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Voorwoord  

 

Ik begin mijn schrijven met een woord uit de bijbel. Job sprak: ‘een mensenvrouw is kort van 

dagen en vol onrust’. Met andere woorden: een vrouw wordt niet oud en is rusteloos. Ik wil 

dit niet tegenspreken omdat het de waarheid is. In die korte duur van zo’n menselijk leven 

vinden heel wat wisselingen en veranderingen plaats. Ofschoon het de waarheid is en blijft, 

er is niets bestendiger dan de onbestendigheid (veranderlijkheid). Wanneer ik begin te 

schrijven vanaf de tijd dat ik ben geboren moet ik wel melden dat verschillende zaken bijna 

onbegrijpelijk veranderd zijn. Aan het woord is Hendrik Wessels van het erve De Keurs te 

Ypelo. 

 

 

 

Ypeloweg  
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Ypelo  

 

Inleiding 

 

In 1860, een paar jaar voor ik geboren ben, is in Enter en Ypelo de markegrond verdeeld. Dit 

bracht geen grote verandering teweeg omdat het water alles overheerste. Drie vierde deel van 

de gronden stond voor het grootste gedeelte onder water. De bestaande wegen stonden niet 

alleen in de winter maar ook vaak in de zomer onder water. De boerderijen van enige betekenis 

waren het eigendom van de provincie, de zogenaamde domeingoederen. Er werd erg primitief 

geboerd. Allerhande zaken werden op de boerderij uitgeoefend, zoals weven, vissen, bijen 

houden, ganzen en eenden houden en nog meer. De kleine boeren die tussen de grote 

boerderijen woonden hadden een sober en armoedig bestaan. Ze hielden het hoofd boven 

water dankzij hard werken en veel ontberingen. De kleine boeren werden door de grote boeren 

geholpen. Dat werd wel degelijk gewaardeerd door de kleine boeren. In het algemeen waren 

de mensen wat meer gemoedelijk en tevreden en niet zo gejaagd en onrustig als tegenwoordig 

in 1938. 

In die tijd is de Keursbrug gebouwd door de Rijssense markecommissie. De gemeente Wierden 

gaf toestemming om de botermarkt beter bereikbaar te maken. Voor die tijd was hier een 

voorde en vond het personenvervoer plaats per boot. De vroegere familie Ter Keurst waren 

belast met het overhalen en brengen van mensen met de pont en ontvingen daarvoor een 

jaarlijks bedrag van zestig gulden. Ypelo behoorde toen kerkelijk bij Rijssen. Als er een 

sterfgeval was in Ypelo moest er in Rijssen worden begraven. Gerrit Wessels, de vader van 

Hendrik, was kerkvoogd in de hervormde kerk te Rijssen. 
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In het jaar 1820 bouwde een boer op het erve Mokkelenkate in Ypelo een nieuw stenen huis 

met dwars voorhuis. Hij maakte van zijn oude, nog geheel lemen en houten lösse hoes een  

schuur. Er is bij dit alles een opmerkelijk feit vast te stellen dat de gedachte wekt dat de 

scheidingsmuur of stapelmuur meer luxe – een verhoogd wooncomfort – was dan strikt 

noodzakelijk. Het is ook duidelijk dat de wens om direct te kunnen zien wat er op de deel 

voorviel bleef bestaan. Door een venster, soms één aan elke kant naast de nu tegen de 

stapelmuur aangelegde haardplaats, behield de boer zicht op dit alles. Niet alleen lag de haard 

nu tegen de stapelmuur, bovendien maakte men als ruggelings daar tegenaan, ook een 

haardplaats op de deel. Dagelijks verbleef men daar – als vanouds in het lösse hoes – en in 

veel, zeer veel gevallen werd het afgescheiden woonvertrek tot een pronkkamer die men zelden 

betrad en zeker niet bewoonde. Het maakt duidelijk dat de leefwijze, zowel in wonen als in 

bedrijf nauwelijks mee veranderde. Zelfs in de allerlaatste periode, reeds tegen en zelfs nog 

wel na de jaren 1940-1945, gaf men boven wonen in de grote kamer de voorkeur aan een 

kleine 'kökken', een woonvertrek en eetvertrek in een meestal uitgebouwd en een vergroot 

gedeelte van de afkubbing. 

’t Hesseling, Ypeloweg 16. Ongeveer twee kilometer ten zuiden van Wierden ligt dicht bij de 

Regge de boerderij ’t Hesseling. Deze zeer oude boerderij heeft lang als herberg gefunctioneerd 

voor passerende schippers. De klandizie werd verhoogd door het wachten op het stijgen van 

het water na het dichtzetten van de nabijgelegen sluis. Een overslagfunctie was er niet. Deze 

boerderij is in het jaar 1946 herbouwd. 

 

Het is interessant te weten dat voor het kookhuis van de Selhorst in Ypelo nog een molensteen 

ligt, die volgens de overlevering afkomstig is van het Groot Hommers. Aangezien deze steen 

slechts een diameter van negentig centimeter heeft, is het goed mogelijk dat deze eens heeft 

dienst gedaan in een op het Groot Hommers gevestigde rosmolen. 

 



5 

 

Genealogie van Hendrik Wessels 
 
 

 

Hendrik Wessels (Keurs Hendrik) is geboren op 26 april 1862 te Ypelo en overleden op 28 
maart 1950 te Ypelo op 87-jarige leeftijd. Hij was landbouwer van beroep. Hendrik was de 
zoon van Gerrit Wessels en Willemina ter Keurst. 
 
Getrouwd op 28-jarige leeftijd op 28 juni 1890 te Wierden met Geertruida Meijerink, 24 jaar 
oud, geboren op 3 februari 1866 te Wierden, overleden op 10 september 1950 te Ypelo op 84-
jarige leeftijd. Geertruida is de dochter van Jannes Meijerink, landbouwer, en Berendina ter 
Horst. 
 
Hendrik is in februari 1901 met zijn gezin verhuisd naar Wierden. Hij komt na zes jaar terug 
naar Ypelo.  Berend Jan Nijkamp uit Diepenheim heeft zes jaar geboerd op erve De Keurs. 
Op 18 juli 1901 koopt Hendrik Wessels het erve Meijerink onder Wierden van zijn oom 
Hendrik Meijerink voor 12.000 gulden. 
Op het erve Meijerink houdt hij het maar één jaar vol. Hij koopt het plaatsje de Kamp aan de 
Entelerweg. Hij blijft daar wonen tot zijn boerderij de Keurst weer vrij is. 
Op `n Kamp gaan zijn schoonouders wonen. Zij zijn daar ook overleden in 1915 en 1916. Het 
huisnummer is 1009. 
Op 27 januari 1908 is de boerderij de Keurs afgebrand; daarbij is alles verbrand inclusief de 
veestapel. 
Hendrik heeft zijn levensloop beschreven in 1937 en het Vergette Book genoemd. 
Hendrik is overleden bij zijn dochter in Ypelo, toen deze nog woonde op `n Kamp aan de 
Entelerweg, huisnummer 1009. 

 
 
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren: 

1.  Gerrit, geboren op 8 juni 1891 te Ypelo, overleden op 16 december 1891, 191 dagen oud 
2.  Willemina Gerritdina, geboren op 26 september 1892 te Ypelo, overleden op 18 mei 1991 te  

Enter op 98-jarige leeftijd 
Zij is ongetrouwd gebleven, na het overlijden van haar verloofde, Gerrit Hendrik Morsink 
(1886-1918). 

3.  Berendina Johanna, geboren op 15 september 1894 te Ypelo. 
Getrouwd op 25-jarige leeftijd op 6 mei 1920 te Wierden, getrouwd in de gereformeerde kerk 
met Fredrik Morsink, 24 jaar oud, directeur landbouw coöperatie te Enter, geboren op 17  
september 1895 te Enter, overleden op 19 februari 1959 te Enter op 63-jarige leeftijd. 
 
Nadat hij de boerderij van Weijssink, naast hervormde kerk, had gekocht en  
afgebroken, heeft hij daarop een nieuw woonhuis met kantoor gebouwd. Het oude erve  
Weijssink wordt verkocht aan de Coöperatieve Landbouw Vereniging. 

 
Zoon van Gerrit Hendrik Morsink, bakker, en Johanna Hendrika Schuitemaker. 

4.  Gerrit  

5.  Janna Hendrika, geboren op 08 februari 1900 te Ypelo, overleden op 21 januari 1986 te Enter 
op 85 jarige leeftijd 
Getrouwd op 27-jarige leeftijd op 02 juli 1927 te Wierden met Berend Jan Velten (Broezen Jan),  
27 jaar oud, winkelier, geboren op 27 juni 1900 te Enter, overleden op 18 maart 1984 op 
83-jarige leeftijd, begraven te Enter. 
Zoon van Engbert Lambert Velten (de Broeze), winkelier en landbouwer, en Gerritdiena 

6.  Gezina Johanna, geboren op 12 mei 1902 te Ypelo, overleden op 31 januari  1980 op 77-jarige  
leeftijd, begraven te Enter. 
Getrouwd op 26-jarige leeftijd op 24 mei 1928 te Wierden met Johan Hendrik Wolthuis,  
25 jaar oud, geboren op 6 januari 1903 te Enter, overleden op 29 december 1977 op  
74-jarige leeftijd, begraven te Enter. 
Zoon van Jan Hendrik Wolthuis (Wools-Jan), landbouwer  en beheerder boerenleenbank, 
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en Johanna van Nes. 
7.  Hendrika, geboren op 8 april  1904 te Ypelo, overleden op 26 september 2000 te Enter op 

96-jarige leeftijd 
Getrouwd op 23-jarige leeftijd op 2 mei 1927 te Wierden met Hendrikus (Hendrik) Velten 
(Broezen smid), 24 jaar oud, smid, geboren op 19 september 1902 te Enter, overleden op  
6 juli 1963 op 60-jarige leeftijd, begraven te Enter. 
Zoon van Engbert Lambert Velten (de Broeze), winkelier en landbouwer, en Gerritdiena 
Veldhuis. 

8.  Hendrik  
9.  Geertruida, geboren op 7 april 1908 te Ypelo, overleden op 18 maart 1944 op 35-jarige 

Leeftijd. 
Getrouwd op 27-jarige leeftijd op 23 mei 1935 te Wierden met Johan Berend ter Steege 
(Stiems), 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 20 juni 1911 te Enter, overleden op 
03 juli 1994 te Hellendoorn op 83-jarige leeftijd, begraven te Enter. 
 
Johan verruilt in 1960 zijn boerderij met Gerrit Jan Leusman aan de Wolvesweg 1 te Enterbroek. 

 
Zoon van Gerrit (Stiems Gaait) Ter Steege, klompenmaker en landbouwer, en Gerritdina  
Willemina ter Hofstee. 
 
Hij is later getrouwd op 35-jarige leeftijd te Wierden en in de kerk op 22 mei 1947 te Enter met 
Maria Wolves, 34 jaar oud, geboren op 25 juli 1912 te  
Enterbroek, overleden op 14 juli 1991 te Enter op 78-jarige leeftijd, dochter van Karel Wolves, 
landbouwer op het Oude Wolfs, en Johanna Velten. 

 

 

 

 

De grenzen van de marke 

 

Vanaf de vijftiende eeuw kennen we grensbeschrijvingen die vandaag aan de hand van 

boerderijnamen en veldnamen in het landschap nog voor een groot deel  terug te lezen zijn. 

 

In de overdracht aan de bisschop in het jaar 1457 worden de grenzen omschreven als ‘tussen 

de Wolvekuil, Ellenhorst, Wijrick, Heijlen. Krommendijk en Avenhusen.’ Deze omschrijving is 

wel erg breed genomen, sommige namen liggen buiten het gebied, sommige liggen er  binnen; 

de namen zijn nog grotendeels bekend. De Krommendijk is een buurtschap, oorspronkelijk 

alleen de weg waaraan de buurtschap lag. 

Misschien ligt in zulke ruwe aanduidingen wel een oorzaak voor al die grensgeschillen die er 

waren. Steeds moest bij de oplossing ervan worden teruggegrepen op de herinnering van de 

oudste streekbewoners. 

Coenders werd bevestigd door de opgeroepen getuigen, veelal oude mannen: Johan Beerdes 

zesenzeventig jaar, Willem Smijt tachtig jaar, Geert Smit en de Hendrik ter Borch zeventig 

jaar, Herman Coppendreijer negentig jaar. Deze hadden dan wel niet van het door Coenders 

vermelde ‘gerigte’ gehoord, maar zo zeiden ze, ‘de Laeke en de bepalinge der Merkte hebben 

sie ook gehoort van oeren olders.’ Bovendien verschenen nog: ‘Derrick Bruggink een man van 

boven syn tachentig Jaeren Hendrick Wanscher een man tusschen vijftig ende sestig Jaaren 

Lutken Geertsen een man tusschen  ‘tsestig ende seventig Jaaren’. Allen gaven dezelfde 

getuigenis. Wanschers en Lutken wisten ook nog te vertellen dat zij eens met jonker Johan, 

de vader van Hendrik van Rechteren op inspectietocht waren gegaan ‘ende den senderschen 

genomen oir sichte op de wijgeres an den witkens belt.’  Tenslotte getuigde nog Johan 
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Vellecotte, ongeveer negentig jaar oud met een zelfde grensbeschrijving als de anderen.  

 

Plechtig wordt het stuk besloten met: ‘ende dat deeser tugen voorschr. met sampt haaren 

voorvaderen de Laacke en de bepalinge alsoe hebben geholden voor ende na hebben so allen 

standen redes mit opgerigteden vingeren Lijflick over de heilige gesworen als recht was.’ Bij 

die gebeurtenis werden de boeren van Zenderen opgeroepen om toe te zien en te luisteren. Zij 

hadden als gevolmachtigden gestuurd: ‘olthof Johan, passchens, Berent ten hulscher en de 

Engbert Wernsink.’ 

 

Een dergelijk voorval had plaats in het jaar 1532. Uit naam van ‘den Erenvesten ende fromen 

henrick van Rechteren heere tot Almelo riepen Borgemeesteren Schepenen en de Raedt der 

Stadt Almelo’ met Wessel van Stenvoorde richter van de Heerlijkheid een groot aantal lieden 

op. Deze moesten onder ede meedelen dat zij wisten van de zuidelijke grenzen van het gebied 

van de Heer, langs de marken Albergen, Zenderen, Bornebroek en Ypelo. Als eerste verscheen 

Johan Coenders, zestig jaar oud, die van zijn vader had gehoord dat er eens een twist was 

tussen Almelo en genoemde marken. En dat daaraan zelfs afgevaardigden uit Deventer en 

Zwolle aan te pas waren gekomen ‘omme de marken te schouwen’.  

De rechtszaak was toen gehouden ‘an die middel stege bij Ovenhuijs’ en men was vandaar het 

grensgebied doorgelopen ‘van der middel stege nae de Wolthuijs onder den peerboom, vandaer 

na den witkens belt van den belt na tusselder voort de haar langs na Wijricke over den 

Brummelhof en de van den hof (limiten van wierden) na den palinksvoort van daer na ’t den 

herten voort.’  

Het verhaal van Coenders werd bevestigd door de opgeroepen getuigen, veelal oude mannen: 

Johan Beerdes zesenzeventig jaar, Willem Smijt tachtig jaar, Geert Smit en de Hendrik ter 

Borch zeventig jaar, Herman Coppendreijer negentig jaar. Deze hadden dan wel niet van het 

door Coenders vermelde ‘gerigte’ gehoord, maar zo zeiden ze, ‘de Laeke en de bepalinge der 

Merkte hebben sie ook gehoort van oeren olders.’ Bovendien verschenen nog: ‘Derrick 

Bruggink een man van boven syn tachentig Jaeren Hendrick Wanscher een man tusschen 

vijftig ende sestig Jaaren Lutken Geertsen een man tusschen  ‘tsestig ende seventig Jaaren’. 

Allen gaven dezelfde getuigenis. Wanschers en Lutken wisten ook nog te vertellen dat zij eens 

met jonker Johan, de vader van Hendrik van Rechteren op inspectietocht waren gegaan ‘ende 

den senderschen genomen oir sichte op de wijgeres an den witkens belt.’   

Tenslotte getuigde nog Johan Vellecotte, ongeveer negentig jaar oud met een zelfde 

grensbeschrijving als de anderen. Plechtig wordt het stuk besloten met: ‘ende dat deeser tugen 

voorschr. met sampt haaren voorvaderen de Laacke en de bepalinge alsoe hebben geholden 

voor ende na hebben so allen standen redes mit opgerigteden vingeren Lijflick over de heilige 

gesworen als recht was.’ Bij die gebeurtenis werden de boeren van Zenderen opgeroepen om 

toe te zien en te luisteren. Zij hadden als gevolmachtigden gestuurd: ‘olthof Johan, passchens, 

Berent ten hulscher en de Engbert Wernsink. 
Men liep consequent achthonderd meter buiten de tegenwoordige grens van Almelo. Bij het 

erve Wierke kwam men dan via de Brummelhof, even ten oosten van Wierke, dichter bij 

Almeloos gebied. Daarna ging men naar de Palinksvoort en was men wel bijna op de grens. 

De Palinksvoort is nu bekend als ‘Poalvoort’, een vierkant stuk land op het gebied van Ypelo. 

De Poalvoort is ten noorden, oosten en zuiden omsloten door de bochtig verlopende 

Voorbroeksweg. Tussen de Poalvoort (Voorbroeksweg) en de gemeentegrens Wierden/Almelo 

ligt nog een stuk grasland dat De Moat wordt genoemd. De grens Almelo/Wierden/Borne 

wordt hier nu gemarkeerde door een ‘loaksteen (lakepaal), een Bentheimerzandstenen paal. 

De grenspaal nummer achttien wordt de Vredepaal genoemd en staat innig geleund tegen een 

eik. Letters staan er op deze paal niet (meer). De kop is sterk gehavend en de eigenaar van de 

grond weet te vertellen dat omwonende boeren er nogal eens een  splinter afsloegen. Ze 
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verpulverden de splinter  en strooiden het gruis op een met teer bestreken lat om daarmee 

hun zeis te slijpen. 
Moge dan de grens nu al zo lang volgens het kadaster vast liggen, problemen zijn toch niet 

helemaal de wereld uit. Een aantal jaren geleden moesten de grenzen opnieuw worden 

nagemeten. Nu was het niet de Heer van Almelo maar het kadaster dat de aangelanden van 

Almelo, Ypelo en Bornerboek opriep. En weer, of nog steeds waren sommige boeren het niet 

eens over het verloop op bepaalde stukken. En het mooist was de vaststelling dat de ‘loaksteen’ 

aan de oude Palinksvoort, de Vredepaal, twee centimeter was verschoven in het nadeel van 

Wierden. De boosdoener was een eik. Een natuurlijke groei van Almelo, zogezien. 
In het boek ‘Met n oalen Màester biej n Heard’ van Van Wijngaarden wordt de schoolmeester 

aangesproken met "meister". Dat is duidelijk "measter" geworden, terwijl men in Ypelo nog 

een "Meistershoes" heeft. 

 

De omgeving van erve De Keurs 

 

Aan de brug woonde de malle bakker. Die moest van de schippers en de voetgangers tol innen. 

de molen stond waar nu (1938) J.H. Altena woont (in 2018, Assink). De eigenaar was 

Brinkwerth uit Enter, afkomstig uit Duitsland. De bakkerij van de brugwachter en de molen 

waren dicht bij elkaar. Daar heeft zich heel wat afgespeeld. Er werd veel gesmokkeld en de 

smokkelwaren werden aangevoerd met de zompen. Vanwege de gunstige waterstand was het 

moeilijk de smokkelaars te vervolgen. Brinkwerth had iemand die hem negatief had 

aangesproken door het luik van de molen gegooid. De man heeft het er levend afgebracht 

maar de mulder is wel gestraft. Later is de molen omgewaaid en verplaatst naar Enter. De 

tolheffing aan de brug liep op zijn eind en meteen ook de bakkerij aan de brug. De bakker 

hield zich het liefst bezig met jagen en stropen. Vooral werd gejaagd op wild op het water. 

