter en Holten. De in dienst genomen volwassen mannen waren 

binnen acht weken zover gevorderd, dat zij als leermeesters konden optreden en elk van hen 

een kind onder zijn toezicht kreeg. Daar de school tevens een fabriek was, maakte de N.H.M, 

winst op de daar vervaardigde goederen. 

De Engelsman Thomas Ainsworth was van grote betekenis voor de textielindustrie in Twenthe. 

Als telg uit een Engels fabrikantengeslacht wilde hij in deze streek een textielonderneming 

opzetten. In 1832 ontmoette hij in het Hengelose etablissement De Ster twee lieden met 
eenzelfde missie. Willem de Clerq, die namens koning Willem I en de Nederlandsche Handel-

Maatschappij, de mogelijkheden verkende om Twenthe tot centrum van de textielproductie te 

maken en Charles de Maere, een Belgische ondernemer die hier in dezelfde branche aan de 

slag wilde. Hun bespreking geldt als de start van de textielindustrie in Twenthe. 

Die leidde onder meer tot de oprichting een jaar later, van een weefschool in Goor, onder 

leiding van Ainsworth. Al snel volgde de opening van weefscholen in Diepenheim, Enter en 

Holten. Ainsworth begon ook proeven te nemen met steeds fijnere soorten katoen. De 

Nederlandsche Handel-Maatschappij verzocht hem vervolgens een modelweverij en 

vlasspinnerij te stichten. 

Als vestigingsplaats viel zijn keuze op de omgeving van het kruispunt van de straatweg van 

Zwolle naar Almelo met de rivier de Regge. De textielpioniers bedachten een passende naam 

voor deze plek: Nijverdal. 

De textielindustrie heeft op veel manieren sporen achtergelaten in Twenthe en omgeving. Een 

van die sporen is de graftombe van Ainsworth zelf, op de kleine begraafplaats van Goor. Gevolg 
van een prijsvraag om een monument te ontwerpen dat de ‘vader van de Twentse 

textielindustrie’ waardig zou eren. 

Veertien ontwerpen kwamen binnen. Dat van architect E.S. Heyninckx Mz. uit Amsterdam 
won, een drie meter hoog neoclassicistisch grafmonument van ijzer. IJzergieterij Nering Bögel 

uit Deventer goot de talloze onderdelen waaruit het is opgebouwd. De onthulling was op 12 

juli 1843. Het kunstwerk maakte grote indruk, vooral vanwege het formaat. 



 
 

127 
 

Die indruk maakt het monument vandaag de dag nog steeds, vooral in relatie tot geringe 

omvang van de totale begraafplaats. De tombe staat op een kleine heuvel aan het eind van 

het hoofdpad van het kerkhof. Bron: langsheiligehuisjes.nl. 

In het voorjaar van 1834 kreeg Ainsworth de opdracht van de N.H.M, om fabrikanten 

desgevraagd alle mogelijke informatie te verstrekken. Vele industriëlen maakten van de 

gelegenheid gebruik en zonden een wever om de nieuwe behandeling te leren. In 1834 waren 

er in de vier weefscholen in totaal 450 weefgetouwen. Naarmate het weven met de snelspoel 

meer algemeen bekend raakte, werd het nut van de weefscholen kleiner. Na 1835 verminderde 
dan ook langzamerhand het aantal leerlingen. Het doel van de weefscholen was geweest om 

de nieuwe werkwijze snel in te voeren. Toen dit doel bereikt was, werden zij overbodig. De 

N.H.M, deed in 1836 haar vier weefscholen over aan Gulian Cornelis Arntzenius. Hij kreeg de 

orders die vroeger aan de weefscholen werden gegeven.  De taak van Ainsworth voor de N.H.M, 

was niet afgelopen. Hij begon proeven te nemen met nog fijnere soorten katoen zoals 

drukkatoen en cambric. Ainsworth stelde de directie van de N.H.M, voor een kleine 
modelweverij te stichten. Het plan voor een modelweverij en vlasspinnerij kon gecombineerd 

worden met een nog niet uitgevoerd idee van de N.H.M, om in Twenthe een agentschap te 

stichten voor het in ontvangst nemen en keuren van de goederen. 

Al in het begin van de zestiende eeuw beoefenden veel bewoners in de Hof van Twenthe het 

huisweven in het kader van de zelfvoorziening. Toen omstreeks 1530 de geloofsvervolgingen 

een aanvang namen, vluchtte een aantal doopsgezinden naar Twenthe. Zij namen het geheim 

van hun bloeiende textielindustrie mee en verstonden bovendien de kunst fijn linnen te weven 

en te verhandelen. Zo begon de Twentse linnenhandel, met Almelo als centrum. Wolter ten 

Cate stichtte omstreeks 1750 de eerste bontweverij in Hengelo en Herman en Jan van Lochem 

waren de grondleggers van de bombazijnindustrie in Enschede. 

 

Het monument van Thomas Ainsworth in Goor  

Na de afscheiding van België in 1830 wilde Nederland zich industrieel onafhankelijk maken 
van dit land. De Nederlandsche Handel-Maatschappij, met als president graaf 

Schimmelpenninck te Diepenheim en als secretaris Willem de Clercq, stimuleerde in 

samenwerking met Twentse industriëlen om van Twenthe een tweede Vlaanderen te maken. 
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Daartoe werd in 1833 een weefschool in Goor opgericht, waar al spoedig 86 leerlingen onder 

leiding van directeur Thomas Ainsworth het nieuwe weven leerden. De Engelsman Ainsworth 

introduceerde op die manier zijn verbeterde versie van de snelspoel in Twenthe. Voor het 

sterken van de weefstoffen liet Thomas Ainsworth een fabriekje in Goor bouwen, dat later zou 

uitgroeien tot de Twentsche Stoomblekerij. Naast de school in Goor ontstonden filialen in 
Enter, Holten en Diepenheim. Stormenderhand veroverde de snelspoel Twenthe. In 1836 

besloot de Nederlandsche Handel-Maatschappij, onder protest van Thomas Ainsworth, de 

weefschool en haar filialen te sluiten. De inventaris uit de weefschool te Goor werd voor f 

20.000,‒ aangekocht door G.C. Arntzenius, die daarmee een weverij stichtte die later zou 

uitgroeien tot het Janninkconcern.  

Arntzenius Jannink en Co, opgericht in 1860 en in 1956 overgenomen door Scholten is wel 

de bekendste textielfabriek. Dit bedrijf sloot de deuren in 1974. In Goor werd ook 

confectiegoed gemaakt, door de gezusters Borst. Zij openden in 1929 hun confectiebedrijf 

(later Beijer en Birkenhäger) aan de Schoolstraat. 

Thomas Ainsworth, inmiddels verhuisd naar Nijverdal, stierf plotseling op 13 februari 1841 

op Huize Eversberg. Op 12  juni  1843 werd zijn lichaam bijgezet in een monument op de 

begraafplaats aan de Laarstraat te Goor. Het monument bevat allerlei symbolen, zoals het 
wapen van de provincie Overijssel en de tekst ‘Aan een nuttig man Thomas Ainsworth. Het 

dankbare Overijssel’. Het imposante graf herinnert ons aan de belangrijke rol die Ainsworth 

vervulde als aanjager van de Twentse textielindustrie en daarmee de welvaart van de bewoners 

van de regio. 

 

 

Weefschool, Hengeveldersraat, Goor 

De contacten die Ainsworth had met zijn handelsvriend Cornelis Kuyper wierpen nu vruchten 

af. Als geen ander kende Kuyper de omgeving van de marke Noetsele. De erf-markerichter zal 

Ainsworth deze omgeving ter overweging hebben meegegeven. De directie van de N.H.M, ging 
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akkoord met het voorstel van Ainsworth. Zijn keuze viel op de omgeving van het kruispunt 

van de straatweg van Zwolle naar Almelo met de rivier de Regge. Voor een agentschap was 

geen betere plaats te bedenken. De directie van de N.H.M, huurde voor een periode de oude 

havezate de Eversberg, gelegen in de marke Notter en Zuna, binnen de gemeente Wierden. De 

directie gaf opdracht tot grondaankoop in de marke Noetsele en de omgeving ten westen van 
de rivier de Regge. Aan de zo verworven gronden werd door de directie van de N.H.M, de naam 

Nijverdal gegeven. Ten noorden van de straatweg werd het keurmagazijn gebouwd, ten zuiden 

ervan bouwde Ainsworth, die niet over voldoende eigen middelen beschikte, met kapitaal van 

de N.H.M, zijn modelweverij en vlasspinnerij.  

Ainsworth werd directeur van het agentschap. Voor zijn eigen modelweverij werd op 14 mei  

1836 namens de N.H.M, door notaris G. Kluvers de eerste steen gelegd. Ainsworth kreeg na 

enige tijd zeer bekwame medewerkers naast zich, met name Robert Campbell als agent. Na 

het overlijden van Ainsworth werd geen nieuwe directeur meer benoemd. Campbell bleef 

agent. Als boekhouder was Hendrik Wormser aan het agentschap verbonden, hij zou 
Campbell na diens overlijden opvolgen als agent. Ainsworth is volgens zijn overlijdensakte op 

zaterdagavond 13 februari 1841 omstreeks 10 uur in zijn woning overleden. Rondom zijn dood 

hangt een waas van geheimzinnigheid. Hij werd op verzoek van zijn broer Edward te Goor 

begraven. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Twentse katoenindustrie. Zijn 

graftombe kan men te Goor nog steeds bewonderen. Thomas Ainsworth was getrouwd met 

Jane Bower. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren. Bron: wieiswieinoverijssel.nl.  

 

De weefschool  

Al in het begin van de zestiende eeuw beoefenden veel bewoners in de Hof van Twenthe het 
huisweven in het kader van de zelfvoorziening. Toen omstreeks 1530 de geloofsvervolgingen 

een aanvang namen, vluchtte een aantal doopsgezinden naar Twenthe. Zij namen het geheim 

van hun bloeiende textielindustrie mee en verstonden bovendien de kunst fijn linnen te weven 

en te verhandelen. Zo begon de Twentse linnenhandel, met Almelo als centrum. Wolter ten 

Cate stichtte omstreeks 1750 de eerste bontweverij in Hengelo en Herman en Jan van Lochem 

waren de grondleggers van de bombazijnindustrie in Enschede. 

 

Oprichting weefschool in Goor 
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Weefschool Goor 

In 1833 kreeg de Engelse textieltechnicus Thomas Ainsworth van de Nederlandsche Handel-

Maatschappij (NHM) opdracht de textielindustrie in Twenthe op een hoger peil te brengen. 
Zijn eerste daad was de vestiging van een weefschool in Goor. Hier onderwezen vier geschoolde 

Engelse wevers de mensen in het gebruik van de nieuwe zogeheten snelspoel, waarmee drie 

keer zo snel geweven kon worden dan met de oude smietspoel.  

De door Ainsworth geïntroduceerde snelspoelen werden uit Engeland geïmporteerd, totdat de 
Enterse wiel- en stoeldraaier J.F. Schuitemaker zich toelegde op de vervaardiging en reparatie 

hiervan. Toen Ainsworth een spoel van Schuitemaker werd getoond kon hij niet geloven dat 

deze in Enter was gemaakt. Qua kwaliteit en prijsstelling won de Enterse spoel het van de 

Engelse snelspoelen. Schuitemaker verkocht zijn product aan fabrikanten door heel 

Nederland, waaronder grote firma's als Van Heek en Salomonson. De florerende onderneming 

van Schuitemaker en zijn cruciale rol in de Twentse textielgeschiedenis, is bij het grote publiek 

nooit bekend geworden. 

Al gauw na de vestiging van de weefschool in Goor werden in Diepenheim, Holten en Enter 

eveneens weefscholen gesticht. In Enter wees het armbestuur van de gemeente Wierden 

leerlingen aan die de school mochten bezoeken. Er werden vooral kinderen uit de armste 
gezinnen geselecteerd, die vaak niet naar een gewone school gingen. De Enterse onderwijzer 

E. Leestemaker zorgde dat de kinderen naast het weven voor een deel ook gewoon onderwijs 

kregen. Zo sneed het mes aan twee kanten. De kinderen verdienden wat geld en daarnaast 

kregen ze onderwijs. Een soort leer/werktraject in de negentiende eeuw. Wanneer de kinderen 

hun opleiding afrondden kregen ze een nieuw weefgetouw mee. De kosten daarvan werden op 

hun loon ingehouden.  

Naarmate het weven met de snelspoel algemeen gangbaar raakte, verminderde het nut van de 

verschillende weefscholen. Toen in 1836 voldoende leerlingen waren opgeleid, deed de NHM 

de activiteiten van haar vier weefscholen over aan de Goorse fabrikant Gulian Cornelis 
Arntzenius. Hij concentreerde zijn activiteiten al spoedig in Goor, waarna Leestemaker in 

Enter het fabriekje voortzette. De onderneming was gevestigd in het gehuurde pand aan de 

Dorpsstraat 116. In het fabriekje werden jute koffiezakken gemaakt. Gemiddeld werkten er 

dertig mensen, zowel mannen, vrouwen als kinderen. Een volwassene verdiende vijftig à zestig 

cent per dag. Één jaar voor zijn pensionering kocht Leestemaker het pand. Na zijn dood in 
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1865 zette zijn zoon Arend Jan de onderneming voort. Die verlegde zijn aandacht naar Rijssen, 

waar hij in 1865 als boekhouder in dienst trad bij de firma Ter Horst. In Enter bleef een 

opzichter het fabriekje runnen. 

  

Crisis leidt tot staking 
1931 1932 

 

De wereldwijde depressie, die in 1929 door de beurskracht op Wall Street in gang is gezet, 

slaat ook in de Twentse textielindustrie hard toe. Eén van de maatregelen om de kosten te 

verlagen is dat arbeiders meer weefgetouwen tegelijk moeten bedienen. 
 

Uit protest tegen de verhoogde werkdruk én een aangekondigde loonsverlaging van tien 

procent leggen in december 1931 meer dan 16.000 arbeiders in en rond Enschede het werk 

neer. De solidariteit tussen de diverse vakverenigingen laat veel te wensen over. In april 1932 

verloopt de staking, omdat de confessionele bonden de loonsverlaging alsnog accepteren. De 
socialistische organisaties zien dit als verraad. Het gevolg is een breuk in de 

arbeidersbeweging, waardoor de machtspositie van de bonden wordt uitgehold. Stakingen 

komen in de rest van de jaren dertig nauwelijks meer voor. Bron: Jan ten Hove 

 

 

 

Stakende wevers voor de poort van textielfirma Jannink te Enschede, eind 1931. (Nationaal 

Archief) 

Ook bij Jannink in Goor begint het onrustiger te worden. De bontwevers moeten in plaats van 

vier, voortaan zes weefgetouwen gaan bedienen. Verder worden ongehuwden en vrouwen 

ontslag aangezegd. Dat stuit op felle tegenstand. Wanneer een van de bontwevers weigert op 

de eisen van de directie in te gaan wordt hij voor de keus gesteld: of accepteren of onmiddellijk 
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ontslag. Hij accepteert niet waarop hij op staande voet wordt ontslagen.  Alle bontwevers zijn 

solidair met hun collegas en leggen het werk neer. Er wordt een gesprek aangevraagd met de 

directie hetgeen wordt geweigerd. Dat heeft tot gevolg dat de witwevers zich aansluiten en het 

werk in de gehele fabriek wordt stopgezet. Daarmee is het conflict een feit. Na vijf dagen wordt 

een compromis gesloten. Niemand zal worden ontslagen en de man die was ontslagen wordt 

weer aangenomen. Er zal een proef worden gedaan met het zes getouwenstelsel. 

Het aantal werklozen blijft toenemen. Een aantal wordt ingezet in het kader van de 

werkverschaffing bij de ontginning van het Vuile Goor. Dat was een gebied tussen de 

Enterseweg en de Mossendamseweg, in de omgeving van erve Kranenmors te Zeldam. Bij de 

werkzaamheden werd een tariefstelsel ingevoerd, hoe meer productie hoe meer loon. 

Verschillende raadsleden maakten bezwaar. ‘Men moet er rekening mee houden dat 

grondwerken ongewoon en tevens zwaar werk is en daarom is de zweep van het stukloon 

ongewenst’, alsdus raadslid Gies. Goor krijgt verschil van mening met de minister van 

binnenlandse zaken en landbouw. De minister is van mening dat de werklozen in de 

werkverschaffing teveel verdienen. Een uurloon van vijftig cent is volgens hem te hoog en zou 

het weekloon van een fabrieksarbeider overtreffen. Burgemeester Van der Sluis vindt dat onzin 

want de wevers verdienen meer dan de werklozen in de werkverschaffing. In februari 1931 

worden vijfentwintig wevers aangenomen bij Jannink en een week later nog eens tien. Maar 

vier maanden later wordt aan dertig wevers ontslag aangezegd. Hoewel de 

graafwerkzaamheden aan het zwembad niet helemaal naar wens verlopen wordt vooruitlopend 

op de opening in februari 1931 Nannings uit Den Helder tot badmeester benoemd. De 

ontvanger van de directe belastingen had zitting in een klein kantoor aan de Van Kollaan. 

Behalve dat je bij hem de belasting kunt afdragen kun je er ook een gratis fietsplaatje 

aanvragen. Heb je dat niet bij je dan krijg je een bon van veldwachter Wondergem. Er komt 

steeds minder werk en in de Weitemanslanden die worden ontgonnen worden uurlonen 

betaald van zeventien tot vierentwintig cent. In 1932 verlaagd de zuivelfabriek Weddehoen de 

lonen met vijf procent.  

Alles wordt in het werk gesteld om de situatie van de werklozen eneigszins draaglijk te maken. 

Het Sint Josephgebouw wordt elke morgen en middag opengesteld en er wordt gratis koffie, 

tabak en lectuur verstrekt. In de Groote Sociëteit  wordt gratis de film ‘de graaf van Monte 

Christo in elf acten gedraaid. De Goorse bestuurdersbond biedt vijf dagen in de week 

gelegenheid tot ontspanning in hotel Kobes. De ontspanning in de open lucht laat nog even 

op zich wachten. J.H.C. Ten Thije van de Goorse IJsclub gaat controleren of het ijs 

betrouwbaar is op het Grote Gat. Hij zakt echter door het ijs en daarmee is het bewijs geleverd 

dat het ijs niet sterk genoeg is.  

In mei 1932 raakt de achttienjarige Welberg uit Goor gewond bij werkzaamheden aan het 

Twenthe-Rijnkanaal. Zijn been moest worden geamputeerd. Zeven mannen uit Goor werkten 

ook aan het kanaal en op zekere dag stopten zij volgens de ploegbaas een paar minuten te 

vroeg met werken. Dat betekende onmiddelijke schorsing. Bij de werkzaamheden aan het 

kanaal werden nog eens zes mannen uit Goor geschorst. Zij meenden dat de put die zij hadden 

uitgegraven niet goed was nagemeten waardoor ze meer grond kregen te verwerken dan werd 

uitbetaald. Toen zij een nieuwe put kregen uit te graven ontstond hierover weer verschil van 

mening waarop zij werden geschorst. Dertig arbeiders uit Lonneker die bij Goor aan het kanaal 

werkten werden geschorst omdat zij protesteerden dat zij een uur geen loon betaald kregen. 

De trein met kipkarretjes was buiten hun schuld uit de rails gelopen. Zij konden dus een uur 

lang niet werken. Op een gegeven moment was de maat vol. Bij de Weldammerbrug werd 

uitvoerder Dertien dusdanig door getergde werklozen mishandeld en vanaf het talud in een 

diepe put gegooid. Hij werd bewusteloos aangetroffen door dokter Lieneman die erbij geroepen 

was.  

De situatie heeft gevolgen voor de landspolitiek. Er is een nieuwe partij  opgericht die een 

betere wereld beloofd. De leider van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB), Anton 
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Mussert komt hoogstpersoonlijk naar Goor om op het Schild het groepshuis van de plaatselijk 

afdeling te openen.  

‘Maandagmiddag om 3 uur werd de Goorse bevolking opgeschrikt door het in werking stellen 

van de stoomfluiten van Weddehoen, Jannink en TSB.  Het betrof hier een proef teneinde de 

inwoners te waarschuwen als veiligheidsmaatregel bij een eventueelen luchtaanval.’  

Twee maanden later staat in de krant dat in de nacht van donderdag op vrijdag van elf tot 

twaalf uur een verduisteringsproef gehouden zal worden in verband met eventuele 

luchtaanvallen. De veldwachter bekeurde Holterman uit Holten. Die onderhoudt de busdienst 

tussen Holten en Hengelo en heeft reizigers uitgelaten op plaatsen waar dat niet mag. Eind 

1934 starten cursussen voor jonge werklozen in de vakken automontage, timmeren en 

algemene ontwikkeling. De cursussen worden gehouden in de oude bewaarschool aan de 

Rozenstraat. Begin 1935 worden bij Jannink weer aan aantal mensen ontslagen. Vanuit 

Japan worden visnetten geïmporteerd tegen prijzen die in Nederland niet haalbaar zijn. In 

1936 begint de werkloosheid in Goor te dalen. Die ontwikkeling is te danken aan het feit dat 

Eternit de productie in Goor begint. Bron: G.J. Geerts. 

De in Ambt Delden geboren Gerrit Bennink speelt bij de opkomst van de Twentse 
arbeidersbeweging een grote rol. Hij is aanvankelijk werkzaam als textielarbeider, maar raakt 

door een bedrijfsongeval ongeschikt voor productiewerk. Na in contact te zijn gekomen met 

ex-predikant en socialistisch leidsman F. Domela Nieuwenhuis, de oprichter van de radicale 

Sociaal Democratische Bond, schrijft Bennink vanaf 9 september 1882 in diens blad Recht 

voor Allen een reeks ‘Brieven uit Twenthe’. Bennink hekelt de vaak bedroevende 

arbeidsomstandigheden in de textielfabrieken. Als gevolg van zijn kritische epistels verliest hij 
zijn baan als portier bij de Nederlandsche Katoenspinnerij in Hengelo. In 1886 vestigt Bennink 

zich als zelfstandig horlogemaker in deze stad. Hier richt hij nog in hetzelfde jaar een afdeling 

van de SDB op, na die in Enschede de tweede van Twenthe. Bron: Jan ten Hove 

 

 

 

 Bennink was ook één van de oprichters van het Twentse socialistische weekblad Recht door 

Zee, dat op 18 april 1891 voor het eerst verscheen. 
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School- en volksfeest Goor 

 

In 1874 was het kinderwetje van Van Houten aangenomen, welke fabrieksarbeid van kinderen 

beneden veertien jaar verbood. Dit was een eerste poging om een einde te maken aan de 
mensonterende kinderarbeid. De levensomstandigheden van verreweg het grootste deel van 

de bevolking waren diep treurig. Men beschouwde kinderarbeid in die dagen alleen als een 

zeer welkome aanvulling op het povere gezinsinkomen. Het doet uiteraard niets af aan de 

onvoorstelbare triestheid waarin men toen leefde. Toch begonnen de inzichten langzamerhand 

te veranderen. Kinderen werkten onder andere in de Twentse Stoomblekerij te Goor. De 
directeur W.H. Nieuwenhuis trachtte de kinderarbeid te rechtvaardigen met: 'Ik laat de 

kinderen in de fabriek toe omdat ik weet hoe bitter nodig het huisgezin de kleine verdiensten 

van den jongen of meisje heeft en mijn warm hart komt er tegen op zo'n kind de toegang tot 

de fabriek te weigeren.’ Burgemeester Groskamp antwoordde: 'Ik apprecieer uw warme hart 

ten zeerste, maar wijs u op de noodlottige gevolgen van zulk misplaatst medelijden en acht 

ieder ouder verplicht hunnen kinderen het noodige onderwijs te geven.’ Ondertussen liet de 
leerplichtwet nog op zich wachten. Het college van burgemeester en wethouders probeerde de 

negatieve invloed die dit had op de ontwikkeling van de jeugd op haar manier te beperken. Er 

werd een commissie benoemd van zeven personen die tot taak had het schoolverzuim zoveel 

mogelijk te ontmoedigen. De 'Commissie tot wering van het schoolverzuim', naderhand 

'Vereniging van Volksonderwijs' ging als volgt te werk. In Goor werd in het jaar 1875 een 
schoolfeest georganiseerd. Dat feest was er niet voor alle kinderen. Slechts de zogenaamde 

nulverzuimers, dat waren kinderen die in het afgelopen schooljaar niet vaker dan dertig keer 

onnodig hadden verzuimd, waren welkom, de anderen niet. De oorsprong van het Goorse 

Schoolfeest, later School- en Volksfeest, moet dus worden gezocht in het streven van 

burgemeester en wethouders de kinderen te stimuleren zoveel mogelijk de school te bezoeken. 

De gehele negentiende eeuw kan als een worsteling worden beschouwd om tot verantwoord 
onderwijs te komen en pas met de invoering van de leerplichtwet van het jaar 1900 zou van 

een werkelijke vernieuwing van onderwijs sprake zijn.   
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Omstreeks 1900, foto van een  feest op het Nettenveld voor de fabriek van Jannink. 

 

Jannink heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het schoolfeest. Wie keurig 

de lessen op school volgde mocht naar het feest dat eerst nog op bij een boerderij net buiten 

Goor werd gehouden. Dit om de educatie te stimuleren. Later is naast de schooljeugd ook het 

‘volk’ deelgenoot geworden en ontstond het School- en Volksfeest. De Janninks, die eigenaar 

waren van De Höfte, het huidige Schoolfeestplein,  schonken dit terrein in 1937 aan de 

bevolking met de restrictie dat er elk jaar schoolfeest gevierd moest worden. Daar is door de 

Goorse bevolking tot op heden, zonder enig morren, altijd keurig gehoor aan gegeven.  
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Huis Heeckeren, later klooster, aan de Kloosterlaan  
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Foekepotten 
 

 

In de nacht van Oud op Nieuwjaar spoken er demonen rond in Goor. De kinderen hebben zich 

vermomd achter zotte of afschuwwekkende mombakkesen. De jeugd komt in de vooravond 

met tientallen aan de deur voorzien van lawaaimakende 'muziekinstrumenten', als potdeksel 

en ouderwetse foekepotten. Alle beschikbare kleingeld is opgegaan aan de vordering van de 

kleine bedelaars, zingend:  

 

Foekepotterij, foekepotterij. 

Geef mij een centje 

dan ga ik weer voorbij.’ 

Ik heb al zolang met de foekepot gelopen. 

‘k Heb geen geld om een broodje te kopen. 

Foekepotterij, foekepotterij, 

Geef mij een centje 

dan ga ik weer voorbij. 

 

Dat foekepotten is een oud gebruik in Goor. Er komen elementen in voor, die de volkskundige 

direct herkent en die het gebruik op één lijn stelt met de Böehkeerl. Cato Elderink hoorde 

voor de Twentse kinderschrik ook de naam Bozemkearl gebruiken en zij vermoedde dat dit 

wel eens de oudste vorm kon zijn. De bozem, de grote rookvang (schoorsteen) in het Twentse 

boerenhuis was immers de verbinding tussen hemel en aarde. Door de schoorsteen, zegt 

Heuvel, kwam de boldergeest, om onheil en plagen in huis te brengen; ook de hulpvaardige 
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kobold en de goede sinterklaas. Zetten onze kinderen niet nog steeds op 5 december hun 

schoen?'  

 

Ook in Twenthe weet men van de Wilde Jacht: het 'dodenheir' dat in wintertijd door de lucht 

suist. De verhalen daarvan zijn in heel Europa bekend. Wie een stormachtige avond op een 

van onze winterse waddeneilanden doorbrengt, kan zich het ontstaan van zulke verhalen best 

voorstellen. Om die demonen van de lucht – voor zover ze kwade bedoelingen hebben – te 

misleiden vermomden de mannen zich eveneens als demonen. Spreken zou hen verraden 

hebben. Er zijn tientallen variaties: zwijgend rond, al maken ze met schellen, kettingen of 

horens lawaai genoeg. Onder het eisen van giften, die volgens de Zwitserse deskundigen 

oorspronkelijk als offers bedoeld waren om de echte demonen gunstig te stemmen, ging men 

de stad rond. De vordering van de Goorse foekepotters staat daarmee op één lijn, al is het 

gebruik tot kinderspel afgezakt. En zoals onze hedendaagse Zwarte Piet nog altijd een roe bij 

zich draagt, zo zijn ook de gemaskerde demonen voorzien van een levensroe, waarmee zij 

mensen, dieren en velden aanraken om vruchtbaarheid te bevorderen. Niet overal heeft het 

gebruik die oeroude trekken nog bewaard. De vermommingen in Goor zijn lang niet zo 

origineel meer. Waarom blijft een gebruik hier wel en daar niet bewaard? Waarom is de 

oudejaarskledij – die vroeger ook in Markelo bekend was – daar nu uitgestorven en is zij in 

Goor van jaar tot jaar in omvang toegenomen? Dat is een vraag waarop nog geen geleerde het 

antwoord heeft gevonden. 

 

'Het oeroude geesten- en spokengeloof woekerde voort tot in het heden', schreef de bekende 

H.W. Heuvel in het jaar 1909 in zijn 'Geloof- en Volksleven’. Hij had het wellicht ook nog in 

het jaar 2006 kunnen schrijven, al is het geloof aan een geestenwereld en een heksenwereld 

geen onderwerp meer van dagelijks gesprek in onze samenleving. Dat was wel het geval in het 

begin van de twintigste eeuw, toen men hoorde vertellen van vreemde gebeurtenissen 'zelf 

meegemaakt'. 

 

Het verhaal van het paard dat niet verder wilde lopen in de donkere avond. Het was natuurlijk 

een donkere avond. Een man reed met een vrachtje hout van Delden naar Goor. Het paard 

kon de vracht gemakkelijk trekken en toch bleef het dier plotseling, in de Wienersteeg, bezweet 

en snuivend van angst stilstaan. Het was niet te bewegen om een stap verder te gaan. De 

voerman liep eens met de lantaarn rond paard en wagen en zag niets bijzonders. Hij 

herinnerde zich daarom met schrik de verhalen over kleine, onzichtbare plaaggeesten die de 

zwaarste wagen konden tegenhouden. Werktuiglijk spoorde hij toch zijn paard nog eens aan, 

dat nu – tot zijn grote opluchting – gewoon aantrok en verder stapte alsof er niet was gebeurd. 

Wij weten nu wel dat het paard geschrokken kan zijn van bijvoorbeeld de lijklucht van een 

dood dier, dat kort tevoren over de weg was gesleept.  

  

In een patiëntenboek annex boekhouding van de chirurgijn Adolph de Meijer (1639-1700) uit 

Goor treffen we naast kruidenrecepten tegen allerlei kwalen ook een behandelmethode aan 

tegen de kwade kracht van heksen. Volgens De Meijer waren gordelroos en bepaalde 

huidaandoeningen het gevolg van schadelijke toverij. In de kroniek van Sweder Schele staat 

de aanduiding 'langer hand', dit hield in dat een heks iemand van afstand kwaad kon doen. 

Dit vermogen kon tegen mensen als tegen dieren worden aangewend. In de achttiende eeuw 

stopte de officiële medische stand als ontvoeringdeskundige en zijn het vooral de 

lekenduivelbanners die voor hulp worden geraadpleegd. In Delden is in het jaar 1790 sprake 

van een slotakkoord. 
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In tegenstelling tot de dominees hadden de autoriteiten intussen minder belangstelling 

gekregen voor onttoveringdeskundigen. Dit wordt geïllustreerd door een in het jaar 1659 

gehouden rechtszaak voor het stadsgericht van Goor. De wikster Mette Schouwinck werd toen 

door de overheid in bescherming genomen tegen kwaadsprekerij van de jurist Berend ten 

Duisschotte. Berend zou Mette hebben uitgemaakt voor 'duvelinne' en haar ervan hebben 

beschuldigd dat ze aan 'hexerije' deed door de toekomst te voorspellen via het zeefdraaien. 

Niet Mette Schouwinck maar Ten Duisschotte kreeg uiteindelijk een boete. Dit ondanks het 

feit dat de getuige Braun van Laer tegenover het gericht het volgende vertelde:  

 

Dat Mette Schouwinck op verscheidene tijden ende plaetzen gezegth heeft dat sij een seeve 
hadde, 't welck sij liet omloopen, waer bij conde weeten off se het proces tegen Duyschote soude 
winnen, ende dat sij meer andere dinghen door 't omloopen van de seeve koste weeten. 
 

 

 

Het heeft allang niet meer de allure en populariteit van weleer. Maar foekepotten is nog immer 

een adagium dat is verbonden aan oudejaarsdag en Goor. Kindvriendelijk Goor is al bezig met 

de voorbereidingen op de traditie. De varkensblazen hangen klaar en kunnen worden 

afgenomen door belangstellenden: 200 in getal. Tijdens Winters Genieten op 16 december is 

het mogelijk op je eigen gepimpte foekepot te maken.  
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Recht spreken 

 

In het dorp is het geratel van de klepperman te horen. Bij de toren van de kerk stond hij te 

klepperen tot er voldoende mensen bij elkaar stonden. Toen maakte hij met luide stem bekend 

dat er de volgende morgen in Goor door de schout recht werd gesproken. Een vechtersbaas 

uit de marke Elsen zou worden veroordeeld. Niet lang geleden had hij in Markelo gevochten 

waarbij het nogal heftig was toegegaan. De rechtspleging zou beginnen om tien uur. De 

volgende dag togen enkele mensen uit Markelo te voet naar Goor. Zij wilden wel eens weten 

welke straf de schout zou geven aan de vechtersbaas uit Elsen. Meestal waren de boetes hoog 

omdat de schout zelf moest opdraaien voor de gemaakte kosten van het verblijf van de 

verdachten in de cel. Achter een tafel namen de gerechtsdienaren plaats. De schout gebood 

stilte en deelde mee dat de rechtsgang niet mocht worden verstoord. Zo daar niet aan werd 

voldaan zouden de verstoorders worden afgevoerd, zonodig met fikse stokslagen. Dat was 

krasse taal. Het woord zachtzinnig was toen nog niet algemeen bekend en gold zeker niet voor 

hen die zich misdroegen of in overtreding waren. De verdachte werd voorgeleid. Het was een 

jongeman, ongeveer zeventien jaar oud en flink uit de kluiten gewassen. Hij was een lastpost 

en keek brutaal naar de schout. De schout was niet onder de indruk en stelde dat hij al eens 

eerder was gestraft en daar kennelijk niets van had geleerd. Hij zocht altijd moeilijkheden en 

kon het vechten niet laten. Vooral als hij gedronken had was het een gevaarlijke knaap. Altijd 

wilde hij zijn krachten met anderen meten en het leek erop dat hij daar plezier in had. De 

schout vond het nu welletjes en wist wel raad met dit soort jongelieden. Hij veroordeeld hem 

tot acht jaar verbanning naar Oost-Indië als koloniaal soldaat. In het Nederlandse leger zal 

hem de nodige discipline bijgebracht worden. Daarmee werd de zaak gesloten en eindigde de 
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zitting. De belangstellenden liepen terug naar Markelo. Onderweg werd nog een bezoek 

gebracht aan de herberg De Pot, waar over de uitspraak werd nagepraat. De straf vond men 

niet gering en de vechtersbaas zou in het warme Indië wel mak worden, zo dacht men. Heel 

vroeger vonden er ook rechtszittingen en vergaderingen plaats in Markelo. De zware 

misdadigers werden door de schout in Oldenzaal berecht. De rechtszitting in Markelo 

gebeurde op een open plaats op de Dingspelerberg. De misdadigers werden terechtgesteld op 

de Galgenberg tussen Markelo en Goor. Daar werd veel later een uitzichttoren gebouwd. Dit 

hoge, rechthoekige bouwwerk kreeg de naam Belvédère, hetgeen mooi uitzicht betekent. Ver 

voor de rechtspraak op de Dingspelerberg werd op de Hemmel recht gesproken waarbij de 

vonnissen meteen werden voltrokken. De rechtspraak zal geen andere straffen dan zware 

lijfstraffen of de doodstraf hebben gekend. Dat was in de graafschap Bentheim heel anders. 

Daar stond de verdachte van een ernstig misdrijf op een luik te wachten op de uitspraak van 

de rechter. Veroordeeld deze onschuldig dan kon de verdachte in vrijheid vertrekken. Sprak 

de rechter het woord schuldig uit, dan klapte het luik meteen naar beneden. De verdachte 

viel omlaag in een put waarin speerpunten omhoog staken en dat overleefde niemand. Het 

enige voordeel was dat het vonnis heel onverwachts en snel werd geveld, zonder verdere 

emoties of problemen. 

 

Asbest 

 

Naar schatting heeft de ooit zo bewonderde en gewaardeerde stof asbest ruim 

tienduizend Nederlandse slachtoffers gekost. Dat aantal zal in de komende decennia 

alleen maar groter worden: voor de toekomst moet er met eenzelfde aantal mesothelioom 

slachtoffers rekening worden gehouden. Kortom nog eens tienduizend slachtoffers. Want 

kenmerkend aan asbestkanker is dat het zich pas na ruim twintig à dertig jaar, nadat 

men met de stof in aanraking is gekomen, openbaart. In Nederland lopen dus duizenden 

mensen rond met een tijdbom in hun lichaam. Asbest bleek in de loop van de twintigste 

eeuw te verworden van een wonderstof in een sluipmoordenaar. 

Het leek zo’n perfecte en magische stof. Asbest wordt al sinds decennia gebruikt: in de 

Eerste Wereldoorlog werden asbestvezels gebruikt in het filtermateriaal van de 

gasmaskers. Het had als stof alles wat men maar kon wensen: sterk, slijtvast, isolerend, 

brandwerend en goedkoop. Het werd dan ook overal voor gebruikt: brandweerpakken, 

warmhoudplaatjes, bloembakken, remmen voor auto’s en liften en golfplaten.  

Maar reeds in 1898 werden de eerste gezondheidsklachten door asbest vastgesteld in 

Duitsland en Engeland. In 1949 werd asbestose (stoflong) in Nederland als beroepsziekte 

erkend. In de jaren vijftig en zestig kwam de meest dodelijke asbestgerelateerde ziekte 

aan het licht: mesothelioom (long- en buikvlieskanker), een ziekte die louter en alleen 
veroorzaakt kan worden door asbest. De ontdekking van deze dodelijke kanker was het 

werk van de Nederlandse bedrijfsarts, J.Stumphius. Hij deed onderzoek naar de effecten 

van het gebruik van asbest als isolatiemateriaal bij de Rotterdamse scheepswerf De 

Schelde. In zijn onderzoek toonde hij aan dat werken met asbest kan leiden tot 

mesothelioom. Hij promoveerde in 1969 op dit onderzoek, dat werd gepubliceerd onder 

de titel Asbest in een bedrijfsbevolking. In dit boek waarschuwt hij voor de enorme 
gevaren en riep hij de Nederlandse overheid op maatregelen te nemen. Helaas duurde 

het tot in de jaren negentig eer de overheid naar hem luisterde. Pas in 1993 kwam er 

een algeheel verbod op het gebruik van asbest.  
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Eén van vaderlands grootste asbestfabrieken was Eternit te Goor. Sinds 1937 

produceerde de fabriek asbestcement. En naast werkgelegenheid bracht de fabriek ook 

slachtoffers, aangezien zij in de fabriek in aanraking kwamen met asbestvezels. De 
arbeiders werden in de fabriek jarenlang blootgesteld aan de levensgevaarlijke stof, met 

soms dodelijke ziektes tot gevolg. Maar de machtige asbestindustrie bleef volhouden dat 

risico’s rond deze wonderstof niet of nauwelijks bestonden. 

Ook in de familie van Floor Driessen (23 jaar) vielen slachtoffers. Haar opa werkte 

jarenlang in de Eternitfabriek te Goor en overleed na jarenlange blootstelling aan asbest. 
Ook haar oma overleed aan mesothelioom, zij klopte immers jarenlang de overalls van 

haar man uit en ademde zo de kleine stofdeeltjes in. De gevolgen van opa’s baan waren 

nog groter: de moeder van Floor kreeg in 2008 te horen dat ook zij leed aan 

mesothelioom, zonder ooit een voet te hebben gezet in de fabriek van Eternit was ook zij 

slachtoffer geworden van de asbestindustrie. 

 
Floor Driessen: ‘Als ik aan Eternit denk dan denk ik wat een vieze stinkfabriek, het heeft 

de halve familie bij ons uitgeroeid. Het is gewoon een groot zwart woord in de 

familiegeschiedenis’.  
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Volgens de Utrechtse jurist Bob Ruers, ruim twintig jaar bij het asbestdrama betrokken 

als advocaat, onderzoeker, mede-oprichter en juridisch adviseur van het Comité 
Asbestslachtoffers, heeft de overheid onverantwoord lang gewacht met ingrijpen. Deze 

mening wordt gedeeld door longarts Henk Sinighe Damsté, autoriteit op het gebied van 

asbestgerelateerde longziektes: ‘Wie had er iets moeten doen? De overheid. Die had 

moeten verbieden dat er asbest verwerkt werd in de bouw, in de textielindustrie en 

overal. Dat hadden ze toch vanaf medio zeventiger jaren zeker kunnen doen.’  

 
Dat de overheid niet genoeg stappen ondernam kwam mede door de grote druk van de 

asbest industrie. Hoe ver de macht van de industrie reikte, blijkt uit een 

voorlichtingsblad dat in 1971 is uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid. De inhoud werd grotendeels door de industrie gedicteerd, het woord 

kanker kwam in het gehele blad niet voor. Toen medische en technische argumenten 
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niet meer werkten, zette de industrie met succes de argumenten van het economisch 

belang en werkgelegenheid in om het politieke debat te beïnvloeden. 

Zoals voormalig wethouder te Goor, Van Enst het verwoordt: ‘Misschien hadden we het 

wel te hoog in ons vaandel staan: kom niet aan Eternit. De textiel was inmiddels al kapot, 

dus het enige wat we hier nog hadden dat was een Eternitfabriek met zeven of 
achthonderd medewerkers. Misschien hebben we toen wel te aardig gedaan en gezegd: 

jongens kom daar maar niet aan.’ Bron: Andere Tijden. 
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Slag om Goor 

 

De Slag om Goor in 1581 was onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog. De stad Goor werd 

belegerd door troepen van het Staatse leger onder leiding van Warmelo en Conradt Dirkz. De 

aanval duurde van 23 juli tot en met 1 augustus en resulteerde in de overgave van de 

aanvallers aan het Spaanse leger. Door het mislukken van de aanval zou Goor nog tot 1597 in 

Spaanse handen blijven. 

Een groot deel van het Graafschap Zutphen, en ook Deventer en omgeving was in handen van 

de Staatsen gevallen. De streek rondom Goor en Delden werd door Spaanse eenheden bezet, 
hun hoofdkwartier was in Oldenzaal gelegen. De drost van Twenthe, Johan van Voorst, en 

de drost van Salland, Eggerick van Ripperda willen van het Spaanse garnizoen af. De 

Geuzen hadden de kastelen Arkelstein en Dorth al ingenomen, en het was niet meer dan 

logisch om ook een poging te wagen tot verovering van Goor. Volgens een kaart van Jacob Van 

Deventer uit die tijd bestond Goor toen uit twee omgrachte kernen gelegen aan de Regge die 
verbonden waren door de Bandijk waaraan lintbebouwing lag. Deze dubbelstad lag 

strategisch te midden van moerassen.  

Op 23 juli werd een verrassingsaanval uitgevoerd onder leiding van Warmelo en Conradt 

Dirkzoon met ondersteuning van twee vendels ruiters uit Deventer. De Staatsen wisten de 

eerste dag meteen tot aan 't Schild door te dringen. Overste IJsselstein weet met zijn Spaanse 

troepen de aanvallers weer terug te dringen tot aan de Oude Kerk. Toen vervolgens Maarten 
Schenk van Nydeggen met Spaanse versterkingen arriveerde werden de aanvallers terug 

gedreven tot aan het Huis Scherpenzeel waarin zij zich wisten te verschansen. De Staatsen 

vernielden op hun terugtocht de kerktorens om te voorkomen dat deze als uitkijktoren zouden 

dienen voor de Spanjaarden. Hoewel Willem van Oranje geen toestemming had gegeven voor 

de aanval zond hij toch versterking, deze troepen kwamen echter te laat. Er was in de 
tussentijd reeds honger ontstaan onder de opgesloten Staatsen, zij hadden daarom hun 

paarden al moeten opeten. Op 1 augustus gaven de Staatsen zich over onder voorwaarde van 

een vrije aftocht voor ruiters en Geuzen. Spaanse soldaten vermoordden desondanks ongeveer 

honderd Geuzen en Huis Scherpenzeel werd totaal verwoest. De bevelhebber in Spaanse 

dienst Maarten Schenk was verbolgen over deze schending van het oorlogsrecht. 

Mogelijk was ook Francisco Verdugo in Goor, in zijn dagboek schrijft hij:  

Hier hadden de vijanden een aanslag gepleegd op de schans te Goor. De onze waren op tijd 
toegesneld en hadden hen ingesloten in het huis van een edelman dat zich daar in de buurt 
bevond. Tengevolge van mijn aankomst en ook door gebrek aan voedsel gaven de vijanden zich 
over. 

De gevangenen werden afgevoerd naar kasteel Bleijenbeek, de overgebleven soldaten moesten 
beloven drie maanden niet meer tegen Philips 11 van Spanje te vechten. Pas tijdens de 

veldtocht van 1597 wisten troepen van prins Maurits Goor te veroveren.  
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De eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is aan Twenthe praktisch ongemerkt 

voorbij gegaan, omdat de strijd tegen de Spanjaarden zich voornamelijk in het westen van het 
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land afspeelde (Den Briel, Leiden, Naarden, Alkmaar). De stad Deventer evenwel was rond 

1580 al in Staatse handen; het achterliggende land nog allerminst. Eggerik van Ripperda, 

drost van Twenthe en tevens bewoner van kasteel Weldam, wist in 1581 overste IJsselstein 

uit Deventer over te halen een verrassingsaanval uit te voeren op de vesting Goor om Twenthe 

op de Spanjaarden te veroveren. 

 

 

Hofkerk   

Midden juli 1581 trok IJsselstein met ongeveer duizend soldaten en vier kanonnen Goor 

binnen en veroverde al snel de Spaanse schans bij de huidige Hofkerk. Hij sloeg het beleg op 

voor de vesting het Schildt. De aanval liep spaak toen Spaanse ruiters onder aanvoering van 

Maarten Schenck de vesting ontzetten en de Staatse soldaten met achterlating van enkele 

kanonnen over de Bandijk werden teruggedreven. Via een windmolen (op de plaats waar nu 

de ABN-AMRO-bank staat) trokken de Staatse soldaten zich terug op de grote schans bij de 
Hofkerk om daar ‘tot haeren bescherminge enn beter dierectie van zaeken de kercke metten 

thoeren gansch en teneenemael affgebrandt enn nedergestortet te werden’. De Spanjaarden 

waren er totaal niet van onder de indruk en joegen de overgebleven Staatse soldaten naar de 

laatste schans bij Huize Scharpenzele, waar ze nog twaalf dagen stand hebben weten te 

houden. Waarschijnlijk zal het voor de Staatse soldaten toen slecht zijn afgelopen, want het 

verhaal gaat dat alle verslagen soldaten door de Spanjaarden zijn gewurgd. Het zou tot 1589 
duren voordat de Staatsen onder aanvoering van prins Maurits weer een aanval op Goor 

zouden wagen. 

Dit Staatse fiasco betekende tevens het bestuurlijke einde van Eggerik van Ripperda.   Hij 

werd namelijk door Maarten Schenck gevangen genomen en opgesloten in zijn kasteel in de 

omgeving van Wychen. Omstreeks 1600 probeerde Eggerik met een reis naar Deventer losgeld 
van het stadsbestuur van deze stad los te peuteren, maar in plaats van hem te helpen, werd 

hij door de Deventer magistraat (op bevel van Maurits) opgesloten in een Poorthuis, alwaar hij 

in 1603 overleed. Reden: Eggerik had zonder medeweten van Willem van Oranje en de Staten-

Generaal eigenmachtig gehandeld. 

In 1589 lukte het prins Maurits met zijn leger Goor en omgeving wel te veroveren, maar hij en 

zijn leger hadden hun hielen nog niet gelicht of de Spanjaarden kropen weer in de vesting het 
Schildt, zodat de prins en zijn soldaten in 1596 voor de tweede keer de verovering van het 
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Schildt moesten uitvoeren. Daarbij gaf hij aan zijn soldaten de opdracht de schop ter hand te 

nemen, de wallen af te graven, de grachten dicht te gooien en zo de vesting het Schildt te 

ontmantelen. 

 

Toch waren de toenmalige bewoners nog niet van alle krijgsellende af, want in 1606 werd 
Twenthe heroverd door een groot leger onder leiding van Spinola. Dit leger bleef door de slechte 

weersomstandigheden meer dan een half jaar gelegerd in en om Goor, met hier en daar wat 

krijgshandelingen, zoals een schijnaanval op Deventer en de verovering van Lochem. 

 

Twenthe en zijn omgeving bleef tot 1611 in Spaanse handen. Door uitwisseling van gebieden, 
Lingen tegen een deel van Twenthe (met uitzondering van Oldenzaal), kwam de Hof van 

Twenthe uiteindelijk weer in Staatse handen. 

Toch was er nog steeds de Spaanse dreiging vanuit Oldenzaal, waar een Spaans bestuur was 

gevestigd. In 1626 marcheerden de ruiters van stadhouder Frederik Hendrik via Deventer en 

Delden naar het Oosten en samen met de regimenten van de Friese stadhouder Ernst Casimir 

werd Oldenzaal op de Spanjaarden heroverd. Daarmee was de ‘Staatse Tuin’ aan de oostkant 
gesloten. Van echte krijgshandelingen was er nadien in dit gebied geen sprake meer, maar de 

bewoners van Goor en directe omgeving waren inmiddels zeker tot het einde van de oorlog 

(1648) veroordeeld tot de bedelstand.  Bron: entoen.nu.  

 

 

Huis Scherpenzeel, de villa uit 1913 werd gebouwd voor de Twentse textielfabrikant Jannink, 

nu zorgcentrum. 

 

Het moet geen groot genoegen zijn geweest om in de zestiende eeuw in Goor of in de 

onmiddellijke omgeving te wonen. In de eerste helft van de eeuw was er de voortdurende strijd 

tussen de bisschop van Utrecht en de hertog van Gelre. En na het uitbreken van de 

Tachtigjarige Oorlog in 1568 kwam er opnieuw een lange periode van plundering en 

verwoesting. Terwijl in het bevrijde westen de economie opbloeide, speelde de strijd tussen de 

Spaanse en de Staatse troepen zich vooral af in het zuiden en het oosten van de Nederlanden. 

In het begin waren het vooral de huurlingen van de Staatse troepen die, vanwege de slechte 

betaling, bezittingen van de plaatselijke bevolking plunderden. In 1580 was het grootste deel 
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van Overijssel weer in handen van de Spanjaarden gevallen. Vanuit Oldenzaal overheersten 

zij de hele streek, ook aangrenzende gebieden in Salland en Gelderland. 

 

  

 

Zowel de belegering van Goor in 1581 door Staatse troepen, als de belegering van Lochem 

door Spaanse troepen in 1582, had voor de directe omgeving noodlottige gevolgen. Bij de 
belegering van Goor kreeg het daar in moeilijkheden geraakte Spaanse garnizoen hulp vanuit 

het zuiden. Van dit Spaanse leger, onder aanvoering van Maarten Schenck, zou een tachtigtal 

soldaten ook Diepenheim hebben bezet. In 1582 werd Lochem, dat toen in handen van de 

Staatsen was, door de Spaanse veldheer Verdugo belegerd. De Spanjaarden voerden over 

Haaksbergen via Diepenheim en Markelo versterking aan. Er moet ook toen weer vreselijk zijn 

huisgehouden. De ontvanger der Confiscatiën in Salland en Twenthe, Derick van Thij, meldt 
dat hij over 1582 van de erven Kagelink, Varenbrink, Kamphuis en Ensink geen tienden heeft 

ontvangen. Bovendien was van veel boeren het vee afgenomen en moesten ze hun erf verlaten. 

Het erve de Boanter, bewoond door een zekere Albert, was geheel verlaten en het gewas 

vernield. Maar 1584 zou een nog moeilijker jaar worden. De Staten Generaal hadden besloten 

dat alle gebieden rondom een Spaans garnizoen verwoest moesten worden. Dorpen, 
boerderijen en landerijen werden verwoest om te voorkomen dat de vijand aan eten kwam. De 

tactiek van de verschroeide aarde. In september 1584 werd Diepenheim nagenoeg met de 

grond gelijk gemaakt. Het erve Morshuis was door brand en plundering geheel verarmd. Veel 

boeren sloegen op de vlucht naar Deventer en Zwolle, plaatsen die in Staatse handen waren. 

 
Met de benoeming van Maurits tot stadhouder van Overijssel in 1589 begon het tij te keren. 
Deze uitstekende veldheer slaagde er tijdens zijn eerste veldtocht in 1591 in om Zutphen en 

Deventer op de vijand terug te winnen. In 1597 viel Maurits met een groot leger Twenthe 

binnen. Het leger, dat bestond uit 1.420 ruiters en 6.000 mannen te voet, had na een zeer 

bloedige strijd Grol bevrijd. Tijdens het beleg van Grol liet Maurits een deel van het leger naar 

Goor trekken om ook deze plaats in te nemen. Nog vóór het leger in Goor aankwam, waren de 
Spanjaarden echter al vertrokken. Vanuit Grol trok Maurits naar Bredevoort en vervolgens 

door naar Enschede, Ootmarsum en Oldenzaal. De veldtocht eindigde op 12  november in 

Lingen, waarna de troepen zich terug konden trekken naar de winterkwartieren. 
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Tijdens deze veldtocht in Twenthe, waarschijnlijk bij de herovering van Goor, maar mogelijk 

ook bij de terugtocht in de maand  november, heeft het Staatse leger een aantal dagen 

gebivakkeerd rondom het erve Haghuis in Diepenheim. De weg waaraan het Haghuis ligt heeft 

later de naam Prinsendijk gekregen, de zandweg in het verlengde hiervan draagt de naam 

Mauritslaan. Een herinnering aan de succesvolle veldtocht van prins Maurits in 1597.  

Deze gebeurtenissen zullen ertoe hebben bijgedragen dat de bewoners van erve Het Haghuis 

al eeuwenlang sympathie hebben voor het Oranjehuis. En reeds vanaf het moment dat ons 
land in 1813 met Willem I een koninkrijk onder de Oranjes is geworden, hebben de bewoners 

van erve Het Haghuis allerlei artikelen over de Oranjes verzameld. Tientallen borden, tegels, 

bekers, lepeltjes, platen en schilderijen werden hun eigendom. Dat heeft ertoe geleid dat de 

familie Veltkamp, bewoners van het nabijgelegen erve Het Nieuwe Haghuis, in 2006 het 

initiatief heeft genomen tot de oprichting van Oranjemuseum Het Nieuwe Haghuis. Na paleis 

het Loo en de musea in Buren en 's Gravendeel het vierde Oranjemuseum in Nederland. Bron: 

entoen.nu. 

 

 

Erve het Nieuwe Haghuis, links het Oranjemuseum 

Sommigen Twentse edelen vluchten naar Duitsland, onder wie de drost van Twenthe, Goossen 

van Raesfelt de Jonge. De staatsen benoemen Johan of Jan van Voorst van Grimberg tot zijn 

opvolger en de Spaansgezinden Johan Mulert van Voorst tot drost van Twenthe. De drost van 
Haaksbergen en Diepenheim, Herman van Westerholt - broer van Agnes de vrouwe van 

Almelo, staat al sinds 1568 aan de kant van de koning. 

De Twentenaren staan voortaan bloot aan geweld van zowel Spaanse als staatse zijde. De 

mensen zijn overgeleverd aan de stemming van de slecht betaalde soldaten en die zijn nooit 
ver weg. Ritmeester Simon van Limburg mag in  november 1580 iedereen rond Oldenzaal 

gijzelen of koeien afnemen die niet aan de statengeld willen betalen. 

Het ontbreekt de Spaanse leiding aan geld om heel Twenthe te verdedigen. Staatse soldaten 

uit Zutphen en Lochem veroveren het Huis Hengelo. De strijd zou drie uren hebben geduurd. 

Ze vertrekken daarna weer. De koning is weer heer en meester in Groningen, Drenthe en een 

deel van Overijssel.  
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Rennenberg probeert tevergeefs Doetinchem te veroveren. Het lukt hem daarna wel Groenlo 

te veroveren. Hij trekt daarna naar Steenwijk. Maar hij staakt het beleg na maanden wanneer 

John Norris de stad bevoorraadt. 

Rennenberg is ernstig ziek en overlijdt tijdens de Slag om Goor eind juli 1581. In Goor 

bivakkeren ongeveer negenhonderd soldaten en honderdtwintig ruiters onder Simon van 

Limburg. Ripperda (heer van Goor Drost van Salland, plaatsvervanger van Willem van Oranje) 

rukt op met duizend soldaten. Ook vechten mee Gerard van Warmelo met vendel uit Deventer. 

De drost van Haaksbergen en Diepenheim, Johan van Voorst van Grimbergen, Robbert en 
Johan van Ittersum, Conrad Dirkszoon en burgemeester Matthijs van Wenckum van 

Deventer. Legeraanvoerder is Christoffel van IJsselstein uit Zutphen. Ripperda verovert de 

oude stad en huis Heeckeren. Maar het Schild lukt niet. Schenk neemt hem gevangen. 

Verdugo wordt stadhouder van Friesland. Acte van Verlatinge: oprichting van de staat 
Nederland. Plunderingen in Twenthe, havezate Hagmolen en stad Almelo grotendeels 

verwoest. Mendo veroverde de kastelen Borculo en Keppel. Engelse soldaten proberen Keppel 

te heroveren maar dit mislukt. Zutphen blijft Spaans. Plunderingen in Twenthe zijn aan de 

orde van de dag, de havezate Hagmolen en stad Almelo zijn grotendeels verwoest.  

Op 25 juli 1582 belegert Verdugo  Lochem en wil de stad uithongeren. Hohenlohe probeert de 

stad te ontzetten en valt de troepen op de Lochemerberg aan. Dit mislukt. Hohenlohe 

bevoorraad de stad met hulp van John Norris vanuit Deventer en Willem Lodewijk van Nassau. 

Staatse soldaten van Sonoy proberen Verdugo weg te lokken en plunderen het platteland. 

Verdugo vertrekt uiteindelijk. Opstandelingen veroveren Arkelsteijn, Borculo en Keppel door 

Frederik van Pallandt.  

1583 Willem van den Bergh (opvolger Jan van Nassau) loopt over naar Spaanse zijde. Tassis 

neemt Zutphen in.  

1583 Joachim Pruist verwoest en plundert Delden, Goor en Rijssen en bezet Enschede. 

1584 Neuenahr en De Soete (Viliers) steken Delden in brand. Almelo, Goor, Diepenheim, 

Rijssen en Haaksbergen verwoest. Stropende troepen nemen Enschede in, maar Mario 

Martinengo verjaagt hen. 

Op 2 mei  1584  benoemt Oranje Gerard Warmelo tot zijn plaatsvervanger in Overijssel als 

opvolger van Ripperda die is gestorven in Noorderbergtoren. Oranje wordt gedood. 

De aanval blijft uit, ook in 1588. In januari 1588 ontvangt de Spaanse overheid bijna geen 

rode cent uit zuid en oost Twenthe, zo intens verwoest is het land. Soldaten op de Spaanse 

armada krijgen dat jaar geen voet op Engelse grond en veteranen op de Vlaamse kust wachten 

tevergeefs op een boot die hen naar de overkant zou brengen om Brittannië te bezetten. 

Verdugo mobiliseert in  juni  1588 de overgebleven Twentse boeren. Vluchtelingen krijgen 

zelfs amnestie.  

Aan het begin van het volgende krijgsseizoen slaat de angst weer toe. De stadhouder beveelt 

op 2 maart 1589 alle boeren onder de wapens. De beste schutters moeten afreizen naar 

Enschede of Ootmarsum. Goor is van 1589 tot en met 1591 bezet door aanhangers van prins 

Maurits. Graaf Mario Martinengo versterkt Enschede met zeven bolwerken 
 

Bewoners van Almelo zijn dat jaar weer slachtoffer van een staatse verrassingsaanval. Geuzen 

plunderen de stad op 7 mei . Er wordt opnieuw geen poging gedaan het kasteel Huis Almelo 

te veroveren. 

Mendo is gouverneur van Oldenzaal in 1590. Mendo plundert in Drenthe bij Groningen. 
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In  november 1590 vallen Staatse soldaten Almelo voor de derde keer dat jaar aan. Troepen 

onder kapitein Lespein trekken op tot voor het kasteel. Maar de inname mislukt. Een maand 

later brengen ruiters en voetknechten van graaf Overstein de nacht door in Almelo. 

De Twentse edelen verliezen langzamerhand hun vertrouwen in de Spaanse bezetter. De drost 

dreigt met intrekking van de belastingvrijstelling begin maart 1591 als niet meer edelen op de 

landdagen verschijnen. Mendo richt in maart 1591 een bloedbad aan en vermoordt 300 

boeren bij Uffeln tussen Gehn en Balkum. 

In de zomer van 1591 bezetten staatse soldaten het huis Weemselo, tussen Almelo en 

Oldenzaal. Dat gebeurt onder leiding van de eigenaar, Berent van Bevervoorde. 

Als tegenzet beslist de graaf Van den Bergh die in Oldenzaal verblijft, de verschillende huizen 
rond Weemselo van Spaanse soldaten te voorzien. De heer van Almelo, Rutger Torck, krijgt 

dertig man van het vendel van hopman Van Boijmer. 

Prins Maurits bezet in  juni  1591 de belangrijke stad Deventer. Hij schrijft vanuit Arnhem op 

20 augustus 1591 dat hij de huizen van Hengelo en Almelo niet wil bezetten als er geen 
Spaanse soldaten worden gelegerd. Swartenhond legt een hinderlaag op het Kemerinksveld 

bij Beckum. Eind  december 1591 verbergt hij vierhonderdzestig scherpschutters in een bos. 

Een overval wordt in scene gezet. Mendo gaat achter de daders aan door de voetsporen in het 

sneeuw te volgen. 

In 1602 liggen minstens driehonderdvijftig erven braak omdat ze zijn verwoest. 

Prins Maurits stuurt vanuit Vlaanderen een brief naar Gerard van Warmelo op 5  juni  1605 

dat Spinola vanuit Vlaanderen de Rijn oversteekt mogelijk om op te trekken richting Friesland. 

Gerard van Warmelo houdt op 2 augustus 1606 het leger van Spinola tegen bij de 

Berkumerbrug over het Zwarte Water, niet ver van de monding van de Vecht. Een ander deel 

van Spinola's leger verovert Lochem en trekt op tegen Bronkhorst en Doesburg. Spanjaarden 

probeerden de Zwartewatersdijk aan de overkant te bereiken. De nederlaag voor Spinola 

haalde een streep door zijn plannen om door te breken naar de Zuiderzee en Friesland. 

Kort voor de slag met Spinola bouwde Gerard van Warmelo het kasteel Westerveld, één van 

de grootste havezates van Salland. De families Haersolte en Rechteren erven het kasteel dat 

in 1816 voor afbraak wordt verkocht. De katholieke invloed in Twenthe blijft. 

Secretaris van Spinola trouwt met Catharina Splinter van de Oldenhof in Markelo. Bron: 

Marcel Tettero.  

Ook de bisschop te Munster, Bernhard von Galen (Bommen Berend) vocht om de macht tegen 

de republiek. De bisschop zetelde in de stad Munster en bemoeide zich niet alleen met 

geestelijk, vooral ook met wereldlijke zaken. Toen de koning van Engeland op zeker ogenblik 

bondgenoten zocht in zijn strijd tegen de republiek, was de bisschop er als de kippen bij om 

zijn hulp aan te bieden. Von Galen had nog een appeltje te schillen met de republiek. Het 

gevolg was dat Von Galen op 20 september 1665 de Republiek de oorlog verklaarde en twee 

dagen later de grens overschreed. Het waren dus de Twenthenaren die als één van de eersten 

de oorlogshandelingen van de bisschop en de Munsterse troepen en de Keulse troepen 

ondervonden. In het kerkenraadboek van Ootmarsum staat te lezen:  

 

1665 den 21 September is den bisschop van Munster seer onverwaght met een grote 
krijgsmacht gevallen in Twenthe, heeft Enschede geplondert en Losser in de brant gestoken, 
waerdoor grote verslagenheid alomme int ronde is ontstaan. Den Drost en andere officieren en 
leden der Regeringhe en Predicanten hebben moeten vluchten nae de vaste steden en heeft 
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alsoo den Godsdienst hier en op andere plaetsen in de Twent en Sallant stil gestaan tot den 19e 

april 1666 de vrede tot Cleef wiert gesloten.  
 
Dominee Putman uit Goor voelde zich als protestant niet erg gelukkig oog in oog komen te 

staan met de voorvechter van het rooms-katholieke geloof. Dat blijkt uit zijn aantekening in 

zijn kerkenboek waar hij schrijft:  

 

Dom. XV1 Trin. (20 september) hebbe ick voor dit mael gedaen mijne laetste predicatie ex. Luc. 
7. hyrmede is het volck van den bisschop van Munster gevallen in 't Twenthe ende heeft den 
volgenden Maendach hem gepraepareert ende de nacht tusschen Maendach ende Dincxdach 
sijnde 7 br. (september) 11 en 12 (oude stijl, d.i. 21 en 22 september) in Enschede gevallen ende 
uitgeplundert. Hyrop was 't gansche lant op die vlucht, ende ben ick mede als de anderen op 
Woensdach tot Deventer gecoemen, daer een huis voor een half jaer gehuert ende gebleven tot 
Saterdach na Paeschen. 
 

Op 16 april 1666 werd Goor door de Staatse troepen onder leiding van kapitein Doys bevrijd 

en in zijn kielzog komt dan ook dominee Putman weer opdagen.  

 
Ick ben gebleven (in Deventer) tot Saterdach na Paeschen op welcken ick wederom te huis 
gecoemen ben, en hebbe den volgenden dach sijnde Dom. quasimodo geniti die kercke wederom 
ingenoemen, ende hebbe mij intre gedaen met een text ex. Gal. 4.19 ende den volgenden 
Sondach Misericord (is) vermaent tot wederkeeren tot heilicheit. 
 

Berends ‘Blitskrieg’ had vooral kans van slagen door de hand- en spandiensten, die de aan 

hem verknochte jonker Gebhard Adolf Bentinck van Brecklenkamp had verleend. Later, in 

het rampjaar 1672 is vorst-bisschop Von Galen een andermaal moordend en plunderend de 

oostgrens overgestoken, tot hij op het eind van dat jaar door de Groningers onder aanvoering 

van Raubenhaupt voor goed verdreven en in de pan gehakt werd. In noordoost Twenthe 

werden Losser, Oldenzaal. Ootmarsum en omgeving door Bommen Berend tijdelijk gezuiverd 

van de aanhangers van de reformatie. 

 

Watertoren Markeloseweg met reclame voor de 7up 
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De Hofkerk  

 

Hoewel de exacte bouwdatum niet bekend is werd de kerk, gewijd aan de Heilige Petrus, in 

haar oorspronkelijke vorm naar alle waarschijnlijkheid in de elfde eeuw gebouwd. Het huidige 

schip dateert van omstreeks 1500. Oorspronkelijk zal het een eenvoudig, eenbeukig gotisch 

zaalkerkje zijn geweest, gebouwd in west-oost-richting en uitgevoerd in baksteen. 

Waarschijnlijk waren er twee ingangen, één aan de zuidzijde, die nog goed te zien is tussen 
de preekstoel en het orgel, en één aan de noordzijde. Deze laatste is onder gepleisterd maar 

was nog duidelijk als zodanig herkenbaar tijdens de restauratie in 1980. Rechts van de 

preekstoel bevindt zich een klein vierkant raampje, waarschijnlijk een hagioscoop. Dit is een 

klein venstertje, laag bij de grond, dat vermoedelijk ten doel had om van buiten het 

kerkgebouw op het altaar te kunnen zien, of omgekeerd het licht van de godslamp die vóór 

het altaar was geplaatst op een (klein) deel van het omringende kerkhof te laten schijnen.  

 

 

 

De bewaard gebleven grafkelder dateert van 1566. De toegang vanuit de kerk wordt gevormd 

door een poort in een rijke omlijsting van twee Ionische pilasters die een kroonlijst dragen met 

een uitgebreid Latijns grafschrift van Unico Ripperda, het geheel bekroond door een gebroken 
fronton met bazuinende engelfiguren en twee wapens, gedekt door helmen en omgeven van 

lambrequins en vlaggetrofeeën. De families Ripperda  en Van Coeverden die waren bijgezet in 

de in 1855 verloren gegane grafkelder van Stoevelaar, waren aanzienlijke adellijke personen 

die op de kastelen Weldam respectievelijk Stoevelaar woonden en als  borgmannen van Goor 

eeuwen een belangrijk stempel hebben gedrukt op zowel het stadsbestuur als het kerkelijk 

bestuur van Goor.   
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In de periode 1574-1579 heeft er volgens bewaard gebleven rekeningen van timmerlieden, 
metselaars, schilders en de leidekker een vrij omvangrijke restauratie plaats gevonden. In de 

augustusdagen van 1581 kwam echter voor de kerk letterlijk en figuurlijk de grote klap. Goor 

was namelijk in handen van de Spaanse overheersers, werd veroverd door de Staatsen, maar 

ging twee weken later weer over naar de Spanjaarden. Tijdens die gevechten werden de kerk 

en de toren fors beschadigd en het zou tot  1604 duren voordat er weer aan een summiere 
restauratie werd begonnen. Waarschijnlijk in 1640 heeft er een uitbreiding naar het oosten 

plaats gevonden. De aansluiting is nog duidelijk te zien aan de linkerzijde van de preekstoel. 

De zeszijdig eikenhouten preekstoel heeft lijstpanelen en is voorzien van een geverfde ijzeren 
lessenaar met aan de onderkant het wapen van Goor, bestaande uit een kruis met vier mispel 

bloemen. De preekstoel dateert uit de zeventiende eeuw, al is de voet van latere datum, 

ongeveer 1850. 

In het midden van de negentiende eeuw was de gemeente weer uit de kerk gegroeid. Daarom 

werd in 1854/1855 de kerk in noordelijke richting uitgebreid; deze vleugel kreeg daarbij een 

galerij of hangzolder. Bij deze uitbreiding moest noodgedwongen één van de beide 

oorspronkelijke grafkelders worden afgebroken. Die noordelijke grafkelder behoorde aan de 

eigenaren van het verloren gegane kasteel Stoevelaar. Alleen een steen met het opschrift 

‘Grafkelder van Stoevelaar’ herinnert nog aan deze grafkelder.   
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De glas-in-loodramen aan weerszijden van de preekstoel werden in 1907 geschonken door de 

bekende Goorse fabrikantenfamilie Jannink ter herinnering aan dominee N. Jannink, die de 

Hervormde Gemeente van Goor van 1841 tot 1875 als predikant heeft gediend.  

 

 

 

In de jaren 1980/1982 vond opnieuw een belangrijke restauratie plaats, die de kerk zijn 

huidige aanblik verschafte, alsmede nieuwbouw van De Klokkenkamp. In 1986 volgde het 

bepleisteren van de buitenmuren. In 1999/2000 vond een grote renovatie van het buitenwerk 

van kerk en toren plaats, waardoor de oorspronkelijke stenen weer zichtbaar werden. 
In 2005 heeft het interieur een grote metamorfose ondergaan. Er is een nieuwe vloer met 

vloerverwarming geplaatst, de banken zijn vervangen door stoelen, het liturgisch centrum is 

in de noordbeuk geplaatst, de verlichting is aangepast, het geheel is flexibel en de kerk heeft 

een moderne uitstraling gekregen. 
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De kerk heeft vier klokken waarvan er drie in de toren hangen en het vierde onder een afdakje 

op de noordoostelijke hoek van de torenspits. De eerste drie klokken zijn in 1641 gegoten door 

de gebroeders Hemony. 

• De grootste klok heeft een diameter van 146 cm en het opschrift: VERBVM DOMINI 

MANET IN AETERNVM ROLOFF WANINCK ENDE IOHAN HOEFSLACH KERKMEI STERS. 

FRANCIS ET PETR. HEMONY ME FEC. en het wapen van Goor. 

• De klok met een diameter van 130 cm heeft een engelenfries en het opschrift: VIVOS AD 

TEMPLVM CONVOCO MORTVOS AD SEPELIENDOS PROCLAMO IOANS PVTMANUS 

PASTOR ANNO MDCXLI en het wapen van Goor.  

Boven de slagring: Rotger Brvcinck ende Hermen Wessels kerkmeisters 

• De derde klok heeft een doorsnede van 115 cm en is een naoorlogse replica van de oude 

Hemony klok. Het opschrift SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS. 

• Het vierde klokje is gegoten in 1610 en heeft een diameter van 58 cm en als opschrift SOLI 

DEO GLORIA ARENT VANDE PVT ME FECIT DAVENTRIAE Ao 1610. 

