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Voorwoord  
 
 

Waarom een boekje over Ootmarsum? Ootmarsum heeft heel veel te bieden op gebied van 

historische gebouwen, cultuur en geschiedenis. Ootmarsum (Nedersaksisch: Oatmöske) is 

een stadje in Twente. Rond 1300 werden aan Ootmarsum stadsrechten verleend. Tot 2001 

vormde Ootmarsum met enkele omliggende buurtschappen de gemeente Ootmarsum. In 2001 

is de gemeente Ootmarsum met de gemeenten Denekamp en Weerselo gefuseerd tot de 

gemeente Dinkelland. Rond 770 werd in Ootmarsum een van de eerste kerkjes in Twente 

gebouwd.  In november 917 stierf Radboud, bisschop van Utrecht, in Ootmarsum. 

Ootmarsum was rond het jaar 1000 een van de grootste parochies in Twente, 

westwaarts strekte het zich oorspronkelijk tot en met Almelo uit. Maar wat is er nou zo 

bijzonder aan Ootmarsum? Bijvoorbeeld de koude kermis. Hat is de laatste kermis in de 

omgeving. De kermis vindt plaats in november. Omdat de temperaturen dan laag zijn spreekt 

men van de Koale Kermis. In Ootmarsum worden de paasdagen op een bijzondere manier 

gevierd. Op eerste paasdag  maken de poaskearls (Paascommissie) een rondgang om de kerk 

en zingen daarbij paasliederen en lopen de inwoners van Ootmarsum in een lange rij hand-

in-hand door het stadje, het zogenaamde vlöggeln. Sigismund van Heiden Hompesch (1731-

1790), drost van Twente en Salland, werd in Ootmarsum geboren. Je hebt er een siepelmarkt 

en siepeljonkers, vakwerkhuisjes, kinderkopjes, oude waterputten. Ootmarsum is een 

authentiek middeleeuws plaatsje waar het lijkt alsof de tijd heeft stilgestaan. Veel van de 

verhalen komen van de Canon van Ootmarsum en de Regio Canons. 
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Inleiding  

 
Ootmarsum is een authentiek Middeleeuws stadje met stadsrechten. U kunt er wandelend 

over de kinderkopjes van de kleine straatjes genieten van de perfect onderhouden 

vakwerkhuisjes en de oude waterputten.  Ootmarsum is een bijzondere belevenis. Het heeft 

door de eeuwen heen een ontwikkeling doorgemaakt die gelukkig langzamer is verlopen dan 

veel andere Twentse steden. Door het ontbreken van trein en boot is in Ootmarsum de 

industriële ontwikkeling achter gebleven en daardoor bleef ook veel van het oude bewaard. 

 

 

 

De taal- en geschiedkundige afleiding van den naam Ootmarsum is geheel onzeker. Sommigen 

menen dat de naam is afgeleid van den krijgsgod Mars, anderen leiden den naam af van den 

volksstam der Marsen, terwijl deze ook wel in verband wordt gebracht met een Mythischen 

koning Othomar of Othmar, die in 126 na Christus gestorven zou zijn te Ootmarsum en wiens 

graf nog in 1659 door burgers zou zijn aangewezen. Voor al deze veronderstellingen is echter 

niet den minsten grond en er kan alleen met zekerheid worden vastgesteld, dat Ootmarsum, 

oudtijds Oitmersen of Oetmarshen geheeten, van zeer ouden oorsprong is. Tijdens het leven 

van Libuinus, die in 733 stierf, was er te Ootmarsum reeds een kerk. In 917 stierf aldaar de 

H. Radbodus, die van uit Deventer Twente bezocht. De verhalen staan in de geillustreerde 

gids van Ootmarsum en omstreken. 
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Dat wij ons hier op zeer oude bodem bevinden, bewijzen de resultaten van de onder leiding 
van professor Holwerda in 1917 verrichte ontgravingen van het onder Haarle bij Ootmarsum 
gelegen grafveld. Daardoor is aan het licht gebracht dat deze graven praehistorische 
koepelgraven van de klokbekercultuur zijn, welke wijzen op een Protosaksische bevolking. 