Daarnaast werd de brug niet onderhouden en raakte in verval. De gemeente heeft uiteindelijk 

de brug overgenomen. 

Al aan het begin van de vijftiende eeuw stond er een molen in Ypelo. Eigenaar was de heer 

Van Saasvelt. De molen stond ver buiten de bebouwde kom van Enter aan de huidige 

Ypeloweg, op de molenbelt dicht bij de Regge. Het was een zogenaamde stenderkaste. Het 

molenhuis met de wieken was bevestigd aan een zware verticale paal, de stender, en kon met 

behulp van kruipalen en kettingen in en uit de wind gedraaid worden. De molenaar van de 

molen woonde in wat de Entersen het "Duutse hoes" (Plas-Jente) noemden. Bouwheer Frans 

Jozef Lokamp uit Ahaus liet het huis in Duitse vakwerkbouw optrekken.  

Het recht van windvang was sinds de twaalfde eeuw voorbehouden aan de landheer. Het was 

een hoogheerlijk recht. In Ypelo had de Bisschop van Utrecht het recht van windvang dat hij 

in leen had afgestaan aan de heer Van Saasfelt. Afhankelijk van de grootte van een 

gemeenschap waren er één of meerdere molens. In Enter en Ypelo werd tot de Franse Tijd 

maar één molen toegestaan waar alle inwoners verplicht waren hun graan te laten malen. 

Daarna werd de molendwang afgeschaft.  

De beloning van de molenaar voor het malen van het aangeboden graan bestond uit het 

scheppen van een bepaalde hoeveelheid meel uit de zak waarin het meel opgeborgen was. Dit 

was in het algemeen 1/32 deel. In de gemeenteraad werd in 1823 geklaagd dat de mulder in 

Ypelo hiermee de hand lichtte en soms wel 1/16 deel schepte. Het scheploon werd in de 

schepkist gedaan die voorzien was van dubbele sloten. Eén voor de molenaar en één voor 
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commies van de belasting. Als de kist vol was moest er afgerekend worden. De belasting op 

het gemaal was in de Tachtigjarige Oorlog ingevoerd omdat de overheid in geldnood zat.  

 

 

1960, de Keursbrug over de Regge, collectie Aaltje Noltes 

 

In 1660 wordt jonker Conders  gemaand  de brug over de Regge bij de Keurst te onderhouden. 

De Entermarke heeft in 1651 een overeenkomst gesloten met jonker Conders dat hij “tegen 

het genot van Brugh, veir en weggelt” de brug  bij de Keurst behoorlijk zal onderhouden. 

Dus op het eind van de Tachtigjarige Oorlog was er al een brug over de Regge. Hier werd tol 

geheven met toestemming van de provincie. Hendrik ter Keurst was de “collecteur”. Hendrik 

onderhield de brug niet. Hij repareerde geen schade want het onderhoud is een flinke 

kostenpost.  De Entermarke draaide op voor de kosten. Die kon dat ook niet meer opbrengen 

en al in de zeventiende eeuw verdween de brug. Toen stelde  het markebestuur een veerman 

aan die de reizigers met een bootje over moest zetten. Gedurende de gehele achttiende eeuw 

heeft de familie Ter Keurst de veerman geleverd. 

De laatste brugwachter was Derk Hiltjesdam (Brug’n-Derk). Hij werd ook wel de malle bakker 

genoemd. Als de schippers de brug naderden begonnen ze te toeteren. Derk had maar één 

arm en had moeite met het sluiten van de brug. Hij deed dat als volgt. Hij rende tegen het 

steile brugdek op klemde zich vast met zijn arm en liet zo de wet van de zwaartekracht het 

werk doen. Hij was ook zoetwater visser en verdronk op 74-jarige leeftijd bij het vissen in het 

Mokkelengoor. Later heeft de gemeente Wierden het onderhoud aan de brug overgenomen. De 

ophaalbrug is in de jaren twintig van de vorige eeuw vervangen door een vaste houten brug. 
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Na de Franse tijd ontstond de gemeente Wierden. Die werd verantwoordelijk voor het 

doorgaande verkeer. Ter Keurst kwam in dienst bij de gemeente als veerman, voor zestig 

gulden per jaar. In 1841 wordt er een huis gebouwd voor de veerman. Rond 1850 is de jute-

industrie in Rijssen sterk in opkomst. De fabrikanten hebben behoefte aan een goede 

verbinding naar Borne en verder. En daarvoor moet je over het grondgebied van Enter. In 

Enter was de markeverdeling aan de gang en de fabrikanten gaan lobbyen bij de provincie. Ze 

willen voor elkaar krijgen dat in het plan van de verdeling een goede weg wordt gemaakt door 

het Leijerweerd naar de Regge. Ze zullen dan zelf voor een brug zorgen.  De weg komt er en in 

1859 wordt de brug gebouwd.  Hendrik ter Keurst sprak in 1936 met Jan Prakken en vertelde 

dat zijn voorouders hadden gezegd dat een markecommissie uit Rijssen de aanvoerweg naar 

de botermarkt in Rijssen wilde verbeteren door het aanleggen van een brug over de Regge. 

Toen Hendrik naar de eerste klas van de lagere school ging woonden er in Enter voor het 

merendeel schippers. Dat beroep leverde voor de schippers een goed bestaan op. Er waren 

weinig spoorwegen en ook waren er niet veel verharde wegen. Er waren hoofdzakelijk 

zandwegen die in slechte staat verkeerden. Het was logisch dat het transport over water bij 

Enter en de omgeving hoorde. Er werd door de fabrieken veel gebruik van gemaakt. Als de 

schippers in de buurt van Enter waren kwamen ze op zaterdagavond naar huis. Op 

maandagmorgen ging het met een pot boter, roggebrood en aardappelen op de rug naar de 

zomp. Ze voeren dan naar Zwolle, Drenthe of Friesland. Er werd af en toe een borrel 

gedronken. Dat was mogelijk mede omdat een borrel maar vijf cent kostte. 

Later werden er kanalen gegraven waar grotere schepen konden varen. Het spoorwegnet 

breidde uit en tenslotte ging de schipperij achteruit, om uiteindelijk te verdwijnen. Er werd in 

1938 niet meer gevaren met de zompen. Daarna gingen de mensen uit Enter klompen. Er 

kwamen heel veel klompenmakerijen in het dorp. De Entermors stond nog steeds onder water. 

Vandaar dat er bijverdiend moest worden omdat het land niet genoeg opleverde. Een jongen 

van twaalf of dertien jaar, soms nog wel jonger, moest stoppen met leren op school en ging 

helpen bij het klompenmaken. Tegenwoordig (1938) is dat ook weer afgelopen. Een paar 

klompenmakerijen werken met machines en voor de rest stelt het niet veel voor. 
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Molenweg en Ypeloweg 

 

De molen was het middelpunt van het economisch gebeuren in Ypelo. Dat was te zien aan het 

wegenstelsel ter plaatse. Liefst vijf wegen kwamen bij de molen samen. Vanuit Enter, over de 

huidige Lage Dijk, kwam de Molenweg. Dan was er de particuliere weg van de mulder (nu 

Ypeloweg), het Waterdijkje vanaf de Regge (bij erve Exoo), het Ypelodijkje, komend vanuit 

Ypelo, het Molendijkje en een dijk in de buurt van de huidige Witmoesdijk. Voor de doorgaande 

weg van Enter naar Wierden volgde je de huidige Ypeloweg, over de brug over de Entergraven, 

die toen Muldersbrug heette. Ongeveer vijftig meter na de brug ga je links af (nu zandpad naar 

huidige Keizersweg, zie foto) en dan bevind je je op de huidige weg naar de Wierdenseweg 

richting Wierden. 
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De molen van Bouwhuis 

 

 

 

Erve Assink, Ypeloweg 
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Buiten de dorpen waren de boerderijen en de molens de enige bebouwing. In 1711 werd het 

erve Assink in Ypelo getroffen door een besmettelijke ziekte. Ze verloren drie koeien, drie stuks 

jongvee, een paard en een veulen. Er zat niets anders op dan het erve te verkopen aan de 

Ridderschap en Steden. Assink woont nog steeds aan de Ypeloweg op de "mölnbeelt" waar tot 

1870 de oude Entermolen gestaan heeft. Jan Tonnissen (Schuitemaker) kreeg van de 

Entermarke al in het jaar 1682 de opdracht hekken te maken bij de molen. 

Hoogstwaarschijnlijk is dat de molen op de Molenbelt bij Assink. Soms hebben huis en 

endskamer een houten geveltop zoals de boerderij de Kötter te Ypelo. 

Almelo verkreeg nog in de middeleeuwen een goed bevaarbare verbinding met de Regge. We 

weten dit dankzij een brief uit het jaar 1476 waarin Otto van Rechteren, Heer van Almelo, zich 

beklaagde bij de bisschop over de boer van het erve Beverdam, ten zuiden van Wierden. Deze 

had de dijken van de door Otto gegraven Nieuwe Graven vernield. Hieruit blijkt dat de graaf 

kort daarvoor een kanaal had gegraven van Almelo naar de Exose Aa bij Ypelo, dus dwars 

door de moerassen en ondiepten van het Wendelgoor. 
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 Hoewel rivier de Regge niet zeer breed, en soms bijna droog is, verandert zij in de winter de 

omliggende landstreek in een groot meer. Over het feit dat zij ‘des winters in een groot meer 

verandert', kan ook in het jaar 1884 in Ypelo nog meegepraat worden. Een krant berichtte: 

‘Twee schippers, Jan Hiltjesdam en Zoon, te Enter liggende hadden tijdens de stormen der 

vorige week het ongeluk dat hun sompschuit lossloeg tengevolge waarvan zij zonder boomen, 

stokken of hagen op den dobberende schuit zijnde door den hevigen storm tegen de stroom 

op langzamerhand naar Wierden afdreven. Men kent den uitgestrekten waterplas! Eenzaam, 

zonder hulp, zonder voedsel zwalkten zij op het onstuimige watervlak, door niemand 

opgemerkt! Zoo zijn ze twee dagen en twee nachten druipnat in een half vol water geraakten 

schuit rond blijven dobberen. Eindelijk door een nieuwe stormwind voortgezweept, dreef de 

schuit nabij de Fabriek te Wierden. Toen was hun lijden uit. Want nauwelijks had onze 

hulpvaardige Burgemeester iets vernomen van den nood of hij neemt ijlings voedsel en 

kleeding mede en roeit de verkleumde en verhongerde schippers tegemoet en redt hun uit 

hunnen benarden toestand’.  

Er wordt veel geklaagd, op 15 april 1891 wordt nog geschreven:  

‘Mocht het toch eens spoedig zoover komen dat we van het water ontslagen werden. Geen 

wonder want bijna alle weilanden staan nog geheel of gedeeltelijk onder water, zoowel die bij 

Enter als te Ypelo en Enterbroek. Voor de landbouwers is het ten zeerste te hopen dat het 

weer spoedig gunstiger wordt, want blijft het nog eenigen tijd zooals het nu is, dan is alle hoop 

op een middelmatigen hooioogst vervlogen en zal menigeen daardoor genoodzaakt zijn om vee 

hetzij gedeeltelijk of geheel te verkoopen’. 

De enige reden waarom men bij het vervoer van goederen geen gebruik maakte van de 

landwegen, was de slechte toestand daarvan. Tot het jaar 1850 lag het dus voor de hand 

desnoods gebruik te blijven maken van de zompen als vervoermiddel. De winter van 1844-

1845 was zo streng dat op 20 augustus 1845 nog een bevroren laag van dertig centimeter 
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werd aangetroffen onder zand en veen. De winter telde niet minder dan vierentachtig 

vorstdagen en de scheepvaart lag bijna vier maanden stil: van 1 december 1844 tot 1 april 

1845. In zijn Kroniek van De Lutte besteedt ook pastoor Geerdink aandacht aan de strenge 

winter. Midden maart vroor het in Leeuwarden nog achttien graden en in Groningen daalde 

de temperatuur 's nachts zelfs tot eenentwintig graden. De rivieren waren allen dichtgevroren. 

Men reed met karren over het ijs in plaats van over de bruggen en ook de Zuiderzee was een 

grote ijsvlakte en de eilanden Urk en Schokland waren alleen te voet of met sleden bereikbaar. 

 

Erve de Weele 

 

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

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

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

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

mogelijkheden erg beperkt. Hoe het precies in z’n werk is gegaan is niet te achterhalen. Maar 

op enig moment hebben ze clandestien een hutje gebouwd. En wel in een afgelegen gebied van 

de Enter marke aan de overkant van de Regge in de ‘Weele Moat’ aan de grens van de marke 

Ypelo. ‘Weele’ betekent wilde in de streektaal. Het was dus een drassig gebied langs de Regge. 

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

er geen overlast veroorzaakt werd, lieten de hem met rust.  

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

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

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

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

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

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

voorjaar doorgaans onder water door overstromingen van de Regge. Alle ongewaarden werd 

aangezegd binnen twee jaar te vertrekken. Hiervan is niet veel terechtgekomen want in het 

vuurstedenregister van het jaar 1682 vermeld als hoofdbewoner: Weel-Lambert, een zoon van 

Berend. Zijn buren zijn Bokdam, Hiltjesdam, Hendrik Exoo en Slag-Berend. In het 

vuurstedenregister staan de plaatsen waar gestookt kon worden en werd het schoorsteengeld 

geheven. Het register van het zoutgeld van het jaar 1694 geeft weer een levensteken van het 

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

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

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

aangeduid, al zit hij wel in het laagste belastingtarief.  

Het vuurstedenregister van het jaar 1706 vermeldt: ‘Weel-Lambert’, die vier gulden 

schoorsteengeld moet betalen. De buren zijn dan Bokdam, Hiltjesdam, Esinkdam, Dragonder 

(een militair die is blijven hangen in Enter), Exoo, Jan Berends en Gerrit Evers. Het jaar 1712 

is een gedenkwaardig jaar in het bestaan van het erve ‘De Weele’. In de vergadering van het 

markebestuur van 17 augustus 1712 wordt een verzoek behandeld van Weel-Lambert, om tot 

aankoop te mogen overgaan van een uitdrift in de marke Enter. Dit was een zakelijk recht dat 

de eigenaar een omschreven recht gaf op het laten weiden van vee op de markengronden, het 

heiden (steken van plaggen) en nog enkele zaken. Het gaf geen stemrecht in de vergadering 

van het markebestuur. Eindelijk kon het erve ‘De Weele’ dus treden uit het in feite 

clandestiene bestaan, dat meestal oogluikend werd toegestaan. Het vergde wel een generatie 

lang sparen want de aankoop van de uitdrift vergde een bedrag van honderdzes gulden, een 

heel vermogen voor een cater.  
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Erve de Weele, 1950 

 

Erve de Weele, 2017 

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

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

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

overlijdt in het jaar 1726. Zonder vrouw kan een gezin in die tijd niet overleven en op 12 
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januari 1727 treedt Albert ter Weele opnieuw in het huwelijk met Berendina Jansen te 

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

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

tweede huwelijk worden nog zeven kinderen geboren. De eerste in het jaar 1727: Jan. Daarna 

volgend in het jaar 1729: Janna, in het jaar 1731: Lambert, in het jaar 1734: Jenneken, in 

het jaar 1737: Janna (Janna van het jaar 1729 is overleden), in het jaar 1739: Gerrit en in 

het jaar 1743: Griete. Het register van de ‘Vijfhonderdste penning’ van het jaar 1733, een soort 

vermogensbelasting, taxeert het erve ‘De Weele’ op vijfhonderd gulden. Er zijn dan slechts 

zevenendertig boerderijen die in de vermogensbelasting vallen in Enter. De hoogste taxatie 

van een boerderij die dan nog in eigen bezit is en niet in bezit van de adel of rijke kooplieden 

uit de omliggende steden, is duizend gulden. In het jaar 1748 is er een grote volkstelling in 

opdracht van de Staten van Overijssel. Alle woningen, hutten, catersteden, erven en hun 

bewoners, kostgangers en personeel worden te boek gesteld. In Enter hebben we dan in totaal 

tweehonderdzestien woningen. Het aantal inwoners bedraagt dan twaalfhonderdtwee. Het 

‘caterplaatsjen’ van Albert ter Weele en Diena Rouweler met de kinderen boven de tien jaar: 

Albert, Lammert, Jenne en Janna en de kinderen beneden de tien jaar: Griete. Uit deze 

gegevens kunnen we afleiden dat Albert uit het eerste huwelijk (inmiddels 26 jaar), nog op het 

erve woont. De oudste zoon Jan uit het eerste huwelijk is ingetrouwd op het erve Koenderink 

in Enter en wordt daar de boer op het erve. In het jaar 1760 is er weer erfopvolging op ‘De 

Weele’. De zoon Lammert, geboren op 16 december 1731, huwt met het buurmeisje Maria 

Hommers van het erve De Keizer. Een Hommers was toentertijd ingetrouwd op het erve. Uit 

dit huwelijk wordt een dochter geboren op 16 mei 1762: Aaltje. 

 

 

 

De school in de Middenweg, nu Oude 

Schoolstraat 

 

Toen Hendrik naar school ging was in het noordeinde de straat niet verhard. Er was helemaal 

geen straat. Men sprong van de mesthoop naar de plaggenhoop, die ernaast lag. Bij 

regenachtig weer  moest je door de drek. Bij de weduwe Struik, later Koenderink, was de straat 

verhard in zuidelijke richting. De weg Goor, Hellendoorn, Ommen, de Commissieweg 

genoemd, liep voor een deel door Enter. De school was bij het erve Prakken. Toen woonde 

Leestemaker in het Prakkenhuis. Meester Van Wijngaarden was er bij in getrouwd. Die kwam 

uit Dodewaard. De meester was een knap en flink persoon en in de omgang erg goedig. Hij 

was voorganger in de hervormde kerk en dronk een beetje te veel. Het was een beste man. 

Van Wijngaarden was hoofd en hulponderwijzer tegelijk. 
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Restant van de oude school in de Oude Schoolstraat te Enter 

 

Hij had een stagiaire van de kweekschool (nu pabo) die werd opgeleid tot hulp op school. De 

oude school had twee lokalen; dat werd de Grote en de Kleine School genoemd. Er waren lange 

banken voor negen leerlingen met in het midden en langs de kanten een gang. Hier gingen de 

Enterse kinderen naar school, zowel katholieken, gereformeerden als hervormden. Er werd 

geen bijbelse geschiedenisles gegeven. De vakken waren redelijk en gaven aan niemand 

ergernis. Daarover werd nooit geklaagd. De kinderen waren vredelievend en er was geen 

sprake van groepsvorming. Niet dat er niet gevochten of gestoeid werd onderling. Dat is eigen 

aan kinderen. De protestante kinderen moesten naar de catechisatie en de katholieke 

kinderen naar de kinderleer. Die lessen waren altijd op dezelfde dag en hetzelfde uur. Meester 

Van Wijngaarden zorgde wel dat de kinderen er naar toe kwamen. Maar veel kinderen kwamen 

weinig naar school en anderen helemaal niet. Er waren veel mensen die totaal geen letter 

konden lezen of schrijven. Men zal wel denken dat het een treurige tijd was. Maar dat moet 

nog bewezen worden.  