Sinds de zeventiende eeuw klonk uit tientallen torens het geluid van de carillons van de 

belangrijkste klokkengieters in de geschiedenis van de beiaardkunst. Ze werden gegoten door 

Francois Hemony (1609-1670) en zijn broer Pieter Hemony (1619-1680) uit Lévecourt 
(Lotharingen).  Francois vestigde zich in 1644 in Zutphen en in 1657 in Amsterdam. De twee 

broers kwamen in 1641 naar Goor om voor de kerk de klokken te gieten. Het gieten van de 

klokken in Goor gebeurde in een vorm die in een kuil in de grond voor de kerk werd gemaakt. 

De naam Klokkenkamp herinnert daar nog aan. 
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De Goorse wintermarkt 
 
 

Er is een tijd geweest dat de Goorse Wintermarkt een van de grootste paardenmarkten van 

ons land was. De markt werd ieder jaar op 15 december gehouden. Zij was niet alleen bekend 

in Goor en omgeving maar zelfs ver buiten de landsgrenzen. Het aantal buitenlandse 

kooplieden die de markt bezochten was dan ook niet gering. Zij arriveerden daags van te voren 

in Goor en logeerden hoofdzakelijk in hotel De Engel aan de Grotestraat. Het hotel werd in 

het jaar 1940 gesloten en in het jaar 1942 afgebroken.   

 

 

 

Hoe oud de Goorse Wintermarkt is, is niet bekend. Bekend is wel dat op 23 juli 1283 ‘zijnde 

den Vrijdagh nae het fest der zaligen Maria Magdalena’ aan de burgers van Goor, door 

bisschop Floris (Van Wevelinckhoven) van Utrecht werd toegestaan twee jaarmarkten te 

houden en wel op zondag na Petrus en Paulus (29  juni ) en op Sint Andries (30  november). 

In de Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren van het jaar 1840 komt alleen de 

markt op 15 december voor. Het is een markt van paarden, beesten en gevogelte. In een later 

uitgegeven almanak komen zelfs elf markten voor, iedere maand één behalve in januari. Als 

data werden vermeld 2 februari, 15 maart, 7  april , 3 mei , 9  juni , 31 augustus, 8 september, 

12 oktober, 3  november en 15 december.   
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Volgens een oude man uit Goor ging men vroeger zondagsavonds voor de Wintermarkt in 

drommen naar de voorstad. Dat is  aan de Enterweg, waar de vele woonwagenbewoners reeds 

waren aangekomen. Ze stonden dan met hun wagens in de buurt van de Molenbelt aan de 

Enterweg en aan de Kortensdijk. Er heerste daar een gezellige drukte. Dat de Wintermarkt 

vroeger van grote betekenis was bewees wel het besluit van de gemeenteraad van het jaar 

1886 om de paardenmarkt van 15 december op twee dagen te houden. Daarbij kwamen dan 

de mei, augustus en septembermarkt te vervallen. De raad achtte het in het jaar 1887 

noodzakelijk deze tweede dag weer af te schaffen. In het jaar 1875 werden er zelfs 

weekmarkten gehouden, hoewel de handel toen niet toe nam. De aanvoer van boter en 

landbouwproducten was eveneens van weinig betekenis en het schijnt dat een verkeerd 

begrepen eigenbelang van de winkeliers de ontwikkeling tegen hield. 

 

 

 

Op 15 december 1875 werden zestienhonderdveertig paarden (waaronder 300 hitten) 

aangevoerd. Verder honderdtachtig stuks hoornvee, zestien varken en tachtig biggen. Op de 

op 15 maart gehouden markt was de aanvoer tweehonderdveertig paarden, zestig stuks 

hoornvee, veertig varkens en twintig biggen. Ook in het jaar 1876 was de handel op de 

weekmarkten weer afgenomen. De beide wintermarkten namen in het jaar 1876 in bloei toe. 

Op 15 december werden aangevoerd: achttienhonderd paarden (waaronder 300 hitten), 

driehonderdveertig stuks hoornvee en tweehonderdveertig varkens. Op die van 15 maart 

tweehonderdveertig paarden, tweeëntwintig stuks hoornvee en tien varkens. 

 

De paardenmarkten werden gehouden in de Hengevelderstraat en op de Deldensestraat en 

wel tot aan het bord met het opschrift: ‘Oostelijke grens van het voor paardenmarkt bestemd 

terrein.’ Dit bord stond aan de rechterkant van de Deldensestraat in de richting van Delden, 

ongeveer bij garage Ruessink. Even verder in de Gyminkshoek, toen nog op Markelo’s gebied, 

lag een herberg. Deze herberg was oorspronkelijk een boerenerve ’t Gyminck, horig aan de hof 

te Goor. Het erve ’t Gyminck stond daar waar nu ’t Stuivesant aan de Deldensestraat staat. 

Vele jaren was het de enige herberg tussen Goor en Wiene. Eeuwen lang werd het erve ’t 



 
 

165 
 

Gyminck bewoond door het geslacht Gyminck. Het erve Gyminck wordt al genoemd in het 

jaar 1326 en er zijn veel historische bijzonderheden van bekend. Ze doen echter in verband 

met de Wintermarkt niet ter zake. Deze herberg heeft bij de jaarlijkse paardenmarkten, 

evenals café Reiners, Overweg, De Kiste, Ter Horst, Lentelink, Hanhart logement De Engel een 

belangrijke rol gespeeld. De koeien-, varkens- en geitenmarkt werd gehouden tussen 

Wijnkamp en Spoorstraat en in het voorste gedeelte van de Schoolstraat. Later, toen de 

aanvoer van vee en varkens minder werd, werd deze gehouden in het voorste deel van de 

Kloosterlaan. De Wintermarkt was voor de Goorse bevolking een feestdag en nergens hoorde 

men meer humor dan daar. Tot veertig jaar geleden lieten de plaatselijke fabrieken de 

middagpauze al om elf uur ingaan, terwijl de scholen die dag vrijaf hadden. Later was het nog 

zo dat velen er een snipperdag voor over hadden.  

 

 

 

Tot het jaar 1876 bestond er door de buurtschap Markvelde nog geen gebaande weg naar 

Goor en moest men om de Goorse Wintermarkt van midden  december te bezoeken met paard 

en wagen door een voorde bij de Nieuwe Sluis in de Schipbeek. Honderden wagensporen door 

het heideveld brachten ’s avonds op de terugweg menig marktbezoeker in de war en leiden 

hem hongerig en moe in de richting Haaksbergen, in plaats van Neede. Dat schrijft H.  

Huender in: ‘Eibergen voorheen en thans’.  
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De jaarmarkten waren in het jaar 1881 zeer belangrijk en hadden een goede naam. Met het 

oog op het terrein besloot het gemeentebestuur de paarden voortaan in één rij te plaatsen 

omdat er in Goor geen beter terrein te vinden was. De aanleiding was een klacht van W. 

Duijthoff te Arnhem over de slechte en gevaarlijke standplaats van de paarden op de markten. 

Het terrein was veel te klein voor het grote aantal paarden dat naar de markt werd gebracht 

en de vele mensen die er kwamen kijken en kopen. De Kamer van Koophandel was van oordeel 

dat door een dergelijke plaatsing het gedrang, vooral op het kruispunt van de weg naar Delden 

en Haaksbergen (hoek prinses Julianaplein-Deldensestraat-Iependijk) zou worden 

weggenomen en dat door het verkeer de bloei van de markt bevordert zou worden. Bij de 

uitvoering bleek dat het verkeer daardoor inderdaad gemakkelijk werd. Aangevoerd werden 

dit jaar elfhonderdtachtig paarden, honderdtwintig stuks hoornvee en vijfenveertig varkens. 

In het Twentsch Zondagsblad van zondag 18 december 1881 stond over de Wintermarkt van 

15 december het volgende bericht: ‘In geen jaren hadden we hier zoo’n drukke wintermarkt. 

Er waren meer dan 2000 paarden aangevoerd. Duitsche en Fransche kooplieden betaalden 

de beste met f 500 à f 600. In runderen, vooral vette was de handel levendig.’ In het najaar 

van het jaar 1882 was hier een vrij levendige markt in aardappelen en kool. De toestand van 

de markten, vooral van de drie grote paardenmarkten was evenals vorige jaren in het jaar 

1883 zeer gunstig en de handel zeer  levendig. Die van de nieuw ingevoerde nieuwe markten 

liet echter veel te wensen over. Dit gaf enkele burgers aanleiding een marktcommissie te 

vormen om daarin verbetering te brengen. Deze commissie heeft echter niets gedaan om haar 

bestaan te rechtvaardigen. 

 

Op de markt van 2 februari 1883 werden aangevoerd: 

192 paarden 

  62 koeien 

  50 varkens 

 

Op de markt van 15 maart 1883 werden aangevoerd: 

330 paarden 

  43 koeien 

  41 varkens 

 

Op de markt van mei  1883 werden aangevoerd: 

 34 koeien 



 
 

167 
 

 26 varkens 

120 biggen 

 

Op de markt van september 1883 werden aangevoerd: 

 60  paarden 

 72  koeien 

 20  oude varkens 

250 biggen 

230 schapen 

 

Op de Wintermarkt van 15 december was de aanvoer elfhonderdveertig paarden, 

zevenentachtig koeien en twintig oude varkens. 

 

Om de nieuwe markten te bevorderen werden in het jaar 1884 premies uitgeloofd op de 

aanvoer. De drie wintermarkten van het jaar 1885 waren goed. De pogingen om de andere 

maandmarkten in bloei te doen toenemen bleken niet aan de verwachtingen te beantwoorden. 

In verband met de weinige ruimte voor de grote paardenmarkten werd in het jaar 1893 aan 

het gemeentebestuur het advies gegeven om de sloten langs de weg naar Delden te dempen. 

 

De aanvoer in het jaar 1895 bedroeg: 

2 februari 

 

460 paarden 

 58 koeien en ossen 

 36 pinken 

 30 dertig varkens 

 

 

 

15 maart 

 

550 paarden 

 45 koeien en ossen 

 30 pinken 

 36 varkens 

140 biggen 

 

 

28 augustus 

 

 60 koeien en ossen 

 30 pinken 

 45 varkens 

535 biggen 

 

 

15 december 

 

2000 paarden 
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    75 koeien en ossen 

    20 pinken 

    15 varkens 

 

 

Op 26  november 1895 werd aan de gemeente in overweging gegeven de rij paarden tussen de 

brug over de Spoeling (nu prinses Julianaplein) en Reinders (1970: hotel Ostara) te laten zoals 

die altijd geweest was. Daarentegen op de Deldensestraat naar de kant van Goor de paarden 

niet verder op te stellen dan het nieuwe hekwerk aan de oostkant. De westkant van het erve 

Koning kan dan vrij blijven. Zulks ter bevordering van het verkeer. In de vergadering van de 

Kamer van Koophandel van 19 januari 1897 werd meegedeeld dat als gevolg van een nieuwe 

regeling van de staatsspoorwegen het afzonderlijke vervoer van paarden niet meer met een 

gewone personentrein kon gebeuren. Dit was ook de reden dat veel kooplieden hun paarden 

per Hollands Spoor vanaf Holten verzonden. De vracht van Holten tot Amsterdam was toen 

een bedrag van drie gulden en zestig cent en van Goor tot Amsterdam twintig gulden. Vooral 

aan de markten in februari en maart deed zoiets grote afbreuk. Teneinde de inkomsten van 

de gemeente te doen stijgen werd aan de Kamer van Koophandel in het jaar 1899 door 

burgemeester en wethouders het oordeel gevraagd over het opnieuw invoeren van het 

marktgeld. Algemeen waren de leden van mening dat indien tot heffing van marktgeld werd 

besloten dit de markten zou schaden. In dezelfde vergadering werd de opmerking gemaakt dat 

er bitter weinig werd gedaan om tot verbetering van de markten te komen. Door enige leden 

van de raad werd bij het nakijken van de gemeenterekening nog wel de aanmerking gemaakt 

op de luttele advertentiekosten.  
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Op de februarimarkt van het jaar 1899 werden aangevoerd: 

 

455 paarden 

 40 koeien 

 38 pinken 

 30 varkens 

 

Maart 

 

560 paarden 

  32 pinken 

  24 varkens 

  51 biggen 

 

 

De aanvoer van paarden op de jaarlijkse grote markten in het jaar 1902 bleef aanzienlijk. 

Vooral doordat veel boeren zich meer dan ervoor op het fokken van en de handel in paarden 

toelegden. De Hollandse, Groninger en buitenlandse kooplieden kochten bij de boeren in de 

stallen op de boerderij de paarden en hielden er keuringen. Dat gebeurde enige dagen voor de 

markten. Op de markten zelf werden derhalve minder paarden verhandeld waardoor de prijzen 

enigszins gedrukt werden. De handel in hitten en veulen in het jaar 1902 door de in Twenthe 

wonende paardenhandelaren bleef groot. Het heffen van staangeld van kramen en publieke 

vermakelijkheden op de markten vormde in het jaar 1903 weer een punt op de agenda van de 

gemeenteraad. Wat betreft de marktgelden werd in overweging gegeven ze niet te heffen omdat 

dit ongewenst en gewaagd werd gevonden, nu de omliggende gemeenten door premies en 

afschaffing van de marktgelden de bloei van hun markten trachten te bevorderen. Verder werd 

geadviseerd het heffen van staangeld voor kramen en publieke vermakelijkheden te 

bevorderen. Het heffen van marktgelden zou de publieke verkopingen en het kopen van de 

paarden op stal in de hand werken.  
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In het jaar 1904 bleef de paardenmarkt van februari, de tweede grote wintermarkt, wat de 

bloei betrof stabiel. Een flink aantal paarden werd aangevoerd, waarvan vele door Duitse 

kooplieden werden gekocht. De handel is pony’s was levendig. Per spoor werden die dag twaalf 

wagons verzonden. De aanvoer op de maartmarkt, de derde grote wintermarkt, was kleiner 

dan het vorige jaar. Omstreeks driehonderd stuks vee stonden aan de lijn. Er waren nog wel 

wat jongere paarden waarin enige handel was. Door de sluiting van Rusland voor de uitvoer 

van pony’s waren de prijzen hoger dan gewoonlijk. Evenals op de Lichtmismarkt was de 

aanvoer van vee en varkens gering. De mei markt had als paardenmarkt haar betekenis 

verloren. Dit jaar was geen enkel paard aangevoerd, vee slechts weinig. Maar de aanvoer van 

varkens was des te groter. De grote Wintermarkt van 15 december was wat de aanvoer betreft 

veel drukker dan het jaar ervoor. Het aantal aanwezige paarden bedroeg achttienhonderd. 

Tegen goede prijzen werd er druk gekocht. Luxe paarden voor het binnenland, werkpaarden 

voor Duitsland en gedeeltelijk voor het binnenland. Per spoor werden vijfendertig wagons 

paarden voor het binnenland verzonden. 

 

Door de sluiting van Rusland was de handel in pony’s van de in Twenthe wonende 

paardenhandelaren verminderd. Zij kochten dat soort paarden nu in Roemenië, Letland en 

Oost-Pruisen. Op de Lichtmismarkt stonden in het jaar 1905 vijfhonderd paarden aan de lijn. 

Hitten waren er minder dan het jaar ervoor. Men zag meer twee à vier jarige inlandse paarden. 

De handel was vrij levendig. De hoge prijzen waren echter de oorzaak dat er niet meer paarden 

verhandeld werden. De aanvoer van vee was van geen betekenis. Op de maartmarkt waren 

betrekkelijk weinig paarden aangevoerd. Ongeveer driehonderd stonden er aan de lijn, meest 

flinke werkpaarden van vier, tot acht à tien jaar. Er waren enkele jonge paarden, hitten slechts 

weinig. Tot flinke prijzen werd nog wel enige handel gedaan. Koeien waren er weinig. De mei 

markt had weinig te betekenen. Biggen werden voor twee gulden per stuk verkocht. De oude 

varkens waren evenmin duur. Op de wintermarkt van 15 december stonden honderden 

paarden aan de lijn. De kooplui waren eveneens in grote getale aanwezig, zodat er heel wat 

handel was. Er werden achtenveertig wagons van Goor verzonden. De prijzen waren hoog. 
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In het jaar 1905 werden er op initiatief van de Vereniging Goor-Vooruit pogingen gedaan om 

de weekmarkt te doen opleven. Eerst wilde het niet bijzonder goed vlotten. Tegenwoordig bezit 

Goor een druk bezette weekmarkt waar uitsluitend kramen zijn opgesteld. Volgens de 

Marktlijst van het jaar 1932 waren er dat jaar nog drie paardenmarkten. Op 2 februari was 

er een aanvoer van zevenhonderd werkpaarden en hitten. Op 15 maart een aanvoer van 

vijfhonderd gekruiste Belgen, hitten en jonge paarden. Op 15 december was er een aanvoer 

van elfhonderd licht type paarden, gekruiste Belgen en hitten. 

 

Geheel onverwachts nam de Goorse raad op 26  juni  1963 het besluit twee van de drie Goorse 

Wintermarkten op te heffen en wel de Lichtmismarkt van 2 februari en de maartmarkt (15 

maart). Op dat moment is naast de weekmarkt alleen de Wintermarkt van 15 december als 

paardenmarkt overgebleven. Velen waren over dit opzienbarende besluit slecht te spreken 

omdat gebroken werd met een jarenlange traditie. Temeer was dit besluit zo’n verassing omdat 

oorspronkelijk op de agenda een voorstel van burgemeester en wethouders stond om de data 

van de paardenmarkten te wijzigen. 

 

Tijdens de Wintermarkt trof men in het begin van de twintigste eeuw aan bijna ieder huis in 

de Hengevelderstraat een bordje aan. Daarop stond hetgeen wat men had aan te prijzen. Men 

las: ‘Hier zet men koffie en broodjes met kaas’, ‘Bergplaats voor rijwielen’ of ‘Erwtensoep met 

kluif’. Knuppel-Dieks (Ziegerink)) was een klein mannetje met een bochel. Hij woonde destijds 

dan hier, dan weer daar in de Hengevelderstraat. Dieks kon lezen noch schrijven en wilde er 

ook wel iets bij verdienen. Hij vroeg vrienden een bordje voor hem te schrijven. Dat gebeurde 

natuurlijk en zo prijkte die marktdag de hele dag aan het huis van Dieks: ‘Hier zet men fietsen’ 

en ‘Bergplaats voor koffie’. 

 

De zakenlui profiteerden goed van de Wintermarkt. De manufacturiers stonden voor deze 

gelegenheid met een kraam voor hun woningen. Kuiper Geerts in de Grotestraat met allerlei 

kuipwerk terwijl bij poelier Moorman in de Grotestraat naast verschillende soorten wild 

meestal ook een wild varken aan de stelling hing. De stelling was voor deze gelegenheid 

gemaakt. Bij ijzerhandel Koning, ook in de Grotestraat werden allerlei ijzerwaren uitgestald. 

 

Langs de straat zelf waren de diverse kramen en stands opgesteld van de standhouders. Die 

werden met de naam ‘marktschreeuwers’ aangeduid. Zo was daar de stand van Hollander met 

z’n hoge hoed, specialist in het gratis trekken van tanden. Dit gebeurde zogenaamd met de 

hand. Als het erop aankwam toverde hij een tangetje uit zijn mouw tevoorschijn. Luidkeels 

schreeuwde de uiterst bespraakte man zijn kunde uit. Nog harder schreeuwden de 

omstanders als zich een slachtoffer uit het publiek vrijwillig had aangemeld. Men kon het 

kermen van de patiënt zo niet meer horen.  

 

De man verkocht ook watjes die gedrenkt moesten worden in een of andere vloeistof en die 

dan in een holle kies gedrukt moesten worden. Na enkele ogenblikken werd een uitgekozen 

slachtoffer, na aldus behandeld te zijn, de pet van het hoofd getrokken. De patiënt moest erin 

spuwen en warempel, de boosdoener lag in de pet. Met ongelooflijke rappe tong wist ‘de dokter’ 

bovendien zijn geacht publiek de meest waardeloze rommel aan te smeren. Verder was er de 

verkoper van de Zutphense of Deventer almanak. ‘Leugenzak’ zei de jeugd er achteraan. Daar 

waren ook de Amsterdamse liedjeszangers, waarvan er één een geweldige snor had. Een van 

hen had een hoge, de andere een bolhoed op. Dan was er nog Jaap-met-de-koek, die eens een 

flinke boerendochter een klinkende zoen gaf. Eerst had hij haar een stuk koek in de mond 

gedrukt. Het leverde hem prompt een boete op waar hij het jaren later nog over had. De 
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kinderen werden op school gewaarschuwd niet te dicht in de buurt bij Jaap-met-de-koek te 

komen, dit vanwege zijn nogal gepeperde woordenschat. 

 

Naast talloze kramen stonden er ook de diverse grotere tenten, zoals de dierentent voor de 

Middenstraat, naast het oude gemeentehuis. Daarop stond te lezen: ‘Leffende Leuwen’. 

Jongens die op de Schild woonden en het de eigenaar van de leeuwentent ‘s morgens op het 

bordje zagen schrijven, maakten hierover opmerkingen en lachten erom. De man werd 

woedend en dreigde de jongens met opsluiting in de leeuwenkooi. Zij waren toen zo bang 

geworden dat ze de hele verdere marktdag niet langs de tent durfden gaan. Om de 

Hengevelderstraat en de paardenmarkt te bereiken maakten ze gebruik van het vroegere 

kerkpad. Dat liep van de Grotestraat tussen de panden van Van der Hart en Jeukens tot de 

Hengevelderstraat naast het café Lentelink en de rooms- katholieke kerk. Verder stond er voor 

de Kloosterlaan een tent met de wonderkoe ‘Olga’. Deze koe was te Krimpen aan de IJssel 

geboren en door vijf veeartsen onderzocht. Op de markten stond meestal ook een man met 

een klein tafeltje waarboven een boog was gemaakt. Hieraan was door middel van een touwtje 

een balletje bevestigd, dat heen en weer geslingerd kon worden. De kunst was nu om een 

kegel, die midden op het tafeltje geplaatst werd, door het balletje van achteren omver te 

werken. Aangezien het een hazardspel en dus verboden was, lette de man doorlopend op of er 

ook onraad in de buurt was. Zag hij een politieagent in zijn omgeving, dan verdwenen snel 

kegel en balletje in zijn broekzak. Nadat de man het spelletje een paar keer had voorgedaan 

en uitgelegd had hoe gemakkelijk het was, meldde zich meestal wel een deelnemer. De eerste 

paar keer ging het geregeld om kleine bedragen. Het leverde altijd winst op voor de speler. Bij 

de verdere inleg ging het altijd mis, dan ging het om grotere bedragen en streek de man de 

buit op. Met speelkaarten was hij ook erg handig. Wilde het niet vlotten met zijn kegeltje dan 

probeerde hij een behendigheidsspelletje met kaarten: één-twee-drie-schoppenaas, waar 

natuurlijk ook om geld gespeeld werd.  

 

In de cafés ijverden de eigenaren met de extra krachten om de kelen van de marktbezoekers 

te smeren. Waar veel gedronken werd ontstond wel eens ruzie. Meer dan eens moest er door 

de gemeentepolitie, voor deze gelegenheid versterkt met manschappen van de marechaussee, 

ingegrepen worden en werden de arrestanten ingesloten. De Iependijk, (het begin vanaf de 

Deldensestraat tot aan de rooms-katholieke begraafplaats was tot omstreeks het jaar 1925 

aangewezen als standplaats voor woonwagens. Nu is het een brede straat nadat de dikke 

bomen langs de weg zijn gekapt. Tijdens de marktdagen, toen de paardenmarkten nog in volle 

bloei waren, was het hier een drukte van belang. Ook vechtpartijen waren dan aan de orde 

van de dag. Zo gebeurde het eens dat na een rumoerige wintermarkt een vechtpartij ontstond 

onder de woonwagenbewoners, waarbij er één dusdanig werd toegetakeld dat hij meer dood 

dan levend was. De dader was in zijn woonwagen gevlucht van waaruit met kokende koffie, 

een wasteil en dergelijke naar de politiemannen werd gegooid. Die stonden met getrokken 

pistolen en sabel in de hand klaar om de woonwagen binnen te gaan. Veldwachter Wondergem 

werd met een teil bekogeld en hij kon nog net op tijd de teil met zijn sabel opvangen. De teil 

werd hierbij doorboord. Na dit incident mocht alleen deze politieman de wagen binnenkomen, 

waarna de man zich kalm liet arresteren. 

  

En dan Hutten-Klaos! Hij woonde met zijn vrouw Aorne en zijn twee jongens in een boerderijtje 

in Hengevelde. Hij roofde en kaapte wat los en vast was. Veel erger nog, hij had verschillende 

mensen in zijn huis te slapen en met de äkse (grote bijl) van kant gemaakt, het laatst de 

hozzenfosker (kousenkoopman) Willem Stint uit het Hannoversche, die in 1774 van de 

Goorsche wintermarkt huiswaarts kerende, bij Klaos overnachtte. Op Maria Boodschap uit de 

http://www.wieiswieinoverijssel.nl/details1.asp?id=447
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katholieke kerk te Delden komende werd Klaas gearresteerd, en zijn vrouw en zoon Jannus 

in hun boerderijtje. Vader en zoon werden te Oldenzaal levend geradbraakt en vrouw Aorne 

geworgd. (sept. 1775) 

 

Naarmate het vervoer per bus en auto en het transport van de paarden per vrachtauto toenam 

verminderde meer en meer de gezellige drukte, die aan de verschillende markten vooraf ging. 

In vergelijking met de vroegere wintermarkten is er wel heel veel veranderd. Van de glorietijd 

van een eens zo belangrijke Goorse Wintermarkt is niet veel meer overgebleven. Toch heeft 

deze markt nog steeds betekenis. In het jaar 1971 werden weer koeien aangevoerd, toch gaat 

meer en meer de belangstelling uit naar de moderne landbouwmachines en werktuigen voor 

de landbouw. Deze verdringen de paarden en worden in steeds grotere mate naar de markt 

aangevoerd.  
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Hofkerk en Klokkenkamp  

 

Havezathen 

 

Een havezathe is een versterkt huis (burcht), hofstede, hof of hoeve. Oorspronkelijk was het 

een benaming voor een grote boerderij met land. In de zeventiende eeuw was de havezate een 

riddermatig goed. Het bezit hiervan was een voorwaarde voor lidmaatschap van een 

ridderschap.  

In 1622 werden de eisen geformuleerd waaraan een Overijsselse riddermatige moest voldoen: 

hij moest van riddermatige geboorte zijn, in bezit zijn van een erkende havezate en voldoende 

gegoed zijn. Daarnaast moest de eigenaar sinds 1622 belijdend lidmaat van de Nederduitse 

Gereformeerde Kerk zijn. De rooms-katholieke en lutherse leden moesten toen het bestuur 

verlaten. 

Riddermatigheid kon bewezen worden door het aantonen dat voorouders in vaderlijke lijn 

persoonlijk waren uitgenodigd voor vergaderingen met de landsheer, de bisschop van Utrecht. 
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De facto betekende dit dat alle riddermatigen van adel waren. De riddermatigen hadden het 

recht geen belasting te hoeven betalen over hun saelstede, het huis op het platteland waar zij 

woonden. In 1546 werd bepaald dat geen goederen die te tevoren niet gevrijd waren van 

belasting in de toekomst gevrijd zouden kunnen worden. Het aantal saelsteden werd dus 

beperkt. 

In 1630 werd het reglement uit 1622 nog verscherpt met de bepalingen dat wegens het goed 

de laatste zestig jaar riddermatigen moesten zijn toegelaten tot de Ridderschap, dat de 

havezate adellijk betimmerd was én dat de havezaatsgoederen een waarde vertegenwoordigden 

van minstens vijfentwintigduizend gulden. 

Hoewel er niet meer havezaten bij kwamen, kwam het incidenteel wel voor dat 

havezaatsrechten werden verlegd: het recht van de Bellinckhof ging in 1757 over op de 
Woeste in Reutum. De rechten van Beverfeurde in Rijssen werden in 1758 verplaatst naar 

Hoikink. 

 

Huis Kevelham 

Vroeger was Huis Kevelham zeer zeker een havezathe, hoewel van kleine omvang en geringe 

betekenis, werd dit goed opgeslokt door zijn buurman Huis Weldam. Geen tekening of 
herinnering spreekt van het Huis, geen archiefstuk is ervan bewaard, zodat volstaan moet 

worden met een kort overzicht. Op 20 oktober 1457 beleent bisschop David van Bourgondië 

Johan van Beckem met Huis Kevelham in het gericht Kedingen, tot een borgleen van Goor. 

En in de jaren 1489 en 1497 beleent de bisschop Herman van Beckum, na de dood van zijn 

vader Johan, met Huis Kevelham in het kerspel Goor weer tot een borgleen van Goor. Op 12 
januari 1511 wordt Johan van Beckum na de dood van diens broer Herman er mee beleend 

en opnieuw 17 juli 1518; terwijl zijn zoon Johan op 19 december 1526 de belening verkrijgt. 

Het geslacht Van Beckum wordt met de bijvoeging ‘Van den Kevelham’ als riddermatig vermeld 

in het jaar 1549 op een achttiende eeuwse lijst met namen van havezathen voorkomende in 

een Verzamelboek in het gemeentearchief van Kampen. Met Huis Nyenhuis verenigd, komt 

vervolgens Huis Kevelham in het bezit van het geslacht Swaefken en tenslotte aan Swane 
Swaefken, erfdochter van Huis Nyenhuis en Huis Kevelham, die het door haar huwelijk met 

Roelof van Hoevell in deze familie overbrengt. Zij overlijdt in januari 1628, waarna haar zoon 

Gerhard van Hoevell tot Nyenhuis en Kevelham op 2  juni  1646 beleend wordt met Huis 

Kevelham. Een resolutie van 18 maart 1636 houdt in, dat Gerdt van Hoevel ten Kevelham, 

klagende dat hij als borgman te Goor gestoord wordt in zijn positie om jaarlijks de magistraat 

aldaar te helpen kiezen. Verwezen wordt naar de ‘Ordinaris Cours van Justitie’. Een 
beleenbrief van 27 mei  1658 draagt aan zijn zoon Roelof op ‘den Grooten en Kleinen 

Kevelham’. Een beleenbrief van 10 januari 1681 draagt de havezathe Kevelham op aan diens 

zoon Gerrit Willem Wolf van Hoevell. Deze weerlegt, volgens Van Doorninck, Kevelham op 19 

januari 1706 in het voordeel van Unico Ripperda.   Omstreeks het jaar 1700 is Huis Kevelham 

opgegaan in Huis Weldam.  
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Erve Groot Kevelham 
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Huis Olydam  

Essékinus ton Oyleydamme komt voor als Leenman van de bisschop van Utrecht in het 

manuaal (dagboek) van de rentmeester van Twenthe in het jaar 1385. Bij charter van 20 

oktober 1457 beleent bisschop David van Bourgondië Rolof van Hovelle met de Dam, Olidam 

en Bromeldam, gelegen in het kerspel Goor. En bij eenzelfde charter van 8  november 1478 

na de dood van Rolof, diens zoon Willem van Hovelle. Op 19  juni  1497 en ook nog op 19 juli 

1518 wordt Willem van Hoevele er mee beleend.  

 

 

Een charter van 16 mei  1572 houdt in dat voor de richter verscheen Adriaan Ripperda, als 

gevolmachtigde van Agatha van den Wolde, anders genaamd Peckedam, weduwe van Reinier 

van Weydenhorst. Ripperda legde de verklaring af naar Leen- en Landrecht, dat die weduwe 
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Jaap van Wijtenhorst had begiftigd ‘met dat alinge Erve ende Guedt met dat huys den Olydam 

genampt enz. gelegen in den kerspele van Goor in der buerschap Waterwyck’.  

In het jaar 1636 komen Christoffer Johan en zijn zuster Agatha Splinter voor als erfgenamen 

‘von dem Wolde’ (Peckedam), van den Olydam en van de Grote en Kleyne Hedde’. Op 24  

november 1611 verkopen Wolter Splinter en Catharina van der Marck, ‘Eheluyden, aan 

Folcart van Frytma en Catharina Splinter, Eheluyden, oere der verkopers toehorige alinge 

gerechte derde deyl van die havesaete und angehorige landerien so hoge als lege (leges zijn 

rechten geheven van officiële afschriften) van den Oelydam en hun derdendeel van die Grote 

en Kleine Hedde’. Een ander derde deel van de Hedde en van Huis Olydam kocht op 10 

december Johan Ripperda tot ’t Weldam van Johanna van Reede, weduwe Rammelman. 

Bij brief van 11 juli 1640 verklaart:  

Gerhard van Hoevell tot Nijenhuis en Kevelham, borchman van de stad Goer als tot navolgende 

saecke leenheer, beleent te hebben Johan van Vlodrop als gevolmachtigde des heeren Frederik 

van Fritema met de Hovesate den Olydam sampt alle desselver toegehorigheyden… als na 

Stichtschen rechte.  

Ten slotte koopt Johan Ripperda op 14 oktober 1648 van vrouwe Catharina, geboren Splinter, 

douairiere baronesse van Boijmer ende Rimborgh: ‘twee darde perten van het leenroerig goedt 

en Havezathe den Olidam genaempt, het resteerende derden deel word bij dien heer coeper 

ongescheyden en de ongedeelt beseeten, oick meede twee gelycke derde parten van die erven 

de Groote en Kleyne Hedde in die buyrschap Hengevelde’. Sinds die dag bleef het landgoed 

gevoegd bij de havezathe Weldam. Van de gesteldheid van het Huis noch van zijn omgeving 

blijkt iets te zijn overgebleven. 

Over een zekere Johan Splinter, wellicht familie (zoon) van kapitein Wolter Splinter, is een 

verhaal bekend van een gewelddadige overval op havezate Olidam bij Goor. Johan Splinter, 

eigenaar van de Oldenhof bij Markelo, wil Olidam plunderen samen met zijn zuster Agatha en 
haar echtgenoot. Johan Splinter is officier in Spaanse dienst. Hij brengt hiervoor een aantal 

soldaten op de been. Over het eigendomsrecht van het leengoed heeft hij een proces lopen met 

de bewoner, zijn broer Christoffel, die de havezate Olidam liet bouwen.  

 

Johan Splinter dringt de havezate binnen waarna Christoffel naar de zolder vlucht. Zijn nicht 
Johanna Dorothea van Suurhuis, die later met Johan van Eller trouwt, verraadt de 

schuilplaats waarna de heer des huizes naar de kelder vlucht en de deur barricadeert. Zijn 

vrouw, een bastaarddochter uit het huis Wisch, krijgt een harde stomp op de borst en raak 

zwaar gewond. Splinter en zijn soldaten roven een brouwketel uit Olidam. De vrouw van 

Christoffel drukt op haar sterfbed haar nabestaanden op het hart goed te onthouden wat haar 

is overkomen. Ze laat het zelfs vastleggen voor het nageslacht. (bron: Conrad Grietman 
Republiek van Adel) Johan Splinter kiest partij voor koning Philips II. Hij is na 1580 meestal 

bij het Spaanse garnizoen in Oldenzaal, waar hij hopman en later overste-luitenant wordt. 

Johan Splinter trouwt met Agnes Snipart en na haar dood met Maria van Achtevelt. Hij verlaat 

Maria om met Gese Thieselinck te gaan samenleven. Uit het tweede huwelijk van Evert 

Splinter wordt Catharina geboren die de Oldenhof in handen krijgt. Zij trouwt na de dood van 

haar eerste man, luitenant Gerhard van Suilen, met Folkert van Fritema, secretaris van de 

Spaanse veldoverste Spinoza.   Bron: Havezaten in Twenthe van A.J. Gevers en A.J. Mensema.   

Johan Splinter bepaalt in zijn testament dat zijn zoon Evert uit het eerste huwelijk de 

Oldenhof krijgt na zijn dood. Evert is eveneens in Spaanse dienst. In 1583 worden de 
eigendommen verdeeld. Ook Gese en de kinderen Agneta, Marieke, Mechteld, Wolter en 

Hendrik Splinter krijgen een deel van de nalatenschap. 

 

 

 

http://members.home.nl/m.tettero/Watergeuzen/Splinter.htm
http://www.marceltettero.nl/Geuzen/Markelo_Oldenhof.html
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Huis Scherpenzeel alias Den Kolck  

Op de kaart door Jacobus van Deventer van Goor gemaakt en op die van Overijssel door Jan 

de Lat, vindt men duidelijk dit Huis aangegeven op de linkeroever van de Regge. Maar lang 

geleden is het Huis en elke herinnering eraan verdwenen. Slechts weinige gegevens zijn in het 

gemeentearchief van Goor, in de resoluties van Ridderschap en Steden en in verspreide 

aantekeningen.  

 

 

Een magenscheiding van 21 mei  1548 (huisarchief Wegdam), opgemaakt tussen de broers 

Wolter en Christoffel van Coeverden ‘met tusschenspreckens hoeres oems Rodolph van 

Hoevell en de hoer moeder Johanna van Hoevell ende andere dachholderen ter beiden siden’, 

houdt in dat Wolter van Coeverden ‘sal erflick holden dat huis ten Scharpenzell met sinen 

thobehoer gelegen voer Goer an de Rosmans brugge met der Windemolle ende dat landt van 

der kolde Marye wesende an der Stadt van Goer gelegen met des mullers hues, voerts dat 

Apengoer… Des sal Wolter van Coeverden sinen broeder Christoffel geven en betalen viften 

hundert dallars’. Christoffel erfde Huis Wegdam.  

Bij resolutie van 19 maart 1642 worden Provinciale Staten opgedragen te disponeren 

(beschikken) op het verzoek van Wolter van Coeverden tot Scherpenzeel (kleinzoon van de 

vorige), dat ‘die Havezathe met hare annexen en windemeule’ tegen ontslag (vrijstelling) van 

het goed Brummelhuis onder Haaksbergen, tot leen van de provincie mocht worden 

aangenomen. Deze Wolter van Coeverden komt voor op de landdagen van de jaren 1654 en 

1658.  
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In de aantekeningen van Heerkens is vermeldt dat Huis Scherpenzeel met ‘de meule en annexe 

landerijen’ op 9  november 1692 ten behoeve van de juffer Van Coeverden tot de Haar verkocht 

is aan de wachtmeester Ernst Brant en Catharina Elisabeth Olmius, echtpaar. En dat dit 

Huis en toebehoren op 3 maart 1729 bij executie verkocht, overging aan Barbara Fockinck 

voor zevenduizendzeshonderdvierenzestig gulden, vijf stuivers en acht duiten.  

Het laatste is minder juist want volgens stukken in het gemeentearchief te Goor van 1  

november 1717, is Huis Scherpenzeel al eerder verkocht. Te Goor volgens gedaene 

kerckenspraeken ten overstaan van de magistraat van Goor op het Raadhuis Dr. Hendrik 

Michorius q.q. publyk heeft verkoft het Erve en Huis Scherpenzeel genaamd, cum annexis so 

en als het doenmaels door de kinderen Brands wierde beseten, mitsgaders het stukke lands 

so en als Br. Ber. Ten Hengel althans doenmaels possideerde (possessoir: het bezit 

betreffende), dat van alle dese parceelen bij kaersenuitganck koper is geworden en gebleven 

de Heer Assuerus Fockinck, Rigter van Kedingen, zulks voor eene somma van 3300 gulden, 

waarvoor zig als borgen hadden ingelaten de Burgem. Warner Jalink en Freijke Altena… ende 

aldeweijle tot dato dezes niet heller ofte penninck was betaald.  

In een ander ongedateerd stuk uit het gemeentearchief van Goor staat te lezen hoe de 

burgemeesters van Goor zich richten tot Provinciale Staten met verzoek:  

Aangezien de Heer Asserius Fockinck, Rigter van Kedingen en bezitter van Scherpenzeel c.a.  

(en toebehoren) gelegen onder ’t Stadswichbolt van Goor, daarvoor is aangeslagen in ’t cohier 

van den 1000sten penninck en naderhand van den 500sten penninck, doch aangezien hij 

sedert 1721-1729 deze impost hebbe verweigert te betalen, aan deze eenige afschrijving te 

verleenen of anders last te geven tegen hem te ageren.  

Tot dit laatste schijnt bevel te zijn gegeven. Een schrijven van 23 augustus 1735:  
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Van de weduwe van den ontfanger van Twenthe aan de secretaris van Goor bevat het verzoek 

aan dezen, om afschrift van de koopvoorwaarden van Huis Scherpenzeel en toebehoren, die op 

de eerste van de maand augustus voor agterstedige ’s Lands middelen ter requisitie van mijn 

Eheman d’ontfanger van Twenthe bij executie sijn gedistraheert (distractie: verkoop, 

vervreemding) en bij defect van andere kopers voor de Provintie aangehouden.  

Ten slotte is er een kwitantie van 17 en 18 mei  1748, afgegeven door richter H.J. Bos aan 

Abraham Koedijk wegens door dezen ‘gekofte meubelen in den boedel van den Huize 

Scherpenzeel’ ad zeventien gulden. Niet onwaarschijnlijk is het Huis in dat jaar ongeveer tot 

de grond afgebrand.  

 

Huis Stoevelaar   

Stoevelaar was een havezate gelegen de buurschap Herike in het Twentse richterambt 

Kedingen; nu horen de restanten ervan onder de gemeente Hof van Twenthe. Stoevelaar wordt 

voor het eerst genoemd in een lijst van leenmannen van het Sticht Utrecht uit circa 1379. 

Johan ten Thije werd toen met de Stuvelhof en verscheidene andere goederen in Herike 
beleend. Na enkele generaties Ten Thije kwam het erf door huwelijk in handen van de familie 

Van Coeverden. Deze familie bezat de havezate tot 1710 toen de laatste mannelijke telg van 

deze tak, Borchard Amelis van Coeverden, kinderloos overleed. Zijn oomzegger Johan Philips 

Christoffel van Keppel, zoon van Borchards zuster Aleida Isabella van Coeverden en van 

Arnold Ludolf van Keppel tot Odink erfde vervolgens Stoevelaar. Na het overlijden van Van 

Keppel in 1741 lieten zijn crediteuren zijn nalatenschap in 1743 veilen.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Havezate
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buurschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herike
http://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap_Twente
http://nl.wikipedia.org/wiki/Richterambt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kedingen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_Twente
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leenman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sticht_Utrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/1379
http://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Coeverden
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Het kasteel Stoevelaar (Stuvelhof of Stuvelborch) bestaat al in 1208 iets ten noordoosten van 

de stad Goor. Het oudste stuk uit het Goorse archief dateert van 1360. ‘Wi, schepenen, 

betughen dat Johan van Tije van dier Stuvelborch hevet ghecoft weder Lambertus sone ter 

Maet Johanne siin hus ende sinen gaerden alsulc ghelegen is.’  

De Stoevelaar is enkele keren gastverblijf van vorsten, zoals in 1532 van de in Gent geboren 

keizer Karel V, in 1560 van Willem van Oranje en in 1668 van stadhouder Willem III. Het 

behoort in de Middeleeuwen tot de leengoederen van de bisschop van Utrecht. Johan ten Thije 

is daarmee omstreeks 1380 beleend. 

In 1380 wordt Johan(II) van Tije wordt door de bisschop van Utrecht voor verleende diensten 

beleend met: De Stuvelhof, de Matena vor borchleen to Goer, mit hore toebehoringhe 

gheleghen in den kerspel van Markel. Item, Egberting, die tiende over Mersschinc, Schurinc 

to dienstmannegoet'. De familie Ten Thije behoort tot de oudste Goorse geslachten. Zij zijn 

borgman van Goor.    

In 1382 is de benoeming als Borchman van Goor, Jan Thije hout de Stuvelhof vor borchleen 

to Goer, in de kerspel van Markel.  

In 1230 is een Nicolaas ten Thije getuige bij het verlenen van stadsrechten aan Zwolle door 

de bisschop van Utrecht als landsheer. 

Jacob en Nicolaas ten Thije zien bisschop Hendrik van Utrecht de inwoners van Goor in 1263 

hetzelfde stadsrecht schenken als de stedelingen van Deventer bezitten. In 1343 beleent de 

bisschop van Utrecht zijn dienstman Johan met de goederen die zijn vader Jacob Rufus ten 

Thije van hem in leen heeft.  

Opvallend is de bijnaam Rufus of de Rode, die Jacob draagt. Hij is wellicht roodharig, rossig. 

De bijnaam wordt familienaam. De voornaam Johan blijft enkele generaties in de familie. In 

1360 wordt Johan (I) ten Thije de oude genoemd. In 1366 is hij overleden. De proost van Sint 

Mauritius in Munster beleent zijn zoon Johan met het erve Lambertink in Markelo. 

De bisschop van Utrecht beleende op 20 oktober 1457 Johan de Roede onder meer met de hof 

tot Stavelingen met toebehoren. Diens dochter, Catharina de Rode van Heeckeren, trouwde 

omstreeks het jaar 1460 met Reinolt van Coeverden. Deze is de stamvader van het geslacht 

Van Coeverden tot het Rhaan, Walfort en Stuvelaar, hij overleed ongeveer in het jaar 1469. 

Dezelfde tijd was het geslacht Van Coeverden in het bezit gekomen van de Huizen Heeckeren, 

Scherpenzeel, Wegdam en de Stuvelhof. Of dit geslacht is voortgekomen uit dat van Borculo, 

dan wel uit het geslacht van de dynasten, die oorspronkelijk als casteleins op het slot te 

Coevorden zich onafhankelijk van de bisschop hadden gemaakt, kunnen we hier in het 

midden laten.   

Zij voerden in hun wapen een rode adelaar op gouden veld, terwijl dit wapen in en na de 

zeventiende eeuw de bekende drie rode arenden op gouden veld heeft. Een zekere Hendrik van 

Coeverden zegelt nog in het jaar 1645 met het oude wapen. Jonker Reinolt’s zoon: Johan van 

Coeverden, wordt op 2 mei  1495 door de bisschop beleend met de Stuvelhof ‘zooals Johan de 

Rode en zijne voorvaderen dat bezeten hebben’. Deze werd in het jaar 1504 drost van 

Diepenheim en was gehuwd met Cornelia van Varick. Hun zoon en opvolger in de Lenen heet 

weer Reinolt van Coeverden, welke aan zijn oudste zoon Goossen van Coeverden de havezathe 

Rhaan naliet en aan zijn jongste zoon Jacob van Coeverden Huis Stuvelaar. De laatste werd 

op 26  november 1574 beleend met het goed Wernsinck en Stuvelhof.  

Op de lijst, opgemaakt door Ridderschap en Steden van het jaar 1582, wordt van hem 

vermeldt dat hij aan de kant staat van het hof te Madrid. Daarentegen komt hij in het jaar 

1587 voor op het ‘Quohier van ’s Conincks vianden’, waarin van hem gezegd wordt: ‘Jacob 

van Coeverden die toe woenen plach op syn huys Stuveler toe Hericke bij Goer gelegen is 

vertoegen’. Dat wil zeggen dat hij voor de Spanjaarden het land heeft geruimd. Op 2  november 
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is hij getrouwd met Anna van Ittersum van de Garner. Omstreeks het jaar 1619 zal hij zijn 

overleden omdat op 13 oktober zijn enige zoon Borchard van Coeverden tot Stuvelaar, na het 

overlijden van zijn vader, met Wernsinck en Stuvelaar wordt beleend. Deze wordt op 23 mei  

1626 aangesteld tot kolonel in staatse dienst en geadmitteerd tot de Ridderschap op 16 maart 

1641. In  november van dat jaar overleed hij, als weduwe met acht kinderen nalatende: Anna 

Catharina Ripperda van het Weldam, die hem tot in het jaar 1676 overleefde. 

Bij testament van 10 april 1676 (huisarchief Weldam) had zij tot haar erfgenamen aangesteld 

haar kinderen: Jacob, Philips Otto, Judith Margaretha (vrouwe van de Oldemeule) en Agnes, 

weduwe van jonker Scheele toe de Venebrugge, welk testament op Huis Stuvelaar op 15  

november 1677 werd geopend. De oudste van de kinderen was Jacob, die op 4 mei  1652 naar 

de landdag afgevaardigd was. Jacob was drost van Twenthe en afgevaardigde voor Overijssel 

naar de vergadering van de Staten-Generaal. Hij trouwde met de erfdochter van Huis Hengelo: 

Nicolina Ripperda.   Hij herbouwde Huis Stoevelaar uit grote Bentheimer stenen, één met het 

jaartal 1676. De steen kan men tegenwoordig vinden aan het trapje aan de rechterkant van 

Huis Wegdam. Bij een latere verbouwing legde een zoon van hem de eerste steen, zoals blijkt 

uit nog een andere steen als bij bedoeld trapje. Het inschrift: ‘Guilhe a Coeverden Jacobi Filius 

Diej  juni 1700 Me Ponebat’. Van de drost is een bijzonder fraai schilderij gemaakt en wordt 

in de originele gebeeldhouwde eikenhouten lijst tegenwoordig bewaard op Huis Warmelo. Hij 

overlijdt als stadhouder van de provinciale Lenen op 4  juni  1707 op negenenzeventig jarige 

leeftijd. Zijn vrouw is waarschijnlijk voor hem overleden.   

Hun dochter Aleida Isabella van Coeverden was in het jaar 1677 getrouwd met Arnold van 

Keppel tot Odinck en Mallum (Malberg) en overleed omstreeks het jaar 1700. Hun oudste 

zoon: Borchard Amelis van Coeverden tot Stuvelaar en Hengelo, werd op 2 april 1685 met zijn 

vader afgevaardigd vanwege Huis Stuvelaar en op 11 april 1689 vanwege Huis Hengelo. 

Borchard werd op 14 maart 1710 drost van Twenthe en overleed ongehuwd op 24 oktober 

1710. In de voorgevel van Huis Stuvelaar bevond zich bij de afbraak in het jaar 1844 een grote 

steen met het wapen van Van Coeverden, waaronder nog een steen met een lange latijnse 

inscriptie. Die kwam hierop neer dat heer Borchard Amelis het Huis, dat toen het door 

ouderdom in elkaar dreigde te vallen, vernieuwd had in het jaar 1707. ‘Borchardus Aemilius 

Dominus in Stoevelaar et Hengelo, qui hoc Praetorium vetustate collapsum refecit et condidit 

anno C1XCV11’.  

Zijn jongere broer Willem van Coeverden, die op 11 april 1689 ook wegens Huis Hengelo 

afgevaardigd werd, was al in het jaar 1706 overleden, zodat de goederen van deze tak Van 

Coeverden aan de zusters-kinderen kwamen.  

Bij magenscheiding (maag: verwant) gecelebreert tusschen de kinderen en de naegelaeten 

Erffgenamen des Huises Odink als eenige en wettige Erffgenamen ab intestato van hunne 

respective Heere Grootvaeder en Vrouwe Grootmoeder ende wijlen haer Oom Borchard Amelis 

van Coeverden Heere van Stoevelaar en Huis Hengelo, in sijn leven Drost van Twenthe: met 

naemen de Heeren Georgh Borchard Unico van Keppel Heere van Odink, Joan Philips Christoffel 

van Keppel capitain, voorts de jufferen gesusteren Cecilia Catharina, Nicolina Judith Agnes 

Maria en de Anna Catharina van Keppel ende ten reguarde van den voorscr. unmundigen jonker 

Arnold Ludolf van Keppel ten overstaen van derzelver momboiren… enz. werd overeengekomen 

dat aan Georgh Borchard zou toekomen Huis Hengelo met alle sijne Hoven, Cingels, Plantagien 

en de Landerijen binnen die Cingels ghelegen, benevens alle regalien en daarenboven nog aan 

vaste goederen onder die hovesathe ressorteerend tot eene som van 25000 Carolus gulden. Aan 

de kapitein Joan Ph. Chr. van Keppel werd toebedeeld: Huys en de Hovesaete Stoevelaar met 

alle sijne Hoven, Cingels, Plantagien ende Landerijen daeronder gehorende en de meede 

daerenboven aen denselven haeren Heer Broeder in gelijcker voegen cedeerende aen vaste 

goederen onder gemelde Huyse en Hovesaete ressorteerende tot eene som van 25000 gulden 

en 20 stuver Hollants enzovoort.  

Derhalve wordt op 12 maart 1712 geadmitteerd wegens Stoevelaar Joan Philips van Keppel, 

die op 30  november 1722 trouwt met Agnes van Rheede van Amerongen. Hij sterft als hij 
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vijfenvijftig jaar oud is op 30 maart 1741 en zijn weduwe in het jaar 1742. Het schijnt dat de 

boedel van Joan Philips zo al niet desolaat, dan toch niet erg gunstig werd bevonden door zijn 

erfgenamen. Een resolutie van Ridderschap en Steden van 12 maart 1742 verleent aan de 

Heer van Keppel tot Hengelo de termijn van een jaar tot het expliceren (eindigen) van deze 

boedel, binnen welke tijd dezelve met geen procedures of kosten door enige crediteuren zal 

mogen bezwaard. Het slot van de afwikkeling was dat bij gerechtelijke distractie (verkoop) het 

hele landgoed geveild werd en de Zwolse burgemeester Derk van der Wijck voor een som van 

zevenenvijftigduizend gulden op 15 april 1743 eigenaar van de havezathe werd.    

 

 

Tekst: Teekening van mejuffrouw Van Duuren wonende op het Duivekate aan de Regge, 

omstreeks 1840. Dit is dus niet Huis Stoevelaar.  

 

Duivecate ligt tussen Nijverdal en Hellendoorn. Het Huis wordt in 1339 genoemd in een 

orkonde uit het archief Rechteren bij de verkoop van het Huis Ter Molen, het latere 

Schuilenburg, aan de heer van Almelo. Huis Duivencate werd bewoond door families uit 

Deventer, Van Duren en Hagendoorn.   

Een havezathe is Duivecate nooit geweest zodat ook geen adellijk wapen van dit huis bekend 

is. In de jaren 1357-1365 is Goswinus de Duven leenman van Johan Van der Eze, heer van 

Almelo en Ter Molen. Vermoedelijk is dit de eerste naam van een bewoner die met Huis 

Duvecate in verband kan worden gebracht. De bewoners hadden dezelfde naam als het Huis 

of boerenerf waar zij woonden. In het jaar 1618 wordt voor het eerst geschreven over dat ‘goet 

Duivelscatte’ in het markeboek van Hellendoorn.  De eigenaren moeten ‘schijn en bescheidt’ 

doen dat zij altijd aandeel in de marke hadden. Anders zullen zij geen gebruik mogen maken 

van het recht ‘om te heyden en te weyden’.  Sindsdien wordt Duivecate geregeld genoemd. In 

1634 komt het huis in andere handen en de kopers moeten een anker wijn schenken aan de 

erfgenamen van de marke ‘tot een willekomste’, dus ter verwelkoming op de 

markevergadering. 
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Het Huis Duivecate was daarmee in het bezit gekomen van het burgemeestersgeslacht Van 

Duren uit Deventer. De eerste Van Duren die eigenaar wordt in 1634 is Eylert Jocus Van 

Duren, vervolgens Daems Van Duren en Wessel Van Duren. Meerdere leden van deze familie 

zijn, als magistraat van Deventer, geschilderd door de kunstschilder Gerard Ter Bosch.  

Men beweert dat Duivecate in 1636 als landhuis werd gebouwd toen veel families uit de steden 

zich op het platteland vestigden vanwege de heersende pest of andere besmettelijke ziekten. 

In 1636 heerste de pest in Deventer. In de achttiende eeuw werd het landgoed Van 

Durenspijker genoemd. Margaretha Sophia, de dochter van Adriaan Van Duren en Geertruid 

Engelen, trouwde op 27 september 1706 met Joost Hagendoorn. Hagendoorn was in 1744 

nog bewoner van Duivecate.   

 

 

1905, het hetbouwde huis Duvecate 

 

De laatste eigenaar, Joan Damiaan Van Duren, overleed op Huis Duivecate op 89 jarige leeftijd 

op 15 januari 1838. Een van zijn dochters trouwde te Hellendoorn met G.L. Van Wijck van 

Huis Stoevelaar. De andere dochter bleef wonen op Huis Duivecate. Zij is het die de tekening 

maakte van Duivecate waar Huis Stoevelaar boven staat. Haar naam is Sophia Van Duren, 

beter bekend als Doeskotter Fije. In 1863 werd zij als laatste uit het geslacht Van Duren onder 

zonderlinge omstandigheden vermoord. Een uitvoerig dossier met onderzoeksmateriaal over 

deze moord ligt in het gemeentearchief van Hellendoorn. 

Het Huis Duivecate vaak herbouwd, waarschijnlijk met de oude stenen van de Huizen Rhaan 

en Schuilenburg. Het landhuis is in 1931 afgebrand en vervangen door een moderner gebouw. 

Het tuinkoepeltje is er nog.  

De meeste Van Duren’s werden begraven in de Lebuinuskerk, leden van de familie Hagedoorn 

werden in de in de Bergkerk begraven.  
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Sophia is in 1828, dus op negentienjarige leeftijd, getrouwd met de rijksontvanger jonkheer 

Gideon Leonard Van der Wijck. Na een paar jaar scheiden zij alweer. Het echtpaar blijkt in 

1830 nog op Duivecate te wonen, want op 2 februari van dat jaar doet de heer Van der Wyck, 

‘s morgens om 08:00 uur aangifte bij de burgemeester van een inbraak in de nacht tevoren 

op Duivecate gepleegd. Al heel gauw na de scheiding nam hij vrijwillig dienst bij de mobiele 

schutterij en bracht het daar tot kapitein. In 1836 hertrouwde hij. Wie van de twee de schuld 

had van deze mislukking, is niet na te gaan. Wel staat vast dat Sophia (Sophie) een moeilijk 

karakter had.   

Sophia en haar moeder, die na de dood van de oude Damian op Duivecate achterbleven,  

verloren steeds meer het contact met de buitenwereld en zijn van de mensen vervreemd. Ze 

waren heel rijk en hun leven werd beheerst door de angst om het verlies van hun bezit en de 

zorg voor hun eigen veiligheid. Die angst was niet helemaal ongegrond blijkt wel uit de vele 

inbraken in die tijd in de omgeving en ook op Duivecate gepleegd.  

Een paar goede waakhonden zouden op de eenzame buitenplaats niet overbodig zijn. Maar de 

dames vonden dat lang niet voldoende en omringden zich met een grote troep van 

kwaadaardigste honden, die twintig jaar lang een ware terreur op de omgeving hebben 

uitgeoefend. Dit, en gevoegd bij het feit dat de dames erg gierig waren en blijk gaven niets voor 

hun naaste, kerk of diaconie over te hebben, was de oorzaak, dat er tussen hen en de 

bewoners van Hellendoorn en Nijverdal een steeds meer gespannen verhouding ontstond. Dat 

blijkt uit de vele klachten die bij de burgemeester binnen kwamen van mensen die door de 

honden zijn aangevallen. Maar de omwonenden gingen zeker ook niet vrijuit. In het 

gemeentearchief vinden we eveneens klachten van de dames over pesterijen die ze 

ondervonden, van kleine diefstallen, vernielingen in het bos en onrechtmatig vissen in de 

Regge, het viswater van Duivecate.  

In een ongedateerd schrijven van Sophie, ook in de dagen dat haar moeder nog leefde, deelt 

zijn de burgemeester mede, dat zij ‘de zaak van het visschen niet wenscht doorgezet te zien.’ 

‘Heb geen de minste lust mij nog met de zaak te bemoeien, daar mama thuis ernstig ziek is 

en soufreert aan een bezetting op de borst. Ued. zal ligt begrijpen dat ik altoos gaarne weet 

door wie gevischt wordt, daar ik lang niet ieder in wil hebben. En temeer was mij het 

onaangename het schampen van Leijerweert, daar hij tegen de menschen zeide ons meende 

een plezier te doen de levende beesten weg te vangen, dat kan men niet ligt van een knecht 

velen’. Wat Leijerweert met ‘levende beesten’ bedoelde valt te raden en duidt erop dat er toen 

al sprake was dat Duivecate erg in verval was en dat de hygiëne er veel te wensen overliet. 

Op 5 april 1847 komt de klacht van Duivecate, ‘dat twintig volwassen jonge mannen in ons 

bosch zijn geweest en in het dennenbosch bij huis, hebben aldaar met bijlen de dennen 

uitgehouwen. Onze meier heeft het ontdekt en mij geroepen. Toen ik kwam waren allen reeds 

op de vlucht en namen het hout mede, ofschoon zij wat achter lieten’. Ze meent dat zij één 

van de troep heeft herkent; ‘dienstknecht van Kotterink’. Nu had in die tijd Kotterink een 

smederij in Nijverdal (later Budde) en deze aanval schijnt dus uit de richting van het nieuwe 

Nijverdal en Noetsele te zijn gekomen. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze houtstropers 

‘paasvuurslopers’ geweest. De actie zal dus niet als plagerij bedoeld zijn. 

Maar ook van een heel andere kant komen er klachten over Duivecate en wel van de zijde van 

de Enterse schippers. Herhaaldelijk hebben ze bij de burgemeester er over geklaagd dat de 

bomen op de Reggeoever bij Duivecate gevaren opleveren voor hun scheepvaart. De Regge 

stroomde in die tijd nog met een scherpe bocht en een tamelijk nauwe bedding vlak langs 

Duivecate. Een gedeelte van die bocht ziet u nog aan de rand van het sportpark. De snelle 

stroom onderwoelde dan de oever en de bomen (populieren) vlak langs de kant raakten hun 

houvast kwijt en begonnen over te hellen naar de Regge om tenslotte over het riviertje heen te 

vallen.  

De last hierdoor ondervonden, bracht de schippers ertoe te eisen dat de burgemeester 

procesverbaal tegen haar zou opmaken. Op 1 maart 1848 richt de burgemeester een schrijven 
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aan de dames over de klachten van de schippers. ‘Ik wensch nog eene laatste waarschuwing 

te geven en UEd, ernstig aan te manen die bomen binnen 24 uren op te ruimen en zijnde ik 

bij den hoogen waterstand en bij het gevaar, waaraan die zompen ter hoogte van Duivecate 

zijn blootgesteld verpligt Art. 714 van het Burgerlijk Wetboek in toepassing te brengen, 

waaruit groote kosten en onaangenaamheden voor UEd. kunnen voortvloeien. De 

burgemeester van Hellendoorn,  Robert Campbell’. 

Een vervolg heeft deze geschiedenis in de stukken die zijn nagezocht niet, zodat we niet weten 

hoe de afloop was. Deze bocht leverde trouwens ook in later tijd nog wel eens moeilijkheden 

voor de scheepvaart op. Schipper Van Egmond moest soms heel voorzichtig met zijn 

beurtschip manoeuvreren, wilde de mast niet in aanraking komen met de boomtakken. 

Ondertussen bleef het klachten regenen over de honden. Het schijnt dat de dames de horde 

telkens hebben uitgebreid. Het is een raadsel hoe ze zoveel van deze kwaadaardigste, 

agressieve beesten bij elkaar kregen. Het leek wel of ze op de mensenjacht waren afgericht. 

De bedoeling was zeker zoveel schrik in de omgeving te verspreiden, dat iedereen het wel zou 

laten in het bos te komen. Op 4 mei 1850 dient een zekere heer De Chalmot (misschien was 

het de rijksontvanger te Hellendoorn, D.J.A. de Chalmot) bij de burgemeester een schriftelijke 

klacht in over de overlast, die hij ondervonden heeft van de honden van Duivecate. 

De brief luidt: ‘Weledelachtbare Heer, 

Mij circa zes uren begevende van het huis, bewoond door J.H. Harmsen na dat, bewoond door 

Stevens, ik op de algemeenen weg genaderd halfweg tegen de bomen van den huize Duivecate, 

als wanneer ik werd aangevallen door drie honden van de aldaar wonende Wed. J.G. van 

Duren. De bij deze weduwe inwonende Manna Amsink daar en in de onmiddelijke nabijheid 

zijnde, verzocht ik deze honden tot zich te roepen, die daarop eenige flauwe pogingen 

aanwende om dezelve tot bedaren te brengen, doch zonder gevolg, zodat ik steeds van drie 

aanvallende honden omringd bleef, en met moeite dezelve van mij konde weren. Een klein 

Engelsch hondje bij mij hebbende scheen op deze de aanvallen der honden het meest gemunt 

te zijn. zodat ik eindelijk en ten laatste, nadat die mij kort om de voeten kroop, genoodzaakt 

was, gebruik te maken van een bij mij hebbende degenstok, na nogmaals de meid te hebben 

aangezegd de honden te roepen, daar ik mij anders van dezelve met geweld zoude ontdoen. 

Deze mijn poging vruchteloos zijnde heb ik mij van dit wapen bediend en twee van de honden 

gestoken, waarvan ik vermeen UEd. kennis te moeten geven’.  

De heer Chalmot verzoekt de weduwe Van Duren aan te zeggen de honden vast te houden op 

grond van art. 35 op de aanleg, beheer etc. der wegen. Hij waarschuwt voor ongelukken en 

haalt meerdere gevallen aan van mensen, die door de honden zijn aangevallen. Hij laat het 

niet bij dit verzoek, maar dient bij het kantongerecht te Raalte een aanklacht in. De 

rechtskundige bijstand, die zij genoot van haar neef in Deventer, zal er wel niet vreemd aan 

zijn geweest, dat mevrouw Van Duren(dus Sophie’s moeder) vrijgesproken werd. Uit dit vonnis 

het volgende:  

‘Overwegende, dat de eerste getuige Hermanna Amsink onder eede heeft verklaard, dat de 

aanklager De Chalmot, op de namiddag van de 3de mei 1850, omstreeks 6 uur met een hond 

bij zich liep op een voetpad onder de bomen van de weduwe Van Duren (en welke grond zij 

voor het eigendom beschouwt van de weduwe Van Duren) de honden van haar meesteresse 

met een stokdegen had gestoken. Overwegende dat de tweede getuige Steven Jansen onder 

eede heeft verklaard, dat hij op de namiddag van de 3de mei l.l. omstreeks 6 uur wel de heer 

De Chalmot heeft gezien lopende onder de bomen van de Wed. Van Duren met een priem, 

welke hij uit een stok had getrokken, dat echter geen honden heeft gezien, dat hij naderhand 

gemelde heer De Chalmot met een degen in de hand over de rekking van de plaats 

toebehorende aan de weduwe aan de Wed. Van Duren zag springen, waarop hij een ogenblik 

daarna gekerm hoorde, dat volgens de Heer De Chalmot bij hem, getuige, in huis was gekomen 
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en in tegenwoordigheid van zijn vrouw had gezegd, dat hij een van de honden gestoken had. 

Overwegende dat uit gemelde verklaringen van de getuigen de overtreding de gedaagde ten 

last gelegd niet is bewezen, daar immers uit deze ten enenmale niet blijkt, dat de klager De 

Chalmot op gemelde namiddag door honden zoude zijn aangevallen enz., wordt de weduwe 

Van Duren vrijgesproken’. 

U ziet in dit vonnis dat de algemene weg waarvan De Chalmot spreekt, hier een voetpad onder 

de bomen van Duivecate is geworden. Het hondje van De Chalmot is hier een hond en de 

vervaarlijke honden van Duivecate hondjes. Deze uitspraak geeft de indruk dat de feiten op 

schromelijke wijze zijn verdraaid. Evenwel op één punt stond de weduwe sterk: de ‘algemene 

weg’ van Nijverdal (Noetsele) naar Hellendoorn liep oorspronkelijk niet langs huize Duivecate, 

maar bleef, zoals op de geniekaart van 1786 is te zien, de rand van het Gagelmansveentje 

volgen en liep verder langs de westzijde van het landgoed richting Hellendoorn. Trouwens deze 

‘algemene weg’ vinden we ook geregeld nog maar als ‘voetpad’ aangeduid. De honden bevonden 

zich dus juridisch op particulier terrein, zodat tegen de dames niet veel te beginnen was. 

Dat blijkt ook weer uit een vonnis inzake een aanval van de honden op Johanna ter Meulen: 

‘overwegende, dat de eerste getuige Albert Film, onder ede heeft verklaard alleen gezien te 

hebben, dat op de namiddag van de 3de mei l.l. des namiddags half twee uure eenige honden 

de persoon van Johanna Hendrika ter Meulen nablaften, dat zulks plaats had onder het bosch 

toebehorende aan de weduwe Van Duren, dat de tweede getuige Henrik van de Berg onder 

ede heeft verklaard, dat op gemelde namiddag circa half twee uure eenige honden de persoon 

van Johanna Hendrika ter Meulen gaande op het voetpad onder de bomen toebehorende aan 

de weduwe Van Duren naliepen zonder haar aan te vallen of aan te blaffen, overwegende dat, 

door gemelde verklaringen der getuigen de overtreding der gedaagde ten laste gelegd in het 

minst niet is bewezen, daar immers uit dezelve ten enenmale niet blijkt, dat de persoon J.H. 

ter Meulen, door de honden is aangevallen, nog minder dat dezelve zoude zijn aangevallen 

door honden aan gedaagde toebehorende, overwegende enz.’ Opnieuw dus vrijspraak voor de 

vrouwen van Duivecate. ook de landarbeider Hendrik ter Stal krijgt nul op het rekest. De beide 

vrouwen kunnen dus rustig in hun houding volharden en een aangevallene bedenkt zich wel 

tweemaal een aanklacht in te dienen. Het is te begrijpen dat de haat en verhitting groeiden. 

Als in 1853 Sophie’s moeder op 81-jarige leeftijd overlijdt,  breekt voor haar pas goed de grote 

eenzaamheid aan. Het enige contact met het dorp bestond in haar zondagse kerkgang. De 

overlevering verhaalt dat ze voor de dienst bij kennissen langs ging om centen voor ‘halfjes’ te 

wisselen, want het collectezakje mocht niet al te royaal bedacht worden. Na de dienst ging ze, 

zoals zij en haar moeder dat van ouds gewend waren geweest, bij dezelfde familie koffie 

drinken. Maar de stoel waarop gezeten had werd dan na haar vertrek buiten gezet om te 

luchten. Ze ondervond geen echte vriendschap en was zelf niet in staat die te geven. 

Langzamerhand raakte ze in een staat van verwaarlozing, die allerminst paste bij een telg uit 

geslacht Van Duren/Hagedoorn. 

Het aantal honden werd steeds opgevoerd. In 1858 had ze er twaalf, later sprak men zelfs van 

veertien. In die tijd werd de hondenbelasting ingevoerd en protesteert Sophie telkens tegen de 

aanslag die haar wordt opgelegd. Ze beweert er maar zes te hebben en wie zal het controleren? 

Maar iedereen weet dat ze er meer heeft, hoewel ze er voor zorgt zich nooit met meer dan twee 

of drie honden buiten te vertonen. De honden wonen in haar huis, ze bevolken de woon- en 

slaapvertrekken, zodat de vervuiling van haar huis en persoon steeds erger wordt. Doordat ze 

geen geld over heeft voor onderhoud en reparaties raakt ook het huis steeds meer in verval. 

Het was in die jaren, dat eens weer een troep polderjongens in de omgeving werd 

gestationeerd, waarschijnlijk in verband met werkzaamheden aan de Regge. We weten reeds 

dat dit meestal ruwe gasten waren die heel wat last bezorgden. Om de ingezetenen tegen 

molestaties te beschermen kwam vaak met de polderjongens mee een klein detachement 

marechaussees, die dan bij de omwonenden werden ingekwartierd. Toen de vrouwe van 

Duivecate ervan hoorde, zo luidt het verhaal van dokter Te Wechel, sloeg haar de schrik om 

het hart. Ze zag gevaren dreigen voor haar eigen veiligheid en haar bezit. Maar ze was slim en 
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vond een oplossing: ze vroeg aan de burgemeester bij haar in te kwartieren de commandant 

van het groepje, laten we hem noemen de wachtmeester. Ze meende dat haar dan niets kon 

overkomen. Het verzoek werd toegestaan. 

De wachtmeester zal wel grote ogen hebben opgezet toen hij kennis maakte met zijn tijdelijke 

hospita en met het interieur van het huis. Maar Sophie ontving hem allervriendelijkst en deed 

al het mogelijke het hem naar de zin te maken. Er ontstond in de loop van de dagen zelfs een 

hartelijke verhouding tussen die twee en de wachtmeester ging er van dromen deze rijke prooi 

aan de haak te kunnen slaan. Hij zou er wel een en ander voor door de vingers moeten zien 

maar de rijkdom lachte hem toe. Hij ziet dat hij vorderingen maakt als Sophie hem zelfs een 

gouden horloge, dat aan haar vader heeft behoord, cadeau geeft. Zo houdt ze de man aan het 

lijntje. Een paar dagen voor het vertrek van het detachement vraagt ze het horloge terug, het 

is nog een aandenken van haar vader. Ze wil het toch liever niet missen, hij zal er een 

splinternieuwe voor terug krijgen. De wachtmeester staat het graag weer af. Zo breekt de 

laatste dag van het verblijf op Duivecate voor de wachtmeester aan. Hij haast zich die 

namiddag naar Duivecate, nu moeten er spijkers met koppen geslagen worden! Maar als hij 

daar aankomt, ligt het huis uitgestorven, de deuren gesloten, de blinden voor de ramen. Van 

een knecht, die daar rond scharrelt, verneemt hij dat de juffer die morgen te paard is 

vertrokken naar Archem (bij Lemele) en voorlopig niet weer thuis komt. Er zit voor de 

wachtmeester niets anders op dan zonder horloge en een illusie armer op zijn basis terug te 

keren. 