Ootmarsum lag vroeger ongeveer N.O. van de tegenwoordige stad ter plaatse, nu nog Oud-
Ootmarsum genoemd. In 1196 is het door Otto van Gelder aan de vlammen prijs gegeven en 
dermate verwoest, dat de overblijfselen geen herstel mogeïijk maakten. 

Onder kerkelijk en wereldlijk bestuur van de bisschoppen van Utrecht staande, was het in 
zijn diensten de bisschoppen trouw en werden aan Ootmarsum dan ook in den loop der tijden 
verschillende privilegiën verleend. In 1314 gaf Bisschop Guido van Henegouwen Ootmarsum 
het recht om jaarmarkten te houden op de zondag na Maria Geboorte (8 sept.). Deze jaarmarkt 
werd steeds ingeluid; in het archief werd ieder jaar vermeld, wat „den luders tot unse vrije 
marckte gegeven” werd. Zwaarddansers, speketers en dergelijken, luisterden in de 
middeleeuwen deze markten op. 
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Op 1 Juli 1325 bevestigde bisschop Johan van Diest de rechten en vrijheden, die Ootmarsum 
van zijn voorgangers verkregen had. In een oorkonde van 1393 is er sprake van een 
„berghvrede”, d.i. een apart liggende versterking, terwijl enige jaren later, in 1397, Ootmarsum 
door bisschoppelijke gunst het recht verwierf, om zich in een vesting te verschansen en te 
versterken, zooals het luidde: „om der stad to vesten ende to verbeteren ende den 
synghelgraven to maken als den scepenen dit guet ende best dunket to syne”. Ter bestrijding 
van de kosten van verbetering der wegen werd haar toegestaan, tol te heffen en weggeld te 
vorderen van „beesten en allerhande vrachten”. Het recht van windmolen werd Ootmarsum 
in 1502 verleend. 

In de middeleeuwen floreerde de handel in Ootmarsum, vanwege de gunstige ligging; zowel 
aan een belangrijke noord-zuid-route als aan de route West-Nederland - Noord-Duitsland. 
Rond 1300 werden aan Ootmarsum stadsrechten verleend. Vervolgens werd Ootmarsum, met 
de aanleg van een dubbele rij grachten en aarden wallen, een vestingstad. In het kader van 
de Tachtigjarige Oorlog vestigden Spanjaarden zich in Ootmarsum. Zij werden in 1597 door 
legers van Prins Maurits uit Ootmarsum verdreven, waarna de vesting ontmanteld werd. Een 
kogel in de kerk herinnert nog aan dit beleg. 

Ten zuiden van het stadje lag een commanderij van de Duitse Orde. Later werd dit 
de havezate Huis Ootmarsum. Zowel stad als Huis zijn vereeuwigd door Jacob van 
Ruisdael (circa 1628-1682).  
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De opkomst van de industrie in Twente ging aan Ootmarsum voorbij; het bleef een 
akkerbouwstadje. Hierdoor stokte de ontwikkeling van Ootmarsum, wat in de tweede helft 
van de twintigste eeuw een gunstig effect had op de toeristenindustrie: het nostalgische 
stadscentrum doet oude tijden herleven. 

 

 

 

Bij graafwerkzaamheden in de binnenstad van Ootmarsum zijn donderdagmiddag restanten 
gevonden van één van de oude stadspoorten. Het gaat vrijwel zeker om de buitenpoort in de 
Marktstraat op de kruising met de Oost- en Westwal. 

Voor de regio-archeoloog staat nu onomstotelijk vast dat Ootmarsum een verdedigingswerk 
had in de vorm van grachten, wallen en poorten. En dat Ootmarsum daarmee stadsrechten 
had. “Want het recht zich te mogen verdedigen was het kenmerk van een stad in vroeger 
eeuwen. Het was een belangrijk privilege dat een landheer verstrekte.” 