Er waren toen wel verschillende kinderen die wel wat geleerd hadden. Maar die werden 

overschreeuwd. Ze waren eerlijker dan degenen die niet veel geleerd hadden. Maar voor meer 

eerlijkheid en billijk en recht was toen meer ruimte als op dit moment (1938). Hendrik stelt 

vast dat het er in redelijkheid en flinkheid niet op vooruit is gegaan. Toen hij vijf jaar was 

moest Hendrik naar school en toen hij op 26 april zestien jaar werd mocht hij er per 1 april 

mee ophouden. Hij heeft slecht geleerd omdat hij niet veel verzuimdagen over had. Ook hij 

moest thuis op de boerderij helpen. De weg tussen erve de Keurst en Enter was meermalen 

geheel onbegaanbaar. Desondanks werd Hendrik met paard en wagen of per zomp naar school 

gebracht.  Hendrik zou liever op school zijn gebleven om door te leren. Ondanks dat hij 

moeilijk leerde, was hij in die lange tijd op school, verder dan de meeste kinderen. Dat 

stimuleerde ook de andere kinderen. Hendrik moest helpen op de boerderij, temeer omdat hij 

de enige zoon was en bij leven en welzijn de opvolger werd. In het gezin waar Hendrik opgroeide 

waren een tijdlang vijf kinderen, Hendrik had vijf zusters waarvan er twee vroegtijdig zijn 

overleden. 

In 1855 was Egbert Leestemaker heer en meester op de enige school in Enter.  Hij werd 
bijgestaan door Willem Schuitemaker van de werf. De inspecteur roemde de school:  
 
‘De beste boerenschool die ik immer heb aangetroffen. De hoodsonderwijzer Leestemaker is 
van een open voorkomen, bezit een helder oordeel, edel hart en onvermoeiden ijver. Hij volgt 
zijn eigen leertrant. Die leertrant is die der natuur. Het schrijven geschiedt bij het eene 
gedeelte der scholieren naar de oude, bij het andere naar de nieuwe leerwijze. Hij heeft twee 
leerlingen van gelijken ouderdom en aanleg, die, een jaar geleden, nog geen schrijven hadden 
geleerd, toen hij begonnen is met den eenen naar de oude, met den anderen naar de nieuwe 
schrijfwijze. Het schijnt dat de nieuwe de voorkeur zal verdienen. De leestoon was allergepast; 
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de getallen oordeelkundig aangelegd. Men rekende meest uit het hoofd, zoo met de oude, als 
met de nieuwe maten en gewichten. Het overbrengen der oude in de nieuwe, en omgekeerd, 
ging met voorbeeldige vlugheid. Het zingen was liefelijk en het geheele onderwijs volmaakt 
klassikaal. Kortom, dit is een model voor alle dorpsscholen. Het lokaal, hetwelk de noodige 
ruimte heeft, is in twee zalen afgedeeld in een van welke een bekwaam ondermeester 
werkzaam is, in den geest des hoofdonderwijzers. Het getal leerlingen beloopt in den winter 
wel driehonderd’.  
 
Niet dat die driehonderd leerlingen allemaal tegelijk kwamen. Daar was dat schooltje veel te 
klein voor. Niet alle leerlingen kwamen altijd naar school omdat ze thuis moesten helpen.  
 

 

Enterse zomp  
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Als hij van school kwam en ook voor schooltijd moest hij ’s morgens in de winter werken met 

een vlegel. Niet praten en goed slag houden. Hij werkte samen met twee meiden, de knecht, 

Gradus oom en Frederika. Frederika woonde in 1938 in Geesteren. Vader was ook al wakker 

maar die was niet zo sterk. Toen Hendrik dertien jaar was heeft de vader veel bloed gespuugd. 

Men dacht dat dat het einde van zijn leven betekende en dat hij niet beter zou worden. Maar 

dat was wel het geval en hij was daarna wel minder sterk. Hij durfde niet alles wat hij gewend 

was meer te doen. De vader was gemakkelijk in de omgang. Hij was niet depressief of 

kieskeurig tegen niemand. Hij kon er het genoegen en de aardigheid nog lang inhouden. Ook 

de moeder was een goed mens. Soms wat overbezorgd en secuur en daardoor soms te druk. 

Die heeft wat gesjouwd met melk en boter. Er waren toen geen melkfabrieken zodat de melk 

thuis moest worden afgeroomd en gekarnd. Dat deden twee honden die op een breed rad 

liepen en de karnmachine in beweging brachten. Dat was veel werk en werd door de vrouwen 

gedaan. Het grasland waar het hooi vandaan kwam waren de graskanten langs het bouwland. 

Vaak was er weinig hooi en van slechte kwaliteit omdat het onder water stond. De koeien 

moesten met krachtvoer worden bijgevoerd. Ze waren mager hetgeen niet bevorderlijk was 

voor de opbrengst van de melk. Varkens werden in beperkte hoeveelheid gehouden. In het 

voorjaar werden een paar zeugen met biggen en een paar drachtige varkens verkocht aan 

Laboois Derk of aan Weggestapel. Dat was voor een vaste prijs, tussen de dertig en veertig 

gulden. Er waren ook varkens en biggen voor eigen gebruik. Er werd een koe geslacht en zo 

kwam men aan de voorraad vlees voor de winter. Het vlees en spek moest worden gerookt. 

 

 

De Lee 

 

Hendrik ter Harmsel (Bol Hendrik) kwam in het jaar 1928 als veertienjarige jongen in dienst 

bij Frits Morsink, later bij de coöperatie. Eerst zes weken op proef, zonder loon. Daarna met 

een loon van vijftien gulden per week. Een flink bedrag voor die tijd. Hij moest er echter wel 

keihard voor werken. Gemiddeld twaalf uur per dag. ’s Winters kwam hij vaak na negen ’s 

avonds bij zijn klanten in Ypelo. Die mopperden dan omdat hij zo laat was en hen van bed 

hield. Ypelo kampte in die tijd vaak met wateroverlast. In de buurt van het Mokkelengoor 

stond ’s winters alles onder water, ook de wegen. Vooral in het donker was dit best gevaarlijk. 

Toen Hendrik daar eens met zijn vader over sprak zei deze: ‘Laat het paard zijn eigen gang 

maar gaan, dan gebeurt er niets’. Vanaf die tijd liet Hendrik het paard de vrije teugel in het 
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water en kwam iedere avond gezond en wel thuis. ‘Bol Hendrik’ stopte in het jaar 1946 met 

venten voor de coöperatie. Hij begon toen met een manufacturenzaak in Enter. 

Personen van buiten de marke mochten geen plaggen steken, turf winnen of bomen hakken. 

De boeren zijn er lang zuinig op geweest en probeerden te voorkomen dat zich anderen op de 

heide vestigden of tot ontginning overgingen. Deze gronden zijn vrij toegankelijk en daarom is 

er geen wegenstelsel nodig zoals in de Enter Es, dat de bereikbaarheid van ieders stukje land 

garandeert. Als de bewoners van de marke naar het dorp Enter willen kiezen ze de kortste 

weg. Dat wil zeggen, van huis uit in een rechte lijn over de markegrond naar Enter. Hetzelfde 

doen ze als ze naar Rijssen of naar de Keurstervoort richting Ypelo willen. Dit is honderden 

jaar zo gegaan. Er ontstaan op deze manier karrensporen en later – als het verkeer intensiever 

wordt – herkenbare wegen. 

 

 

Verandering in het landschap 

 

Omdat het landschap zo wild en nat was, was het soms nog wel aardig, maar meermalen heel 

onaardig en lastig voor de mensen. Er was veel wild, zoals ooievaars, kikkers, waterhoenders, 

en wilde eenden. In de winter was er zoveel ijs dat er elke dag geschaatst kon worden. Bij het 

vuur werden ze ondergebonden en men maakte in korte tijd een lange reis. Er was geen 

snelverkeer en als men niet onder het ijs verdween dan was het goed. Er werd veel geschaatst 

in die tijd. Er waren veel meer paarden dan in 1938, ossen werden als trekdieren gebruikt. 

Het ging allemaal veel langzamer en het kostte meer tijd. Maar het werk werd gedaan, iedereen 

had werk en was tevreden. Men schikte zich in zijn situatie al was het soms wat schamel. 

Men kende de woorden ‘geen menswaardig bestaan’ niet. Iedereen was betrekkelijk vrij en 

tevreden. De wateroverlast duurde lang en er werd over een waterschap gesproken. Dat was 

echter nog niet bekend en verschillende mensen waren er op tegen. Toch is er een begin mee 

gemaakt aan het eind van de negentiende eeuw. Met veel moeite en kosten is Ypelo en 

omgeving ontwaterd en de situatie op het land is zeer verbeterd. Op het ogenblik (1938) wordt 

er gevraagd om stuwen omdat het op veel plaatsen veel te droog is. 
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De stuwen zijn er gekomen. 

 

De oorlogsjaren van 1914 tot 1918 waren voor de boeren in Ypelo gunstig. De markegrond 

werd ontwaterd, ontgonnen en in cultuur gebracht. Het hout dat er werd gekapt was als gevolg 

van de oorlog erg duur. De fabrikanten zaten verlegen om arbeidskrachten. Verschillende 

hectares grond werden in cultuur gebracht. Hendrik merkt op dat niet al te optimistisch moet 

worden verondersteld dat de aanwinst van de grond en het voordeel daarvan, met drie vierde 

deel verbeterd of voordeliger is geworden. In Ypelo en omgeving is het een feit dat door de 

afvoer van het water een belangrijk voordeel is aangebracht. Hetgeen niet wegneemt dat het 

heel veel geld heeft gekost. En nog jaarlijks heel wat belasting eist en ook vordert. 

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitsers in Oost-Nederland diverse 

lanceerbanen voor V-1's. Deze zogenaamde 'Vergeltungswaffe' werd richting Antwerpen 

gelanceerd om de geallieerde troepen en aanvoerlijnen schade te brengen. Dat lukte maar 

gedeeltelijk dankzij de inzet van geallieerde luchtdoelartillerie dat veel V-1’s naar beneden wist 

te halen. Ook de onbetrouwbaarheid van de V-1 zorgde ervoor dat veel projectielen hun doel 

niet bereikten of op onbedoelde plaatsen terecht kwam. Het is dus begrijpelijk dat het wapen 

angst zaaide onder de Nederlandse bevolking. Zolang de motor pruttelde was er niets aan de 

hand, maar o wee als de motor er de brui aan gaf.  

De V-1 baan te Wierden werd vanaf eind 1944 opgericht in het Haarbos tussen de Ypeloweg 

en de Enterweg, uiteraard in het diepste geheim. Een aantal direct omwonenden van het 

dennenbos werd daarom, zonder enige kennisgeving vooraf, door NSB-burgemeester Regout 

en een ambtenaar gesommeerd hun boerenbedrijf “met hun gezinnen en levende have” 

onmiddellijk te verlaten.  

Vanaf donderdag 25 januari 1945 werd er daadwerkelijk gelanceerd. Met een behoorlijke 

zekerheid kan geconcludeerd worden er gemiddeld zeven V-1’s per dag zijn afgeschoten; de 

drukste dag zou 8 maart geweest moeten zijn met maar liefst eenentwintig gelanceerde V-1’s. 

De kortste tijd tussen twee lanceringen werd op 19 februari genoteerd: slechts acht minuten. 

In totaal zijn er vanuit het Haarbos naar alle waarschijnlijkheid zo’n vierhonderdvijftien 

projectielen afgeschoten hetgeen 3,5 procent van het totaal vanuit Nederland afgeschoten V-

1’s is richting het grondgebied van onze zuiderburen. Het laatste projectiel werd op 29 maart 



23 

 

1945 afgevuurd, waarna de baan werd vernietigd en de Duitsers zich terugtrokken. Bron: 

Historische Kring Wederden. 

 

 

 

Ypeloweg, op de achtergrond het erve de Keurs 
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Erve De Keurs 

 

Toen Hendrik twintig jaar was werkte hij als grote knecht. Hij kreeg natuurlijk de opdrachten 

van wat er wel en niet moest gebeuren van zijn vader. In de winter moest het hout op de 

wallen, voor zover die niet onder water stonden, gesnoeid worden. Er werden takkenbossen 

van gemaakt. Het werd niet gedaan bij de vim en dan was het er soms guur en koud. Acht 

percelen samen vormden één vim (104 bos). Als er ijs was werd er geschaatst. En was het 

biester weer werd er gedorst, slaan op gerst of paardenbonen. Dat gebeurde toen al met de 

stok. In de zomer werden er plaggen gestoken en opgehaald van de heidevelden. Het stro 

moest voor een groot deel aangevoerd worden omdat er niet genoeg hooi was. Er moest mest 

gemaakt worden samen met de plaggen. Of de kwaliteit van de mest goed was daar werd niet 

zo nauw naar gekeken. Het land moest bemest worden en kunstmest was er niet. Hendrik 

vertelt dat hij meermalen mest op het land heeft gebracht dat nog slechter was dan het land 

zelf. Maar er moest wat op en soms niet weinig ook. Deden al die plaggen dan misschien het 

eerste jaar niet veel, dan misschien het volgende wel. Het was veel werk, het grasland, zand 

bijeen brengen, mest doorzetten en dan in maart of april moest het over het land. Gure schrale 

wind uit noord oostelijke richting en alle voordeel was soms in een halve dag weg. Maar ach, 

Hendrik, iedereen, de mensen waren goedmoedig en geduldig. Hielp het weinig of niets, 
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evenwel een volgend jaar moest het precies zo weer gebeuren. Het was traditie en er was geen 

werkloosheid. Maaien, hooien, zigten, het moet met de hand gebeuren en moest doorgaan tot 

het klaar was. Wilde men hier of daar naar toe, zowel jonge als oude lui, het parool was, net 

zo lang lopen tot je er was. Er was geen sprake van een achturige werkdag of veertig uur per 

week werken. Alles regelde zichzelf en zo was het hier. Alhoewel niet precies overal hetzelfde, 

hier in en om Ypelo.  

 

 

Houtkopers voor de verkoop aan de klompenmakers. 

 

De geslachts- en persoonsnamen zijn overblijfselen uit vroeger eeuwen, maar deze zijn 

dikwijls verbasterd, vereenvoudigd of vernieuwd, soms door onkunde, maar ook veelvuldig 

door persoonlijke smaak van de bezitter. Daarnaast hebben ook buitenlandse invloeden hun 

indrukken op de geslachtsnamen achtergelaten. Ten tijde van de Middeleeuwen, de periode, 

waarin de geschreven taal zich begint te ontwikkelen, is sprake van een overlevering van de 

namen onzer voorvaderen. 

Men kan vervolgens de geslachtsnamen onderscheiden van aardrijkskundige oorsprong, de 

zgn. geografische familienamen. Wanneer men zich destijds ergens vestigde, dan was het 

verklaarbaar, dat men zijn geslachtsnaam ontleende aan de plaats van herkomst, zoals het 

erve de Keurst in Ypelo.  Dit was de naam van het erf dat in 1381 heette: Co( e )horst SB 

240. 
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Aanleg harde wegen 

 

De eerste verharde wegen in Twente rond 1830 lieten Enter links en rechts liggen. De ene 

route liep van Zwolle over Raalte en Wierden naar Almelo en verder. De andere route liep van 

Deventer over Holten Goor naar Enschede. Enter moest nog even wachten op de eerste 

verharde weg. Bij Koninklijk Besluit van 20 januari 1854 werd besloten om een “kunstweg 

van  kortgeslagen keyen” , volgens de bewerking van Mac Adam aan te leggen van Ommen 

over Hellendoorn, Nijverdal, Rijssen en Enter tot aan de keistraat in Goor. Het gedeelte van 

Rijssen naar en door Enter zou een klinkerweg worden. 

De wegen naar Ypelo, Bornerbroek en Delden waren nog steeds slechte zandwegen. In 1917 

wil de provincie een klinkerweg aanleggen van Enter over Bornerbroek naar Borne. Met de 

gemeente Wierden wordt overleg gepleegd over het te volgen tracѐ. Al snel blijkt dat hierover 

in Enter ernstige meningsverschillen bestaan. De ene groep rond Ter Keurst wil de weg over 

de Keurstbrug door Ypelo richting Bornerbroek. De andere groep wil de weg aanleggen over 

de Langevoortsbrug in wat later de Bornerbroekseweg genoemd zal worden. De weg heet ten 

tijde van de aanleg van harde wegen de Middenweg. Een argument van de groep Ter Keurst is 

dat voor de aanleg over de Langevoortsbrug kolossale hoeveelheden zand nodig zijn om de weg 

in tijden van hoge waterstand begaanbaar te houden. Daar hadden ze een punt want toen de 

weg later toch over de Langevoortsbrug werd aangelegd moest hier en daar een zandbed van 

anderhalve meter gemaakt worden. De weg kreeg in de volksmond dan ook de naam “ ’n Hoog’ 

n Diek en de Hoge Brugge”. 

 

 

Wegwerkers uit Enter 

 

Maar voor het zover was sleepte van 1917 tot 1932 de discussie zich voort. De crisisjaren 

zorgden voor de aanleg in het kader van de werkgelegenheid. De weg naar Bornerbroek kwam 
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er, evenals de weg door Ypelo naar Wierden. Het werden klinkerwegen. Ook de 

klinkerweg  naar Delden kwam er zij het dat deze weg eindigde bij de dikke beuk achter 

Binnengaait. De reden was dat de gemeente Delden van mening was veranderd en weigerde 

het vervolg van deze weg aan te leggen. 

 

 

Erve Meijerink  

 

Later kwam ik (Hendrik) geregeld bij het erve Meijerink. Daar hadden ze geen last van het 

water bij en om het huis. Maar het hooiland was nat zodat niet zelden de hooiopbrengst heel 

wat te wensen over liet. En telkens als ik er kwam kreeg ik meer inzicht hoe de zaken daar 

gingen. Daar was behalve vader en moeder Meijerink, Hendrik oom, Trui en een broer en 

zuster, een knecht, een meid en een scheper. De schapen werden als onmisbaar beschouwd 

om de mest. Er was niet veel bouwland maar het moest wel bemest worden. Dat was nu 

eenmaal zo en dat moest gehandhaafd worden. Zand en plaggen moesten ook daar een 

zodanige bewerking ondergaan dat het de naam ‘mest’ kreeg. Alles gebeurde op zijn tijd en 

iedereen bleef aan het werk. In 2018 is de Erve Meijerinksweg er nog, rechts achter de rotonde 

bij de supercoop aan de Hexelseweg. Dat Hendrik niet naar Wierden ging om de zaken op de 

boerderij te controleren is wel duidelijk. Hendrik kwam voor Trui. Na een verkeringstijd van 

drie jaar zijn ze in 1890 getrouwd. Slechte vooruitzichten vanwege het vele water. Hendrik 

sprak erover met Trui, maar dat was gepraat tegen dovemans oren. Wel klaagde Trui wel een 

enkele keer over het vele water. Maar het was te voorzien dat het komen zou.  

 

 

Hoog water bij Exoo 
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De seizoenen 

 

Zomers bleef alle laagland onbemaaid door de hoge waterstand. In september werden de 

aardappels gestoken op het land dat bijna of geheel onder water stond. De wegen stonden 

onder water. In het midden van oktober vroor het dat het kraakte en begin november was het 

erg koud. Overal was een ijsvlakte behalve een kleine strook dicht om huis en een hoge 

bouwkamp waren ijsvrij. Met de paarden scherp aan het been ging het over het ijs met de slee 

om voer voor de beesten en proviand te halen.  

Er bestaan hoefijzers met punten aan de onderzijde, waarmee een paard op het ijs kan lopen 

en zo een slede of kar over het ijs kan voorttrekken. Het paard komt dan ‘goed beslagen ten 

ijs’. Om voor extra grip te zorgen worden in het ijzer gaten gemaakt, waar schroeven met 

punten, kalkoenen geheten, ingedraaid kunnen worden. De schroeven hebben meestal 3/8" 

draad, zijn 1 cm dik en zijn variërend in hoogte. De kalkoenen worden gedraaid in de takken 

of in de toon van het ijzer. De kalkoenen zijn er in veel verschillende maten en vormen. Ook 

bij kalkoenen wordt wel gebruikgemaakt van widiapunten om te zorgen dat ze niet te snel 

slijten. Ze hebben een nadelige invloed op de stand van het paard. Het paard komt iets over 

de toon te staan en dit is nadelig voor de pees van de hoefbeenstrekker. Het lichaamsgewicht 

wordt verplaatst, de bodem van de straal komt verder van de grond af en de koot zakt iets 

meer door, waardoor het hoefmechanisme niet goed meer kan functioneren. Verder loopt het 

paard het risico dat het zijn kroonrand betrapt doordat de kalkoenen uit het ijzer steken. De 

term voor het inschroeven van kalkoenen is het op scherp zetten van een paard. 