Het valt op dat in dit verhaal dat de honden geen rol spelen. Wist ze die wanneer dat nodig 

was ondercontrole te houden of hield ze de honden tijdens het verblijf van de wachtmeester 

vast? Overigens blijkt bij andere gelegenheden dat de woeste dieren als vreemdelingen 

naderden, haast niet in bedwang waren te houden. Als dokter Te Wechel er een visite moest 

maken bleef hij voor de ingang in zijn tilbury zitten en wachtte tot de knecht, met een stoel 

uit huis bij zich, naar het wagentje kwam. De dokter kon dan veilig uitstappen en gewapend 

met de stoel naar het huis wandelen. Was het de vertrouwde geur die om de stoel heen zweefde 

die de honden die de honden tot bedaren bracht, of zagen ze er wapen in waarvoor ze ontzag 

hadden? 

Ondertussen vermenigvuldigden zich de klachten over de overlast die de honden 

veroorzaakten. Sophie van haar kant beklaagt zich over de diefstallen, over het omzagen van 

twee bomen, die men over de Regge heeft geworpen, over het ontbreken van het slot van haar 

geitenhok en het vergiftigen van haar geit. In hoeverre dit allemaal alleen maar in haar 

ziekelijke verbeelding heeft bestaan kunnen we niet beoordelen. Als op een zekere dag een 

kind door haar honden wordt aangevallen en verwond, treedt de burgemeester krachtiger op. 

Op 29 november 1862 richten B. en W. een schrijven aan haar, over ‘de zware belediging en 

verwonding een jeugdig kind aangedaan van Pieter Schenk, weltevreden arbeider te Nijverdal.’  

‘Sedert ligt ziek te bed de huisvrouw van Hendriks van den Berg, tengevolge van schrik haar 

op j.l. woensdag overvallen ten gevolge van een gelijke aanval uwer honden. Nu is er gisteren 

weer een mondelinge klacht bij het hoofd der gemeente ontvangen wegens een gelijke 

aanranding van drie a vier te goeder naam bekendstaande manspersonen l.l. donderdagavond 

overkomen, die echter met stokken gewapend de honden van zich af hebben geslagen. Wij 

gelasten U bij dezen alle honden van stonde aan vast te leggen of door het dragen van 

muilbanden onschadelijk te maken. Alle veldwachters en politiebedienden hebben 

dientengevolge ontvangen strenge last dagelijks toe te zien en te waken op nakoming 

Uwerzijds, terwijl van heden af elk uwer honden, die zal worden bevonden los te lopen zonder 

behoorlijke muilband zal worden opgevangen en gedood.’  

Van de uitvoering van deze maatregelen is blijkbaar niet veel terecht gekomen. Sophie heeft 

er zich niets van aangetrokken, de veldwachter maakt een paar keer proces-verbaal op en zij 

wordt tot enige guldens boete veroordeeld. De meeste klachten weet zij met geld te sussen, 

eenmaal kost haar dat zelfs f 6,50, maar haar buurvrouw, de vrouw van Kostede, weet ze af 

te schepen met vijf cent en een bos stro!  
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De terreur van de honden houdt aan, maar dan is eindelijk de maat vol. Op dinsdag 12 april 

1864 moet Jacob Lembeek, een jongen van 14 jaar, van Nijverdal naar de dokter in 

Hellendoorn om medicijnen te halen voor zijn doodzieke vader. Hij neemt niet de binnenweg 

over Duivecate, zoals ons steeds verteld werd, maar volgt, volgens de officiële stukken, de 

kunstweg naar Hellendoorn (d.w.z. de tegenwoordige De Joncheere- en Ninaberlaan). Het was 

ook vanzelfsprekend dat hij niet binnendoor ging, over de vanwege de honden zo onveilige 

Duivecate, al was de afstand van de Brakenbelt, waar hij woonde, naar Hellendoorn, 

binnendoor korter. Het blijkt echter dat de honden van Sophie, hun operatieterrein heel wat 

verder uitstrekten. Op de toen nog eenzame grindweg wordt Jacob door twee woeste honden 

overvallen, die het arme kind nagenoeg verscheurden. 

We lezen in een bericht, dat de burgemeester Campbell nog die zelfde middag, als expresse 

per diligence, naar de Officier van Justitie te Deventer verzendt: ‘Er heeft hedenmiddag een 

allerdroevigst ongeval plaats gehad op den openbaren kunstweg van Nijverdal naar het dorp 

Hellendoorn, alwaar ongeveer ten twee ure in den namiddag een 14-jarige knaap, Jacob 

Lembeek, door twee woeste honden van Mevrouw van Duren, letterlijk verscheurd is, zodat 

de dood elk oogenblik wordt verwacht. De plaatselijke geneesheer is onmiddellijk geroepen,, 

deze heeft de assistentie van de heer Med. Doct. G. ter Horst te Rijssen, ingeroepen, de jongen 

is opgenomen en wordt liefderijk verpleegd in de woning van den rijksveldwachter Balster. 

Vele jaren heeft men al aangezien hoe een grillige en zonder twijfel geesteszieke vrouw toegaf 

aan een onverantwoordelijke liefhebberij en daarmee het leven van anderen in gevaar bracht’.  

Veldwachter Balster woonde op de plaats waar nu de bungalow van de familie Heldeweg staat. 

Daarvoor woonden er Slikkers Jan en Slikkers Dieke. De volgende dag schrijft de burgemeester 

aan de Officier v. J.:  

‘ geef ik in de tweede plaats de verzekering te zullen handelen bij het te verwachten overlijden 

van de jeugdigen Lembeek overeenkomstig de instructie daarbij gegeven’. De burgemeester 

denkt hierbij aan de gerechtelijke vervolging die dan tegen Sophie zal ingesteld worden. ‘Ik 

moet reeds nu hier bijvoegen dat de beide in de droeve zaak betrokken geneeskundigen 

hedenmiddag te vier uur een tweede consult hebben gehad en besloten hebben het derde 

verband morgenochtend tien uur aan te leggen. De patient ligt stil daarneder, de wondkoorts 

komt op, niemand heeft enige hoop op behoud van het leven van het jeugdige slachtoffer van 

twee kwaadaardige honden’. 

Vermeldenswaard is dat in het archief van het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs deze 

gebeurtenis ook vermeld staat. De heer Hendrik Wormser,  boekhouder bij de factorij van de 

Ned. Handel Mij. stichter van het Christelijk onderwijs in Nijverdal, schrijft in een brief 

aan T.C. van Kempen te Den Haag:  

‘Ik zou UEd. gisteren wel onverwijld de goede ontvangst hebben bericht, ware het niet, dat een 

treurig voorval mij zulks had belet. Een kleine jongen (fabriekskind en bezoeker onzer 

Zondagsschool), die voor zijn vader naar de dokter moest is door honden op den publieken 

weg nagenoeg verscheurd. Door twee mannen ontzet, zal hij het echter vermoedelijk met den 

dood moeten bekopen, niet alleen zijn heele stukken vlees uit armen en beenen gescheurd, 

maar het hoofd is bovendien gevild’.  

Hij gaat voort met zijn erg realistische beschrijving en verteld dat de ‘bloedige bewijsstukken’ 

van de weg zijn opgeraapt als getuigstukken voor een crimineel proces. Hij besluit: ‘Zware 

koortsen zullen den kleinen vermoedelijk doen bezwijken, hij is echter zeer present en spreekt 

met levendigheid over de dienst van God’. Het is wel opmerkelijk dat Wormser de rol van de 

vrouwe van Duivecate in dit gebeuren onvermeld laat. 

Donderdag 14 april gaat er een uitvoerig schrijven van de burgemeester naar de Officier van 

Justitie, waarin o.a.; ‘Het is van algemene bekendheid, dat genoemde vrouwe sedert jaren tot 

groote ergenis van ieder, die wel denkt, een groot aantal honden aanhoudt, men spreekt van 

8, 10, 12, en 14. De honden schijnen alle steeds van aanvallende aard te zijn, althans jaar en 
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dag heeft men daarover klachten gehoord door personen, die zich in de nabijheid van het 

spijker Duivecate op de openbare weg of het voetpad bevinden leidende van Hellendoorn over 

Nijverdal naar Rijssen’. De burgemeester noemt meerdere gevallen van overlast door de 

honden veroorzaakt. We lezen verder: ‘Dit alles, gepaard met het allertreurigste geval, den 

jeugdigen Jacob Lembeek dinsdagmiddag overkomen, toont overduidelijk het wenselijke, dat 

er in het eind paal en perk gesteld worde aan een laakbare liefhebberij eener hoogst 

onverstandige vrouw. De verbittering tegen mevrouw Van Duren is algemeen, er behoeft 

weinig meer te gebeuren, of een opgewonden menigte zoude zich ten haren aanzien lichtelijk 

kunnen vergrijpen, der mate hooggespannen is thans de algemeene ergernis.’ Het blijkt wel 

dat de burgemeester op de hoogte was wat er onder het volk leefde. Hij woonde als agent van 

de factorij aan de straatweg te Nijverdal, tegenover de Stoomweverij en het kon hem niet 

ontgaan, dat de opwinding onder de wevers groot was, Jacob was als fabriekskind één der 

hunnen. Dat de burgemeester zich zorgen maakte over een mogelijk volksgericht was zeker 

niet overdreven. We hebben sterk de indruk dat de overheid toch wel met al te grote 

lankmoedigheid het gedrag van Sophie had aangezien. Was het een wonder dat het volk 

morde: ‘Geld dat stom is maakt recht wat krom is?’ 

Op 18 april volgt er nog een uitvoerig schrijven over het aantal honden door Sophie voor de 

belasting aangegeven aan de Commissaris van de Koning: ‘Ter beantwoording der vraag 

gedaan betrekkelijk het aantal honden door Mevrouw S. van Duren als belastbaar 

aangegeven, geef ik mij de eer ter uwer kennis te brengen, dat sedert de invoering van de 

belasting op het houden van honden binnen deze gemeente (1858) die vrouw volgens de 

kohieren heeft aangegeven voor het jaar 1858 twaalf honden, 1859 elf honden en gedurende 

de laatste vijf jaar elk jaar zes honden. Toen nu in 1860 eensklaps eene vermindering van het 

aantal honden op de helft heeft plaats gehad, is haar bepaaldelijk gevraagd van mijnen ‘t 

wegen naar de reden of oorzaak van zoo groote vermindering in vergelijking tot voorgaande 

jaren, en het antwoord was, dat ze niet meerdere honden hield. Nu was sedert jaren het 

gerucht wel algemeen, dat deze dame een tal van honden hield van de misselijkste soort en 

van aanvallende aard ter bewaking van haar erf en verborgen schatten, men noemde cijfers 

van 8, 10, 12, 14, 15, jong en oud, klein en groot, doch niemand konde verklaren een van die 

cijfers immer te samen te hebben gezien of geteld. Nooit zijn ook buiten huis gezien en geteld 

dan hoogstens 4 of 5 te zamen. Aangezien die honden steeds door Mevrouw van Duren worden 

gehouden in haar gewoon dagelijks woonvertrek of slaapvertrek en daarbuiten slechts een 

enkele maal buiten komen ten getale van twee of drie tegelijk heb ik nooit de vrijheid gevonden 

een huiszoeking te provoceren.’ De burgemeester deelt verder mee dat sedert het geval met 

het kind van Weltevreden ze driemaal door de rechter in het kanton Raalte tot boete en 

schadevergoeding is veroordeeld en dat ze ook driemaal vervolging wist te voorkomen door 

met geld de aangevallene tevreden te stellen. Het blijkt tevens uit dit schrijven, dat zij tegen 

donderdag de 21ste voor het gerecht is gedagvaard. Van deze dagvaarding lezen we verder 

niets. 

Ondertussen wordt Jacob bij veldwachter Balster met zorg verpleegd. Hij blijft zweven tussen 

leven en dood. Echter zes dagen na het gebeuren kan de burgemeester aan de Officier v. J. 

schrijven dat: ‘de toestand van den jeugdigen Jacob Lembeek boven alle verwachtingen een 

enigszins flauwe hoop geeft op levensbehoud. De wonden staan tamelijk goed en de patiënt 

toont enige trek naar voedsel’ en in een p.s. volgt dan: ‘Voor deze gesloten is ontving ik bericht, 

dat de vader van den patiënt dezen nacht is overleden, een man van 64 jaar.’ Dit overlijden 

na het vreselijk gebeuren droeg er niet toe bij de gemoederen tot bedaring te brengen. Of 

Sophie nog medeleven met de jongen en zijn familie getoond heeft, blijkt niet. De thans nog 

levende zoon van Jacob Lembeek had daar nooit van gehoord. Een maand later verkeert Jacob 

nog in levensgevaar, maar het is een wonder dat hij nog leeft. 

Men heeft al het mogelijke gedaan hem in leven te houden en zelfs de hulp ingeroepen van de 

vermaarde Duitse dokter Aschendorf, een internationale beroemdheid in die tijd. Hij was 

‘Königlich Hannoveranischer Hofmedikus, Landphysicus en als Brunnenarzt verbonden aan 

het bad Bentheim.’ In Van Deinses ‘Het land van Katoen en Heide’ staan interessante 
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bijzonderheden over deze dokter. Hij woonde vlak over de grens in Gildehaus. Van heinde en 

ver en vooral ook uit Enschede en omgeving stroomden de patiënten toe. Gildehaus had er 

toen zijn welvaart aan te danken. Hij werd beschreven als een buitengewoon bekwaam arts 

en edel mens. Toen dokter Aschendorf bij Jacob Lembeek geroepen werd was hij al een man 

van 71 jaar, drie jaar daarna is hij overleden. Voor de patiënt betekende het consult van deze 

beroemde dokter wel het hoogste beroep, maar ook hij kon weinig hoop geven en moest zich 

bepalen tot het geven van nuttige raad. Wie de kosten voor dit consult betaald heeft weten we 

niet, maar het is vermoedelijk wel op de een of andere wijze aan Duivecate in rekening 

gebracht. 

En dan op 18 mei 1864, ruim een maand na het noodlottig gebeuren, de slotfase van het 

drama. Om half tien ‘s avonds wil Sophie Van Duren uit de schuur achter het huis, weer haar 

woning binnen gaan en gebeurt het! Van dichtbij, uit het struikgewas een vuurstraal, een 

schot, en zwaargewond stort zij neer, een schot hagel heeft haar in de mond getroffen. In het 

donker vindt de moordenaar gemakkelijk een goed heenkomen. De honden, op dat moment 

reeds in huis, kunnen slechts een woedend geblaf aanheffen. Als de meid of de knecht haar 

vindt blijkt zij levensgevaarlijk gewond. Vroeger werd er steeds vermeld, dat zij niet door hagel, 

maar door een lepelsteel werd getroffen! In de officiële stukken lezen we daar niets van. Is het 

misschien mogelijk, dat men in die tijd om aan hagel te komen wel eens een lepel smolt en 

zich met tinnen korrels behielp? In een schrijven van 19 mei 1864 doet de burgemeester 

mededeling van de aanslag aan de Commissaris van de Koning en geeft als zijn oordeel te 

kennen:  

‘Ook staat bij mij vast, dat een of ander onnadenkend mensch is gedreeven tot wraak wegens 

haar laakbare handelingen met haar tal van honden en de daarbij ontstane verwondingen van 

den jeugdigen Lembeek.’ 

Ook de Officier van Justitie krijgt bericht, de burgemeester schrijft: 

‘De dader van de moordaanslag is niet bekend en niet het minste vermoeden bestaat bij 

iemand tegen wie dan ook. Wel houdt men zich overtuigd dat een of ander overlaat, door die 

historie der honden, wellicht tot wraakneming is uitgelokt’. 

‘De gekwetste heeft verlangd haar uiterste wil te maken en daartoe ontboden de heer notaris 

Mr. H. House van Costi’.  Bij het opstellen van haar uiterste wil was ook dokter Te Wechel 

aanwezig. Hij vond het jammer dat al het geld dat zij naliet naar haar verre neven en nichten 

zou gaan en probeerde nog een legaat voor de diaconie van Hellendoorn los te krijgen, maar 

met lallende stem kon ze nog uitbrengen: ‘De armen hebt altijd mine hundjes eplaagd, die 

kriegt niks’. Dit moeten dan haar laatste woorden zijn geweest, zij heeft de aanslag twee dagen 

overleefd en overleed op 20 mei 1864. Haar overlijdensakte luidt als volgt:  

‘Op heden den een en twintigste Mei achttienhonderd vier en zestig, verschenen voor ons 

Robert Campbell, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente 

Hellendoorn, Cornelis van Egmond, oud vijftig jaar, veldwachter en Hendrik Daalwijk, oud zes 

en veertig jaar, landbouwer, aldaar wonende, onverwant en naburen van na te melden 

overledene, de welke ons hebben aangegeven, dat Wilhelmina Margaretha Sophia van Duren, 

oud bijna vijf en vijftig jaren, zonder beroep, vroeger gehuwd geweest, doch gesepareerde 

echtgenoot van Gideon Leonard van der Wyck, dochter van Joan Damian van Duren en 

Johanna Geertruida Luimen, beide overleden, geboren te Deventer, wonende te Hellendoorn, 

op den twintigsten dezer maand des namiddags ten twee ure, in het huis, staande in wijk A, 

nummer twee is overleden. Van welke aangaven wij deze akte hebben opgemaakt, die na 

gedane voorlezing is getekend door ons en de aangevers. w.g. C. van Egmond, w.g. H. Daalwijk, 

w.g. Rob.Campbell.  

De 24ste mei is zij te Deventer begraven en zo keerde de laatste telg van het Deventer 

burgemeestersgeslacht weer naar de oude IJsselstad terug. 
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De dienstbode durfde niet alleen in het oude huis achter te blijven. Dat was trouwens met het 

oog op de grote hoeveelheid geld in huis ook niet verantwoord. De familie Jordaans te 

Deventer, hoofdzakelijk erfgenaam van het fortuin van Duivecate, zorgde ervoor dat aan 

veldwachter Van Egmond de bewaking van het huis werd toevertrouwd. Die had er nog een 

buitenkansje aan, want zes weken lang heeft hij ‘s nachts in het huis geslapen, tegen f 1,50 

per nacht! Er werden grote hoeveelheden baar geld in het huis gevonden. Het kwam te 

voorschijn uit de kisten en kasten en hoeken en gaten, vaak verborgen onder hondenvuil. Aan 

het verhaal dat het vieze geld met wannen in het Reggewater werd gewassen en tenslotte met 

wagens vol naar Deventer zou zijn vervoerd, lijkt de volksfantasie niet helemaal vreemd. Toch 

verzekerde dokter Te Wechel in zijn verhalen aan de dokter Moquette, dat Sophie’s 

nalatenschap in totaal een waarde van ongeveer een miljoen gulden had. Niet ten onrechte 

werd Sophie in de volksmond behalve ‘hondenjuffer’ ook wel ‘miljoenenjuffer’ genoemd.  

Ondertussen had de justitie een uitgebreid onderzoek ingesteld. Er werd een verdachte 

gearresteerd, een vriend van de dienstbode, die we aanduiden met zijn voorletters D. van H.  

Het werd bekend dat hij voor de moordaanslag vreemde zilveren munten had verkocht aan 

diverse personen die waarschijnlijk van Duivecate afomstig waren. En hij werd er van verdacht 

met medewerking van de dienstbode allerlei kleine diefstallen ten nadele van Sophie gepleegd 

te hebben. Daar men hem tenslotte niets kon bewijzen moest de justitie hem op 30 september 

in vrijheid stellen. Grote bereidwilligheid om te getuigen zal de justitie wel niet aangetroffen 

hebben. Verder werd er nog onderzocht of het waar was dat iemand op de dag voor de aanslag 

op een begrafenis zou gezegd hebben dat mevrouw Van Duren nooit een natuurlijke dood zou 

sterven, maar dat zij doodgeschoten zou worden. Het onderzoek leverde weer niets op. Zo kan 

deze moordaanslag dus gerangschikt worden onder de niet opgeloste misdaden. 

Of zou het volgende in de richting van een oplossing wijzen? De oude heer H. Bokhove, thans 

overleden, vertelde op ongeveer tachtigjarige leeftijd dat zijn vader en Herman ten Brinke, resp. 

ouderling en diaken van de Chr. Afgescheiden Gemeente indertijd, in de tachtiger en 

negentiger jaren op ziekenbezoek spraken met Jan Roelofs (alias Jan Matjes) te Hellendoorn. 

Deze laatste, toen een oude man, die zijn einde al zag naderen, was werkzaam geweest in het 

magazijn van de Ned. Handel Mij. te Nijverdal. Op de avond van de moord was Roelofs door 

het bos voorbij huize Duivecate gekomen, hij had een schot gehoord en de vuurstraal gezien. 

Even daarna was er een man voorbijgelopen met een geweer in de hand en de pet diep in de 

ogen gedrukt. Jan Matjes had pertinent de vriend van de dienstbode, D. v. H. herkend. Hij 

had echter nooit de lust gehad dit openbaar te maken. Maar aan het eind van zijn leven drukte 

deze wetenschap hem en voelde hij de behoefte het aan de kerkelijke ambtsdragers te 

biechten. Hoe ging het nu verder met Jacob Lembeek? Twintig maanden werd hij in de 

veldwachterswoning verpleegd en alle sombere voorspellingen ten spijt is hij hersteld, al had 

hij levenslang de littekens. De familie ontving een kleine schadevergoeding van zes- of 

zevenhonderd gulden. Jacob Lembeek overleed op 67-jarige leeftijd op 22 februari 1917. Toen 

de bezittingen van mevrouw Van Duren verkocht werden kwam het landgoed in het bezit van 

dokter Te Wechel. Deze liet het vervallen huis afbreken en bouwde het eenvoudige, maar toch 

voorname huis, dat de mensen tegenwoordig gekend hebben als Huize Duivecate. Het bos 

heet sedertdien ‘Dokters bos’.  Bron: hagedoorn.worldpress.com. 

 

Verder met Huis Stoevelaar… 
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Burgemeester Derk van der Wijck heeft gebouwen grondig hersteld en van hem dateert nog 

het overgebleven bouwhuis binnen de grachten, met een gevelsteen met het jaartal 1744. Van 

der Wijck, een rijk man, gaf ook de lening voor een hypotheek voor Huis Wegdam en Huis 

Saasveld. Hij kon evenwel niet lang genieten van zijn aankoop. Hij overlijdt op 30 maart 1751, 

na enige dagen tevoren bij testament tot zijn universele erfgenaam aangesteld te hebben: Jan 

Hendrik van der Wijck. Deze was de tweede zoon van zijn broer, de richter te Delden. In het 

testament had hij bepaald dat:  

Dewijl mijne waarde Echtgenoote, Vrouw Catharina ter Borch voor de helffte verstoringe in gelde 

van de Havesate Stoevelaar c.a. , als een aangekogt Leen moet worden gedaan, en dat ook aan 

haar de bij huwelijksche voorwaarden aan haar Ed. versproken zes duizend guldens betaald 

soude moeten worden, so vinde ick goed om mijne Ehevrouwe deswegen te dedomageeren 

(domaniaal: tot het domein behorend) dat alle mijne andere angeerfde goederen ter concurrente 

somme sullen mogen worden verkocht; ende overmits mijne Echtgenoote so door gedurige 

reparatien en merkelijcke verbeteringen aan den Stoevelaar gedaan, als door haar langwijlig 

aanwesen aldaar, haar groote genegenheijt voor dese Havesate aan mij sij gebleken, so 

vergunne ick seer gaarn aan welgemelde mijne huysvrouw de faculteijt om gedurende haar 
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leven lang, beneffens mijn Erfgenaam op het Huis Stoevelaar te loogeren en te wonen naa 

goedvinden. 

Als moeder-voogdes over gemeld neefje Jan Hendrik wordt hierna op 14 april 1752, Anna 

Margaretha Klint, weduwe van Berend Hendrik van der Wijck, met de Stoevelaar beleend. Bij 

de leenacte van 18 juli 1756 wordt vervolgens aan Jan Hendrik van der Wijck Huis Stoevelaar 

door de prins opgedragen.  

Deze Van der Wijck heeft zich heel wat moeite getroost om in de Ridderschap te worden 

toegelaten. Op zijn verzoeken werd hem door de rechtsgeleerde adviseurs van de Ridderschap 

tegengeworpen dat hij geenszins voldaan had aan de eisen, gesteld in het van kracht zijnde 

reglement op de admissie, speciaal niet wat betrof het bewijs te leveren dat hij van een adellijk, 

riddermatig geslacht afstamde. Op zijn uitgebreide betoog dat hij voortgekomen was uit het 

adellijk geslacht Van de Wijck, dat als zodanig in Munster en Osnabrück steeds erkend was, 

namelijk ‘uit de heeren Van Wick zu Neuhaus bij Munster van oude tijden her tot de openlijcke 

Landdagen van het Hoogstift Osnabrug beschreven en Stiffts- ende Tournooimatig’, volgde en 

herhaalde afwijzing. Hierop volgden van zijn kant weer ‘nadere deducties’ die door 

Ridderschap en Steden bij eindresolutie van 6 april 1775 definitief afgewezen werden. Bij 

testament van 21 februari 1804, ‘bekrachtigt met mijn cachet op den Huize Stoevelaar’ 

approbeert (approbatie: goedkeuring) hij zijn huwelijkse voorwaarden, alsmede het testament 

van wijlen zijn vrouw Maria Brouwer, waarbij deze haar zeven kinderen tot erfgenamen 

aangesteld had. In de ouderdom van achtenzeventig jaar overlijdt Jan Hendrik van der Wijck 

op Huis Stoevelaar op 24 december 1809. In het bezit van Huis Stoevelaar wordt hij opgevolgd 

door zijn zoon Berend Hendrik van der Wijck. Deze was getrouwd met Johanna Volbrink, hij 

overlijdt aldaar op 14 april 1830, zijn dochter Maria Henriëtte van der Wijck trouwt met 

Johannes Jarman uit Amsterdam. 

Protest van den heer van Stoevelaar. 

T. Muntingh als gevolmagtigde van den hoog geboren gestr. heer J.H. van der Wijck heer van 

Stoevelaar, draagt namens heer principaal voor dat hij met veel bevremdinge in de 

Overijsselsche Courant een advertentie gevonden heeft bij welke een uitnoodinge tot vergevinge 

van het schoolmeesters plaats van Stokkum kerspel Marculo tegen heeden is gedaan, zonder 

dat nogthans zijn heer principaal nog de heeren meede collatoren daar van eenige kennisse 

draagen. Daar het evenwel zeeker is dat deeze school van Stokkum niet anders als een bijschool 

van Markelo kan nog behoord aangemerkt of beschouwd te worden, daar hem het recht van 

vergevinge van het schoolampt competeert aan zijn heer principaal en overige meede heeren 

collatoren, eveneens als die van de school van Marculo het welke tog niemand zou kunnen of 

willen tegenspreeken, zonder dat daar tegen iets kunnende openeeren, dat deeze schoolplaats 

van Stokkum te vooren wel eens buiten weeten van de heeren collatoren door de ingezeetenen 

van Stokkum is vergeven geworden en dewijl ons de wetten in het algemeen leeren dat niemand 

van zijn recht buiten zijn schuld kan ontzet of daar van verstooken worden, derhalven van deeze 

voorgaande aanstellinge, den alwaar dezelve nog zoo veel maal gedaan en geschied, nimmer 

den stempel der wettigheid weg draagen. Alwaar den heer principaal niet gezind zijn om zijn 

recht te laaten vaaren, maar integendeel beslooten heeft het zelve te maintineeren en diens 

volgens met de heeren collatoren ten eersten de schoolmeesters plaats met een bekwaam 

persoon te vervullen, vertrouwende dat niemand daar iets zal tegen hebben. Zullende echter 

den comparant namens zijn heer principaal deeze begevinge aan zien, zonder dat in het 

toekoomende eenige de minste nadeel in zijn recht kan worden verkort, het welke den heer 

principaal volkoomen aan zig reserveert verzoekende hier van rescriptie in het marktboek van 

Stokkum om te strekken na behooren en effect als na rechten. Actum Stokkum den 29 september 

1807. Was get. T. Muntingh. 

Na de dood van zijn schoonmoeder woonde deze laatste nog op Huis Stoevelaar. Maar in het 

jaar 1844 sloopte hij het oude, in verval geraakte Huis. Volgens de overlevering was het een 

zeer degelijk gebouwd Huis, met zware torens op de hoeken. De muren waren zo dik, dat twee 

personen, naast elkaar op stoelen gezeten, gemakkelijk in de vensterbanken konden plaats 
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nemen. De gewelven van de ondergrondse kelders bleken zo stevig, dat zware mokers 

nauwelijks in staat waren die te verbrijzelen. Op 9  juni  1863 wordt door het echtpaar Jarman 

de havezathe publiek in percelen geveild. Bij het kasteel hoorden drieënzeventig hectare 

grond, wildrijke jacht, rechten van medecollatie van predikanten, kosters en voorzangers bij 

de hervormde gemeenten van Goor en Markelo, de caterstede De Weide en het erve 

Stoevelman, zo ook een bank van zes zitplaatsen in de kerk te Goor, grenzende aan de 

Weldammer bank, verder twee banken van zes vrouwe-zitplaatsen, en ook het tweederde 

gedeelte in een bank van acht zitplaatsen in de kerk te Markelo.  

Kopers van het merendeel van het landgoed werden de predikant Nicolaas Jannink te Goor 

en Engbert Jannink, fabrikant te Goor. De Stoeveler molen, van ouds bij de havezathe horende 

en gelegen aan de grote weg van Deventer naar Goor, komt in deze acte niet voor. Deze was 

omstreeks het jaar 1850 door de bliksem getroffen en afgebrand. Het medecollatierecht in 

Markelo kwam door koop aan de kerkenraad van die gemeente. Huis Stoevelaar bezat van 

ouds, net als Huis Wegdam en Huis Weldam, het recht van het borchmanschap van Goor. 

Dat erfelijk recht, verkregen van de provisoren van de kerk te Goor ‘met consente der 

borchmannen ende Schepenen van Goor op ene banckstede in de kerk te Goor en daer eene 

bancke op to setten offte eene gestoelte’. Ook was er recht op een grafkelder in de kerk te 

Goor. Dit ‘Stoevelaarsche gestoelte’ bestond uit ‘drie bijzondere agter elkanderen staande 

bancken nevens eene daartoe behorende knechtenbancke’. Ook in de kerk te Markelo bezat 

Huis Stoevelaar medecollatierecht en een bank van acht zitplaatsen. Deze bank is aan 

particulieren overgegaan. De Stoevelaars bank in de kerk te Goor bevond zich in een 

noordelijke uitbouw, waarheen een aparte deur toegang gaf.  

In het huisarchief Weldam bevindt zich een correspondentie die hierop betrekking heeft en 

die erg verkort volgt. Bij schijven van 17 januari 1758 bericht Van der Wijck aan zijn 

medeborchmannen van Goor, dat hij voor nieuwjaarsdag aan de koster van de Goorse kerk 

had laten vragen om de sleutel van de deur van de Stoevelaarse kapel, waarin geen andere 

banken stonden als de bank van Stoevelaar. Reden was dat de bank algemeen in gebruik was. 

De koster schijnt daaraan voldaan te hebben maar toen op nieuwjaarsdag de bedoelde deur 

gesloten bleef, liet dominee Smit zich daarover aldus uit: ‘dat schoon hij de eer niet hadde van 

de praesentie van een der Heeren Borchmannen, hij echter niet wilde nalaten sijnen 

segenwensch aan de Heeren Borchmannen uyt te boesemen’. Zijne eerwaarde besloot met dat 

hij hoopte dat zij de tempeldeuren niet mochten sluiten. De andere dag werd een vergadering 

van de kerkenraad belegd, waarin de koster een reprimande kreeg en bevolen om namens de 

kerkenraad de sleutel weer op te eisen. De Heer van Stoevelaar gaf de koster daarop wel de 

sleutel maar onder uitdrukkelijk verbod, om iemand anders door die deur te laten binnengaan 

dan de mensen van de Stoevelaar. Maar de deur werd nu weer open gesteld voor de hele 

gemeente. Van der Wijck plaatste er een nieuw slot op, hetwelk op de eerstvolgende zondag 

door een smid, die tevens ouderling was, geforceerd werd. Dit feit werd volgens Van der Wijck 

nog verergerd, ‘hebbende soo men seyt de Heer van het Wechdam, die ouderling is, den beijtel 

gehouden of er met den haamer tegenaan geslagen’. Nu kwam de magistraat van Goor in 

beweging. De Heer van Twickel, destijds als Heer van Huis Weldam een der borchmannen van 

Goor, steunde bij dat college Van der Wijck in diens betoog, ‘dat van alle tijden herwaerts aen 

die zijde van de kercke eene deur geweest is maar alleen tot betere commoditeit voor ’ gestoelte 

van Stoevelaar, wat wel verplaatst is, echter altoos sonder eenige bespieringe (spiering: een 

kleinigheid geven) en (sonder) vrijen ingang voor de gemeente’. Ook de Heer van Huis 

Heeckeren, hoewel hij rooms-katholiek was, als borchman van Goor, mengt zich in het geding 

en produceert een voor Huis Stoevelaar gunstig advies van Racer. Op al deze drukte volgde 

natuurlijk een procedure, aangespannen door de bezitters van Huis Stoevelaar, Huis 

Nyenhuis en Huis Weldam tegen de kerkenraad. Deze had in zijn vergadering van 5 januari 

1759 besloten dat de bewuste deur voor de gehele gemeente zou openstaan. Bij verzoek aan 

de drost van Twenthe de datum 20 januari 1759, stellen de heren dat alleen de borchmannen 

en burgemeesters van Goor enig recht hadden op en over het gebouw van de kerk van Goor.  
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Dat allenthalve de kerkeraad van Goor daarover geen het minste recht van bewind 

competeerende is, zijnde den kerkeraad alleenlijk opgedragen, het opzicht der zielen en de 

kerkelijke tucht en datgene dat geen ergernisse in de gemeente wierde gegeven.’ Uit de in deze 

procedure ingebrachte getuigenverklaring bleek, dat de ‘Stoevelaarsche deure’ vroeger gesloten 

was, als ‘mijnheer en mevrouw van de Stoevelaar daar niet waren, dat de ‘deure aan het 

uytstek der Goorsche kercke’ niet dan ‘alleene van Haar H.W. Geb. J.P. Van Keppel tot 

Stoevelaar of sijn domestycquen wierd gebruyckt; dat het uytstek van de noordsijde der 

Goorsche kerke met sijn onderhebbende kelder, binnen staande gestoeltens, als mede de deur 

van den ingang in ’t selve uytstek of afdak, eygendommelijk aan ’t huys te Stoevelaer 

toebehooren; dat de Heer Joan Philips van Keppel tot Stoevelaar de buytendeure aan gemelde 

uytstek op sijn eygen kosten tot gemak van den ingang in derselver gestoeltens heeft laten 

maken en dat de custos, wien de Heer den sleutel had gegeven wanneer hij soms de deur 

geopend had voor dat Z.W. Geb. er was, wierd gelast de deur nog dicht te houden. 

De afloop van deze procedure is niet bekend maar tenslotte werd de veel bestreden 

kerktoegang voor de gehele gemeente opengesteld. Het koninklijk besluit van 27 december 

1825 maakte een eind aan alle mogelijke twisten, wie over het kerkgebouw en de kerkelijke 

administratie te beslissen had. Inherent met hun borgmanschap was het collatierecht tot 

benoeming van de predikantsplaats te Goor, tevens de aanstelling van de organist en de 

schoolmeester. 

 

Huis Wegdam  

Een bezit met meerdere havezathen en toebehoren werd bij Leencharter van 2 maart 1450 

door de bisschop van Utrecht overgegeven uit handen van Reynolt van Coeverden aan zijn 

broer Alof van Coeverden. Daaronder behoorde ook havezathe Wegdam in het richtambt  

Kedingen. Bij brief van het jaar 1455 verkopen ‘Reinolt van Coeverden ende Belije syn echte 

huysvrouwe aan Mei jster Geert van Randen, proobst te Oldenzaal, eene erfrente van 12 

keurvorstengolden-riinche-guldens uit het erve en guet ten Wegdam en uit erf Sprokkelreve 

en Damminckbrincke, die hun erflicke guede sint’. Wolter van Coeverden tot Wegdam, 

getrouwd met Henrica van Bevervoorde, wordt op 27 augustus 1495 beleend met de erven 

Johanninck en Roederkingh onder Uelzen. Hij overlijdt in het jaar 1505 of 1506.  
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Hun zoon Wolter van Coeverden wordt op 10 september 1506 met diezelfde goederen te Uelzen 

beleend. Hij was getrouwd met Anna van Hoevel, die als zijn weduwe voorkomt op 9 april 1546 

in het huisarchief. Hun jongste zoon, Christoffel van Coeverden, erft Huis Wegdam, terwijl 

zijn broer Wolter Huis Scherpenzeel erft. Christoffel was getrouwd met Henrica van Haersolte 

op 6 oktober 1547. Haar werd bij charter van 15 februari 1562 door de provisoren en 

‘raedtluden der hillige kercke toe Goer geaccordeert daar erflick een banckstede daer sy een 

bancke op setten mach offte een stoelte inne toe slaen beneden op daet koer benevens onser 

liever vrouwen altaer’. Wanneer hij overlijdt hertrouwd zij op 16 februari 1565 met de 

Groninger edelman Wilke Entens van Menteda  Christoffel van Coeverden, in dienst bij keizer 

Karel V, is overleden te Sint Quentin (Frankrijk) omstreeks het jaar 1558. 

Over hun nalatenschap ontstond ruzie tussen hun kinderen, die bij magenscheiding van 14  

november 1588 werd bijgelegd. Hun oudste zoon Wolter van Coeverden werd daarbij Huis 

Wegdam toebedeeld. Deze was geboren in het jaar 1549 en werd op 12 oktober 1606 beleend 

met de helft van de havezathe De Leemcule, waarmee te voren zijn moeder beleend was 

geweest. Hij werd afgevaardigd naar de landdag in het jaar 1610. Op 29 augustus 1591 

verkreeg hij van de Spaans gezinde Herman graaf Van den Bergh, in afwezigheid van de 

stadhouder Verdugo, een sauvegarde. Hij was in het jaar 1613 getrouwd met Anna van 

Warmelo en overleed omstreeks  november 1628. 

Van hun zes kinderen was de oudste en opvolger in het Leen Wegdam: Herman van Coeverden 

tot Wegdam. Hij was tevens door aankoop eigenaar geworden van Huis De Boschkamp onder 

Olst. Op 6 oktober 1609 was hij door prins Maurits aangesteld tot schout in het schoutambt  

van Olst. Hij werd op 28 maart 1618 beleend met het erve Roederkingh en in het jaar 1619 

beschreven in de Ridderschap. In het jaar 1613 trouwde hij met Adriana Hetterschey, die aan 

zijn geslacht inbracht het belangrijke schultengoed Driverden, in de marke Driverden in 

Bentheim. Hem wordt bij resolutie van Ridderschap en Steden van 22 oktober 1618 verlof 

gegeven de ingezetenen van Twenthe en Haaksbergen een dienst op te leggen, om 

bouwmateriaal bijeen te brengen tot herstel van zijn voorhuis op Huis Wegdam. Hij overleed 

op 16  november 1628, waarop zijn weduwe, aan wie aanvankelijk bij familieakkoord 

toegestaan was ‘het halve Huis ten Wegdam te weten die van het Sael en Saelcamer van boven 

tot beneden voor haar leven te gebruicken’. Zij pacht op 9 oktober 1650 van haar oudste zoon 

Wolter de halve havezathe Wegdam met de halve caterstede Spekenbroek voor honderd 

rijksdaalders per jaar. Zij hertrouwde met Lambert ten Dusschate te Goor en overleed op 16  

juni  1670. 

De laatstgenoemde Wolter van Coeverden tot Wegdam trouwt op 27 juli 1653 op Huis de 

Sadelhof te Schapen met Anna Margaretha van Ittersum tot Wolfshagen. Deze was een rijke 

erfdochter die van de kant van haar grootmoeder, een Van Asscheberg van der 

Ruyschenbergh, vijfendertig erven in het huwelijk meebracht. De erven lagen in het 

graafschap Lingen en behoorden onder de hof te Schapen aldaar. Over deze goederen en 

verschillende daarmee samenhangende rechten kreeg Wolter omstreeks het jaar 1660 

moeilijkheden met de erfheren te Schapen. Zo protesteerde hij ertegen dat hij verplicht zou 

zijn op die hof een ‘sadelpeerdt’ te moeten houden (het verlenen van hulp met paard en wagen 

tegen een vijand) en dat hij de vierde garve als uitgang daarvan moest betalen en meer 

dergelijke. Eerst na jaren woordenstrijd voeren kwam het op 6 augustus tussen de partijen 

tot een akkoord. Het akkoord is in druk uitgegeven achter het ‘Hoffrecht von dem Sadelhoff 

zu Schapen gedruckt tot Enchuysen, in de Bonte Drucker Anno 1666’. Wolter had bij zijn 

trouwen reeds heel wat campagnejaren achter de rug (campagne: een veldtocht). Nog steeds 

is in het Huisarchief van Huis Wegdam zijn eigenhandig geschreven ‘Memorie van eenige 

veltslagen ende belegeringhen’ die Jonker Wolter van Coeverden tot Wegdam gedurende ‘sijne 

diensten onder de Hessische en Croon Sweden’ heeft bijgewoond. Waaruit hier in het kort:  

Anno 1633 en 1634 onder de Hessen onder het regiment van Graef Jacob van Hanau ruyter 

geweesen als blijckt uit myn paspoort, in welken tijd van twee jaren bijgewoent den veltslach 

voor de stat Hamm tegen de Keys. Volckeren gelegen op de Weser en noch bijgewoent den slach 
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in ’t Stift Vulda voor Hirschfelt, gelijck mede verscheijdene plaatsen in ’t Stift van Munster helpen 

innemen, oock bijgewoont de belegeringh van Nahuis en de stadt Coesfeldt helpen ontsetten, 

Recklinckhuijsen met een aenslach bestormt doch afgeslagen, oock de stad Hannau helpen 

ontsetten. 

 

 

 

In het jaar 1635 was hij als pistonist te paard bij de Zweden, (iemand die een piston, dit is 

een blaasinstrument, bespeelt). Hij bleef er tot het jaar 1640 en woonde de slag bij Haselüne 

bij. 

Ende die victory bevochten, ook in ’t lager voor Turgau, alwaer ons dei Keys. Berenden sulx wij 

genoodsaakt waren naar Pommeren te gaan ende alsoo den vijant met groot pericel 

geeschappeert, dan de stad Lemgo veroverd, daarna bij Minden gevochten en het huys 

Petershagen aan de Wesel helpen innemen, waar den commandeur Kettler naar de stadt 

Neuerburch gevangen gebrach. 

Een jaar na hun huwelijksdag verkoopt het echtpaar een achttal boerenerven, gelegen onder 

Tecklenburg. Het waren Lenen van de abdij van Werden en afkomstig van wijlen drost Albert 

van Ittersum. De koper is de graaf Van Tecklenburg en hij betaalt een bedrag van 

twaalfhonderd rijksdaalders en vijftien stuivers per stuk. En weer een jaar later ( april  1655) 

verkopen zij de havezathe Wolfshagen in het land van Vollenhoven aan jonker Rutger van 

Haersolte van Westerveld (Westerfle, Westerflier) voor een bedrag van 

twintigduizendtweehonderdvijftig gulden. Tot dien tijd rustte op Huis Wegdam een jaarlijkse 

uitgang, gevestigd in het jaar 1460, van ‘seven heerenponden op Petri te betaalen in het 

convent in der honnep (Ter Hunnepe)’. Verschillende hierop betrekking hebbende kwitanties 

van de rentmeester van het kapittel te Deventer uit de jaren 1640 tot 1649 zijn overgebleven. 

Maar op een losse aantekening staat, dat Wolter op 23 april 1658 heeft ‘uijtgecolft de 6 goud 

gulden soe jaerlix gengen uijt die havesate Wegdam’ 

In het jaar 1665 is Gualter jonker van Coeverden tot Wegdam gecommitteerde van de raad 

van de admiraliteit in het noorderkwartier en omstreeks het jaar 1676 is hij kapitein bij de 

cavalerie. Nog enkele losse aantekeningen van Wolter, nu uit de jaren van de invallen van 

bisschop Bernard von Galen met zijn leger: 
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In ’t jaar 1665 ende 1666. Schaede soe ick onderschreven, gelede hebbe van die 

bisschoeppelicke troepen invasijen bedraget als folget:  

- mine biesten gefluchtet met 3 peerden int mastenbroek vertert voor een kleine tijd, dertig 

gulden;  

- noch twee perden gefluchtet int noorderquartier ende het winter dar beholden vertert  an 

haver en hoy, tachtig gulden;  

- het haver foeren hen en wer, vijfentwintig gulden;  

- noch een perd van vijf jaer afgenaemen, soe ick voor  

- honderd gulden hadde gecoft tot Lingen, honderd gulden;  

- noch an biesten en de schapen voor schaede, honderdertig  gulden; 

- ant huis geleden schaede ongefehr wel voor honderdtien  gulden;  

- an Imen geschadet, zevenenzestig gulden;  

- fracht van ’t fluchten van min goet op Swolle ende op Deventer aver die, zestig gulden;  

- an huishuir, vijfenveertig gulden;  

- an brant, dertig gulden.  

 

En zo dient hij een nota in voor schadeloosstelling van zeshonderd tweeënzeventig gulden. Of 

hij het bedrag vergoed heeft gekregen is niet bekend. In het jaar 1679 maakt het echtpaar een 

testament op, waarbij zij tot erfgenamen nomineren: 

Onse vier kinderen als Herman Hendrik (schrijver te Oldenzaal), Johanna Christina (later op 

Huis Harsseveld getrouwd), Johan Heidenryck en Albert Christoffer van Coeverden met alsulke 

restrictie als volget: to weten omme sonderlinghe ende ons dairtoe met vrienden off 

overweghende oirsaeken: onsen tweeden soone Johan Heidenryck sal hebben ende beholden 

die Havezathe Weghdam met allen sienen tobehoir, regten etc., daerbij het leengoet 

Speeckenbrinck een Lantschapsleen ende sulks voor eene summe van 12000 caroli gulden, 

daarvan uitkeerende aan sijne beide broeders en zusters elck eens die summa van 3000 caroli 

gulden en ook sal hij het erve Fluttert in Hengevelde synde een lantschapsleen bij ons aangecoft 

(30 Sept. 1668) en alsoo deylbaar bij ons an sich beholden voor drie duisent acht hondert caroli 

gulden onder de anderen te verdeelen. Bij versterf van Johan Heidenryck wordt gesubstitueerd 

ons jongste soone Albert Christoffel. Vorders tot profijt van onsen oudsten soone het erve Rerinck 

met Joncker Bentinck toe Brekelkamp gemeen hebbende… enz. . 

Deze uiterste wil zou spoedig effect sorteren, immers op 29 december 1684 presenteert Anna 

Margaretha vrouwe van Ittersum, als weduwe van Wolter van Coeverden dit testament aan de 

richter. Als gerechtigde in de helft van de goederen verhuurt zij aan haar zoon Johan 

Heidenryck haar helft ‘in huys en havesathe Wegdam’, welk contract tot het jaar 1696 wordt 

voortgezet. Johan Heidenryck wordt op 2 april 1684 afgevaardigd naar de landdag, hij was in 

het jaar 1712 gecommitteerde in de generale rekenkamer van Overijssel en was getrouwd met 

Margaretha Elisabeth van Rensen. Waarschijnlijk verbouwde hij voor een groot gedeelte het 

ouderlijk huis, waarop de Bentheimer stenen met de jaartallen 1684 en 1689 wijzen, die zich 

tegenwoordig nog in de achterkant van het Huis bevinden. Men is geneigd te veronderstellen 

dat ze zich rijker rekenden dan ze waren. Tenminste, nadat zij in het jaar 1690 en volgende 

jaren telken van deze en gene kapitaal hadden opgenomen, waarvoor ze eerst enige landerijen 

onder Hardenberg verbinden en vervolgens ook hun eigen personen en hun familiegoederen. 

Zij verkopen in het begin van het jaar 1712 enkele van de boerderijen onder Schapen in 

Lingen: de grote Schultenhof voor zesduizend zevenhonderdvijftig caroli gulden en iets later 
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in dat zelfde jaar nog eens elf van de daar gelegen kleinere erven voor een bedrag van 

vierduizendvijfhonderd caroli gulden. Johan Heidenrijck sterft op 18  juni  1722, zijn 

echtgenote was voor hem overleden. 

 

 

 

Van hun zes kinderen volgt de tweede zoon, Arend Daniel, hem op in de Lenen. Deze wordt 

op 12  november 1722 geadmitteerd, hij was getrouwd met Geertruid Lubbuina van Coeverden 

tot Rande. Hij laat in het begin van het jaar 1723 een nieuw bouwhuis op Huis Wegdam 

timmeren, waarmee wellicht in verband heeft gestaan, dat hij in hetzelfde jaar van de diaconie 

van de Mennonieten een bedrag van vijftienhonderd caroli gulden opnam met vierenhalf 

procent rente per jaar. Daarvoor verbindt hij zijn tweederde deel in het erve Fluttert. Pas in  

november 1733 houdt hij met zijn broers en zusters magenscheiding. Daarbij wordt hem 

toegewezen Huis Wegdam met omliggende gronden, verder de erven het Krooshoop, 

Speckenbrinck, Bom Hendriksplaatze, Lenen van de provincie, de Sprinkertsplaatze en het 

Fluttert in Hengevelde, een Leen van het Stift Munster. Daartegenover diende hij aan ieder 

van de vier anderen een bedrag van tweeduizend caroli gulden uit te keren. Het erve Mensing 

onder Elsen en de tienden daarvan, een leen van Huis Oosterhof, het erve Lowicks of Looks 

in Hericke en een leen van de abdij van Vreden komen aan de anderen. Ook neemt hij enige 

keren geld op, terwijl daarvoor het echtpaar en hun goederen worden verbonden. Hij overlijdt 

omstreeks het jaar 1748. 

Van zijn nog minderjarige kinderen volgt Jan Heidenrijck van Coeverden tot Wegdam en de 

Groote Scheere hem op. Hij wordt op 22 maart 1755 naar de Ridderschap afgevaardigd en in 

het jaar 1755 of 1756 trouwt hij met Allegonda Isabella van Raesfelt. Ze kregen zeven 

kinderen. Ze bouwen een heel nieuw herenhuis, in de voorgevel is in steen hun beider 

geslachtswapens met het jaartal 1758. De achterkant was echter niet zo hoog als dat 

tegenwoordig het geval is. Jan Heidenrijck was raad van de admiraliteit in het college van 

Friesland en schijnt financieel een goed huwelijk aangegaan te zijn. Terwijl het echtpaar in 

het jaar 1758 hun eigen allodiale goederen en erven onder Hardenberg met een hypotheek 

verbinden, kopen zij op 16 augustus 1759 van de heren Mulert en De Machony de hof te Goor, 
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een Leen van de provincie, voor een prijs van veertienduizend caroli gulden. Bij koopakte van 

15 januari 1773 verkrijgen zij de havezathe Slangenburg onder Doetinchem met alle rechten 

en de Leenkamer van het Huis. Het was een Leen van het Huis Wisch van Adriaan 

Steengracht, Heer van Mooylandt. Ze betalen tweehonderdvijftigduizend Hollandse guldens 

en twintig stuivers. Voorwaarden waren dat er blijvend een hypotheek op gevestigd mocht 

blijven van honderdtweeëntwintigduizend gulden, het restant was in drie termijnen te 

voldoen. Wat de Heer van Huis Wegdam met deze koop voor ogen had, blijkt niet uit de 

archiefstukken. Hij noemt zich ook: ‘tot de Groote Scheere’, een havezathe in het kerspel 

Hardenberg, hoewel hij daarin zeker niet voor het geheel gerechtigd was. Zijn aandeel, hem 

waarschijnlijk door het huwelijk aangebracht, is opgeschreven op losse aantekeningen in het 

Huisarchief. De jaarlijkse ontvangsten uit die havezathe waren in het jaar 1799 negenhonderd 

tweeëntwintig gulden, in het jaar 1800 achthonderddrieënnegentig gulden, terwijl het totaal 

van de ontvangsten in het jaar 1801 vijfduizendachtenvijftig gulden bedroeg. Jan Heidenrijck 

is overleden in het begin van het jaar 1789. Zijn weduwe passeert op 12 januari 1792 een 

magenscheiding met haar kinderen. Daarin komt het Huis Slangenburg niet meer voor. 

Haar oudste zoon Arent Daniel van Coeverden tot Wegdam krijgt Huis Wegdam en de erven 

Krooshoop, Vinkers, Spekenbrinck, Den Boom en de erven Groot Averak en Klein Averak ofwel 

Scholten. Alle erven lagen in het gericht Kedingen, waarvoor Arent de boedel met een bedrag 

van vierentwintigduizend gulden lichter maakt. Arent Daniel, geboren in het jaar 1763, was 

in het jaar 1788 benoemd tot kapitein, werd op 7 maart 1789 naar de landdag afgevaardigd. 

Hij wordt door de provincie op 27 juli 1790 als nieuwe hulder ten behoeve van de gezamenlijk 

geïnteresseerden beleend met de havezathe De Scheere, bestaande uit drie distincte Lenen, 

(distinctie: fijne beschaving). Bij koninklijk besluit van 28 augustus 1814 werden hij en zijn 

wettige nakomelingen opgenomen in de Nederlandse adel. Zijn eerste vrouw, Jacoba H.A.  van 

Voerst tot Hagenvoerde, overleed op Huis Wegdam op 5 april 1849, zijn tweede vrouw te Neede 

in het jaar 1857. Uit zijn eerste huwelijk waren vijf kinderen, waarvan de vierde, Fosca Helena 

op het Huis Wegdam op 26  juni  1822 trouwde met Jeremias Meysjes, geboren te Amsterdam; 

hij was scheepsbouwmeester. Zij overleed op het Huis op 19 januari 1862. 

En hiermee raakte Huis Wegdam uit het geslacht Van Coeverden. Slechts korte tijd blijft het 

Huis in de familie Meysjes; de laatstgenoemde verkocht Huis Wegdam in april 1897 aan gravin 

Bentinck geboren Van Heeckeren van Wassenaer. Het landgoed, destijds ruim 

honderdnegenentwintig hectare groot, werd ondergebracht bij haar bezitting de havezathe 

Weldam. 

Havezathe Wegdam was de laatste bezitting die het geslacht Van Coeverden bezaten. Eens 

‘een bekent out adellycke geslachte, van ouden ondencklicken en de jegenswoordigen tyden 

onder die Riddermatigen ende adelicken personen tot de Landdagen van Overijssel 

verscreven’. Eens hun wapenschild met devies: ‘En dieu mon espérance et mon espée à ma 

défense’ (1645) voerend op de slagvelden van Holland, Frankrijk en Duitsland. Eens 

gecommitteerd tot alle belangrijke commissies en hoge landsvergaderingen. Eens bezitters van 

vele oude hoge Huizen als Heeckeren, Stoevelaar, Scherpenzeel, Rande, Rhaan, De 

Boschkamp, Den Berg, Walfort, De Scheere, Hengelo en Wegdam; eens vermaagtschapt aan 

alle aanzienlijke geslachten. In onze tijd daalde dit geslacht, van Huis en hof verdreven, tot de 

kleine landbouwersstand af.  

In een stille buurtschap, waar zelfs Craandijk niet doordrong, ligt daar in de onbewogen 

grachten zo vriendelijk het ouderwetse achttiende eeuwse Huis aan het verlaten voorplein, 

slapend tussen de eeuwenoude linden. ‘Het is nog degelijk en goed onderhouden, alsof het 

wacht om morgenvroeg zijn vroegere jonkers te ontvangen. In het jaar 1900 was het 

binnenshuis kil en ongemeubileerd. De meubels en schilderijen van de laatste bewoners zoekt 

men er tevergeefs. Op Huis Warmelo kregen ze een goed onderkomen. Alleen een zestal fraaie 

Lodewijk XlV stoelen bleven in de lege vestibule staan..… alsof ook deze wachten’, aldus Ter 

Kuile. 

 



 
 

204 
 

Huis Weldam 

Huis Weldam was van oudsher een borchmanshuis, gelegen in de kerspel Goor. Een charter 

van het jaar 1389 ‘up Sunte Jacopsdaghe’ (origineel in huisarchief Weldam) houdt de volgende 

schuldbekentenis in:  

Ick Wolter van den Weldamme tuge met desen openen breve vor my ende vor myne erffgenamen 

dat ic hebbe gesaet en de sette to enen rechten onderpande dat goet ten weldamme in het 

gericht van kedingen met alle sine rechte als dat gelegen is Willeme Splinter en sine erffgenamen 

vor alsogedane schult als ick schuldigh was do dese breeff gegeven ware de he al up ene 

genamen hevert, voertmer so bekenne ic dat ic vor my ende myne erffgenamen, dat ic Willeme 

vorschreven ende sinen erffgenamen hebbe gevestet en de veste met desen breve dat he 

vercopen moge dat goet kevelhame met allen sinen rechte als dat gelegen is (om) deze vorsch. 

schult dar mede to betalne. Wet sake dat ene dar an ontbreke so mach Willem off syne erffgen. 

also vele holtes verkopen uyt den weldamme dat he dese schult mede betalne moge also veer 

als dat reken mach.  

Waarom Wolter van de Weldamme zoveel schulden had gemaakt en waardoor hij zijn Huis 

aan Willem Splinter moest afstaan, is niet vermeld. Ook niet waarom Willem en zijn 

erfgenamen zoveel hout uit het Weldam mogen verkopen om de schuld daarmee te vereffenen.  

Het Huis Weldamme myt torve myt twyghe myt heide myt weyde met aller slachter nut ende 

myt alle synen olden ende nyen tobehoer also dat ghelegen is in der buerschap ghoer als voor 

een stychtes leen.  

 

 

 

Zeker is dat Willem Splinter, ‘onse man’  eigenaar was geworden. Willem was een leenheer 

van de bisschop want het charter uit het archief verklaart: ‘onse man ende makede met onser 

en synre hant als onse mannen wijsden dat recht’. In het jaar 1636 komen Christoffer Johan 

en zijn zuster Agatha Splinter voor als erfgenamen ‘von dem Wolde’ (Peckedam), van de 

Olydam en van de Grote en Kleyne Hedde. Op 24  november 1611 verkopen Wolter Splinter 



 
 

205 
 

en Catharina van der Marck ‘Eheluyden’, aan Folcart van Frytma en Catharina Splinter 

‘Eheluyden’:  

Oere der verkopers toehorige alinge gerechte derde deyl van die havesaete und angehorige 

landerien so hoge als lege (leges zijn rechten geheven van officiële afschriften) van den Oelydam 

en hun derdendeel van die Grote en Kleine Hedde. 

Een tweede charter van 23 augustus 1399 verklaart dat die dag waarop Willem Splinter voor 

bisschop Frederik van Utrecht verscheen: 

 Onse man ende makede met onser en synre hant als onse mannen wijsden dat recht was en 

hy schuldigh was te doen Grieten sinen echten wive dat goet geheten ten weldam met sinen 

tobehoren als dat gelegen is in den kerspele van ghoer te hebben, te besitten en vrylicke te 

gebrucke tot hoerre rechter lyftucht ende tot lyftuchten rechte alsoe lange als sie nae doede 

hoers mans vurschr. leeft; gegeven toe ghoer … enz. 

Zijn weduwe Griete hertrouwde met Andries van Hekeren, aan wie volgens charter van 6  

november 1412:  

Makede Griete voirs. Andries van Heker horen echten man tot synn rechter lijftuchte dat goet 

ten weldam in den kerspele van ghoer ende dat hinderhuys in den selven kerspel stichtsleen, 

item wynneking en weernsing in den kerspele van marcloe in der buerschap van stockem 

borchleen tot diepenhem. 

Bij charter van het jaar 1415 op ‘sunte tomaes avent ens heyligen apostels’ verklaart het 

genoemde echtpaar te hebben verkocht aan Johannes Stycken en diens erfgenamen:  

Dat erve en goet ten weldamme in der buerschap to ghoer myt torve myt twyghe myt heide myt 

weyde met aller slachter nut ende myt alle synen olden ende nyen tobehoer also dat ghelegen 

is in der buerschap ghoer als voor een stychtes leen.  

Deze Johan Stycke of Edelsticke tot Weldam is omstreeks het jaar 1480 gestorven. Zijn 

dochter Judith of Jutte bracht in het jaar 1506 door haar huwelijk met Johan van Twickelo 

haar goederen in dit geslacht over. Hun verkorte huwelijkscontract (origineel in huisarchief 

Twickel): 

Up ten veirten dinxedache nae sancti Jacobi dach apost: 1506. In den name Godes etc. … is 

een wetlijck hilyck ghededichet und gesloten tusschen den Erbaren Johan van Twycklo drosten 

des landes van twenthe an de ene und juffer Jutten zaligen Johan Sticke dochter an die andere 

zyd; soe dat Johan vursz. hebben sall Jutten vorsc. tot enen echten wyve ende rechten 

beddegenoten nae (in)saten der hilligen kercke … und dar toe tot oure medegave und brudscat 

die helffte van den halven Zebelhuys-guede, mit den halven Hoff toe Bentloe, Wylmynck, 

Kemerlinck, ’t same toe Bentloe, Oibertynck huysstede, dat halve langenyckink, die lose van 

Wanynck tsamen toe Stocum und die lose van Diepenbroucks guede un dat Vrede toe Reckthem, 

Ruetgerdinck, die Haer, Lodenck, dat halve Wegereef, den Oldenhoff toe Woolde, Bennynck, 

Eggerkinck utgescheyde die wanscappe un die pachtvercken un den denst van den voirsc. erven 

sal Juffer Elzebe van Middachten weduwe seligen Johan Sticken beholden soe lange sie levet. 

Oick is bededinght dat Elsebe vurs. mach eijkenholt houwen van de vorsc. erven en van noet is 

up den Weldam toe vertimmeren. Mede is bedeginghet dat Elsebe vursc. sal beholden ter rechten 

lyfftucht disse nabesc. guederen myt al oiren olden un nyen toebehoir alse den Weldam, twie 

erven in der Herschop van Borclo … und die maete mit dat guet binnen diepenhem gelegen alse 

den Peckedam und … etc.. 

Johan van Twicklo, bijgenaamd ‘De Rijke’ en zijn vrouw, die dus Huis Weldam in 

vruchtgebruik aan hun moeder moesten overlaten, hadden een zoon en twee dochters: Judith 

van Twickel en Agnes van Twickel. De zoon Johan overleed voor de vader. Agnes bracht door 

haar huwelijk in het jaar 1537 met Goossens van Raesfelt aan deze Huis Twickel met 

toebehoren. Judith trouwde even tevoren met Unico Ripperda en bracht Huis Weldam en 

toebehoren in diens geslacht. Volgens een verklaring van de richter van Delden van Sint 
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Agnietenavond 1536 kopen Unecho Ryperda en jonkvrouw Jutten, zijn huisvrouw, ten 

overstaan van de richter, twee halve erven en goederen, genaamd Harbertinck in het kerspel 

van Delden. 

Met Unico Ripperda (geb. 1503, overleden 10 juli 1566) treedt in Overijssel plotseling op een 

adellijk Gronings geslacht. Het geslacht neemt gedurende twee eeuwen een belangrijke plaats 

in de geschiedenis van Overijssel in. Zij voerden als wapen: op sabel (zwart) een ruiter op een 

galopperend paard, in volle uitrusting een degen zwaaiend, alles van goud. De helm van de 

ruiter is gesloten, het helmteken vertoont een draak van goud, met een halsband.  

Unico, de eerste Ripperda naar de Ridderschap van Overijssel afgevaardigd, noemde zich Heer 

van Dijkhuizen en Holwierde. Hij was drost van Salland, was in het jaar 1537 beleend met de 

havezathe Buxbergen en woonde vervolgens op Huis Weldam. Op Pancratiusdag 1537 werden 

tussen dit echtpaar en juffer Agnes van Twickelo ‘eijn vrundelicke maechgescheit gededinckt’. 

Daarbij werd overeengekomen dat eerstgenoemden uit de ouderlijke nalatenschap Huis 

Weldam en het Wegerif, tevens enige erven onder Bentelo en Stokkum zouden krijgen.  

 

 

 

Unico wordt als een verstandig en moedig man beschreven. Maar hij houdt, als zovelen van 

zijn geslacht, te veel van de wijn. Als hij teveel gedronken had, dronk hij warme wijnazijn, om 

zijn maag van het overtollige te ontlasten.  

Doch kon ook sooberlijck leven, seggende op den eene dach soude men een osse verteeren, op 

den anderen een eij. Hij was geen viand van de Gereformeerde religie, hij heeft zelf neerstig in 

den bibel van Luther gelesen en heeft geen executie (tegen de ketters) willen laten doen.  

Na de dood van Judith (23  november 1554) had hij een bijzit (vrouw met wie een man leeft 

zonder met haar getrouwd te zijn) op Huis Arkelstein. 

Van zijn veertien kinderen erft de oudste vervolgens Huis Weldam: Eggerik Ripperda tot 

Buxbergen en ’t Weldam. Hij was drost van Salland, getrouwd met Agnes van Ittersum. 
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Ofschoon hij rijk was, leefde hij boven zijn stand. Zij behouden Huis Weldam niet, bij charter 

van 20 oktober 1568 dragen zij voor de rechter over aan hun broer Johan Ripperda en juffer 

Anna, ‘syne echte Huysfrouwe: allsoedane getymmer unde verbeteringe als de Ed. Eggerich 

Ripperda und syne huysfrou vorsc. getymmert unde verbetert hebben up den Weldam… 

umme goede gunst unde waldaet bewesen unde gedaen’. 

Van deze jonker Johan (geboren 1534) vertelt het geslachtsregister van de Ripperda’s dat hij 

in zijn jeugd door een dolle hond werd gebeten maar genas en dat hij later een been brak bij 

de val van het paard, dat hij van zijn zwager Chr. Scheele gekocht had. Hij was met Eggerich 

met eigen gevolg van negen paarden bij de deputatie uit Overijssel bij het aanbieden van een 

geschenk. De aanleiding was het huwelijk van koning Philips met Anna van Oostenrijk, 

waarbij een gouden beker en een gouden lampet werd geschonken. Later werd hij lid van de 

Raad van State te Brussel. Hij was getrouwd met Anna von Viermundt, dochter van Ambrosius 

von Viermundt tot Odink en Vrede van Mordien. Hun goed bewaard gebleven 

huwelijkscontract met veertien uithangende gave zegels, werd opgemaakt op 20 januari 1568. 

Van haar afkomstig is ook de op het Huis Weldam bewaard gebleven eikenhouten gothieke 

kist of truhe, versierd met de wapens van haar voorvaderen: Crasstroft, Hackfort, Haetzfelt, 

Wulf en Nagel. Jonker Johan maakte op Huis Weldam de rampen van de Tachtigjarige Oorlog 

mee. Hij moest derhalve telkens hof en land ontruimen. In de Rekeningen van de Confiscatien, 

gelegd op de goederen van de opstandelingen tegen de Spaanse koning, van de jaren 1582 en 

1583, in de tijd dat stadhouder Verdugo met zijn troepen bij Goor lag, onder meer: 

Johan Ripperda, Thuys Weldam mit daer omliggende landerijen soe hoij als boulanden, mit oick 

d’olymolen sinnen, vermitz deselve buijten an den wech gelegen, durch krijchsfolck, suyteler en 

de anderen, soewal gedurende die belegeringe van Lochum als oick door die lanckwylige 

inlegeringhe der ruyteren binnen Goer, bij den Ontfanger nijt genoten, soe doch oick die 

landtheer in den Stift Munster resideerende, ’t koren omtrent den huyse gewasschen, allet soe 

bij den krychfolcke nyet verneelt, met gelegenheyt ende getrouwe assistentie van dieneren, soe 

hie allenthalve in den lande, tot synen wille hadde laten wechfueren. 

In die Rekeningen staat verder dat jonker Johan in het jaar 1584 in het Stift Munster binnen 

Vreden resideerde. In het jaar 1585 was hij ‘weder bij sijne guederen gecommen’, in het jaar 

1586 verbleef hij weer in het Stift Munster, terwijl die Rekeningen van hem en van Jacob van 

Coeverden van het jaar 1581 vermelden: 

Van heure havesathen unde behuysinge afgetoghen ende heure residentie binnen den Stifte 

Munster genomen, verzitz cryges ontroerte ende andere dagelijcxe vervallende beswernisse.  

Toch sterft Johan op Huis Weldam op 15 april 1591 en wordt in de kerk te Goor bijgezet. Zijn 

weduwe komt nog in het archief voor in het jaar 1602. De oudste van hun elf kinderen en 

opvolger in de Lenen van zijn vader was Unico Ripperda tot Weldam. In het jaar 1601 was hij 

nog canunnik (domheer of stiftsheer) in Deventer.  

Volgens een eigenhandige notitie in een oud pachtboek:  

Anno een dusent ses hundert en veer hebbe Ick Unico Ripperda tot Weldam in  juni o tho der 

Ehe genamen Catharina van Vorst, dochter van Elbert van Vorst tho Schoonderbeeck in Veluwe 

tho Putten gelegen. Anno 1605 is min frouw Catharina van Vorst verlost up saterdach wesende 

den 13 Augusti den morgen tusschen drie en vier ure wesende een junge dochter is. Min frouw 

is den dinsdach dar na wesende den 16 Augusti den namiddag tho twee uren gestorven. 

In februari 1608 hertrouwd hij met Anna de Vos van Steenwijk en in september 1621 trouwt 

hij met Agnes Ripperda van Vorden. Ten behoeve van deze laatste bepaalt hij op 10 september 

1624 ten overstaan van de schepenen van de stad Deventer, dat wanneer zij hem mocht 

overleven, zij van al zijn goederen de lijftucht zou genieten. Zijn uiterste wil van 12 oktober 

1624 houdt in, dat na zijn dood zijn zoon Jan Ripperda bij de boedelverdeling vooruit zal 

hebben ‘dat Huys ende Havezathe ten Weldam’. Hem wordt op 19 september 1627 door 

Provinciale Staten toegestaan zich onder sauvegarde (sauver: bescherming) van de vijand 
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(Spaanse koning) met zijn familie naar het platteland te mogen begeven. Hij nam zijn 

residentie op Huis Weldam, terwijl hij ontslagen wordt van de eed, waarmee hij ‘deze provintzie 

in regard van zijn comparitie tot landdagen is verplicht’. Een week te voren was hem vanuit 

Brussel een vrijbrief van Isabella Clara Eugenia, de infante (prinses van het koninklijk huis 

van Spanje en Portugal) van Spanje, toegezonden. Daarin deze verklaart:  

Dat wij… mitz dezen in onse besundere bescherminge en de sauvegarde nemen Unico Ripperda 

tot Weldam, denselven consenteerende ende gunnende dat hij met syn huysgesin en de bagagie 

hem sall mogen transporteeren opt Huys Weldam in Twenthe gelegen en aldaer onder 

contributie van Syne Majesteit blijven woonen; hem verghevende alletghene dat hij misdaen 

ende misbruijckt mag hebben, ter oorsaecke dat hij op de landdagen van Overijssel 

gecompareert heeft, ende in het collegie aldaer, alsmede in de admiraliteijt tot Amsterdam 

gedeputeert geweest.  

Op het verzoek van Unico Ripperda toe Weldam, verklarende dat hij in pandschap had de 

molen te Diepenheim voor het bedrag van negentienhonderd caroli gulden, dat deze molen in 

de nacht door kwaadwillende lieden in brand is gestoken, nadat hij tevoren meer dan duizend 

caroli gulden daaraan had besteed, derhalve verzoekt hij dat, naar inhoud van de pandbrief, 

de molen op kosten van het landschap weer wordt opgebouwd. Besluiten Ridderschap en 

Steden op 17 maart 1631 dat, daar ze bij de tegenwoordige tijdsomstandigheden het bouwen 

van een nieuwe molen op kosten van het landschap niet goedvinden, dat de verzoeker: 

Die wynt ende het recht van de moelle te diepenheim soe als hij die in pantschap possideert 

(possessie: bezitting) erflyck geaccordiert (overeenstemmen) wordt. (register van charters van 

het oud-archief van Kampen door Nanninga Uitterdijk). 

Alleen uit zijn tweede huwelijk bleven kinderen in leven. De oudste van deze, Johan Ripperda, 

wordt op 18 maart 1638, na het overlijden van Unico, door de provincie Overijssel beleend 

met: 

Ten Weldamme met syn toebehooren en het onder den olden toebehoor van ten Weldamme 

gereputeerd (reputatie: bekend staan) staande erve dat Hinderhues in de heerlijkheid 

Diepenheim gelegen; Hermoldink onder Borculo, voorts met Lange Nickinck onder Stokkum, 

Loedink toe Elsen, de Maete als een Borchleen van (Huis) Diepenheim, Waninck en de Adelinck 

kerspel Marckelo, Caetelink onder Neede, dat Moerwinkel onder Goor, Herberdinck in het 

kerspel Delden tot een borchleen tot Goor, het erve de Horst in kerspel Goor, benevens eenige 

tienden.  