Dat de stedelingen de versterking van de stad naarstig ter hand hebben genomen, blijkt uit 
de in 1405 van Bisschop Frederik van Blankenheim ontvangen gift van de „gruyt” en de accijns 
in eeuwige erfpacht, „angesien grote koste en menige arbeid die sy ghedaen hebben aldat sy 
van den dorpe van Oetmersen eene stad gemaket hebben”. 
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Een kopie van een schilderij van de Stenen Poort (nu café De Poort), de oude, houten Zuider 
Poort in de Grotestraat, een pentekening uit 1780 met de Stenen Poort er nog op en een 
plattegrond van Ootmarsum uit de zestiende eeuw. 

 

Met den aanleg der versterkingen is geregeld voortgegaan: in 1431 wordt melding gemaakt 
van de Poelsteginckpoort, terwijl nog een tweede poort werd gebouwd. Zeer hecht schijnen 
deze echter niet geweest te zijn. Volgens Dumbar zijn de poorten afgebroken in 1518 „do men 
de porte in dat glyndt brak en de andere porte gebroken was”. Men is toen echter terstond 
overgegaan tot nieuwe versterkingen; in 1520 toch is er sprake van „dat nye bolwerck”, in 
1524 van het „planchet vor de Stenporte”, terwijl in 1535 een geheel nieuwe poort werd 
opgericht. De poorthuizen werden voortaan bewoond en „mesencouwen” gebouwd, aldus 
genaamd naar de gelijkenis op vogel kasten. 

De voormelde Poelpoort heeft gestaan ter hoogte van het tegenwoordige perceel B. K. No. 232 
naast het R.K. Kerkhof, terwijl de Steenenpoort zich op den weg naar Denekamp en Lage 
bevond. 

In 1548 werd veel in de grachten gewerkt, terwijl terzelfder tijd de toestand in de stad verbeterd 
werd.  Er werden veldkeien gekocht en menschen te werk gesteld, die „den dreck van der 
strate boenden”. 
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Meende de magistraat, dat de versterkingen aan het doel beantwoordden, de Spanjaarden 
stelden bij hunne eerste komst binnen de stad in 1571 aan de fortificatie hoogere eischen. Zij 
lieten in de poorten kleine poortjes maken, terwijl vóór de poorten en op de wallen 
wachthuisjes werden gebouwd, de wal werd gedeeltelijk vernieuwd en een „rondeel” en schans 
gemaakt, die in 1581 werd voltooid. 

In dezen toestand troffen de troepen van Prins Maurits in 1592 de vesting aan. Anthony Duyck 
beschreef deze als volgt in zijn journaal: ,,’t Werck van Oetmarssen, hoewel niet al te wel 
beschanst, toch van nature sterek, als meest overal dubbele wallen en rondom dubbele 
grachten”. Het garnizoen van de Spaansche troepen tolde bij deze inneming slechts 102 man. 
De magistraat van Ootmarsum schijnt toen wel te hebben ingezien, dat de toestand der vesting 
onvoldoende was, althans drongen de gecommitteerden van den Raad op 1 Juni 1593 op 
versterking aan, doch te laat, immers reeds op 11 September 1593 werd de stad door Graaf 
Frederik van Bergh voor de Spanjaarden weer heroverd. 

De herovering van de stad door de troepen der Generale Staten vond echter in 1597 plaats. 
Op 22 oktober van dat jaar berichtte Prins Maurits in het leger vóór Oldenzaal, dat hij de 
Overste van Duivenvoorde met enkele compagnieën en vier stukken geschut naar Ootmarsum 
gestuurd had omdat de Spaanse troepen met hun vaandels, wapens en bagage de stad de 
vorige dag hadden verlaten. Volgens een manuscript is de stad tot negen maal toe door zwaar 

geschut beschoten met kogels, die vijfentwintig pond wogen. 