 

Slecht weer, mooie lucht 
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Omdat het zo langdurig vroor was er geen wateroverlast. Alles zat tot midden februari in de 

sneeuw en het ijs. Toen kwam de verandering. Met de dooi kwam ook de regen. En het water 

kwam zo snel dat grond en ijs, die samen gevroren waren, beiden naar boven kwamen. Hele 

stukken uit het hooiland werden opdreven en verplaatst. Er was een ontzaglijke watermassa. 

Veel mensen werden er zenuwachtig van. Mensen met één koe moesten hem plaatsen in de 

waskamer bij de deel. In de stal stond minstens een halve meter water. In de keuken lagen 

planken waar over werd gelopen. Anderen moesten hun huis verlaten en bij de buren 

intrekken. Dat gebeurde niet alleen in 1890, maar ook voor en na die tijd, ook in Ypelo. Een 

ding hielp nog wat. Als het zo hoog was kwam het water niet meer hoger want de stroom ging 

over de grindweg bij Exo, door Rectum over de Rijksweg naar de Grimberg bij het veen te 

Rijssen. Zo kon er heel veel water afvloeien. En hoewel het jaar 1890 wel een van de ergste 

was, door de langdurige en strenge vorst, kwam het toch vaak voor. De buurman zei tegen 

vader Gerrit: ‘Ja, Wessels, niet allemaal tegelijk maar opgeven moeten we het’. Er was een 

commissie die geld inzamelde en verdeelde onder de meest behoeftigen. Notaris Pouli, de  

burgemeester Willem Hendrik Dikkers, Ter Haar en anderen waren de initiatiefnemers. 

Hendrik was ook lid van de commissie. De leden moesten verslag uitbrengen en de mensen 

raad geven. Dat was wel eens lastig en vaak ondankbaar werk. 

 

 

1938, leerlingen Overijsselsche Landbouwmaatschappij 

Bovenste rij vlnr Gerrit Voortman (Weel’n Gerrit), Jan Broeze (Hoss Jan), Jan Ooms (Kotter 
Jan), Hendrik Broeze (Hoss Hendrik), Willem Broeze (Ypelo Willem), Gerrit ter Keurs (Wiks 
Gerrit). 

2e rij v.l.n.r. Jan Waalderink (Wik’n Jan), Johan Voortman (Weel’ n Johan), Hendrik 
Wolthuis (Wools Hendrik), Gerrit Jan (Spats Gertjan), Jan Schuitemaker (Mantjes Jan), 
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Hendrik Wessels (Keurs Hendrik), Gerrit Jan Kolhoop (Doven Gert-Jan), Hendrik 
Bloemendaal (Luierweerds Hendrik),Johan ter Steege (Stiems Johan). 

3e rij vlnr Dirk Wolfs (Wolfs Venne), Herman Wolves (Wolves Herman),Johan Nijmeyer 
(Beumers Johan), Johan Jansen (Reins Johan), Willem ter Steege (Heuks Willem), Jan Ezink 
(Exo’s Jan), Jan Hendrik Olde Samson, Hendrik Ooms (Kotter Hendrik), Gerrit Nijhuis 
(Manses Gerrit), Berend Jan (Droffel Berndjan). 

4e rij vlnr Onbekend, Frederik Morsink (Bakker Frits), Albert Weelink (Kamp Albert), Jan de 
Wilde (Boosmans Jan), Jan/Hendrik Woudenberg, Frederik Jansen (Reints Fredrik Frits) 
Hendrik Wolthuis (Wools Hendrik), meester Koldewey. 

 

 

De verhuizing naar Ypelo 

 

Omdat de broer van Trui, Jan Hendrik, en hun zuster Janna uit de tijd kwamen, was Trui 

enig kind geworden. Vader en moeder Meijerink en Hendrik oom bleven alleen achter. Er was 

teveel werk voor drie personen. Ze moesten de boerderij verlaten en verhuisden naar Wierden. 

Kiekebeld huurde de boerderij voor de tijd van vijftien jaar voor een lage huur. Daarna is het 

erve verhuurd aan Van Ee, toen nog een paar jaar aan Veerenhuis. In 1938 woonde Willem 

Altena op het erve Meijerink.  

De familie Kiekebeld kwam uit Lettele. De naam Lettele is een verbastering van Luttel-Loo, 

wat zoveel betekent als kleine open plek in het bos. Lettele ligt op de Letteler Enk in Salland, 

tussen de dorpen Okkenbroek en Schalkhaar aan de Oerdijk en Bathmenseweg. Hennie 

Kiekebeld woont in 2018 nog op het erve Sweerink aan de Hexelseweg. 

Van het erve Meijerink is een gedeelte van de veraf gelegen grond verkocht. Later nog een 

weide bij Staman, waar het recht van voor- en naweide op was, en grond bij het pompstation 

dat goed geld heeft opgebracht. Hendrik en Trui zijn in die tussentijd nog zes jaar van de 

Keurst weggeweest. Ze woonden bij de ouwelui van Trui in Wierden. Die hadden daar sterk 

op aangedrongen omdat de kleinkinderen nog klein waren en hun in Wierden alleen woonden.  

Erve de Keurst was verhuurd aan Nijkamp. Die is later naar Holten verhuisd. Het ging in 

Wierden aardig goed. Er was een paard en een paar goeie koeien en van alles volop. Ik had 

niet heel veel werk, schrijft Hendrik. Ook de oudelui waren meestal wel aardig op streek. Trui 

echter had met enige tegenzin toegegeven om naar Wierden te gaan, maar ze voelde er zich 

niet thuis. Vandaar dat na verloop van twee jaar, met goedkeuring van haar ouders, het tijd 

was om terug te gaan naar Ypelo. Het plan was, om bij leven en welzijn, na afloop van de huur 

(6 jaar), zelf weer op de Keurst te gaan boerken. Hendrik en Trui kochten van Jan Pierik het 

huis en grond, ongeveer twee hectare, dat op het land van de Keurst stond. Hij betaalde er 

achthonderdtien gulden voor. Daarna werd aan Brok uit Enter opdracht gegeven een huis 

met een schuur te bouwen op de kamp. In 1938 woonde Jans Welink er. Het was een perceel 

woeste grond ofschoon het huis wel goed was. De grote houtwallen en eiken stobben en het 

gekochte van Pierik gaven reden om te denken: ‘Hoe zal dat ooit klaarkomen?’ Maar iedereen 

wilde toen nog werken en graag een beetje bijverdienen. De stobben werden verwijderd en de 

sloten gebaggerd. Hendrik was weer boer en het ging goed. Hij kocht bij Tubbergen elk jaar 

een drachtig varken. Dat ging altijd goed en alles kwam van lieverlee wat in het redelijke. Dat 

was in de jaren 1900 en kort ervoor. In 1906 werd Nijkamp de huur opgezegd. Die twijfelde 

in het begin want het was hem goed gegaan. Maar ja, eigen belang gaat voor. Toen Nijkamp 

vertrokken was kon een begin worden gemaakt met het repareren en fatsoeneren van het erve. 

Er moest worden getimmerd, gemetseld en geschilderd, niet meer dan hoognodig. Toen dat 
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klaar was kon het gezin van Hendrik erin. Ze hadden goed op hun vee gepast. Er waren vijf 

koeien en vier beste dikke (goedbevleesde) vaarskalveren. Er werd zo gauw mogelijk vee 

bijgekocht zodat na een jaar boerken op de Keurst er een goede veestapel was. Dat was met 

zorg en moeite tot stand gekomen, aldus Hendrik. 

 

 

1946, de Ypeloschool 

Bovenste rij vlnr: Gerrit Baan, Gerrit Jan Stegeman, Jan Broeze, Dik Rotman, Herman 
Broeze, Jan Dam Wichers, Mannes Middelkamp, Jan Rotman, Jan Wild, Jan Middelkamp, 

Tweede rij: juffrouw Jonker, Janny Wolves, Dinie Bolten, Henk Hinsenveld, Frits Dam 
Wichers. Jaap ?, Johan Gerritsen, Freek Dam Wichers, Jan Olde Samson, Johan Lucas, 
Janna Mokkelencate, Gerrie ter Keurs, meester De Vries, 

Voorste rij: Dina Olde Samson, Jo ter Keurs, Sientje Baan, Marianne de Vries, Wim de Vries, 
Jenneke Mokkelencate, Johanna Lucas, Jo Rotman, Gerda Broeze, Jenneken Stegeman, 
Janna Hinsenveld, Gerrie Gerritsen, Driek ter Keurs. 

 



32 

 

 

1947, de school in Ypelo 

Bovenste rij: Jenneken Mokkelencate, Jan Broeze, Dik Rotman, Gerrit Baan en Riek ter 
Keurs. Tweede rij: meester Mates, Jannie Wolves, Janna Hinsenveld en Jo ter Keurs. Derde 
rij: Gerrie ter Keurs, Dirk Wild, Johan Lucas, Jan Wild, Jo Rotman, Gerda Broeze, Jan 
Rotman en Jan Middelkamp. Voorste rij: Jannie Mokkelencate, Gerrie Gerritsen, Frits Dam 
Wichers, Henk Hinsenveld, Johan Gerritsen, Jan OldeSamson, Henk DamWichers, Freek 
Smit en Arend Rotman. 

 

 

Brand op de Keurst 

 

Krantenbericht: 25 januari 1908: De boerderij Ter Keurst van Hendrik Wessels in Ypelo is 
afgebrand. Er zijn zeventien stuks hoornvee, twee paarden, één varken en zes biggen 
verbrand. Huis was verzekerd voor ƒ2800,- en inboedel voor ƒ1500,-. Het vee en de oogst 
waren niet verzekerd. 
 

Op 23 januari 1908 kocht Hendrik met Jannes Tijhuis een paard van Jan Velten. Het paard 

zou die avond gebracht worden. ’s Nachts was er brand in de boerderij. De volgende morgen 

werden de paarden en het vee gevonden die in de brand waren omgekomen. Hendrik en Trui, 

de kinderen en een knecht zijn gespaard gebleven. Door Gods grote barmhartigheid, aldus 

Hendrik. Hij kan er niet goed over schrijven. Geloof gerust dat het een toestand was waarvan 

een ieder wel zou inkrimpen. Hendrik heeft de eerste dagen niet gesproken. Toen dat 

onhoudbaar werd zijn ze bij elkaar gaan zitten. Er is niets meer aan te doen, was de conclusie. 

We moeten erin berusten. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Maar erin 

berusten, dat viel erg tegen. De schuur waar veel hooi was opgeslagen brandde niet af, 

alhoewel ze precies onderwinds stond. Dat kwam omdat het rieten dak zo dik beijzeld was dat 
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alle vuur dat erop viel direct uitdoofde of er zo weer afviel. De knecht Jan Mensing  was direct 

naar zijn koffer met kleding gegaan. Hij is daar in de war geraakt en was niet meer in staat 

om te helpen. Uit het voorhuis is nog wel aardig wat gered, maar veel ging verloren. Het vee 

op de deel is gestikt in de rook. In de stallen was er geen doorkomen aan. Er was niet zoveel 

vuur op de deel en Hendrik ging er kijken. Hij begon zo te trillen dat hij direct omkeerde om 

naar de keuken te gaan. Het werd zo beschikt en bestierd door hem die ’t al regeert, schrijft 

Hendrik.  Het mag overduidelijk gezegd worden dat verschillende koeien, die gelegen hebben, 

niet zijn opgestaan. Zij zijn liggend gestikt. De knecht Mensing heeft de buren gewekt. Maar 

het vuur was bijna uitgebrand. Maar dat moet gezegd worden dat allen grote blijk hebben 

gegeven van hun meelevendheid. Niet alleen op dat ogenblik in de nacht, maar ook later. Trui 

was tegen de ochtend naar Wierden gegaan. Met de kleinste kinderen naar haar ouders. De 

andere kinderen zijn opgevangen in de buurt en in Enter. ’s Avonds is Hendrik ook naar 

Wierden gebracht. Hij had zich goed gehouden gedurende de brand. Maar overdag kwam 

iedereen en die wist het zo te vertellen of te beklagen. Toen was het afgelopen met Hendrik. 

Hij kon niet meer. De knecht Jan kon bij Voortman blijven en hield een oogje in het zeil. Want 

alles lag buiten overhoop. 

De volgende morgen was Hendrik al vroeg op weg richting Enter. het was een zware gang. Hij 

is eerst naar Enter gegaan. Maar hij is vergeten waar hij is geweest. De een zegt dit, de ander 

zegt dat. De buren van de Ypeloweg hebben inmiddels de spullen die niet buiten konden 

blijven opgehaald. De zwagers J. C. Van Geesteren en Willem Rohaan deden hun best zoveel 

mogelijk te helpen en de zaak te verlichten. Maar Hendrik was de eerste dagen niet in staat 

om rationeel te denken. Hij wilde stoppen met boerken en ook Trui dacht er zo over. Het was 

zo erg dat ze bang waren om weer vee aan te schaffen. Het was hen niet toevertrouwd, zo 

dachten ze. Wie het niet eerder heeft meegemaakt kan het niet begrijpen, aldus Hendrik. Maar 

het was zoals het was. Er moest verandering komen. De kinderen moesten terug komen.  

Hendrik huurde van de Rijssense ijsclub de ijstent. Dat was een houten gebouw, vrij groot en 

kon zo uit en in elkaar gezet worden. Er lag een plankenvloer in, het was dicht en een goed 

gebouwtje. De wederopbouw van de boerderij en de schuren is uitbesteed aan Brok en Kerkhof 

uit Enter. Het eikenhout moest gekapt worden en als ruw hout bijgeleverd worden. Hendrik 

moet zelf het hout aanleveren. Op het Mekenkamp te Ypelo werden de bomen omgehakt. Op 

het erve de Keurst werd het gezaagd en voor de bouw gereed gemaakt. Volgens het bestek 

moest het huis tegen 10 mei weer bewoonbaar zijn. Alles liep vlot en goed van stapel ofschoon 

er na 10 mei nog heel wat moest worden getimmerd, geschilderd en vereffend. Maar alles ging 

naar wens. Hendrik had inmiddels weer wat vee en een paard gekocht. Het paard kocht hij 

van Gradus Broeze. Het was een klophengst, een mooi paard, gespierd en best gebouwd. 
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2018, brand bij manage Wessels te Wierden 

 

Een klophengst is een hengst waarbij één of beide teelballen in de buikholte is blijven zitten 

en dus niet is afgedaald in de balzak (scrotum). Een klophengst is als beide testikels niet in 

het scrotum liggen onvruchtbaar. Tegenover merries gedragen zij zich echter net zoals een 

normale hengst zou doen, omdat zij meestal wel normaal testosteron produceren met gevolgen 

voor hun temperament. Omdat de temperatuur in de buikholte hoger is dan in de balzak, 

wordt er bij een klophengst extreem veel testosteron aangemaakt. Door de overmatige invloed 

van dit hormoon zal een klophengst geen gewoon hengstengedrag meer vertonen, maar in een 

aantal gevallen ronduit gevaarlijk worden. 

Het paard kon heel wat werk verrichten hetgeen goed van pas kwam. Maar hij was erg giftig 

heet, aldus Hendrik. Broeze had hem met een zware stang door de neus in bedwang die hij 

gerust durfde aan te raken. Broeze was bezorgd dat het misschien niet goed zou gaan. Hij was 

erg eerlijk in dit opzicht. Het gedrag van het paard viel mee. Hij kreeg werk dat bij hem paste. 

In mei kwam er een nieuwe knecht, Hendrikus Plas. Die had de handen vol aan het paard. 

Bij huis ging het goed maar wat verder weg was het beter dat er iemand bij was die het paard 

kende. Maar er werd weer geboerd. Later kocht Hendrik nog een paard, een lathouwer. Dat 

paard moest helpen met hooien. Het was een frans paard; het ging toch goed. 
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Lathouwer  

 

 

Meteor van Ypelo 

 

Op 27 februari 1952 maakte een Gloster Meteor straaljager een noodlanding in Ypelo. 

De ontwikkeling van dit toestel (met name de motoren) begon reeds in 1940. Het eerste 

prototype koos het luchtruim op 5 maart 1943. De Gloster Meteor beleefde zijn eerste 

operationele inzet door de Royal Air Force (RAF) op 17 juli 1944 bij 616 Squadron. De Meteor 

werd na de capitulatie van Nazi-Duitsland (het begin van de koude oorlog) vrijgegeven voor 

export naar andere landen. De Meteor werd zo, behalve bij de RAF, ook het standaard-

jachtvliegtuig van Luchtmachten van de Australië, België plus Nederland en kwam ook in 

gebruik bij de Israëlische Luchtmacht. 

Vanaf de zomer van 1948 tot in 1959 had de Nederlandse Luchtmacht circa 
tweehonderdzestig exemplaren van de Meteor in dienst. Bij Fokker in Amsterdam-Noord en 
Aviolanda in Papendrecht werden in totaal driehonderddertig toestellen gebouwd, de eerste 
grote naoorlogse bouwopdracht voor de Nederlandse luchtvaartindustrie. De eerste versie van 
de Meteor in Nederlandse dienst was het type F4, gevolgd door type F7 (trainer) en F8. De 
types F4 en F7 hadden geen schietstoel, deze (type Martin Baker) werd met ingang van type 
F8 wel ingebouwd. 
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Met de Gloster Meteor zijn meer ongelukken gebeurd dan met enig ander type vliegtuig uit de 
geschiedenis van de Nederlandse militaire luchtvaart. Ten minste achtenzeventig Meteors zijn 
verongelukt of hebben noodlandingen gemaakt, waarbij meer dan veertig vliegers om het leven 
kwamen. 

Op 27 juni 1948 arriveerden de eerste drie Gloster Meteors F4 op Twentse bodem en werden 
ingedeeld bij de JVS (Jacht Vlieg School), toen nog uitgerust met Spitfires (bekend uit de 
Tweede Wereldoorlog). Nog geen jaar later werden de Spitfires afgestoten en werd vanuit de 
JVS op 15 november 1948 het eerst operationele luchtverdedigingssquadron opgericht (nr. 1 
Squadron) dat op 28 januari 1949 werd overgeplaatst naar de vliegbasis Leeuwarden en 
omgedoopt werd tot 323 Squadron. Op 15 mei keerde 323 Sqn. vanaf Leeuwarden terug op 
Twenthe met de meerderheid van hun Meteors. Het toestel met de registratie I-63 arriveerde 
op 18 mei 1951 op Twenthe. Een week later werden er nog drie Meteors vanaf Leeuwarden 
naar Twenthe overgevlogen, waarbij aangetekend kan worden dat de I-51 waarschijnlijk op 
26 mei arriveerde en op 20 juni volgde nog de I-35 (later Y9-5). Op 21 april 1952 vertrekt 323 
sqn. van Twenthe om voorgoed op de vliegbasis Leeuwarden te worden gestationeerd, waar 
het in de vijftiger jaren de rol van schietschool voor de KLu op zich neemt, zowel voor vliegers 
als voor instructeurs. 
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Vliegers en grondpersoneel van 323 Squadron op vliegveld Twenthe. 
 
 
Het toestel dat in Ypelo een noodlanding maakte was van het type F4, werd niet door Fokker 
gebouwd, maar werd overgenomen van de Royal Air Force met RAF-serienummer VZ390. Het 
kreeg de KLU-registratie I-63. Het vliegtuig kwam op 17-2-1950 in Nederlandse dienst, werd 
op 19-6-1950 ingedeeld bij 325 Squadron op Leeuwarden, op 3-8-1951 bij 323 Sqn. op 
Twenthe en op 8-9-1951 bij 327 Ssqn. op Volkel. Op 5-10-1951 kwam het toestel (weer) bij 
323 Sqn. op Twenthe terecht, waar het de squadroncode Y9-9 (Y9 voor 323 Sqn. en 9 voor het 
vliegtuig) kreeg. 