Bovendien had jonker Johan in het jaar 1637 een derde deel aangekocht in de havezathe  

Olydam, terwijl hij in het jaar 1648 het resterende tweederde deel aankoopt. Sindsdien is dit 

landgoed met het huis Weldam één gebleven. Ook zijn er in het Huisarchief verschillende 

koopbrieven uit de jaren omstreeks 1640, waardoor verscheidene erven en maten bij het 

Weldam gevoegd werden. In het jaar 1646 trouwde hij met Sophia Margaretha van Raesfelt, 

dochter van het Huis Twickel. Ze overleed reeds op 12 oktober 1647, na een zoon te hebben 

gebaard: Unico, geboren 29 januari 1647.  

Reeds voor zijn huwelijk was jonker Johan begonnen met het oude Huis, waarvan men nu 

nog de resten kan nagaan in de oostelijke zijmuur, voor een groot gedeelte te vernieuwen. Op 

een sluitsteen, aangebracht in een toog boven een poortje in de westelijke zijvleugel, staat het 

jaartal 1645. Op het betoog van Ripperda aan Provinciale Staten, dat hij zich heeft 

voorgenomen heeft Huis Weldam van ‘eenige nieuwe timmerage ‘ te voorzien en dat hij daartoe 

enige diensten van de mei ers van de provincie nodig heeft. En wat hij bij dezen verzoekt, het 

wordt hem op 28  november 1644 toegestaan, waartoe de rentmeester van Twenthe nader 

orde zal geven. 
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Heel het vrolijke front, opgetrokken van Bentheimer steen, doorbroken met platte pilasters 

(uit de wand uitstekende vierkante pilaar) en versierd met gebeeldhouwde festoenen (slinger 

van groen en vruchten) en ionische kapiteel (bovenste gedeelte van een zuil met krulversiering) 

is uit deze jaren. In het frontispies (versierde driehoekige gevelbekroning) boven de ingang 

plaatste de bouwheer de initialen van zijn jonge vrouw, met wie hij zo kort was getrouwd: 

S.M.R. (Sophie Margaretha van Raesfelt). De vooruitspringende vleugels zijn in de laatste jaren 

van de zeventiende eeuw ervoor gebouwd door Unico baron Ripperda tot Weldam en Olidam. 

De wapenstenen met de jaartallen 1676 en 1681 zijn in latere tijd uit de naastgelegen 

bouwhuizen overgebracht. Waarschijnlijk dateren de vleugels uit het jaar 1687, naar af te 

leiden is uit de gegoten ijzeren haard met dat jaartal. De haard bevindt zich op zijn 

oorspronkelijke plaats in de westelijke voorbouw. Op een tekening van De Haan is te zien dat 

aan de achterkant een torentje was. Uit de tijd van Unico dateren waarschijnlijk de twee kleine 

kanonnen op rolpaarden. Ze werden uit de gracht opgevist en staan nu aan de ingang van het 

met een palmhaag omzoomd dijkje (1910), waar vroeger een zware ophaalbrug stond. Op 30 

september 1653 overleed de bouwheer als drost van Twenthe. Scheele schrijft aan Jan de Witt 

op 18 oktober 1653: 

De Provincie van Overijssel heeft gedurende deese vergaderinge bij afsterven verlooren den 

Heer Johan Ripperda, Drossaert van Twenthe, een Heere van goede maximes en sincere 

intentien tot het beste voor het lieve vaderlandt, dewelcke bij die goeden beclaecht wordt.  

Zijn enigst kind volgde hem op: Unico baron Ripperda tot Weldam en Olidam, afgevaardigd 

naar de landdag op 2 mei  1671. Hij liet niet alleen de beide vleugels aan het hoofdgebouw 

bouwen, maar ook de bouwhuizen, neerhuizen werden ze destijds vaak genoemd, die het 

voorplein begrenzen. Tevens bouwde hij tot algehele afsluiting van dit plein het nog bestaande 

statige hekwerk tussen massieve stenen palen. Op de pilaren van de inrit pronken stijlvolle 

zandstenen vazen. Op de een de wapens van Ripperda, Ripperda van Schaden en Clant met 

Oosterwijtwerd als hartschild. Op de andere pilaar die van Ripperda, Raesfelt, De Vos van 

Steenwijk, Munster en Weldam als hartschild. 

Hij was getrouwd met Margaretha Elisabeth Ripperda, erfdochter Van Wijtwerd, hij werd op 

23 oktober 1692 drost van Twenthe. Het schilderij met zijn afbeelding hangt in de grote 

achterzaal van het Huis naast dat van zijn vrouw. Hij overleed als laatste van zijn tak op 22 

april 1709 en werd bijgezet in de familiegrafkelder in de hervormde kerk te Goor. Hij liet ter 

ere van hem en zijn voorzaten een monumentale poort in zandsteen in die kerk oprichten met 

uitvoerig opschrift en gekroond door hun wapens en rijke trofeeën. Het monument werd 

omstreeks het jaar 1910 door de toenmalige bewoner van Huis Weldam gerestaureerd.  Zijn 

huwelijk bleef zonder kinderen. Daarom had Unico bij testamentaire beschikking van 22 

maart 1709 over al zijn goederen aangesteld zijn neef Maurits Carel Ripperda tot Vorden en 

diens wettige nakomelingen, tot universeel erfgenaam. In geval deze eerder zou overlijden zou 

de nalatenschap komen aan Unico Willem graaf Van Wassenaer, Heer van Twickel. 

Alles met expres verbod om eenige dezer goederen te mogen verkoopen, almede in omni casu 

van de havesaete het Weldam in veertien jaar geen eikenhout te mogen slaen.  

Op 12  juni  1709 had de opening van het testament plaats en volgde de aanvaarding door de 

eerstgenoemde fideï-commisris (fideï-commis: erfstelling waarbij de vererving in meer dan één 

generatie wordt vastgelegd, erfstelling over de hand) erfgenaam. Neef Maurits Carel Ripperda 

tot Vorden, geboren 9 september 1695, verschreven in de Ridderschap van Zutphen, trouwde 

in augustus 1724 met Anna van Lintelo, erfdochter Van de Eese, welk huwelijk kinderloos 

bleef.  

Uit een proces, gestart onmiddellijk na de dood van Unico, in het jaar 1751, blijkt dat Maurits 

samen met de weduwe van Unico zich niet hielden aan de gestelde termijn voor de houtkap. 

Deze als in ‘tugt desselfsnagelatene goederen besittende’, wellicht al direct na de termijn van 

veertien jaren, ‘notabele partijen hout op ’t Weldam gehouwen en verkogt hebben o.a.   eene 

acht duizend eikenboomen tot Palissaden voor de versterking der Stad Deventer en ten deele 
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gebruickt tot de Vordensche molen, Spitholter Brug en de Brug op de Ehze, waertoe gemelte 

Tugtenaerse en Erfgenaem onbevoegt waren’, en wel tot een bedrag getaxeerd op 

zestienduizend vierhonderdnegenenveertig gulden.  

Na het overlijden van Maurits Carel Ripperda wordt op 19  juni  1751 door diens weduwe het 

fideï-commis overgedragen, overeenkomstig het testament van het jaar 1709, aan de graaf 

Van Wassenaer. Uit het zo net genoemde proces blijkt ook, dat in deze tijd het Huis lange tijd 

verlaten was. ‘Eene spoedige ontruijminge van Huyse t Weldam was noodzakelick omdat 

hetselve sedert omtrent twaalf jaaren onbewoond geweest is en vrij vervallen’. Uit een verslag 

van 17 mei  1754 van taxateurs:  

Beroepen geworden om het hoogadellijke Huis Weldam te besigtigen en over het bevinden 

schriftelijke relatie te doen, mede wat daer an gerepareert moet worden en begrooting van 

kosten te formeeren.  

Conclusie van de taxateurs: 

So hebben wij bevonden eerstelick dat de mure an de gragt voor ’t huys meest is overgeweecken 

en reeds boven dieswegen afgenomen is en van agteren los gegraven om niet geheel in de gragt 

te storten; ook het Hoofd van Bentmer steen onder de brugge geheel overgeweeken en dreigt in 

de gragt te vallen; De Houten Brugge voor ’t Huys geheel defect bevonden en kan niet 

gerepareerd worden, hoofdbalken, slijen en planken vergankelijk en vervuylt; Rondsom het 

geheele Huys aan het fondament eenige steenen uitgeweeken sijn; So hebben wij het plafond 

in de Eetsael voor een  gedeelte afgevallen bevonden. Verder overal noodwendige reparatiën 

aan de daken en muurwerken. Het geheele dak van ’t Huys waer veel kort gevroren pannen 

bevonden, moet voor een gedeelte verhangen en niews gestreken worden en overal met loot 

belegt, beloopende de noodsakelijkste kosten van een en ander: 2790 gulden. 

Unico Wilhelm graaf Van Wassenaer tot Twickel is geboren in het jaar 1692. Hij is 

ambassadeur van de Staten in Frankrijk en getrouwd met Dodonea van Goslinga.   Hij overlijdt 

in Den Haag in het jaar 1766, in zijn bezit opgevolgd door Jacob Jan graaf Van Wassenaer 

van Obdam tot Weldam. Hij overlijdt kinderloos in december 1779. Op zijn beurt opgevolgd 

door zijn broer: Carel George graaf Van Wassenaer. Deze laatste, getrouwd met Jacoba 

Elizabeth vrouwe Van Strijen, werd door familieleden voor het gericht van Delden gedaagd. 

De jonkers Van der Capellen diskwalificeerden hem als fideï-commisairs en erfgenaam van de 

Weldamse goederen. Hun betoogden dat zijn vrouw weliswaar afkomstig was uit een zeer 

aanzienlijke burgerfamilie maar ‘niet uit eenen wel gequalificeerden adel’. Volgens hen zou het 

testament van het jaar 1707 tekort gedaan worden, indien haar man Huis Weldam in bezit 

nam. Veeleer moesten zij, de eisers, aangemerkt worden als erfgenamen van de met name in 

bedoeld testament genoemde Unico van Munster en Surenberg. Die was immers al voordien 

kinderloos overleden. Op grond van een en ander eisten zij de gehele nalatenschap op. In het 

jaar 1810, dus dertig jaar later, was de procedure voor de rechtbank van Eerste Aanleg te 

Almelo nog in behandeling. De definitieve uitslag is niet bekend maar het feit is dat het 

geslacht Van Wassenaer en hun opvolgers in het bezit van het huis Weldam zijn gebleven.  

Of dit toen wel in het belang van het huis en zijn omgeving is geweest is niet waarschijnlijk. 

De hoge Hollandse heren verbleven weinig in Twenthe en woonden dan op Huis Twickel. Het 

onderhoud en de administratie van de Weldamse goederen lieten ze aan anderen over. Zo 

werd het Huis meestal verhuurd. Alleen in het jaar 1801 werd het Huis een korte tijd bewoond 

door Jacob Unico graaf Van Wassenaer. Vanaf het jaar 1802 tot 1830 werd het Huis verhuurd 

aan M. van Scheltinga, gehuwd met barones Du Tour. De barones is op Huis Weldam 

overleden. Ze was de laatste die in de grafkelder van het Huis in de hervormde kerk te Goor 

werd bijgezet. In de jaren tussen 1832 en 1836 werd het Huis verhuurd aan Van Nahuys. En 

van het jaar 1837 tot 1839 werd het Huis verhuurd aan Arntzenius, stichter van de firma 

Jannink en Arntzenius te Goor. Tussen de jaren 1870 en 1878 was Huis Weldam bewoond 

door baron Van Hardenbroek tot Bergambacht.    
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Met het jaar 1879 kwam een nieuw tijdperk voor het Huis aan, één van grote opleving en 

aanzien. Toen werd het Huis bewoond door Maria Cornelia barones Van Heeckeren van 

Wassenaer en Twickel, eigenaresse van de Weldamse goederen. Zij was getrouwd met Willem 

Carel Philip Otto graaf Van Aldenburg Bentinck en Waldeck-Limpurg, Heer van Middachten 

en Gaildorf. Hij was geboren te Frankfurt op 28  november 1848. Sinds die tijd woonde de 

grafelijke familie geregeld in het Huis Weldam. 

Ten behoeve van een doelmatige inwendige inrichting werd het uitbouwsel aan de achterkant 

weggenomen en het slanke torentje aan de westelijke zijkant tot boven het dak opgetrokken. 

De heer des Huizes ging, na jarenlang de plannen overwogen te hebben, in het jaar 1897 over 

tot de bouw van een zware vierkante bijbouw in de vorm van een toren. Bang, dat een tweede 

aanbouw nodig was van dezelfde afmeting, die het totaal mogelijk te erg zou overheersen en 

onderdrukken, werd in het jaar 1899 de eerste steen gelegd van een in achtvorm opgetrokken 

toren. De toren is geïnspireerd door de vormen van het bekende torentje op het Haagse 

Binnenhof. Bij het ontwerp en de uitvoering van beide werken werd graaf Bentinck bijgestaan 

door Hugo C. Poortman, administrateur van Huis Weldam en door W. Samuel Weaterley, 

architect te Londen. De architect karakteriseerde beide scheppingen, die zo goed harmoniëren 

met het oude gedeelte: ‘the he tower and the she tower’. De inwendige inrichting van het huis 

werd naar de moderne eisen gewijzigd en rijk gemeubileerd. In de vestibule hangt een 

schilderstuk met de afbeelding van koning-stadhouder Willem 111. Gedurende de 

negentiende eeuw grensden aardappelvelden en boomgaarden aan de grachten. Maar met de 

komst van de Bentincks werd dit veranderd. Onder leiding van Poortman, de administrateur, 

werd de omgeving herschapen in een stijlvolle aanleg volgens de Franse stijl naar ontwerp van 

André Lenôtre. Het is een prachtig zeventiende eeuw geheel geworden.  

Nog een enkel blik in het oude Huisarchief. De bezitters van de havezathe waren (en zijn nog 

in 1910) borchmannen van Goor en Diepenheim. Johan Ripperda had in het jaar 1643 het 

markerichterschap van de marke Stokkum, met de waardelen die daartoe hoorden en die van 

Huis Weldam, als erfelijk leen van de provincie ontvangen. Bovendien waren de heren van 

Huis Weldam markerichters of goedsheren in de marken Middendorp, Stokkum, Hengevelde, 

Weddehoen en Cottwick. Als zodanig konden zij in deze marken hun invloed laten gelden. De 

invloed was hun vanwege het grootgrondbezit wel verzekerd. Na Huis Olydam werd de 

aangrenzende havezathe Huis Kevelham waarschijnlijk omstreeks het jaar 1690 bij Huis 

Weldam gevoegd. Als laatste werd in het jaar 1897 Huis Wegdam bij Huis Weldam gevoegd. 

Volgens een ‘Aangifte ofte Specialisatie van Erven’ van 24 augustus 1793 behoorden bij 

havezathe Weldam de navolgende goederen en rechten:  

 

- Het Averbebeeke onder Boekelo;  

- Het Nijhuis onder Boekelo;  

- Het erve Busch onder Usselo, geeft een bloedtiende, een schepel rogge en aan hoendergeld 

twaalf stuivers; 

 - De Helmer onder Usselo, is tiendbaar, geeft miscoorn, een schepel rogge, hoendergeld zes 

stuivers; - De Blikkert onder Usselo;  

- Het erve Weldam of het Zweerink, een boerenerve onder de vrijinge van Huis Weldam gelegen 

en is bezwaard met een uitgang van een magere gans;  

- Enige hooi- en weidelanden;  

- De Hackermeeden;  

- Het erve Modder onder kerspel Goor, een leen van de provincie;  

- Het Rommelder, idem;  
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- Het Groot Kevelham, idem, geeft een uitgang van twee spind rogge;  

- Het Klein Kevelham, idem, geeft een uitgang van een spind rogge;  

- Het Hoogehuys, in kerspel Goor  

- De Olijslagen, kerspel Goor;  

- Huis Olydam, met zijn toebehorende landerijen, is een leen van de provincie, geeft een uitgang 

van een schepel gerst, in kerspel Goor;  

- De Bruil onder kerspel Goor;  

- Roesink onder kerspel Goor.  

 

Verder worden in dat stuk nog genoemd:  

12 erven onder Stokkum, 4 onder Hengevelde, 3 onder Diepenheim, 2 onder Langelo, 8 onder 

Wiene, 1 bij Geesteren en 1 bij Gelseler en tenslotte ¼ part in de Oostendarper Mole 

(Grevenmolle) bij Haaksbergen. 

In het jaar 1910 behoren bij Huis Weldam: vijfenzestig boerderijen, voorts tweeëntwintig 

gebouwen en woningen, waaronder een kapel, gelegen aan de Rijksgrindweg van Diepenheim 

naar Goor, een evangelisatielokaal, twee eigen boerderijen, werkpaarden en wagenschuren, 

een toren onder Hericke: de Belvedere, opgericht gedeeltelijk ten behoeve van de graadmeting, 

verder nog woningen voor ambtenaren en en jachtopzieners. Het geheel omvat ruim duizend 

negenhonderdachttien hectare.    

 

 Jannink, Waterstraat  
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Holtink  

 

1765. Wij Unico Wilhelm Rijks Graeve van en Banner Heer tot Wassenaer en Zuidwijk, 

Vrijheer van Obdam en Heere tot Twickel Weldam enz. wegens den huize Weldam, 

erfmarkenrigter van Stokkum, Herike en Busbergen, van 't Karspel Goor en van Diepenheim.  

Certificeere in en vermids deese dat wij op de vrijwillige afstand van de heer Wolter Pothoff 

secretaris der stad Goor hebben aengestelt, ge'authoriseert en gequalificeert sulx doende bij 

deesen desselfs zoon doctor Josias Coenraed Pothoff om in onse naem en van onsent wegen 

te verwalteren en te exerceeren het markerigters amt over de voors. markten, soo als sulx 

behoort en conform de resolutien door markenrigter en goedsheeren respective genomen, 

deselve ter executie te stellen en alle disordres de markten te prevenieeren en te doen 

cesseeren, in 't bijsonder agt te geven en niet te tolereeren, dat eenige nieuwe getimmertens 

werden opgeslagen op gemeene gronden ofte eenige aengravingen soodaene gronden werden 

gedaan, sullende sulke getimmertens en aenslagen aenstonds sonder speciaelder last daertoe 

nodig te hebben amoveeren en inlijken, het hakken van hout en struikgewas, alsmeede het 

onbehoorlijk plagge majen en verdere abuisen tegen te gaen en de respective daertoe staende 

doen betaelen, voorts te prevenieeren dat gesworene en boermannen geen onnodige questien 

moveeren, drinkschulden maeken ten laste van de markten en wat diergelijke 

onordentelijkheeden meer sijn.  
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Wijders alles te doen en te verrigten in deesen het geene tot nut en voordeel van den voors. 

markten kan strekken ofte vereischt mogte worden en hetgeen wij erfmarkenrigter selfs 

present sijnde souden mogen ofte moeten doen; wordende aen den voorgenoemde verwalter 

markenrigter ten dien fine, de aen ons competeerende emolumenten van breuken dewelke 

mogte voorvallen als anders, voor desselfs moeite overgelaten en toegelegt, waervan hij niet te 

min gehouden zal zijn te houden pertinente aanteekening en deselve aen ons te exhibeeren.  

Alles onder deese reserve dat in saeken van belang denselven eerst aen ons daar van kennis 

zal geeven en volgens onse goetkeuringe en last daer in alleen mogen handelen.  

In waerheids kennisse hebben wij deese acte van authorisatie en substitutie eigenhandig 

geteekend. Actum op den huise Twickel den 27 december 1765. U.W. Grave van Wassenaer 

erfmarkenrichter. 

 

Holtink gehouden in de boerschap Stokkum den 26 maart 1811.  

W. Hulsken verwalter markenrichter. Presente goedsheeren de heer B.H. van der Wijck tot 

Stoevelaar en de heer H. van der Sluis tot Westervlier.  

Het rapport door de gecommitteerden op den voorigen holtink wegens het opmaaken van een 

plan of de woeste veld, berg en groengronden in deeze markte deelbaar en ontgonnen konnen 

worden, voorgeleezen zijnde, is met eenparigheid van stemmen door presente goedsheeren en 

geerfdens beslooten zig volkoomen met het uitgebragte rapport te confirmeeren, wijl meede 

volkoomen van oordeel dat de ontginning en de verdeeling de aller nadeeligste gevolgen en 

totaal ruine van deze markten zoude na zig slepen. Wordende den verwalter markenrichter 

geauthoriseerd dit plan aan den heer sous prefect van de Monden van den IJssel in te zenden.  

Weyders voorgedragen zijnde dat verscheiden in de markte van Stokkum of Harke op gemeene 

gronden woonden, reeds een reeks van jaaren aldaar gewoond hebben zonder een duit aan de 

markte te betaalen, is door presente goedsheeren en geerfdens beslooten dezulke op te roepen 

tegen een nader te bepaalen dag en gecomm. goedsheeren en gezwoorens te authoriseeren 

dezelve op een redelijke pacht te stellen welke jaarlijks aan de markte zullen moeten 

opbrengen.  

Zijnde verders door gezwooren voorgedraagen dat eenige ingezeeten buiten deese markte en 

onder Gelderland woonende zig niet ontzien op een clandestine weyse schadden in het 

Stokkemer broek te steeken en het haar ondoenlijk is daar op dagelijks te kunnen passen aan 

deeze vergadering voordroegen om aan Broek Zwier en Gerrit te verbieden of haar hekken weg 

te neemen of te sluiten ten einde daar niemand kan doorvaaren weyl daar over de schadden 

vervoerd worden. Is door deeze vergadering beslooten dit verzoek te accordeeren en aan 

dezelven bij extract deezes te verbieden haare hekken te sluiten en daar door niemand te 

laaten passeeren ofte dezelve weg te neemen.  

Verders geresolveerd zijnde wijl verscheiden ingezeeten zig niet ontzien gemeene 

marktengronden aan te graven en uit te spitten zonder daar toe consent van markenrigter en 

gecommitteerde goedsheeren bekoomen te hebben, dezulke welke binnen jaar en dag dit 

begonnen hebben, dadelijk weder in te smijten (voorbehoudens de boete daarop bij voorige 

holtinks gesteld) en de gezwooren te qualificeeren daar toe de ingezeeten te laaten oproepen 

en dit ten uitvoer te brengen.  

Wordende verders verwalter markenrichter, gecomm. goedsheeren en gezwooren 

gequalificeerd de overige gronden na markenresolutie te taxeeren, de penn. in te vorderen en 

daar uit de marken schulden te betaalen. Waarmee deze vergadering is gesloten. Get. W. 

Hulsken verwalter markenrichter. B.H. van der Wijck, H. van der Sluis, J.H. Scholten, H. 

Snellink, G. Greeven, B. Wennynck.  
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Holtink gehouden aan Scholtenthof onder Stokkum den 17 october 1814. 

Present: de heer van Heeckeren tot Kell markenrigter. De heeren van der Wijck tot Stoevelaer 

namens Stoevelaer en onderhoorige goederen en voor de erven Plasman en Thijink namens 

zijne broeders en zusters, van der Sluis namens Westerflier en onderhoorige goederen, van 

Heeckeren namens het erf Freuwink voor mevrouw van Rechteren, Hulsken gevolmagtigde 

van de erfgenamen Soeters namens Kloeter, de burgemeester Götte als eigenaar van het Groot 

Vrielink, de burgemeester E.B. ten Raa namens het stedeken Diepen, J.H. Scholten namens 

het erf Scholten, H. Snellink namens Snellink, H. Hungerink namens Hungerink, J. Weerdes 

namens Weerdes, B. Peusschers namens Peusschers, wed. Hesselink namens Hesselink, G.J. 

Effink namens Effink, B. Wennink namens Wennink, J. Hargeerdes namens Hargeerdes, A. 

Vruggink namens Hilbert, W. Berensen namens Gelkink, G. Greven namens Greven, A. Sloot 

namens Sloot, G.H. Joolink namens Wansink (half), J.H. Rensink namens Rensink, T. 

Wennink namens Wennink, J. Hoestink namens Hoestink, J.H. Reerink namens Reerink, J.H. 

Plasmans namens Plasmans, G. Leeftink namens Leeftink, H. Leetink namens Mensink (half), 

J. Lubbers namens Lubbers, J. Kremers namens Kremers, J. Wevers namens Wevers, J. 

Jalink namens Jalink.  

1. De markenrigter na de geerfde so voor hunne tijdige comparitie bedankt te hebben, heeft 

voorgeslagen aangezien men heden niet met zekerheid kan bepalen wie het regt van stemmen 

in deze markte heeft, voor dit maal en zonder prejudicie voor het vervolg, alle die zich als 

zoodanig opgegeven hebben aan te nemen en bij den eersten holtink eene lijst van alle 

stemgeregtigde geerfdens uit de oude markenboeken op te maken om voor het vervolg alleen 

na te komen en is dit eenparig besloten.  

2. De markenrigter heeft opgegeven dat de schulden dezer marke volgens aan hem gedane 

opgave bestaand in de volgende posten: in eene rekening van den timmerman, een van den 

verwalter markenrigter en eene oude schuldbekentenis ten laste deser marke welke hij 

accoord gevonden zijnde, voorslaat dezelve te doen betalen; waarop de geerfdens eenparig 

besloten hebben de heeren van der Wijck van Stoevelaar, van der Sluis van het Westerflier en 

Götte te committeren, ten einde deze schulden te examineren en middelen te beramen om 

dezelve te kunnen voldoen met invotatie om op den eersten holting aan de geerfdens rapport 

te doen en hierbij vooral in het oog houdende dat vele gronden in de gemeente zijn 

aangegraven die, voor zoo ver hun gecommitteerden geschikt voorkomt, om aan de 

ingezetenen af te staan, dit niet anders dan in koop of in jaarlijksche pacht kan geschieden 

en zal extract dezes aan gecommitteerden uitgereikt worden ter hunne informatie.  

3. Voorst zijn dezelfde gecommitteerdens geautoriseerd om te onderzoeken in hoe verre twee 

hutten op de grenzen van Harke en Elze op den grond van deze marke staan en wanneer 

bevonden wordt dat dezelve binnen deze markte geplaatst zijn, den eigenaar aan te zeggen 

dezelve in eene door gecommitteerden te bepalene tijd weg te breken bij poene, dat zulks 

vanwege de markt zal geschieden met autorisatie echter om hierin na omstandigheden te 

handelen.  

4. De burgemeester van Goor heeft verzogt dat eenige handwijzers binnen deze gemeente voor 

eenige jaren gezet, bedragende de kosten van f 43-3-6 door de markt mogt worden bepaald en 

is zulks door de geerfdens voor dit maal zonder consequentie voor het vervolg geaccordeerd 

zoodra er voldoende penningen in cas zijn. 5. Op voorslag van den koster van Markel om het 

kerkhof te Markelo met een nieuw hekwerk te omcingelen, is besloten den koster te 

autoriseren om op den eersten holting er een bestek van over te leggen.  

6. Nog is aan de voornoemde heeren gecommitteerden van der Wijck, van der Sluis en Götte 

opgedragen het formeren van een concept plan waarna voor het vervolg in deze gemeente zal 

worden gehandeld met het steken van brand, houwen van hout en maayen van plaggen, 

waarbij de verbetering van de gemeente en het ruimen der beeken en togtslooten in het oog 

dient gehouden te worden, hierbij bepalende de boetens tegen de overtreders, met verzoek dit 

voor de maand maart te willen in order brengen.  
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7. Verders is bepaald dat bij eene volgende holting zal bepaald worden de jaarlijksche 

vergoeding aan de markenboden voor hunne gedane en te doene diensten in de markte.  

8. De burgemeester van Goor heeft voorgeslagen voor eene exercitie plaats zoude worden in 

order gemaakt, zeker stuk heidegrond onder aan den Harkelberg, hetgeen met een sloot 

diende afgegraven en met een cingel met dennen beplant, omringd te worden en is zulks tot 

den volgende holtink in advies gehouden. Waarna de vergadering gescheiden is.  

Was get. van Heeckeren tot Kell markenrigter. B.H. van der Wijck, H. van der Sluis, W. Götte, 

E.B. ten Raa. Pro vera copia. W. Mellink. 

 

Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Stokum en 

Herike aan het erve Scholte in 't Hoff op vrijdag den 30 november 1821 ingevolge gedane 

publicatien van den verwalter erfmarktenrigter dd 10 jl. W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.  

Assess. de heer baron van der Wijck tot Stoevelaar en de heer W. Götte. Verders zijn 

verscheenen J. Hoestink, J. Haargeerds, H. Leetink namens Mensink, B. Egbers, Gt. Greven, 

Gt. Leeftink, B. Peuschers, H. Rengerink, H. Roelvink, B. Kloster, A. Sloot.  

De verwalter erfmarktenrigter opende de vergadering met voor te lezen de publicatien uit welke 

volgens relaas der custors aan de kerken te Markelo en Diepenheim bleek dat het houden van 

dezen holting op twee achter eenvolgende zondagen is afgelezen en aangeplakt.  

Nadat den verwalter erfmarktenrigter zijn voorstel opzigtelijk het houden van ganzen op de 

gemeene grond gedaan had, is besloten dat van nu voortaan de volle boer vijf oude ganzen en 

een gent en de halve boer of kater drie oude ganzen met een gent op de gemeene grond zal 

mogen drijven. Wordende bij dezen de gezworens verzogt en geautoriseerd om wekelijks 

eenmaal alle de ganzen in het Stokkumer broek en verdere gemeene grond op te doen drijven. 

En ingeval er gevonden worden waarvoor geen eigenaar is, of die te veel door een inwooner 

dezer markte gehouden worden, zoo worden de gezwoorens gelast dezelve dood te slaan of 

dood te schieten, onder vrijwaring als na regten en belofte van goedkeuring. Wijders is bepaald 

dat aan de gezwoorens voor elken dag dat zij werkzaam zijn nader door de erfgenamen na 

billijkheid iets voor hunne moeite zal toegekend worden.  

Tot leden der commissie die met de stad Diepenheim in schikking zal kunnen treden over den 

afstand van het regt van genoemde plaats in deze markte en ter regeling der grenzen tusschen 

Herike en de stad Goor, zijn bij dezen benoemd de verwalter erfmarktenrigter, de heeren van 

der Wijck en Götte en geerfdens Hungerink en Gt. Pool, met magt om voorlopige schikkingen 

met Goor en Diepenheim te kunnen maken en met verzoek van hunne verrigtingen alvorens 

finale arrangementen te treffen aan de goedsheeren en geerfdens berigt te geven, alles met 

magt van substitutie, restitutie en belofte van approbatie. 

Waarmede de vergadering gesloten is. Get. W. Mellink, B.H. van der Wijck, W. Götte, J. 

Hoestink, J. Haargeerds, H. Leetink, B. Peuschers, H. Rengerink, H. Roelvink, B. Klosters. 

Voor copie conform. W. Mellink.   

 

Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Stokum en 

Herike op dingsdag den 22 augustus 1826 aan het erve Scholte in het Hoff ingevolge gedane 

publicatie van den verwalter erfmarktenrigter dd. W. Mellink verwalter erfmarktenrigter. 

Assess. de heeren B.H. van der Wijck tot Stoevelaar en W. Götte. Verders zijn verscheenen de 

heer J.W. Schutte, G. Scholten, H. Hungerink, J.H. Leunk op Wennink, G. Greven, Hm. 

Meenderink op Wansink, Hm. Roelvink op Effink, J.H. van Heek namens Vinkers en B. 

Egbers.  
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De verwalter erfdmarktenrigter heeft de vergadering geopend met het voorlezen der 

publicatien uit welke volgens relaas der custors gebleeken is, dat het houden van dezen 

holting op twee achter een volgende zondagen aan de kerken te Markelo en Diepen is afgelezen 

en daar van twee dubbelden zijn aangeplakt. Vervolgens heeft hij kennis gegeven dat de heer 

Lith landmeeter belast met het werk van het cadaster voor het ambt Markelo en de stad Goor 

van den burgemeester van Goor en hem verlangd heeft om te weeten in hoe ver die stad en 

het ambt Markelo en de markte Stokum en Herike onder die stad grond eigenaren zijn, dat 

om daar aan te kunnen voldoen voorz. heer burgermeester en hij de eerste geadsisteerd door 

een lid uit den raad en hij door den heer Averink te Delden, zich ter questieuse plaats op het 

Slag en de Wee begeven hebbende en na genomene inspectie in het wederzijds belang 

begrepen hebben te zijn, dat de scheiding tusschen meergemelde stad en deze markte van nu 

voortaan zijn zou, vanaf den gemeente paal Goor No 4 en Markelo No 16 staande op het Slag 

in een regte lijn op den schoorsteen van het huis van de mulder Beltman en vandaar in eene 

regte lijn over de Groote Wee heen, tot op de schoorsteen van het huis op het erve Sprokkreef. 

Zullende het beide partijen vrij staan om hunnen eigendom des verkiesende te kunnen op en 

afgraven.  

Blijvende het opruimen der waterleidingen zoo als van ouds ten laste dezer markt, dewijl ze 

dienen tot afwatering der Harkermeen. Dit alles onder wederzeydsche reserve van de 

goedkeuring van goedsheeren en geerfdens dezer markt en van den raad der stad Goor. Hierop 

heeft de heer Götte alhier als goedsheer present en in zijne qualiteit als burgermeester van 

Goor verklaard, dat de gemeenteraad der stad Goor in de geprojecteerde hier vooren gemelde 

scheiding heeft gedeficulteerd.  

Waarop gedelibereerd zijnde, is goed gevonden den heer verwalter erfmarktenrigter Mellink en 

de goedsheeren B.H. van der Wijck, J.W. Schutte en J.H. van Heeck bij dezen te benoemen 

en te autoriseeren om in geval het vereischt word en tot het finaal termineeren der kwestieuse 

grensscheiding tusschen Goor en deze markt ten dien einde te benoemen eene arbieter met 

magt op denzelven om na eigen goedvinding en zonder nader approbatie daartoe noodig te 

hebben, al datgeen te doen en alle processen verbaalen van grensscheiding te teekenen als hij 

goed en raadzaam zal oordeelen, onder belofte van restitutie en vrijwaring als na rechten.  

Insgelijks is goedgekeurd in de tot regeling der verponding op verlangen van gemelde heer 

landmeeter gemaakte scheiding tusschen Stokum en Herike, onverminderd het wederzijds 

eener geldend recht van de eene boerschap in de andere en de wederzijdsche verplichting om 

in de onderlinge lusten en lasten te deelen en zal voormelde scheiding na met het vidimus 

dezer vergadering geteekend te zijn, in het marktenprotocol geincereerd worden. Het verzoek 

van de heeren van Delden om eenige kleigrond in de markt aan te koopen is met meerderheid 

van stemmen afgeslagen. Waarmede deze vergadering gescheiden is.  

Get. W. Mellink, B.H. van der Wijck, W. Götte, J.W. Schutte, J.H. van Heeck, G. Scholten, H. 

Hungerink, J.H. Leunk, G. Greven, B. Egbers. Voor copie conform. W. Mellink. 
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Markeloseweg  

 

De IJzeren brug  

ook wel Stoetenbrug genoemd 
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Eeuwenlang draaiden de wieken van de  van de Heeckerense molen op het noordeinde. De 

molen stond op de Meulenbelt. In 1930 werden de laatste resten gesloopt. Jan Willem Grevink 

was molenaar op de Heriker molen. Naast de molen stond het rentmeestershuis van 

Heeckeren, het zogenaamde Ándriessenhuis’. Op eerste paasdag werd er voor de jongeren 
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‘eier’n kuuln en eier’n tikken’ georganiseerd. Op de Iependijk tussen Julianaplein en 

Rozenstraat was de traditionele paardenmarkt. Vanuit binnen- en buitenland werden paarden 

aangevoerd om verkocht te kunnen worden. Op het Kerkplein stond in 1920 een boom, de 

Wilhelminaboom. Rechts naast de boom was het herenhuis van Van den Stadt. Het herenhuis 

is in 1926 aangekocht door de heer Wiegerink, met de bedoeling er een garage te vestigen. De 
garage is er nog steeds. De Wilhelminaboom werd op 1 december 1937 in verband met 

verkeersverbeteringen overgebracht naar de hoek Iependijk en de Lindelaan. Links naast de 

gemeentehuis op ’t Schild was café Hanhard. Het café werd ook wel ’n dikken Hanhard’ 

genoemd. Dit café was één van de bijna dertig gelegenheden waar drank verkocht werd. In 

Goor woonden toen (1916) vijfendertighonderd mensen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
in maart 1916, in het geheelonthoudershuis Ons Huis een afdeling van de Nederlandsche 

vereniging tot afschaffing van alcoholische dranken werd opgericht.  

 

  

Laardijk, later Laarstraat   
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Stoetenbrug   
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Schilderij van T. Mengerink 

 

9 januari 1931 

De Poelsbeek in de Laardijk, later Laarstraat  
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1935, de haven het Grote Gat 
 

Regge en Potbeek 
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1930, werkverschaffing, Waterstraat, de Poelsbeek wordt gedempt 
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De Poelsbeek gaat ondergronds   

 

 

2016, de Poelsbeek op weg naar de Regge, Schoolfeestweide 
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De borgmannen van Goor 

 

De graven of heren van Goor zijn mogelijk de opvolgers van de Oversten of Oudsten van de 

stammen van Tubanten en later de Saksen. Die woonden in de omgeving van Goor. Uit deze 

Hoofdmannen, ook wel Voorsten genoemd, zijn de graven van Goor voortgekomen. Het gebied 

bevatte, als zijnde de graafschap Goor, later Drostambt Twenthe, mogelijk nog een deel over 

de grens van het huidige Gelderland tot aan de IJssel, genaamd Hamaland. De bisschop 

resideerde vele jaren in Deventer omdat het in Utrecht voor hem gevaarlijk was in verband 

met invallen en plunderingen door de Noormannen.de burcht, het Huijs te Goor was 

oorspronkelijk omringd met vijf borgmannen die woonden in adelijke versterkte huizen. De 

borgmannen verleenden heren- en krijgsdiensten voor hun leenheer. Deze kon dus op korte 

termijn over een belangrijke strijdmacht beschikken. De burchten van de borgmannen waren 

op klokkenafstand, binnen gehoorafstand van het klokgelui van de kerk op het Schild. Dan 

was er nog de bischoppelijke Heer- en Handelsweg. Deze liep door Goor en was zodoende ook 

vanuit Goor goed te controleren. De handelsweg werd de Bandijk genoemd. Een ban is de 

oproeping tot dienst van de Heer. 

De graven van Goor voerden geen landsheerlijke staat zoals de graven van Gelre en die van 

Zutphen wel deden. Zij waren in de eerste plaats ‘Ambtsluden’. Dit ambt was erfelijk in hun 

familie. Om een plaats te hebben in de hierarchie aan het hof van de bisschop verleende de 

Duitse keizer hun de ban. Hij benoemde hen tot graaf maar wel ondergeschikt aan de 

bisschop. 

Veel aanwijzingen over het geslacht ‘de Graven van Goor’ zijn niet bekend, daar protocollen 

(aktes) over civiele zaken tot aan de dertiende eeuw niet werden bewaard. Wat we wel weten, 

is dat in het jaar 1021 bisschop Adelbolt van Utrecht een lijst van goederen heeft opgesteld 

van de zeven belangrijkste leenmannen van de kerk, onder wie de graaf van Goor. Hoewel de 

graven van Goor leenmannen van de bisschop waren, was hun betrekking tot hun leenheer 

min of meer onafhankelijk, allodiaal genoemd. Uit een akte van bisschop Bernulphus komen 

we meer te weten, want daarin blijkt dat in het jaar 1026 graaf Adolf van Goor ‘zijn hof, 

gebouwen, horige lieden, landerijen, weiden en bossen’ aan het bisdom (Sint Maarten) van 

Utrecht heeft geschonken. In die akte wordt ook geschreven: ‘Tuente nuncipatum, id est Gore’ 

(Twenthe genaamd, dat is Goor). Deze zinsnede heeft tot veel discussies geleid en in 

geschriften aanleiding gegeven tot de vraag: Was het graafschap Goor in die tijd wel of niet 

met het graafschap Twenthe te vereenzelvigen?  

De Graven van Goor bekleedden een hoge functie binnen de bisschoppelijke hiërarchie, 

namelijk vaandeldrager (militair hoofdaanvoerder) en advocatus (een hoge kerkelijke functie). 

Als hoofdaanvoerder of ‘signifer’ heeft graaf Rudolf van Goor in 1227 het bisschoppelijk leger 

geleid in de strijd tegen de opstandige Drenthse boeren onder leiding van de heer van 

Coeverden. Het is hem en zijn ruim zeshonderd geharnaste ridders slecht bekomen. In de 

beroemde slag bij Ane werd het hele bisschoppelijk leger, met inbegrip van de bisschop, in de 

pan gehakt. 

De graven gingen veelal hun eigen gang en waren belust op eigen gewin. Zo plunderden en 

verwoestten graaf Goderfriedus, zijn neef Hendrik van Saesvelt (Henzo van Saterslo) en diens 

buurman Van Rheede adellijke hoven en boerderijen. Daarop greep bisschop Otto III met 

behulp van zijn neef graaf Willem II van Holland in en trok met een groot leger naar Goor en 

Saasveld. Zo kwam aan het grafelijk geslacht en het graafschap Goor in 1248 een roemloos 

eind. In het jaar 1948 is dit historisch feit nog aanleiding geweest voor een spetterend 

‘bevrijdingsfeest’ in de stad Goor. 

Klachten over de plunderingen bereikten de bisschop. Hij gad de roofridders bevel erme op te 

houden, echter zonder succes. Na enkele jaren was de maat vol. De roofridders werden bevolen 
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te verschijnen voor de Vrijbank te Utrecht om verantwoording af te leggen voor hun 

ontoelaatbaar gedrag. De Vrijbank was een rechtbank die recht sprak over Nobelen en Vrijen. 

De roofridders weigerden te verschijnen. In 1248 besloot de bisschop Otto 11 op te treden. Hij 

riep de hulp in van zijn neef graaf Willem 11 van Holland. Deze legde zijn zwaard op het altaar 

van Sint Maarten en stelde zich en zijn strijdmacht hiermee in dienst van de bisschop van 

Utrecht. Gezamenlijk trok men met een grote strijdmacht op om het gezag van de bisschop te 

herstellen en de roverskastelen met de grond gelijk te maken. De graven werden gevangen 

genomen en in Utrecht opgesloten. De burchten in Goor, Saasveld en Tilligte werden met de 

grond gelijk gemaakt. Van de graven werd nooit meer iets gehoord. Na 1250 komen Goor en 

de Graafschap Twenthe niet meer voor in de geschiedenis als een zelfstandige Heerlijkheid. 

Op het Huis Heeckeren, nu Huis te Goor genoemd, zetelde een castelein, in 1325 een schout 

en na 1365 een drost. 

De Borg ‘Het Huys to Gore’ diende nog vele jaren als bisschoppelijke residentie. Dat was 

aanleiding tot het verlenen van stadsrechten aan Goor (1263). Van hieruit verleende de 

bisschop van Utrecht in 1325 ook stadsrechten aan Enschede. In 1348 verwoestte Gijsbrecht 

van Bronckhorst het kasteel volledig, waarna het niet meer opgebouwd werd. Bij een 

grondradaronderzoek in 2010 is gebleken dat er op drie tot drieënhalve meter diepte nog 

resten van dit belangrijke kasteel aanwezig zijn. 

In het jaar 804 was Europa onder het gezag van Karel de Grote. Die stelde een graaf aan die 

zetelde te Goor. Twenthe kwam onder het gezag van de bisschop van Utrecht.  

Het kasteel Stoevelaar (Stuvelhof of Stuvelborch) bestaat al in 1208 en ligt iets ten 

noordoosten van Goor. Het oudste stuk uit het Goorse archief dateert van 1360. 

Wi, schepenen, betughen dat Johan van Tije van dier Stuvelborch hevet ghecoft weder 

Lambertus sone ter Maet Johanne siin hus ende sinen gaerden alsulc ghelegen is. 

Van 1338 tot 1402, tijdens Reinoud 111 en Reinoud 1V, gedragen de burggraven Van 

Coeverden zich als zelfstandige vorsten. Ze zijn rijk, ze bezitten de erfelijke heerlijkheid 

Borculo, ze zijn eigenaar van Diepenheim, van Lage en van Selwerd in Groningen. 

Nadat de woonplicht enigszins was versoepeld, mochten de borchmannen zich ook elders gaan 

vestigen, mits 'under der clocken van Ghoir, op gehoorsafstand van de kasteelklok. Het 

merkwaardig instituut van borchmannen kwam – waar het deze streek betreft – behalve in 

Goor, alleen nog in het naburige Diepenheim voor. Vroeger – en nog steeds – lag er rondom 

Goor en Diepenheim een gordel van adellijke huizen. Zoals gezegd, voor Nederland was het 

instituut van borchmannen een vrij uniek verschijnsel. Het was komen overwaaien vanuit 

Westfalen en Bentheim, daar kende men ook dergelijke borchlieden. De borchmannen werden 

beloond voor hun diensten met landerijen in de omgeving van het kasteel. De opbrengst 

hiervan voorzag hen in hun levensbehoeften. Borchmannen van Goor vinden wij voor het eerst 

genoemd in 1263. Vermoedelijk was het instituut veel ouder en dateerde het uit de tijd van 

het ontstaan van het graafschap Goor, zo omstreeks het midden van de elfde eeuw. 

Oorspronkelijk was het aantal borchmannen groot, een bisschoppelijke goederenlijst van het 

jaar 1310 noemt er twintig. Het werd echter geleidelijk kleiner en in de achttiende eeuw was 

het gereduceerd tot de bezitters van alleen de huizen Heeckeren, Wegdam, Stoevelaar, 

Nijenhuis en Weldam. Was de functie van borchman oorspronkelijk alleen van militaire aard, 

na de definitieve verwoesting van het kasteel in 1365 veranderde dit en concentreerde zich de 

macht in het bijzonder op het bestuur van de stad Goor en de kerk aldaar. De borchmannen 

hadden het recht van collatie, ze benoemden de predikant en functionarissen als de koster, 

de organist en de schoolmeester. De borchmannen van Goor maakten voor het laatst gebruik 

van dit recht bij de benoeming van dominee W.G. Planten in het jaar 1922. Daarna hielden 

hun bemoeienissen met kerkelijke aangelegenheden op. Voor het opslaan van voorraden van 

de borchman aangewezen op een spieker (voorraadschuur). Het woord spieker is afkomstig 
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van het Latijnse spicarium, een plaats waar spicae (korenaren) worden opgeslagen. 

 

Tegen het einde van de eerste eeuw was de vorming van het wereldlijk gebied van de bisschop 

in Twenthe afgerond. Zo verkreeg de bisschop tussen de jaren 1027 en 1054 de hof te Goor 

met de daarbij behorende horigen. De curtis Goor werd aan bisschop Bernold geschonken 

door een zekere Adolphus ‘cum omnibus ad eundem locum pertinentibus curtilibus, edificiis, 

mancipiis’. De goederen zijn waarschijnlijk oorspronkelijk allodiaal bezit van de graven van 

Goor geweest. Het betreft hier boeren die erven bewoonden, gelegen in het noord-oostelijk deel 

van de graafschap Zutphen, doch van oudsher voor een belangrijk deel behoorden tot de hof 

Kagelink bij Diepenheim. In Overijssel bezat de bisschop in totaal negen en tachtig goederen 

die aangeduid worden als hof. Bij de in Twenthe en naaste omtrek levende Saksische 

bevolking trof men een geboorteadel aan. Karolingische schrijvers noemen haar bij twee 

klassen: die der ‘edhilingi’ of ‘edlingi’ en die der ‘frillingi’ en ‘lazzi’, standen met verschillende 

rechten en plichten. Het tijdperk waarin zij leefden was dat  van de vrije marke-inrichting, een  

maatschappij waarin wij als centra van bewoning de oude Saksische mei erhoven aantreffen. 

Wij kennen ze nog: de hof te Espelo, de hof te Ootmarsum, de hof te Oldenzaal, de hof te 

Borne, de hof te Weddehoen en de hof Kagelink. Het waren hoven met grondbezit en 

lijfeigenen. Er is niet veel meer van de hof Kagelink bekend. Waarschijnlijk lag de hof in de 

buurt waar nu nog het Kagelinks bos is, ten zuidoosten van Diepenheim. Ik denk achter de 

watermolen Den Haller, tussen Diepenheim en Hengevelde. 

 

In de buurt van Goor in de boerschap Herike stond vroeger kasteel Stoevelaar. Het was één 

van de grotere havezaten in Twenthe waar Ten Thije en  Van Coeverden hebben gewoond. De 

Ten Thije’s en Van Coeverdens behoren tot de oudste Nederlandse adellijke geslachten. De 

stamboom gaat terug tot 1110. Rond Goor bezat de familie vijf eeuwen lang havezathen als de 

Grimberg, ’t Leijerweerd, Stoevelaar, Scherpenzeel, Heeckeren en Wegdam. Stoevelaar wordt 

voor het eerst genoemd in een lijst van leenmannen van het Sticht Utrecht uit omstreeks 

1379. De Stoevelaar is enkele keren gastverblijf van vorsten, zoals in 1532 van de in Gent 

geboren keizer Karel V, in 1560 van Willem van Oranje en in 1668 van stadhouder Willem III. 

Het behoort in de Middeleeuwen tot de leengoederen van de bisschop van Utrecht. Stoevelaar 

wordt voor het eerst genoemd in een lijst van leenmannen van het Sticht Utrecht uit omstreeks 

1379. Johan ten Thije werd toen met de Stuvelhof en verscheidene andere goederen in Herike 

beleend. Na enkele generaties Ten Thije kwam het Huis door huwelijk in handen van de familie 

Van Coeverden. Jacob van Coeverden van het huis Stoevelaar kiest in 1573 de kant van 

Willem van Oranje. De prins is dertien jaar eerder al op bezoek geweest in het kasteel bij Goor. 

Jacob van Coevorden verschijnt sinds 1573 op de landdagen en voor het laatst in 1580. 

Tenslotte compareert hij nog een keer in 1605. Hij staat aan de kant van de opstandelingen 

in de Tachtigjarige Oorlog. De meeste riddermatigen verschijnen niet op de landdagen en uit 

veiligheidsoverwegingen trekken zij zich met vrijgeleides terug op hun bezittingen.   

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Leenman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sticht_Utrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/1379
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leenman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sticht_Utrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/1379
http://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Coeverden
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De familie Ten Thije behoort tot de oudste Goorse geslachten. Zij zijn borgman van Goor.  

In 1230 is een Nicolaas ten Thije getuige bij het verlenen van stadsrechten aan Zwolle door 

de bisschop van Utrecht als landsheer.  

Het leven van Johan II van Thije (De Rode)  Borchman van Goor.  

1366- 20 Februari.   Johannes 11 van den Thije verklaart dat hij van Engelbertus Franzois, 

proost van het Sint Mauritius te Munster, de goederen Lambertinck, in de dicocees Trajectum 

heft ontvangen en dat hij hulde en mansschap heeft gedaan. 

 

1370- 14 Oktobris. Johannes 11 van den Thijge verklaart dat hij van Conradus de Westerhem 

de goederen Lamberting gelegen in het kerspel Marclo in leen heeft heeft aangenomen. 
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1378- 6 Januari (up druttyndendach) Johan van den Tye en zijn moeder Ghese (Gertruid) 

verklaren opgedragen te hebben aan de leenvrouwe, de Hertogin van Ghelren, Gravin van 

Blois en Zutpen, ten behoeve van Vrederik van der Eze (Heekeren) en diens zoon Zweder het 

goed Amecunck.  

1380- Johan 11 van Tije wordt door de bisschop van Utrecht voor verleende diensten beleend 

met: De Stuvelhof, de Matena vor borchleen to Goer, mit hore toebehoringhe gheleghen in den 

kerspel van Markel. Item, Egberting, die tiende over Mersschinc, Schurinc to 
dienstmannegoet'. De familie Ten Thije behoort tot de oudste Goorse geslachten. Zij zijn 

borgman van Goor.   1382- Vernoeming als Borchman van Goor ‘Jan Thije hout de Stuvelhof 

vor borchleen to Goer, in de kerspel van Markel’,                                              

1398- Hij wordt genoemd Johan van Thije de Oude. Hij zal rond 1400 zijn overleden.         

Familie van Johan II van Thije (De Rode) 

Relaties: 

vader van: Johan III van Thije (De Rode) 

broer van: Gert, Goert, Coerd, Coenraadt van Thije, Gostouwe van Thije (De Rode) 

zoon van: Johan I van Thije (De Rode), Geertruid van Bevervoorde  

Johan II van Thije (De Rode) is gekoppeld aan zestien personen in de stamboom. 

De voormalige havezate Stoevelaar lag bij Hericke. Omstreeks in 1208 zou het kasteel, ook 

wel bekend als Stuvelhof, al bestaan hebben. Alleen nog een bouwhuis is aanwezig, dat dient 

om vakantiegangers onderdak te bieden. In 1847 is het huis afgebroken. 

 Wi, schepenen, betughen dat Johan van Tye van dier Stuvelborch hevet ghecoft weder 

Lambertes sone ter Maet Johanne siin hus ende sinen gaerden alsulc ghelegen is. 

De Stuvelhof vor borchleen to Goer mit woenynge en hore toebehoringhe gheleghen in den 

kerspel van Markel beleend door: 

1379-1382 

Jan Tye. 

10-9-1394/c.a.   1417 

Johan van den Tye. 

30 oktober1433 

Johan die Roede. 

9-1-1452 

Johan die Roede na de dood van zijn vader Johan die Roede. 

20 oktober1457 

Johan die Roede. 

1475, Schattingsregister.  

 

https://www.wiewaswie.nl/stambomen-bouwen/persoonspagina/npid/804185
https://www.wiewaswie.nl/stambomen-bouwen/persoonspagina/npid/801713
https://www.wiewaswie.nl/stambomen-bouwen/persoonspagina/npid/804184
https://www.wiewaswie.nl/stambomen-bouwen/persoonspagina/npid/801703
https://www.wiewaswie.nl/stambomen-bouwen/persoonspagina/npid/801705
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Begraafplaats Laarstraat/Herman Heijermansstraat 

 

Johan de Rode, denstman. 2 s. 

2-5-1495 

Johan van Coevorden na opdracht door Johan die Rode. 

21-7-1497 

Johan van Covorden Reynaltssoen. 

31-7-1505 

Reynalt van Covorden, onmondig, na de dood van zijn vader Johan van Covorden. Hulder 

Wolter van Covorden. 

21-7-1518 

Reynalt van Covorden. 

7-2-1526 

Reynalt van Coevoerden Janssoen. 

30 november1531 

Reynalt van Coevoerden Janszoen. 

22-5-1557 

Reynt van Coeforden. 

26 november1574 

Goessen van Covorden na de dood van zijn vader Reynt van Covorden. 
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26 november1574 

Jacob van Covorden na opdracht door zijn broer Goessen van Covorden tot Rhaen. 

13 oktober1619 

Borchardt van Couverden na de dood van zijn vader Jacob van Couverden. 

22-5-1626 

Borchart van Coeverden na de dood van zijn vader Jacob van Coeverden. 

21-6-1686 

Jacob van Koeverden tot den Stuiveler, luitenant-stadhouder van de lenen van de provincie 

Overyssel. 

9-3-1708 

Borchard Amelis van Coeverden toe Stuvelaar ende Hengelo na de dood van zijn vader Jacob 

van Coeverden tot Stuvelaar. 

3-3-1714 

Johan Philips Cristoffel van Keppel, zoals zijn oom Borchard Amelis van Coevorden daarmee 

was beleend. 

24-2-1729 

Jan Philip van Keppel toe Stoevelaar met lediger hand. 

Op dezelfde dag werden zijn huwelijkse voorwaarden met Agnes van Rheede van 30 

november1722 bekrachtigd. 

25 november1750 

Georg Borchart Unico van Keppel tot Hengelo als beneficiaire erfgenaam van zijn al vele jaren 

eerder overleden broer Johan Philip Christoffer van Keppel tot Stoevelaar. 

 

Jonkheer Dirk Theodorus Van Coeverden, geboren 8 mei 1835, overleden 19 november 1904. 

Begraafplaats Laarstraat/Herman Heijermansstraat. 
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2-1-1751 

Derk van der Wijk als koper, hoewel Georg Borchart Unico van Keppel tot Hengelo tot dan toe 

had nagelaten Stoevelaar en de andere betrokken leengoederen te zijnen behoeve op te dragen. 

14-4-1752 

Anna Margareta Klint, weduwe Van de Water, namens haar onmondige zoon Joan Hendrik 

van der Wijk als testamentaire erfgenaam van Derk van der Wijk. Hulder Hertger Vlier. 

18-7-1756 

Jan Hendrik van der Wijk als erfgenaam en leenvolger van zijn overleden oom Derk van der 

Wijk, burgemeester van Zwolle, met lediger hand. 

In de voorgevel van het oude kasteel bevond zich onder het wapen van de Van Coeverden's 

een gevelsteen met Latijnse tekst, vertaald:  

In het jaar 1460 heeft Reinoud van Coeverden, kleinzoon van Reinoud, den laatsten heer van 

Coeverden en Drenthe, dezen burcht voor zich en de zijnen verkregen door zijn huwelijk met 
Catharina de Rode van Heeckeren. Van toen af hebben zijn zoon en kleinzonen, allen hunne 
vaders opvolgende, tegelijk met hunne echtgenooten het onafgebroken bezeten, namelijk 
Johannes en Anna van Ittersum erfvrouwe van Rhaan, Reinoud en Cornelia van Varik tot Varik, 
Jacobus en Maria van Ittersum tot Garner, Borchardus en Anna Catharina Ripperda tot 
Weldam, Jacobus en Nicolina Ripperda tot Hengelo en Borchardus Aemelius tot Stoevelaar en 
Hengelo, die, toen het door ouderdom in elkander viel, het vernieuwd heeft. Het oude kasteel 
zijnde gesticht Anno 1208.  

Midden achttiende eeuw is het in bezit gekomen van de Zwolse burgemeestersfamilie Van der 

Wijck. De weduwe van de laatste Van der Wijck liet het kasteel in 1844 afbreken. Het bleek 

een sterk kasteel te zijn geweest dat op elke hoek een zware toren had. De muren waren 
bijzonder dik. Het gebouw, waaraan zich veel Bentheimer steen bevond, was geheel omringd 

door water en had bovendien nog een buitengracht. In de nabijheid is nog een gewoon 

herenhuis geweest. De gehele bezitting is in 1863 publiek verkocht en het huis met de tuinen 

binnen de gracht werd toen het eigendom van N. Jannink, predikant te Goor. Het genoemde 

herenhuis is nu het erve Stoevelaar. 

Het kasteel Stoevelaar (Stuvelhof of Stuvelborch) bestaat al in 1208 iets ten noordoosten van 

de stad Goor. Het oudste stuk uit het Goorse archief dateert van 1360. ‘Wi, schepenen, 

betughen dat Johan van Tije van dier Stuvelborch hevet ghecoft weder Lambertus sone ter 

Maet Johanne siin hus ende sinen gaerden alsulc ghelegen is.’ 

'De Stuvelhof, de Matena vor borchleen to Goer, mit hore toebehoringhe gheleghen in den 

kerspel van Markel. Item, Egberting, die tiende over Mersschinc, Schurinc to 

dienstmannegoet'. De familie ten Thije behoort tot de oudste Goorse geslachten. Zij zijn 

borgman van Goor. 

In 1230 is een Nicolaas ten Thije getuige bij het verlenen van stadsrechten aan Zwolle door 

de bisschop van Utrecht als landsheer. 

Na zijn overlijden verdelen zijn broer Johan en zijn zuster Egbertje, die getrouwd was met 

Geert ten Thije, in 1443 allerlei Grimbergse goederen. Hierdoor komt na het overlijden van 
Egbertje, ‘dat hues to Grimberghe mit den veer ende mit den vrede’ aan haar kinderen Derk 

en Seino ten Thije, die het in 1475 verkopen aan Otto van den Rutenberg en zijn vrouw. 

Kasteel Grimberg en het Veer lagen in Rijssen (Notter). 

Voor deze kleinzoon doet Johan de Rode – die toen op leeftijd moet zijn geweest – in 1494 
afstand van de Stuvelhof mytter woenynge ende toebehoeren, als Johan die Rode ende syne 

viervadere dat beseten hebben; dat erve toe Matena; dat erve tot Heckhuys, gelegen in den 

kerspell van Merckloe in de buerschap toe Heryck (Herike).  
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De bisschop beleent Johan van Coeverden in 1495 met de Stoevelaar. Deze van Coeverden 

verschijnt als riddermatige op de landdagen sedert 1494. Hij trouwt Maria van Ittersum. Zij 

krijgen twee kinderen: Reinolt en Fye. Fye trouwt in 1521 met Joost van Buren tot Davensberg 

die later drost wordt van Werne in Westfalen.  

Omstreeks deze tijd voegen de Van Coeverdens tot hun bezit toe de huizen Heeckeren, 

Scherpenzeel en Wegdam. Johan van Coeverden overlijdt in 1505.  

Jacob en Nicolaas ten Thije zien bisschop Hendrik van Utrecht de inwoners van Goor in 1263 

hetzelfde stadsrecht schenken als de stedelingen van Deventer bezitten. In 1343 beleent de 

bisschop van Utrecht zijn dienstman Johan met de goederen die zijn vader Jacob Rufus ten 
Thije van hem in leen heeft.  Opvallend is de bijnaam rufus of de rode, die Jacob draagt. Hij 

is wellicht roodharig, rossig. De bijnaam wordt familienaam. De voornaam Johan blijft enkele 

generaties in de familie. In 1360 wordt Johan (I) ten Thije de oude genoemd. In 1366 is hij 

overleden. De proost van Sint Mauritius in Munster beleent zijn zoon Johan met het erve 

Lambertink in Markelo. Deze Johan (II) ten Thije komt voor onder de naam Van der 

Stuvelborch. Hij houdt de Stuvelhof omstreeks 1380 in leen. De aanduiding borch duidt er 

waarschijnlijk op dat het een versterkt huis is. In 1398 is zijn bijnaam de oude. 

Het moet zijn zoon zijn geweest, die omstreeks 1417 beleend is met de Stuvelhof. 

Waarschijnlijk is deze zoon identiek met de Johan die in 1433 als Johan (III) de Rode (Rufus) 
den hoff toe Stuvelinge mit synen toebehoeren in leen ontvangt. Zij zoon, Johan (IV) de Rode 

geheten, wordt in 1452 met de Stuvelhof beleend, na de dood van zijn vader. Hij trouwt met 

Geertruid van Bevervoorde. Het paar krijgt een dochter Catharina, die omstreeks 1461 huwt 

met Reinolt van Coeverden. Kort na hun huwelijk, omstreeks 1462 wordt hieruit een zoon 

Johan geboren. Voor deze kleinzoon doet Johan de Rode – die toen op leeftijd moet zijn geweest 

– in 1494 afstand van de Stuvelhof mytter woenynge ende toebehoeren, als Johan die Rode 
ende syne viervadere dat beseten hebben; dat erve toe Matena; dat erve tot Heckhuys, gelegen 

in den kerspell van Merckloe in de buerschap toe Heryck (Herike). De bisschop beleent Johan 

van Coeverden in 1495 met de Stoevelaar. Deze van Coeverden verschijnt als riddermatige op 

de landdagen sedert 1494. Hij trouwt Maria van Ittersum. Zij krijgen twee kinderen: Reinolt 

en Fye. Fye huwt in 1521 met Joost van Buren tot Davensberg die later drost wordt van Werne 
in Westfalen. Omstreeks deze tijd voegen de van Coeverdens tot hun bezit toe de huizen 

Heeckeren, Scherpenzeel en Wegdam. Johan van Coeverden overlijdt in 1505. 

Na de dood van zijn vader wordt Reinolt van Coeverden beleend met de Stuvelhof. Hij is nog 

minderjarig. Zijn oom Wolter van Coeverden tot Scherpenzeel treedt op als voogd. Reinolt is 
in 1518 meerderjarig. Hij wordt dan zelf beleend met de Stuvelhof. Pas in 1527 verschijnt hij 

als riddermatige op de landdag. Hij heeft de landdagen regelmatig bijgewoond tot 1571. Hij 

trouwt met Cornelia van Varick. Dit echtpaar laat de Stuvelhof in 1560 nieuw bouwen, getuige 

het opschrift van een gevelsteen uit 1708. Reinolt van Coeverden overlijdt in 1574, waarna 

zijn oudste zoon Gosen van Coeverden als leenvolger met de Stuvelhof is beleend. Hij erft ook 

de havezate Rhaan bij Hellendoorn. Dezelfde dag draagt hij de Stuvelhof over aan zijn jongere 

broer Jacob. Sinds 1573 verschijnt Jacob van Coeverden op de landdagen en voor het laatst 

in 1580. Tenslotte compareert hij nog een keer in 1605. Hij staat aan de kant van de 

opstandelingen in de Tachtigjarige Oorlog. De meeste riddermatigen verschijnen niet op de 
landdagen en uit veiligheidsoverwegingen trekken zij zich met vrijgeleides terug op hun 

bezittingen. Van Coeverden huwt in 1591 met zijn familielid Anna van Ittersum, dochter van 

Wolf van Ittersum tot Gerner en Anna van Westerholt. 

Hun enig kind is Borchard van Coeverden, die in 1619 na de dood van zijn vader beleend 

wordt met diens leengoederen, waaronder de Stuvelhof, of zoals mensen zeggen: de Stoevelaer. 

Borchard van Coeverden volgt een militaire loopbaan. In 1626 is hij kolonel. Hij trouwt dat 

jaar in Deventer met Anna Catharina Ripperda, dochter van de heer van Weldam, Unico 

Ripperda.   Het echtpaar krijgt zes kinderen, onder wie Reint die zich onderscheidt in dienst 

van admiraal Michiel de Ruyter. Borchard wordt pas in 1641 als riddermatige geadmitteerd 

in de Ridderschap van Overijssel. Nog datzelfde jaar overlijdt hij. 

http://marceltettero.nl/Opstand/Coeverden/
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Anna gaat in het huis Keppels aan de Larenseweg in Markelo wonen bij haar dochter Agnes 

van Coeverden die in 1675 weduwe wordt van Carel Otto Schele. Anna van Ripperda sterft in 

1677 in het huis Keppels. De oudste zoon Jacob van Coeverden beschikt na de dood van zijn 

vader over de Stoevelaar, hoewel hij daarmee pas in 1686 wordt beleend. In 1652 is hij 

toegelaten tot de Ridderschap van Overijssel. Sinds 1654 is hij gecommiteerde ter Admiraliteit 
van Amsterdam. Een schip is op zijn wens Coeverden genoemd. De achterspiegel draagt het 

familiewapen der Van Coeverdens. Voor Overijssel is hij afgevaardigde in de Staten Generaal 

in ’s-Gravenhage van 1666 tot 1693. Hij is lid van het college van Gedeputeerde Staten in de 

oorlog met Engeland, Frankrijk, Munster (Bommen Berend) en Keulen in 1672. Als aanhanger 

van de prins van Oranje wordt hij in 1675 aangesteld tot dingwaarder (openbare aanklager in 

het hoogste gerechtshof van Overijssel). Die functie vervult hij tot zijn dood. 

Sinds 1684 is Jacob van Coeverden ook stadhouder van de lenen. Hij vertegenwoordigt van 

1695 tot 1705 Overijssel in de Raad van State. Maar hij is vanaf 1659 via vererving van Twickel 

ook erfmarkerichter van de marke Markelo. Deze erfelijke functie blijft ruim honderd jaar in 
handen van eigenaren van Stoevelaar. Hij is de belangrijkste adjudant van de erfmarkerichter 

het Weldam van de marke Stokkum, Herike en markenrichter van Elsen. Jacob trouwt in 

1659 in Hengelo met Nicolina Ripperda, dochter van Willem Ripperda van Hengelo en 

Boxbergen en Aleid van Boekhorst. Nicolina krijgt bij haar trouwen van haar vader veel geld 

om daarmee de Stoevelaar ingrijpend te verbouwen. Negenenzeventig jaar oud overlijdt Jacob 

van Coeverden in 1707 op de Stoevelaar.  

De laatste kasteelbewoner is Frits van Coeverden die tot begin 1800 op Wegdam woont. Hij 

jaagt het familievermogen, kasteel en boerderijen, er in relatief korte tijd door heen. Sindsdien 

bestaat de familie niet meer uit jonkers en jonkvrouwen met functies die bij de adelstond 
horen, maar uit boeren en arbeiders. De jongere zoon Johan Philips Christoffel van Keppel 

krijgt de Stoevelaar in 1711. Het goed vertegenwoordigt nog een waarde van dertigduizend 

gulden, slechts twintig procent van de waarde van ruim vijftig jaar eerder 

De heer van Goor is de zevende vrije vazal en leenman van de kerk van Utrecht. Hij houdt van 
de bisschop in leen het kasteel Goor en het land van Amei de met de mensen en andere 

toebehoren. De heer van Goor wordt banierdrager van de Utrechtse bisschop genoemd. 

Sommige bisschoppelijke lenen hadden een bijzonder karakter, omdat hun bezitters een taak 

hadden bij de bewaking en verdediging van een bisschoppelijke vesting. In dat verband 

kunnen genoemd worden de borglenen van Goor. Wolter van Coevorden, heer van Goor, was 

in 1433 beleend met meer dan honderd goederen in Goor en in de wijde omgeving. 

In de oudste vermeldingen van Heeckeren staat het Huis te Goor. Het wordt voor het eerst 

vermeld in 1400 als de broers Reinold (II) en Wolter van Coeverden er door de bisschop van 

Utrecht mee worden beleend. Tegelijkertijd tuchtten (regelen) zij hun tante Lysbet van Goor 
aan dit goed en enkele andere goederen. Lysbet van Goor was getrouwd geweest met Godert 

van Heeckeren. Na het overlijden van Reinold IV van Coeverden werd zijn achternicht Agnes 

van Ittersum met Heeckeren beleend. Van Coeverdens weduwe, Anna van Mervelt, weigerde 

het huis echter te ontruimen, maar verloor de daaruit voortvloeiende rechtszaak. Agnes van 

Ittersum was getrouwd met Eggerik Ripperda tot Boksbergen, zoon van Unico Ripperda en 
Judith van Twickelo. Eggerik was van 1566-1584 drost van Salland. Na zijn overlijden in 

Deventerse gevangenschap verliet zijn weduwe Deventer en ging in Goor wonen. Het huis zelf 

was echter kort voor of in 1583 afgebrand. Tot herbouw ervan kwam het waarschijnlijk pas 

in 1596. Uit dit jaar stamt een gevelsteen met de wapens en initialen van Herman van Ense 

en zijn vrouw Johanna van Coeverden. Deze Johanna was Agnes' erfgename, haar moeder 

was namelijk een zuster van Agnes. Ook de derde zuster, Sophia van Ittersum, weduwe van 
Eusebius Bentinck, probeerde Heeckeren echter in handen te krijgen. Dit leidde in 1601 tot 

een compromis wat ervoor zorgde dat Van Ensse Heeckeren behield. 

Omdat de Van Ensses gedurende de Opstand trouw waren gebleven aan de koning en in 

tegenstelling tot de meeste Overijsselse edelen vast bleven houden aan het rooms-katholieke 
geloof, was, nadat ook Oldenzaal in 1626 definitief Staats was geworden, hun rol op het 

politieke toneel in Overijssel uitgespeeld. Het echtpaar Van Ensse-Van Coeverden had een 

http://marceltettero.nl/Twente/Keppels/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sticht_Utrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sticht_Utrecht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eggerik_Ripperda&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Unico_Ripperda_(1503-1566)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Judith_van_Twickelo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Oldenzaal_(1626)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsen
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zoon Frederik. Deze trouwde met zijn achternicht Johanna Margaretha van de Grote Scheer 

bij Gramsbergen. Van hen zijn twee gevelstenen bewaard, namelijk uit 1646 en 1656. 

In het jaar 1248 werd de graaf van Goor door de vijand van de bisschop van Utrecht, de Heer 
van Bronckhorst, verdreven. Het jaar 1263 was het jaar van de stadsrechtverlening aan Goor. 

Het laatste kwart van de dertiende eeuw met de ophoging van en grachtaanleg om het Schild. 

En het begin van de veertiende eeuw met de oudste gedateerde ingravingen van bewoning op 

de ophogingslagen staan in een logisch verband. De archeologische gegevens wijzen – in 

samenhang met historische gegevens – onmiskenbaar op een gestichte stad, op een abrupte 
aanvang van de stad Goor. De stad kan niet min of meer geleidelijk zijn ontstaan uit een oude 

nederzetting ter plaatse. De aanwezigheid van de oudere borcht of kasteel moet van grote 

invloed zijn geweest.  

De plaatsvervanger van Willem van Oranje in Overijssel sterft roemloos achter de tralies. 
Eggerik Ripperda, drost van Salland vanaf 1567 en plaatsvervanger van Willem van Oranje in 

Overijssel, gaat de geschiedenis in als de belegeraar van Goor. De aanval mislukt echter en 

hij sterft drie jaar later roemloos in een gevangenis in de Noordenbergtoren van Deventer. 