Ter herinnering aan Maurits’ beroemde veldtocht, is aan de zuidelijke buitenmuur van de kerk 
een ijzeren kogel met het jaartal 1597 ingemetseld. Bernard ter Haar dichtte in: „Een 
landschap bij ondergaande zon”, eene avondwandeling in de omstreken van Ootmarsum: 

Meld ons, aarde, daar we op treden, 
Werd de grond voor onze schreden, 
In der vaadren worstelstrijd, 
Niet door heldenbloed gewijd? 
Heugt U, hoe langs gindsche wegen Maurits’ wapenrusting blonk; 
Toen de schaal reeds was gestegen, 
Maar door ’t wicht van Nassau’s degen Weer naar Neerland overzonk. 

 
Na de herovering van prins Maurits werd de vesting ontmanteld, de muur van de Steenpoort 
werd gesloopt en de stenen onder de burgemeesters verdeeld; op de wallen werden tuinen 
aangelegd, die verhuurd werden, de poortwachter kreeg het gratis gebruik van een tuin, het 
wachthuis op de markt werd gesloopt en bij de poort geplaatst, het wachthuis aan de 
Steenpoort verwijderd en de kettingen van de brug verkocht. Wel werden de in slechte 
toestand verkerende poorten hersteld, maar voortaan werden zij niet meer voor verdediging, 
doch uitsluitend voor afsluiting bij nacht bestemd. 

Al was er door de ontmanteling van dc vesting in het vervolg van belegering geen sprake meer, 
nog herhaaldelijk zou de stad door krijgslieden worden geteisterd. De 21ste September 1665,  
viel Bisschep Christoph Bernard van Galen onverwacht met een grote krijgsmacht Twente 
binnen. inquartieringhe van Regimenten, bestaande uyt 2300 peerden veroorsaeckt; de kerck, 
toren, Predicanten- en meeste Burgerhuysen waeren beschadight en vele ten eenen maele 
geraseert”. Eerst op 15 Mei 1666 zijn de bisschoppelijke troepen uit Ootmarsum vertrokken. 

Niet lang heeft de stad zich in deze rust mogen verheugen, want 21 Mei 1672 is de bisschop 
van Munster wederom zeer onverwacht Ootmarsum binnengetrokken met een grote macht 
ruiterij onder leiding van de generaal Von Nageil, die des anderen daags naar Almelo is 
gemarcheerd. Omstreeks een maand later, op 22 juni, was het weer de vorst Van 
Mecklenburg, die met ongeveer zeshonderd paarden de stad binnentrok en weliswaar reeds 
op 25 juni weer naar Almelo is vertrokken. Hij heeft echter grote schade aan de stad 
aangericht, welke volgens taxatie, voor Ootmarsum 3091 caroliguldens en door het logeren 
van de troepen voor de buurtschappen 1455 caroliguldens bedroeg. 
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Nadat op 20 December 1672 de vesting Coevorden des ochtends te 7 uur na eene belegering 
van twee uren stormenderhand door Generaal Habenhaupt was ingenomen, is den 4 Januari 
1673 een regiment ruiterij en een regiment dragonders, gecommandeerd door Overste von 
Wolf-ramsdorff, Ootmarsum binnengerukt, welke regimenten na eene inkwartiering van meer 
dan drie weken 28 Januari 1673 des nachts naar Hasselt zijn vertrokken. Eenige dagen 
daarna in den vroegen ochtend van 1 Februari 1673 kwamen wederom van Coevorden eenige 
gecommandeerde ruiters en dragonders onder Overste-luitenant von Berlepseh in 
Ootmarsum, die de meeste huizen hebben geplunderd, terwijl des anderen daags de 
Bisschoppelijke militie de stad is binnengetrokken en aldaar is gebleven tot den 3den Mei 
1673, toen zij des morgens tusschen 3 en 4 uur naar Gramsbergen is getrokken en den 
volgenden dag het huis Grams-bergen heeft ingenomen. Het regiment von Berlepseh, dat met 
1200 man in Ootmarsum en Neuenhaus lag, schijnt nog geruimen tijd in de omstreken van 
Ootmarsum aan de krijgsverrichtingen te hebben deel genomen; een zijner officieren is n.1. 
een jaar later te Ootmarsum in het huwelijk getreden, zooals blijkt uit de volgende 
aanteekening in het proclamatieregister der gereformeerde gemeente: „1674 Julius 19. Den 
Erentfesten enn Manhaften Hans Christopher Gewin, ondert Regiment Dragonders van de 
Heer Overst Berlips welbestelter Lieutenant en Anna Sophia Staverman, doghter van sal, 
Burgem. Egbert Staverman tot Oetm. Copul. 21 July 1674”. 