De Meteor-vliegers van alle KLU-squadrons oefenden frequent in het luchtgevecht en 
aanvallen op gronddoelen en die van 323 sqn. deden dat ook op de middag van 27 februari 
1952. Vanaf Twenthe stegen een aantal secties (twee vliegtuigen) op, waarbij elke sectie een 
kleur als code kreeg aangewezen. Eén van de vliegers die aan deze oefening deelnamen was 
sergeant-vlieger Arend de Waard uit Deventer die de Meteor type F4 met de code Y9-9 vloog.  

De Waard vloog als nummer twee (naast de leider die nummer 1 is) van de Amber-sectie (2 
vliegtuigen) tijdens een schietoefening. Boven het oefengebied aangekomen heeft hij de 
brandstofvoorraden in de verschillende tanks gecontroleerd en gezien dat deze ruim voldoende 
waren. 

Direct na de oefening stopte de linker motor van de Meteor plotseling. Na controle van de 
hoeveelheden brandstof bleek dat de meter van de tank voor de linker motor “nul” aanwees 
terwijl de rechter “geheel vol” aangaf. De conclusie van De Waard was dat het voorste gedeelte 
van de hoofdtank (dat de brandstof voor de linker motor bevat) niet was bijgevuld vanuit de 
tank onder de romp van het toestel. 

Hij verrichtte de voorgeschreven handelingen bij het uitvallen van een motor en besloot terug 
te keren naar de basis (Twenthe). Meteen nadat hij zijn leider hier van in kennis had besteld 
viel ook de rechter motor uit. De Waard stelde zijn leider ook hier van in kennis en van zijn 
besluit om een noodlanding te maken. 

Zijn hoogte was op dat moment ongeveer duizend meter en hij begon een zweefvlucht met een 
snelheid van ruim driehonderddertig kilometer per uur, tegelijkertijd een bocht makend van 
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honderdtachtig graden om goed voor het veld te komen dat hij voor zijn noodlanding op het 
oog had. Op zeer lage hoogte gekomen deed De Waard de vleugelkleppen en de remkleppen 
uit om zo snel mogelijk snelheid te verminderen. 

Voor het veld stonden verschillende jonge boompjes die geraakt werden waardoor het toestel 
nog eens extra afgeremd werd en waardoor het een helling naar rechts kreeg. De Waard 
probeerde dit laatste zo veel mogelijk te herstellen, wat niet geheel lukte. Het resultaat was 
dat de Meteor met de rechter vleugel enigszins naar beneden het veldje bereikte. Het veldje 
bleek echter iets hoger gelegen dan de omgeving, waardoor de rechter vleugel en rechter motor 
van de romp werden gescheurd en het toestel ongeveer twintig graden uit de koers raakte. 

De Meteor kwam na ongeveer honderdvijftig meter tot stilstand en De Waard kon de 
straaljager gelukkig ongedeerd verlaten. De schade was aanzienlijk: De rechter vleugel was 
volkomen verwoest, de rechter motor lag op ongeveer dertig meter van het vliegtuig, de linker 
motor was omhoog gedrukt door beplating van de vleugel heen, de onderzijde van het toestel 
was vrijwel geheel vernield en de staart en rompsectie waren verwrongen en gebroken. 
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Herman Broeze (Ypelo/Markelo) was ooggetuige van de noodlanding van de Meteor in Ypelo 
op 27 februari 1952. Herman Broeze (Dieren) stuurde de nodige gegevens per email. Het 
onderstaande geeft een goede indruk van het geheel. 

‘Ik was die middag rond half vier op het land aan het werk toen ik een toenemend fluitend 
geluid hoorde. Ik keek om me heen om te zien wat dat was, want het was een vreemd geluid 
dat niet thuis hoorde in onze agrarische omgeving. Boven het Mokkelengoor zag ik een 
vliegtuig op zeer lage hoogte met behoorlijke snelheid naderen en pal op de boerderij de Hos 
(Ter Horst) aanvliegen. Het zat reeds zo laag dat het de toppen uit twee berken vloog die aan 
de Ypeloweg stonden (nu nog slechts één), op de hoek van de toegangsweg tot erve de Hos. 

De vlieger moet gezien hebben dat hij recht op de Hos afkoerste, maakte een bocht naar rechts 
om die te ontwijken en meteen daarna een bocht naar links om het voor hem opdoemende 
erve Heimerink ook te ontwijken. Na die laatste bocht scheerde het toestel op een paar meter 
hoogte vlak over een houtwal achter de Hos. Het raakte echter met zijn rechter vleugel wel de 
jonge uitlopers van boomstronken van een tweede houtwal, pal achter de eerste. 

Vlak achter deze tweede houtwal kwam het toestel met een behoorlijke klap in het weiland 
terecht. Het maakte een flauwe draai naar rechts, waarbij er stukken van af vlogen die 
verspreid terecht kwamen. Een motor lag enkele tientallen meters van het toestel verwijderd. 
Dit weiland ligt aan de zuidzijde van erve Heimerink, naast de huidige grote rundveestal. De 
vlieger kon er gelukkig ongedeerd uitstappen. 

Het duurde niet al te lang voordat er de nodige militairen en politieagenten ter plekke waren 
die het perceel rondom het vliegtuigwrak afzetten. Het erve Broeze stond vol met militaire 
voertuigen en het hele gebeuren was met de nodige geheimzinnigheid omgeven. Het wrak werd 
dag en nacht bewaakt, maar sommigen van de bewakers waren een enkele zeer nieuwsgierige 
buren evenwel ter wille en stonden toe (bij de aflossing van de wacht) dat er even in de cockpit 
mocht worden plaatsgenomen. Ook de schoolklas van Broeze (Dieren) mocht komen kijken. 
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Vanwege de drassige grond moest er vanaf de Ypeloweg met staalplaten een toegangsweg naar 
het wrak worden aangelegd, zodat de zware bergingsvoertuigen (o.a. een kraan) hun werk 
konden uitvoeren. Daarna werden de wrakstukken afgevoerd op twee diepladers. Dit gebeurde 
enkele dagen na de noodlanding’. 
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Het dagblad Trouw wijdde een dag later (28 februari 1952) een artikel met een foto van het 
wrak aan dit ongeval, waarin onder meer het volgende wordt vermeld: 

Straaljager-piloot maakte geslaagde noodlanding. ‘Een straaljager van de vliegbasis Twente is 

Woensdagmiddag omstreeks halfvier in Ypelo, 2 km. van Almelo, verongelukt. De piloot, de 
21-jarige sergeant-vlieger A. de Waard uit Deventer, bleef ongedeerd. Sergeant De Waard vloog 
in een formatie in de omstreken van Almelo. Op de terugweg naar de vliegbasis, toen de 
toestellen op een hoogte van ongeveer 2000 meter vlogen, sloeg een motor van het toestel van 
De Waard af. Enige ogenblikken later viel ook de andere motor uit. 

De piloot werd gedwongen een landing te maken en keek uit naar een geschikte 
landingsplaats. Achter de school in Ypelo zag De Waard een bouwland en hier in probeerde 
hij het toestel aan de grond te zetten. Na een groep bomen en een boerderij te hebben 
ontweken kwam het toestel met een snelheid van tenminste tweehonderd kilometer per uur 
op het bouwland aan de grond. Brokstukken van het toestel werden honderden meters 
verspreid. De rechtermotor lag op tientallen meters naast het vliegtuig. De rechtervleugel werd 
geheel vernield. De bestuurdersplaats bleef onbeschadigd. Geheel ongedeerd stapte sergeant 
De Waard uit zijn machine. 

Onderzoek wees uit dat De Waard niet op de hoogte was dat een bepaalde knop zowel links- 
als rechtsom kon worden gedraaid om de brandstoftoevoer vanuit de tank onder de buik van 
het toestel naar de tanks voor de beide motoren te regelen. Dit werd hem echter niet 
aangerekend, daar de betreffende modificatie pas in latere versies van de Gloster Meteor werd 
ingevoerd en dit blijkbaar niet of onvoldoende was gecommuniceerd naar de vliegers. Eén van 
de rapporten vermeldt: “De vlieger heeft na het afslaan van de linker motor goed gereageerd 
en de noodlanding zelfs op een behoorlijke manier uitgevoerd”. Opvallend is dat het zelfde 
toestel de dag voor de noodlanding zijn buiktank verloor boven Borne’. 

 
 

Na dit ongeval werden er verbeteringen aan de Meteor F4 aangebracht die er voor zorgden dat 
de problemen met de brandstofvoorziening, zoals sergeant De Waard die meemaakte, tot de 
verleden tijd behoren. Sergeant-vlieger Arend de Waard bracht het er gelukkig ongedeerd van 
af, maar de schade aan de Gloster Meteor Y9-9 van 323 Squadron van de vliegbasis Twenthe 
werd bepaald als “Categorie vijf”, hetgeen “onherstelbaar” betekent. Het toestel werd (na 
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berging) op de vliegbasis Twenthe gesloopt, waarna de nog goede onderdelen voor hergebruik 
werden bestemd. Bron: Stichting Historische Kring Wederden. 
 

 

De erfenis 

 

Gerrit Wessels, landbouwer op de Keurs, is geboren op 8 augustus 1829 te Zuna, overleden 

op 19 december 1896 te IJpelo op 67-jarige leeftijd. 

Hij trouwde in op de Keurs met erfdochter Willemina. 

Zoon van Fredrik Jan Wessels en Hendrika Smeijers Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-05-

1856 te Wierden met Willemina ter Keurst, 21 jaar oud, geboren op 1 maart 1835 te IJpelo, 

overleden op 22 mei 1899 te IJpelo op 64-jarige leeftijd. 

Zij is de erfdochter van erve De Keurst. Dochter van Hendrik ter Keurst, landbouwer op de 

Keurst, en Geesken Mekenkamp. 

 

Uit dit huwelijk: 
1. Frederika, geboren op 14-06-1857 te IJpelo, overleden op 22-05-1942 te Borculo op 84-jarige 

Leeftijd. 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-06-1888 te Wierden met Jan Chris Esselink, geboren  
1860 te Borculo. 

2. Geesken, geboren op 29-01-1859 te IJpelo, overleden op 02-03-1877 te IJpelo op 18-jarige 
 Leeftijd. 

3. Hendrik (Keurs Hendrik)  
4. Hendrika Gezina, geboren op 10-03-1870 te IJpelo, overleden op 08-01-1962 te Enter op  

91-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1893 te Wierden met Willem Rohaan, 28 jaar oud,  
steenfabrikant en landbouwer, geboren op 26-09-1864 te Enter, overleden op 27-04-1925 te  
Enter op 60-jarige leeftijd. 
Fam. Rohaan verhuist in 1898 van de Rohane aan de Rijssenseweg naar het Schultjes aan de 
Rondweg 29. 
Willem koopt uit de nalatenschap van Wijngaarden/Leestemaker, een huis en bouwland 
(E 3869 en 3360) voor 650 gulden. 

Zoon van Jan Rohaan, steenbakker, en Aleida Schuitemaker  
5. Johanna, geboren op 23-04-1873 te IJpelo, overleden op 23-05-1876 te IJpelo op 3-jarige  

Leeftijd. 
 

 

In het jaar 1896 is vader Gerrit Wessels overleden op zevenenzestigjarige leeftijd. Het was voor 

allen een hele schok. Hij was lange tijd niet heel sterk maar was desondanks goed gehumeurd. 

Dat kwam zijn vrouw en het gezin goed van pas. Gerrit was in december enkele dagen ziek. 

Hij had een longontsteking. Er moesten zaken geregeld worden. Hendrik en Trui zouden op 

de Keurst blijven. Dat was tevoren afgesproken. Moeder Willemina leefde nog. Zij zou drie jaar 

later overlijden. 

Er moest wat gebeuren met het erve Mekenkamp. Dat was het eigendom van de moeder van 

Willemina. Het erve Mekenkamp was niet verhuurd. Boom, die later op erve de Berkel (achter 

Wierden) woonde, was in november van het erve vertrokken. Er werd over gesproken dat de 

waarde van het erve Mekenkamp geschat ging worden. Hendrik deed dat eerst zelf met 

goedvinden van Frederika, Hendrika en de zwagers J.C. en W. maar zij vonden de uitslag te 

laag. Zij gingen niet akkoord met de voorgestelde waarde. Maar het was goed zowel voor hen 
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als voor Hendrik. Het was tenslotte gezamenlijk eigendom. Maar toch werd het erve opnieuw 

gewaardeerd door de zwagers. Hendrik had hun de gegevens van het kadaster gegeven, zoals 

sectie en nummer. Bij café Dreijerink te Enter kwam de eindberekening. Het resultaat was 

nog lager als Hendrik berekend had. Het erve Mekenkamp met opgaand hout was geschat op 

negenduizend gulden. Maar wie wil voor die prijs eigenaar worden? J.C. wilde delen, hij de 

helft en Hendrik de helft. Maar daar had Hendrik geen zin in. Hij wilde alles of niets. De 

zwagers kozen voor het geld boven de grond. Het resultaat was dat Hendrik moest betalen 

wilde hij het Mekenkamp behouden. Hendrik had geen geld maar waagde het er toch op. Hij 

vond een huurder die wilde boerken op het erve. Wassink huurde het erve Mekenkamp voor 

driehonderd gulden per jaar. Dat kon bijna niet uit want er was veel achterstallig onderhoud. 

Er moest wat gebeuren. Hendrik bepaalde dat er een verkoop zou worden gehouden van 

populieren. Voor bijna duizend gulden werden peppels, wilgen met het daar afkomend 

brandhout verkocht. 

De huurder Wassink was daar erg blij mee. De bomen waren op veel plaatsen erg nadelig. 

Wassink heeft er eenendertig jaar gewoond. Toen heeft Hendrik opdracht gegeven om het erve 

Mekenkamp af te breken en opnieuw te bouwen. Hendrik oom Meijerink, vader en moeder 

Meijerink hadden enkele hypotheken in hun bezit. Het erve Meijerink was hun gezamenlijk 

bezit. Maar het werd als één geheel beboerd. Jan Hendrik, de broer van Trui, zou als vrije gift 

vooraf het gehele Meijerink geërfd hebben als hij in leven was gebleven. De zuster van Trui, 

Janna, was niet sterk. Zij zou bij haar broer, ouders en Hendrik oom zijn gebleven. Dat was 

de bedoeling. Maar dat mocht niet gebeuren. Ook hier werd Gods woord bewaarheid: de mens 

wikt, maar God beschikt. Daarom zijn ze naar Wierden verhuisd. 
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Bij de exportslachterij in Wierden woonden nog een oom en tante. Ze hadden geen kinderen. 

Ze boerden met een meid waar ze oom en tante van waren. Het was een nicht van Trui. 

Gedacht werd dat die altijd bij hun zou blijven. Maar dat gebeurde niet. Ze trouwde op 

drieëntwintigjarige leeftijd met Van Buuren. Zo waren die oudelui weer alleen. Ze hadden drie 

koeien die goed verzorgd werden. Oom Dieks Dasselaar was heel wat jonger dan tante. Tante 

was een zuster van vader Meijerink en van Hendrik oom. Alhoewel voor de familie een goedige 

man, was Dieks oom eigenaardig. Op een zeker moment werd hij ziek. In de eerste instantie 

dacht men dat het niet zo erg was. Maar later zag het er minder gunstig uit. Hij ging wel naar 

de dokter maar die kon er niets van zeggen. Inmiddels werd oom niet beter en hij moest in 

bed blijven. Hendrik was een dag in Wierden om de oudelui van Trui te helpen en hij kwam 

dan langs het huis van Dasselaar. Dieks liet vragen of Hendrik bij hem wilde komen. En 

natuurlijk vroeg Hendrik hoe het ging. Dieks antwoordde: ‘Ja, dat valt niet mee, het wordt 

steeds slechter met mij. Ik verwacht niet lang meer te leven. En daarom heb ik u bij mij laten 

roepen. Ik heb een verzoek aan Trui om bij mijn overlijden, hetgeen ik zeker verwacht, de zorg 

en de belangen van tante, die al oud is, op zich te nemen’.  Indien Hendrik en Trui de tante 

overleefden, dan was, op een kleine uitzondering na, de gehele nalatenschap voor hun. Oom 

en tante hadden een gezamenlijk eigendom van twaalf hectare grond met huis en nog enige 

hypotheken. Dieks verzocht om een en ander onmiddellijk bij de notaris vast te leggen.  

 

 

Export slachterij 
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Hendrik keek er van op. Dat is niet verwonderlijk omdat hij wist dat oom en tante Dasselaar 

zelf familie hadden die er aanspraak op konden maken. Hendrik had dat zelf nooit bedacht 

en vroeg hem of er goed over nagedacht was en of ze dat samen hadden beslist. Dat was het 

geval en met aandrang werd gezegd niet tot de middag te wachten om een afspraak te maken 

met de notaris. En zo ging het. Oom stierf na een week en tante verhuisde naar de ouders van 

Trui. Daar is ze heel oud geworden. 

Om hier een volledige beschrijving te geven is veel te omslachtig. Vooral tante Dasselaar was 

een zeer goed mens, ook op godsdienstig gebied. Ze was zeer gehecht aan Trui. Dat had ze al 

laten merken in de tijd dat Hendrik en Trui verkering hadden. Hun huis is door Hendrik 

verhuurd. Na verloop van tijd merkte Hendrik dat de exportslachterij het huis met het dicht 

daarbij zijnde land wilde kopen. De huur werd opgezegd omdat de huurders last hadden van 

de stank van de slachterij. Het huis werd in een openbare verkoop te koop aangeboden. Het 

huis met een klein deel van de grond werd door de exportslachterij aangekocht voor de prijs 

van zevenduizend gulden. Hoewel niet alles in die verkoop te koop werd aangeboden werd 

later ook de andere grond voor een goede prijs verkocht. Een klein perceel in het Kluinveen 

werd niet verkocht. Om de zakelijke toestanden en omstandigheden op te schrijven is moeilijk 

alhoewel nog veel in het geheugen paraat is gebleven. ‘Het is alles zo beschikt en bestierd. Niet 

door mij, maar door Hem die ’t Al bestierd. Wat betreft ook ons persoonlijk wedervaren’, 

schrijft Hendrik als een van zijn laatste zinnen in ‘Het Vergette Book’. ‘En hoewel ik 

verschillende zaken wel heb aangeroerd, waaruit te merken is dat er heel wat veranderd is, 

gaat het toch zeer moeilijk om het in die hoedanigheid weer te geven, zoo als die verschillende 

dingen toen waren’. 
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Staand vlnr: Berend Jan Velten. Maria Wolves. Johan Berend ter Steege. Gezina Johanna 
Wessels. Johan Hendrik Wolthuis. Aaltje Kippers. Hendrik Wessels. Henderika Wessels. 
Hendrikus Velten 

Zittend vlnr: Janna Hendrika Wessels. Berendina Johanna Wessels. Willemina Gerritdina 
Wessels. Gerrit Wessels en Johanna Hendrika Hinseveld. 

 

De oudst bekende Wessels is Jan. Hij is geboren omstreeks 1580. Zijn vijf kinderen zijn 

bekend: 

  

1. Wessel Jansens  
2. Johan Jansens, geboren omstreeks 1620 te IJpelo. 

Gehuwd voor de kerk op 10 december 1648 te Rijssen met Lambertien Hendriks, 
 geboren omstreeks 1620 te IJpelo. 

3. Albert Jansens, geboren omstreeks 1630. 
Gehuwd voor de kerk op 25 november 1655 te Rijssen met Jenken Jansen Agteresch. 