Rechts: 

Judith van Twickelo, 

moeder van Eggerik 

Ripperda, geboren in 

1510 of 1515 in Delden, 

trouwt op 15 of 21-

jarige leeftijd met Unico 

(Unecho) Ripperda die 

eveneens in Delden is 

geboren. Haar vader, 

Johan III 'de rijke' van 

Twickelo, is drost van 

Twenthe en 

vestigingscommandant 

van Oldenzaal en 

getrouwd met Jutte 

Sticke. 

 

Eggerik Ripperda, die bekend staat om zijn voorliefde voor alcohol, is het Spaanse gezag in 

het begin nog trouw. Hij huldigt met vele anderen de hertog van Alva nadat deze het leger van 

Lodewijk van Nassau in 1568 bij Jemmingen of Jemgun heeft verslagen 

In 1570 maken de drost van Salland en zijn broer Johan Ripperda, heer van Weldam, deel uit 

van een deputatie uit Overijssel die aanwezig is bij het huwelijk van koning Philips II.  

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grote_Scheer&action=edit&redlink=1
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Eggerik Ripperda speelt als drost van Salland samen met de rentmeester van Salland, Robert 

van Ittersum, en hopman Ulger een belangrijke rol bij het verdrijven van de katholieken in 

Zwolle waardoor de Malcontenten van Maarten Schenk enkele dagen later geen kans krijgen 

zich meester te maken van de huidige hoofdstad van Overijssel, Zwolle.  De Malcontenten, 

ontevreden katholieke edelen uit Wallonië, komen stadhouder Rennenberg te hulp nadat deze 
op 3 maart 1580 kiest voor aansluiting bij de unie van Atrecht. De katholiek Rennenberg kiest 

partij tegen de opstand. Op 15  juni  1580 eisen katholieke hoplieden en vaandrigs in Zwolle 

een baantje in de door gereformeerden bezette raad van de stad. Beide partijen pakken de 

wapens op. 

Wanneer zijn vader in 1566 overlijdt volgt hij hem automatisch op als drost van Salland. 

Eggerik of Eggerich Ripperda trouwt met Agnes van Ittersum, een dochter van Johan van 

Ittersum en Anna van Buckhorst. Hij is heer van Goor en beleend met de huizen Weldam en 

Heeckeren bij Goor en Boxbergen bij Deventer. Al in 1555 is hij toegelaten tot de landdag van 

Overijssel. 
 

Het huis Weldam draagt hij op 20 oktober 1568 over aan zijn jongere broer Johan. Goossen 

van Raesfelt tot Oostendorp, drost van Twenthe, en getrouwd met Agnes van Twickelo, is 

getuige bij de overdracht. Drost Van Raesfelt ontvlucht enkele jaren later Twenthe, vlak 

voordat Eggerik de verrassingsaanval op Goor inzet. 

 

 
 

wapen Ripperda 

 

Eggerik Ripperda, drost van Salland en luitenant-stadhouder, gaat de geschiedenis in als 

belegeraar van Goor. De aanval mislukt echter en hij sterft drie jaar later roemloos in een 

gevangenis in de Noordenbergtoren van Deventer. Een portret van hem bestaat niet. Zelfs de 

plek waar hij is begraven is onbekend. Wanneer zijn vader in 1566 overlijdt volgt hij hem op 

als Drost van Salland. Eggerik Ripperda trouwt met Agnes van Ittersum, een dochter van 

Johan van Ittersum en Anna van Buckhorst. Hij is heer van Goor en is beleend met de huizen 

Boxbergen bij Deventer en Weldam en Heeckeren bij Goor. Het huis Weldam draagt hij op 20 

oktober 1568 over aan zijn broer Johan. Goossen van Raesfelt tot Oostendorp, drost van 

Twenthe, en getrouwd met Agnes van Twickelo, is getuige. 

 

http://angel.regioportals.nl/tctubantia/Goor/Ripperda.html
http://angel.regioportals.nl/tctubantia/Goor/Ripperda.html
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Eggerik Ripperda, die bekend staat om zijn voorliefde voor alcohol, is het Spaanse gezag 

aanvankelijk trouw. Hij huldigt met vele anderen de hertog van Alva nadat deze het leger van 

Lodewijk van Nassau in 1568 bij Jemmingen of Jemgun heeft verslagen. In 1570 maken de 

drost van Salland en zijn broer Johan Ripperda, heer van Weldam, deel uit van een deputatie 

uit Overijssel die aanwezig is bij het huwelijk van koning Philips II. 

 

Elf jaar later is de situatie veranderd. In juli 1581 is Twenthe Spaans, wanneer overste 

IJsselstein met een kleine duizend soldaten vanuit Deventer probeert Goor, de toegangspoort 

tot Twenthe, te veroveren. Bij het Schild in het hartje van Goor stokt de opmars. Na twee 

weken strijd dwingt Maarten Schenk de staatse troepen tot overgave.  

 

Eggerik Ripperda en vele andere edelen, onder wie Johan van Voorst, wandelen de kerkers 

van kasteel Blijenbeek aan de Maas binnen. In maart 1582 mogen Eggerik Ripperda en 

Matthijs van Wenckum, oud-burgemeester van Deventer, naar Deventer reizen om de Staten 

van Overijssel te vragen losgeld te betalen voor hun vrijlating. De staten weigeren en wanneer 

het duo terug wil naar Blijenbeek nemen de Deventernaren hun gevangen. Ze worden 

opgesloten in de Noordenbergtoren, waar ze goede verzorging krijgen. Vrienden brengen wijn, 

Bremer en Lubes bier, appels, vlees en post 'Op den toorn'. In 1584 sterft Eggerik er in de 

gevangenis.  
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Om zijn onrustige edelen in toom te houden bouwde bisschop Gwij van Henegouwen 

omstreeks het jaar 1310 het sterke kasteel van Goor. Bisschop Jan van Arkel had menige vete 

uit te vechten met zijn leenmannen, waaronder echte roofridders. Energiek als weinige van 

zijn voorgangers overwon hij ze allen. Wel werd het kasteel te Goor door Gijsbert van 

Bronckhorst Heer van Borculo vernield, de wraak bleef niet uit. Het Huis Saesveld, het 

sterkste van de roofnesten in deze streek werd in het jaar 1360 door hem belegerd en 

bedwongen. Bisschop Jan van Virneburg werd door zijn leenmannen Herman van Twikkel en 

Otto van Kemnade, naast de graaf van Almelo, op zijn burcht te Goor in het jaar 1368 gewoon 

overrompeld en gevangen genomen. De door de keizer in het jaar 1361 aan bisschop Jan van 

Arkel gegeven toestemming hier een vrijstoel op te richten, waarschijnlijk alleen gericht tegen 

de onrustige edelen in deze streken, had weinig uitwerking. Bij de zwakheid van het centrale 

bisschoppelijke gezag bleef in onze afgelegen streken voortdurend een chaotische wanorde, 

nog vermeerderd door herhaalde invallen van de Geldersen en de Westfalen. Begin 1500 

ontstaat dan de jarenlange bloedige vete tussen bisschop Frederik van Baden en de hertog 

van Gelre. Goor, Diepenheim en Lage worden ingenomen en weer hernomen, het hele 

platteland werd te vuur en te zwaard bezocht! Had reeds de krachtige Jan van Arkel bij wijlen 

de moed laten zakken zodat hij herhaaldelijk het bisdom verliet ‘ende lietet al varen alst varen 

mochte.’ Voor Frederik van Baden scheen geen uitkomst uit de verwarring, temeer niet toen 

in het jaar 1517 de hertog Van Gelre met een grote legermacht moordend Twenthe was 

binnengevallen. Hij resigneerde en verliet het land: ‘sijn harte was verteert, soo cleen als een 

wallnoete.’ De bisschop na hem, Hendrik van Beieren was evenmin opgewassen tegen de 

zware taak. Hem bleef geen andere weg dan zijn ontredderde wereldlijke macht aan keizer 

Karel af te staan. De afstand werd bekrachtigd door Steden en Ridderschap op 21 maart 1528.  

 

Midden zestiende eeuw wordt Diepenheim op indringende wijze geconfronteerd met de 

Reformatie c.q. ketterij. Op Huis Nijenhuis, dan nog niet meer dan een versterkte 

edelmanwoning, resideren de Van Beckums. Johan van Beckum heeft waarschijnlijk als 

krijgsheer in het al tot het nieuwe geloof bekeerde Oost-Groningen Ursula van Werdum leren 

kennen en is met haar getrouwd. Onder haar invloed voelt ook Johans zuster Maria zich tot 
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het Doperse geloof aangetrokken. In Twenthe heerst dan nog het katholicisme en dat leidt tot 

problemen voor beide vrouwen. Zo zelfs dat drost Goossen van Raesfelt van Twenthe van 

hogerhand opdracht krijgt om de joffers weer op het rechte pad te krijgen. Zij weigeren, worden 

op het Nijenhuis of op het Kevelham in Goor in hechtenis genomen en op Twickel gevangen 

gezet. Als ze blijven weigeren het ’nieuwe geloof’ af te zweren ziet de drost zich genoodzaakt 

de vrouwen ter dood te veroordelen. Zij komen in het jaar 1544 om op de brandstapel in 

Delden. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Diepenheim en Twenthe. 

 

Nadat de reformatie elders in Europa al vanaf het jaar 1517 vaste voet heeft gekregen, gebeurt 

dat in grote delen van Twenthe pas omstreeks het jaar 1600. Dat kwam als gevolg van de 

aanwezigheid van de Spaanse troepen. Het jaar 1517 is het jaar dat Luther zijn stellingen op 

de deur van de kerk in Wittenberg heeft gespijkerd. In het jaar 1601 wordt pastoor Arnold 

Lowersz van Diepenheim voor de klassikale vergadering in Oldenzaal gedaagd maar hij komt 

niet opdagen (laat verstek gaan). Enkele weken later wordt hij voor de classis Deventer 

geroepen, hij verschijnt dan wel en moet kiezen: het ‘nieuwe geloof’ aannemen of de pastorie 

verlaten en vertrekken. Hij kiest voor het laatste en is zo de laatste pastoor in de geschiedenis 

van het Stedeke. De borchmannen die het collatierecht bezitten moeten dan voor het eerst 

een predikant benoemen. Dit wordt Johannes Buranus die zijn pastoraal werk met dat in 

Goor combineert. De borchmannen vinden dit al snel geen gezonde situatie en benoemen in 

het jaar 1605 Bartholomeus Schrantz tot eerste eigen predikant. Kort daarna valt Spinola met 

zijn Spaanse legers Twenthe weer binnen en verovert Oldenzaal waarna veel predikanten 

vluchten naar Deventer. In de volgende jaren blijft het in oostelijk Twenthe stuivertje wisselen 

tussen de bezetting door Spaanse legers of Staatse troepen. In het jaar 1616 klaart de situatie 

rondom Diepenheim op als de Heerlijkheid Borculo, waartoe ook Neede behoort, van de 

bisschop Van Munster vrijkomt voor calvinisering. Pas in het jaar 1626 worden de Spaanse 

legers definitief uit Oldenzaal en omgeving verdreven door de Staatsen onder leiding van prins 

Maurits en keert de rust in Twenthe terug. Diepenheim heeft dan reeds vijf predikanten gehad 

en is met de jonge Andreas Sibelius in het jaar 1625 de zesde ‘herder’ op rij benoemd. 

 

Eén recht van de adel springt er vrijwel steeds uit, het jachtrecht. Men heeft dit recht geregeld 

moeten verdedigen want men is zeer gehecht aan dit recht, dat door anderen weer bestreden 

wordt. Heel Twenthe is het domein van de jager, de burger en de edelman. Door de laatste 

wordt regelmatig het jachtrecht van de burger betwist. De edelman heeft een bevoorrechte 

positie, hij stoort zich niet aan het gekibbel. Zijn jachtpartijen vinden ten alle tijde doorgang. 

De steden daarentegen moeten steeds weer kunnen aantonen dat zij mogen jagen. Bij 

plakkaat van het jaar 1612 d.d. 15 maart wordt het de kleine steden verboden te jagen of te 

vissen:  

 

Die kleine steden averst en derserver borgeren sullen sich des vorscreven weidewercs als oick 

des visschens gantzelick enetholden, tenware genochsam bewijsen konden als van oldes daer 
to geprivilegiert. 
 
Hiermee heeft men de basis gelegd voor een exclusief recht van jachtbevoegdheid rondom en 

buiten de eigen goederen voor de bewoners van de havezaten. Het is begrijpelijk dat de kleine 

steden uiteindelijk in actie zijn gekomen tegen deze eenzijdige bevoorrechting. 

 

Voor het jaar 1795 bestond Overijssel uit drie drostambten en/of kwartieren: Salland, 

Twenthe en Vollenhove. De kwartieren werden geregeerd door de Staten van dat gewest, die 

uit twee leden bestonden met name de Ridderschap van Overijssel en de Steden. 'De 

riddermatige Edelen omtrent Goor ende Diepenheim woonende' beklaagden zich er bij de drost 
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van Twenthe, Adolph Hendrik van Reasfelt, over dat de burgers en ingezetenen van Goor zich 

het recht toe-eigenden 'int vangen ende schieten van haesen ende patrijzen strijdende tegens 

het placaat die bij de Ed. Mogh. Heeren dezer provincie Anno 1658.’ De drost werd verzocht 

hieraan paal en perk te stellen en probeerde dat dan ook. Hij verbood de inwoners van Goor 

nog langer op het wild te schieten, tenzij zij binnen veertien dagen konden bewijzen daartoe 

gerechtigd te zijn. Dat recht hadden zij zeer zeker, aldus de beklaagden en zij beriepen zich 

erop dat zij 'van outsheer ende voor ondenckelicke jaeren daervan in possessie sijn geweest.’ 

En daarmee begonnen de moeilijkheden.  

 

Er bestond in die dagen nog geen grondwet, noch een provinciale- of gemeentewet zoals wij 

die nu kennen en waarin praktisch alles is vastgelegd. Men beriep zich in die dagen 

noodgedwongen op het gewoonterecht met alle gevolgen van dien. Het gezag moest zich bij 

gebrek aan beter steeds beroepen op vroegere jurisprudentie (beslissingen van rechtscolleges 

waaruit de rechtsopvatting blijkt). Dat maakte de rechtspleging er niet eenvoudiger op. Zoals 

ook in dit geval. De zes burgemeesters van Goor gingen zich met de zaak bemoeien en schreven 

een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, waarin zij verzochten de 

drost van Twenthe in deze kwestie 'die handen to sluten.’ Dat wil zeggen de zaak uit handen 

te nemen, aangezien 'diewelcke immers een ongetwijfelt lidt der Edelen is' en Ridderschap en 

Steden met de zaak te belasten. Waarschijnlijk is het niet tot een bevredigende oplossing 

gekomen want zo'n veertig jaar later was er weer een soortgelijke kwestie aan de orde. Nu ging 

het tussen de drost en de kleine steden van Twenthe. Blijkbaar kon men niet op de 

jurisprudentie terugvallen en waren de Ridderschap en de Steden niet in staat geweest 

wetgeving te maken.  

 

Mevrouw Rabbers-Wegereef uit Enschede bezat onder de oude familiepapieren een 

notitieboekje, dat van de jaren 1780 tot 1850 door de hofrichters van Weddehoen, tussen 

Delden en Goor, gebruikt is. Hierin worden de lonen in centen berekend:  

 

 
1846  
Gerrit Jan een dag dorschen                30    cent 
Gerrit Jan ½   dag stoelen winden       12 ½ cent 
Gerrit Jan ½   dag kolholten                12 ½ cent 
Gerrit Jan ½   dag kuipen                    12 ½ cent 
Gerrit Jan 1    dag tossen                     25    cent 
Gerrit Jan 1    dag dakschudden          30    cent 
Hermiene 1    dag hemden wasschen   20     cent 
Hermiene 1½ dag motstraayen            20     cent 
Hermiene 1    dag tinschoeren             20     cent 
Hermiene 1    dag schoone maken       20     cent 
 

 
Dit boekje uit Weddehoen is vooral daarom interessant omdat er uit blijkt, hoelang hier de 

hofhorigheid nog bestaan heeft. 
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Graftrommels  

 

Een graftrommel is een met een glasplaat afgesloten trommel die als grafgift op een graf wordt 

geplaatst. De trommels zijn vaak van metaal (ijzer, blik, koper, staal) maar ook exemplaren 
van beton en hout kwamen voor. In de trommel bevindt zich een krans met bladeren en 

bloemen waarvan de kleuren en symbolen vaak verwijzen naar de overleden persoon. Soms 

werd een graftrommel geplaatst bij wijze van grafsteen, maar vaak ook als een extra 

aandenken door anderen dan de familie. 

De trommels werden ambachtelijk vervaardigd door een blikslager, koperslager of smid. Zoals 

aangegeven is de trommel meestal gevuld met een krans of tak van beschilderde 
zinken bladeren en bloemen van steengoed. Soms is een foto toegevoegd maar vaker is over 

de krans een wens aangebracht met behulp van aluminium letters die vastgezet zijn op een 

band. Graftrommels zijn gemiddeld twintig centimeter hoog en hebben een doorsnede die kan 

variëren van tien tot honderdtwintig centimeter. Graftrommels werden in veel Europese 

landen vanaf omstreeks 1870 tot ongeveer 1940 in groten getale geplaatst. Hoewel veel 
trommels inmiddels zijn verwijderd zijn ze toch nog wel aan te treffen. Op Nederlandse 

begraafplaatsen zijn er naar schatting vijfentwintigduizend aanwezig geweest, in 2014 waren 

er daarvan nog zo'n duizend over. 

Op de Algemene Begraafplaats van Goor werden in 2007 nog ongeveer vijfendertig exemplaren 

geteld. Bijna alle waren in ernstige staat van verval. Enkele vrijwilligers hebben de 

restauratie ervan ter hand genomen. Op de begraafplaats zijn ze nu in een voormalige aula te 

bezichtigen. 

Sinds 2008 worden er ook weer nieuw gemaakte graftrommels aangeboden. 

 

 

 

 

Graftrommels zijn typische grafmonumenten, die onder andere op de Goorse begraafplaats te 

vinden zijn. Een groot deel van deze trommels is tentoongesteld in de aula op deze algemene 
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begraafplaats aan de Markeloseweg in Goor. Een ander deel staat op de graven of is voor de 

aula opgesteld. In de aula bevinden zich vitrines met daarin stempels waarmee de blaadjes 

gemaakt worden. Ook zijn er glazen kralen en bloemsoorten van o.a.   metaal, porselein en 

papier te zien.  

In  2008 ontdekte Evert Jan Halkus uit Twello bij toeval dat er op de algemene begraafplaats 
aan de Markeloseweg in Goor een groot aantal metalen grafbloembussen c.q. graftrommels 

stonden. Dit is heel uitzonderlijk omdat hij er op de meeste kerkhoven hooguit een stuk of vijf 

aantrof. 

Hij nam contact op met de Stichting Historisch Goor en wees erop dat het als het ware ‘vijf 

voor twaalf’ was, want deze trommels zijn of worden op korte termijn geruimd omdat, de 

grafrechten zijn vervallen, er niet meer door nabestaanden naar wordt omgekeken of omdat 

ze in ernstige staat van verval verkeren. Hij wees er op dat er een stukje cultureel erfgoed op 

het punt staat verloren te gaan.  

 

Wolter Wiegerinck en Johan Brunnekreef van Historisch Goor gingen de uitdaging aan enkele 

trommels op te knappen. Ze trokken al hun technische en creatieve registers open om de 

trommels er weer zo gaaf mogelijk uit te laten zien. Met behulp van een ‘straaljager’ werd roest 

verwijderd en vervolgens kregen de trommels en de bloemen een zogenaamde zinkspray 

behandeling. 

De trommels werden in de lakverf gezet en de ruiten aangebracht. Dit lijkt heel eenvoudig, 

maar wat dacht u van de staat waarin de trommels vaak aangetroffen worden? De 

bevestigingsogen zijn dikwijls aangetast, soms zijn er forse stukken van de trommel vergaan 

en de ruiten kapot. Ook zijn de draadjes waarmee de bloemetjes aan de bladeren zitten 

vergaan, of alle bloemen liggen onder in de trommel. Het is een enorm priegelwerk om alle 

onderdelen schoon te krijgen. En wat te denken van al het fijnmazige schilderwerk van de 

bladeren, de bloemetjes met hun meeldraden en stampertjes! 

Vervolgens werden de bloemen aan de bladeren bevestigd met geplastificeerde ijzerdraadjes. 

De identiteit werd aan de trommels teruggegeven in de vorm van beschilderde naamplaatjes.  
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Diepenheimseweg, Poelsbeek  
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Mulo-school 
 

De geschiedenis van het voortgezet onderwijs begint bij de Middelbaar Onderwijswet van 

Thorbecke. De Hbs (Hogere Burgerschool) werd gesticht in het jaar 1863, het Gymnasium in 

het jaar 1876. De Ulo (Uitgebreid Lager onderwijs), daarvoor Mulo (Meer Uitgebreid Lager 

onderwijs) was een vierjarige, later ook driejarige opleiding. Het was geen middelbare school 

want ze viel formeel onder de wet op het Lager Onderwijs. Toch beoogden alledrie een 

verbeterde kwaliteit onderwijs te brengen, alsmede uitbreiding van vakken gegeven door beter 

opgeleide leerkrachten.   

 

 

Mulo Rozenstraat 
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Hoe was de situatie in Goor in het begin van de twintigste eeuw? Aan de Schoolstraat stond 

een school met twaalf klassen, opgericht op 15 januari 1921. Er waren zeven klassen Lagere 

School met gemiddeld dertig leerlingen en vier klassen Mulo met gemiddeld twintig leerlingen. 

Een kleine scholengemeenschap zeggen wij tegenwoordig. In artikel 8 van de nieuwe wet op 

het Lager Onderwijs staat: ‘Als het aantal leerlingen van Lager Onderwijs en Mulo samen 

boven de tweehonderdtwintig komt dan mogen de scholen niet in hetzelfde gebouw 

ondergebracht worden.’ De school kreeg vijf jaar ontheffing en de gemeenteraad volgde een 

advies van Achterkamp om de bestaande school te splitsen. Het plan was om twee nieuwe 

Lagere Scholen en een nieuwe Mulo te bouwen. De inspecteur van het Lager Onderwijs, Meyer 

uit Deventer adviseerde gunstig. De gemeenteraad met de burgemeester Van de Stadt en de 

secretaris Fokkens besloot in de vergadering van 14 oktober 1921 om een nieuwe Lagere 

School te bouwen (de latere Laarschool) en een nieuwe Mulo in de Wijnkamp. Architect De 

Wijs uit Enschede tekende het model voor de Mulo en begrootte de kosten op drie en 

dertigduizend gulden met inbegrip van de centrale verwarming. De hoofdinspecteur van het 

Lager Onderwijs te Groningen hield de plannen tegen omdat hij  de oude school wilde 

verbouwen. De gemeenteraad hield echter voet bij stuk. Hun betoog was dat het schoolgebouw 

inmiddels tachtig jaar oud was en dat al lang nieuwbouw had moeten plaats vinden. En dat 

dit plan niet was doorgegaan vanwege de Eerste Wereldoorlog en door de slechte situatie van 

de gemeentekas. En dat nieuwbouw tenslotte zevenduizend gulden duurder zou zijn dan 

verbouwing van de oude school. Van slager Hillebrand werd bij akte van 5 januari 1922 een 

perceel grond gekocht ter grootte van twaalf hectare in de Wijnkamp voor een bedrag van 

negentienhonderdvijftig gulden. Notaris Verwey Mejan bracht de gemeente tachtig gulden in 

rekening voor de acte, waarin Abraham Lobstein, koopman en loco-burgemeester en Hendrik 

Fokkens, gemeentesecretaris de gemeente Goor vertegenwoordigden.   

 

 

 

 

 

Het laatste hoofd van de oude school was Van der Meer. Hij vertrok in het jaar 1926 naar 

Hengelo als directeur van de Kweekschool voor Onderwijzers (tegenwoordig Pedagogisch 

Academie). De gemeenteraad benoemde op 1 september 1922 de leerkrachten Achterkamp, 
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Hengeveld en De Haan. De aanbesteding van het gebouw vond al plaats op 30 december 1921. 

De aannemers waren Groothuis en Westenbrink,  voor het glas- en schilderwerk de firma 

Eykelkamp en voor het lood- en zinkwerk de firma Wiegerink. Er kwam geen centrale 

verwarming, men koos voor gasverwarming. 

 

In de herfst van het jaar 1934 solliciteerde Sloot op de vacature voor onderwijzer, hij kwam 

uit Amsterdam. Hij had wachtgeld, een regeling van Colijn in de jaren dertig van de twintigste 

eeuw. Hij werd opgeroepen voor een proefles. Hij herinnert zich de groepjes werklozen op de 

hoek van de Herman Heyermanstraat en de Schoolstraat. Burgemeester Van der Sluis raadde 

hem aan te gaan lobbyen bij de raadsleden. Een raadslid zat in de keuken met zijn voeten op 

het fornuis, stond niet op toen Sloot binnenkwam en zei: ‘Ie liekt miej nogal flink laank’. Hij 

deelde mee dat hij niet op Sloot zou stemmen want de juffrouw die nummer drie op de 

voordracht stond was eerder op bezoek geweest en zodoende. De meeste raadsleden waren 

niet thuis. De vrouw van Gies raadde Sloot aan uit te zien naar een man met een wit jasje; 

raadslid Gies was ook melkboer. Wethouder Moorman zat die dag in Italië. Sloot heeft de beste 

herinneringen aan Lobstein die intelligente vragen stelde. Lobstein woonde in een villa op de 

plaats waar nu het postkantoor staat en hoorde tot een groepje raadsleden die zich hadden 

afgescheiden van de SDAP. Hij was tegenstander van het college dat Sloot nummer één op de 

voordracht had gezet, daarom kreeg Sloot zijn stem niet. Toen Sloot op 1 december 1934 zijn 

loopbaan als onderwijzer in Goor begon was collega Hengeveld waarnemend hoofd en gaf les 

in drie vreemde talen aan de drie hoogste klassen. Schilder nam de wiskundevakken en fysica 

voor zijn rekening en Temmink, een wachtgelder die kort bleef de overige vakken. Op 1 mei  

1935 werd Sorber uit Haaksbergen benoemd als hoofd van de school en verdween Temmink. 

Het groepje onderwijzers vormden twintig jaar lang een hecht team vooral wat betreft de afkeer 

van de nationaal-socialistische ideeën. Ze tekenden in hun onnozelheid de ariërverklaring 

waarvoor ze zich later schaamden. De maatregelen van professor Van Dam slopen ook de 

school binnen. De joodse kinderen verdwenen en in het jaar 1944 vorderden de Duitsers de 

school. Ander onderdak voor de school werd gevonden in het Gebouw van Christelijke 

Belangen in de Schoolstraat. Het onderwijs ging zienderogen achteruit en veel ouders hielden 

hun kinderen thuis uit angst voor de bombardementen. Sloot dook onder in december 1944 

en kwam terug op de dag van de bevrijding van Goor op 8 april 1945. De school kreeg dat jaar 

het recht om diploma’s uit te reiken aan die leerlingen waarvan gedacht werd dat ze het in 

normale omstandigheden gehaald zouden hebben. Eén leerling werd afgewezen en twee 

leerlingen waren het niet eens met die regeling, ze kwamen terug en behaalden het diploma 

in het jaar 1946.  

 

 

 

De lokalen in de Wijnkamp waren groot genoeg voor zesentwintig leerlingen en daarom konden 

elk jaar niet meer dan twintig nieuwe leerlingen worden toegelaten. Ze kwamen van lagere 
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scholen in de verre omtrek. De Mulo in Holten was er nog niet en de ouders stuurden hun 

kinderen niet naar Lochem of Hengelo. Er was geen ander advies voor toelating dan de selectie 

van de hoofden van de lagere scholen. De geringe toelating werkte de groei van de school 

tegen. Honderd leerlingen konden een plaats vinden in de vier lokalen. Bij een gemiddelde van 

eenennegentig leerlingen vergoedde het rijk aan de gemeente de salarissen van de vier 

leerkrachten. In de zomer van het jaar 1948 verdween een groot aantal leerlingen door zitten 

blijven en verhuizing.  Werden er geen maatregelen genomen zou dat jaar het aantal onder de 

eenennegentig komen. Er werden leerlingen geworven door Sloot en het lukte hem zes 

leerlingen in te schrijven voor de streefdatum van 16 september. Daardoor werd de vierde 

leerkracht veilig gesteld. 

 

De druk vanuit de lagere scholen werd steeds groter. De kinderen gingen vaker naar Holten, 

Lochem en Hengelo. Om toch nog meer kinderen aan te nemen werd ruimte gemaakt door de 

beginklassen zo vol mogelijk te maken. Door de banken anders te zetten lukte dat. Het bouwen 

van een nieuwe school lag binnen bereik. Uit de la werd een plan gehaald dat er al enige tijd 

gelegen had. Het was weer getekend door architect De Wijs uit Enschede. Dit keer zou het een 

school worden met zeven klassen. De Rozenstraat werd aangelegd, er werd grond gekocht van 

Jalink en men kon starten. In de jaren na de oorlog (1954) was soberheid geboden maar Sloot 

verzette zich tegen het plan zonder enige luxe. Hij stuurde een lange waslijst van wensen 

waarvan hij zich herinnert dat klompenrekken niet meer nodig waren. De schoolarts Benze 

schreef: 

 

De kamer van het schoolhoofd is er maar zielig afgekomen. De goeie man krijgt zelfs niet eens 
een  fonteintje in zijn hokje. Bovendien is deze ruimte voor de schoolarts onbruikbaar. Waar 
komt het overblijflokaal, toch zeker gewenst voor de vele leerlingen buiten Goor? 

 
De aanbesteding volgde op 24 september 1952. Van de vijfenzestig aannemers was Ter Braak 

uit Haaksbergen de goedkoopste. De firma Wolters uit Rijssen nam het schilderwerk aan en 

Walhof te Goor de centrale verwarming. De opening van de school was op 24 augustus 1953 

door burgemeester Vlam. De kranten spraken van ‘een toonbeeld van onderwijsinrichting en 

de personeelskamer is de trots geworden van de onderwijzeres, mejuffrouw Reinds.’ Het 

nieuwe hoofd van de school werd Oosting. 

 

De Mulovereniging was een vereniging waarvan nagenoeg alle leerlingen lid waren. Wonderlijk 

was dat deze vereniging en niet het ministerie van onderwijs het examenprogramma geheel 

bepaalde. Het examenbureau was in Haarlem in de Wagenstraat. Streng werd elk jaar 

voorgeschreven hoeveel fouten men maximaal mocht hebben, bijvoorbeeld in de vertaling 

Nederlands-Frans om nog een voldoende te hebben. Daartoe werden ongeveer tweehonderd 

vertalingen uit het gehele land verzameld, besproken door een commissie van vijf collega’s. 

Daarna werd een correctiemodel samengesteld waarin fouten en halve fouten werden 

aangegeven, alsmede de alternatieve vertalingen die nog door de beugel konden. Veel speling 

hadden de twee correctoren niet. Bij de drie vreemde talen moest men een tekst, zowel uit als 

in de taal maken. Van vrijstellingen was in die tijd geen sprake. Na het jaar 1950 kon men 

kiezen uit een normale en een moeilijke tekst. Na het jaar 1960 kwam een tekstverklaring en 

verviel de vertaling in de vreemde taal. Voor het B-diploma gold een verzwaard examen met 

algebra, meetkunde en fycsica. Er was een schriftelijk examen van twee dagen, gevolgd door 

een mondeling examen van tien keer een half uur. De vakken voor het A-diploma waren de 

vier talen (Nederlands, Duits, Frans en Engels) aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der 

natuur, handelsrekenen, boekhouden, schrijven en tekenen. Men mocht op de examens persé 

geen eigen leerlingen examineren. De voorzitter van de examencommissie jongleerde elke 
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examendag met de vaststaande regels. Bij een bepaald aantal onvoldoendes was een 

kandidaat afgewezen maar bepaalde cijfers konden bepaalde onvoldoendes compenseren. Het 

ministerie had een rijksinspecteur als gecommitteerde aangewezen maar het eindexamen 

werd voor negenennegentig procent overgelaten aan een particuliere vereniging.  

 

Er was een Borrenfonds. Dit was een fonds in het leven geroepen door de Mulovereniging 

waarop ouders een beroep konden doen als het examengeld niet betaald kon worden. Borren 

was hoofd van de Franse school in Goor en runde een internaat. Het gebouw is er nog aan de 

Grotestraat 86, waar vroeger dokter Kwister woonde. De school had  vijf leerkrachten in het 

jaar 1954 en in het laatste jaar (1968) twaalf, plus een parttime kracht. Een grote groei, ook 

vanwege de overbezette scholen in de omgeving. De geslaagde kandidaten kunnen met 

voldoening terugzien op de vier jaren waarin ze de school bezochten en tenslotte hun 

einddiploma behaalden. Aanvankelijk was dit onderwijs voor veel leerlingen het einde van hun 

scholing en vele afgestudeerden werd verdienstelijke leden van de maatschappij. Ze kregen 

meestal functies in de administratieve sector, dus op een bank, een secretarie, een 

handelskantoor (vaak na het behalen van diploma’s handelscorrespondentie, vreemde talen, 

boekhouden). Langzaam veranderde het einddiploma van karakter. Het werd een 

noodzakelijke voorwaarde voor verdere studie. Steeds vaker stapte men over naar een 

kweekschool, nog later naar Mts of hoger beroepsonderwijs. Men kreeg dan een functie in het 

lagere en middenkader. Ook voor de niet-gediplomeerden waren de schooljaren van groot 

belang. Onder hen waren velen die na een of twee jaar overstapten naar een Hbs of 

Gymnasium. Al bladerend in de lijsten van oud-leerlingen komen namen voor van hen die 

later universitair- of hoger beroepsonderwijs volgden. Als men bedenkt dat de resultaten 

behaald werden door leerkrachten die niet bekend waren met een schooldecaan, een 

conciërge, met taak- of diensturen, met vergaderingen binnen de schooluren, dan moet 

behalve aan de leerlingen ook aan hen hulde worden gebracht voor hun dienstijver. 

 

 

Leao, Kloosterlaan   
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Bruil, hoofd van de Ulo in Goor in juli 1968 trok de schooldeur achter zich dicht om te gaan 

genieten van de zomervakantie. Hij zou terugkomen als directeur van de Mavo. Het heeft lang 

geduurd voor de Mavo ingeburgerd was. Het laatste Ulo-eindexamen werd nog afgenomen in 

het jaar 1971. Voor velen was het wennen aan de nieuwe namen in het onderwijs.   

  

 

  

 

 

Ambachtschool Schoolstraat 
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Huishoudschool Markeloseweg  

 

De oorsprong van het voortgezet onderwijs in de westelijke regio van de Hof van Twenthe gaat 

terug tot het jaar 1842. De Amsterdammer Frans Beudeker begon met toestemming van 

gemeente en provincie in Goor een dag- en kostschool. Hij vestigde zich in de 

Hengevelderstraat, schuin tegenover de in 1833 door Thomas Ainsworth opgerichte 

weefschool. Hij onderwees samen met zijn ondermeester J. H. ter Kuile de vakken Hoog- en 

Nederduits, Frans, Engels, lezen, schoonschrijven, rekenkunde, stelkunde, meetkunde, 

aardrijkskunde, natuur- en werktuigkunde, algemene en vaderlandse geschiedenis, Italiaans 

boekhouden en kaarttekenen. De leerlingen kwamen uit de gegoede milieus. 

Vanaf 1861 is er sprake van één bijzondere school voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, toen 
ook wel de Franse school genoemd. De school telde in 1861 slechts negentien jongens en vijf 

meisjes. Als gevolg van de Onderwijswet in 1920 kwam er een nieuwe ULO aan de Wijnkamp. 

Vanaf 1953 verhuisde men naar de Rozenstraat en daar zwaaiden de heren Bruil en Van den 

Heuvel vele jaren de scepter. Jarenlang was er sprake van 100% geslaagden. In 1968 

veranderde in het kader van de Mammoetwet niet alleen de naam (M)ULO in MAVO, maar 

werd ook het lespakket aangepast. 
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Op de Malberg was ooit een rechtplaats en een galgenveld. 

 

Op initiatief van de rooms-katholieke Werkliedenvereniging Sint Jozef kwam in 1919 de 

Vereniging Ambachtsonderwijs in Goor tot stand. Dominee Planten werd de eerste voorzitter. 
In het bestuur zaten ook vertegenwoordigers uit de gemeenten Ambt Delden, Diepenheim en 

Markelo. Tot 1951 was er alleen maar sprake van theoretisch avondonderwijs in de vakken 

tekenen, rekenen en taal. Daarna kwam er ook praktisch dagonderwijs bij in een lokaal aan 

de Schoolstraat voor de vakken timmeren, metselen en metaalbewerken. In 1967 werd een 

nieuwe school betrokken aan de Gruttostraat, die de naam kreeg van de toenmalige voorzitter 
C.P. van Essen. Zij naam bleef 20 jaar aan de school verbonden. De school heeft drie 

directeuren gekend: Achterkamp, Harbach en Aitink.  
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In 1912 startte in Markelo een Landbouwhuishoudschool. Na enkele tijdelijke locaties kwam 

er in 1925 een nieuwe tweeklassige huishoudschool aan de Goorseweg. In 1953 betrok men 

een nieuwe school aan de Whemekamp. Maar in 1961 viel het doek, vanwege een 

grootscheepse reorganisatie van het landbouwhuishoudonderwijs in Zuidwest-Twenthe. De 

leerlingen waren voortaan op de school in Holten aangewezen. Uit protest gingen velen naar 
Lochem. Intussen was in Goor een grote landbouwhuishoudschool aan de Markeloseweg 

verrezen met de naam Aan de Zwanendrift. Juffrouw Bovenhuis voerde er de directie. Deze 

school overleefde de reorganisatie van 1961 wel. Het merkwaardige feit deed zich toen voor 

dat de agrarische gemeente Markelo geen landbouwhuishoudschool meer had, maar Goor, 

met slechts enkele boerenbedrijven binnen de gemeentegrenzen, wel. In 1969 veranderde de 
naam in: LHNO (Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs). 

In 1957 begon aan de Kloosterlaan in Goor een school voor Voortgezet lager onderwijs met de 

heer Berentsen als hoofd. In 1968 telde de school 235 leerlingen en luisterde toen naar de 

naam LEAO (Lager Economisch en Administratief Onderwijs). Na een paar mislukte pogingen 

slaagde men er in 1976 in om het LHNO en het LEAO samen te voegen. In 1981 werd aan de 

Kloosterlaan een gloednieuw schoolgebouw in gebruik genomen, dat inmiddels al weer is 
afgebroken. 

Op 29 oktober 1987 was de geïntegreerde scholengemeenschap in Goor een feit. De nieuwe 

naam van het instituut werd TAC (Thomas Ainsworth College), waarmee de stichter van de 

eerste weefschool in Nederland werd vernoemd. Al in 1994 werd het naambord als gevolg van 

de fusie tussen de scholengemeenschappen Goor en Holten al weer gewijzigd in De 
Waerdenborch. De hoofdvestiging van de school staat in Holten; de school is vernoemd naar 

een middeleeuws kasteel, waarvan de fundamenten bij opgravingen in Holten zijn 

teruggevonden. Voor leerlingen uit Zuidwest-Twenthe vinden alle onderbouwlessen plaats in 

de Goorse vestiging aan de Gruttostraat. De vakopleidingen van het VMBO worden afgerond 

in Holten, evenals de laatste twee jaren van HAVO en VWO. De 4-jarige theoretische leerweg 

van het VMBO wordt volledig in Goor verzorgd. Zo ontwikkelde het voortgezet onderwijs in 
Goor en omgeving zich van kostschool voor gegoede leerlingen tot brede scholengemeenschap 

voor jongeren uit de hele regio. Bron: Entoen.nl. 

  

 

https://www.entoen.nu/image/2017/7/1/48_01_de_20waerdenborch.jpg(mediaclass-fancybox-big-img.5a17fc1f47109709397ae88813c748b421ef8e41).jpg
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Stadsplattegrond van Jacob van Deventer, bewoning rond de Hofkerk, de Bandijk (huidige 

Grotestraat) en het Schild.  

 

Over Jacob van Deventer zijn weinig biografische gegevens bekend. De eerste vermelding 

betreft zijn inschrijving op 24 april 1520 als Jacobus de Daventria aan de Leuvense 
universiteit. Zijn geboorte wordt daarom omstreeks 1500/1505 gedateerd. Jacob is 

waarschijnlijk in Kampen geboren. Zijn ongehuwde moeder zou omstreeks 1510 getrouwd zijn 

met een zekere Roelof, inwoner van Deventer, de stad waar Jacob dan zijn verdere jeugd 

doorbracht. Aangenomen wordt dat hij in Deventer studeerde aan de Latijnse School, waarna 

hij naar Leuven vertrok.  

In Leuven ging Van Deventers belangstelling oorspronkelijk uit naar de geneeskunde en de 

wiskunde, maar later heroriënteerde hij zich naar de landmeetkunde en de cartografie. Dit 

resulteerde in 1536 in een kaart van het hertogdom Brabant, de eerste gedrukte kaart binnen 

de Nederlanden. Tot 1545 volgden nog kaarten van de gewesten Holland, Gelre, Friesland en 

Zeeland. Daarvoor maakte Van Deventer als een der eersten gebruik van 

driehoeksmeting. Gemma Frisius, tijd- en geestesgenoot van de cartograaf, zet de theorie van 

deze werkwijze in 1533 uiteen in zijn Libellus de locorum describendorum ratione. 

Deze gewestkaarten vormden het begin van een indrukwekkend oeuvre van de kaartenmaker. 

De titel van keizerlijk geograaf die Van Deventer omstreeks 1540 kreeg, werd na de abdicatie 

van keizer Karel V in 1555 omgezet in die van koninklijk geograaf. Het is in die functie dat 

Jacob van Deventer in 1558 van Filips 11 van Spanje een opdracht kreeg die zou uitgroeien 

tot zijn levenswerk: de kartering van alle steden van de toenmalige Nederlanden. De aanleiding 
voor deze opdracht was van militair-strategische aard. De stadsplattegronden van Van 
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Deventer werden dan ook niet gedrukt en raakten in de vergetelheid tot ze in de tweede helft 

van de negentiende eeuw weer onder de aandacht kwamen. 

Van Deventer werkte aan de monumentale opdracht tot zijn dood in 1575. Hij deed dit vanuit 

zijn thuisbasis Mechelen, waarheen hij in 1542 verhuisd was. In 1572 verliet hij deze stad en 

week uit naar Keulen, op de vlucht voor de onzekere en onveilige situatie door de anti-Spaanse 
opstand binnen de Nederlanden. In vijftien jaar maakte Van Deventer zo'n 260 

stadsplattegronden over een gebied dat zich uitstrekte van Friesland en Groningen tot het 

huidige Noord-Frankrijk, van de Noordzee tot het uiterste westen van Duitsland en het 

Hertogdom Luxemburg. Allemaal op een vergelijkbare schaal (circa 1:8.000), eenzelfde 

oriëntatie (het noordoosten boven) en met een verbluffende graad van correctheid. 

 

Gemeentehuis op het Schild  
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Het Schild was tot in de laatste kwart van de dertiende eeuw een moeras waarin zich een 

hoefijzervormige zandrug bevond. In de genoemde periode werd het moeras opgehoogd tot een 

heuvel, het Schild. Later kwamen er een bidkapel, een gasthuis, de Hof van Goor (het 

administratiekantoor van de bij de hof horende erven) en het raadhuisje. Het gemeentehuis 

dat te zien is op onderstaande foto’s werd afgebroken in 1970. Het was in 1855 in de plaats 

gekomen van het raadhuisje dat in 1647 was gebouwd. Dat jaar was voor Goor een rampzalig 

jaar. Er brandde een groot aantal huizen af, alsmede het toenmalige raadhuisje. Nog hetzelfde 

jaar werd het weer herbouwd op dezelfde plaats. Het bleef dus als zodanig dienst doen tot 

1855.   

 

 

 

In het begin van de jaren tachtig werd het Schild verandert. De oude gebouwen verdwenen en 

er kwamen nieuwe voor in de plaats. Het Schild was een kunstmatige heuvel waarop een 

burcht heeft gestaan, het Huis te Goor. In de vroege Middeleeuwen wordt geschreven over 

Goor en de graven in een akte uit 1021. In de akte is een lijst vermeld van zeven leenmannen 

van de bisschop van Utrecht. Eén van de leenmannen was de graaf van Goor. Nadat de burcht 

door oorlogsgeweld is afgebrand en weer is opgebouwd, volgde in 1340 de totale vernietiging 

door Bronkhorst, de graaf van Borculo. De graven van Goor zijn sinds de elfde eeuw bekend. 

De burcht was een vluchtburcht zoals de Schulenborg te Almelo. De bedding van de slotgracht 

loopt van de Molenstraat naar het Java. Op de Burcht resideerde een leenman van de 

bisschop, die bestuurde in naam van de bisschop van Utrecht. Een aantal ridders van lagere 

adel waren toegevoegd en hadden de taak het gebied te verdedigen. Als beloning voor hun 

diensten ontvingen zij jaarlijks terugkerende inkomsten uit landerijen en boerenhofsteden. Zij 

werden borgmannen genoemd. Het Schild heeft behalve de gracht, een valbrug en de drie 

poorten geen andere verdediging gehad. Een muur is bij opgravingen niet gevonden. Voor het 

eerst wordt er van borgmannen gesproken in 1263. Toen waren er zes bormannen. Hoeveel er 

voor 1248 waren is niet bekend.  
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In 1248 is de laatste graaf van Goor afgezet en gevangen genomen door de bisschop. Zijn 

naam is Godefridus de Gore. In zijn plaats benoemde de bisschop een castelein waardoor er 

definitief een einde is gekomen aan het graafschap Goor. In 1263 kreeg Goor stadsrechten. 

De borgmannen vestigden zich in de nabijheid van de burcht. Er was volgens Ten Doesschate 

sprake van negen borgmanshuizen: Heeckeren, Kevelham, Wegdam, Weldam, Olijdam, 

Stoevelaar, Scherpenzeel, Thije en Hoevel. Ook woonden er bormannen in de burcht. Dat blijkt 

uit het oudste register van vrijwillige rechtsspraak van de stad Goor. In artikel 60 wordt 

gesproken over het feit dat borgman Bernardus de Zebelinghe zijn huis verkoopt ‘in civitate 

Gore’. Hieruit kan worden afgeleid dat het Schild na 1300 was bewoond door waarschijnlijk 

meerdere borgmannen. Ook gewone burgers kregen een plek. Voor 1300 was het centrale deel 

van het Schild niet bewoond. Pas na 1300 werd het bewoond. Daaruit kan worden vastgesteld 

dat het Schild nooit een voorburcht is geweest. 

 

1920, links hotel Brunnekreef, rechts hotel De Engel 
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Raadhuisje op het Schild  

 

In 1647 was er een grote brand waarbij ook het raadhuis op het Schild verloren ging. Ook het 

uurwerk dat zich in het raadhuis bevond liep brandschade op. In 1648 kreeg de 

uurwerkmaker Jurriën Sprakel uit Goor de opdracht om een nieuw uurwerk te maken en het 

oude te repareren. Het oude uurwerk moest in een school worden aangebracht. De twee kleine 

klokken voor het raadhuis, zo ook de klok voor de school zijn gegoten door de broers François 

en Pierre Hemoni. 

 

Er is bekend dat er drie poorten waren, in de Grotestraat, Hengevelderstraat en de 

Molenstraat. De muren waren aarden wallen rondom het Schild. Of Goor een aarden 

buitenwal had is niet bekend. W. Nagge schrijft in zijn ‘Historie van Overijssel’ bij het jaar 

1518: 

 

Omtrent Jacobi zijn in Over-IJssel ontvestet emde ter aerden geslecht deze navolgende 

stedekens: Ootmarsen, Goor, Enschede, Delden, Ommen emde Hardenberg.  

 

Bron: Sprokkelen in Goors verleden. 
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Wanneer Goor zijn wapen kreeg is niet bekend. Wel is bekend wanneer er men afstand van 

moest doen. Dat was met de komst van de fransen in 1795. Napoleon vond alles dat met 

heraldiek te maken had een overblijfsel was van de decadente bourgeoisie. En dat moest 

verdwijnen. Toen Napoleon verdween werden de meeste wapens weer in ere hersteld. De 

vergunning ervoor van de Hooge Raad van Adel kreeg Goor op24 november 1819. 
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Het vrijstaande, op het Schild gelegen gebouw was op een wapensteen gedateerd 8  juni  1648 

en verving voorgaand huis dat op 3 mei  1647 afbrandde. Aannemers waren Lucas en zijn 

broer Hendrick. Het vrijwel direct achter de voorgevel oprijzende klokkentorentje (hersteld in 

1741) omsloot de klok uit het jaar 1649. Het kleine, primitieve gebouwtje werd in het jaar 

1855 afgebroken en vervangen door een nieuw van grotere omvang. Het raadhuis van het jaar 

1648 had geen uitgesproken stijlkenmerken. De enige versiering aan de buitenzijde bestond 

uit een gebeeldhouwd stadswapen boven de ingang en een rondboogfries. 

 

 

 

Apollo 

 

De muziekvereniging Apollo werd opgericht op 19 augustus 1919. De naam die onverbrekelijk 

met Apollo is verbonden is die van haar eerste dirigent: Albert Sommer. Hij hanteerde de 

dirigeerstok zonder onderbreken vanaf de oprichting tot 1971. Het leven van Apollo wordt 

gekenschetst door successen aan de lopende band. In 1930 speelde de vereniging in de 

hoogste afdeling van het land, de Ere afdeling. In 1947 volgde promotie naar de 
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vaandelafdeling met honderdtwaalf punten. Nog een paar data: 1948, Neede met 

honderdzeventien punten; 1952, Twello met honderdachttien punten; 1953, internationaal 

vaandel; 1958, Heino, promotie naar vaandelafdeling B; 1960, Nederlands kampioen in 

topconcours te Arnhem. In 1964 werd Apollo v oor de tweede keer Nederlands kampioen. Er 

kwamen een tambour- en bazijnencorps, een Big Band, een jazzband, de 

Reggestadmuzikanten en de majorettes. Bron: Groeten uit Goor van G.J. Geerts.  

 

 

 
1948 

 

 

 



 
 

275 
 

 

 

 



 
 

276 
 

 

 

 



 
 

277 
 

 
1955 

 



 
 

278 
 

 

 

 

 



 
 

279 
 

 

 

Een sporter van boerenafkomst werd een fervent biljarter. Aanvankelijk werd hij Jan van de 

Jager genoemd, naar de boerderij waar zijn ouders vandaan kwamen. Later werd dat Jan van 

de Zon, naar het horecabedrijf dat hij runde. Zijn echte naam was Jan Brunnekreef. In de 

jaren 1970 tot 1980 behoorde hij tot de betere biljarters van Nederland. Hij blonk uit in 

het billard artistique, het kunststoten. Hij werd met zijn team in verschillende spelsoorten 

nationaal kampioen en drie keer individueel kampioen op het onderdeel kunststoten. Hij werd 

tweede van Europa, won talloze toernooien en reisde overal naar toe om aan wedstrijden deel 

te nemen. 
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De Heeckerense molen  
 

 

Wie vanaf Enter Goor wil binnenrijden moet het stuur goed in de hand houden: snel echter 

elkaar rechts-links-links-rechts. En zo rijdt men rechts rond de plaats waar eens de oudste 

windmolen van Goor stond: de Heeckerense Molen. Sinds vele eeuwen is de ligging van de 

wegen nauwelijks of niet gewijzigd. De kaart die Jacobus van Deventer, de cartograaf van 
Philips 11 omstreeks het jaar 1560 tekende, is gelijk aan de tegenwoordige kaart van het 

gebied. In het door het wegenplan gevormde rondje heeft Van Deventer de molen duidelijk 

weergegeven. Deze was toen nog niet zo oud, misschien enkele tientallen jaren en gebouwd 

op een kunstmatige heuvel of motte. Daar had tot omstreeks het jaar 1540 een klein kasteel 

gestaan, genaamd Hövel. Het was het stamhuis van de adellijke familie Van Hövell tot 
Westerflier. In 1888 is Jan Willem Grevink uit Elsen, 27 jaar oud, molenaar op de Heriker 

molen. In 1892 verhuisd hij naar Goor. 

 

Van het uiterlijk van de molen is slechts te zeggen dat het een standermolen was: een 

stenderkast. Zulke molens zagen er in de Middeleeuwen anders uit dan tegenwoordig. De 

kasten waren kubusvormig en zijn in die vorm weergegeven in de dertiende eeuwse Vlaamse 
Rekeningboeken. In de achterwand was een deur die bereikbaar was via een trap. Het dak 

was een eenvoudig spits zadeldak en de wieken waren dwars getuigd. Dat wil zeggen dat de 

hekken waarover de zeilen worden gespannen aan beide zijden van de roede gelijke breedte 

hadden. Nog steeds is in Zuid-Europa dit type molen te zien. De Goorse molen is in het midden 

van de zestiende eeuw gebouwd. De rentmeester van de Heer van Almelo tekende in de jaren 
tussen 1553 en 1556 op de molenposten een standermolen als vignet. 

 

Er valt niets op te maken uit de twee piepkleine molensymbolen op de kaart van Van Deventer. 

En ook niet op de kadastrale kaart die tweehonderdvijftig jaar later werd gemaakt.  Weer een 

halve eeuw later, in het jaar 1858 zien we de molen afgebeeld op een pijpenkop. Het was 

molenaar Jan Hagens die in dat jaar de molen in bezit kreeg en liet afbreken om hem plaats 
te laten maken voor een nieuwe stenen molen. Daarmee is de Heeckerense molen zijn tweede 

en laatste fase in de geschiedenis ingegaan.  

 

In die eerste fase, ruim drie eeuwen behoorde de molen onder de goederen van Huis Heeckeren 

en waren de molenaars pachter. In het jaar 1850 werd de molen verkocht aan Waander ten 
Heggelaer, mulder van de Hagmolen te Bentelo. De Hagmolen werd toen misschien al niet 

meer gebruikt. De  grond, de molenbelt, bleef eigendom van Huis Heeckeren, met name 

jonkheer Bosch van Drakenstein en werd door de douairière in het jaar 1868 verkocht aan 

mulder Jan Hagens. Hagens moet omstreeks het jaar 1858 al eigenaar zijn geworden van de 

molen en heeft in dat jaar, zoals boven vermeld, de oude stenderkast afgebroken en door de 

stenen molen vervangen. Jan Hagens overleed in het jaar 1882 en werd opgevolgd door zijn 
zoon Jacobus Hermannus Johannes, geboren in het jaar 1854. Jacobus verhuisde met zijn 

gezin in het jaar 1889 naar Grand Rapids in de Verenigde Staten van Amerika.  Daar overleed 

hij in het jaar 1912. 

 

De molen werd in het jaar 1889 verkocht aan de Enterse molenaarszoon Hendrik Leiendekker. 
In het jaar 1925 werd het malen van meel stopgezet, de molen werd onttakeld en in het jaar 

1930 gesloopt. Twee jaar later werd de heuvel geslecht en was elke herinnering aan de 

Heeckerense molen uit het zicht verdwenen.  
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Molenstraat  

 
 

Huis van de rentmeester en de molen van Heeckeren 
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Molenstraat  

 

 

Schoon drinkwater 

 

In Goor dronken de inwoners water uit de pomp en de put. Zuiverheid en smaak lieten dikwijls 

zeer te wensen over en in tijden van droogte zoals in het jaar 1911, toen iedere emmer water 

moest worden geteld. Drie jaar eerder, op 24  november 1909 had de gemeenteraad al besloten 

om tot een waterleidingsbedrijf over te gaan. Dit besluit werd vervolgens bekrachtigd door 

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel op 28 december 1909. Op 28  juni  1912 

geven de Staten nogmaals hun fiat aan dit project. Op 27 augustus 1912 koopt de gemeente 

twee percelen grond voor het toekomstige waterleidingbedrijf voor dertienhonderdzesenvijftig 

gulden. De verkoper van de percelen is baronnesse Van Heeckeren van Wassenaer (de zuster 

van de baron van Huis Twickel) en haar man graaf Bentinck, eigenaren van Huis Weldam. 

Het grote werk kan beginnen en op 20 maart 1914 vindt de aanbesteding plaats volgens het 

bestek van architect Hazeu uit Arnhem. Nog in datzelfde jaar stelt de gemeente de tarieven en 

voorwaarden vast voor de afname van drinkwater. Bewoners van percelen met bijvoorbeeld 

een jaarlijkse huur tussen de honderdvijf en zeventig en tweehonderd gulden betalen per jaar 

volgens tarief A aan vastrecht vijf gulden en twintig cent. Daarentegen bedrijven of winkels 

met een huur tussen tweehonderd en tweehonderdvijftig gulden met een jaarlijks minimum 

verbruik van zestig kubieke meter water betalen per jaar volgens tarief B aan vastrecht vijftien 

gulden. Bewoners van percelen die volgens tarief A zijn aangesloten betalen voor het houden 

van ieder paard, rund en/of ezel een bedrag van één gulden per jaar extra. Na een vertraging 

van bijna een half jaar als gevolg van de Eerste Wereldoorlog, werd op 1 mei  1915 het 

waterleidingbedrijf officieel geopend. Goor was  van de kleinere gemeenten in Overijssel de 

eerste die tot de aanleg van een waterleidingbedrijf overging. In het jaar 1950 beginnen de 

onderhandelingen om het gehele waterleidingbedrijf onder te brengen bij de WMO (De 

Waterleiding Maatschappij Overijssel NV).  
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Het symbolische aspect van de watertoren, een teken van de overwinning van de slechte 

hygiënische omstandigheden in Twenthe, kwam einde negentiende eeuw specifiek naar voren. 

Het zijn tekens die de ontwikkelingen in de bouwtechniek aan de horizon aangeven. De 

oorspronkelijk functie van de watertoren is met de komst van de moderne pompstations 

verdwenen. Geavanceerde opjaagpompen, aangedreven door elektromotoren regelen nu de 

druk en de hoeveelheid benodigd drinkwater naar de afnemers. Hierdoor zijn tientallen 

watertorens voor de openbare watervoorziening afgebroken of buiten werking gesteld. Op dit 

moment telt Nederland ongeveer tweehonderdvijftig watertorens, waarvan de helft nog in 

gebruik is. Ruim dertig torens hebben een andere functie gekregen, als kantoor, restaurant, 

kunstenaarsatelier, museum of wooneenheid. Voor Overijssel is de watertoren Lichtmis bij 

Zwolle een voorbeeld van hergebruik. Op de grote koepel op de toren is een draaiend 

restaurant. In Hengelo heeft de fabriekswatertoren van Stork uit het jaar 1917 naar een 

ontwerp van Beltman een herbestemming gekregen. Na restauratie en gedeeltelijke 

nieuwbouw is hier nu de brandweerkazerne van Hengelo gevestigd. De watertoren is een 

gemeentelijk monument en er worden slangen en duikerspakken van de brandweer in 

bewaard. Het waterreservoir is weer gevuld, nu met bluswater voor de tankwagens van de 

brandweer. Een aantal watertorens in Twenthe zijn buiten gebruik. Gelukkig is in het jaar 

1990 de Nederlandse Watertoren Stichting (NWS) opgericht die de kennis over de Nederlandse 

watertorens wil bevorderen. Tevens neemt de stichting initiatieven tot beheer en 

herbestemming van watertorens: de industriële monumenten voor zuiver drinkwater. 

 

Sinds 1 januari 1997 zijn het NV Waterleidingbedrijf Oost-Twenthe (WOT) en de Waterleiding 

Maatschappij Overijssel NV (WMO) officieel gefuseerd. Aan het begin van de twintigste eeuw 

pompten de meeste inwoners van Overijssel het drinkwater nog zelf uit de grond. Een aantal 

gemeenten had een eigen waterleidingnet. Op 18 december 1930 werd de Waterleiding 

Maatschappij Overijssel NV opgericht, die in snel tempo waterleidingen ging aanleggen. In de 
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jaren zestig van de twintigste eeuw was bijna iedereen op dit waterleidingnet aangesloten. Een 

aantal steden had nog een eigen net maar ze sloten zich later ook aan bij de WMO. Het 

verzorgingsgebied omvat veertig gemeenten in Overijssel. Verspreid over dit gebied heeft de 

WMO dertien pompstations, negen watertorens en negentien bodemreservoirs in Twenthe.    

 

 
De beken  
 

 

Het Duitse woord ‘rinnen’ (dat in Rijn en Rhone voorkomt en dat stromen of vloeien betekent) 

herkennen we in het Twentse woord rietje. Daarmee wordt een erosiedal bedoeld, zoals ze 

voorkomen in het door Dingeldein zo genoemde ‘Land van heuvelen en heiden’ bij Ootmarsum. 

Steile randen kenmerkten deze uitgeslepen dalen, waar soms wel en soms niet een ‘rietebeek’ 

doorheen loopt. De ‘soeze’ (bron) kan in de riete zelf liggen, of de beek komt voort uit een 

‘stroot’: een langgerekte, moerassige inzinking in een heidegebied. De resten van zo’n 

stroomhoogveen zijn nog te zien bij Mander, waar de Mosbeek ontspringt, die als een rietebeek 

verder stroomt. Langs de Hazelbeek, met Mosbeek en Springendalsbeek de bekendste van de 

schilderachtige rietebeken, zijn in de laatste hooimoerasjes (die aan de uitgestrekte vlieren en 

goren van het oude Twenthe herinneren) nog wel orchideeënveldjes te ontdekken; een paarse 

weelde van echt handekenskruid in een soppig tapijt van moerasvaren. Stroomafwaarts gaan 

de rietbeken over in het type houtwalbeek, het meest voorkomende. Dan zijn er nog 

heidebeken, waarvan de Puntbeek een mooi voorbeeld is. Het losse zand waardoor deze beek 

zich een weg zoekt, heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Dat laat zich aflezen in het 

diep ingevreten profiel. Hetzelfde geldt voor de Dinkel, die in zijn hoge zandige oever bij de 

Greune Stet in het Lutterzand de sporen toont van de toendra’s, poolwoestijnen en de bossen 

uit de laatste ijstijd. 

 

Houtwalbeken zijn eigenlijk bosbeken, maar in veel gevallen is het bos in oud cultuurland 

veranderd en alleen als smalle oeverstroken in tact gebleven. De Glanerbeek begint als een 

moerasbeek in het Aamsveen en krijgt ten noorden van Glanerbrug het karakter van een 

houtwalbeek. Vooral achter het voormalig klooster Sint Olaf markeert het stroompje een 

verrukkelijk landschap, waarvan ook de waterschapstechnici erkennen dat het kwetsbaar is. 

Er is een blijvend stijlprofiel gemaakt op de plek waar de beek een interessante kleilaag uit de 

oudste Krijtperiode (Wealden) ontsluit. Eigenlijk beheren Regge en Dinkel de hele 

waterhuishouding van Twenthe, met uitzondering van de smalle zuidelijk strook langs 

Buurserbeek en Schipbeek. Daarvoor is het waterschap De Schipbeek verantwoordelijk. Toch 

zijn, historisch gezien, Buurserbeek en Regge één. De oorsprong van de Regge legt men nu in 

de bossen van het Westerflier, ten zuiden van Diepenheim. Vandaar stroomt een klein beekje 

noordwaarts, dat inderdaad Regge heet en dat voor de jaren dertig via Goor, Enter, Rijssen en 

Nijverdal noordwaarts naar Salland stroomde, om ten westen van Ommen in de Vecht uit te 

monden. Maar voordat de stad Deventer, al in de Middeleeuwen, de Hunneper Aa liet 

vergraven en met de Buurserbeek verbond (het doel van deze nieuwe waterweg kwam in de 

naam Schipbeek duidelijk tot uitdrukking), vormde de Buurserbeek de bovenloop van de 

Regge. Het stroompje uit het Westerflier was toen niet meer dan een zijbeekje. En nog 

eeuwenlang bleef er Duits water uit de Duitse Aa, via Buurserbeek, Schipbeek en Molenbeek, 

naar de Regge stromen. Ook nu nog is dat het geval, maar de Boven Regge loopt nu uit in het 

Twenthekanaal. Pas ten noorden daarvan, in de lage gronden van de Herikermeene, 

ontspringt de Regge opnieuw. Dat zij zich voorbij Goor toch alweer als een flinke stroom 
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presenteert, is een gevolg van het opnemen van zijbeken, vooral van de Poelsbeek, die uit het 

Haaksbergse komt en via Hengevelde en de bossen van het Weldam naar het centrum van 

Goor stroomt, om even ten noorden daarvan in de Regge uit te monden. Om het ingewikkeld 

te maken: in Goor heet dit, nu grotendeels ondergronds stromende water, de Regge en de 

eigenlijke Regge wordt de Oude Beek genoemd. Het Reggedal, dat u van de Herikerberg, dus 

van Markelo komend, duidelijk voor u ziet liggen, volgt de laagten tussen twee op veel plaatsen 

goed herkenbare stuwwallen. Het landijs van de derde ijstijd liet een aantal van die 

heuvelruggen in Twenthe achter. Ze verlopen allemaal noord-zuid en dat is de reden dat de 

Regge haar weg naar het noorden zoekt. In een bocht om de Lemelerberg stromend, doorbreekt 

de rivier tenslotte de heuvelrij en stroomt door een soort Porta Twentica de Vecht tegemoet. 

Van de Twentse heuvels komen van links en van rechts de zijbeken, vooral ter rechterzijde 

van heel ver weg. Het grootste deel van de stad Enschede en verder heel de Twentse 

stedenband zijn voor hun afwatering op de Regge aangewezen. 

 

 

 

Potlee, Zomerweg 

 

In verband met oorlogsdreiging uit het zuiden zijn rond 1400 allerlei beken vanaf Deventer 

naar het oosten tot Westerflier verbeterd, om tot een verdedigingslinie tussen Gelderland en 

Overijssel te komen. Daarbij werd die waterloop tevens voor de scheepvaart geschikt gemaakt, 

vandaar de naam Schipbeek. Hij werd toen ook verbonden met de bovenloop van de Regge, 

om meer water door de Schipbeek te laten stromen. In 1611 werd de beek verbonden met de 

Diepenheimse Molenbeek, die stroomopwaarts ook Buurserbeek heet. Dit leidde overigens tot 

de nodige problemen met boeren uit Diepenheim en Goor, die vaker last van hoog water 

kregen.  

 

In 1630 heeft Deventer vanaf de Schipbeek een nieuwe waterweg langs Markelo naar Goor 

laten graven, de Potbeek, om de tol bij Diepenheim in de vaarweg van de Schipbeek via de 

Regge (aansluiting bij Westerflier) te ontlopen. In 1644 heeft Deventer die tol afgekocht, zodat 

de route langs De Pot ten noordoosten van Markelo niet meer gebruikt werd. Wel zal het deel 

van de Schipbeek in noordoostelijke richting tot Markelo nog gebruikt zijn, nu de 

Beusbergerwaterleiding, die vermoedelijk tot het haventje in Markelo bevaarbaar was.  
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In 1633 is de Potlee, vanaf de Regge tussen Goor en Enter naar de Bolscherbeek, is naar het 

zuidoosten bevaarbaar gemaakt. Bij boerderij Houtman aan de Rapperdsweg (tussen 

Zomerweg en Bollenweg) was een overslagplaats voor Twentse goederen. Tegelijkertijd werd 

de Regge vanaf Goor naar Enter verbeterd. De namen Potlee en Potbeek zijn waarschijnlijk 

afkomstig van pot, een benaming voor een open schuit die al in het Middelnederlands 

voorkomt. Rond 1750 zouden er wekelijks zo'n honderd schuiten door de Schipbeek naar 

Deventer gevaren zijn. Houtvervoer in de vorm van houtvlotten was ook zeker niet 

onbelangrijk. Na 1825 kwamen verharde wegen van west naar oost tot stand en nog later de 

spoorlijnen, waarmee de handel via de Schipbeek was afgelopen.   

 

   

Tolhuis Entersestraat 

 

Rechts voormalig tolhuis Entersestraat 

 



 
 

288 
 

 

1935, Tolhuis Markeloseweg 

 

 

 

 

Levend begraven… bijna 
 

 

Aan de oorlog met België, nu honderd vier en zeventig jaar geleden hebben ook inwoners van 

Twenthe meegedaan. Daar is in de dorpen en stadjes lang over nagepraat. Het sterkste verhaal 

is uit een oude almanak. 

 
Het was in de laatste dagen der maand Augustus 1831. De tiendaagse Veldtogt tegen de Belgen 

was ten einde geloopen. De aanhoudende regens hadden den zomer reeds gedeeltelijk van 

deszelfs schoonheden beroofd: de nachten waren guur en alleronaangenaamst, de grond 

doorweekt en de wegen in eenen slechten, bijna onbruikbaren staat. 

 
Zo begint een verhaal afgedrukt in de Zak-almanak voor het jaar 1844. De titel van dit verhaal: 

‘De schijndode. Eene ware gebeurtenis’ duidt er  op dat de toestanden voor de hoofdpersoon 

nog onaangenamer zouden worden. Inderdaad heeft Hania, later ontvanger van de directe 

belastingen in Goor, aan het slot van de tiendaagse veldtocht wel een onaangename 

herinnering bewaard. Het had maar weinig gescheeld of men had hem levend begraven, lang 
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voor zijn echte dood. Hania vertelt de geschiedenis in dit almanak-verhaal in een ouderwets 

en breedsprakige verteltrant. 

 

Het tweede bataljon van de tweede afdeling mobiele Overijsselse schutterij waarin de toen nog 

jonge Hania de rang van tweede luitenant had, was plotseling uit Bergen op Zoom vertrokken. 

Vervolgens had het bataljon drie weken op de Ossendrechtse heide gebivakkeerd. Regen en 

kou hadden de mannen die geen reservekleding bij zich hadden nu niet in een goede conditie 

gebracht. De tijding dat men naar Brielle moest marcheren kwam dan ook als een verlossong. 

Verscheidene manschappen waren echter te zwak voor deze mars en moesten naar een 

hospitaal gebracht worden. Hania liep mee met de troep hoewel hij bij vertrek uit Bergen op 

Zoom juist van een zware koorts was hersteld. In Hellevoetsluis bleef zijn compagnie achter 

om veertien dagen later naar Leiden te marcheren. In deze veertien dagen openbaarden zich 

de eerste symptomen van een ziekte die Hania in zijn nachtkwartier te Delft overviel. Bij het 

aanbreken van de dag trok de koorts echter weg en hij besloot de mars naar Leiden, ‘zijnde 

slechts 4 uren gaans’ te voet af te leggen, ‘niettegenstaande een schijnbare band of benauwend 

gevoel mijn borst geweldig drukte, en mij niet slechts het gaan, maar ook de ademhaling 

moeilijk maakte, terwijl ik tevens sterke neiging tot braken had.’ Een half uur van Leiden 

verwijderd voelde Hania zich geheel uitgeput en terwijl hij even tegen een boom rustte overviel 

hem een flauwte. Hij kwam nog even bij zijn positieven terwijl iemand hem op een voertuig 

legde. In een ledikant op de bovenkamer van een logement in Leiden kwam hij weer bij kennis. 

Voordat hij met zwakke stem had kunnen vragen waar hij was, had hij daar al twee dagen 

gelegen met koortsen en hallucinaties. Men had hem met vier man moeten vasthouden. De 

jonge officier van gezondheid die hem behandelde was blij hem bij kennis aan te treffen. 

Volgens hem leed Hania aan een hevige zenuwziekte die gepaard ging met galkoortsen. In 

overleg met de chirurgijnmajoor van het Leidse hospitaal werd Hania daarom uit de onrustige 

omgeving van het logement weggehaald. Hij werd per rijtuig naar een schoenmaker in de 

Donkersteeg gebracht waar men een kamer voor hem had gehuurd. Toen men hem er 

schijnbaar levenloos binnendroeg kwam de dochter van de schoenmaker thuis. Ze viel flauw 

op straat omdat ze dacht dat men haar man die ook onder dienst was, dood in huis bracht. 

Het duurde dagen voor zij hersteld was. Hania lag intussen in een rustige alkoof. Na drie 

dagen achtte de chirurgijnmajoor het mogelijk hem te verplaatsen. Doch toen hij in een 

leunstoel zat overviel hem een duizeling. Toen de vrouw des huizes en de oppasser hem wilden 

optillen lieten zij hem vallen onder de uitroep: ’Hij is dood’. 

 

Ontsteld over deze uitroep, zoowel als het ijskoude gevoel waarmede mijn lighaam overtogen 

was, en de stijfheid waarvan al mijne ledematen eensklaps waren bevangen, drong iets 

onbeschrijvelijks in mijn binnenste, hetwelk mij bijna deed geloven dat ik waarschijnlijk geen 

ogenblik meer te leven had. Evenwel scheen het alsof ik ontwaakte, ik opende mijne oogen, 

hetgeen echter onopgemerkt bleef, daar ik dezelve van toen af steeds geopend hield. Ik gevoelde 

dat mijn lichaam niet meer in overeenstemming met mijnen geest handelde, het stoffelijk gevoel 

was mij ontweken, de magt was mij benomen om te kennen te  geven dat de ziel noch in dat 

koude lighaam werkzaam was, en het was klaarblijkelijk, dat men mij voor afgestorven moest 

houden, niettegenstaande ik kon zien wat men deed, hooren wat men sprak, en mijn gedachten, 

even als altijd, over alles kon laten gaan wat mij omringde; zelfs was mijn denkvermogen veel 

vlugger, en waren mijne zintuigen veel scherper. 