Daardoor vluchten de drost en andere officieren en leden van de regering naar de grote steden. 
Na de vrede van Gleve, op 19 April 1666 gesloten, heeft de bisschop van Munster alle 
ingenomen plaatsen als Doetinchem, Borculo, Almelo, de Vennebrugge en Ootmarsum 
moeten ontruimen. „Wederom gekomen zijnde”, — aldus een der uitgeweken predikanten — 
„hebben wij met droevige oogen aan-gesien de groote verwoestinge, in onse Stat door de lange  

Op 27 Maart 1673 des ochtends vroeg zijn twee gevangenen uit Coe-vorden uitgebroken en 
naar Ootmarsum gevlucht. Twee inwoners van Ootmarsum, Ds. Abraham van Laer en 
Burgemeester Jan Palthe, ten onrechte verdacht van medeplichtigheid aan deze ontvluchting, 
werden op last van den Overste in arrest genomen en gedurende tien dagen gehouden. 

Tot 30 Maart 1674 is liet Munstersche garnizoen in Ootmarsum in-gekwartierd geweest. Uit 
vrees voor Generaal Rabenhaupt, die het naburige Neuenhaus belegerd had, trokken de 
Münstersche troepen naai' Schüttorf en inderdaad zijn op 1 April 1674 vele troepen militie in 
Statendienst van Neuenhaus Ootmarsum binnengetrokken. 

Toen Generaal Rabenhaupt zijn troepen uit Neuenhaus terugtrok, hebben vele inwoners van 
Ootmarsum, vreezende, dat de Munstersche troepen de stad weder zouden binnentrekken, op 
19 April 1674 naar Wilsum de vlucht genomen, van waar zij den volgenden dag door het 
moeras naar Coevorden zijn gegaan. Hoewel de vrede reeds op 22 April 1674 werd gesloten, 
heeft de Munstersche militie zich nog weder in de stad gevestigd, die zij eerst op 27 Mei 1674 
heeft verlaten. Op last van Generaal Rabenhaupt is op 30 Mei 1674 nog eenige militie in 
Statendienst de stad binnengetrokken tot herstel van kerk en politie. 

Ook in latere tijden, met name in den tijd na de Fransche revolutie, werd de stad, door hare 
ligging aan de heirbaan Lingen—Almelo— Deventer daarvoor zeer geëigend, door 
doortrekkende troepen bezocht. Nu eens waren het de Yorksche huzaren, dan weder een 
troepenmacht van 3000 Engelsche en Fransche emigranten, vervolgens de uit Duitsch-land 
terugtrekkende Fransche legertroepen en ten slotte de Kozakken en Hessen, die Ootmarsum 
veel schade toebrachten door requisities, roof en plundering, door ontwijding van 
kerkgebouwen en vernieling van particuliere huizen. Zeer nauw verbonden aan de lotgevallen 
van de stad is de geschiedenis van het Huis Ootmarsum. Bron: geillustreerde gids vvv 
ootmarsum uit 1930. 
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De Commanderie der Duitsche Orde te 
Ootmarsum 
 
 

Van het Duitsche huis te Ootmarsum wordt het eerst melding gemaakt in het jaar 1273, toen 
Ecbertus als eerste commandeur fungeerde. Aanvankelijk klein, werd het grondgebied der 
Orde in den loop van den tijd aanmerkelijk uitgebreid, in den beginne alleen in den omtrek 
van Ootmarsum, later ook in de graafschap Bentheim. De leden dezer orde ridders — waren 
gehouden, de drievoudige kloostergeloften af te leggen en belast met het bestuur en de 
administratie der geestelijke goederen. 