4. Hermken, geboren omstreeks 1630 te Zuna. 
Ondertrouwd op 5 juni 1656 te Rijssen, gehuwd voor de kerk op 8 juli 656 te Rijssen  
met Jan Wilmsen van Bruins, ruiter onder den Gouverneur Prins Maurits tot Wesel,  
geboren omstreeks 1625 
Zoon van Willem Bruins in die Haerst (Dachhorst) en NN. 

5. Jenne Jansen, geboren omstreeks 1630 te Zuna 
Gehuwd voor de kerk op 12 mei 1667 te Rijssen met Goessen Berents Goossens 
(Alfinks op het Hexel te Wierden) 
Zoon van Berent Goossens. 
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De oudst bekende Ter Keurst is Gretien ter Keurst. Zij is geboren rond 1625 te Ypelo. Gretien 

is de dochter van Hendrik ter Keurst. Hendrik is geboren omstreeks 1600. Gretien ter Keurst 

is getrouwd met Gert Labers Kodik. In 1649 werd hun zoon Henderik Kodik geboren. 

Egbert ter Keurst is geboren op 23  augustus 1691 te Ypelo, dat toen bij Rijssen hoorde. Zijn 

zoon is Jan ter Keurst. De geboortedatum is niet bekend. Wel dat hij getrouwd is met Geesken. 

Hun zoon wordt Egbert genoemd en is geboren in 1691. Egbert trouwt met Jenneken Bulners 

uit Enterbroek. Uit dat huwelijk zijn zes kinderen geboren: Anthonius (1721), Hendricka 

(1723), Egbert (1725), Geertrui (1728), Fenneken (1731) en Anna Berdine (1734). 

Fenneken ter Keurst is geboren omstreeks 1800 en is overleden op 14 juni 1868 te 

Elsenerbroek. Ze is de dochter van Derk ter Keurst en Fenneken Teemker Ezendam. Fenneken 

is getrouwd met Garrit Jan Sprokkereef. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren: Jan 

Hendrik (1830), Dina Frederika (1833) en Johanna Mina (1837). Fenneken ter Keurst is de 

zuster van Geertrui Sentman (Effink) uit Elsen. Zij is overleden op 14 juni 1868  op 

achtenzestigjarige leeftijd. 

Hendrik ter Keurst is geboren op 24 december 1816. Hij is ingeschreven in het 

bevolkingsregister op 26 december 1819. Zijn vader is Grades ter Keurst en zijn moeder is 

Janna Bruins. 

Notitie bij Egbert ter Keurst: SR 157- sr stad rijssen: verzoek van Peter de Veer en Egbert ter 

Keurst aan den oud burgemeester Egbert Hermelink en den burgemeester Jan Jansen te 

Rijssen om hun onderlinge geschillen finaal te beslechten. Oorspr. 3 december 1725 Rijssen. 

 

IJpelo  

 

IJpelo (Ypelo)  is een buurtschap bij Enter. Op 1 januari 2010  waren er honderdvijfenzeventig 
inwoners. Samen met buitengebied Waterhoek zijn er in 2006 tweehonderdzesennegentig 
inwoners. IJpelo ligt tussen Wierden, de Huurne, Rectum, Enter, Almelo en Bornerbroek. Het 
is altijd agrarisch gebied geweest. Er was dan ook lang een eigen boerenbond. IJpelo heeft een 
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eigen basisschool die gedeeld wordt met de buurtschap Rectum. In het oosten van IJpelo ligt 
een moeras, het Mokkelengoor genaamd. 

De Franse Tijd bracht in staatkundig opzicht grote veranderingen teweeg. Er kwam een einde 
aan het richterambt Kedingen. De marken Enter en Rijssen vormden vanaf 1811 de gemeente 
Rijssen. De marken Hoge Hexel, Notter, Zuna, Rectum, Ypelo en Wierden vormden de 
gemeente Wierden. Door een grenswijziging kwamen Enter en Enterbroek in 1818 bij de 
gemeente Wierden. Deze aanpassing ging dwars door de sociale en kerkelijke gebondenheid 
heen. Een aanzienlijk aantal Entersen ging nog in Rijssen naar de kerk. Boeren verhandelden 
hun vee in Rijssen op de markt. Huwelijken tussen jongens en meisjes uit Enter en Rijssen 
waren talrijk. Deze verbondenheid met Wierden ontbrak geheel. Er was amper een fatsoenlijke 
wegverbinding tussen Wierden en Enter. Bovendien telde Enter indertijd meer inwoners dan 
Wierden. Deze verhouding is pas in de tweede helft van de negentiende eeuw gewijzigd. De 
gemeentelijke herindeling legde de basis van jarenlange politieke spanningen tussen beide 
dorpen. 

De marken Enter en Rijssen vormden dus vanaf 1811 de gemeente Rijssen en de marken 
Hoge Hexel, Notter, Zuna, Rectum, Ypelo en Wierden de gemeente Wierden. IJpelo hoorde tot 
1811 onder het gericht Kedingen en was één van de zogenoemde Rijssense kwartieren. 
De buurtschap is na 1811 opgegaan in de gemeente Wierden. De marke IJpelo die na het 
opgaan in de gemeente Wierden nog steeds een markerichter heeft en holtingen organiseert, 
is in 1871 officieel opgeheven. IJpelo had een burcht, de Koohorst. Deze van 1394 tot 1399 
herbouwde motteburcht werd gebouwd door Evert van Langen. De burcht lag op het 
strategisch terrein, het Langen genoemd. Vanuit deze zogenaamde maalstad bestuurde Evert 
van Langen zijn goederen in IJpelo. Of de motteburcht is gebouwd op het oudere in de twaalfde 
eeuw genoemde Huys Bolen to Ipeloe, welke hoorde onder de graaf van Bentheim en kasteel 
Bentheim, is nog niet achterhaald. Cameraarsrekeningen uit de veertiende eeuw geven een 
beschrijving van de periode waarin deze motte is gebouwd en hoelang de bouwwerkzaamheden 
hebben geduurd. Het moet een indrukwekkend bouwwerk zijn geweest. Menig 
edelman uit Deventer, Kampen en Zwolle heeft er een bezoek gebracht. De grachten van de 
oude motte zijn tot in de jaren vijftig zichtbaar geweest. De eigenaar heeft destijds de in de 
volksmond genoemde Slotbelt in de grachten geschoven en het is geheel gedempt. 

De secretarie van de nieuwe gemeente was op het Leijerweert in Enter gevestigd. Na de 
pensionering van burgemeester Putman Cramer in 1879 werd er bij de oude pastorie in Enter 
een gemeentelokaal gebouwd. In 1884 werd in Wierden een nieuw gemeentehuis gerealiseerd. 
Dit wekte de nodige wrevel op in Enter. 

In dit politieke klimaat kwam in Enter het idee naar voren om samen met Enterbroek en Ypelo 
als zelfstandige gemeente verder te gaan. De Enterse raadsleden brachten met het oog hierop 
een bezoek aan de Gedeputeerde Staten in Zwolle. Hoewel er in de praktijk waarschijnlijk veel 
problemen zouden zijn, bleken er in principe wel mogelijkheden voor de vorming van een 
nieuwe gemeente. Zodoende werd in augustus 1909 een commissie van negen personen uit 
de raadsleden en de kiezers opgericht die het afscheidingsproces vorm moest geven. Kort 
daarna pleegde Ypelo in de ogen van de Enternaren verraad door haar steun aan de 
afscheidingspoging in te trekken. Hierdoor werd het draagvlak te klein en ging het hele plan 
van tafel. Wierden was toch wel geschrokken van deze ontwikkeling. 
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Het oudste markeboek van IJpelo is verdwenen. De heer die op het Langen woonde had 
het markerichterschap van de marke IJpelo. De laatste eigenaar, Van Rhede tot Brandligt, 
nam het oude markeboek mee naar zijn kasteel in het graafschap Bentheim. Volgens notities 
in het nieuwe markeboek van IJpelo heeft dit plaatsgevonden omtrent 1725. Sinds die tijd 
hebben de bewoners van de marke IJpelo pogingen ondernomen het volgens overlevering zeer 
oude markeboek terug te halen. In 1775 zijn drie bewoners van de marke afgereisd naar 
Brandligt in Bentheim om hun markeboek op te halen. Ze zijn teruggekeerd zonder 
markeboek. Het was niet te vinden. Hierdoor waren de ingezetenen van IJpelo beroofd van 
alle schriftelijke en oorspronkelijke bewijzen van hun rechten, alsook de oude berichten over 
de oudheden en geschiedenis van hun marke. Er zijn twee nieuwe markeboeken aangelegd in 
de negentiende eeuw. De marke IJpelo is opgeheven in 1872. 

Rectum en Ypelo vormden samen een marke. Tot 1475 worden Rectum en IJpelo in één adem 
genoemd. In het Schattingsregister van Twente van 1475 is Rectum en IJpelo één marke.  Er 
zijn markeboeken van 1557 tot de opheffing in 1848. De markeboeken worden bewaard in het 
Historisch Archief te Zwolle.  

In IJpelo wonen overwegend protestanten. Er is sprake van enige mate van onkerkelijkheid. 
Andere geloven dan rooms-katholicisme en protestantisme zijn nauwelijks vertegenwoordigd. 

Zoals in veel plaatsen in Twente en de Achterhoek heeft de autochtone bevolking in IJpelo 
bijnamen. De bijnamen in IJpelo zijn gekoppeld aan de naam van de boerderij waar de familie 
woonde. Dit is gebruikelijk in Twente. 

De IJpeloërs houden net als de Rectummers en Entersen er van zich af te zetten tegen wat 
gebruikelijk is. Ze zijn dan ook trots op hun streektaal. De markerichter schreef in 1841: 
'enigszins afgetrokken, stijfhoofdig en minder toegevend als hunne naburen'. De inwoners van 
IJpelo hebben geen echte scheldnamen. De streektaal in IJpelo wijkt duidelijk af van dat van 
omliggende plaatsen. Deze variant van het Nedersaksisch wordt Twents-
Graafschaps genoemd. 
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In IJpelo staat een basisschool voor de kinderen van Rectum en IJpelo, de Akkerwal genoemd. 
Tegenwoordig zijn er ook veel leerlingen uit het aangrenzende Almelo. De opkomst bij de 
verkiezingen ligt meestal hoger dan het landelijke gemiddelde. Meestal tikken ze hier de 
vijfenzeventig procent wel aan. In totaal wonen er hier zo’n vierhonderd stemgerechtigden in 
het gebied die hier vaak wel komen stemmen. De dominante partij is meestal het CDA. 
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Het paasvuur wordt aangestoken aan de Ypeloschoolweg 1. 

 

De buurschap of marke IJpelo had van oorsprong geen kom. Er was geen vereniging behalve 
de boerenbond. De hoeven lagen verspreid over de gehele buurschap. De voornaamste en 
oudste erven zijn: Selhorst, Groot Wolthuis, Klein Wolthuis, Koedijk, het Cotte, het IJpelo, 
Assink, de Horst, de Keurst, Groot Langeler, Klein Langeler, Het Langen / Koohorst, 
Meekenkamp, Heuks, Enteler en Weusthuis. 

De jaarlijkse zitmaaiersraces worden gehouden tussen Ypelo en Rectum. Een evenement dat 
ooit klein begon, maar dat in 2017 alweer voor de elfde keer wordt gehouden. Jaren geleden 
kwamen enkele buurtbewoners kijken bij een wedstrijd kijken bij een wedstrijd tussen twee 
zitmaaiers. Inmiddels is het aantal deelnemers flink toegenomen.  In het begin waren er twee 
buurtgenoten die een omgebouwde zitmaaier in de schuur in elkaar hadden gezet. Al snel 
kwam de uitspraak: ‘Dat muw wier doo’. Daar liet men dan ook letterlijk geen gras over 
groeien. Met een handje vrijwilligers werd toen een plan van aanpak gemaakt. 

 

 

 

Zorgcentrum de Piet biedt kleinschalige zorg en begeleiding met vaste mensen en 

aanspreekpunten. Er wordt gebruik gemaakt van de rust en ruimte in het buitengebied. De 

deelnemer en zijn/haar ontwikkeling wordt centraal gesteld. Hierbij is een zinvolle 

dagbesteding een belangrijk doel. Er is een groot erf, omringd door weilanden en bomen. Er 

is  veel ruimte om dagbesteding te bieden. 
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Zorgcentrum de Piet aan de Voorbroeksweg 

 

De brandweer is vanochtend, op 12 juni 2017, uitgerukt voor een schuurbrand aan de 

Ypeloweg in Ypelo. Er lag hooi in de schuur, aldus de brandweer. De brandweer heeft de brand 

opgeschaald naar een zogeheten middelbrand. Het hooi is uit de schuur gehaald om de brand 

beter te kunnen blussen. In totaal zijn er vijfentwintig hooibalen uit de schuur gehaald en 

afgeblust. Volgens de brandweer is de brand op tijd gesignaleerd door de eigenaar. Over de 

oorzaak van de brand is nog niets bekend. Afgelopen weekend brak er ook al brand uit in een 

schuur bij een manege aan de Ypeloweg. 
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Het Akkerhus ligt midden in een prachtig natuurgebied, omgeven door boerderijen met veel 
groen en water. Het ligt midden tussen twee unieke waterprojecten "De Doorbraak" en 
"Retentiegebied Dakhorst" (14 ha) binnen een loopafstand van drie minuten.  Het is na drie 
jaar al een mooie traditie geworden; de Akkerhus fietstocht op Hemelvaartsdag. Het aantal 
deelnemers groeide de afgelopen jaren naar rond de vierhonderd. Veel waardering was er 
steeds voor de mooie routes. Het Akkerhus is de ideale locatie om bijvoorbeeld een verjaardag 
te vieren. Het idee voor de oprichting en bouw van Het Akkerhus is ontstaan om de 
leefbaarheid van het buurtschap Rectum/Ypelo en de vitaliteit kleine kernen te verbeteren. 
Tevens is het Akkerhus bedoeld als uitbreiding voor de school De Akkerwal. Er is een 
informatiecentrum ten behoeve van start/eindpunt route De Doorbraak en retentiegebied 
Dakhorst. Daar worden de schooljeugd en andere bezoekers geïnformeerd over flora en fauna 
van het gebied. Overigens wordt hier al door diverse scholen en groepen gebruik van gemaakt. 
Er worden activiteiten georganiseerd voor jongeren en ouderen op het gebied van educatie, 
creativiteit, denksport en het creëren van een ontmoetingsplek in samenwerking met Stichting 
de Welle. Er is een educatief lokaal ten behoeve van jongeren en ouderen en de leerlingen van 
de school de Akkerwal. In de ruimte zijn zes desktops beschikbaar en kunnen presentaties, 
workshops en vergaderingen worden gehouden. Er is een bar, een kantine, een zaal voor 
diverse gelegenheden en een jeugdhonk voor de jongeren in de buurt. Op- een gezamenlijke 
middag in het Akkerhus komen de senioren uit Rectum, Ypelo, Enterbroek, Hoge Hexel en 
natuurlijk Notter en Zuna bij elkaar voor een gezellige middag met een gast. 
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Fietsroute  

 

Het waterwingebied Rectum-Ypelo is op 29 januari 2014 feestelijk geopend. Na tien jaar kwam 

er daarmee een einde aan het project om de waterwinning te verplaatsen en de waterbuffer 

Dakhorst aan te leggen. Daarmee zijn 150.000 inwoners van Wierden en omgeving ook de 

komende vijftig jaar zeker gesteld van goed, schoon en lekker kraanwater. Dit project vond 

plaats in goede samenwerking met de provincie Overijssel, de gemeente Wierden, het 
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waterschap Vechtstromen en omwonenden. Het nieuwe waterwingebied en het 

waterbuffergebied zijn opgesteld voor recreanten. Met het project is een investering van vier 

miljoen euro gemoeid.  

De verplaatsing van de winning was om meerdere redenen noodzakelijk. Zo wilde de gemeente 

de westelijke randweg aanleggen, trok de toenmalige winning langzaam een oude 

bodemvervuiling aan en had de voormalige winning invloed op de omgeving. Met de nieuwe 

locatie en inrichting is dit opgelost. Door het wegvallen van de waterwinning aan de 

Weerseloseweg in Enschede als gevolg van de Vredestein brand is de winning in Wierden extra 

belangrijk geworden. Het is niet eenvoudig om water te winnen in Twente, omdat de bodem 

zich daar slecht voor leent en er sprake is van zout grondwater. 

 

 

 

Er is een aantal jaren hard gewerkt aan de Doorbraak, een project waarbij modern 

waterbeheer is gecombineerd met natuur- en natuurrecreatiefuncties. Functioneel is de beek 

de Doorbraak een nieuwe waterloop voor de afvoer en retentie van relatief schoon 

landbouwwater door een verbinding tussen de Lolee bij Zenderen en de Regge. 
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Het nieuwe waterwingebied is vrij toegankelijk voor publiek. Ook zijn hier nieuwe fietspaden 

aangelegd, zodat  optimaal genoten kan worden van de grote plassen met hun prachtig flora 

en fauna. 

 

 
 

Een paar jaar geleden was het nog een rechte sloot met aan weerszijden maïs- en graslanden. 
Nu stroomt de Doorbraak door het landschap tussen Rijssen en Almelo alsof het er altijd 
geweest is. Wat een aanwinst voor het landschap. Traag kabbelt het water over de zwerfkeitjes. 
Een zwanengezin laat zich meedrijven op de stroom. Af en toe gaat een kop diep het water in 
op zoek naar wat eetbaars. In een boomtop zit een aalscholver zich te drogen. Boven een oever 
bidt een torenvalkje; hij heeft kennelijk een muis in de smiezen. Een groepje paarden staat in 
het rustgevende decor te grazen. Door een slingerende loop zoekt het water zich een weg 

richting Exose Aa. Die mondt op zijn beurt, achter het tolhuis bij Exoo, weer uit in de Regge. 

De aanleg van de Doorbraak is in de eerste plaats bedoeld om ervoor te zorgen dat Almelo 
droge voeten houdt. De laatste jaren kreeg Almelo nogal eens te kampen met wateroverlast. 
Om dat te voorkomen wilde het waterschap meer ruimte maken om water af te kunnen voeren. 
En dat is wat de Doorbraak doet, Door de nieuwe beek een natuurvriendelijk karakter te 
geven, krijgen planten en dieren tegelijkertijd weer leefruimte. De laagte waar de beek 
doorheen stroomt is het ene moment smal, het andere moment waaiert hij breed uit. Er liggen 
poelen en nevengeulen die bij een grote waterafvoer volstromen.  
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Het Mokkelengoor 

 

Het Mokkelengoor is een vierenveertig hectare groot natuurgebied in Ypelo. Staatbosbeheer is 

de eigenaar van dit niet opengestelde moerasreservaat. Het gebied bestaat uit een verland ven, 

gelegen in een laagte van het dekzandlandschap. Deze laagte is een pingoruïne uit het 

Weichselien. 

Het gedeeltelijk vergraven terrein is grotendeels begroeid met ondoordringbaar broekbos, 

omgeven door zeer natte dottergraslandjes. Er komen enkele zeer zeldzame plantensoorten 

voor, zoals het melkviooltje en moeraskartelblad. Grenzend aan het Mokkelengoor ligt de 

nieuwe beek en natuurontwikkelingsgebied de Doorbraak. Ook in dit nieuwe gebied komen al 

veel bijzondere planten en dieren voor. 

Aan het einde van het Midden-Weichselien werd het warmer en werd de permafrostlaag 

dunner. Op plaatsen waar kwel voorkwam, ontstonden grote ijslenzen aan de bovenkant van 

de bevroren laag, die de ontdooide bovengrond omhoog drukten tot een heuvel, een 

zogenaamde pingo. Door het later geheel ontdooien van de grond gleed de bovenliggende laag 

van de ijsheuvel naar de randen. Na het afsmelten van het ijs bleef een komvormige laagte 

over, de pingoruïne. Deze pingoruïne is een zeldzaam relict uit de laatste ijstijd en daardoor 

geomorfologisch en geologisch zeer waardevol. In de depressie ontstond in het Laatglaciaal 

veen.  