 
Hania vertelt dan hoe de oppasser al zijn moed bijeen raapte en de ‘dode’ hardhandig op het 

bed wierp zodat zijn hoofd over de rand hing. Hoe de schoenmaker (die onder Napoleon in 

Spanje gediend had en wel wat gewend was) hem beter verzorgde en met azijnwassingen, 

naaldeprikken en alcohollucht hem tot het leven probeerde te wekken maar alles zonder 
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resultaat. Toen de chirurgijnmajoor kwam onderzocht die de hartslag van de patiënt. Hania 

werd een spiegel onder de neus gehouden en er kwam geen adem. Zelfs een gloeiend ijzer werd 

hem tegen zijn lichaam gehouden, dit had geen uitwerking. Zo werd het vonnis uitgesproken: 

‘Hij is niet meer’, terwijl de chirurgijnmajoor tevergeefs probeerde de stijfgeworden oogleden 

dicht te drukken.  

 

Hania beschrijft hoe hij zich voelde toen vervolgens in zijn bijzijn de hele begrafenis geregeld 

werd en hij tenslotte op een strozak en onder een laken alleen gelaten werd. Biddend en van 

angst het bewustzijn verliezend overzag hij zijn jonge leven en onderging hij al in gedachten 

de folteringen van het levend begraven worden. Drie uur later kwam de geneesheer terug met 

twee collega’s. Men hield een levendig gesprek in het Latijn en een van de artsen maakte nog 

even aanstalten om sectie op het ‘lijk’ te verrichten. Onder deze omstandigheden leek dat 

Hania bijna een uitkomst. Het mes bleef rusten en de drie heren maakten een geneeskundige 

verklaring van de dood van de patiënt op. Even later verscheen de timmerman om de maat op 

te nemen voor de doodskist. De patiënt verloor op dat moment het bewustzijn. 

 

Toen hij weer bijkwam lag Hania in het donker. Na de eerste schrik ontdekte hij dat hij nog 

op bed lag en vervolgens viel hij in slaap. Intussen zat in de sociëteit Amicitia de 

chirurgijnmajoor met twee militairen over de dode te praten. Een oude heer voegde zich bij 

hen, het was de vader van de chirurgijnmajoor en geneesheer in Den Haag. Het gesprek kwam 

op het plotseling overlijden en de oude heer verzocht het lijk te mogen zien. Toen de heren de 

dodenkamer binnenkwamen had de ‘dode’ inmiddels nieuwe visioenen gehad. Daarbij was 

hem zijn vader verschenen die in Rusland was omgekomen. Die had hem bemoedigend 

toegesproken met de woorden: ‘Gij zult niet rampzalig sterven, maar nog genoeglijke dagen op 

aarde beleven.’ 

 

De oude arts nam dezelfde proeven als zijn zoon reeds gedaan had. Ook hij stelde de dood van 

de jonge militair vast. Na een gesprek tussen de geneesheren en een nieuw onderzoek uitte 

de oude heer echter twijfel omtrent zijn eerder gedane constatering. Hij zond één van de 

militairen naar de sociëteit om een fles oude rijnwijn te halen. Hij korte de tijd met sterke 

verhalen over schijndoden die hij tijdens de Napoleontische oorlogen gezien had. Door het 

innemen van geestrijk vocht waren die weer tot het leven teruggebracht. 

 

Eindelijk kwam de boodschapper terug. Met een schroevendraaier werden de tanden van de 

patiënt uiteengewrongen en men goot hem een lepel wijn in de mond. 

 

Iemand die voor altijd veroordeeld is om in donkere kerkers te verzuchten en plotseling zijne 

vrijheid herkrijgt; iemand boven wiens hoofd de moordbijl is opgeheven om zijn leven 

onherroepelijk af te snijden, en eensklaps het woord vergiffenis verneemt, kan dat niet gevoelen 

wat ik toen ontwaarde. Het vocht stroomde door mijn keel en met hetzelfde keerde mijn dierbaar 

leven terug. Ik slaakte eenen diepen zucht, en de woorden ‘God dank’ ontsnapten mijne borst. 

 
Hania beschrijft dan nog kort hoe men hem hierna verzorgde, hoe hij de oude dokter dankte, 

hoe zijn overgekomen zwager hem levend in plaats van dood terugzag. Om tenslotte laconiek 

te eindigen met de woorden: Van de onkosten, door de voorgenomen begrafenis veroorzaakt, 

heb ik niets vernomen.  
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De voormalige haven, later het Grote Gat genoemd. 

 
 
Gebiedsuitbreiding  
 
De strijd om de woeste gronden viel samen met de strijd om het bestaan.  

 

De Kleine Whee behoorde sedert oeroude tijden aan Goor. Maar ook de marke Herike en 

Stokkum hadden oorspronkelijk het recht er schapen op te laten grazen. Dat recht verviel op 

15 september 1857. 

 
Het gebied de Groote Whee met het Groote en Kleine Slag behoorde oorspronkelijk aan de 

marken Herike en Stokkum en aan Goor. Eveneens op 15 september 1857 werd hiervan ruim 

tweeëntwintig procent aan Goor afgestaan. Aangezien de grond van betere kwaliteit was ging 

er nog een half procent af. Uiteindelijk bleef voor Goor negenentwintig bunder over. 

 
Oorspronkelijk behoorden de gronden van het Goorse Broek aan de marken Weddehoen en 

Cottwick onder het richterambt Delden. Vanaf 15 augustus 1532 hadden de inwoners van 

Goor het recht hun vee erop te laten grazen. Op 6 september 1854 werd hiervan een vierde 

deel (77 bunder) aan Goor afgestaan. 
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Al gauw na de gemeentelijke herindeling van 1818 begonnen op 8 januari 1820 de 

moeilijkheden met de nieuwe gemeente Markelo. Het ging om de Kleine Whee. Dat was het 

gebied op de Groote Whee ten westen van de Oude Beek en liggend in de omgeving van de 
herberg aan de Koldendijk, later De Klomp  genoemd. Het stuk grensde aan de ene kant aan 

het Mosterdstuk en aan de andere kant aan de Groote Whee. Dat was dichtbij de 

Holtdijksbeek (Potbeek) en liep door tot het Sprokkereefs-Hogenhorst. 

 

Burgemeester Willem Götte klaagde dat de heide- en weidegronden voortdurend werden 
vernield door het steken van plaggen en door het hoeden en weiden van ganzen. Daar moest 

krachtig tegen worden opgetreden. Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wie kon 

precies de grenzen aangeven tussen de marken Herike en Stokkum? Er was nog een probleem. 

Er bestonden in principe een tweetal soorten markegronden. 

 

- Gronden die alleen mochten worden gebruikt door markegenoten; 
- Gronden die voor algemeen gebruik waren. 

 

Tot de tweede categorie bleken zeker de gronden van de marken Weddehoen en Cottwick te 

behoren. De provinciale staten had een protest hierover afgewezen. Ondanks de afwijzing 

besloot de burgemeester van Goor opnieuw bezwaar te maken bij de provincie op 8 januari 
1820. Toen de burgemeester op 2 november 1826 nog geen antwoord had ontvangen vond hij 

het tijd om te informeren wat er aan de hand was. Toen bleek dat men zijn brief nooit had 

ontvangen. De burgemeester diende opnieuw een verzoek in om tot een bindende afspraak te 

komen met betrekking tot de gemeentegrenzen. Toen de burgervader negen jaar later nog niets 

uit Zwolle had gehoord besloot hij zich rechtsstreeks tot de Erfmarkenrichter van Herike en 

Stokkum te wenden. De baron Van Heeckeren van Twickel kreeg het verzoek een opgave te 
verstrekken van de rechthebbenden op de markegronden. Aan de baron werd de vraag gesteld 

wat hij van het grensgeschil vond en hoe hij het dacht op te lossen. Na vijf jaar kwam er 

antwoord. De door Goor gesuggereerde stelling om onafhankelijke scheidsmannen een 

compromisvoorstel te laten maken werd afgewezen. Wat hij wel wilde bleef onduidelijk. Dat 

was voor burgemeester Götte reden om de zaak in handen te geven van advocaat Van Mourik 
uit Deventer. Deze stelde een compromisacte op en stuurde die aan de baron met het 

dringende verzoek deze te tekenen. Op deze brief werd wel per omgaande gereageerd. Maar 
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het antwoord was negatief. De baron voelde niets voor een compromis. De advocaat adviseerde 

de Goorse gemeenteraad zelf maar een compromisacte aan de baron te sturen en mocht deze 

weer, om wat voor reden dan ook, niet willen tekenen, zelf maar met een voorstel te komen. 

Weer was het antwoord negatief maar nu voegde de baron eraan toe dat hij de kwestie wilde 

voorleggen aan het Provinciaal Gerechtshof te Deventer. De zaak begon toen te escaleren en 
de verwijten vlogen over en weer. De burgemeester verweet de baron dat hij gemaakte 

afspraken niet nakwam. Daarover werd de baron kwaad maar trok uiteindelijk aan het kortste 

eind. Hoewel hij er niets voor voelde wilde hij ingaan op een compromisvoorstel teneinde tot 

een oplossing te komen. Op 15 september 1875 werd een deel van de gronden die tot dan 

hadden toebehoord aan de stad Goor als ook aan de marken Herike en Stokkum aan de stad 
in eigendom overgedragen. 

 

En zo breidde Goor zijn gebied langzaam maar zeker uit. Drie jaar ervoor was men al in bezit 

gekomen van gronden van de marken Weddehoen en Cottwick. Dat de Goorse 

gebiedsuitbreiding niet bij iedereen in de smaak viel bleek wel uit het volgende. Het ging om 

de Veltenseweg (nu Rikkeringsweg) op het Zeldam. Deze weg liep over Goors grondgebied dat 
in 1854 was overgenomen van de marken Weddehoen en Cottwick. Goor verpachtte de stroken 

grasgrond die zich langs de Veltenseweg (nu Rikkeringsweg) bevonden. Daarmee ging Ambt 

Delden niet akkoord. Weliswaar had Goor bepaalde percelen grond in eigendom gekregen en 

daarmee mocht men doen wat men wilde. Maar van de weg met de groenstroken moest men 

afblijven. De bewoners van Zeldam moeten de weg onderhouden en krijgen daarvoor geen 
cent. En Goor zou met de opbrengst gaan strijken, voegde de Erfmarkenrichter eraan toe. Hij 

voegde toe dat onderhandelen geen enkele zin had. Bron: Goor Gisteren. 

 

 

 

 

De stoelklok 
 

 

Bij het woord stoelklok – per vergissing vaak stoeltjesklok genoemd – denkt men onwillekeurig 
aan een Fries product. De stoelklok kwam het eerst tot ontwikkeling in het westen en het 

oosten van ons land. De vroegste klokken dateren uit het tweede kwart van de zeventiende 

eeuw. Vanuit Twenthe heeft de stoelklok zich naar Groningen uitgebreid. In Friesland werden 

toen nog geen stoelklokken gemaakt. Vreemd genoeg is bij het volk de herinnering aan een 

bloeiende Twentse klokkentraditie nagenoeg verdwenen. Historici die de lokale geschiedenis 

onderzochten en beschreven in boeken zwegen over dit onderwerp. En dat terwijl er in de 
vakliteratuur bijna jubelend over is geschreven. 

 

Met de stoelklok wordt een wandklok bedoeld met een achterplank, voorzien van consoles – 

tezamen de stoel – waarop een uurwerk staat dat van stijlen is voorzien. Op de consoles rust 

een dwarsplankje met daarop het eigenlijke uurwerk. In de dwarsplank zijn openingen 
gezaagd om de kettingen, bij vroege klokken ook wel touwen, door te laten. Daaraan hangen 

weer langwerpige gewichten, de ‘peunders’. Boven de wandplank is een dakje of kap 

aangebracht dat, evenals het dwarsplankje, voorzien kan zijn van een loden ornament. Ook 

de zijkanten kunnen versierd zijn.  

 

De meest in het oog lopende kenmerken die men bij de Twentse stoelklokken vaak, maar niet 
altijd aantreft worden kort vermeld. Om met de buitenkant te beginnen: bij Twentse 

stoelklokken ontbreekt meestal de loodversiering op de kap, het kaplood. Daarvoor in de 

plaats treft men wel een simpel zadeldak aan, zoals bij Jurriaan Spraekel en later in de 

Achterhoek bij het uurwerkmakergeslacht Ruempol. Vaak ziet men de stoel overhuifd dor een 

sierlijke houten toog, voorzien van een wigje. Op die toog treft men soms vaasornamenten 
aan, bijvoorbeeld bij Ter Swaeck en bij Carol Willem Bakker. De achterplank is bij vroege 

modellen recht en eenvoudig en bij latere modellen voorzien van al of niet uitgezaagde wangen 

of lobben of ook wel vaasoren. De in Friesland zo gewilde zeemeerminnen ziet men in Twenthe 

veel minder. Twentse klokken en in navolging ook de Achterhoekse kennen een merkwaardig 

wekkersysteem. Aan de uurwijzer is een cirkel met twaalf gaatjes bevestigd. In zo’n gaatje kan 
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men een spietje schroeven dat dan op het gewenste uur het wekkermechanisme activeert. Om 

nu de minutenwijzer vrij doorgang te verlenen is deze voorzien van een knik. Bij het 

binnenwerk valt het royale gebruik van ijzer op, een goedkoop materiaal. De Zaanse klokken 

in Holland zijn van het veel duurdere messing voorzien. Twenthe was nu eenmaal geen rijke 

landstreek. Dat weerspiegelde zich ook in het binnenwerk van de stoelklokken. Gave Twentse 
stoelklokken zijn uiterst zeldzaam geworden en daarom erg kostbaar. Voor een Twentse 

stoelklok betaald men tegenwoordig  vijftienduizend euro. De Friese stoelklokken zijn minder 

zeldzaam en kosten vierduizend euro.  

 

 

 

 

 

Goor kent een roerige geschiedenis. Oorlogsgeweld en brand – met name de brand van het 

jaar 1647 waarbij het raadhuis werd verwoest – vernietigden veel oude archieven. Daardoor 

zijn er in de gegevens nogal wat lacunes. Toch valt er wel een beeld te reconstrueren. Als 

vroege klokkenmakers worden twee broers genoemd: Jacob en Willem Spraekel (1575), 

torenuurwerkmakers in Goor. Goor telde toen nog geen duizend inwoners. De broers Spraekel 

waren vermoedelijk afkomstig uit de omgeving van Lonneker. Daar was in het begin van de 

vijftiende eeuw een landgoed met die naam. Jacob en Willem werden de stamvaders van het 

bekende klokkenmakergeslacht Spraekel. Van Jacob is waarschijnlijk het één bij één meter 

brede torenuurwerk voor de Bisschopspoort van Oldenzaal. Na afbraak daarvan werd het 

opgesteld in de lokale Oudheidkamer. In het Gelderse Geesteren kan men twee 

torenuurwerken bezichtigen, waarvan één gesigneerd is: ‘Jacob 1632’. De zoon van Jacob was 

Jorryen of Jurriaan Spraekel (1615-1669). Hij zette het ambacht van zijn vader voort in 
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Zutphen naast de Wijnhuistoren. Hij was een beroemde klokkenmaker, werd een ‘groot 

horlogier’ genoemd en was bij verschillende grote projecten betrokken. Zo werkte hij samen 

met de broers François en Pierre Hemony en maakte uurwerken bij hun klokkenspelen, 

bijvoorbeeld in de Amsterdamse Zuiderkerk (1658), de koepel van het Amsterdamse stadhuis, 

nu paleis (1664), de Amsterdamse Oude Kerktoren (1658), de Martinitoren in Groningen 

(1668), de Wijnhuistoren in Zutphen en de Eusebiustoren te Arnhem. Jurriaan Spraekel was 

getrouwd met Dercken van Veen uit Ude. Ze kregen negen kinderen. Geen ervan zette het 

klokkenmakerbedrijf voort. 

 

Willems zoon werd de Goorse Jurriaan Spraekel (1618-1692). Hij bleef in Goor wonen. Deze 

Jurriaan wordt voor het eerst vermeld op 27  juni  1658. Op die datum nam hij samen met 

zijn vrouw Elisabeth deel aan het heilig avondmaal in de kerk in Goor. Van de jaren 1657 tot 

1661 is hij er diaken in de hervormde kerk. De klok met een simpel zadeldak is van zijn hand. 

Deze klok is vooral interessant omdat daarin reeds de kenmerken aanwezig zijn die we later 

aantreffen bij de Twentse en Achterhoekse klokken. Het gaat hier dus om een oertype. Zo 

wordt het eenvoudige zadeldakje het in het oog lopende kenmerk van de klokken van Ruempol 

in Laren (Gld.). De ophanging van de slinger aan het dakje en niet aan de achterwand is een 

ander kenmerk. De lange slinger die we hier aantreffen werd karakteristiek voor de Goorse 

klokken. En voor beiden de vorm en de stand van de wekkerlichter en het gebruik van ijzer in 

plaats van het duurdere messing in het binnenste van het uurwerk. Weet u dat Christiaan 

Huygens bekend is geworden door zijn uitvinding van de slingeruurwerken. 

 

Volgens de klokkenkenner Zeeman waren er veel aanwijzingen om te kunnen stellen dat de 

Groningse stoelklokproductie was ontstaan uit de oudere Twentse. De schrijver suggereerde 

dat een Groninger klokkenmaker zijn leertijd in Twenthe kon hebben doorgemaakt of dat 

Twentse klokkenmakers door hun werkzaamheden in Groningen de stoelklokken hadden 

geïntroduceerd. Hierbij zou dan vooral gedacht moeten worden aan Jurriaan Spraekel die een 

tijdlang in Groningen verbleef voor reparatie van een torenuurwerk. De theorie is echter 

onhoudbaar gebleken. Zeeman ging er aan het einde van de jaren zestig van de twintigste 

eeuw nog van uit dat deze Jurriaan Spraekel de klokkenmaker uit Goor was. Nader onderzoek 

leerde dat het hier om zijn Zutphense neef met dezelfde naam ging van wie geen 

wanduurwerken bekend zijn. 

 

De Goorse Jurriaan had vijf zonen. Zijn oudste zoon Willem (1640-1704) verhuisde naar 

Haarlem en vestigde zich daar als klokkenmaker. Zijn tweede zoon Joan (1653-1725) werd 

burgemeester van Goor en had ook nog tijd over om stoelklokken te maken. Zijn derde zoon 

Jacob (1657-1722) verhuisde naar Zwolle waar hij het ‘klein burgerschap’ verwierf. Hij werd 

op 5 januari 1711 genoemd als opwinder  van het uurwerk op de Diezerpoort te Zwolle. Jacob 

werkte een tijdlang samen met zijn oom uit Zutphen, onder andere bij het repareren van het 

uurwerk en het klokkenspel van de Martinitoren te Groningen. Kleinzoon Jan Willem (1680-

1762) is zowel uurwerkmaker als burgemeester van Goor in de periode 1730-1758. Hij was 

de zoon van Joan. De combinatie van klokkenmaker en burgemeesterschap past bij het 

geslacht Spraekel. Jan Willems zoon, Jan Benjamin (1715-1795) werd eveneens burgemeester 

van de jaren 1791 tot 1794 en klokkenmaker. 

 

Anthonie ter Swaek (1692-1722) zou uitgroeien tot een der toonaangevende Twentse 

klokkenmakers. Hij trouwde met Anna Christina Spraekel, de dochter van de burgemeester 

en kleindochter van de Goorse Jurriaan. Jurriaan Spraekel overleed in het jaar 1692. Deze 

leerling en schoonzoon van Joan Spraekel brak met de traditie van de spillegang en ging over 
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op de anker- of haakgang die accurater was. Bij de spillegang laten de lepels om de beurt een 

tand van het schakelrad ontsnappen. De gehele constructie wordt daarom wel échappement 

(betreffende een uurwerk: ontsnapping) genoemd. De ankergang liet een langere slinger toe 

die door het dwarsplankje kwam. Om de slinger ook weer niet te lang te maken plaatste hij 

het aandrijfpunt tamelijk hoog door de drijver naar boven te laten wijzen. Twentse uurwerken 

zijn onmiddellijk te herkennen aan deze constructie waarbij het aandrijfpunt boven het dakje 

van het uurwerk uitsteekt. Van Anthonie ter Swaek is ook een staand horloge bekend uit het 

jaar 1750. 

 

De zoon van Anthonie ter Swaek, Hermannus werd geboren in het jaar 1723. Van hem zijn 

enkele gesigneerde stoelklokken bekend. Carol Willem Bakker (1726-1806), geboren uit het 

tweede huwelijk van Johannes Conradus Bakker en Helena ter Swaek was van beroep smid. 

In het jaar 1748 werd hij vermeld als leerling van Anthonie ter Swaek. Hij trad in de sporen 

van zijn leermeester en zette na diens overlijden in het jaar 1722, samen met Anthonie’s zoon 

Hermannus het bedrijf voort. Als zelfstandig klokkenmaker werd hij vermeld in het jaar 1765. 

Er zijn van hem ook een aantal staande klokken bekend. Hij trouwde in het jaar 1764 met 

Euphemia Maria te Linteloo (1741-1808) en ze kregen vijf kinderen, waaronder Arnoldus 

(1766-1822 en Antonie (1783-1838). In de tweede helft van de achttiende eeuw ging het 

achteruit met de economie. Dat had zijn weerslag op de productie van een luxe product als de 

wandklok. Voor het binnenwerk wordt steeds meer ijzer gebruikt in plaats van het veel 

duurdere messing (koper en zink). Al bij de latere Ter Swaek klokken werd ijzer gebruikt. Bij 

de Bakkerklokken treft men alleen ijzeren onderdelen aan. 

 

Ook in Hengelo werden stoelklokken gemaakt. Het geslacht Knoef waren klokkenmakers van 

generatie op generatie, die de Bakkers te Goor als hun concurrenten beschouwden. Een 

nazaat van dit klokkenmakersgeslacht: Willem Knoef gaf in het vakblad ‘Christiaan Huygens’ 

van het jaar 1891 antwoord op de daarin gestelde vraag: ‘Hoe oud zijn ongeveer onze nog 

bestaande stoeltjesklokken en waar werden die in de regel vervaardigd?’ Een deel uit het 

antwoord volgt: 

 

Mijn vader vond dikwijls aanleiding te vertellen, dat door zijn vader met behulp van twee zijner 
broeders in Napoleons tijd deze klokken bij honderden waren gemaakt, en dat mijn 
overgrootvader in het begin van 1700 hier hetzelfde model klokken al had vervaardigd, die 
evenwel geen halfslag en minuutwijzer hadden. Deze, mijn overgrootvader, is in hoge ouderdom 
in 1779 gestorven. (Uno Knoef: 1685-1779). Van hem treft men nog klokken aan, die vroeger 
koorden hadden en tot kettingklokken veranderd zijn. Na de dood van deze oude klokkenmaker 
legden mijn grootvader met de genoemde broeders zich sterker op het klokkenmaken toe, en 
werden door de omstandigheden daartoe te meer gedreven. De jongste namelijk was 
ingeschreven om bij het leger van Napoleon ingelijfd te worden. Zij kochten een remplaçant 
(invaller, plaatsvervanger) voor het voor die tijd niet geringe bedrag van f 800. Dit geld was niet 
aanwezig en zij waren genoodzaakt stukken land voor enige daalders te verkopen, die nu zoveel 

honderden guldens waard zijn. Om maar meer munt te slaan en zich zelf te helpen, gingen ze 
met verdubbelden ijver aan het werk en maakten stoeltjesklokken volgens een vast systeem, 
zodat nimmer dubbel slagwerk of maan- of datum werd aangebracht. Niet omdat zij dit niet 
konden, maar omdat het hun doel was, in korte tijd zoveel mogelijk te vervaardigen, lieten ze 
alle nevenzaken achterwege. Zodoende hebben zij na enige jaren niet alleen voor de remplaçant 
het benodigde bedrag, maar bovendien voor ieder nog een aardig spaarpotje, om zich 
zelfstandig te maken, bijeen gebracht. Mijn voorouders hielden zich tot 1825 aan de lepelspil. 
Toen vertrok een der broeders naar Denekamp en maakte daar staande, acht dagen gaande 
klokken met repetitie slagwerk. Aangenaam is het te kunnen vermelden dat de remplaçant, een 
zekere Bokdam de treurige tocht naar Rusland moest mede maken, maar tot niet gering 
genoegen van de gebroeders, goed en wel terug kwam en als timmerman nog zelf de meeste 
kasten voor de klokken maakte, die toen voor 15 tot 20 Pruisische daalders verkocht werden. 
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Later ging de broer van mijn grootvader (Roelof Knoef) zich metderwoon te Noordhoorn 

(Hannover) vestigen en was daar weldra als Nestor (oudste, eerwaardige grijsaard) in het vak 
bekend. Eenmaal had ik het genoegen hem te bezoeken en persoonlijk met hem te spreken. Hij 
was toen een opgeruimde grijsaard van 96 jaar en hij vertelde mij, dat hij nog een klok 
onderhanden had, die hij wilde afwerken om dan zijn honderdste klok gemaakt te hebben. 
Enige gezegden van hem heb ik als bijdrage tot de geschiedenis van mijn voorouders in het 
geheugen geprent. Daaronder was een aardige opmerking die ik mij dikwijls herinnerd heb. Hij 
vertelde namelijk, dat mijn overleden vader als die wat maakte, zeer bevreesd was, dat het te 
spoedig zou slijten en daarom ijzeren ankerraderen bezigde. De man op deze ouderdom zegde 
mij: ‘De rondsels en tappen zullen eerder versleten zijn, dan een goed gevormd koperen 
ankerrad.’ Ook beschuldigde hij mijn vader de slingers te lang genomen te hebben. Sommige 
wel een vadem lang (de lengte die men met beide handen en uitgestrekte armen kan uitreiken). 
Een zodanige slinger met zware bol, meende mijn vader, zou het tot het zuiver lopen van het 
uurwerk  bijdragen en dit wilde er bij de oude niet in, omdat volgens zijn gevoelen, een  
overlange slinger teveel doorbuiging zou hebben. Toen ik hem over de resultaten van de thans 
bestaande uurwerken sprak, geraakte de met edele geestvermogens begaafde man nog in het 
vuur voor zijn vak. Kort hierop rustte hij in het graf, dat nu twaalf jaren over hem gesloten is. 
Zijn werk, de staande klokken, maandwerken en achtdaagse met aardige automaten en 
porselein ronde platen zullen nog vele jaren van zijn werkzaamheid getuigen. 
 
Volgens de zegsman uit het jaar 1891 was deze Roelof de zoon van Uno Knoef. Gezien de 

geboorte- en sterftejaren lijkt dit uiterst onaannemelijk. 

 

Hengelo kende nog een andere uurwerkmakergeslacht: Rekers. De eerste bekende 

stoelklokbouwer uit dit geslacht was Jacob Reekers. Hij leefde en  werkte in het midden van 

de achttiende eeuw. Hij was een van de weinigen die zijn werk signeerde. Kenmerkend voor 

zijn klokken zijn de vierkante pilaren geklemd tussen boven en onderplaat en de ronde 

basementen. Van zijn kleinzoon Jacob is een doopakte uit het jaar 1818 gevonden waarin hij 

aangifte deed van zijn zoon. Hij was van beroep horloge- en wapenmaker. 

 

Onder de Twentse klokkenmakers nam Johannes Hendrik Grammen van Heilbronn van Gogh 

een aparte plaats in. Van hem is heel wat meer bekend dan van zijn collega-klokkenmakers. 

Hendrik van Heilbron zoals hij werd genoemd was geboren in Heilbronn in het jaar 1697. Hij 

verhuisde in het jaar 1729 uit Goch (bij Kleef Dld.) naar Almelo. Hij trouwde in dat jaar met 

Gesina Warnaars. In de boeken van de doopsgezinde gemeente staat over hem opgetekend: 

‘Anno 1730 in de maand Mey is tot ons overgekomen door een goede attestatie henderijck 

hijlbronn van gogh en is onder ons als een  broeder aangenomen.’ Ter Kuile noemde Van 

Heilbron een dilettant in dit (klokkenmakers)vak. Hij was waarschijnlijk autodidact. Zeker is 

dat hij zich aan streekgebonden klokkenmakertradities niet veel gelegen liet liggen. Hij ging 

op vaak vernuftige wijze zijn eigen weg en bedacht dikwijls geheel eigen constructies waardoor 

zijn klokken voor kenners direct herkenbaar zijn. Er is een tekening van een fraaie stoelklok 

van Hendrik van Heilbron met het wapen van Amsterdam. Dat was in die dagen een 

modeverschijnsel. In het versierlood boven de wijzerplaat zijn twee engelenfiguurtjes die het 

Amsterdamse wapen vasthouden. De selfmade klokkenmaker studeerde later medicijnen en 

hij promoveerde tot ‘medicinae doctor’. Zijn doctorsbul is bewaard gebleven. Hij behaalde de 

bul op 21  juni 1747 te Groningen. Ook als medicus ging hij door klokken te maken, het was 

zijn grote passie. Op latere leeftijd behaalde hij zijn diploma ‘Uhrmachermei ster’. De 

Oudheidkamer Twenthe bezit een tafelklokje en het museum voor heemkunde in Almelo sinds 

het jaar 1998 een rijzig staand horloge. Op verzoek van de doopsgezinde broederschap maakte 

in het jaar 1736 een ‘horologie in onze kerke’ waarvoor hij vijf en negentig gulden betaald 

kreeg. Van het uurwerk met de inscriptie ‘Almelo anno 1736’, dat nog steeds het interieur 

boven de ingang van de kerk siert, rest nog slechts de wijzerplaat. Het uurwerk werd tijdens 

de Tweede Wereldoorlog verstopt om het uit handen van de vijand te houden. Helaas werd de 
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klok iets te goed verstopt, niemand wist naderhand waar. Het oud-archief van Stad Almelo 

van de jaren 1751 tot 1791 vermeldt dat Van Heilbron ‘voor een hoofdreparatie aan het 

uurwerk op het stadhuijs 57 gulden en tienstuiver’ betaald kreeg. Johannes Hendrik van 

Heilbron stierf in het jaar 1782 te Almelo kort nadat hij zijn gouden bruiloft had gevierd. 

 

Zijn oudste zoon Pitter of Peter van Heilbronn werd in Almelo geboren in het jaar 1730. Hij 

volgde een klokkenmakeropleiding in Duitsland in het jaar 1753. Een bewaard gebleven 

gekalligrafeerde perkamenten oorkonde vermeldt dat Pitter van Heilbron:  

 

Ehlicher Sohn von Hernn Johann Heinrich Grammen von Heijlbronn, vornehmen Doktor der 
medicin in der Statt Almelo unter Euer Excellenz dem Grafen von Rechteren, die 
Uhrmacherkunst rechtschaffen und ehrlich erlernet hat, jederzeit fromm, getreu, fleissig und 
ehrlich, wie es einem jungen Uhrmacher wohl ansteht. Also und dergestalten dass er seiner 
erlernten Uhrmacherskunst allen Orten wo er solche zu treiben nöthig hat als einen dieser 
löblichen Kunst wohl erfahrenene menschen sich dar zu stellen im Standt ist. 

 
Ter Kuile speurde drie staande horloges op van Van Heilbron  juni or, die naar Amsterdam 

verhuisde. Hij werd overigens evenals zijn vader in de Grote Kerk te Almelo begraven op 22 

februari 1776. 

 

Niet van alle Twentse stoelklokken staat vast wie de maker ervan is geweest. Dat is 

bijvoorbeeld het geval met de Herinckhaveklok die dateert uit het eerste kwart van de 

achttiende eeuw. De klok heeft heel lang in de havezathe Herinckhave bij Fleringen gehangen. 

Deze klokken zonder de naam van de maker kunnen van de hand van bovengenoemde 

klokkenmakers zijn maar het is ook mogelijk dat ze zijn gemaakt door andere Twentse 

klokkenmakers aan wie tot nu toe geen stoelklokken toegeschreven kunnen worden. 

Voorbeelden zijn Jan van Oonk te Ootmarsum, A. Heupink en de drie klokkenbouwers 

Wennink te Oldenzaal,  Van Douwe en Jarie Jaarissen te Enschede. 

 

Met de Franse Tijd komt in Twenthe de productie van stoelklokken aan haar einde. De 

concurrentie uit Friesland is te groot geworden. In Friesland is men nog honderd jaar 

doorgegaan met het bouwen van stoelklokken. Tenslotte raakte ook daar dit type klok uit de 

mode. Een vraag gesteld in het vakblad ‘Christiaan Huygens’ (jaargang 1903) spreekt waar dit 

aangaat duidelijk taal. ‘Weet iemand mijner collega’s mij mede te delen of Friese 

stoeltjesklokken nog meer waarde bezitten dan voor oude sloop.’ 

 

In Twenthe is in de loop van de tijd de aandacht voor stoelklokken en de opmerkelijke rol die 

klokkenmakers uit Twenthe in die bouw en ontwikkeling daarvan hebben gespeeld, verloren 

gegaan. In de talloze verhandelingen en overzichten van de regionale geschiedenis treft men 

zo goed als nooit aandacht voor dit eertijds bloeiende onderdeel van de regionale geschiedenis. 
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Muurklok van Spraekel 
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Gijmink 
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Onderstaande personen zijn vernoemd naar het eeuwenoude erve Gijmink, welke stond aan 

de Deldensestraat te Goor, in het toenmalige buurtschap Kerspel Goor. Het wordt voor het 

eerst genoemd in een akte van 1366, welke zich bevindt in het stadsarchief van Goor. Het is 

tot 1875 bewoond geweest door Gijmink’s. De boerderij is in 1854 gekocht door jonkheer 

Drakenstein, wonende op huis Heeckeren, voor een bedrag van f 19.290, inclusief 
tweeëntwintig bunder grond. Daaruit blijkt dat het een zeer grote boerderij moet zijn geweest. 

Het erve is midden twintigste eeuw afgebroken. In 1947 waren er in Nederland tweeëntwintig 

personen met de naam Gijmink, echter in 2007 nog maar acht. De familie Gijmink is verhuisd 

naar erve Luttikhengel na een brand in hun boerderij.  Jan Hendrik Gijmink kocht het erve 

Teemker in Elsenerbroek. Broer Gerrit Hendrik Johan bleef op het erve Luttikhengel en 
verhuis in 1993 naar Geesbrug in Denthe. Gerda Gijmink trouwde met Gerrit Johan Van den 

Berg van het erve De Jager aan de Jagersweg in het Zuiderveld. Broer Gerrit Jan Hendrik 

woont (2019) op het erve Teemker aan de Kolhoopsdijk te Elsenerbroek.  

 

 

 
 

Begraafplaats Laarstraat/Herman Heijermansstraat 

 
 

In het Verpondingsregister van 1601 is Jan Gyminck vermeldt. Hij woont op een ‘heerengoedt’ 

waarvan hij de eigenaar is en dat tien ‘molder’ groot is. In 1602 wordt Jan Giminck vermeldt 

met tien mudde ‘geseyes’ (gezaaid land) en één ‘dachwerck hoylandtz’. In 1475 wordt Ghyming 

vermeld met 2 s. en bet. 3 golden r.g., d. In 1953 is het erve Gymink verdwenen. Op de plaats 

is nu een buitenwijk aan de weg naar Delden.   
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1926, familie Overbeek op erve Gijmink 
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Generatie I 

 
Griete Gijminck, overleden op 15  juni  1677 te Kerspel Goor, zij sterft tegen den avond als 

die oude vrouw Gijminck. Zij doet belijdenis met Pasen 1660 te Goor tezamen met haar zoon 

Geert. 

 
Kinderen: 

1. Wolter Gijminck  

2. Jan Gijminck, overleden op 25 december 1667 te Diepenheim, overleden op ‘Kersdach 

om de middach seer haestich op ’t Nijenhuis’; hij was een broer van Wolter die in dezelfde 

maand is overleden. 
3. Hermken Gijminck. 

Gehuwd voor de kerk (1) omstreeks 1660 met Jan Dambringh, landbouwer op Dambrink. 

Gehuwd voor de kerk (2) in 1678 te Goor met Herman Waninck, landbouwer op Dambrink 

en weduwe van erve Riethorst te Diepenheim. 

4. Geert Gijminck  

 
 

Generatie II 

 

Wolter Gijminck, overleden op 15 december 1667 te Kerspel Goor, hij sterft omstreeks 

‘vesperam (’s avonds) seer onverwacht welcke des avonts te vooren kranck wiert’; hij is broer 

van Jan Gijminck die in dezelfde maand is overleden. Lidmaat kerk, Kersdagh 1660. 
Gehuwd met Roelofken Wellemans. Afkomstig uit Herike. 
 

Uit dit huwelijk: 

 

Fenneken Gijminck, geboren te Kerspel Goor, gedoopt 3 september 1663 te Goor, onecht; 

moeder is Roelofken Wellemans uit Heercke en zij is de meid bij Wolters broer. 
 

 

Geert Gijminck, landbouwer op Gijmink. 

 

Kinderen: 
1. Jan Gijminck . 

2. Harmken Gijminck, overleden omstreeks 1686 te Kerspel Goor. 

Gehuwd voor de kerk op 24 mei 1681 te Goor met Borghart Modders, landbouwer op 

Modders, overleden omstreeks 1698 te Kerspel Goor. Zoon van Jan Demmers of Swanenborg 
en weduwe van Geesken Nijhuis; hij hertrouwd  29 augustus 1686 te Goor met Jenneken 
Willems of Janssen. 
3. Geesken Gijminck. 

Gehuwd voor de kerk op 9 augustus 1674 te Goor met Berent Gerrits te Lange of 

Noteboom, eerst knecht op Gijmink, landbouwer op Hagen. Afkomstig uit Ypelo. 
4. Berend Gijminck 

 

 
Generatie III 

 

Jan Gijminck, landbouwer op Gijmink. 

Gehuwd voor de kerk op 6  november 1681 te Goor met Derckjen Wessels, 21 jaar oud, 

geboren te Kerspel 

Goor, gedoopt op 8 januari 1660 te Goor. Dochter van Harmen Wessels. 
 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan Gijminck, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 31 mei  1685 te Goor, op jonge 

leeftijd overleden. 

2. Harmen Gijminck, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 17 januari 1689 te Goor. 

3. Jan Gijminck. 
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Berend Gijminck, heeft voor zijn huwelijk gediend op huis Heeckeren, landbouwer op 

Lintelo. 

Gehuwd voor de kerk (1) in maart 1680 te Goor met Stijnken Albers, maget op huis 

Heeckeren, overleden omstreeks 1682. Dochter van Albert uit Metelen. 
Gehuwd voor de kerk (2) omstreeks 1683 met Geertruit Jansen. 

 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Griete Gijminck, gedoopt op 18  april 1679 te Goor. Onecht. 
Uit het tweede huwelijk: 

2. Maria Aleida Gijminck, gedoopt op 1 maart1685 te Goor. 
3. Aeltjen Gijminck, gedoopt 20  november 1687 te Goor. 

4. Harmken Gijminck, gedoopt 13 januari 1691 te Goor; zij huwt op 13 mei 1719 (RK) te 

Hengevelde met Werneri Olthuys. 

 

 

Generatie IV 
 

Jan Gijminck, landbouwer op Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 18 februari 

1694 te Goor, overleden omstreeks 1738 te Kerspel Goor. 

Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 17 september 1719 te Markelo met Maritjen 

ten Broeke of Blekers, 25 jaar oud, gedoopt op 4 maart 1694 te Gelselaar, overleden na 
1765 te Kerspel Goor. Dochter van Gerrit Berentsen ten Broeke. 
 

Uit dit huwelijk: 

1. Janneken Giemink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 9 september 1720 te Goor. 

2. Aeltjen Giemink  

3. Jan/Johan Gijminck  
4. Geertrui Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 19 februari 1729 te Goor, op 

jonge leeftijd overleden. 

5. Marie Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 10  november 1737 te Goor. 

Maritjen ten Broeke hertrouwt voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 6 december 1739 te 

Holten met Jan Jeurlink, 26 jaar oud, landbouwer op Gijmink, waarschijnlijk 1762 naar 

cafe de Wildeman welke zij toen gekocht hebben, geboren te Neerdorp, gedoopt op 3 
december 1713 te Holten, overleden voor 1770. Zoon van Gerrit Juurling uit Holten. 
 

Uit dit tweede huwelijk: 

6. Jan Hendrick Gijmink  

7. Geertruit Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 25  november 1742 te Goor, 

overleden voor 1811. 
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 6 september 1766 te Goor met Jan Wessels of 

Harwessel, 26 jaar oud, landbouwer op Harrewes, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 

1 mei  1740 te Goor. Zoon van Harmen Wessels. 
 

 
Generatie V 

 

Aeltjen Giemink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt 1723 te Goor. 

Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1745 te Delden met Berend Assink. Afkomstig uit 
Delden. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Berend Assink, geboren omstreeks 1760 te Ambt Delden, overleden op 18 september 

1833 te Wiene (Ambt  Delden). 

Gehuwd met Ale Giemink, geboren omstreeks 1774 te Kerspel Goor, overleden op 9 januari 

1845 te Deldener Esch (Ambt Delden), dochter van Jan Hendrik Giemink en Grietjen 

Roelverink. 
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Jan/Johan Gijminck, landbouwer op Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 1 

januari 1726 te Goor, overleden voor 1791 te Kerspel Goor. 

Ondertrouwd op 12 juli 1766 te Neede, gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 14 juli 

1766 te Goor met Henrica Scholten, 31 jaar oud, geboren te Markvelde, gedoopt op 29 

augustus 1734 te Neede, overleden op 18  april 1806 te Kerspel Goor op 71-jarige leeftijd. 
Dochter van Jan Scholten. 
 

Uit dit huwelijk: 

1. Maria Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 4  november 1767 te Goor, overleden 

op 26 december 1816 te Deldener Esch (Ambt Delden) op 49-jarige leeftijd. 
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 20 mei  1791 te Goor met Albert Meyer, 23 

jaar oud, landbouwer te Ambt  Delden, geboren te Deldener Esch, gedoopt op 7 februari 

1768 te Delden, overleden op 3 augustus 1828 te Deldener Esch (Ambt Delden) op 60-jarige 

leeftijd. Zoon van Jan Meyer uit Delden. 
2. Janna Giemink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 9  juni 1769 te Goor. 

Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 1 mei  1796 te Markelo met Berend Jan 
Kevelham, 42 jaar oud, landbouwer op Groot Kevelham, geboren te Kerspel Goor, gedoopt 

op 17 januari 1754 te Goor, overleden omstreeks 1798. Zoon van Berent Reef op Kevelham 
en weduwe van Margaretha Johanna Spekenbrink. 
3. Jan Gijmink  

4. Jan Arend Gijmink, landbouwer, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 17 januari 1773 te 

Goor, overleden op 21 januari 1848 te Kerspel Goor op 75-jarige leeftijd. Ongehuwd. 
 

 

Jan Hendrick Gijmink, landbouwer op Luttikhedde, geboren te Kerspel Goor, gedoopt 1739 

te Goor, overleden voor 1795. 

Gehuwd voor de kerk op 17 maart 1770 te Goor met Jenneken Luttikhedde, 35 jaar oud, 

geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 12 september 1734 te Goor, overleden op 1  november 
1811 te Kerspel Goor op 77-jarige leeftijd. Dochter van Wessel Luttikhedde en weduwe van 
Jan Roesink. 
 

Uit dit huwelijk: 

1. Janna Giemink of Luttikhedde, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 11 maart 1772 te 

Goor, overleden op 28 september 1846 te Diepenheim op 74-jarige leeftijd, huwd op 7 
augustus 1796 te Diepenheim met Berent Jansen Geesink en hertrouwd op 20 mei  1815 te 
Diepenheim met Gerrit Mensink. 
 

 

Generatie VI 

 
Jan Gijmink, landbouwer op Gijmink, geboren te Kerspel Goor, gedoopt op 13 januari 1771 

te Goor, overleden op 13 januari 1837 te Kerspel Goor op 66-jarige leeftijd. 

Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 7 september 1800 te Delden met Jenneken 

Wiegmannink, 18 jaar oud, geboren te Bentelo, gedoopt op 6 maart1782 te Delden, 

overleden op 20 februari 1837 te Kerspel Goor op 54-jarige leeftijd. Dochter van Gerrit 
Wiegmannink en Fenneken Bloemendal; haar moeder Fenneken heeft verklaard dat zij 
abusievelijk als Janna is gedoopt. 

 

Uit dit huwelijk: 

1. Janna Gijmink  

2. Gerrit Jan Gijmink  
3. Hendrik Gijmink  

4. Fenneken Gijmink, geboren op 28 augustus 1808 te Kerspel Goor, gedoopt op 4 

september 1808 te Goor, overleden op 5 augustus 1841 te Hengevelde (Ambt  Delden) op 32-

jarige leeftijd. 

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22 april 1835 te Ambt  Delden met Arend Jan Wolberts, 

landbouwer te Ambt  Delden, geboren omstreeks 1805 te Ambt  Delden, overleden op 5 juli 
1857 te Hengevelde (Ambt Delden). Zoon van Hermannus Wolberts. 
5. Jan Gijmink  
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6. Harmina Gijmink, geboren op 27 januari 1814 te Kerspel Goor, overleden op 3  

november 1895 te Enterbroek op 81-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12 september1837 te Markelo met Hermannus Morssink, 

27 jaar oud, schutter Overijsselsche Schutterij/landbouwer, geboren op 16 maart 1810 te 

Ambt Delden, gedoopt op 18 maart 1810 te Delden, overleden op 23  juni 1872 te 
Enterbroek op 62-jarige leeftijd. Zoon van Jan Philip Morssink. 
7. Maria Gijmink, geboren op 29 december 1816 te Kerspel Goor, overleden op 5 februari 

1869 te Goor op 52-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28 oktober 1839 te Markelo met Gerrit Jan Wes, 23 jaar 

oud, landbouwer op Kooihutte en 1859 naar Diepenheim, geboren op 27 september 1816 te 

Kerspel Goor, overleden op 19 januari 1889 te Zeldam (Ambt Delden) op 72-jarige leeftijd. 
Zoon van Jannes Wes. 
8. Alberdina Gijmink, geboren op 28 maart 1819 te Kerspel Goor, overleden op 25 januari 

1887 te Enterbroek op 67-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21 augustus 1840 te Markelo met Jan Kolhoop, 30 jaar 

oud, landbouwer op erve Groot Kolhoop; later naar Koerdam in Enterbroek, geboren op 1 
december 1809 te Elsenerbroek, gedoopt te Enter, overleden op 1 februari 1878 te 

Enterbroek op 68-jarige leeftijd. Zoon van Marten Kolhoop. 
9. Jan Arend Gijmink, landbouwer, geboren op 22 juli 1821 te Kerspel Goor, overleden op 

23 september 1894 te Goor op 73-jarige leeftijd. Ongehuwd. 
10. Hermanus Gijmink  

 
 

Generatie VII 

 

Janna Gijmink, geboren op 11 februari 1802 te Kerspel Goor, gedoopt op 14 februari 1802 

te Goor, overleden op 24 februari 1870 te Goor op 68-jarige leeftijd. 

Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20 augustus 1824 te Goor met Tobias Jabbinga, 36 jaar 
oud, smid, geboren op 6 juli 1788 te Goor, overleden op 20 oktober 1838 te Goor op 50-

jarige leeftijd. Zoon van smid Nicolaas Jabbing.   
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 30  november 1839 te Goor met Jurgen ten Dam, 

koperslager, geboren omstreeks 1811 te Gronau (Pruissen), overleden op 7  april 1891 te 

Goor. Zoon van fabrikant Arent ten Dam. 
 
Uit het tweede huwelijk: 

1. Tobias Stienius ten Dam, koperslager, geboren omstreeks 1842 te Goor, overleden op 10 

mei  1915 te Goor. Gehuwd op 5 mei 1871 te Goor met zijn achternicht Johanna Berendina 

Gijmink, geboren omstreeks 1850 te Goor, overleden op 14 augustus 1926 te Eibergen, 

dochter van Hermanus Gijmink en Johanna Maria Geertruid Werning. 

 
 

Gerrit Jan Gijmink, tapper/landbouwer op Gijmink, geboren op 17 juli 1804 te Kerspel 

Goor, gedoopt op 22 juli 1804 te Goor, overleden op 26 februari 1884 te Goor op 79-jarige 

leeftijd. 

Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 15  november 1836 te Markelo met Jenneken Kolhoop 
of Odink, 32 jaar oud, geboren op 25 maart 1804 te Elsen, gedoopt op 30 maart 1804 te 

Rijssen, overleden op 9 september 1849 te Kerspel Goor op 45-jarige leeftijd. Dochter van 

Marten Odink op Kolhoop. 
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 10 mei  1855 te Markelo met Janna Bras, geboren 1825 

te Diepenheim, overleden op 17 juli 1887 te Goor. Onechte dochter van Aaltjen Bras, zij 
noemt zich ook wel Burgers, mogelijk was dat de vader. 
 
Uit het eerste huwelijk: 

1. Jan Gijmink  

2. Marten Gijmink  

3. Albert Jan Gijmink, geboren op 2 maart 1841 te Kerspel Goor, overleden op 25  april 

1843 te Kerspel Goor op 2-jarige leeftijd. 
4. Jenneken Gijmink, geboren op 31 maart 1843 te Kerspel Goor, overleden op 19 februari 

1870 te Goor op 26-jarige leeftijd. 
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Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 2  november 1865 te Markelo met Arend Jan Geertman, 22 

jaar oud, fabrieksarbeider/voermansknecht, geboren op 6 mei 1843 te Herike, overleden op 

23 maart 1882 te Goor op 38-jarige leeftijd. Zoon van Jan Albert Geertman en hij hertrouwd 
in 1872 te Goor met Hendrika Gerridina de Wilde. 
5. Albert Jan Gijmink, fabrieksarbeider, geboren op 2 februari 1846 te Kerspel Goor, 
overleden op 3 december 1890 te Goor op 44-jarige leeftijd. Ongehuwd. 
6. Hendrik Gijmink, grofsmid te Diepenveen, geboren op 8 oktober 1806 te Kerspel Goor, 

gedoopt op 12 oktober 1806 te Goor, overleden op 3 december 1885 te Colmschate 

(Diepenveen) op 79-jarige leeftijd. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11 juli 1834 te Bathmen 

met Osina Jansen Klostert, 27 jaar oud, geboren op 10 mei  1807 te op Roodetooren in 

Dortherhoek, overleden op 19 januari 1867 te Weteringen (Diepenveen) op 59-jarige leeftijd. 
Dochter van timmerman Jan Harmen Jansen Klostert. 
 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan Harmen Gijmink, geboren omstreeks 1835 te Bathmen, overleden op 5  april 1842 

te Weteringen (Diepenveen). 

2. Jenneken Gijmink, geboren op 1 maart 1836 te Diepenveen, overleden op 26  juni 1916 
te Hattem op 80-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14  november 1857 te Voorst met Jan Hendrik Jansen, 

broodbakker, geboren omstreeks 1829 te Voorst, overleden op 30 december 1899 te Hattem. 

Zoon van Johanna Jansen. 
3. Tonia Gijmink, geboren omstreeks 1838 te Diepenveen, overleden op 19  april 1842 te 
Weteringen (Diepenveen). 

4. Jansje Gijmink, geboren omstreeks 1839 te Diepenveen, overleden op 16 september 

1865 te Loenen. 

Gehuwd op 2 januari 1861 te Diepenveen met Gerrit Bontius, tolgaarder, geboren 

omstreeks 1836 te Deventer, overleden op 20 december 1869 te Loenen. Zoon van Gerrit 
Bontius en hij hertrouwt in 1866 te Apeldoorn met Harmina Hummen. 
5. Hendrik Gijmink 

6. levenloos kind Gijmink, geboren op 4  november 1843 te Diepenveen, overleden op 4  

november 1843 te Weteringen (Diepenveen), 0 dagen oud. 

 

 

Jan Gijmink, schutter Overijsselsche Schutterij/landbouwer op Luttikhengel, geboren op 9 
mei  1810 te Kerspel Goor, gedoopt op 13 mei  1810 te Goor, overleden op 7 oktober 1885 te 

Kerspel Goor op 75-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15 februari 1839 te Markelo met Geertruid Wegereef, 

geboren omstreeks 1819 te Ambt Delden, overleden op 29 april 1887 te Kerspel Goor. 

Dochter van Jan Wegereef. 
 

Uit dit huwelijk: 

1. Mannes Gijmink, geboren op 20 april 1839 te Kerspel Goor, overleden op 1 maart 1862 

te Kerspel Goor op 22-jarige leeftijd. 

2. Gerrit Jan Gijmink  

3. Arend Jan Gijmink, geboren op 19 januari 1849 te Kerspel Goor, overleden op 7 februari 
1849 te Kerspel Goor, 19 dagen oud. 

4. Arendina Johanna Gijmink, geboren op 22  april 1851 te Kerspel Goor, overleden op 

28 juli 1879 te Kerspel Goor op 28-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 4 april 1870 te Ambt Delden met Gerrit Hendrik Wanink, 

landbouwer op Haverhuis/Luttikhengels Lijftocht, geboren omstreeks 1840 te Ambt Delden, 

overleden op 27 mei  1907 te Kerspel Goor. Zoon van Gerrit Wanink en hij hertrouwt op 17  
april 1880 te Diepenheim met Geertrui Lusink. 
5. Jan Hendrik Gijmink  

 

 

Hermanus Gijmink, geboren op 30  november 1823 te Kerspel Goor, overleden op 3 april 
1908 te Goor op 84-jarige leeftijd. 
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Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16 december 1848 te Goor met Johanna Maria Geertruid 

Werning, geboren omstreeks 1824 te Ambt  Delden, overleden op 6 december 1900 te Goor. 

Dochter van onderwijzer Jan Werning. 
 

Uit dit huwelijk: 
1. Johanna Berendina Gijmink, geboren omstreeks 1850 te Goor, overleden op 14 

augustus 1926 te Eibergen. Gehuwd op 5 mei 1871 te Goor met haar achterneef Tobias 

Stienius ten Dam, koperslager, geboren omstreeks 1842 te Goor, overleden op 10 mei  

1915 te Goor. 

Zoon van Jurgen ten Dam, koperslager, en Janna Gijmink. 
2. Jan Gijmink  

3. Johanna Gijmink, geboren omstreeks 1859 te Goor, overleden op 23 december 1903 te 

Goor.  

 

 

Generatie VIII 
 

Jan Gijmink, vrachtrijder/landbouwer, geboren op 8 februari 1837 te Kerspel Goor, 

overleden op 22 december 1910 te Borne op 73-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 2 januari 1875 te Borne met Willemina ter Heege, geboren 

omstreeks 1847 te Rijssen, overleden op 18 januari 1933 te Borne. Dochter van Hermannus 
ter Heege. 
 

Uit dit huwelijk: 

1. Johannes Gijmink, geboren omstreeks 1875 te Borne, overleden op 22 novembeer 1876 

te Borne. 

2. Johanna Gijmink, geboren omstreeks 1878 te Borne, overleden op 17 juni 1947 te 
Apeldoorn. 

Gehuwd (1) op 26 januari 1912 te Borne, gescheiden na  dertien jaar op 2 december 1925 te 

Borne van Jan Willem Muizebelt, bakker, geboren omstreeks 1878 te Borne. Zoon van 
Hermannus Muizebelt. 
Gehuwd (2) met Dirk Niesing. 

3. Harmina Gijmink, naaister, geboren omstreeks 1881 te Borne, overleden op 13 juli 1956 
te Hengelo. Gehuwd op 19 september 1902 te Borne met Johannes Jacobus Riphagen, 

bankwerker/fabrieksbaas, geboren omstreeks 1880 te Borne. Zoon van bankwerker 
Reinhardus Riphagen. 
4. Jans Gijmink, geboren omstreeks 1884 te Borne, overleden op 5 september 1966 te 

Haaksbergen, begraven te Borne. 

 
 

Marten Gijmink, timmerman te Herike, later naar Goor, geboren op 19 oktober 1838 te 

Kerspel Goor, overleden op 19 januari 1924 te Goor op 85-jarige leeftijd. 

Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 11  november 1861 te Markelo met Johanna Berendina 

Scholten, geboren omstreeks 1837 te Diepenheim, overleden op 6 februari 1890 te Herike. 

Dochter van Hendrik Jan Scholten. 
Gehuwd (2) op 56-jarige leeftijd op 25 januari 1895 te Goor met Hendrika Timia Nijkamp, 

geboren omstreeks 1847 te Goor, overleden op 1 februari 1927 te Goor. Dochter van Gerrit 

Jan Nijkamp. 
 

Uit het eerste huwelijk: 

1. Jan Gijmink, werkzaam bij de familie Blijdenstein, geboren 1862 te Diepenheim, 
overleden op 17  november 1941 te Enschede. Zij vertrokken naar Enschede. 
Gehuwd op 10  november 1894 te Markelo met Jenneken Bomans, 21 jaar oud, geboren op 

7 februari 1873 te Herike, overleden op 21 mei 1947 te Enschede op 74-jarige leeftijd. 

Dochter van Gerrit Jan Bomans. 
2. Hendrika Johanna Gijmink, geboren op 8 mei 1864 te Herike, overleden op 12 april 

1865 te Herike, 339 dagen oud. 
3. Hendrika Johanna Gijmink, geboren op 23 februari 1866 te Herike, overleden op 9 

september 1868 te Herike op 2-jarige leeftijd. 
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4. Gerritje Gijmink, geboren op 24 oktober 1868 te Herike, overleden op 1 oktober 1934 te 

Enschede op 65-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14 april 1888 te Markelo met Jan Willem Grevink, 27 jaar 

oud, molenaar op de Heriker molen en 1892 naar Goor, later naar Enschede; geboren op 

11 augustus 1860 te Elsen, overleden op 7 maart 1930 te Enschede op 69-jarige leeftijd. 
Zoon van molenaar Jan Willem Grevink. 
5. Hendrika Johanna Gijmink, geboren op 4 januari 1872 te Herike, overleden op 30 mei  

1901 te Herike op 29-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28 mei 1898 te Markelo met Gerrit Hendrik ten Zende, 35 

jaar oud, rijkswegwerker/landbouwer op Zandjans, geboren op 17 oktober 1862 te Herike, 

overleden op 29 april 1938 te Herike op 75-jarige leeftijd. Zoon van Jan ten Zende en hij 
hertrouwt in 1911 met Christina Scholte in't Hoff. 
6. Gerrit Jan Gijmink  

7. Gerrit Hendrik Gijmink, geboren op 20 september 1877 te Herike, overleden op 2 

september 1878 te Herike, 347 dagen oud. 

8. Reintje Gijmink, geboren op 1 december 1881 te Herike, overleden op 27 mei 1893 te 
Herike op 11-jarige leeftijd. 

 

 

Hendrik Gijmink, grofsmid, geboren op 16  november 1840 te Diepenveen, overleden op 9 

oktober 1928 te Weteringen (Diepenveen) op 87-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 28 december 1876 te Diepenveen met Jannetje 
Bloemendal, geboren omstreeks 1850 te Diepenveen, overleden op 20 maart 1910 te 

Deventer. Dochter van bakker Albert Bloemendal. 
 

Uit dit huwelijk: 

1. Hendrik Gijmink, smid, geboren omstreeks 1878 te Diepenveen, overleden op 17  juni  

1905 te Colmschate (Diepenveen). 
2. Albert Gijmink, onderwijzer, geboren omstreeks 1881 te Diepenveen, overleden op 2 

februari 1927 te Beerze (Ommen). 

Gehuwd op 26 februari 1914 te Wierden met Rensje Jansen, geboren omstreeks 1884 te 

Wierden, overleden op 3 januari 1971 te Lochem. Dochter van Jan Evert Jansen. 

3. levenloos kind Gijmink, geboren op 17  juni  1881 te Diepenveen, overleden op 17 juni  

1881 te Colmschate (Diepenveen), 0 dagen oud. 
4. Ozina Maria Gijmink, geboren op 26 mei  1884 te Diepenveen. 

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 4 december 1908 te Diepenveen met Gerrit Hendrik Oonk, 

spoorassistent, geboren omstreeks 1881 te Diepenveen, overleden op 17 juni 1958 te 

Deventer, gecremeerd te Dieren. Zoon van Gerrit Jan Oonk. 
5. Arend Jan Gijmink, geboren omstreeks 1893 te Diepenveen, overleden op 31 oktober 

1893 te Colmschate (Diepenveen). 
 

 

Gerrit Jan Gijmink, landbouwer op Luttikhengel en 1884 naar ernaast gelegen de Haar, 

geboren op 20 mei  1845 te Kerspel Goor, overleden op 25 december 1892 te Kerspel Goor 

op 47-jarige leeftijd. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 9 september 1869 te Markelo met 
Geertjen Eggink, geboren omstreeks 1847 te Laren, overleden op 20 januari 1925 te 

Kerspel Goor. Dochter van Gerrit Jan Eggink uit Verwolde. 

 

Uit dit huwelijk: 

1. Jan Gijmink, geboren op 24 september 1870 te Kerspel Goor, overleden op 20  november 

1943 te Zutphen op 73-jarige leeftijd, begraven te Laren. Ongehuwd. 
2. Mannes Gerhardus Gijmink, geboren op 1 januari 1873 te Kerspel Goor. In 1946 woont 

hij in Maryland US.   

3. Egberdina Janna Gijmink, geboren op 20 oktober 1875 te Kerspel Goor, overleden op 

4 maart 1943 te Laren op 67-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 31 mei  1912 te Laren met Gerrit Beltman, geboren 1874 te 

Laren, overleden op 19 oktober 1946 te Laren. Zoon van Jan Beltman. 
4. Gerrit Jan Gijmink 

5. Geertrui Margaretha Gijmink, geboren op 28 april 1879 te Kerspel Goor, overleden op 
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22 april 1960 te Diepenveen op 80-jarige leeftijd. 

6. Arendina Johanna Gijmink, geboren op 9 mei 1882 te Kerspel Goor. 

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 4 maart 1910 te Laren met Gerrit Jan Beltman, geboren 

omstreeks 1871 te Laren. Zoon van Jan Beltman. 
7. Gerrit Hendrik Gijmink, schoolhoofd, geboren op 26 februari 1885 te Kerspel Goor. 
Gehuwd op 21 oktober 1916 met Trijntje Kooistra, geboren omstreeks 1882, overleden op 

18  juni 1969 te Velp. 

8. levenloos kind Gijmink, geboren op 30 december 1887 te Kerspel Goor, overleden op 30 

december 1887 te Kerspel Goor, 0 dagen oud. 

 

 
Jan Hendrik Gijmink, landbouwer op Luttikhengel, geboren op 28 juli 1861 te Kerspel 

Goor, overleden op 9  november 1943 te Kerspel Goor op 82-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14 juli 1883 te Markelo met Johanna Lusink, geboren 13 

oktober 1858 te Diepenheim, overleden op 14  november1935 te Kerspel Goor. Dochter van 
Jan Lusink. 

 
 

Uit dit huwelijk: 

1. Geertrui Janna Gijmink, geboren op 1 oktober1883 te Kerspel Goor, overleden op 14 

oktober 1923 te Kerspel Goor op 40-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 1 juli 1905 te Markelo met Berend Jan Smit, landbouwer 
op Klein Bruggink, geboren op 28 augustus 1872 te Kerspel Goor, overleden op 21 mei 1956 

te Markelo op 83-jarige leeftijd. Zoon van Gerrit Hendrik Smit. 
2. Jan Hendrik Gijmink 

 

 

Jan Gijmink, landbouwer, geboren omstreeks 1854 te Goor, overleden op 29  april 1908 te 
Goor. Gehuwd op 06 december  1878 te Goor met Johanna Senkeldam, 22 jaar oud, 

geboren op 26 mei 1856 te Kerspel Goor, overleden op 5  april 1945 te Goor op 88-jarige 

leeftijd. Dochter van Hendrik Jan Senkeldam. 
 

 

 
Uit dit huwelijk: 

1. Hermanus Gijmink, geboren omstreeks 1879 te Goor, overleden op 27 oktober 1879 te 

Goor. 

2. Johanna Hermina Geertruida Gijmink, geboren omstreeks 1881 te Goor. 

Gehuwd op 14  juni 1905 te Goor met Hermanus Busschers, 

kantoorbediende/handelsreiziger, geboren omstreeks 1878 te Neede, overleden op 30 
oktober 1943 te Goor. Zoon van Berend Jan Busschers. 
3. Hendrika Johanna Gijmink, geboren omstreeks 1885 te Goor, overleden op 22 februari 

1886 te Goor. 

4. Hermanus Gijmink, geboren omstreeks 1887 te Goor, overleden op 7 december 1887 te 

Goor. 
5. Johanna Hendrika Gijmink, geboren omstreeks 1890 te Goor, overleden op 6 december  

1910 te Goor. 

 

 

Generatie IX 

 
Gerrit Jan Gijmink, koperslager/magazijnmeester, geboren op 10 september 1874 te 

Herike, overleden op 08 februari 1949 te Enschede op 74-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23 september 1897 te Enschede met Aleida Drees, geboren 

omstreeks 1877 te Wietmarschen (Pruissen), overleden op 10  april 1947 te Enschede. 

Dochter van Jan Drees. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Johanna Bertha Gijmink, coupeuse, geboren omstreeks 1898 te Enschede. 



 
 

312 
 

Gehuwd op 18-07-1923 te Enschede met Hendrik Gerhard Frieman, slager, geboren 

omstreeks 

1895 te Enschede, overleden op 12 juli 1958 te Enschede. Zoon van Arnold Herman Frieman. 
2. Johan Gerhard Gijmink  

3. levenloos kind Gijmink, geboren op 31 oktober1902 te Enschede, overleden op 31 
oktober1902 te 

Enschede, 0 dagen oud. 

4. Johanna (Nannie) Gijmink, kassierster, geboren omstreeks 1907 te Enschede, overleden 

op 1 december  1993 te Enschede, gecremeerd te Usselo. 

Gehuwd op 23 januari1932 te Enschede met Johan Neezen, kantoorbediende, geboren 

omstreeks 1907 te Enschede. Zoon van koopman Gerrit Herman Neezen. 
 

 

Gerrit Jan Gijmink, hoofd der school/leraar rijkslandbouwerwinterschool, geboren op 17 

mei 1877 te Kerspel Goor, overleden op 9 november1959 te Zutphen op 82-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19 juni 1902 te Lonneker met Hendrika Assink, geboren 

omstreeks 1874 te Lonneker, overleden op 4 oktober1971 te Zutphen. Dochter van Jan 
Hendrik Assink. 
 

Uit dit huwelijk: 

1. Gerda Jannetta Gijmink, advocaat en procureur, geboren op 28  april 1903, overleden 

op 9 oktober1997 te Bergen NH op 94-jarige leeftijd. 
Gehuwd 06-1930 met T.D. Biewinga, tandarts. 

2. Gerrit Jan Hendrik Gijmink, geboren omstreeks 1905, overleden op 22 september 1908 

te Borculo. 

3. Johanna Henriette Gijmink, geboren omstreeks 1907 te Winterswijk, overleden op 28 

maart 1911 te Zutphen. 

4. Gerrit Johan Herman Gijmink, predikant te Ughelen/Nieuwe en St 
Joostland/Rotterdam, 

Geboren in 1913, overleden op 27 maart 1979 te Rotterdam. Hij was eerder in 1943 verloofd 

met Y. Nijholt. Ondertrouwd 1967 met Janna Johanna Villerius, geboren omstreeks 1937, 

overleden op 30 januari1994 te Oud-Beyerland. 

 

 
Jan Hendrik Gijmink, landbouwer op Luttikhengel, geboren op 22 september 1885 te 

Kerspel Goor, overleden op 7 oktober 1971 te Kerspel Goor op 86-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11 februari 1911 te Markelo met Johanna Frederika 

Keuper, geboren 17 maart 1885 te Ambt  Delden, overleden op 2 september 1964 te Kerspel 

Goor. Dochter van Gerrit Hendrik Keuper. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan Hendrik Johan Gijmink  

2. Gerrit Hendrik Johan Gijmink  

3. Johanna Geertruida Gijmink, geboren op 3 februari 1917 te Kerspel Goor, overleden op 

21 september 2008 te Goor op 91-jarige leeftijd. Gehuwd met J.H. Brunnekreeft. 
 

 

Generatie X 

 

Johan Gerhard Gijmink, tekenaar, geboren omstreeks 1900 te Enschede, overleden op 30  

juni 1977 te Enschede, gecremeerd te Usselo. Gehuwd op 1 december 1927 te Enschede 
met Berta van der Veen, telefoniste, geboren omstreeks 1904 te Enschede, overleden op 6 

januari1995 te Haaksbergen. Dochter van textielarbeider Lubbertus van der Veen. 
 

Uit dit huwelijk: 

1. A. Gijmink. 

Gehuwd met G. Geltink. 
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Jan Hendrik Johan Gijmink, landbouwer op erve Teemker in Elsenerbroek, geboren op 16 

mei 1911 te Kerspel Goor, overleden op 16  juni 1995 te Goor op 84-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 4  november 1943 te Markelo met Dina Johanna Buursink, 

24 jaar oud, geboren op 11 juli 1919 te Elsen, overleden op 9 maart 2004 te Goor op 84-

jarige leeftijd. Dochter. van Gerrit Hendrik Buursink. 
 

Uit dit huwelijk: 

1. Gerrit Jan Hendrik Gijmink, geboren op 8 oktober1946 te Elsenerbroek. 

2. Johanna Frederika Gijmink, geboren op 2 april 1949 te Elsenerbroek, overleden op 

7  april 1949 te Hengelo, 5 dagen oud. 

3. Gerrietha Willemina (Gerda) Gijmink, geboren op 2 april 1949 te Elsenerbroek. 
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14  november 1969 te Markelo met Gerrit Johan van den 

Berg.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Erve Teemker  

 
Gerrit Hendrik Johan Gijmink, landbouwer op Luttikhengel, geboren op 11 oktober 1913 

te Kerspel Goor, overleden op 24 mei 2003 te Geesbrug op 89-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 18  november 1943 te Markelo met Johanna Hendrika 

Hofstee, 20 jaar oud, geboren op 19  juni 1923 te Ambt  Delden, overleden op 14 oktober 

2010 te Hollandscheveld op 87-jarige leeftijd. Dochter van Jan Hofstee. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Jan Hendrik Johan Gijmink  

2. Mina Frederika Janny Gijmink, geboren op 17 mei 1949 te Kerspel Goor, overleden op 

11 november 1997 te Markelo op 48-jarige leeftijd. 

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21 mei 1971 te Markelo met Harmen Willem (Herman) 
Vruwink, 23 jaar oud, landbouwer op Stegeman, geboren op 5 februari 1948 te Markelo. 

Zoon. van Hendrik Vruwink.  
 

 

 Erve Luttikhengel 
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Generatie XI 

 

Jan Hendrik Johan Gijmink, landbouwer op Luttikhengel, geboren op 26 maart 1945 te 

Kerspel Goor. 

Gehuwd met Willemina Johanna Stokreef. 
De familie verhuist in 1993 van erve Luttikhengel in Kerspel Goor naar Geesbrug in 

Drenthe. 

 

Uit dit huwelijk: 

1. Harold J.J.H. Gijmink  
2. Dennis J.M. Gijmink  

 

 

Generatie XII 

 

Harold J.J.H. Gijmink, geboren op 24 september 1971 te Markelo. 
Gehuwd met Sandra Spekreyse. 

 

Uit dit huwelijk: 

1. Thom Gijmink. 

2. Finn Gijmink. 
 

 

Dennis J.M. Gijmink, geboren op 2 augustus 1973 te Markelo. 

Gehuwd met Angel Adams. 

 

Uit dit huwelijk: 
1. Bram Gijmink. 

2. Gijs Gijmink.  
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Boerderijnummer 5.4.160  

Erfnaam erve Nieuw Teemker-Gijmink 

Oudste vermelding ongeveer 1735 

Huidig adres Kolhoopsdijk 4 

Deze boerderij werd omstreeks 1735 gesticht door Jan Teemker afkomstig van ’n Teemker in 

Elsen. Door geregeld markegrond in cultuur te brengen werd de boerderij geledelijk uitgebreid. 

Dit blijkt o.a. uit het register van aangegraven landen van 1749: ‘Aangegraven land door Jan 

Teemker, eygenaar en bouman van sijn onderhebbende plaatsjen heeft daer an bij 't huis an 

beyde sijden liggende hof en boulant na oogbeschouw angesien groot te weesen omtrent 3 

schepel 2 spint geseey groot wert geestimeert f. 205,-. Tevens nog een streep an het hooylant 

dat bij overslag groot is ½ dag grasmeeyens met nog een kleyn hoekjen groon gront an het 

Slag dat te saem getaxeert wordt op f. 51,-. Jan Teemker wooning en kavenstee’.   
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Bron: de Hofmarken 
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Links synagoge 

 
Synagoge  
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Tweede Wereldoorlog  

 

Op 24 maart 1945, in het zicht van de bevrijding, vielen er tachtig Amerikaanse 

clusterbommen op het centrum van Goor. Hierbij stierven zeventig burgers. Het 

bombardement was een gelegenheidsdoel en werd uitgevoerd door de 397 ste Bombardement 

Group van de Amerikaanse luchtmacht met een basis in Engeland. De bommen waren bedoeld 

voor Bochelt en Dingden waar Duits afweergeschut stond. Door slecht zicht vanwege 

laaghangende bewolking zijn ze teruggekeerd. Goor stond geregistreerd als alternatief 

gelegenheidsdoel voor de bommenlast vanwege de styrategische ligging op een kruispunt van 

doorgaande wegen. Goor fungeerde bovendien als bevoorradingsbasis voor de Duitse troepen 

aan het front. Er was veel munitie opgeslagen. Goor lag in deze fase van de oorlog in het 

frontgebied en zou bij oversteek van het Twentekanaal van groot belang zijn. Zodoende zetten 

de bommenwerpers met hun dodelijke last koers richting Goor. 

Het was de hele morgen al erg druk in de lucht met overvliegende bommenwerpers. Om 09.45 

uur maakte het monotone geluid echter plaats voor een oorverdovend lawaai met alle 

verschrikkelijke gevolgen vandien. Alle panden in de Grotestraat tussen de Wijnkamp en de 

Spoorstraat werden geheel verwoest. Van één vliegtuig dat naast de formatie vloog kwamen 

de bommen links en rechts van de Schoolstraat neer. Tot overmaat van ramp vloog een paar 

minuten na het bombardement een bovengronds munitiedepot tussen de Wijnkamp en de 

Schoolstraat de lucht in. 

Spanjer, Spanjaard, Spanjar: het is niet de oudste maar wel de grootste joodse familie in 

Rijssen. Ze zijn beter bekend bij hun bijnamen ‘De Eantr-Jùdn, Leewie-dood en de Spanjrs 

van de Hoar’. Omstreeks het jaar 1776 wonen in Goor Salomon Spanjaard en zijn vrouw 

Sebillina Billie. In dat jaar wordt hun zoon Levij geboren. Levij werd een goede koopman die 

in het jaar 1812 – hij woonde toen in Enter – zelfs een Frans paspoort kreeg waarop zijn beroep 

is vermeld: Macquignon (paardenkoopman). Hij is dan vijfendertig jaar oud, één meter 

tweeënzestig en half lang, heeft blond haar, is kalend, heeft blonde wenkbrauwen, helblauwe 

ogen, gewone neus, grote mond, grijze baard, ronde kin, ovaal gezicht, frisse tint en littekens 

van pokken. Zijn broer Israël, geboren in het jaar 1781 te Goor woont in het jaar 1859 in de 

gemeente Wierden, waarschijnlijk in Enter. Hij was getrouwd met Mina Mendels. Uit dit 

huwelijk werd een dochter geboren, Elisabeth. Zij trouwde te Rijssen met haar (volle) neef (de 

zoon van Levij) Jacob Spanjaard en de andere dochter trouwde met Efraim Urbach te Rijssen. 

Levij vestigde zich in mei  1819 in Rijssen waar hij op 21  juni  een verzoek indient bij het 

gemeentebestuur ‘om het genot te mogen hebben van heiden en wieden in de Stads gemeente’ 

(de Mors). Deze vergunning wordt hem voor het lopende jaar gegeven voor twee gulden. Zijn 

beroep is dan koopman, later wordt hij ook voerman genoemd. Hij trouwde met Aaltjen 

Davids. Zij werd geboren omstreeks het jaar 1766 te Lengeker in Pruisen. Zij overlijdt in het 

jaar 1844 te Rijssen, Levij in het jaar 1857. Van hun vier kinderen overlijdt de oudste, Israël 

op zestien jarige leeftijd. De tweede zoon Salomon, geboren in het jaar 1803 te Enter is de 

stamvader van het geslacht Spanjer, de zogenaamde Eantr- Jùdn.  Hun derde zoon Jacob is 

de stamvader van het geslacht Spanjaard in Rijssen en de vierde zoon David van het geslacht 

Spanjer in Rijssen.  

 

De zoon Karel woonde aan de Nijverdalseweg 46.te Rijssen  Hij was geboren in het jaar 1864 

en overleed in het jaar 1940 te Almelo. Zijn kinderen verhuisden allen naar andere plaatsen. 

Na het overlijden van zijn vrouw Sara Cohen (Aurich 1868-Rijssen 1931) verhuisde hij naar 

zijn zoon Frits in Almelo, waar hij ook overleed. Van hem zijn nakomelingen bekend in Goor, 

Haaksbergen en Amerika.   
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Efraim Urbach was winkelier in de Grotestraat te Rijssen. Hij is geboren in het jaar 1821 te 

Wierden en het jaar van overlijden is niet bekend. Hij trouwt met Ester Spanjaard afkomstig 

uit Goor. Van hun negen kinderen bleven Mina en Rachel in Rijssen wonen. Mina (1850-1923) 

trouwde met Levie Samuel (van de Preens) en Rachel (1859-Almelo 1942) trouwde met Izak 

Vomberg. Een zoon van Efraim is destijds geëmigreerd naar Amerika.   

 

Omstreeks het jaar 1925 verhuisde naar Rijssen de veehandelaar Mozes Aron van Engel uit 

Goor. Hij was daar in het jaar 1888 geboren en werd in het kamp Oswiecim in het jaar 1942 

vermoord. 

Het laatste joodse gezin dat zich voor de oorlog in Rijssen vestigde was dat van Marcus Polak 

uit Goor. Hij was grossier in groenten en fruit. Hij werd te Goor geboren in het jaar 1903 en 

vermoord in het jaar 1945 in het kamp Bergen Belsen. Zijn vrouw was Bertha de Levie uit 

Mulheim, waar ze in het jaar 1904 werd geboren. Ze werd weggevoerd en in kamp Oswiecim 

in het jaar 1942 door de nazi’s vermoord. Zijn stiefzoon (uit haar eerste huwelijk) Isaak Mozes  

werd in het jaar 1926 te Gorssel geboren en werd vermoord in het jaar 1944 in kamp Midden 

Europa.   Zij woonden vanaf  9 januari 1940 aan de Tabaksgaarden 41.   

 

Zoals we weten hebben lang niet alle joden zich gemeld voor deportatie. Van de 

honderdveertigduizend Nederlandse joden doken er in het begin vijfentwintigduizend onder. 

Hiervan werden er achtduizend alsnog gearresteerd en in de vernietigingskampen 

omgebracht. Om te kunnen onderduiken hadden de joden hulp van andere Nederlanders 

nodig. Hulp was er, vooral in de begintijd van de deportaties, niet voldoende. Er waren 

Nederlanders die uit eigen beweging de vervolgde joden hun hulp aanboden, anderen werkten 

in groepsverband, in illegale cellen.  

 

 

 

Joodse begraafplaats Molenstraat 
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1944, Hengevelderbrug in puin 

 

 

Met de pont naar de overkant 
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Noodbrug ter vervanging van de Weldammerbrug die was opgeblazen. 

 

 

24 maart 1945  

Begin twintigste eeuw werd in Goor aan de Schoolstraat een nieuwe synagoge gebouwd. De 

Joodse gemeenschap in Goor was sterk aanwezig. De historische Joodse begraafplaats aan 
de Molenstraat dateert uit 1720. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd een groot deel van 

hen gedeporteerd, hoewel relatief velen konden onderduiken bij boeren in de omgeving van 

Goor; 62,5 % van de Goorse joden overleefden de onderduiktijd of concentratiekamp. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Synagoge
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_begraafplaats_(Goor)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_begraafplaats_(Goor)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1720
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
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Op 24 maart 1945 werd het centrum van Goor weggevaagd door een geallieerd bombardement. 

Goor was een doorvoerplaats van de Duitse bezetter. Bij de aanval werden munitiedepots 

geraakt, tweeëntachtig burgers en enkele Duitse soldaten vonden de dood. Eind jaren 40 werd 

het centrum van het stadje herbouwd, waarbij ook ruimte werd geschapen voor het 

snelverkeer. Jarenlang - tot de aanleg van de A1 in de jaren zeventig - zou de autosnelweg E8 

door het hart van Goor lopen, waarbij geregeld verkeersslachtoffers vielen.  

 

 

 

April 1945, bevrijding 

http://nl.wikipedia.org/wiki/24_maart
http://nl.wikipedia.org/wiki/1945
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_weg_8
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Poolse bevrijders  

De hulpverlening onder leiding van drie artsen uit Goor werd met beperkte middelen ter hand 

genomen. Met paard en wagen werden de gewonden naar het ziekenhuis in Delden gebracht. 

In de tuin van dokter Lieneman werden de doden in de eerste instantie neergelegd. De uitvaart 

vond plaats op woensdag 28 maart. Elk gezin dat één of meer doden had te betreuren kreeg 
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tien kaarten om de plechtigheid in de kerk bij te wonen. In sommige gezinnen waren drie 

leden gedood. Er waren ook kinderen omgekomen die vanwege de hongerwinter uit het westen 

waren geëvacueerd. 

De bevrijding van Goor kwam op zondagmiddag 8 april 1945. Er werd geen schot gelost. Het 

waren de leden van het Pools Bataljon Strzelcow Podhalanskich die bij café Bloemen aan de 

Diepenheimseweg werden opgewacht door de plaatselijke afdeling van de Binnenlandse 

Strijdkrachten. Bij kippenslachterij Moorman in de Grotestraat trof men nog enkele Duitse 

soldaten die zich zonder verzet overgaven. Om 15 uur stak dokter Lindeboom de vlag uit op 

de kerktoren van de hervormde kerk. Bron: Canon Hof van Twente.  

 

Radar rondom Goor 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond er tussen Goor en Diepenheim een Duitse 

radaropstelling. In Goor noemden ze dat het Lunapark vanwege de ronde draaiende 
apparaten, die inderdaad wel wat van kermisattracties hadden. Het geheel werd nog 

vervolmaakt met een aantal zoeklichten en afweergeschut. De Duitse codenaam was 

‘Kröte’(pad).   
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Op de kaart ziet u Kröte in het Twentse land liggen. Het geheel werd in 1942 opgebouwd. De 

bemanning bestond uit ongeveer honderdvijftig soldaten. De radarstations ressorteerden 

(voorjaar 1943) onder de Eerste Jagddivisie van Von Döring. In ons land werden de stations 

bemand door personeel van Luftnachrichtenregimenten (Ln.-Rgt.) 201 en 211. Na een 

reorganisatie eind 1944, en na het sluiten van Seeadler (In de Bloemendalerpolder), was alleen 

een Luftnachrichtenregiment 223 aanwezig.   
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Op de bovenstaande kaart zijn de plaatsen te zien waar de verschillende opstellingen stonden. 

Er waren drie soorten, Categorie 1, ofwel 1. Ordnung, Categorie 2 en 3, resp. 2. en 3. Ordnung. 

De 2. Ordnung, de categorie waarin Kröte valt, bestond meestal uit één of twee Freya-radars, 
twee Würzburg-Riesen, twee Y-Linie (Y-peilers), één radiobaken, één lichtbaken en een 

radiozender. Rechts van de rode pijl ziet u Rheinsalm, dat was een radarstation van de 1. 

Ordnung, een grotere dus. Kröte werkte nauw samen met deze opstelling. De Freya-radar 

werd gebruikt om vliegtuigen op grotere afstand te vinden, waarbij alleen de richting en de 

afstand gemeten konden worden. De Würzburg-Riese kon de afstand, de hoogte en de richting 
van het vliegtuig bepalen, maar dan wel over een kortere afstand. De nachtjagersector waar 

zich de beide radarstations zich bevonden was ‘Raum 4C’ (van de zogenaamde 

Kammhuberlinie). Vanuit de lucht was Kröte nauwelijks te ontdekken, alleen de Würzburg-

Riese, die dicht bij het kanaal stond, was goed te zien. De rest was zodanig geplaatst en 

gecamoufleerd dat het bijna onzichtbaar was. 
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Radar Würzburg-Riese bij de boerderij ‘De Modder’ was vanaf het kanaal niet goed te zien. Zo 

her en der stonden ook zoeklichten, die met rieten matten aan het oog werden onttrokken. 

Waar het afweergeschut precies stond kan niemand zich herinneren. 

 

De originele luchtfoto van de locatie ‘Kröte’. De foto is gemaakt boven Goor in de richting van 

Diepenheim. 
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Aangezien de oorlog bijna ten einde was (Goor, 8 april) is er al veel van het Lunapark vernietigd 

en afgebroken. Daarom is op deze foto waarschijnlijk ook veel verdwenen. De brug over het 

Twenthekanaal is op dat tijdstip nog intact maar zal binnen de komende twee weken worden 

opgeblazen. Onder, bij erve ‘De Modder’, is goed de krater te zien van een Engelse bom, die 

ongeveer zestig meter van de boerderij is gevallen. Waarom deze opstellingen nooit zijn 

gebombardeerd is vooralsnog een raadsel. Nabij de schuilkelder achter het kasteel ‘Weldam’, 

bevonden zich ook gebouwen, één met verbindingsapparatuur en andere toestellen en één als 

onderkomen voor de officieren. De bewoners van de boerderij van Jacobi hebben na de oorlog 

hier een tijd in gewoond, aangezien hun boerderij totaal vernield was. Bij de Würzburg no.1 

was ook nog een bunkertje. In Goor waren ook enkele vrouwen die bevriend waren met de 

Duitse bemanning van het Lunapark. Twee zijn er ook getrouwd met deze mensen. Het waren 

niet de fanatieke Duitsers die je zou verwachten, eerder het tegendeel, zeer nette, aardige en 

rustige mensen. Ze zaten daar ook niet vrijwillig. Een van hen was medewerker van 

Telefunken, een begaafd technicus, die voor onderhoud en reparatie van de radio- en radar-

apparatuur moest zorgen.  
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Verder ontstonden er zo nu en dan ook bijnamen voor Goorse mensen. Eén ervan was ‘De 

Waterfietse’, deze vrouw had op de terugweg van de barakken van het Lunapark naar Goor, 

even vergeten dat er nog een kanaal tussen zat. Zij koerste met een luide plons in het koude 

kanaalwater.  
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Een fragment uit een verhaal over een Duitse jachtvlieger: 

Zo rond kwart over twaalf kreeg Oberleutnant August Geiger bevel om op te stijgen. Aannemelijk 

is dat hij naar het radarstation Kröte, dat in de omgeving lag van Goor, werd gedirigeerd. Boven 

het radiobaken van het radarstation aangekomen, moest hij, wachtend op nadere instructies 

‘van beneden', op de voorgeschreven hoogte blijven cirkelen. In het station intussen, merkte de 

operateur van het ‘Freya’ radarapparaat een bommenwerper op die een koers volgde die 

afweek van die van de overige bommenwerpers. Een makkelijk herkenbaar doel, waarop 

weldra de veel nauwkeuriger volgradar van het type Würzburg - Riese werd gericht. Een tweede 

apparaat van hetzelfde type werd op de eigen nachtjager gericht. De positie van beide 

vliegtuigen werd doorlopend gemeten en vanuit de bedieningscabines van de radarapparaten 

doorgegeven naar de centrale post van het radarstation. Daar werden beide posities op een 

horizontale, matglazen kaart geprojecteerd; de positie van Doug Browns toestel werd met een 

rode stip weergegeven, die van de Me 110 van August Geiger en zijn twee metgezellen met een 

blauwe. Bovendien werd de vlieghoogte van beide vliegtuigen zeer nauwkeurig door de 

radarapparaten bepaald. De gevechtsleidingofficier (Jägerleitoffizier), die naast de glazen kaart 

stond, gaf Geiger via de radio zodanige instructies aangaande koers en vlieghoogte, dat op het 

matglas voor hem de blauwe stip zich zo snel mogelijk dicht achter de rode bevond en de 

vlieghoogten vrijwel gelijk. De radaroperateur van Geiger, die de instructies van de 

gevechtsleidingofficier aandachtig volgde, begreep dat de bommenwerper waarop zij jaagden 

binnen bereik van hun boordradar zou zijn, wanneer de onderlinge afstand geslonken was tot 

ongeveer   3.300 m en de Tommy in de zoekhoek van 70º terecht kwam. Het duurde inderdaad 

niet lang of de radarecho die het grote vliegtuig produceerde, tekende zich al af op de drie 

beeldbuizen in de nachtjager. Dit was het ogenblik waarop Geiger de onderschepping op eigen 

kracht moest doen. De beide Würzburg - Riese radarantennes in Kröte lieten hun 'prooien' los, 

op zoek naar een andere bommenwerper of een andere nachtiagerwaren. 
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De hieronder afgebeelde Freya stond in het Diepenheimsebroek, op de zogenaamde  

Luizenbelt, een kilometer ten westen van de Würzburg radars, wel vlak aan het kanaal.  
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Een gijzeling in Goor 
 
 
Wiebe van der Sluis werd burgemeester in 1926. Hij werd gekozen uit honderdzevenentwintig 
gegadigden die hadden gesolliciteerd. Hij was wethouder van Almelo. Voor het eerst in de 

geschiedenis van Goor werd een SDAP’ er tot burgemeester benoemd. Wiebe van der Sluis 

werd als boerenzoon geboren op 30 december 1881 te Hemrik in Friesland. Hij werd 

onderwijzer in Lippenhuizen en Amsterdam. In Amsterdam werd hij lid van de S.D.A.P.  In 

1919 volgde zijn benoeming tot propagandist voor Overijssel en vestigde hij zich in Almelo. 

Vier jaar later werd hij lid van de gemeenteraad en de provinciale staten van Overijssel. Het 
lidmaatschap van de Tweede Kamer van de Staten Generaal liet niet lang meer op zich 

wachten. Deze functie met die van de provinciale staten zou hij als burgemeester van Goor 

blijven vervullen. Dat gaf in de gemeente nogal eens aanleiding tot irritaties. De voorboden 

daarvan kondigden zich al aan bij de installatie op dinsdagmiddag, 11 mei 1926. A. Lobstein, 

‘op wie de aangename taak rustte U, mijnheer Van der Sluis, als burgemeester dezer gemeente 
in Uw ambt te bevestigen’, zinspeelde in zijn rede al heel subtiel op deze dubbelfunctie. “Ik 

ben van mening dat de functie van burgemeester van deze gemeente de gehele persoon eist, 

evenals de functie, die U bekleedt als lid der Tweede Kamer der Staten Generaal. Een 

burgemeester moet zoo weinig mogelijk de gemeente verlaten’. In de redevoering als nieuwe 

burgemeester in hotel De Engel, georganiseerd door de SDAP, afdeling Goor, zei Van der Sluis: 

‘Vroeger was ik Van der Sluis, thans ben ik burgemeester Van der Sluis. Vroeger kwam ik hier 
in een gewoon pakje, thans ben ik in het zwart. Maar welke jas ik aan heb, of welk ambt ik 

bekleed, mijn hoogste streven is dat Van der Sluis Van der Sluis blijft. Een der eerste 

hervormingen op het gemeentehuis waren gericht tegen enige raadsleden die 

gewoontegetrouw te laat kwamen. ‘Als in het vervolgd de vergadering om half acht wordt 

uitgeschreven valt om half acht de hamer’. 
 

De hamer is nog maar goed en wel gevallen of de degens worden al gekruisd. Het gaat over de 

naamgeving van twee nieuwe straten. Burgemeester en Wethouders stellen voor deze straten 

de namen tegen Herman Heijermansstraat en Van Kollaan. Daartegen heeft de oppositie in de 

persoon van de katholieke Van Kleef bezwaar gemaakt. Hij kan er niet mee akkoord gaan dat, 

nu de SDAP de meerderheid in de raad heeft, straten vernoemd worden naar rode 
voormannen. Het voorstel wordt echter wel aangenomen. Bron: Sprokkelen in Goors verleden. 

 
In het boek: ‘De Pruus komt’ van Coen Hilbrink (in 1990 uitgegeven door Waanders in Zwolle) 

staat de volgende passage over de oud-burgemeester Van der Sluis van Goor: 

 

De overtuiging dat men door aan te blijven als burgemeester of wethouder veel kwaad kon 

voorkomen, kon sterk zijn. Zo in het geval van Wiebe van der Sluis, vanaf 1926 burgemeester 

van Goor. Van der Sluis was een van de weinige ‘rode’ burgemeesters die Nederland voor de 

oorlog kende. In Overijssel was hij zelfs de enige. Voor de SDAP had hij van 1923 af zitting in 

de Provinciale Staten van Overijssel en later ook in de Tweede Kamer. Als prominent partijlid 

werd hij na de Duitse inval geacht de gedragslijn van die partij tijdens de bezetting zwaar mee 

te laten wegen. Binnen de SDAP predikte men verzet, ook voor ‘rode’ burgemeesters. Van der 

Sluis echter wilde aanblijven. Dat hadden secretaris-generaal Frederiks en Van Voorst hem 

aangeraden en dat was naar zijn mening ook in het belang van de gemeente. Volgens de SDAP 

echter faalde de burgemeester door deze beslissing. In  november 1945 besliste de Ereraad van 

de partij dat Van der Sluis de grens had overschreden ‘van datgene, waartoe een politiek 

verantwoordelijk man ook in de allermoeilijkste omstandigheden mag gaan.’ Bedoeld werd het 

optreden van de burgemeester in het najaar van 1942. Samen met enkele burgemeesters in 

Gelderland en Overijssel had hij van de bezetter opdracht gekregen alle revolutionaire 

ingezetenen te laten arresteren. Dit in verband met gepleegde sabotage aan spoorwegen. Van 

der Sluis had daarop drie van de ongeveer twintig in zijn gemeente in aanmerking komende 

personen laten arresteren. Van deze drie meende hij zeker te weten dat ze niets met de sabotage 
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te maken hadden gehad. De Duitsers hadden namelijk beloofd hen weer los te laten als zij 

onschuldig waren. Na een verblijf van één tot drie weken in het concentratiekamp Amersfoort 

werden de drie personen inderdaad weer vrijgelaten. Niettemin was de Ereraad van de SDAP 

na de oorlog van mening dat de burgemeester niet had mogen vertrouwen op het woord van de 

bezetter. Door onschuldigen te laten arresteren had de burgemeester volgens de Ereraad de 

bovengenoemde grens overschreden. 

 

De kwestie ligt bij veel mensen uit Goor nog duidelijk in het geheugen, en ook buiten Goor. 

Dit wordt nog eens geaccentueerd door een recensie in NRC Handelsblad van 7 juli 1990 over 

het bovengenoemde boek van Hilbrink, dat voor het grootste deel betrekking heeft op de 

gesignaleerde daad van burgemeester Van der Sluis. Ook in het Jaarboek Overijssel 1990 is 

er aandacht aan besteed. Inderdaad werd aanblijven als burgemeester in de oorlog met 

nadruk geadviseerd door de Commissaris der Koningin in Overijssel, baron Van Voorst tot 

Voorst en de minister, later secretaris-generaal van binnenlandse zaken, Frederiks. In mei  

1938 waren aan alle Nederlandse burgemeesters de geheime ‘Aanwijzingen’ toegezonden met 

de regels hoe te handelen bij een vijandelijke inval. Hoewel iedereen later begreep dat het 

opstappen van de burgemeester de benoeming van een NSB-burgemeester betekende met alle 

kwalijke gevolgen vandien, gaf het partijbestuur van de SDAP toch deze stringente 

(klemmende) raad. De burgemeester van Goor bleef echter aan. De moeilijkheden groeiden en 

in het jaar 1942 werden G.J. Kappert, J.T. Zwierink en J. Megelink op aanwijzing van Van 

der Sluis gegijzeld. 

 

De volledige uitspraak van de ereraad van de SDAP, gedateerd 17  november 1945: 

 

De Ereraad der SDAP, gezien een klacht van het Partij-bestuur en één van p.g. (procureur-

generaal) J. Kuil te Kampen tegen p.g. W. v.d. Sluis, lid van de 2e Kamer der Staten-Generaal, 

gezien het schriftelijk verweer en gehoord de toelichting van p.g. V.d. Sluis en een aantal 

getuigen; vaststellende dat p.g. V.d. S. in zijn kwaliteit van burgemeester van Goor toen in het 

najaar van 1942 enkele burgemeesters in Gelderland en Overijssel van de bezettende macht 

aanwijzingen hadden gekregen – in verband met gepleegde ‘sabotage’-daden – om de 

‘revolutionaire ingezetenen’ te laten arresteren, de opvolging van deze aanwijzing niet heeft 

geweigerd; 

 

dat hij deze aanwijzing evenwel in dier voege heeft opgevolgd dat hij van de ongeveer 20 in zijn 

gemeente in aanmerking komende personen er 3 heeft laten arresteren, van welke 3 hij zeker 

meende te weten, dat zij niets met de sabotage te maken hadden gehad;  

 

dat p.g. V.d. Sluis opdracht heeft gegeven, deze 3 personen te laten weten dat zij slechts 

verhoord zouden worden en dat de Duitsers hadden beloofd hen weer los te laten als ze 

onschuldig waren, doch dat deze mededeling hen tenslotte niet heeft bereikt; 

 

dat deze 3 personen na een verblijf van resp. 3 en 1 week in het concentratiekamp Amersfoort 

na verhoor weer zijn vrijgelaten; 

 

dat de Ereraad niettemin van oordeel is, dat p.g. V.d. S. niet had mogen vertrouwen op het 

woord van de Duitsers, dat onschuldigen aan de gepleegde sabotage na verhoor direct weer 

zouden worden vrijgelaten, hoewel niet voorbij wordt gezien, dat in 1942 de spanning tussen 

de Nederlanders en de bezettende macht nog niet zo sterk was als later; 
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dat de Ereraad niet oordeelt, in hoeverre p.g. V.d. S. als burgemeester heeft gefaald, welk 

oordeel bij de Minister van Binnenlandse Zaken ligt na voorlichting door een daartoe ingestelde 

commissie, dat de Ereraad slechts uitspraak doet over de vraag of hij als Nederlander en 

Sociaal-Democraat is tekort geschoten, waarbij in aanmerking wordt genomen dat hij als 

volksvertegenwoordiger een vooraanstaande positie innam en dientengevolge een bijzondere 

verantwoordelijkheid droeg; geeft de volgende beslissing: 

 

De Ereraad stelt vast dat p.g. V.d. S. in 1942 voor een ernstig gewetensconflict stond, in welke 

situatie hij was mede komen te verkeren door niet als burgemeester heen te gaan, toen op 1 

september 1942 de democratische bestuursvorm der  gemeenten was afgeschaft. Niettemin 

meent de Ereraad dat het laten arresteren van onschuldigen over de grens is van datgene, 

waartoe een politiek verantwoordelijk man ook in de allermoeilijkste omstandigheden mag gaan 

en dat het uitvoeren van de gegeven opdracht dus moet worden betreurd. 

De Ereraad spreekt over deze daad van p.g. V.d. S. zijn afkeuring uit en besluit tot publicatie 

van deze beslissing. 

 

Was getekend: H.G. Scholten, A. de Roos, J.H. Scheps, J. Valkhof en B. van der Waerden. 

 

 

Van der Sluis heeft zijn optreden verantwoord in een memorandum, gedateerd 25 september 

1945: 

 
De opdracht. In 1942 werd door de Sicherheits-Polizei een aantal burgemeesters van Twenthe 

naar aanleiding van de sabotage op de spoorwegen bijeengeroepen. De burgemeesters kregen 

de opdracht alle revolutionaire elementen in hun gemeente naar het politie-bureau te laten 

brengen om over de sabotage te worden gehoord. Degenen die bij het verhoor zouden blijken 

niets met de sabotage te maken te hebben, zouden onmiddellijk naar huis terug worden 

gestuurd. Het was er de Duitsers alleen om te doen een spoor te vinden dat zij onder de 

revolutionairen meenden te zullen ontdekken. Het minimum aantal, dat gestuurd moest worden 

bedroeg 3;  als er niet zoveel revolutionairen waren, moesten er S.D.A. P.-ers genomen worden. 

Als de burgemeesters niet aan de opdracht zouden voldoen, zouden de Duitsers het zelf doen 

en bovendien zouden ze in dat geval gijzelaars nemen. Zo luidde de opdracht. 

 

Wat ik gedaan heb. Ik heb 3 revolutionairen (van de ongeveer 20) naar het politie-bureau laten 

brengen. Ik heb er 3 genomen, waarvan ik de volstrekte zekerheid had, dat ze niets met de 

sabotage te maken hadden. Wanneer die verhoord werden, zou het onderzoek onmiddellijk op 

een dood spoor worden gebracht en zou de hele opzet van de Duitsers (een spoor vinden) 

verijdeld zijn. Deze 3 mensen zijn verhoord en daarna onmiddellijk vrijgelaten. Daarna was de 

zaak afgelopen, ik heb er nooit meer iets van gehoord. Het was, gezien de grootscheepse opzet, 

een storm in een glas water. Natuurlijk waren er aan de door mij gevolgde taktiek bezwaren 

verbonden. Ik kom daarop terug. 

 

Als ik geweigerd had. Uiteraard was de eerste gedachte, die bij mij bovenkwam, toen ik 

bovenbedoelde opdracht ontving, om te weigeren. Maar ik had mij ook rekenschap te geven van 

de gevolgen, die aan een weigering zouden vastzitten. Het was met weggaan alleen niet goed. 

De gevolgen zouden de volgende zijn: 

 

Alle revolutionairen uit de gemeente zouden, voor zover ze te vinden zouden zijn, door de 

Duitsers naar het politie-bureau worden  gebracht   en   worden   verhoord.  Er   zouden  dus 

ongeveer 20 inwoners zijn, die de narigheden zouden  meemaken. 
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De kans op het vinden van een spoor (en dat, ik herhaal het, was het doel van de opgezette 

actie) werd daardoor vergroot  om twee redenen. In de eerste plaats omdat in het algemeen   de 

kans om een spoor te vinden bij 20 verhoren groter is dan bij. In de tweede plaats omdat er 

onder de revolutionairen in mijn gemeente niet alleen goedmoedige mensen zijn, die met de 

sabotage niets te maken hadden en niets te maken konden hebben (en van hen nam ik er drie), 

maar ook anderen, waarvan ik helemaal niet zeker kon zijn, dat zij buiten alles stonden. Het 

kwam mij voor, dat dit, bekeken uit een oogpunt  van algemeen belang, een factor van de 

grootste betekenis was. 

Er zouden een aantal gijzelaars worden genomen. Het is zonder meer duidelijk, dat men niet te 

licht moet denken over het onheil dat op deze wijze over de gemeente zou komen. Het spreekt 

dat de burgemeester, die de natuurlijke beschermer is van zijn gemeentenaren, een dergelijk 

gevolg van zijn eventuele weigering niet zo maar kan negeren. De gemeente zou een  N.S.B.-

burgemeester krijgen met al de rampzalige gevolgen die we in andere gemeenten zo ruimschoots 

te zien hebben gekregen. Met deze gevolgen van de weigering had ik rekening te houden. Gezien 

deze gevolgen heb ik mij afgevraagd of het verantwoord was door eenvoudig te weigeren en 

weg te gaan. Mocht ik zeggen: Laat ze maar worden verhoord, al die revolutionairen, als ik er 

maar buiten blijf. Laat er maar iets uitlekken, als ik maar de  handen in onschuld was. Laat ze 

maar gijzelaars nemen, als ik maar veilig ergens anders zit. Laat de gemeente maar met een 

N.S.B.- burgemeester gezegend worden, als ik maar weg ben. Mocht ik inderdaad zo redeneren? 

Als mijn gemeentenaren van een dergelijke redenering kennis zouden genomen hebben, zouden 

ze me nooit meer aangezien hebben. Geplaatst voor de keuze, weigeren of saboteren, heb ik het 

laatste gekozen. En ik meende, en ik meen dat nog, dat ik daarmee en mijn gemeente en het 

algemeen belang een dienst heb bewezen. 

 

Andere maatregelen? Had ik andere kunnen nemen? Natuurlijk heb ik  dat overwogen, maar ik 

kon ze niet vinden. Ik kon niet zeggen dat er in mijn gemeente geen revolutionairen waren. De 

N.S.B.-ers zouden het wel anders hebben verteld. En bovendien baatte dat niet, omdat er 

S.D.A.P.-ers genomen moesten worden, als er geen revolutionairen waren. Evenmin kon ik de 

laatste vooraf waarschuwen, zoals ik dat later bij arrestaties zo menigmaal heb gedaan, omdat 

ik dan ook de S.D.A.P.-ers had moeten waarschuwen en daar was geen beginnen aan, dat 

waren er meer dan 200. 

 

Twee gewetensconflicten. Ik had dus de keus of zelf enkele mannen naar het politie-bureau 

laten brengen of weigeren. Een andere keus was er niet. De eerste keus schiep een 

gewetensconflict. Mijn gevoel zei: Blijf van die mensen af. De tweede keus schiep eveneens een 

gewetensconflict. Mijn geweten zei: Laat door uw weglopen geen gijzelaars nemen en laat er 

niet iets uitlekken, doordat gij de benen neemt. Twee gewetensconflicten waartussen ik kiezen 

moest. Daar was geen ontkomen aan. Ik heb tenslotte het eerste gekozen. Een ander had 

misschien het tweede gekozen. Maar hij moet niet menen dat hij daarmee blijk gaf op een hoger 

standpunt te staan. Dat zou een eigengereidheid zijn, die de na-oorlogse jaren maar al te 

dikwijls ontsiert. 

 

Bezwaren. Het spreekt vanzelf dat er bezwaren waren aan de door mij gevolgde taktiek. In de 

eerste plaats liepen de 3 mensen, die door mij naar het politie-bureau werden gebracht, risico. 

Dat risico, dat ze bij weigering mijnerzijds ook zouden hebben gelopen en waarschijnlijk in veel 

sterkere mate, was niet groot, omdat ik de zekerheid had, dat ze met de sabotage niets hadden 

te maken en de Duitsers aan hen dus niets hadden. Op het ogenblik dat ze werden voorgeleid, 

meende ik dat het risico vrijwel nihil was, omdat majoor Thomson van de Sicherheits-Polizei met 

nadruk had gezegd, dat degenen die niets te maken hadden met de sabotage, onmiddellijk na 
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het verhoor zouden worden vrijgelaten. Wanneer men zich erover verwondert dat ik waarde heb 

toegekend aan de toezeggingen van een Duitser, dan moge ik opmerken, dat de geschiedenis 

zich afspeelde in 1942, toen de Duitsers zich nog enigermate beijverden om hun fatsoen te 

houden. In 1944 en 1945 was dat anders. Toen was een Duitse toezegging waardeloos 

geworden. Maar in 1942 was dat nog niet het geval. Het tweede bezwaar aan mijn taktiek 

verbonden, betreft mijzelf. Ik was mij ervan bewust, dat ik mij bloot stelde aan de beschuldiging 

dat ik de Duitsers behulpzaam was. Was dat waar? Naar de norm natuurlijk wel, maar was ik 

de Duitsers werkelijk behulpzaam? De hele opzet van de Duitsers was, ik herhaal dit nogmaals, 

om een spoor te vinden van de sabotage, om aanknopingspunten te krijgen voor een verder 

onderzoek. En door 3 mensen te sturen, waarvan ik met zekerheid wist, dat ze niets met de 

sabotage te maken hadden, werd die opzet volkomen verijdeld. Kan men dat de Duitsers 

behulpzaam zijn noemen? Gezien de voordelen aan mijn beleid verbonden, meende ik het risico 

van de beschuldiging, dat ik de Duitsers behulpzaam zou zijn, te moeten nemen. Wie zich stelt 

op het standpunt van het algemeen belang, zal, dunkt mij, hiervoor de ogen niet mogen sluiten. 

 

Oordeel in 1942. Hoe dachten in 1942 de mensen in mijn gemeente over mijn beleid? Ik heb de 

volgende morgen direkt een vergadering belegd van het college van B. en W. Ik heb uitvoerig 

meegedeeld wat er gebeurd was en ik heb gezegd dat ik besloten had als burgemeester weg te 

gaan. ‘Dit is nu gebeurd’, zei ik, ‘ik heb gemeend de onaangenaamheden te moeten aanvaarden, 

maar men mag niet begeren, dat ik mij voor een tweede maal aan zo iets blootstel.’ Ik heb in die 

vergadering geen woord van afkeuring gehoord, integendeel. Men vond dat de door mij gekozen 

oplossing onder die omstandigheden de beste was. En men verzocht mij dringend om te blijven 

en de gemeente niet aan een N.S.B.-burgemeester over te leveren. Des namiddags riep ik een 

vergadering bijeen van de voorzitters van de raadsfrakties. Ook daar werd mijn besluit 

goedgekeurd. En hoewel men zich kon voorstellen dat ik de zaak beu was werd mij dringend 

gevraagd om niet te gaan. Aan dat verzoek heb ik na lange twijfel voldaan. Daar heb ik later 

spijt van gehad want het zou tot 1944 duren, voordat ik met goed fatsoen kon wegkomen. Wel 

deden er zich van 1942-1944 moeilijkheden voor, maar ze waren niet van zodanig gewicht dat 

ik de burgerij, in wier midden ik 20 jaar geleefd heb, in de steek kon laten. Dat zou men niet 

goedgevonden hebben. 

 

Heb ik gefaald? Er zullen ongetwijfeld medeburgers zijn, die eerlijk menen, dat ik in 1942 

gefaald heb en die in volle oprechtheid zouden zijn weggegaan, wanneer ze voor dezelfde 

moeilijkheden zouden zijn geplaatst. Maar als het inderdaad zo zou zijn dat ik toen gefaald heb, 

is het dan redelijk om dit ene punt los te beschouwen van alles, wat er in de 4 moeilijke 

oorlogsjaren heeft plaats gevonden en mij alleen naar dit ene feit te beoordelen. Wanneer men 

een eerlijk en rechtvaardig oordeel wil uitspreken, is het dan niet nodig het hele beleid onder 

ogen te zien? Het is toch denkbaar dat iemand op een bepaald ogenblik tekort geschoten is, 

maar dat dit allerminst maatgevend is voor het hele beleid. Ik zou trouwens gaarne de man 

zien, die 4 jaar burgemeester is geweest onder Duitse bezetting en die nimmer gefaald heeft. 

Wanneer de innerlijke gesteldheid niet deugt, dan is falen regel, wanneer de innerlijke 

gesteldheid goed is, dan is falen uitzondering. En moet dan die uitzondering zo zwaar wegen 

dat men de hele man eenvoudig op zijde schuift. Ik kan de redelijkheid van een dergelijk 

standpunt niet inzien.  
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Wiebe van der Sluis, van 1926 tot 1947 burgemeester van Goor 

 

 

Wat deed ik verder? In de eerste 4 oorlogsjaren dat ik burgemeester was, was mijn beleid er 

steeds op gericht om de inwoners van de gemeente de moeilijkheden die de bezetting meebracht, 

zo licht mogelijk te maken en de vijand, zo veel als mogelijk was, afbreuk te doen en tegen te 

werken. Ter kenschetsing geef ik van dit laatste een paar voorbeelden: 

 

Herhaaldelijk kreeg ik orders om mensen te arresteren, die zich hadden onttrokken aan de 

arbeidsdienst of aan de arbeidsinzet. Ik gaf die orders steeds getrouw door aan de politie, nadat 

ik de betrokken mensen gewaarschuwd had. Een en ander heeft tot gevolg gehad dat er in mijn 

gemeente nooit iemand op mijn last gearresteerd is. Natuurlijk kon dat niet gebeuren zonder 

risico mijnerzijds. 

De Duitsers vorderden al het koper van het bovengrondse electriciteitsnet, ze hadden aan koper 

een schreeuwende behoefte. Het ging om 60.000 kg. Het beleid is zo geweest dat de Duitsers 

in totaal 500 kg. hebben gekregen. De rest (59.500 kg.) is op dit ogenblik nog in de gemeente 

aanwezig. 

Ik kreeg de opdracht om een lijst te maken van de jonge meisjes – rijkeluis meisjes – die thuis 

zonder bezwaar konden worden gemist en die men wou inzetten voor Duitse doeleinden. Ik heb 

de lijst nimmer gestuurd. Mijn optreden in de oorlogsjaren is één doorlopende sabotage geweest. 

In den beginnen was dit niet gemakkelijk want het is een methode, die een fatsoenlijk mens 

niet ligt. Het is verwonderlijk dat de bedrevenheid in het saboteren van Duitse maatregelen zo 
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spoedig wende. Ik zou uiteraard van die sabotage nog tientallen voorbeelden kunnen geven, 

grotere en kleinere. 

 

 Mijn vertrek. In september 1944 trokken de Duitse legers, die in Frankrijk verslagen waren, in 

wanordelijke toestand terug en nestelden zich o.a. in Twenthe. Ook mijn gemeente werd 

overstroomd en de Duitsers waren veeleisend. Toen kon ik weinig meer doen voor de burgerij 

en toen ben ik gegaan. Dit  was op 3 oktober 1944. Ik vermeld die datum, omdat in het algemeen 

de mensen, die in september 1944 weggegaan zijn, in kwade reuk staan. Toen, zegt men, was 

het nog een kwestie van een paar weken en dan was de oorlog uit. Door gedurende een paar 

weken onder te duiken, wilde men het zondige verleden uitwissen. Toen ik ging op 3 oktober, 

was de strijd bij Arnhem reeds verloren en het was op dat ogenblik met geen mogelijkheid te 

voorzien, wanneer het einde zou komen. Het duurde inderdaad ook nog langer dan een half 

jaar. Toen ben ik ondergedoken. Ik heb ervaring van het leven als burgemeester onder Duitse 

overheersing en ik heb ervaring als onderduiker. Ik kan naar waarheid getuigen dat het leven 

als onderduiker, ondanks al zijn bezwaren, heel wat behaaglijker is dan het leven van een 

burgemeester onder Duitse bezetting. Ik heb meer dan eens spijt gehad dat ik, de zaak bekeken 

uit een persoonlijk oogpunt, niet eerder gegaan ben. 

 

Conclusies. 

      -  Mijn beleid in 1942 was juist. 

      -  Mocht men mijn beleid in 1942 niet kunnen goedkeuren dan is 

         het toch niet juist mijn gehele beleid naar dat ene feit te   

         beoordelen en te veroordelen.         

   

 

Tot zover de verdediging voorgelezen aan M.A. Sloot door de burgemeester op 4 september 1945, 

in het bijzijn van zijn schoonzoon H.F. Meyer. 

 
Op 14  november 1945 besloot het bestuur van de SDAP van de afdeling Goor een schrijven 

naar de Ereraad te sturen, waarin ze zich schaart achter het standpunt van Van der Sluis. 

Op 14  november werd tijdens en ledenvergadering een motie aangenomen en naar de Ereraad 

gestuurd met als inhoud: 

 
De afdeling Goor, gehoord de uiteenzetting van p.g. V.d. Sluis en de daarop volgende discussie, 

keurt het beleid van p.g. V.d. Sluis in de gehele bezettingstijd en in het bijzonder zijn houding 

inzake de kwestie van de arrestatie van de drie Gorenaren in 1942, goed. 

 
Sloot schreef vijftig jaar later in een artikel:  

 

Mijns inziens schuilt de waarde van dit artikel in de apologie (verweerschrift) van burgemeester 

Van der Sluis. Deze mag niet verloren gaan. Stellig zal ze niet iedereen overtuigen, zoals we 

zagen in de uitspraak van de Ereraad. In verzetskringen wordt de daad nog altijd veroordeeld.  

 

Ook in de familiekring van de drie gegijzelden is de daad nog altijd levend. Betsie Kappert, 

dochter van G.J. Kappert kan zich nog heel goed de beruchte nacht in het jaar 1942 

herinneren. Ze was toen een meisje van acht jaar. Het gezin werd omstreeks twaalf uur in de 

nacht ruw gewekt in de woning aan de Kerkstraat. Vader Kappert, toen ongeveer veertig jaar 

oud, werd naar Almelo gebracht en later naar het beruchte kamp Amersfoort. Het huis werd 

door de Nederlandse politie verzegeld en pas na negen dagen weer vrijgegeven. Vader was 

nooit politiek actief geweest, nooit lid van de SDAP of OSP. Wel heeft de burgemeester later 
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Kappert laten komen en hem uitgelegd waarom hij gearresteerd was. Nooit kwam vader in het 

gezin hierop terug. Dini Zwierink, dochter van de gegijzelde J.T. Zwierink vertelde in het jaar 

1989 aan Sloot ongeveer hetzelfde verhaal. Het gezin woonde toen aan de Iependijk. Vader 

was monteur, later chef-machinist bij de Twentse Stoomblekerij. Dini was toen elf jaar. Ze 

herinnert zich dat tijdens vaders verblijf in Amersfoort de bekende verzetsman J.H. Scheps 

haar moeder bezocht en financiële hulp aanbood; die hulp werd geweigerd. Ze vertelt dat 

moeder destijds niet heeft geweten dat de burgemeester opdracht had gegeven om haar vader 

te gijzelen. Ze dacht dat de Duitsers hiervoor verantwoordelijk waren. Vader kwam sterk 

vermagerd terug en stierf in het jaar 1971. Moeder bleef de rest van haar leven rancuneus, 

vooral omdat nooit een verklarende verontschuldiging werd gegeven. Bij de twee dochters van 

J. Megelink, de derde gegijzelde was dat gevoel even sterk. Ze wilden Sloot, die de kinderen 

van de gegijzelden opzocht niet ontvangen. Ook moeder Zwierink weigerde hem te ontvangen. 

Daarom is alleen bekend dat J. Megeling kort na zijn terugkomst uit Amersfoort lid werd van 

de NSB. Om moeilijkheden met zijn collega’s te voorkomen werd hij als gemeentearbeider 

geplaatst bij de vuilnisverwerking. Na een halve eeuw zijn de littekens in de familie niet meer 

zo schrijnend. De direct betrokkenen zijn inmiddels overleden en voor de tweede generatie is 

het geen angstige droom meer.     

 

 

Onderduikershol  
  

   

 

22 november 2013. Onder grote belangstelling is in een bos bij boerderij De Lookappe aan de 

Kerkweg in Markelo een gedenksteen onthuld naast een gereconstrueerd onderduikershol uit 

de Tweede Wereldoorlog. De familie Hoek uit Goor heeft in dat bos van begin 1943 tot eind 
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1944 in een hol in de grond ondergedoken gezeten. Tijdens het verblijf in het onderduikershol 

is ook een baby geboren: Adri Hoek.   

 

De Joodse Omroep vertelt het verhaal van de familie Hoek uit Goor. In die  documentaire komt 

onder meer Aharon Hoek aan het woord, die in januari 1944 onder de grond is geboren. De 

kuil die zijn ouders deelden met vier andere familieleden was drie bij twee meter. Voor Aharons 

moeder, Corrie Hoek, was het hartverscheurend om nog diezelfde avond haar zoontje mee te 

moeten geven met het verzet. Het is het tweede kind al dat ze moest afstaan om het zo te 

redden van de nazi-terreur. Aharon krijgt bij zijn pleegouders de naam Adri. Hij zelf en zijn 

ouders overleefden de oorlog. Drie andere familieleden ook, alleen Diena Hoek niet; zij is 

waarschijnlijk in de kuil ziek geworden en is aan tuberculose overleden.  

 

Selma Hoek uit Goor vertelt in de documentaire samen met haar broers over hun ouders die 

ook in de kuil ondergedoken zaten: Roza Hoek-From en Izak Hoek. Het bijzondere is dat 

moeder Roza tijdens de oorlog ook onder de grond ondergedoken zat, in een hol in het 

Valtherbos in Drenthe. Selma is na de dood van haar moeder op zoek gegaan naar de roots 

van haar moeder om erachter te komen wie ze nu werkelijk was. Een bezoek aan het hol in 

Drenthe maakte veel emoties bij haar los. 

 

 

 

Onderduikershut Valtherbos 

 

 

Het onderduikershol in Stokkum waar de familie Hoek was ondergedoken is opgeruimd. 

Ervoor in de plaats is de schuilplaats aan de overkant van de weg die in 2013 samen met een 

gedenksteen is geopend.  

 

 

Johan Slot  

 

Johan Slot is de zoon van Albert Jan Slot en Trui Wolfs. Hij is geboren aan de Julianastraat, 

in het huis waar nu Peddemors woont, naast  Eertink (Zwik). Hij is de kleinzoon van Slot 

bakker van de Dorpsstraat en een neef van de melkboer Slot. Zijn moeder is geboren aan de 

Rondweg op het erve de Vennen, naast erve de Kruuder, rechts achter het huidige viaduct 
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(vanaf de Rijssenseweg). Johan is voeger van beroep, en geen metselaar, zoals vermeldt op de 

site van het ereveld te Loenen. Johan heeft voor zijn trouwen gewoond bij Ten Brinke aan de 

oude Deldenseweg. Op dat adres stond hij ook ingeschreven toen hij trouwde op 23 april 1943 

met Hendriena Keuzink uit Goor. Het echtpaar woonde aan de Achterstraat te Goor. Daar 

werd op 26 september 1943 zoon Albert Jan Slot geboren. Johan Slot sloot zich aan bij het 

verzet in Goor tegen de Duitsers. Toen hij met een tas met onderduikgegevens naar 

Amsterdam ging werd hij op 23 augustus 1944 op de terugweg tijdens een razzia in de trein 

bij Amersfoort opgepakt. Via verschillende kampen kwam hij uiteinde terecht in kamp Husum 

Schwezing bij Neuengamme, bij de Deense grens. Daar is hij overleden als gevolg van een 

longontsteking. Dat is de officiële versie van zijn dood. Het verhaal dat in de familie Slot wordt 

verteld is omdat hij weigerde een opdracht uit te voeren en dus niet wilde meewerken hij dood 

werd geslagen. Niemand kan dat verhaal echter bevestigen en degene die erbij was ligt op de 

erebegraafplaats te Loenen. Bron: Albert Jan Slot, zoon van Johan Slot. 

 

 

 

Identiteitsbewijs van Johan Slot, uit de collectie van Bert Slot. Bert is de zoon van Johan; hij 

is geboren op 26 september 1943. 
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Johan Slot, collectie Bert Slot  

 

Het kamp Husum-Schwesing was tijdens de Tweede Wereldoorlog een buitenkamp van het 

concentratiekamp Neuengamme. Het kamp Husum-Schwesing lag in Noord-Friesland, in het 

toenmalige Engelsburg (tegenwoordig een deel van Schwesing) en op ongeveer vijf kilometer 

ten noordoosten van Husum. Het kamp werd op 26 september 1944 in gebruik genomen als 

onderdeel van een veel grootschalige fortificatie, bekend als de Friesenwall. Het kamp bestond 

uit negen barakken, waarvan er een voor de verzorging van zieken bestemd was. 

Het kamp heeft slechts drie maanden bestaan. Gedurende de herfst van 1944 hebben er in 

totaal vijfentwintighonderd mensen uit veertien landen gevangengezeten, van wie tussen de 

driehonderd en vijfhonderd dit verblijf niet overleefden. Het overgrote deel van de slachtoffers 
was Nederlander. Op 25 september 1944 werden ongeveer vijftienhonderd gevangenen met 

veewagons van de Deutsche Reichsbahn vanuit Neuengamme hierheen gebracht, op 20 

oktober volgden nog eens duizend gevangenen afkomstig uit Neuengamme. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buitencommando
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concentratiekamp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neuengamme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Friesland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schwesing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Husum_(Noord-Friesland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fortificatie
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Friesenwall_(Tweede_Wereldoorlog)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barak_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Reichsbahn
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Het kamp stond van september tot november 1944 onder leiding van Hans Hermann Griem, 

een SS-Untersturmführer. 

 

Johan Slot en Hendriena Keusink, 23 april 1943, collectie Bert Slot.  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans_Hermann_Griem&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutzstaffel
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De gevangenen moesten in het moerassige gebied onder toezicht van de kapo's allerlei 

werkzaamheden ten behoeve van het Duitse leger verrichten, zoals het graven van 

tankgrachten. Ze stonden daarbij de hele dag in het koude water. 's Morgens en 's avonds 

werden ze door de straten van Husum gedreven. De inwoners van Husum moesten ook lijken 

naar het kerkhof brengen.  

In december 1944 was de Friesenwall als gevolg van de nieuwe militaire situatie nutteloos 

geworden, waarop het kamp Husum-Schwesing werd opgedoekt. Alle overlevenden werden 

teruggebracht naar Neuengamme. 

Johan Slot is aangekomen in het kamp Husum Schwesing (het buitenkamp van 

Neuengamme) vanaf kamp Sachsenhausen bij Berlijn op 10 september 1944. Hij was 

gedetineerd in kamp Amersfoort en werd doorgestuurd naar kamp Vught. In kamp Vught 

verbleef hij van 5 september tot 10 september 1944. Dan wordt hij overgeplaatst via kamp 
Westerbork naar kamp Sachsenhausen bij Berlijn en blijft er tot 16 oktober 1944. Vandaar 

wordt hij overgeplaatst naar kamp Husum Schwesing  waar hij op 9 november 1944 overlijdt. 

Het kampnummer van Johan Slot was 49604.   

 

 

       

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapo
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Deldensestraat, café Heeckeren, later café Redeker Oplaat Ongena Meerkoet, nu Buddy’s 

 

 
 
De Zon 
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Zwembad De Whee  

Vanaf 1902 was er al sprake van een zwemgelegenheid op de plaats waar de Holtdijksbeek 

(Potbeek) en de Regge samenkwamen. Er waren zelfs badhokjes en rieten matten om 

nieuwsgierige blikken tegen te houden. En er was een ligweide.  
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Met man en macht is er gewerkt in de jaren dertig om een zwembad te verwezenlijken. Iedereen 

werkte samen: notabelen, fabrikanten en de burgerbevolking. De mensen uit Goor, op dat 

moment vijfendertighonderd, brachten het hoge bedrag op van 3.757 gulden. En dat ondanks 

de crisis. Op 23 mei 1931 vond de feestelijke opening plaats onder de opgewekte klanken van 

Apollo. In 1932 werd de Goorsche Zwem- en Poloclub opgericht. De Goorse Zwemclub, later 

De Whee, heeft onder leiding van Henny Alink veel zwemtalent voortgebracht. Het grootste 

talent van deze club was Hinkelien Schreuder. In 1999 maakte ze haar internationale 

zwemdebuut. Ze nam deel aan de jeugskampioenschappen in Moskou. Ze vestigde in haar 

carrière tientallen records en haalde veel medailles. In 2001 werd Hinkelien gekozen tot 

sportvrouw van het jaar. Na meer dan tachtig jaar heeft de gemeente besloten het zwembad 

te sluiten en de baden in Delden en Markelo op te knappen. Bron: Canon Hof van Twente. 
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De Potbeek valt in de Regge 

Op deze plek, waar Oude Beek (Regge) en Houtdijksbeek (Potbeek) samenkomen, was het 

eerste Goorse zwembad. De foto is gemaakt in 2010. De verhoging is de oude vuilnisbelt van 

Goor. 
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Football Club (GFC) is de oudste voetbalclub van Goor. Op 7 oktober 1907 werd de club 

opgericht, tijdens een bijeenkomst in Café Neuf. De eerste voorzitter werd Tammo de Ligny. 

GFC is in 2007 de zevende Twentse voetbalclub die de honderd jaar haalt. 

GFC begon met voetballen op de velden bij 'Sjoris', bij de gratie van de graaf van het Weldam, 

die daarvoor toestemming gaf. Al snel verhuisden ze naar de velden onder aan de Herikerberg, 

bij de 'Waag'nmaker'. Na een tussenstop op de Höfte (beter bekend als de Schoolfeestweide), 

speelde ze meer dan veertig jaar (vanaf 1932) op de Horst. Dit complex aan de Deldensestraat 

werd een tijdje (tot 1964) gedeeld met zustervereniging vv Twenthe. Hier stond ook een mooie 

oude houten tribune, in Engelse stijl, die vele clubs jaloers maakte. 

 

 

Oefenwedstrijd GFC-FC Twenthe, 4 juli 2018 
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Sinds 1975 speelt GFC op het complex Heeckeren. Begonnen met  twee velden en een 

oefenhoek, is het complex voorzien van kantine, kleedkamers, een derde en een vierde veld, 

een nieuwe tribune en sinds 2006 een vier tegen vier kunstgrasveld. Ook sinds 2010 hebben 

ze op de zogenoemde oefenhoek een heel nieuw kunstgrasveld van de gemeente gekregen. 

Deze is niet alleen in gebruik van GFC, maar ook voor andere jeugd. De gemeente noemt het 

daarom ook een Openbaar Kunstgrasveld. 

Na de oorlog speelde GFC meestal in de derde of vierde klasse. Kampioenschappen werden 

behaald in 1949, 1952, 1969, 1982 en 2002. Promotie via de nacompetitie was er in 1999 en 

2005. 

Binnen GFC zijn diverse groeperingen actief. Vooral de Supportersvereniging met meer dan 

vierhonderd leden is al sinds 1946 actief en is verantwoordelijk voor vele activiteiten, maar 
ook heeft zij vele verbouwingen op het complex geïnitieerd. Sinds begin jaren negentig is er de 

Stichting Vrienden van GFC, die de vereniging financieel ondersteunt. De club van honderd 

is opgericht op weg naar het honderdjarig jubileum. 
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Op 7 oktober 2007 bereikte de club de honderd jaar, sinds oktober 2006 waren er diverse 

festiviteiten geweest die bij dit jubileum horen. Het jubileumjaar werd geopend door een feest 

van de Supportersvereniging op 6 oktober 2006, met een Duits thema 'Das Fest'. De avond 

begon met de opening van het kunstgrasveldje, vernoemd naar Toon Groothengel, oud-

voorzitter van zowel GFC als de Supportersvereniging. Om middernacht werd door de twee 
nog levende ereleden, Jan Wiemerink en Johan Alink, een vuurwerk aangestoken om het jaar 

officieel te openen. 

 

Opgraving in de Spoorstraat 

 

In het archief  van Twickel bevindt zich een originele acte van transport uit 1412 waarin Roelof 

van den Damme overdraagt aan Herman 11 van Twickelo onder anderen ‘dat huis van 

blankenvoerde dat ghelegen is in de olde stat to goer’.  Ongetwijfeld moet dit huis in de 

Spoorstraat hebben gestaan omdat de straat vroeger Blankenvoort werd genoemd. Met de 

komst van de spoorlijn Zutphen-Hengelo in 1865 werd de straat Spoorstraat genoemd. Met 

de afbraak van het pand van Oosterbaan werden bij de graafwerkzaamheden kloostermoppen 

aan de oppervlakte. Bovendien werden er fragmenten van een houten beschoeiïng, lopende in 

een boog west-noord-oost zichtbaar. De grond is daar zo drassig dat het waarschijnlijk gaat 

om de beschoeiïng van een voormalige gracht. De noordgevel van het Oosterbaanpand, dat in 

1855 is gebouwd, was aan het verzakken en stond acht centimeter uit het lood. De fundering 

waren versterkt met een aantal grote veldkeien. Hier heeft dus het Huis Van Blankenvoorde 

gestaan dat was omgeven door een gracht.  

De panden van Oosterbaan aan de Spoorstraat 2 en Grotestraat 117 werden gebouwd in 

opdracht van Schlüter, die er een hotel vestigde. Het hotel had destijds de grootste zaal van 

Overijssel. Enige jaren later werd uitgebreid en werd het pand Grotestraat 119 gekocht.  

    

 

Hotel Woolderik, rechts 



 
 

374 
 

 

 

In het pand was de koffiekamer van het hotel. In 1885 waren er in Goor drie grote hotels. 

Door de toenemende textielindustrie en de paardenmarkten bleven steeds veel buitenlandse 

kooplieden enkele dagen in de stad. Er werden op de markten zo’n zeventienhonderd paarden 

verhandeld. Toen in 1890 Schlüter naar Middelburg verhuisde werden de panden verkocht 

aan Bart Ten Haller met uitzondering van het pand Grotestraat 119. Dit pand werd gekocht 

door de Hengelose Bierbrouwerij.  Wooldrik en Beuter exploiteerden het pand onder de naam 

‘Hotel-Restaurant-Pension J. Wooldrik. In 1925 werd door Branderhorst hotel Centraal 

begonnen. De familie kwam uit Eefde waar ze eigenaar waren van hotel De Laatste Stuver. 

Omstreeks 1970 werd het pand verbouwd en werd er de speelgoedwinkel van Ton Oosterbaan 

gevestigd. Ton gebruikte de paarden- en rijtuigenstalling aan de Possestraat als opslagruimte. 

In 1995 werd besloten om te stoppen met de speelgoedwinkel. De gebouwen zijn afgebroken 

en hebben plaats gemaakt voor andere gebouwen. Bron: Goor Gisteren.    
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Grotestraat links 

hotel Kobes, rechts 

smederij, nu bistro 

de Olde Smidse  

 

 

 

 

 

 

Links, stations koffiehuis Spoorstraat 

 

 

De Bandijk 

 

Wie vanaf de kant van Markelo Goor binnenrijdt, heeft niet de indruk over een dijk te rijden. 

Toch stond het tracé vanaf even oostelijk van het voormalige tolhuis tot aan groenteboer 
Wiemerink eeuwenlang bekend als de Goorse Bandijk. In 1248 was de laatste graaf van Goor 

door de bisschop van Utrecht verdreven en kwam Goor rechtstreeks onder diens rechtsgebied 

(ban). De bisschop nam periodiek zijn intrek op de burcht aan de noordoostelijke rand van 
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Goor, maar kon deze plek zeer moeilijk bereiken vanwege het moerassige gebied. Daarom liet 

de bisschop een dijk aanleggen waardoor hij met droge voeten zijn regionale bestuurscentrum 

kon bereiken. De dijk, die rond 1280 zal zijn aangelegd en als één der eerste 

waterstaatkundige werken in Overijssel kan worden beschouwd, was zo hoog dat het water er 

niet overheen kon spoelen en zo breed dat twee wagens elkaar konden passeren.   
 

Bij graafwerkzaamheden in de Langestraat en de Molenstraat te Delden in 1988 werd er een 

knuppelweg gevonden, een bestrating van drie of vier lagen houten stammetjes die tussen 

1275 en 1380 aangelegd moet zijn.  Dergelijke knuppelwegen kwamen ook in andere plaatsen 

voor, onder meer in Borne en Haaksbergen. In de 16de eeuw werd de Bandijk in Goor nog op 
die manier bestraat. 

 

De onderhoudsplicht van de dijk berustte bij een groot aantal Twentse marken, die elk een 

bepaald gedeelte voor hun rekening moesten nemen. Drie keer per jaar werd de dijk 

geschouwd. De eerste schouw vond plaats op de eerste zondag na 17 september (Sint 

Lambertus), de volgende veertien weken later en de derde vier weken daarna. De richter van 

Kedingen stelde als dijkgraaf in aanwezigheid van de burgemeester van Goor en van de 

gezamenlijke bandijkplichtigen een viertal vragen waarop de boerrichter van de belangrijkste 

marke De Lutte moest antwoorden. Die vragen gingen over het aantal personen dat elke marke 

beschikbaar moest stellen, over de boete ingeval van verzuim, hoe breed en hoe hoog de dijk 

moest blijven en welke instantie moest beoordelen wat er aan de dijk gerepareerd moest 

worden. Nadat de laatste vraag beantwoord was schudde de boerrichter van de Lutte een zakje 

noten leeg die door de aanwezige kinderen enthousiast werden opgeraapt.  

Dat het een waterrijk gebied was moge blijken uit het feit dat er zich in de Bandijk, die 

ongeveer vijftienhonderd meter lang was, vier bruggen bevonden. Die moesten worden 

onderhouden door de marken van wie de namen aan de bruggen werden verbonden. Zo mocht 
de overgang over de Regge (daar ook wel Oude Beek genoemd) bij Huize Scherpenzeel zich 

naast de officiële naam van Rossmansbrug ook Berghuizerbrug laten noemen. Dat was omdat 

daar sprake was van twee onderhoudsplichtigen, te weten Goor en Berghuizen.  

 

 
 

Berghuizerbrug over de Regge, ook wel Rossmansbrug genoemd.  
 

 

Ter hoogte van de huidige Van Kollaan lag de Woolderbrug. Nabij de huidige ABN/Amrobank 
kruiste de Bandijk de Poelsbeek en daar lag de Stoetenbrugge. Daar moesten de marken 

Beckum en Stepele zorgen voor een degelijke conditie van de brug. Tenslotte was er ter hoogte 

van de huidige Spoorstraat ook nog een oeververbinding over een kanaaltje dat zorgde voor 

de waterlinie rond Huis ten Blankenvoorde. Daar lag de Losserdijkbrug.  

 

https://www.entoen.nu/image/2017/7/1/07_03_20rosmansbrug.jpg(mediaclass-fancybox-big-img.5a17fc1f47109709397ae88813c748b421ef8e41).jpg
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Hoewel het onderhoud in theorie goed was geregeld, kwam er in de praktijk niet al te veel van 

terecht. Het heeft veel kosten en inspanning gevergd om er na 1813, toen de provincie er zich 

mee ging bemoeien, een ‘klasse 1’ weg van te maken. Na de oorlog maakte de Bandijk deel uit 

van de E8, die tot 1974 als belangrijkste hoofdweg van Amsterdam naar Berlijn gold en de 

huidige Hofkernen Markelo, Goor en Delden doorkruiste. Bron: entoen.nu.  

Bandijken komen vaker voor. Denk maar aan de dijk ten noorden van Deventer die langs de 

linker IJsseloever loopt. Die dijk heeft ook de naam Bandijk. De bisschop van Utrecht woonde 

wanneer hij Twenthe bezocht op de burcht in Goor. Hij liet door het lage gebied een verhoogde 

weg aanleggen. Die weg lag dus in zijn rechtsgebied. Zijn gebied werd ook wel een ban 

genoemd. Die weg was dus geen waterkering. Advokaat Racer is van mening dat de Bandijk 

niet voor 1390 is aangelegd.  

De tijd wanneer het zij vastgesteld is mij nog niet gebleeken. Waarschijnlijk is dit gebeurd na 
het jaar 1390. Want in dat jaar vindt men nog gewaagd van diepe wegen en veele bruggen bij 

de stad Goor die, nevens de poorten en vestingwerken der stad, door derselver inwoonenren 
moesten onderhouden worden; tot verlichting van welk bezwaar zij het recht van eenen stadstol 
of weggeld verkreegen hadden. 

Snuif was het daar niet mee eens omdat er volgens hem omstreeks het jaar 1390 sprake zou 

zijn geweest van een aanpassing van het bestaande toltarief. Dit in verband met de veranderde 

waarde van het geld en de tol. De Bandijk was er toen dus al. Snuif dacht dat het ontstaan 

van de Bandijk in dezelfde tijd was toen bisschop Jan van Vierneborch in 1365 een landbrief 

deed rondgaan. G.J. ter Kuile denkt dat de oorsprong van de Bandijk gezocht moet worden 
voor het midden van de elfde eeuw, in de grafelijke tijd. Wanneer de dijk door de bisschop zou 

zijn aangelegd waarom zou de bisschop dan een paar marken hebben vrijgesteld van 

onderhoud. Hij was immers de landsheer van alle marken van Twenthe. Pastoor Rientjes 



 
 

379 
 

dateerde de Bandijk in de bisschoppelijke tijd. Hij wees op de overeenkomst welke er bestaan 

zou hebben tussen de Holterdijk, ten westen van Holten en de Bandijk. Beiden moesten 

worden onderhouden door de Sallndse en Twentse marken. Rientjes dacht dat beide dijken 

een onderdeel waren van de oude weg van Deventer naar Twenthe. Hij vond het voor de hand 

liggen dat de gemeenschappelijke landsheer, de bisschop van Utrecht, beide dijken had laten 
aanleggen teneinde ook in de natte winter zijn gebied in het oosten zo comfortabel mogelijk te 

kunnen bereiken. 

In een brief van een Goorse magistraat van 31 maart 1785 staat geschreven over de tolheffing. 

De stad Goor beklaagt zich bij de gemeente Deventer over de moeilijkheden welke zij 

ondervond bij het innen van de tol. Goor wees op de rampspoeden van oorlogen en branden 

en dat tengevolge daarvan alle papieren en origenele brieven geroofd of verbrand zijn. 

Deze stadt heeft egter het genoegen gehad niettegenstaande dit verlies in allen opzichten te 
genieten die regten welke haar uit hoofde dier geroofde of verbande octrooyen en charters 
competeerde zoo hebben we, om een voorbeeld aan te halen, sedert onheuchlijke tijden gezien 

dat zonder tegenstand van iemand meest alle steden en dorpen in Twenthe en ook Holten in 
Salland ieder zijn gezette steck in onse straat of zo genaamde Ban Dijck moeten maken. Van 
welk tol of weggeld niemand geëximeert (vrijgesteld) is, als diegeene welke den Bandijk helpen 
maken en dan nog niet verder als met hun eigen en geene koopmansgoederen. Wij willen ons 
niet inlaten in een detail hoeveer UwEd. Hoogagtb. privilegie-brief de A 1328 op ons al of geene 
directe betrekking heeft. Maar wij geven in U altoos billijke en onpartijdige overweging of het 
niet allerwaarschijnlijkst, ja bijnae zeker is, dat Uwe predesseuren (voorgangers) nimmer van 
intentie geweest zijn dat tolvrijheit, waarvan gemelde octrooy gewag maakt, zoude betrekking 
hebben en effect sorteren ten projudictie (nadeel) van den tol of weggelt dezer stadt. Het is 
derhalve naar mijn mening verantwoord te stellen dat de Bandijk er in 1328 er al was.  

Het eindpunt van de Bandijk was tussen de huidige Spoorstraat en Schoolstraat, net voorbij 

kasteel Blankenvoorde. Het Schild werd in het midden van de dertiende eeuw opgehoogd.  

Voordien was het moearsgebied. Deze operatie was omstreeks 1280 voltooid. Wanneer de 
Bandijk zou dateren van voor 1280 zou deze ongetwijfeld zijn doorgetrokken tot aan de burcht 

bij het Schild. Geerts denkt dat de Bandijk omstreeks het jaar 1280 werd aangelegd. Voor die 

tijd was er een weg met bruggen en een voorde. 

Drie keer per jaar werd de dijk geschouwd. Voor de schouw was er echter een ritueel. Nadat 

de boerrigter van De Lutte de laatste vraag had beantwoord schudde hij een zakje met noten 
leeg welke door de kinderen werden opgeraapt. De burgemeester van Goor had een theorie 

over de herkomst van het ritueel.  In het antwoord op de protestbrief van de boermannen van 

de boerschappen Volthe, Dulder, Gamelke, Lemselo, Rossum en Hasselo dacht hij te weten 

waar dat bizarre gebruik vandaan kwam met betrekking tot de Bandijk. De boerschappen 

lagen in Weselo, Canton Oldenzaal en zij maakten bezwaar tegen het ‘boeten van het stroyen 

van noten’ hetgeen zij ‘bisar gebruik’ noemden dat nodig afgeschaft moest worden. De Goorse 

magistraat was het er niet mee eens en verklaarde: 

Het is zeer mogelijk en gansch niet absurd dat die noten tot een schadevergoeding aan de 
Goorsche jeugd worden gegeven voor de bosschen die waarschijnlijk op de Bandijk hebben 
gestaan en bij het aanleggen der weg hebben moeten worden opgeruimd. Waaruit niet zonder 

grond van waarschijnlijkheid, bij gevolgtrekking kan worden afgeleid, dat de weg, die bevorens, 
volgens overlevering zeer moerassig was en dus van veele bruggen heeft moeten vorozien 
worden, die nog bestaan, en wier onderhoud zeer kostbaar is, meer uit belang voor de 
dijkplichtigen alswel voor die van Goor is aangelegd, dewijl de eerste niet alleen tot het 
onderhoud van dien zelfs tot een zekere schadevergoeding aan die van Goor verplicht zijn, 
ofschoon requestranten dit nu met de naam van bisarre gebruiken en verouderde dwaasheden 
willen bestempelen, doch zonder eenigen grond. 

De eerste schouw vond altijd plaats op de eerste zondag na Sint Lambertus (17 september) en 

de twee volgende ‘op den veertienden en op den vierweekschen dag daarna’.  De Bandijck 

Zedule van de Stad Goor is bewaard. De richter van Kedingen was de dijkgraaf. Hij stelde drie 

vragen waarop de boerrigter van De Lutte antwoord gaf. Aanwezig waren de burgemeester van 
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Goor en de bandijkplichtigen. De marke de Lutte was de hoogste marke van de Dingpligtigen. 

De eerste vraag ging over het aantal personen dat elke marke beschikbaar moest stellen. De 

tweede over de boete welke men verschuldigd was bij verzuim. De derde over de vraag welke 

instantie tijdens de schouw moest beoordelen wat er eventueel aan de dijk gerepareerd diende 

te worden. De dijk moest zo hoog zijn dat het water er niet overheen kon spoelen en zo breed 
dat twee wagen elkaar konden passeren. Na deze vragen en antwoorden werd overgegaan tot 

de eigenlijke schouw.  

Om Een uur, teneinde dezelve voor Kerktijd afgelopen zij, en niemand in het uitoefenen van den 
godsdienst gestoord word. 