Aan de hand van pollenanalytisch onderzoek is gebleken dat in de bodem nagenoeg het gehele 

Laatglaciaal vertegenwoordigd is en mogelijk ook een deel van het Midden- en Boven-

Pleniglaciaal. Het Holoceen wordt in de bovenste decimeters aangetroffen. 
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De Doorbraak in het Mokkelengoor 
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De Doorbraak in het nog jonge natuurgebied moet in de toekomst verdroging en wateroverlast 

tegengaan. Het vormt een ecologische verbindingszone tussen de Sallandse Heuvelrug en 

Noordoost Twente. De Doorbraak is een nieuwe beek. Deze nieuwe waterloop met maar liefst 

een lengte van dertien kilometer werd om meerdere redenen aangelegd. Naarmate de tijd 

verstrijkt, gaat de beek steeds meer op in het Twentse landschap. 

 

Heerlijkheid Bevervoorde 

 

In een dertiende-eeuwse goederenlijst (1260-1270) wordt voor het eerst een boerderij in Ypelo 
genoemd. Rodolf van Bevervoorde en zijn zonen werden toen beleend met de casa in Bovinc, 

een leengoed van Nicolaus de Sconevelde, borgman van Bentheim. Deze had het in leen van 
de graven van Bentheim . Samen met het gebied in IJpelo en een aantal erven in Enter vormde 
het een territoriale eenheid. De dienstman die het in achterleen hield was de riddermatige 
familie Van Bevervoorde die de Hof te Bevervoorde bezat. 

Tot 1475 worden Rectum en IJpelo in één adem genoemd. In het Schattingsregister van 
Twente van 1475 is Rectum en IJpelo één marke. Ypelo hoorde tot 1811 onder het 
gericht Kedingen en was een van de zogenaamde Rijssense kwartieren . In 1811 ging het deel 
uitmaken van de gemeente Wierden. Het gebied van de buurtschap was afgebakend met 
lakestenen, lakepalen of lakestaken. Deze grenspalen en hun locatie zijn beschreven. De oude 
grensstenen verdwenen uit het landschap. 

Langs de Regge en de Exosche Aa zijn vondsten gedaan uit verschillende tijdperken. Voor de 
neolithische bewoning zijn op verschillende plaatsen indicaties gevonden. De stenen bijl en 
het aardewerk stamt uit de neolithische tijd, het vuursteen waarschijnlijk uit de mesolithische 
periode tot circa 3000 v. Chr. Het gebied lag toen grotendeels droog en werd doorsneden door 
riviertjes en kreken. Later verdronk het gebied onder invloed van de stijging van de zeespiegel.  
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Op de plaats van de oude waterburcht Het Slot is een puntgave bronzen randhielbijl en een 
houten nap gevonden uit de tiende eeuw, die in het depot van het Rijksmuseum Twenthe zijn 
opgeslagen. In de jaren 80 en 90 zijn door verschillende instanties als Bureau Raap en in 
opdracht van de landinrichting bodemonderzoeken gedaan. Hierbij heeft men op het terrein 
rond de Bevervoorde en in de Kloosterhoek omvangrijke vroeg middeleeuwse ijzerproductie 
aangetroffen. Restanten van ovens voor het smeltproces van ijzeroer en klappersteen, 
restanten van stookplaatsen waar meilers hebben gestaan. Op het zogenaamde 'Holdarp' en 
de 'Bonyngkempkes' heeft men sporen van vroegmiddeleeuwse bewoning aangetroffen uit de 
tiende eeuw, keramiek, vaatwerk, merendeel uit de veertiende eeuw.   

 

 

De Exose Aa bij het erve Barfde aan de Ypeloweg. 

De marke Ypelo/Reckum behoorde tot 1811 bij het richterambt Kedingen. Sindsdien behoort 
het tot de gemeente Wierden. In 1848 werd de marke als zodanig opgeheven. De marke werd 
bestuurd door de eigengeërfden of markegenoten. Er waren markevergaderingen of holtings 
waarbij de erfmarkerichter van de marke de leiding had. Het erfmarkerichterschap was 
verbonden aan een erf, een huisplaats. Diegene die de huisplaats en het erfmarkerichterschap 
in bezit had mocht zich erfmarkerichter noemen. Op de Hof woonde een hofmeier die voor de 
erfmarkerichter allerhande zaken moest verrichten. Er was een Hof te Rectum, aan de 
Enterseweg.  Het markeboek dat is opgemaakt op de Hof te Rectum is bewaard gebleven en 
ligt in het Historisch Archief te Zwolle. De marke bestond uit vijf volgewaarde erven, 
brinkzitters, katersteden en hutten. De volgewaarden bezaten per erf vier stemmen in de 
marke. De brinkzitters per erf drie en de katerstede per kotte één. De bouwman van een 
boerderij kon ook een uitdrift bezitten om het vee op de es te mogen weiden. De notulen van 
de holting  werden vastgelegd in het markeboek. Voor Rectum zijn deze bewaard gebleven 
vanaf 1567 tot de opheffing in 1848. In de marke Ypelo/Rectum waren drie huizen die 
bewoond waren door de Twentse lage land adel, zogenaamde jonkers,  Het huis De Dackhorst, 
het stift Het Slot en de Hof te Bevervoorde. Door wie deze gesticht zijn is niet bekend. De 
eigenaren in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw waren de familie Van Langen. Aan het 
einde van de zeventiende eeuw kwamen de huizen met de opkomst van de bourgeoisie in bezit 
van de gegoede burgerij, zoals de doopsgezinde familie Ten Cate uit Almelo. Ten Cate is bekend 
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van de Twentse textielnijverheid, en de familie Smelt, de  Rusluie uit Vriezenveen, die in 
het Russische Sint-Petersburg fortuin maakten. De drie huizen Dackhorst, de Koohorst en 
Het Bevervoorde, zijn rond 1850 afgebroken, nadat zij geruime tijd in desolate toestand 
hebben verkeerd. 

 

Het erve Barfde, op deze plaats was ooit Huis Bevervoorde. 

De grens of lakegang van de marke Ypelo/Rectum werd afgebakend door een aantal 
lakestenen of lakestaken. Vanaf de Steenlaar op de Nieuwstad ging ze in rechte lijn in 
noordoostelijke richting naar de Haer. Bij het Haerhecke stond een steen, daarna vervolgde 
de lake zijn gang naar de lakesteen die stond in de Hesselinksteeg. Vandaar over het land van 
Bevervoorde voor het Hesselink langs naar de andere kant van de Aa, tot aan het Selhorst. 
Hier stond een lakesteen in de Bokhorst. Vanaf de Bokhorst ging de lakegang door de 
Bueshoop naar de Aakolk voor de katerstede Het Kate. Vanaf hier vervolgde de lake zijn gang 
met het verloop van de Regge. Bij de Kloosterkampen stond de lakesteen met de naam de 
Stake van Sunte Jorren. Dit was het drie marken punt tussen Rijssen, Enter en Rectum. De 
Stake van Sunte Jorren wordt in 1832 bij de kadastrale inzettingen omgedoopt tot De 
Reggepaal. Vanaf hier ging deze in rechte lijn richting het noorden door het Grimbergerveld 
naar de lakesteen op de Steenlaar. 

In het gebied langs de Regge, in de buurtschap Ypelo, is nog niet zo lang geleden de (vroeg) 
Middeleeuwse heerlijkheid Bevervoorde beschreven. Er was een vrouwenklooster en een 
florerende metaalindustrie; een van de oudste in Europa. Oude veldnamen als Kloosterhoek 
en Tienhoven (tien = tin) herinneren aan de historie. Terwijl vroeger heel Twente onder het 
gezag van de Drost van Twente was, waren er twee heerlijkheden: Almelo en Diepenheim, met 
veel grond en een eigen rechtspraak. Nu lijkt daar een derde aan te kunnen worden 
toegevoegd. 

De Hof te Bevervoorde is een boerderij en een voormalig adellijk Huis in Ypelo. Het lag in het 
voormalige richterambt Kedingen. Het is een van de drie adellijke bewoningen die in deze 
kleine buurschap hebben gestaan. In 1845 is het oude huis afgebroken en zijn de bouwhuizen 
blijven staan. De plaats is bekend als Barvoorde, Barfde of Bervorde. 
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Niet bekend is hoe oud de Huis Bevervoorde is. Het heeft toebehoord aan de riddermatige 
familie Van Bevervoorde. Deze oefenden er hun heerschappij uit. De ridders Van Bevervoorde 
komen voor als borgman van de graafschap Bentheim en borgman van Goor en Almelo. 

In 1396 wordt de Hof te Bevervoorde verkocht aan Evert van Langen, met alle rechten die erbij 
hoorden, plus de rechten van zijn moedersgoed en van Johan van Bevervoorde, zijn oom. Op 
Sint Jacobsdag (25 juli) in 1399 kwiteerde de ridder Evert van Bevervoorde Evert van Langen 
voor de betaling van de Hulshorst en van de Heerschap van Bevervoorde. 

Ick Euert van Beurvoerde make kund allen luden med dessen breue, dat my Euert van Langen 
witlike ende wal betalt hevet, al alsodane ghelt, also he my schuldich was van der Hulshorst 
ende van der Herschap van Beuerfoorde, ende schelde (schulde) een ende sine ervende daer 
qwit van ende enkenne dat ich, ende myne [erulde] an der Hulshorst ende an der Heerschap 
van Beuerfoerde nicht mer en hebben noch wachtene en sal wegen, Utghesacht viffthein 
Ghelrossche Guldene de se my dar nach aff schuldich bliuet alle argelist uytgespraecken In 
orkunde deser dinghen so hebb ich myn zegell an dessen breff gegangen, Gegeuen in het jair 
ons Heren Dusenst Driehundert negen un negentich up Sunte Jacobs Dach. 

Op de avond van Sint Johannes de Doper in 1414 hebben Godert van Bartolt van Langen 
wedergegeven haeren horigen eijgenen luiden al alsodane recht als Heer Huge van Berveurde 
Ridder hem gegeven hadde die huisgenoten waeren in der tijt dier Heerschap van Berveurde, 
dat hij versuimt hadden, iden eersten dat sij hem Hoffrecht jaerlix verwaren sullen inder Hoff 
to Berveurde des Sondags te belaecken Pinxteren her hoeren chijns penninck daer te brengen 
aen en gelijck eene olden Brabantschen penninck und voert weert seacke dat dat heerschap 
vede hadde soo sal elk husman harnas hebben naar syne macht daer hun sijn heerschap op 
hadt und op Lantdagen ende Claringen gecompareert als volgt. 

Er wordt gesproken van de heerschap Bevervoorde. Deze heerschap of heerlijkheid heeft zich 
geheel zelfstandig ontwikkeld in een dunbevolkt gebied. In 1503 wordt de Hof te Bevervoorde 
beleend aan weer een Evert van Langen. De Hof te Bevervoorde heeft dan haar hoogtepunt 
gehad. Het bleef een strategisch goed gelegen Huis. In 1573 werd in het markeboek van 
Rectum melding gemaakt van een oorlog, waardoor veel is vernield en er werd beschreven dat 
een groot aantal Spanjaarden zich hadden verschanst achter de Telgenkamp en 
Hulshorsthaar en daar de boel hadden vernield. Dit was naast de Hof te Bevervoorde. Of ze 
de Hof te Bevervoorde hebben aangedaan is niet bekend. Het Huis werd daarna voor een 
periode niet genoemd. Het kwam in eigendom van heer van Rhede tot Brantlegt uit het 
Bentheimse. Deze bezat ook het andere belangrijke  goed in Ypelo, de  Koohorst. 

In 1686 kocht Jan ten Cate van de heer Rhede tot Brantlegt de Hof te Barvoorde met de daarbij 
gelegen visserij het Vredewater, genoemd de Hesselinkvoort. Het water met de aalstallen, dat 
gelegen was in de Rectum, was leenhorig aan de provincie Overijssel. Na de dood van Ten Cate 
ging de Hof met het viswater over op zijn erfgenamen. Op 7 oktober 1714 ging het over van 
Frans van Steenwijck en zijn vrouw Judith ten Cate naar Abraham ten Cate. De Hof te 
Bevervoorde werd in 1729 beschreven als een huis dat in desolate toestand verkeerde. 
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De zijarm van de Exose Aa, waar ooit de aalstallen waren. 

Op 29 december 1843 werd het door Nicolaas Hendrik ten Cate verkocht. Het werd 
omschreven als het buitenverblijf de Barvoorde, bestaande uit een herenhuis met stalling, 
koetshuis, tuinen, vijvers, plantsoenen met twee boerenerven gelegen in de buurschap 
Rectum. De koopprijs bedroeg fl. 15.636,-, wat een aanzienlijk bedrag was voor die tijd. Vrij 
recent na de koop, in 1845, werd het huis afgebroken. In 1851 werd de boel opnieuw geveild. 
De koper, Albertus Gerhardus Kamerling, fabrikant te Almelo en zijn vrouw Henriëtta 
Hoogklimmer, verbouwden het bouwhuis Groot Barvoorde. In het huis werden materialen van 
de oude Hof te Bevervoorde hergebruikt. Het enige wat is overgebleven van de Hof te 
Bevervoorde is het parkachtige landschap met de twee boerderijen Groot Barvoorde en Klein 
Barvoorde (Peters) genaamd. 

Het gebied rondom de Hof te Bevervoorde of Barvoorde staat bekend vanwege de grote 
hoeveelheid restanten van ijzerproductie uit de vroege Middeleeuwen, die er worden 
aangetroffen. Internationaal archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat het een 
belangrijke plek was, net als de ijzerproductie plaats bij Heeten in Salland. 
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De aalstal was in de afgesneden arm van de Exose Aa  

Er was een aalstal bij Huis Bevervoorde. De vijver ligt in een slagvorm in het landschap dat 
sterk afgebakend is in de vorm van een driehoek. De aalstal op het Barfde, in de vorm van de 
letter M of een W, was vroegers een arm van de Exose Aa. Landgoed Barvoorde aan de 
Ypeloweg bestaat uit landbouwpercelen waar een afgesneden rivierarm van de Exosche Aa en 
enkele overblijfselen van een havezate (een versterkt huis, hof of hoeve) gelegen zijn. 
Het nog aanwezig zijn van deze afgesloten rivierarm is schaars goed geworden in de omgeving. 
Naast de afgesloten rivierarm is er nog een poel aanwezig en een drietal lijnvormige wateren. 
Rondom het water is het perceel omgeven door een houtwal, graslanden, akkers, en een 
boerderij met stallen. Ter hoogte van de boerderij is een zandige paardenwei aanwezig, welke 
onderdeel uitmaakt van de paardenhouderij.  

 

Het erve Ter Haar 

Een eindje verderop richting Wierden, aan de Ypeloweg, is het erve De Haar. In 1758 is 
burgemeester Bastiaan van Almelo eigenaar van De Haar. In 1854 wordt het erve bewoond 
door Kippers. In 1896 verhuist Ter Keurst naar het erve. De Haar is dan eigendom van 
Dikkers, de bankier die in 1908 failliet ging. Erve de Haar werd toen geveild en gekocht door 
de fabrikant Ter Horst uit Rijssen. Op 2 november 1939 wordt de boerderij verkocht aan 
Johan ten Cate van de Bellinckhof bij Almelo. In 2008 is Ten Cate nog steeds de eigenaar.  In 
1929 werd een keuterplaatsje afgesplitst voor de broer van Jan Hendrik Ter Keurst. Zijn naam 
is Willem Ter Keurst. Het keuterboerderijtje heeft zich ontwikkeld tot een volledig 
boerenbedrijf. De Duitsers die de lanceringen van de V1 uitvoerden waren gelegerd in de Haar. 
De familie ter Keurst heeft ruim honderd jaar actief geboerd op de boerderij. Ter Keurst is 
inmiddels overleden en zijn vrouw is verhuisd naar een woning in Wierden. 

De naam van de boerderij is 'De Haar', de bewoner wordt de Haarboer of de Grote Haarboer 
genoemd. De boerderij die er nu staat, is gebouwd nadat de monumentale boerderij op 20 
januari 1940 door een schoorsteenbrand volledig werd verwoest. Het was een driekappige 
boerderij, met naast elkaar een woonhuis met deel, potstal en schuur. Behalve de 
schoorsteenbrand werd de boerderij ook bij de bevrijding van Wierden in 1945 ernstig 
beschadigd. Dat kwam omdat de Duitsers het V1 geschut in het naastgelegen Haarbos hadden 
opgesteld. De geallieerden beschoten en bombardeerden dit gedeelte heel vaak. 
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Het erve 'Ter Haeren' zoals het in 1456 wordt genoemd, is een belangrijk cultuurhistorische 
erfgoed. Mede omdat het gelegen is op een oude haarrug, een zandheuvel waaraan het erve 
haar naam dankt. Nabij dit erve liep de waterleiding 'De Götte'. Aan deze voormalige geul, aan 
de westkant van het erve De Haar, ligt een prehistorisch grafveldgebied, een urnenveld om 
precies te zijn. Dit grafveld, de leiding plus de oude haarrug passen precies in de dodencultus 
van de prehistorie. Net als bij de oude Egyptenaren dacht men dat de urn met as van de 
overledene begraven moest worden bij een rivier. Dan kan de oude schipper uit het dodenrijk 
de ziel van de overledene naar het dodenrijk vervoeren. Het grafveld lag aan de noordkant van 
de oude woonkern, later Rectum genoemd. Het noorden had voor de vroegere bewoners 
(Germanen en Saksen) ook een andere betekenis; het noorden betekende het dodenrijk. 
Meestal vind je ten noorden van nederzettingen grafheuvels of urnenvelden vaak dichtbij 
water. Van oorsprong loopt er van Rectum in de richting Wierden een oud kerkenpad, de 
dodenstiege of dodenweg, waarover men vroeger vanuit Noord-Rectum naar Wierden liep. 

 

 

De boerderij De Haar van Ter Keurst aan de Ypeloweg 

Het erve Ter Haar is een oud erve, maar hoe oud precies zal men nooit te weten komen. Echter 
omdat het zo dichtbij het grafheuvelveld ligt en op een oude haarrug is gebouwd, is het van 
zeer oude datum. De oudste schriftelijke vermelding dateert van 1456. De eigenaar Arend van 
Bevervoorde, van Huis Bevervoorde aan de Ypeloweg, beleend Woudenberg met de tienden, 
die liggen op het erve De Haar. 

 

 

Overval op de boerenleenbank Rectum-
Ypelo 

Mevrouw Nijland van de Ypeloschoolweg 8 in Ypelo vertelt: 

“Donderdagavond 27 januari 1949 is het druk in café De Boer aan de Rijssensestraat in 

Wierden. Aan een tafeltje zitten twee mannen die geen stamgast zijn van het café. Naast hen 

aan een tafeltje zitten twee inwoners van Ypelo een borreltje te drinken. In het geroezemoes 
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van alle gesprekken vangt één van de Ypeloёrs iets op van het gesprek van de twee mannen 

naast hen. De woorden Ypelo en Boerenleenbank blijven hangen. Hij probeert meer op te 

vangen van het gesprek maar dat lukt niet. Toch besluit hij de volgende morgen naar het 

politiebureau te gaan. De politie is erg blij met de informatie”. 

 
In  dit pand aan de Ypeloschoolweg was vroeger de boerenleenbank Rectum-Ypelo gevestigd. 

 

In Twente is in die tijd een bende actief die op het platteland overvallen pleegt. 