Elke dijkplichtige of diens plaatsvervanger moest dan op zijn ‘perk’ staan om te horen wat er 

precies aan zijn perk moest gebeuren. Men liet nog al eens verstek gaan omdat de Twentse 

marken eeuwenlang waren verplicht tot het onderhoud van een dijk waarvan zij naar hun 

oordeel niet het minste voordeel hadden. De burgemeester van Goor was van mening dat zij 

wel degelijk gebuik maakten van de Bandijk wanneer zij hun granen naar Deventer wilden 

brengen en terug kwamen met de goederen uit Deventer. Dan was er nog een kwestie waarover 

men zeer geirriteerd was. Het gebeurde nog wel eens dat tijdens de eerste schouwdag een 
dijkplichtige bij een Goorse inwoner tegen betaling zijn middagmaal kreeg. Dat zou voor de 

bewoner de consequentie hebben dat hij daardoor verplicht was gedurende het gehele jaar het 

toezicht op het betreffende perk te houden, aldus de briefschrijvers. Nee, zei de burgemeester, 

zo is het niet. Weliswaar is hij verplicht gedurende de tweede en derde schouw op het 

betreffende perk aanwezig te zijn en moet zijn woning worden beschouwd als het domicilie 
van de betreffende dijkplichtige, alwaar eventuele gebreken worden gemeld, maar van enige 

onderhoudsplicht is geen sprake.  

Ook Goor toonde weinig interresse om haar perken naar behoren te onderhouden. De tollen 

waren opgeheven waaruit het onderhoud gefinancierd kon worden. De burgemeester van Goor 

had de prefect regelmatig verzocht de tollen weer in ere te herstellen. Maar nooit werd op dit 

verzoek antwoord ontvangen. Goor had vier tollen, aan de Markeloseweg, aan de Enterweg en 
twee in Enter. Het gevolg daarvan was dat Goor, evenals de ondersplichtige marken, zich 

weinig meer aantrokken van de Bandijk met alle gevolgens vandien. Niet alleen de weg, maar 

ook de vier bruggen in de dijk verkeerden in zeer slechte staat. Bovendien moest Goor nog 

drie bruggen onderhouden welke niet tot de Bandijk behoorden. Vanaf 28 oktober 1815 kwam 

de Bandijk dan ook ten laste van Waterstaat. En op 10 april 1820 besloot de koning het beheer 
en de directie van de grote wegen in Overijssel aan Gedeputeerde Staten over te dragen. Bron: 

Goor Gisteren, G. J. Geerts. 

 

De gilden 

 
Gildebroeders maeckt plezieren 
Met muziek vroeg ende laet; 

Laet ons saam het jaerfeest vieren, 
Van de maagd Cecilea. 

Zo werd er in de twintigste eeuw gezongen in de jeugdbeweging te Goor. De jongeren grepen 

in woord en daad terug op een oeroud fenomeen. In Goor waren eeuwenlang gilden actief, die 

als economische beroepsgroep ook een belangrijke sociale functie vervulden. In 1740 

gebruikte een stel gildebroeders tal van ‘verteringe tot laste van het Winkeliers en Kramers 

Gilde.’ De nazaten van deze gildebroeders houden het ‘plezier maecken’ nog altijd hoog op het 

jaarlijkse School- en Volksfeest. 
 

Als je in de Middeleeuwen een ambacht wilde uitoefenen moest je lid zijn van een gilde. De 

gilden waren bedoeld om de concurrentie van buiten te weren en de kwaliteit te garanderen. 

Men mag aannemen dat Goor in de Middeleeuwen ook al gilden heeft gekend. Gildebrieven 
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uit die tijd zijn niet bewaard gebleven. Mogelijk zijn die bij de grote brand van 1647 verloren 

gegaan. Bij die brand ging ook het raadhuis met het hele archief verloren. Een drietal latere 

gildebrieven zijn bewaard gebleven: van de Schneiders en Scherers (kleermakers) uit 1633, 

van de Linnen- en Doeckmaeckers (linnenwevers) uit 1668 en van de Cramers ofte Winkeliers 

uit 1706. Er zullen ongetwijfeld meer gilden zijn geweest. 

De gildebrief was in feite een officieel contract tussen het stadsbestuur en de leden van het 

gilde. Het gilde stelde niet zijn eigen reglement op. Dat werd voorgeschreven door het 

stadsbestuur. In de gildebrief werden allereerst het bestuur van het gilde en het lidmaatschap 

vastgelegd. De gildebroeders kwamen minimaal eenmaal per jaar bij elkaar en dan werden 

nieuwe leden toegelaten, nieuwe regels goedgekeurd of afgewezen en functionarissen gekozen. 
Beslissingen werden gewoonlijk genomen door meerderheid van stemmen door de 

gildemeesters. Verder werden de verplichtingen ten opzichte van elkaar en tegenover de 

burgerij vastgesteld. In de gildebrief kwamen ook de verplichtingen te staan die het gilde had 

ten opzichte van de stad, vooral betreffende de veiligheid en de verdediging van de stad. Om 

lid te kunnen worden van een gilde moest je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je moest het 

‘borgerschap’ van de stad Goor hebben en je moest kunnen aantonen dat je vrij man was, dus 
geen lijfeigene. Als je Joods was of een buitenechtelijk kind, dan kon je niet toetreden tot een 

gilde. De toekomstige leden moesten een proeve van bekwaamheid afleggen en entreegeld 

betalen, waarvan de helft voor het gilde en de helft voor de stad was. 

De kleermakers waren in die dagen blijkbaar geen bange jongens, want ze waren verplicht een 

‘roorgeweer’ te hebben in ‘haaren behuysingen’ en ze moesten altijd klaar staan om de stad te 
verdedigen. Gezien de talloze aanvallen die Goor te verduren heeft gehad, was deze 

verplichting van de gildebroeders geen sinecure. Er zullen de nodige broeders gesneuveld zijn 

voor hun stad.  

 

Roergeweer  

Uit een contract uit 1780 blijkt dat er op dat moment negenentwintig leden van het 

winkeliersgilde woonden in Goor. Het stadsbestuur wilde een beek laten uitbaggeren maar 

had daar geen geld voor. Het winkeliersgilde echter kwam te hulp, zoals duidelijk wordt uit 

een contract dat burgemeester Johan Bernard Auffmorth namens het stadsbestuur 
opmaakte. Uit dat contract blijkt dat de gemeente ontvangen heeft van monsieur Hendrik 

Schimmel als gildemeester van de stadt Goor ‘68 guldens en 16 stuvers’.   
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Bommenberend 

 

Christoph Bernhard von Galen maakte dankzij zijn strijdlust en gebruik van brandbommen 
in Nederland naam als Bommen Berend. Hij werd in 1650 op vierenveertigjarige leeftijd tot 

bisschopvorst van Munster gewijd/gekroond en leek oorlog voeren hogere prioriteit te geven 

dan zielzorg aan de gelovigen binnen zijn diocees. De bisschop meende met de Republiek van 

de Verenigde Nederlanden nog een appeltje te schillen te hebben over het bezit van de 

heerlijkheid Borculo. 

Met twintigduizend voetknechten en tienduizend ruiters trok hij op 22 september 1665 deze 

streken binnen. Dat hij het niet alleen op Borculo gemunt had, laat zich, gelet op het aantal 

man- en paardenkrachten, wel raden. De invasie verliep voor Bommen Berend voorspoedig. 

Diepenheim viel op 25 september, Borculo vier dagen later. In het waterrijke Goor wordt in de 

annalen op 17 oktober melding gemaakt van de inkwartiering bij honderddrieëntwintig Goorse 

gezinnen van één of meer Munsterse soldaten. 

Er was één inwoner in Goor die het onheil uit het oosten blijkbaar zag aankomen, want 

dominee Abraham Putman schreef in het Goorse Kerkeboek op 20 september 1665 dat hij 

voorlopig voor het laatst had gepredikt. Toen de Munsterse troepen op 21 en 22 september 

Enschede waren binnengevallen en hadden geplunderd, raakte volgens de predikant ‘het 

ganse land op die vlucht’ en kwam hij met andere gemeenteleden op 23 september in Deventer 
aan. Op 8 december leek de bevrijding voor Goor en Delden nabij, maar een Staats-Franse 

legermacht werd op weg hiernaartoe door de Munstersen verdreven. De werkelijke bevrijding 

kwam in het voorjaar van 1666 onder leiding van kapitein Doys. Op 16 april werd de Vrede 

van Kleef gesloten. Hieronymus van Beverningh wist te bewerkstelligen dat Berend zijn 

aanspraken op Borculo opgaf en toezegde zijn leger tot drieduizend man te beperken. Op 21 

april was dominee Putman terug in Goor van zijn onderduikadres in Deventer.  

 

 
Bommenberend  
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Het rampjaar 1672 ging ook aan Diepenheim en Goor niet onopgemerkt voorbij. De Republiek 

was in oorlog met vier landen: Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen en het land leek 

reddeloos, de regering radeloos en het volk redeloos. De bisschop van Munster viel in juni 

1672 Overijssel voor de tweede keer binnen en na een maand was hij hier heer en meester. 

Vele ontberingen in de vorm van plunderingen, inkwartieringen en gebrek aan voedsel moest 
de bevolking weer doorstaan. Ook voor het vee werd de spoeling dun, want de vele paarden 

waarmee de legers waren uitgerust aten mee uit de ruif. De bisschop, die ook als bijnaam 

‘Beernke den Kodeef’ had, voerde de rooms-katholieke godsdienst weer in, waarbij de 

protestanten hun kerken moesten afstaan. 

 
Op 22 april 1674 werd de vrede van Munster getekend, maar even daarvoor werd in de huidige 

Hof van Twente nog grof huis gehouden, waarbij uit pure baldadigheid kippen werden 

doodgeschoten en er allerlei huisraad als oorlogsbuit werd meegenomen. 

Zo stelde de richter een schadelijst samen waaruit bleek dat bewoners van de marke Herike 

voor een totaal bedrag van  3.009,60  gulden schade hadden geleden onder de bezetting van 

Bommen Berend, in de vorm van meegenomen paarden, wagens, tuigen, drank en fourage. 
De gotische kerk in Diepenheim was zwaar beschadigd geraakt en stortte vijf jaar later in. 

Dank zij provinciale subsidie kon herbouw plaatsvinden. Bron: entoen.nu. 

 

 

 

Tuindorp  

 

In de zomer van 1912 zijn er in Goor belangrijke stappen gezet op het gebied van de sociale 
huisvesting. De Woningwet van 1901 bood voor particulier initiatief met steun van de overheid 

goede mogelijkheden om te komen tot betaalbare woningbouw, bestemd voor de 

arbeidersklasse. De fabrikanten N.G. Jannink en D.J. Bunschoten belegden op 26 juni een 

bijeenkomst om te komen tot de oprichting van ‘eene vereniging tot verbetering van de 

volkshuisvesting’. Het resultaat was dat op 4 juli 1912 bij notaris W. Verweij Mejan in Goor 
de oprichtingsakte van de Stichting De Goorse Volkswoning werd getekend. Mede vanwege de 
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Eerste Wereldoorlog duurde het nog tot 13 april 1921 voordat de eerste woning, deel 

uitmakende van een complex van 48, aan de Dr. J.H. ten Boschstraat 21 kon worden 

verhuurd. De huurprijs bedroeg vijf gulden per week, welk bedrag in de crisisjaren werd 

verlaagd tot vier gulden. Vóór de oorlog kwamen er in de wijk Tuindorp in totaal 

honderdnegenentwintig huizen tot stand ontworpen door de architecten De Wijs en Van 

Knuttel. Aan de Wheeweg verrezen acht woningen en in de wijk Gijmink zesentwintig. 

De huizen op Tuindorp waren aanvankelijk uitgerust met beerputten. Dat leidde midden jaren 

dertig tot ondraaglijke stankoverlast. Er was wel een rioolstelsel, maar dat was aanvankelijk 

alleen bestemd voor hemelwaterafvoer. De bewoners gebruikten hun beer veelal als mest voor 

de tuin. Maar er waren er ook die de inhoud van de beerput overschepten in het riool en dat 
was verre van reukloos. Op initiatief van de bewoners werd besloten dat de Goorse 

Volkswoning vanaf 1 januari 1937 de beerputten zou legen tegen de prijs van drie cent per 

week. Aangezien men er over het algemeen aan hechtte om de mest te behouden voor op het 

land, kwam er een zodanige constructie tot stand dat het dunne in de riolering terecht kwam 

en het dikke in de beerput. Dit was het resultaat van een brief, ondertekend door de huurders 

en gericht aan het bestuur van de stichting, waarin geschreven werd: ‘Wij kunnen de beer 
niet missen!’ De woningen in de wijk Tuindorp zijn begin jaren zeventig grondig gerenoveerd 

en hebben eind van de vorige eeuw weer een flinke opknapbeurt gehad. 

In de jaren vijftig kwamen er in de wijk Gijmink rond vijfhonderd woningwetwoningen. Hier 

vonden verscheidene textielarbeiders huisvesting, evenals veel mensen die werkzaam waren 

bij Eternit. Vanaf 2006 is men bezig deze wijk volledig te vernieuwen. In de jaren zestig en 
zeventig bouwde de stichting rond zevenhonderd eengezinswoningen in de wijk De Whee. 

Daarna kwamen er op diverse locaties, veelal in het centrum, nog woningen in de sociale 

sector tot stand.   

 

 

Broers Waanders: Gerard, Willy, Paul en Jan uit Tuindorp 
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In de andere kernen heeft de sociale woningbouw zich op wat kleinere schaal voltrokken, 

waarbij de beroepssamenstelling van de bevolking en de industriële activiteiten ter plekke 

ongetwijfeld van grote invloed zijn geweest. In Markelo bouwde de gemeente in 1927 twee 

huizen aan de Bergweg. Hoewel de huurprijs slechts f 2,82 per week bedroeg, konden de 

huurders dit bedrag niet opbrengen. Een jaar later kwam er een dubbel woonhuis aan de 
Stationsweg bij de Stokkumeres tot stand. In de jaren dertig bouwde men ook twee blokjes 

van twee huizen in Elsen. In Diepenheim kreeg de eerste sociale woningbouw gestalte aan de 

Watermolenweg, waar in de jaren dertig tien woningen werden gebouwd. Deze zijn eind vorige 

eeuw geheel vernieuwd. Of het alleen aan de kleur van de dakpannen lag is niet bekend, maar 

het wijkje kreeg de naam van: het Rooie Dorp. Ook aan de Lindelaan verrezen nog vóór de 
oorlog sociale huurwoningen. In Delden kwamen de eerste sociale huurwoningen in 1921 aan 

de Peperkampweg, gebouwd door de woningcorporatie Sint Jozef. In 1923 werden de eerste 

Nutswoningen betrokken. In 1992 zijn het Nut en Sint Jozef gefuseerd tot één corporatie onder 

de naam: Stichting Wonen Delden, die nu zevenhonderdtweeënzestig woningen exploiteert. 

Het karakter en de doelstelling van de instellingen die zich van oorsprong uitsluitend 

bezighielden met sociale woningbouw, zijn de laatste decennia wel beduidend verruimd, sinds 
ook hier de privatisering zijn intrede heeft gedaan. Er worden sinds 1995 ook woningen 

verkocht aan de huurders, terwijl men zich eveneens richt op de bouw en exploitatie van 

gemeenschappelijke voorzieningen, bijvoorbeeld het medisch centrum de Oliphant in Goor en 

dienstencentrum De Stadshagen in Delden. Ook is schaalvergroting in de bedrijfsvoering aan 

deze sector niet voorbij gegaan en daardoor is de Goorse Volkswoning per 1 januari 2009 
samengevoegd met een corporatie in Lochem onder de naam Viverion, waarin ook de 

woningstichting Diepenheim/Markelo is opgegaan. Bron: entoen.nu.    

 

 

Tuindorp, Herman Heijermansstraat 
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Tuindorp  

https://www.entoen.nu/image/2017/7/1/37_02_tuindorp.jpg(mediaclass-fancybox-big-img.5a17fc1f47109709397ae88813c748b421ef8e41).jpg
https://www.entoen.nu/image/2017/7/1/37_05_sociale_20woningbouw.jpg(mediaclass-fancybox-big-img.5a17fc1f47109709397ae88813c748b421ef8e41).jpg
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Berkenstraat, Gijmink  

 

 

Tuindorp  

 

 

https://www.entoen.nu/image/2017/7/1/37_04_berkenstraat.jpg(mediaclass-fancybox-big-img.5a17fc1f47109709397ae88813c748b421ef8e41).jpg
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Laarschool  

 
Badhuis Tuindorp  
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Badhuis bij de Laarschool. De leiding van dit instituut was in handen van de heer en mevrouw 

Krebbers. Op de lagere school moest je ééns per week hier naartoe. Deed je niet wat je 

opgedragen werd dan bespoot de heer Krebbers je met een heel erg koude en harde straal 

water.  

 

 

 

De sociëteit 

 

Sociëteit ‘De Harmonie’ is een oude vereniging, opgericht op 1 november 1850. Daarmee is 

het de oudste vereniging van Goor. In 1850 liet Ten Doesschate, kastelein van het logement 

‘De Engel’, een lijst rondgaan. De bezoekers werden gevraagd om lid te worden van een op te 

richten sociëteit. Ze konden hun naam op de lijst schrijven. Die sociëteit zou worden opgericht 

in het huis van G. Ten Doesschate en kreeg de naam ‘De Harmonie’.  De oprichting werd 

gevierd met een vriendenmaal. De leden kwamen wel vier keer in de week bij elkaar in hotel 

‘De Engel’. Omstreeks 1866 was de sociëteit dagelijks geopend. Jannink was één van de leden. 

Er werd gelet op het gedrag van het personeel ten opzichte van de leden. Op 8 maart 1676 

werd een bijzondere ledenvergadering uitgeschreven omdat een personeelslid geweigerd had 

om een sigaar aan te steken voor een lid en hem niet in zijn jas had willen helpen. 
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De verhouding met de kasteleins van ‘De Engel’ was niet optimaal. Er waren voortdurend 

irritaties over verwarming, betere stoelen en af te sluiten contracten. Het jaar 1883 was een 

dieptepunt voor de sociëteit. De verhouding tussen de bestuursleden was niet om over naar 

huis te schrijven en op 17 november 1863 was er nog maar één bestuurslid over. Het bestuur 

kreeg kritiek op slecht gedrag en achteloosheid bij het introduceren van nieuwe leden. Daarom 

kwam er een interim-bestuur. Ook waren er problemen over het gebruik van de zaal. Het 

verenigingsleven begon te komen en daar kon de uitbater van hotel ‘De Engel’ meer aan 

verdienen. Het gemeentebestuur had dat ook begrepen en hadden grootse plannen om een 

cultureel centrum te bouwen.  Van de leden van de sociëteit werd verwacht dat ze een 

financiële bijdrage zouden geven. Derhalve ontstonden binnen De Harmonie problemen. 

Daarbij kwam dat de leden De Harmonie wilde opheffen om verder te gaan als Groote Sociëteit 

in het cultureel centrum aan de Stationslaan dat de Grootte Sociëteit werd genoemd.  
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De Groote Sociëteit aan de Stationslaan  
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1918 Groote Sociëteit  
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Er ontstond een verwarrende situatie en daardoor kwam er verschil van mening in de 

vereniging. Ondanks alle problemen bleef De Harmonie voortgaan op de oude weg en op de 

vertrouwde plaats bij logement ‘De Engel’. Na 1885 kabbelde het sociëteitsleven rustig voort. 

De Groote Sociëteit ging haar eigen weg en De Harmonie ging verder zoals ze altijd hadden 

gedaan. Opvallend was dat er mensen van beide sociëteiten lid waren. In 1922 ging ook De 

Harmonie naar het gebouw van De Groote Sociëteit. In 1968 besloot de gemeente om de Groote 

Sociëteit af te breken. Na enkele omzwervingen heeft De Harmonie haar onderkomen bij De 

Ster gevonden. Hier komen de leden elke eerste woensdagavond van de maand bij elkaar.   

In de Groote Sociëteit werd elke zondag om 17 en 20 uur een film vertoond. Wanneer de film 

was afgelopen kreeg je een stukje te zien van de film van de volgende week. In 1938 heeft de 

Sociëteit een paar maanden dienst gedaan als kerk. De hervormde kerk kreeg een 

opknapbeurt. Intussen kwam de oorlog dichterbij. In 1939 werd je in de Sociëteit gekeurd 

voor militaire dienst en een paar jaar later in dezelfde zaal voor de Arbeitseinsatz. In de eerste 

oorlogsjaren was de Sociëteit nog gewoon open. Alleen Engelse en Amerikaanse liedjes waren 

verboden. Na de oorlog speelde Apollo weer in de Sociëteit. De Goorse schaakclub hield er de 

clubavonden je kon er biljarten en Wil van Dijk was er de baas. In 1969 bood de Sociëteit nog 

aan tweeënveertig verenigingen onderdak waar aan vijfendertig niets werd verdiend. Raadslid 

Henk Lemstra gaf het gemeentebestuur in overweging van de Sociëteit een cultureel centrum 

te maken. Het gemeentebestuur ging hier niet mee akkoord en wilde als uiterste bod een 

bedrag van tienduizend gulden op tafel leggen. En daarmee was het lot van de Sociëteit 

bezegeld. De sluiting die onafwendbaar leek was hiermee een feit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rechts bij de boom is hotel Brunnekreef 
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Hotel De Engel  
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Links hotel de Engel 
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De Ster 
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1851 

  

 

Het wordt kouder en kouder en dus neemt langzaamaan ook de schaatskoorts toe in Goor. Zo 

ook bij de leden van Oald Goor. Reden voor hen om in de koffer te duiken met oude prenten 

vol schaatspret. Zoals deze kiek uit de eerste helft van de vorige eeuw. Op het ijs van het Oude 

Grote Gat, ook wel Oma’s Gat genoemd in de Goorse volksmond. Daar werd volop geschaatst 

achter de spoorlijn, waar heden ten dage de vijver van de wijk Kevelhammerhoek ligt. 
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Rondom Goor was er altijd veel water. Tot de jaren dertig van de twintigste eeuw waren er 

overal nog sloten achter de huizen. Er was nog geen riolering. 's Winters werd daar zo gauw 

het maar even kon op geschaatst. De jeugd van Het Schild leerde schaatsen op de oude 

stadsgrachten, de Langengraven en de Kattengraven (korte gracht). Voordat het 

Twenthekanaal gegraven werd stonden 's winters hele weilanden onder water, waarop veel 

geschaatst werd. In 1893 werd de ijsclub in Goor opgericht.   

   

 

 
Postkoets  
 

 

Rond 1680 was reizen niet zo makkelijk als nu. De meeste zandwegen waren modderig en 

moeilijk begaanbaar. Pas in de negentiende eeuw werden de eerste wegen verhard met 
klinkers. Ook was het lang niet altijd veilig onderweg. Soms werden reizigers overvallen door 

struikrovers. Er waren daardoor maar een paar wegen die veel gebruikt werden. Goor lag aan 

zo'n belangrijke route. Deze weg liep vanuit Holland via Goor over de Postweg en het 

Galgenveld via Delden naar Duitsland. De postweg Deventer-Goor-Delden-Oldenzaal  was in 

het jaar 1812 over de Almeloseweg, nu Zomerweg in Zeldam en wel vlak langs de boerderijen 

aan de Regge. De weg werd veel gebruikt door postkoetsen. Paarden trokken deze postkoetsen 
over de modderige wegen voort. Om de paarden niet teveel uit te putten werden ze onderweg 

gewisseld. Zo reden er door Nederland postkoetsen van de Koninklijke Paardenposterij die een 

uitgebreid net van paardenpoststations had. 

Goor was één van de plekken waar paarden gewisseld konden worden. Dat gebeurde bij het 

oude posthuis naast hotel ‘De Engel’. Het oude posthuis is in 1942 afgebroken. Het stond 
naast hotel De Engel in de Grotestraat. Het posthuis is van 1591 tot 1940 onafgebroken in 

bedrijf geweest. Toen de postkoetsen nog de enige verbinding vormden in de streek waar geen 

trekschuit was, vervulden de posthuizen een belangrijke functie in het openbaar 

vervoerbedrijf. Naast het hotel was een schuur met paardenstallen. In de stal werden de 

paarden gewisseld, de post in- en uitgeladen en konden passagiers in- of uitstappen.  

Brunnekreef had ook een eigen postdienst.   

De Deventer Calender of Schrijfalmanak vermeldde de aankomst- en vertrektijden van 

postkoetsen en trekschuiten. 
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Op het erve Houtman aan de Rappersdweg (tussen Zomerweg en Bollenweg) te Zeldam wordt 

nog steeds een brief uit het jaar 1600 bewaard. Hierin is sprake van handelscontracten met 
Amsterdam en van de overslagfunctie van deze boerderij. Boer Houtman had eigen handel en 

was ook facteur. Deze boerderij had een goede verbindingsweg met Delden. In het jaar 1812 

werd de Nieuwe Postweg aangelegd, op anderhalve kilometer van de boerderij. Langs deze 

boerderij stroomde de Potlee naar de Regge. 

De post werd niet alleen met koetsen vervoerd. De post bijvoorbeeld van en naar Raalte vanuit 
Holten werd door een voetbode overgebracht. Hij begon 's avonds om negen uur naar Raalte 

te lopen en was de volgende morgen weer terug in Holten. 

In 1888 werd de spoorlijn Deventer-Almelo aangelegd. Hierdoor hoefde de post niet langer met 

koetsen vervoerd te worden. Hotel Den Engel was niet meer nodig als plek om paarden te 

wisselen en post over te laden.  Bron: entoen.nu. 

Reeds in de vroegste tijden bestond de behoefte om schriftelijke boodschappen door te geven. 

Chinezen, Egyptenaren, Perzen, Grieken en Romeinen beschikten al over goed uitgebouwde 

koerierdiensten. De berichten werden meestal door estafettelopers overgebracht. 

De eerste vermelding van bodes die een paard gebruikten, dateert van de tijd van Cyrus de 

Grote in Perzië (± 550 v. Chr.). Het waren echter de Romeinen die een goed uitgebouwde 
koerierdienst in het leven riepen, wat gezien de uitgestrektheid van hun rijk trouwens met zo 

verwonderlijk was. De officiële post, de ‘cursus publicus’, werd meestal vervoerd met zware 

vierwielige rijtuigen, getrokken door twee, drie of vier paarden. Voor snelle transporten 

https://www.entoen.nu/image/2017/7/1/9_1.gif(mediaclass-fancybox-big-img.5a17fc1f47109709397ae88813c748b421ef8e41).gif
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beschikten ze echter over een rijtuig met twee wielen, de ‘cisia’, dat tevens in staat was twee 

personen en wat lichte bagage mee te nemen. Als we Cicero mogen geloven legde zo’n 

postkoets tachtig kilometer af in tien uur.  

Na de ondergang van het Romeinse Rijk viel het belang van de koets terug. Het geleidelijk 

verval van de Romeinse wegen zorgde trouwens voor een sterke achteruitgang van de 
communicatie in het algemeen. Onder Karel de Grote bestonden er in onze streken drie 

regelmatige postroutes in de richting van Italië, Duitsland en Spanje. Maar na de opsplitsing 

en het verval van Karels’ rijk, gingen ook deze verbindingen verloren. 

Gedurende verschillende eeuwen waren er alleen nog particuliere boden die in dienst stonden 

van edelen en andere vooraanstaanden.  Een echte postdienst ontstond in onze streken pas 
in de vijftiende eeuw, onder druk van de toenemende handelsbetrekkingen tussen de grote 

steden. Om de toegenomen correspondentie ter plaatse te bezorgen, beschikten veel steden 

over eigen bodes die door de stadsmagistratuur betaald werden.  

Nadat het gebruik van de koets na de Romeinse tijd, tijdens de Middeleeuwen enigszins in 

onbruik was geraakt, werd ze opnieuw volop gebruikt vanaf de zestiende eeuw. Langs de 

diligenceroutes waren wisselposten gevestigd die voor aflossing van paarden en eventueel van 
bodes zorgden. Deze haltes waren vaak herbergen die eveneens als vergaderplaats dienden 

voor de reizigers. Nog steeds vinden we herbergen terug waarvan de naam aan het roemrijke 

verleden herinnerd : Postherberg, In de Postiljon, In ’t Wit Paard.  

Nauwelijks had de postkoets haar hoogtepunt bereikt of ze moest haar monopolypositie 

afstaan aan de spoorweg. Toch liep deze overgang niet van een leien dakje; de ongewone 
snelheid wekte immers heel wat wantrouwen. Op die manier wist de postkoets zich toch nog 

te handhaven tot het einde van de negentiende eeuw vooral dankzij de grote technische 

vorderingen die werden verwezenlijkt door de wagenmakers. Bron: Het Spoor.   

 

Het rijden over de zandwegen ging niet snel. Willem de Clercq klaagde er in zijn dagboek over 

dat ze beter hadden kunnen gaan lopen in plaats van de wagen te nemen. En het ging hier 

niet eens om een zwaar beladen kar maar om een licht wagentje. Verder werd de reis vertraagd 
door de vele herbergen langs de weg, waar de voerlieden steeds een paar kleine glaasjes leeg 

maakten. In het jaar 1813 deed Willem de Clercq over het traject Utrecht-Deventer (80 km) 

met de diligence dertien uur. De paarden liepen vrijwel over het gehele traject stapvoets:  
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Niets vermoeide me meer, dan de manie van de postiljons om bij alle herbergen te stoppen en 

om hen een van voldoening stralend gezicht te zien krijgen na een hoeveelheid brandewijn.  

 

Uit de glorietijd van de stalhouderij 

Bij de jongeren zal zelfs de naam stalhoudersbedrijf nauwelijks nog bekend zijn. Toch vervulde 

vele eeuwen lang paardetractie een belangrijke functie bij het vervoer van mensen en 

goederen. Bij de komst der Spoorwegen namen deze het lange vervoer grotendeels over, terwijl 

door de in 't begin dezer eeuw verschenen auto's de paarden geleidelijk geheel werden 
verdrongen. Enkele jaren geleden verkochten de laatste stalhouders hun overgebleven 

paarden en rijtuigen met bijbehoren en de voornaamste kopers waren antiquairs. In mijn 

jonge jaren heb ik de gezellige drukte van zo'n boerderij met stalhoudersbedrijf, annex café 

met stalling en logement nog van nabij meegemaakt. Handelsreizigers kwamen per trein en 

moesten vanaf het station per rijtuig naar de verschillende klanten worden vervoerd. De dokter 

bezocht per tilbury zijn patiënten en dominee Jannink liet zich bijv. per rijtuig met twee 
paarden naar Buurse brengen als hij daar eens een vacature-beurt had te vervullen. De 

meeste fabrikanten hadden hun eigen rijtuig en de gegoede burgers lieten zich des zondags, 

't liefst in een open brik, rijden naar Carelshaven bij Delden of naar de Dolle Hoed bij Lochem. 

Bij feestelijke gelegenheden reed de burgemeester met andere deftige lui in een open 

landauwer door de straten van ons stadje. Aanzienlijke mensen lieten hun dopeling per 
tweepersoons coupé naar de kerk brengen en in datzelfde coupeetje reed een jong bruidspaar 

gaarne naar het stadhuis, gevolgd door meerdere rijtuigen. De laatste gang naar het kerkhof 

werd door familieleden meegemaakt in gesloten vigelantes. Rijtuigvervoer was hoofdzakelijk 

bestemd voor de beter gesitueerden. De gewone man bezocht zijn niet te veraf gelegen familie 

te voet,‘per pedes apostolorum’, waarbij de jonge kinderen in een kinderwagen of ook wel met 

een schort overdekt in een kruiwagen werden meegenomen. Toch gingen ook uit de laatste 
groepen zo nu en dan grotere gezelschappen per Jan-Plezier een pleziertocht maken, bijv. naar 

de Deventer kermis, welke tocht bijna volle vierentwintig uur duurde. Zelf heb ik het 

stalhoudersbedrijf slechts in zijn nadagen gekend, doch er ook uit zijn gloriedagen veel over 

horen verhalen.  

In de tweede helft van mei van het jaar 1841 was een jongeman op weg van Holten naar het 
drie uur gaans verder gelegen Goor. Zo nu en dan genoot hij een tijdje gezelschap van een 

toevallige medewandelaar, maar hij was vooral die dag, waarop een nieuwe periode in zijn 

leven zou aanbreken, het liefst met zijn gedachten alleen. Geboren bij Holten op 27 januari 

1819, was hij nog diezelfde maand in zijn dorpskerkje gedoopt en groeide later op in de 

eenzaamheid van een afgelegen boerschap. De schooljaren duurden kort, want al jong werd 

hij  knechtje bij een boer en later knecht, die alle werkzaamheden van het boerenbedrijf als 
zaaien, maaien, ploegen en oogsten goed had geleerd. En dat kwam vroeger steeds van pas, 

ook in het burgerbedrijf. Zijn vaders boerenbedrijf was van geringe omvang en dus moest hij 

zichzelf een levenspositie veroveren. Hij had al wel ingezien, dat er in dat ‘arme Holterlaand, 

twee moal verhongerd en dree moal verbraand’ - zoals een spotrijmpje luidde - weinig toekomst 

voor hem was. En bepaald niet in zijn afgelegen geboortestreek, waar men zelfs ‘pikröske’ 
gebruikte voor een pitje in het olielampje, zodat de bewoners destijds als ‘Borkelse Pikschillen’ 

werden gehoond. Jan Willem, onze wandelaar - mijn grootvader - was reeds enige jaren 

werkzaam geweest op stalhouderijen in Lochem en in Veldhausen. Nu was hij op weg naar 

eenzelfde bedrijf van de familie Brunnekreeft in Goor, dat destijds bekend stond om zijn steeds 

in goede conditie gehouden paarden. De jonge man had geen haast, maar ongemerkt was hij 

toch reeds Markelo gepasseerd en de Herikerberg overgeklommen toen hij opeens bedacht, 
dat het wel goed zou zijn om in de laatste herberg vóór Goor nog wat moed en zelfvertrouwen 

in te drinken. Zo stapte hij ‘Het Dorstige Hert’ binnen, waar naar gewoonte een troepje mensen 

om het losse vuur zaten, ditmaal nabomende over de gloriedagen van de tiendaagse veldtocht. 

Gaarne ruimden zij een plaats in voor de nieuw binnengekomene en zij moesten natuurlijk al 
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gauw weten vanwaar deze kwam en waarheen hij ging. Dat was gauw genoeg verteld, maar 

het ontlokte de spontane waarschuwing: ‘Mien jonge, dan kö-j oude verdere löppe wal 

bespoaren en better weer op 't hoes angoan. Want doar bi-j Brönnekreef bint er sinds mei al 

twee votlopen, doar kan joa gin mense ween’. Jan Willem had zeker al tien jaar onder 

vreemden verkeerd en op eigen benen moeten staan en dus liet hij zich niet zo gauw bang 
maken. Integendeel, hij zette zich eens recht overeind en antwoordde kalm en beslist: ‘Ik zal 

toch mer deurgoan, doch dit koeveer ik oew, as hee de duuvel is, dan bin ik zien moor!’   

Spoedig vervolgde hij zijn weg om zich aan te melden bij zijn nieuwe patroon Jan 

Brunnekreeft, die destijds, samen met een wat jongere broer en een vierentwintig jarige zoon 

het bedrijf uitoefende. Deze zoon was Hendrik Jan Brunnekreeft (1817-1885) , die op 16 juli 
1848 trouwde met Herberdine van Heek. Deze Herberdine was afkomstig van het omstreeks 

1656 gebouwde en nog bestaande hotel ‘De Engel’ te Delden, het stamhuis ook van de 

Enschedese Van Heeks. Genoemde Herberdine Brunnekreeft-Van Heek, in mijn jonge jaren 

‘de oude juffrouw Brunnekreeft’ genoemd, had tijdens het leven van haar man en ook daarna 

een groot aandeel in de bloei van het stalhoudersbedrijf Brunnekreeft te Goor met daaraan 

verbonden hotelbedrijf. Jan Willem was een gewaarschuwd man maar hij liet zich nu eenmaal 
niet in een hoek drukken. Daarentegen zullen zijn nieuwe bazen wel gedacht hebben: ‘Laow 

't met dissen wat henniger andoon, veurdat ok dèn oons wier geet loopn.’   

 

Zodoende werd en bleef - behoudens de normale dagelijkse schermutselingen - de verhouding 

goed. Zó goed zelfs dat - als in april 1891 de dood niet tussenbeide was gekomen - Jan Willem 

zijn vijftigjarig dienstverband vol zou hebben gemaakt bij drie opvolgende generaties 

Brunnekreeft. Een enigszins feestelijke viering van het gouden jubileum was al in 

voorbereiding, maar nu bleef de familie Brunnekreeft niet anders over dan de plaatsing van 

een van zeer veel waardering getuigend overlijdensbericht in de toenmalige Provinciale 
Overijsselsche en Zwolsche Courant, hetgeen destijds iets zeer bijzonders was. Dat bericht 

luidde ‘dat tot hun leedwezen was overleden Jan Willem Geerts, die hun vijftig jaar trouw en 

eerlijk had gediend’. Jan Willem werd begraven aan de voet van het Thomas Ainsworth 

grafmonument.  
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Op de foto staat het linker gedeelte van het bij het vroegere hotel Brunnekreeft te Goor 

behorende stalhouderij gebouw, dat bij de brand van 1901 gespaard bleef en verbouwd werd. 

Het voorgebouw bevatte langs alle wanden tuigkasten en diende voor het roskammen der 

paarden, het oppoetsen der getuigen en het optuigen der paarden voor een rit. Erachter lagen 

paardestal en koeiestal, alsmede een grote landbouwschuur, want men had ook op vrij grote 
schaal  een landbouwbedrijf. Dit linker gedeelte werd overgenomen door de vroegere koetsier 

Jan Hagreis, die opnieuw een paardenvrachtdienst opende op Deventer, aanvankelijk eenmaal 

en later tweemaal per week. Dit was het begin van het Verhuis- en Transportbedrijf A. J. 
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Hagreis. Op de foto poseert het gezin Hagreis. Op het aanplakbiljet op de muur, dat op de 

originele foto met de loep is bestudeerd, staat de tekst: ‘Kiest eenparig en uitsluitend alleen 

Joh. B. Koning’. Dit blijkt een biljet voor een gemeenteraadsverkiezing uit het begin van deze 

eeuw te zijn . Johan Koning was destijds ijzerwinkelier aan de Grotestraat in Goor. 

 

Het hotel Brunnekreeft aan de Grotestraat waarbij een deel van het nog niet verbouwde 
hoekhuis te zien is. Hotel en stalhouderij werden in 1901 verhuurd aan de familie Van 

Halteren. Het hotel brandde ongeveer een jaar later af en hield toen op te bestaan. 

Dat de verhouding altijd goed was geweest, was ook al eerder gebleken. Toen zes jaar tevoren, 

op 31 januari 1885, Hendrik Jan Brunnekreeft was overleden, had hij op zijn sterfbed - in 

tegenwoordigheid van een vriend - zijn vrouw Herberdine nog op het hart gedrukt: ‘Zorgt mie 

good veur Jan Willem, want 't zoer en het zeute hew 't met mekaere verdeend ‘ 

De familie Brunnekreeft had meer dan honderd jaar geleden een groot bedrijf. Ondermeer een 

wekelijkse vrachtdienst op Deventer vice versa, waarbij tot op de Herikerberg stapvoets werd 

gereden, waarna de paarden in matige draf gingen. Daarnaast werden personen en vrachten 

vervoerd door geheel Holland en een groot deel van Duitsland, terwijl het bedrijf, waaraan een 

hotel was verbonden, na 1835 ook een tussenstation vormde in de diligence-dienst van Van 

Gend & Loos.  

Van Gend & Loos ontstond omstreeks 1783 in de Zuidelijke Nederlanden. De Antwerpenaar 

Loos begon toen met een hondekar bode- en vervoersdiensten tussen de plaatsen in zijn 

omgeving, maar liet zeven jaar later al diligences rijden tot in Frankrijk. In navolging van de 

postdiensten richtte hij ook tussensations in, om van paarden te verwisselen. Dit eerste begin 

werd voortgezet door een neef en naamgenoot, een boerenzoon, met zijn zuster, en samen 
hadden ze tevens een herberg. Vervoer en herberg hoorden immers bij elkaar. Toen echter 

deze Loos een jonge vrouw als echtgenote en waardin installeerde, voelde zijn zuster zich 

overbodig geworden. Op haar beurt trouwde ze met een Antwerpse koetsier, Van Gend 

genaamd, om een apart vervoersbedrijf op te richten. Dit nieuwe bedrijf van het echtpaar Van 

Gend-Loos floreerde uitstekend en hun trouwdatum 18 oktober 1796 werd naderhand als de 
begindatum beschouwd van de algemeen bekend geworden postwagenvereniging Van Gend & 

Loos. Naarmate ook in ons land, in en na Napoleons tijd, harde klinkerwegen werden 
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aangelegd, werden hun diligence-diensten ook uitgebreid. Eerst naar het westen van ons land, 

maar sinds 1828 doorgetrokken tot Zutphen en na 1835 tot Lochem, Goor, Oldenzaal. 

Volledigheidshalve dient vermeld, dat er naast dit grote bedrijf ook particuliere ondernemers 

waren met verbindingen naar het noorden enz. Door de aanleg der Staatsspoorwegen kreeg 

Van Gend & Loos moeilijke jaren, maar het bedrijf wist zich aan te passen en vormt nu een 
dochteronderneming van de Nederlandse Spoorwegen, met verbindingen over de gehele 

wereld. Het moet bij zo'n tussenstation altijd gezellig druk zijn geweest bij aankomst en vertrek 

der diligences. De conducteur was rechtstreeks aangesteld door Van Gend & Loos en hij moest 

zorgen voor het plaatsen van mensen en goederen alsmede voor de financiële afwikkeling. Hij 

zat onderweg naast de koetsier op de hoge bok. Meestal was hij een trompetter en hij kondigde 
de aankomst en het vertrek aan door het blazen op zijn hoorn, soms bekende melodieën, die 

door het publiek werden meegezongen, zoals een oude man zich nog herinnerde. 

Zeg Postiljon, zeg Postiljon, Als Postiljon van stad tot stad, Waar gaat de reis naar toe? Reis ik 
door 't ganse land, Je zit daar op je hoge bok, Bezorg er Uwe pakjes glad, En blaast zo wel te 
moe. Altijd van klant tot klant. Ik ben de kleine Postiljon, De hele wereld reis ik rond, Hallé, 

hallo, het zweepgeknal Begeleidt mijn zang dan overal.  

De koetsier zelf stond rechtstreeks onder in dit geval Brunnekreeft en hij had te zorgen, dat 

zijn vrachtje veilig en op tijd overkwam. Vooral de winterdag wilden ook de doorgaande 

reizigers op een tussenstation gaarne even uitstappen om hun ijskoude ledematen bij het 

open vuur wat te verwarmen. Maar dan moest de koetsier er steeds achterheen zitten dat zijn 

reizigers weer op tijd instapten en dat aanmanen gebeurde vaak niet al te zachtzinnig. Zelfs 
is het wel gebeurd dat bij de Kroon in Delden een dominee moest achterblijven omdat de 

koetsier hem niet wilde beloven (volgens Van Coeverden) dat hij zich op de slechte weg naar 

Oldenzaal niet eens een vloek zou laten ontvallen. Als regel was de diligence met drie paarden 

naast elkaar bespannen. Het hinderde daarbij niet of er een onwillig of een wagenloops (licht 

op hol slaand) paard bij was, want dat werd eventueel tussen de beide andere ingespannen. 

Zo gebeurde het wel eens dat een paard weigerde mee te trekken en zich geruime tijd liet 
meeslepen, doch hij moest zijn verzet vanzelf wel opgeven en gedwee meelopen in het gareel. 

Een kwaadwillig paard had weer andere kuren en poogde woedend alles achter zich kapot te 

slaan, zodat de conducteur zijn hoorngeschal vergat en angstig uitriep: ‘0, mijn arme vrouw 

en kinderen’. Op zo'n moment had de koetsier al zijn aandacht nodig om zijn drietal in 

bedwang te houden, maar ook dit verzet werd wel gebroken. En later werden deze weerbarstige 
paarden vaak tot taaie rakkers, waarop de koetsier, in tijd van nood, nog het beste rekenen 

kon.  

Bij slecht weer, vooral de winterdag bij sneeuwval, werden er twee paarden extra vóór 

gespannen en zo'n transport vereiste veel bekwaamheid van de koetsier. Na elke komst van 

een nieuweling meende Hendrik Jan Brunnekreeft dan ook bij dat verantwoordelijke werk zelf 

te moeten rijden. Jan Willem voelde zich daardoor langzamerhand tweederangs koetsier en 
dat vernederende gevoel werd nog versterkt, toen bezoekers van de Gouden Leeuw in 

Oldenzaal, tussenstation voor de diligence, hem daarmee begonnen te plagen. Spottend zei 

eens iemand: ‘Wi-j könt altied van wiedten al zeen, wel der ankump rien. Met vief peerde is 't 

de baas zelm, mer met de dree mag Jan Willem rien!’ Deze wilde nu meteen en voor goed een 

einde maken aan dat geplaag en antwoordde kalm: ‘Now mo-j een volgend moal toch ees good 
oetkieken, want de eerste moal dat er weer met viefe wordt ereen is het Jan Willem of anders 

zee-j um ook neet meer met de dree’. Zo hadden ze hem op de kast en moest hij zijn woorden 

waar maken. Niet zo heel lang daarna was er weer een vóórspan nodig en Hendrik Jan maakte 

zich gereed om zelf te rijden. Doch hij schrok er van toen Jan Willem opmerkte: ‘Nee, meneer, 

doar heb ik ditmaal anders over edacht. Ik wil ok vandage rien en anders moj veur mi-j mer 

nen anderen nemmen’. Hendrik Jan was op deze opstandigheid niet voorbereid maar 
herstelde zich spoedig en zei: ‘Nou ja, a-j dat dan zo geerne wilt, dan goa oen gank.’ 

Triomfantelijk kwam Jan Willem zo enige uren later Oldenzaal binnenrijden. De eer was gered, 

maar al gauw dacht hij bij zichzelf: ‘Wat hek mi-j toch begunnen’ . Want alleen al de verzorging 

der vijf paarden op de rustplaatsen vereiste veel meer moeite en tijd dan van drie.  
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Een van de twintig rijtuigen, waarover de firma Brunnekreeft beschikte: de landauer, bestemd 
voor deftige gebeurtenissen. Staande Hermannes Brunnekreeft (1851-1901), de laatste en 

ongetrouwde Brunnekreeft, in de volksmond  ‘n dikken meneer Herman’ genoemd. Deze 

landauer werd door hemzelf gereden bij de intocht van de nieuwe burgemeester V. Cats in 

1895 of 1896. Meneer Herman droeg daarbij een korte kniebroek. Op de bok zit hier de laatste 

hoofdkoetsier van Brunnekreeft, Jan Hagreis, die in 1901 de stalhouderij overnam. 

Behalve dienst op de diligence, die niet alle dagen was, maakte Jan Willem ook grote tochten 

met vrachtwagen of rijtuig door Holland en aangrenzend gebied. Voordat Twente een 

spoorwegaansluiting had, was in een strenge winter de Zuiderzee eens dichtgevroren. Daarom 

kon een partij uit Schotland afkomstige jute, die in Den Helder was opgeslagen, niet zoals 

anders per schip verder vervoerd worden naar de firma Ter Horst in Rijssen. Deze was er 

broodverlegen om en daarom werd Jan Willem met een grote vrachtwagen er op uitgezonden 
om de jute per as naar de bestemming te brengen. Dat was een lange, zware tocht in het barre 

wintergetij, met de destijds zo slechte wegen en de stadspoorten vaak zo vroeg gesloten. Dat 

ondervond hij op de terugweg in Naarden, doch hij wist de poortwachter te overbluffen om 

toch buiten de stad te komen, waarna hij in de stille nacht zijn terugtocht over de Veluwe 

voortzette. Vanzelfsprekend werd hij bij aankomst in Rijssen met vreugde begroet, want de 

meegebrachte jute gaf weer werk en brood.  

Tot nu toe ging het vooral om paarden die taai en sterk moesten zijn, doch voor bepaalde 

tochten werden de snelste paarden uitgezocht. Dat was het geval als hoge officieren uit 

Deventer moesten worden gehaald om in Goor en omliggende plaatsen aanwezig te zijn bij het 

inspectie maken of anderszins. Dan reed de koetsier 's morgens al vroegtijdig naar de Keizers 

Kroon in Deventer, om zijn paarden voldoende rust te gunnen, alvorens de terugtocht kon 
worden aanvaard. Precies om tien uur 's morgens beliefden de hoge militairen in te stappen 

en op klokslag half één wensten zij afgeleverd te worden voor het stadhuis te Goor. Een afstand 

van ongeveer tweeëndertig kilometer, dus ongeveer dertien kilometer per uur. En dat op de 

vroeger vaak slechte wegen, met de Herikerberg er nog tussen, en een laatste klim naar het 

stadhuis op het Schild. 
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Links hotel Brunnekreef, rechts hotel De Engel 

De Grotestraat in Goor omstreeks 1900. Links het hotel Brunnekreeft met stalhouderij.  Tegen 

de boomtoppen is het uithangbord te zien. Er tegenover stond het wellicht nog oudere hotel 

‘De Engel’ met stalhouderij van de in Goor uitgestorven familie Claesen. Alleen de tonnen met 

planten van het hotelterras zijn op de foto te zien. Aan de rechterkant van de Grotestraat zijn 
hotel ‘De Engel’ en verdere huizen tot aan de ingangsweg naar de schoolfeestweide en 

weekmarkt, thans de Herman Heyermansstraat, een paar meter teruggebouwd. Op deze vrije 

ruimte moet zich vroeger een laad- en los haventje bevonden hebben, ten dienste van de 

scheepvaart op de Regge. Daarmee was het haventje verbonden via Viskebank en 

Kattengraven, welke aan deze kant van hotel ‘De Engel’  lagen. Op de plaats van dit  in onbruik 

zijnde vaarwater is later de poelierszaak van de firma Moormann gebouwd.   

 

Het ging op zo'n snelle tocht vanzelf sprekend om de juiste krachtverdeling. De koetsier moest 

precies weten hoe snel hij in het begin zijn paarden kon laten draven om nog voldoende adem 

over te houden voor de laatste paar honderd stijgende meters. Een tussentijdse steekproef 
vond plaats bij het hotel Bontepaard, achter Holten, waar de paarden werden gevoerd. 

Stonden ze hier te snuiven boven de krib, zonder het brood aan te raken, dan was reeds te 

veel van hen gevergd. Doch wilden ze hier nog eten dan was het tenminste tot zover in orde. 
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Het moet een jaarlijkse bijzondere prestatie zijn geweest om deze militaire opdracht uit te 

voeren, anders had ik er niet zo vaak over horen vertellen. Van de paarden werd het aller 

uiterste gevergd. Na afloop liep het schuim en zweet hen langs de benen en moesten zij eerst 

een tijdje rondgeleid worden, alvorens zij in de stal werden gebracht. Dat was ook vaak het 

geval met de teruggekeerde, nat bezwete diligencepaarden. Rust kregen de paarden meestal 
meer dan de koetsiers zelf, want deze moesten dag en nacht klaar staan voor eventueel 

bijzondere ritten. Meermalen gebeurde het dat bij thuiskomst verse paarden gereed stonden 

om daarna meteen een nieuwe rijtoer te maken. Er waren immers nog geen rijboekjes. Daar 

staat tegenover dat het toenmalige verkeer wel toeliet om op de bok slapend wat te rusten. 

Vooral ook omdat de paarden vroeger blijkbaar ‘vernemstiger’ waren dan tegenwoordig, zoals 
Herman Beunk mij eens verzekerde. Niettemin had dat slapen voor de koetsier ook wel eens 

onaangename gevolgen. Op zekere dag kwam Jan Willem met een zware vracht uit Lochem 

naar Goor, gerust slapende, want de paarden wisten de weg. Plotseling werd hij echter wakker 

van iets ongewoons. Hij sprong van de wagen en overzag meteen de hachelijke toestand waarin 

hij was geraakt. De paarden waren iets bezijden de harde weg afgeweken, zodat de wagen was 

weggezakt in de berm. Goede raad was duur. Tot in de wijde omtrek was geen woning te 
bekennen, terwijl ook geen enkel voertuig naderde. Jan Willem prakkezeerde niet lang. Hij 

spande zijn beide vermoeide paarden, die uit eigen beweging al geworsteld hadden om los te 

komen, kalm uit en liet ze een tijdlang grazen langs de weg om weer fit te worden. Daarna 

spande hij de paarden weer kalm maar resoluut in. Hij nam de teugels in handen en zette 

meteen zijn paarden aan, waarbij de toch al steeds hardst trekkende nog een aparte 
aansporing kreeg. Even was het een kritiek moment, want de paarden mochten niet opnieuw 

blijven steken. Er kwam echter beweging in de wagen, nog een laatste aansporing en gelukkig 

kreeg de voerman zijn wagen weer op de harde weg. Ditmaal werd aan slapen niet meer 

gedacht. Eens kwam een eigen rijtuigspan aanrijden, maar bij de thuisstal gekomen, kregen 

de paarden blijkbaar geen sein om te stoppen en sukkelden zij onwillig verder. Daar moest 

wat aan haperen en dus werd ijlings een hardlopende man achterna gezonden. Pas bij de 
grote kerk haalde deze het rijtuig in. De paarden waren gemakkelijk tot stilstand te brengen, 

want ze wilden wel graag naar de stal, maar de slapende koetsiier was zelfs toen nog niet 

wakker te krijgen.   

 

Op de foto staat een antieke omnibus, welke nog in het begin van de dertiger jaren dienst deed 

in het Gelderse dorpje Beesd. Een klein, licht tweewielig reiswagentje was de tilbury. De 

omnibus kan men zien als de opvolger van de diligence. Voor plezierritten met grotere 

gezelschappen kwam de Jan-Plezier op, een groot model tentwagen. De tentwagen was een 
uitgesproken volksrijtuig, waarmee men in mijn jeugd veel naar de manoeuvres bij Markelo 

en Holten toog. Een deftige uitvoering van de tentwagen was de brik, waarin men met de 

knieën tegen elkaar zat. Hoorde de koetsier vroeger niet bij het gezelschap in de wagen maar 

was zijn plaats buiten en boven op de bok, bij de volksrijtuigen als tentwagen en Jan-Plezier 

kon men in mijn jeugd al een soort democratisering waarnemen, want daar mocht de koetsier 

al mede onder de kap. Bij de deftiger, van de tentwagen afgeleide brik was dat ook wel het 

geval, maar daar werd hij nog van het gezelschap gescheiden gehouden door een glazen wand.  
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Een ondeugende ansichtkaart van een aapjeskoets. Op deze ansichtkaart kan men het portier 

openen en dan ziet men in de koets een vrijend paartje zitten. 

In het voorjaar van 1865 zou de eerste zandtrein vanuit Lochem in Goor arriveren. Een paar 

deftige spoormensen zouden meekomen, want die bijzondere gebeurtenis zou een enigszins 
feestelijk karakter dragen. De drieënzeventigjarige Willem Götte, reeds bijna vierenvijftig jaar 

burgemeester van Goor, stond met zijn gemeenteraad en andere notabelen, waaronder vooral 

dominee Jannink, afkomstig uit Enschede, op het perron om trein en gasten af te  wachten. 

Als regel konden de burgemeester en de dominee, elk steeds met een stok gewapend, de orde 

alleen wel handhaven. Doch voor deze bijzondere gebeurtenis was ook de schutterij opgesteld 
en wel gewapend om zo nodig een eventueel grillen vertonende lokomotief onder vuur te 

nemen. De gemeentebode-nachtwaker in de persoon van Reinier Navers, trommelde op zijn 

trom jong en oud bij elkaar, steeds roepende: ‘Ieleu mot voort komm'n, 'n trein kum der zó 

an’. Sommige toeschouwers sloeg al bij voorbaat de schrik om 't hart terwijl zij verzekerden: 

‘Ze kriegt er mi-j nooit in’. Eindelijk kwam de zandtrein binnenrijden met veel geblaas en gesis 

van de vuur brakende lokomotief, doch tot ieders opluchting gebeurde er niets, behoudens 
dan de officiële toespraken. Een paar maand later werd de spoorlijn, voorlopig tot Hengelo, 

definitief geopend. De Gorenaren bleven voorlopig afzijdig, maar een Goors koopman, die naar 
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Amsterdam wilde, had na rijp beraad besloten om zich maar eens aan het nieuwe 

vervoermiddel te wagen. Zijn moedig besluit was bekend geworden en op de bepaalde dag 

stapte hij naar het station, met een sleep van nieuwsgierigen achter zich aan, die hem wilden 

zien vertrekken. De Gorenaar werd heel beleefd door de spoorbeambte ontvangen, die hem na 

het verzoek om een kaartje, deemoedig vroeg: ‘Waar naar toe, mijnheer?’  ‘Doar he-j now net 
niks met te maken’, was het antwoord, ‘dat zak zelm weten’ . De stationschef kwam er ook bij, 

maar met hun beiden konden ze de reiziger-in-spé niet overtuigen, dat het doel van de reis 

nodig was voor de prijsbepaling van het kaartje. De Gorenaar weigerde halstarrig en onder 

het mompelen van:  ‘en toch zek 't ow neet’, verliet hij het station en keerde naar huis terug, 

luide toegejuichd door zijn supporters, die trots waren op hun plaatsgenoot, die zich niet had 
laten overbluffen door betweterige ambtenaren. Diezelfden middag liet hij zich met ‘eigen 

gevaar’ naar Zwolle brengen en hij ging vandaar met de nachtboot naar Amsterdam. Hij had 

zijn zin, niemand wist er van. 

Kantonrechter Van Riemsdijk was een ander type. Hij had aan het loket een kaartje gekocht, 

maar haastte zich niet om op het perron te komen, zelfs niet toen de stationschef het 

fluitsignaal gaf om te vertrekken. Langzaam kwam het logge gevaarte in beweging en pas toen 
drukte de kantonrechter de stationschef z'n horloge onder 't oog, met de waarschuwing: ‘U 

bent een minuut te vroeg’. De chef wist niet hoe gauw hij het signaal voor terugstomen zou 

geven en daarna pas stapte de late reiziger zegevierend in. De chef was de minste geweest, 

want negéring van zo'n deftig personage had hem zijn baantje kunnen kosten. Nog in 1869 

was er een bijzonder leep boertje in de omgeving van Hengelo, die zich bijtijds van een 
spoorkaartje had voorzien, maar daarna rustig in de wachtkamer ging zitten met de gedachte: 

‘Now kan mi-j niks meer gebeurn’. Hij hoorde wel dat de chef het vertreksein fluitte, maar hij 

dacht nog steeds: ‘fluit ie-j mer raak, ik heb mien kaartje en ie-j hebt mi-j neudig’. Doch hoe 

verbouwereerd keek hij op zijn neus, toen de trein zonder hem vertrok.  

In het voorjaar van 1891 reed een grote Jan Plezier door Goor, met een gezelschap Hengelose 

arbeiders, die tesamen een dagtocht maakten naar Lochem, waarvoor zij tevoren hadden 
gespaard. Dat bracht enkele arbeiders van Jannink uit Goor op het idee om ook een onderlinge 

reisclub te vormen met een inlage van tien cent per week. Negentig arbeiders hebben toen 

vijftien weken gespaard en dat was voldoende om in een paar grote tentwagens een dagreis te 

kunnen maken naar Deventer. 's Zaterdagsmorgens, 20 september 1891, vertrokken de 

reizigers reeds om vijf uur uit Goor, vreugdeliederen zingend van: ‘Toen ik op Neerlands bergje 
stond’ of ‘Napoleon waar zijt gij gebleven’, en andere. Het was bij aankomst in Deventer 

prachtig weer. Nadat de stad was bezichtigd werden de deelnemers bij H. J. Smeenk aan de 

Lange Brugge getrakteerd op koffie en broodjes met vlees, alles van de daalder inleggeld. 's 

Avonds om tien uur werd de terugtocht aanvaard, maar onderweg werd in Holten bij 

Kalfsterman nog gepleisterd. Zo liep het tegen de morgen dat het luidruchtige gezelschap weer 

in Goor arriveerde. De beide plaatselijke politie-agenten hadden al een paar uur op de 
terugkomst gewacht, hopende dat van de feestelijk gestemde reizigers ook voor hen iets zou 

overschieten. Op de daarvoor bestemde plaats stapten de reizigers uit, maar omdat het toen 

regende gingen de meesten zo spoedig mogelijk naar huis. Een van de deelnemers had echter 

nog de aardigheid om een paar maal te roepen: ‘Koekoek! Koekoek!’ Hij werd meteen door de 

beide dienders in de kraag gepakt en in 't cachot onder het stadhuis opgeborgen. Hij had 
immers een soort majesteitsschennis gepleegd, want één van de politiemannen heette 

Koekoek. De volgende morgen om negen uur werd het slachtoffer, ,een zekere H. K. weer 

vrijgelaten. Deze ging zich 's maandagsmorgens beklagen op het directiekantoor van Jannink 

en bij de burgemeester, maar het politie-rapport luidde dat H. K. dronken was geweest. En 

dat werd geloofd, ook al kon H. K. wel genoeg getuigen meebrengen, die het tegendeel wilden 

beweren. Het blad ‘Recht door Zee’ van die dagen had dit keer wel gelijk toen het opmerkte, 

dat met andere feestvierders wel eens méér door de vingers werd gezien.  

In bovenstaande is dan iets verteld uit en rondom een bedrijf dat eeuwenlang een onmisbare 

functie vervulde in onze samenleving. Door de aanleg van de spoorwegen zo'n honderd jaar 

geleden, verminderde zijn betekenis, terwijl door de komst van auto's en tractoren nu reeds 

de rijtuigen, maar spoedig ook de paarden grotendeels overbodig zullen worden. Bron: H. 

Geerts. 
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Landweren 

Rondom Goor lagen zogenaamde landweren uit de Middeleeuwen. Het begrip landweer heeft 

te maken met het weren of verdedigen van een bepaald gebied. Het waren verdedigingswallen 

in hoger gelegen gebieden, gebouwd van aarde of stenen, beplant met ondoordringbare 

struiken en vaak ook gemarkeerd met grote veldkeien die aangaven dat hier een grens lag. 
Landweren waren bedoeld om vijanden buiten te houden. Ze bestonden uit wallen waarop 

struiken als sleedoorn, braam en hulst en bomen werden geplant. Het was voor dorpelingen 

ten strengste verboden om gebruikshout van deze landweren te kappen. Er stonden zware 

boetes op. Aan beide zijden van de wal bevonden zich vaak diepe greppels. Bestaande beken 

vormden vaak het uitgangspunt van een dergelijk verdedigingslinie. Landweren liepen ook 
niet recht; zij werden voorzien van S-bochten. Voor doorgaand verkeer waren openingen in de 

landweren aanwezig. Deze openingen lagen zonder uitzondering bij belangrijke postwegen en 

werden bewaakt door versterkte boerderijen en huizen. Bij deze doorgangsposten werd vaak 

tol geheven. 

Landweren werden aangelegd op wat hogere plekken, waar je de vijand al van ver kon zien 

aankomen en je dus ruim de tijd had om te alarmeren. Het middeleeuwse landschap was 
veelal open met uitgestrekte heidevelden. Veewerende dichte houtwallen rond de ontgonnen 

gronden waren laag en werden beheerd als hakhout en opgaande bomen waren een 

uitzondering. In het mozaïek van moerassen, beekdalen en omwalde essen en hooilanden, 

sloten de landweren de resterende doorgangen af. De grensbewoners speelden zelf een 

belangrijke rol bij de verdediging van hun territorium. De boeren waren ook verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de verdedigingslinie.  Landweren functioneerden alleen als ze een 

goed waarschuwingssysteem hadden om op tijd troepen op te trommelen, om de vijand de pas 

af snijden. Uitkijkposten in of langs de landweer moesten daarom over grote afstand geluid- 

of zichtsignalen geven als er iets loos was en zichtcontact hebben met de wachters in de toren 

in Herike. 

De stuwwal en de rivierduinen en de scherpe dalranden langs de Regge waren geschikte 
plekken voor de landweren en hun uitkijkposten. Boerderijnamen verwijzen soms naar een 

wachtersfunctie, bijvoorbeeld Koershuis (uitkijker), Koekkoek (ook Kockuit) of Kalheupink (om 

te schreeuwen). Of deze herrieschoppende personen professioneel wachter waren, zoals 

bijvoorbeeld in Osnabrück, is niet bekend.  
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Landweren waren soms wel honderden meters lang. Ze bestonden uit een of meerdere 

parallelle dijklichamen van ongeveer twee meter hoog. De ophogingen werden gemaakt van 

plaggen of van de grond uit de grachten. Ze waren begroeid met in elkaar gevlochten bomen 

en stekelige struiken zoals meidoorn, hulst, sleedoorn en bramen. Aan een of allebei de kanten 

liep een gracht of diepe greppel. Hier en daar waren smalle doorlaatposten met een horizontale 
afsluitboom (runneboom) gemaakt, zodat de doorgang gemakkelijk door een paar man te 

verdedigen was. De landweren werden goed beschermd. Bisschop David van Bourgondië, de 

leenheer van Overijssel, verordonneerde op 18 oktober 1457: Wie de lantweere breecke, 
schynnede, offte darinne houwe, die sal siin rechterhandt gebroken hebben. Of te wel: wie de 

landweer doorbrak, schond of daarop hout hakte, werd de rechterhand gebroken. 

Goor was eens omgeven door een stelsel van verdedigingswerken. Bij de doorgangen lag vaak 

een borg of een versterkt huis zoals het Huis op het Schild (vluchtburcht) en Huis Stoevelaar.  

Er was ook een schutstal voor weggelopen vee. Vee werd vaak opgevangen in de buurt van 

een doorgang.   
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Achter erve Koekoek, Entersestraat  
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Kerkstraat 13 
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Het witte huis rechts is Kerkstraat 13, nu woont er Haverslag, voorheen K. Poot 
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1963, Kerkstraat 13, Rijksdienst Cultureel Erfgoed 

Het zeventiende eeuwse diepe eenlaagshuis Kerkstraat 13 is omstreeks 1870 verbouwd en 
voorzien van de huidige gepleisterde lijstgevel. De festoenen en de gevelsteen met het jaartal 

1696 zijn bij deze verbouwing herplaatst. 

 

Enterse wordt eigenaar Stoevelaar 

 

Het lijkt een sprookje maar het is een waar gebeurd verhaal. In de buurt van Goor in de 

boerschap Herike stond vroeger een havezathe Het Stoevelaar. Het was één van de grotere 

havezaten in Twenthe, waar Van Coeverden heeft gewoond. Rond 1800 woonde Van Wijck op 

de Stoevelaar. Toen er in 1810 een dienstmeisje gevraagd werd Jenneken Volbrink, dochter 

van schipper Volbrink uit Enter, aangenomen. Op de vliering was een dienstbodekamer. De 
oude heer Van Wijck en zijn vrouw woonden er alleen met het personeel. Toen ze beiden waren 

overleden, ruzieden de kinderen over de verdeling van de erfenis. 
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Het achttiende eeuwse bouwhuis van Huis Stoevelaar te Herike is een rijksmonument. 

 

De zoon Berend van Wijck erfde de havezathe met onderhorige goederen. Berend was 

gepensioneerd luitenant-kolonel bij de artillerie en vestigde zich op Huis Het Stoevelaar. 

Verder weten we dat Jenneken in 1816 is bevallen van een dochter. In de geboorteakte wordt 

geen vader vermeld. In 1819 bevalt ze weer van een dochter en ook nu wordt geen vader 
vermeld. Niet veel later, op 22 augustus 1820, is er een huwelijksakte. Berend Hendrik van 

der Wijck, gepensioneerd luitenant-kolonel, vierenzestig jaar oud, trouwt met de 

zesentwintigjarige Jenneken Volbrink. In de trouwakte worden ook twee onwettige dochters 

van Jenneken door Van der Wijck erkend. Toen ze getrouwd waren, werd er in 1821 nog een 

dochter geboren. Jenneken was in één keer van dienstmeisje een echte kasteelvrouwe 

geworden. Toen in 1830 Berend van der Wijck op vierenzeventigjarige leeftijd overleed, bleek 
uit het testament dat de jongste dochter het goed erfde. De dochters waren nog jong en tot de 

jongste meerderjarig zou worden zou Jenneken Volbrink de grote havezathe met de goederen 

beheren. 

Het betrof een Huis met een grote buitengracht, grote tuinen, een binnengracht en twee 
bouwhuizen. In de tuinen stonden meer dan tweehonderdvijftig grote potten met vreemde 

planten. Deze planten waren onder meer, Aloës, Geraniums, Sedums, Vicoides, Stapelias, 

Jacobias, Passiebloemen, Leeuwenbekken, Cactus monstrofa en negenenzestig andere 

verschillende soorten. Blijkbaar waren ze toen zo zeldzaam dat ze vreemd werden genoemd. 

Het was de hobby van Berend van Wijck geweest. 
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2014, verpleeghuis Stoevelaar 

 

Drie maanden na het overlijden van haar echtgenoot werden al deze potten met de planten te 
koop aangeboden. Op Huis Het Stoevelaar stonden heel veel grote eikenbomen. In 1817 

werden al eens zevenhonderdnegenendertig percelen zware eiken- en dennenbomen, zeer 

geschikt voor zwaar scheepstimmerhout, te koop aangeboden. Er zijn veel eiken naar de 

Enterse scheepswerven gegaan. In 1844 worden in de Haarlemmer Courant weer 

zevenhonderd stuks eiken aangeboden, waaronder driehonderd zeer zware geschikt voor 

molenassen en scheepsbouw. Toen de jongste dochter meerderjarig was geworden besloten ze 
in 1848 het oude oncomfortabele huis voor afbraak te verkopen en een nieuw comfortabeler 

kleiner huis te bouwen. In de Haarlemmer Courant staat ‘te koop: een kapitaal herenhuis, 

voor afbraak, Het Stoevelaar genaamd, zeer zwaar en sterk gebouwd en bestaande uit 

bijzonder dikke buiten- en binnenmuren et cetera’. In 1850 trouwde de jongste dochter Maria 

Henrietta (29 jaar) met de vijfenveertigjarige Joannes Jarman. Ze gaan inwonen bij haar 
moeder op huis De Stoevelaar. In 1862 word de havezathe te koop aangeboden, betreffende 

een herenhuis, bouwhuis, tuinen en landerijen, totaal vierenzeventig hectare. Het werd 

ingezet op achtendertigduizend gulden. De havezathe wordt gekocht door de familie Jannink. 

Na de verkoop koopt Jenneke Volbrink een huis in Lochem, waar Jenneken Van der Wijck-

Volbrink in 1867 op vierenzeventigjarige leeftijd overlijdt, na een memorabel leven. Bron: Ik 

sin nun echen Eantersen, Anneke Koers.  
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Laatste woorden  

Beelden uit het verleden trokken voorbij. Goor is door de eeuwen heen in veel opzichten 

zichtbaar gebleven. Al is er niet meer, als ten tijde van Van Hogendorp, een ‘onmetelijke heide 

tussen Goor en Enter’.  Een streek met natuurschoon, rust, ruimte en zin voor tradities. Ik 

ben dankbaar dat, ondanks de noodzaak van vooruitgang, toch veel ouds en eigens in zijn 

waarde is gebleven. Het oude is terug te vinden in foto’s, familienamen en namen van 

boerderijen. Er is bestendiging van het oude naast aanpassing aan het nieuwe. De Regge is 

niet meer wat zij was. Van Hogendorp zou niet meer met zijn koets met vier paarden door de 

droge bedding kunnen rijden. Ik constateer uit de verhalen dat het vroeger anders was maar 

ik weet niet hoe. Als voorbeeld van het landschap heb ik alleen het Wierdense Veld en de 

Borkeld. Toch krijg ik een idee wanneer ik lees over de uitgestrekte heidevelden tussen Enter 

en Goor als ik over de Engbertsdijksvenen wandel. De verhalen over de marken en grote erven 

ken ik alleen uit boeken want de veranderingen zijn al begonnen in de tijd van mijn 

grootouders. Misschien kan de realiteit van dat stadje aan de Regge nooit adequaat gevangen 

worden in objectief  taalgebruik. Ik zie op de oude foto’s van Goor  hotels, statige huizen en 

veel bomen, water in de stad en een ophaalbrug.  Misschien kan ik uit de geschiedenis leren 

dat schrijvers consequent alle gegevens gebruiken om te ontkennen hoe verscheurd ze 

innerlijk zijn door het verlies van onze streek. Heeft u plezier beleefd aan de onvergetelijke 

momenten in Goor? Die momenten, die mij voortdurend het idee geven dat ik terug wil om de 

Regge te zien, de grens tussen water en land zien vervagen, boodschappen te doen in de 

Grotestraat. De taal weer te horen die mij zóó bekend en vertrouwd in de oren klinkt. Naar 

Goor gaan is teruggaan naar de geborgenheid van mijn jeugd en herinneringen aan bezoekjes 

afleggen bij allang gestorven ooms en tantes.   

 

Enter, 18 december 2019  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