Boerenleenbanken, cafés en boerenbedrijven waren het doelwit.. Al enige tijd worden 

boerenleenbanken in het buitengebied extra bewaakt door de politie. Naar aanleiding van de 

informatie van de Ypeloёr wordt wachtmeester Van der Weert uit Almelo vrijdagmiddag naar 

Ypelo gestuurd. De bedoeling is om tijdens de openingsuren van 16.00 uur tot 19.00 uur 

onopvallend aanwezig te zijn in een zijkamertje van de bank. Er gebeurt niets en het 

sluitingsuur nadert.  

Plotseling om kwart voor zeven komen twee gemaskerde mannen binnen en dwingen de 

kassier onder bedreiging met revolvers de kluis te openen. De inhoud van twee geldkistjes 

verdwijnt in de zakken van de overvallers. De kassier wordt opgedragen mee naar buiten te 

komen zodat hij niet direct alarm kan slaan. De overvallers verdwijnen op de fiets. 

Wachtmeester De Weert, die zich tijdens de overval niet heeft vertoond om een vuurgevecht 

met eventueel slachtoffers te vermijden, springt op zijn fiets om de overvallers te achtervolgen. 

Al snel achterhaalt hij het tweetal en met getrokken revolver dwingt hij de twee te stoppen. Ze 

zijn totaal verrast en geven hun wapens af. Aangekomen in het politiebureau te Wierden 

worden ze verhoord en het tweetal bekent al snel de overval. Het blijkt dat een man uit Almelo 

hun opdrachtgever is. Deze zocht de doelwitten uit, regelde wapens. De overvallers kregen een 

deel van de buit.  

In juni 1949 staan ze voor de Rechtbank de Eerste Aanleg te Almelo. Ze bekennen overvallen 

op caféhouders in Almelo, Hengelo en Tubbergen en diverse banken. Tijdens de zitting wordt 

duidelijk hoe de mannen werkten. Als de slachtoffers niet snel genoeg het geld afgaven of de 

kluis openden dreigden ze met een mes de vingertoppen af te snijden. 

L. uit Almelo, de leider, krijgt acht jaar met aftrek van voorarrest en de andere twee overvallers 

drie jaar met aftrek van voorarrest. Bron: Enters Erfgoed. 
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1950, Regge, brug en tolhuis 

 

 
 Brug bij Ypelo van Göran Dekker 
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Reggehaventje bij de Werfhorst  
 
 
De havenkom lag aan de Regge aan het eind van de weilanden van Aan de Stegge, de Keizer. 
De schippers lagen onder Exo aan lager wal. Er was een havenkolk bij de Regge bij de 
(voormalige) voorde achter erve de Wessels, de eierboer aan de Ypeloweg. In de Regge konden 
de zompen bij laag water niet verder varen. Er was een haventje waar de schepen wachten op 
meer water, terwijl er dammen in het water werden opgeworpen. Volgens Henk Aan de Stegge 
werd het land de Werfhorst genoemd. Ook hier maakte de spoorlijn een einde aan het vervoer 
over water. De Regge werd niet meer bevaarbaar gehouden en ten slotte is rond 1870 het 
handelsverkeer via die weg gestopt. 
 
 

 
 
 
Hermannes Lammertink is koper van de halve Werfhorst, naast het klein Exo, welk land eerst 
toehoorde aan het Hermsel in Enter. Hij verzoekt het marke bestuur om hem Katersgerechtigheid 
te verkopen, ook Uytdrift genoemd. Voor de ordinaere prijs 111 gulden en 12 st. betaald 
(markeboek Enter blz.132 20 okt 1762). (Hermannes (Harmen) Lammertink (Lubb`s), 

strodekker van beroep, geboren ca.1720 te Wiene, gemeente Delden, overleden te Enter. 
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Het riet herinnert aan de plaats van de havenkolk aan de Werfhorst. 
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Een artikel uit Tubantia van Johan Altena. Hij schrijft dat het erve op de foto het erve de 
Keizer is. Het is echter het erve Evers aan de Eversdijk. Ook schrijft hij dat op het erve de 
Keizer een schipper woonde, die Evers werd genoemd. Maar Evers woonde op het erve Evers 
(zie foto) en op het erve de Keizer woonde Hommers, later Jonker en daarna Aan de Stegge.  

 
 
IJzermolen  
 
De ijzermolen lag in de Werfhorst, op de plaats waar nu het land is van Aan de Stegge en 
verderop richting de Wierdenseweg. Een ijzermolen is een molen die diende voor het 
aandrijven van installaties voor de bereiding en verwerking van ijzer. Dit gebeurde in twee 
typen bedrijven: 

• De molen dreef de blaasbalgen van een vroeg-industrieel hoogovenbedrijf aan. 
Doorgaans betrof het hierbij een watermolen. 

• De molen dreef de hamers aan in een smederij of ijzerpletterij. 
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2017, de Lee, foto Harrie Cox; via de Lee voeren de zompschippers naar de Regge. 

 

IJzermolens komen onder meer voor in Twente en ook bij Enter. Het hoogovenbedrijf aldaar 
produceerde ruwijzer uit het plaatselijk aanwezige ijzeroer, ten behoeve van de daarmee 
verbonden ijzergieterij. Het reductiemiddel dat in de hoogovens gebruikt werd was houtskool.  
Reductie is het scheikundige proces waarbij een stof (de oxidator) elektronen opneemt van 
een andere stof (de reductor). Als toeslag werd kalksteen gebruikt dat in de omgeving 
van Winterswijk werd gewonnen. Al in de Romeinse tijd werd ijzer geproduceerd. Het werd bij 
beekdalen of andere laag gelegen plaatsen in het landschap gedolven.  

De steengroeve in Winterswijk, bij de buurtschap Ratum, is een dagbouwmijn waar 
voornamelijk kalksteen gewonnen wordt. De laatst overgebleven groeve is sinds 1932 in 
gebruik door de NV Winterswijkse Steen- en Kalkgroeve, nu onderdeel van Sibelco. Van de 
drie groeves is nog één in gebruik. Dit is de laatste die hier nog kan worden geëxploiteerd. De 
productie bedraagt ongeveer 200 kton/jaar. De twee andere groeven zijn tegenwoordig 
beschermd als natuurgebied. Zij zijn tevens (naast negentien andere gebieden) onderdeel van 
het in 2005 door de Nederlandse overheid uitgeroepen Nationaal Landschap Winterswijk, een 
gebied van totaal bijna 22.000 hectare groot. 

De kalksteen die gewonnen wordt, is afkomstig uit de Muschelkalk en is hier als dolomitische 
kalksteen ontwikkeld. De steen is vrij zacht. De kalksteen wordt vermalen en voornamelijk 
gebruikt in de wegenbouw (asfaltbeton) en in de kunstmestindustrie. 
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Het gesteente dat hier voorkomt stamt uit het geologisch tijdvak Trias en is gevormd tussen  
240 - 236 miljoen jaar geleden in een ondiepe zee, die lijkt op de Waddenzee. Door een plooiing 
in het aardoppervlak en doordat er haast verticale verschuivingen in het oppervlak plaats 
hebben gevonden, liggen de oudere afzettingen hier hoger dan elders. Het betreffende gebied 
is slechts 2800 meter lang, 200 meter breed en zo'n 40 meter dik en is bekend door de 
vondsten van fossielen. 

Vervolgens werd het soms verhit om het te reinigen, waarna het in kleinere brokken werd 
geslagen. In ovenkuilen van ongeveer een halve meter doorsnee, met een van leem gemaakte 
schacht met luchtgat, smolt men met behulp van hout en houtskool het niet ijzergedeelte van 
het erts. Dit werd bij 1200 graden Celsius vloeibaar en liep dan onder in de ovenkuil. 
Het ruwijzer, 'wolf' genoemd, smolt niet en bleef als een vaste poreuze massa achter in het 
bovenste gedeelte van de kuil. De smid smeedde vervolgens door herverhitten de restjes 
houtskool en andere verontreinigingen uit het ruwijzer dat dan gereed was om tot allerlei 
gereedschappen en gebruiksvoorwerpen te worden gevormd. 

 
Ter hoogte van de brug over de Regge lag de rivierbedding vroeger een stuk noordelijker. Aan 
de westzijde van de Voele Maot ligt een landweer waarin grote hoeveelheden ijzerslakken zijn 
te vinden. Ondergronds in het weiland in de Werfhorst bevinden zich palen, nu afgedekt met 
grond van een deel van de wal. Kennelijk werd het water van de Regge hier gebruikt voor het 
aandrijven van een oerstamperij of een blaasbalg. Er werd een twaalfde tot dertiende eeuwse 
kogelpotscherf gevonden. Die zat vastgebakken aan een brok slak. Er was een ijzermolen, 
noordwest van de huidige brug over de Regge, ter hoogte van het kasteel (motteburcht) de 
Koehorst , nu de erven Langeler. Ongeveer bij de Werfhorst.  De molen was uit het jaar 1300 
en was van het type onderslag watermolen. Het was een ijzermolen en werd aangedreven door 
water. Bron: H. Hagens, Molens Mulders Meesters, 1978. 
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Het ijzeroer is opgegraven op een diepte van anderhalve meter. Grotere klonten zijn mogelijk, 
samengestelde klonten vormen tezamen een decimeters-dikke oerbank. De maatstok geeft 
centimeters aan. 

De hoogovens werden gestookt met houtskool uit de bossen of uit speciaal daarvoor 
aangelegde brede houtsingels. Verschillende watermolens werden ingericht om de blaasbalgen 
aan te drijven en om het ijzer verder te bewerken. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
verdwenen de hoogovens en ging men zich toeleggen op het verwerken van ijzer dat van elders 
werd aangevoerd. 
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                                                                                     ijzeroer in de sloot 

 

Winning van ijzeroer 

IJzer dat - in opgeloste toestand- in de bodem wordt verplaatst door grondwater, kan in de 
vorm van roestvlekken zichtbaar zijn. Groeien deze vlekken uit tot grotere, verharde ijzer 
(hydr)oxideconcreties, dan spreekt men van ijzeroer. Dit proces vindt met name plaats in 
beekdalgronden, tussen dekzandruggen. 

Wanneer bovenstaand proces (de vorming van ijzerconcreties) steeds op ongeveer dezelfde 
diepte doorgaat, kunnen zogenaamde oerbanken ontstaan, decimeters dikke samenhangende 
'platen'. Dit vinden we vooral in bodems waarin duidelijke gleyverschijnselen aanwezig zijn, 
bijvoorbeeld in de beekdal en dekzandgebieden in Rectum. Het oer komt soms tot één meter 
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onder het oppervlak. Het ijzer van deze lagen ijzeroer is deels afkomstig van de uitloging van 
de hogere gronden aan weerszijden van het dal. Bovendien wordt veel ijzer geleverd door de 
beekjes zelf, vooral wanneer die uit veengebieden komen. 

Gley is het internationale bodemkundige begrip voor roestvlekken in de bodem veroorzaakt 
door fluctuaties in de grondwaterspiegel. In Nederland spreekt men ook wel van 
roestverschijnselen. Naast gley bestaat er ook pseudogley. 

Alle ingrediënten voor de winning en verwerking van ijzer waren in het gebied rondom de 
Regge aanwezig. Op veel plaatsen zit ijzeroer in de bodem. IJzeroer wordt gevormd in de bodem 
op plaatsen waar ijzerrijk kwelwater aan de oppervlakte komt. Als het kwelwater verdampt 
blijft de ijzer in de bodem achter en vormt daar oerbanken die enkele meters dik konden 
worden. Als de oerbank vergraven werd moest men enige decennia wachten voordat er op 
dezelfde plek weer een winbare laag was gevormd. De oerbanken zijn in de Middeleeuwen 
gebruikt voor de bouw van huizen en kerken, maar een belangrijkere toepassing was de 
productie van ijzer. Mogelijk gebeurde dit al in de vroege middeleeuwen. 

Een oerbank onder landbouwgrond was destijds buitengewoon schadelijk. Ook bij houtteelt 
werkt zo'n oerbank zeer nadelig. Het uitgraven of uithouwen van oer verlaagt de waarde van 
de grond aanzienlijk. Het was een voordelige zaak voor de landeigenaren om het oer op kosten 
van geïnteresseerden te laten opgraven. Ook de boeren konden er in de winter extra mee 
verdienen. Het oer werd, nadat het uitgegraven was, per aak of boerenkar naar de smelterij 
gebracht. Het graven, door boeren en dagloners, werd per mand oer betaald. 

 

Twee of drie maal per dag kon het ijzer uit de hoogoven worden gehaald. Met ijzeren lepels 
(met klei bestreken), of door een goot, kon het ijzer in de gietvormen worden gegoten. De 
gietvormen waren tevoren in de grond ingegraven. Meestal werd 'vormzand' voor de gietvormen 
gebruikt, afkomstig van de Mengelenberg bij 's Heerenberg. 
 
 
 

 

De Koohorst 

 

De Koohorst was een motteburcht in IJpelo. Het lag in het voormalige richterambt Kedingen 

en grensde aan de Werfhorst. Van de voormalige motteburcht is niets terug te zien. De laatste 

restanten waren tot 1950 zichtbaar. De plek is later niet bebouwd en bevindt zich voor de 

huidige melkstal. Daar is volgens de huidige eigenaar een baan rood zand gevonden in plaats 

van het zwarte zand eromheen. Dat is hoogstwaarschijnlijk de slotgracht geweest.  
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Voorbeeld van een motteburcht 

Het Huys IJpelo van Rudolf van Bevervoorde werd door de burgers van Deventer belegerd en 
omstreeks half oktober 1345 ingenomen en afgebroken. Eind november 1345 werd diezelfde 
Rudolf van Bevervoorde tussen Enter en Elzen nagezeten door de burgers van Deventer. In 
het voorjaar van 1346 kwam het tot een bemiddeling tussen de burgers van Deventer en 
Rudolf van Bevervoorde. De verzoening kwam door bemiddeling van Seino van Dorth en de 
Heer van Voorst. In 1352 is er een overeenkomst gesloten tussen de Stad van Deventer en de 
bewoners die hun huis opnieuw hadden versterkt. De erfgenaam van Rudolf van Bevervoorde, 
Evert van Langen, doet in 1394 een poging om het huis weer op te bouwen. Deze van 1394 
tot 1399 gebouwde motteburcht werd gebouwd in opdracht van ridder Evert van Langen. De 
burcht lag op het strategisch terrein, wat nu het Langen genoemd wordt. Omringd door het 
water en het moeras van het Mokkelengoor. Vanuit deze zogenaamde maalstad bestuurde 
Evert van Langen zijn goederen in Rectum en IJpelo. Eerst was het de vraag of de motteburcht 
was gebouwd op het oudere in de twaalfde genoemde Huys Bolen to Ipeloe, welke hoorde 
onder de graaf van Bentheim en kasteel Bentheim. Dit is niet het geval. 

De oudste schriftelijke vermelding van de Koohorst is ruim honderd jaar eerder op 29 
september 1275. Ridder Hoyerus van Delden verzoent zich met de edelheren Ludolf en 
Baldewin van Steinfurt. Ridder Hoyerus van Delden draagt proprietatem bonorum quorum 
videlicet domum Kohorst, novam domom Elsnen [en] domus Johannis in Delden in leen op aan 
de edele heren en krijgt easdem domus iure homagii van hen terug.  

De Cameraarsrekeningen uit de veertiende eeuw geven een beschrijving van de periode waarin 
deze motte is gebouwd en hoe lang de bouwwerkzaamheden hebben geduurd. De stad 
Deventer stuurde dertien boden of bereden patrouilles naar de Koohorst om de tymmeringen 
te besien. Het stadsbestuur wilde weten in hoeverre de bewoners hun huis, in strijd met de 

overeenkomst van 1352, hadden versterkt. Meestal volgde wel een afbraak of werd de brand 
erin gestoken. 

In de Cameraarsrekening van de stad Deventer staat geschreven: voor Expositium vor Rydighe 
1398: Item op den Hillighen Crues dag, den vrijdaghes daerna bi Herman van Orsbeke die 
ghereden was mit der stad baden van Campen ende van Swolle omme tebesien Everts 
tymmeringhe van Langhen ghehieten die Kohorst 16 gr.  
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Het moet indruk hebben gemaakt omdat de boden of bereden patrouilles naast de 
stadsbrieven uit Deventer, ook de stadsbrieven meekregen van Kampen en Zwolle. Het Huis 
de Koohorst heeft aan de eisen van 1352 voldaan, omdat ze niet is afgebroken of in brand 
gestoken, zoals dat wel bij andere adellijke huizen is gebeurd. 

Op de plek van de voormalige motte zijn op de voorburcht twee boerderijen gebouwd. Het 
Groot Langen en Klein Langen. In de volksmond uitgesproken als 't Langeler. Ook deze oude 
boerderijen met houten topgevel zijn verdwenen en vervangen door gewone huizen. In de 
vijftiende eeuw is het bezit van de Koohorst over gegaan naar de familie van Reede tot 
Brandlegt in Westfalen. 

Uit de vijftiende en zestiende eeuw zijn beleningen bekend van het goed te Coehorst met de 
molen, visserijen en verder toebehoren in de buurtschap Ypelo en Enter: ‘dat goed tho 
Coohorst metten Molen in Rijssen’. Enter hoorde toen bij de gemeente Rijssen. De combinatie 
molen en visserij maakt het aannemelijk dat een watermolen werd bedoeld. Ook de nabij 
staande windmolen, ver verwijderd van woonkernen, wijst op een oud molenrecht bij de 
boerderij zelf. Er is echter ter plekke geen herinnering aan een molen, evenmin duiden 
veldnamen als visserij of molen erop.  

Deze burcht werd herbouwd door Evert van Langen van 1394 tot 1399.  De burcht lag op een 

strategische plaats die ‘Het Langen’ genoemd werd. Vanuit deze zogenaamde maalstad 

bestuurde Evert van Langen zijn goederen in IJpelo. Menig edelman uit Deventer, Kampen en 

Zwolle hebben er een bezoek gebracht. De grachten van de oude motte zijn tot in de jaren 

1950 zichtbaar geweest. De eigenaar heeft destijds de belt in de grachten geschoven en het is 

geheel gedempt. 

 

 

Erve Klein Langen, ’t Klein Langeler genoemd in de volksmond. 
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Op deze plaats stond de motteburcht De Koohorst. 

 

 

Bij de ligboxen is de slotgracht teruggevonden; er is een baan met een afwijkende kleur zand 

getraceerd. 
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Laatste woorden  

 

De laatste woorden zijn van de kleinzoon Willem Jan Wessels. Hij heeft het nawoord van ‘Het 

Vergettebook’ geschreven te Amsterdam op 30 augustus 1965. Willem Jan is maatschappelijk 

werker. Hij is geboren in april 1932 te Ypelo. Willem Jan is de zoon van Gerrit, de zoon van 

Hendrik en Trui. 

‘Onder de titel ‘Vergettebook’ heb ik een manuscript van mijn grootvader aan dit papier 

toevertrouwd. Met welke bedoeling de schrijver aan tafel is gaan zitten om te vertellen, zal 

altijd wel geheim blijven. Zeker is dat hij even goed schrijven kon als vertellen. Dit laatste weet 

ik uit persoonlijke ervaring. Het bleek b.v. uit verhalen over Bruggenderk en de ‘daandaage 

koole’. Voor mij staat vast dat ik in de geest van de schrijver handel door het verhaal van 

vroeger in een prettig omslag en op de voorgaande bladzijden over te schrijven. In de hoop dat 

het voor het nageslacht zal bewaard blijven. Mijn grootvader beschouwde zich zeker niet als 

geletterde. Hij heeft dit soort mensen zelfs een veeg uit de pan gegeven. Maar de wijze waarop 

hij verslag heeft gedaan over vroegere lotgevallen verdient alle lof. Voor sommigen van zijn 

nakomelingen zou het een aansporing kunnen zijn eveneens die dingen te boek te stellen die 

waard zijn in de herinnering voort te leven. En mocht zo iemand een geletterde zijn, dan hoeft 

dit geen bezwaar te zijn voor zo’n nuttig werk’. 

 

 

ijs op de Regge 

 

 

Enter, 5 mei 2018 