Ook het huis Ootmarsum heeft in de 16e eeuw haar deel gekregen in de rampen, die Overijssel 
en speciaal Twente teisterden. In 1573 was er een vendel Spaansche ruiterij ingekwartierd, in 
1579 lag Overste Steinbach op de commende gedurende 22 weken in kwartier, terwijl op 21 
April 1580 Graaf Willem van Nassauer met zijne knechten was ingekwartierd. 1 n 1584 werd 
de commandeur er gevangen genomen, waarvoor een losgeld van 8000 daalders moest worden 
opgenomen. 

Op 24 April 1628 werd Johan Diedtrich von Heyden, gesproten uit een oud Westphaalsch 
geslacht, tot landcommandeur benoemd. Hij verkreeg 20 April 1635 verlof tot ruiling van de 
commenderie met zijn goed Waldenburg, nadat hij uit het ordeverband zou zijn getreden. Toen 
nu von Heyden eigenaar van de commanderiegoederen was geworden, trad hij in 
onderhandeling met de Ridderschap, welke op 13 September 1639 tot eene overeenkomst 
leidde, waarbij de Ridderschap, die zich als eigenares der geestelijke goederen beschouwde, 
de commanderie met alle ap- en dependenties tegen 2100 gld. a 20 st. het stuk jaarlijks 
afstand deed. Het bezit der Commanderie bestond toen uit 88 erven. De acte van ruiling met 
de Duitsche Orde in Mülheim betreffende het goed Waldenburg werd eerst in 1656 geteekend. 
Aldus was het oude Commanderiehuis particulier bezit geworden, dat in 1651 als Huis 
Ootmarsum onder de havezathen werd opgenomen. 

Johan Diederik von Heyden overleed 29 Augustus 1669 en werd in de thans R.K. kerk 
begraven. In 1810 werd zijn grafzerk naar de Hervormde kerk overgebracht. 

Sedert onheuglijke tijden bestond te Ootmarsum het gebruik, om jaarlijks op Maandag van 
Vastenavond door de commanderie op spijs en drank te worden onthaald. In 1653 werd dit 
door Ridderschap en Steden verboden „bij pene van 25 gld. voor ider sowel man als 
vrouwspersoon te verbeuren” en zouden in den vervolge de bezitters van het Huis Ootmarsum” 
gewoonlijcke spijse, dranck en witten” jaarlijks binnen de stad hebben te leveren. Nog in 
hetzelfde jaar heeft de magistraat van Ootmarsum afstand gedaan van den 
„vastenavontganck” en „vastenavontwerck”. De burgerij en in het bijzonder de jonggezellen 
konden zich daarmede niet vereenigen en verlangden hun deel in den vorm van eene vaste 
toelage bij hun vastenavondpret. De „schutten en jonggesellen” stelden eene pretentie in, 
jaarlijks resp. ten bedrage van 1 en 6 gld. Het stadsbestuur achtte de beslissing hieromtrent 
dermate gewichtig, dat zij deze aan eene stemming „van hoofd tot hoofd”, in de kerk te houden, 
wenschte te onderwerpen, waarvan de uitslag was, dat de magistraat in het gelijk werd 
gesteld. 

Na doode van Johan Diederik von Heyden kwamen zijne erfgenamen tegen de ruiling met het 
door hun Vader afgestane goed Waldenburg op. Toen de Duitschce Orde in Mülheim 
krachtens rechterlijk vonnis genoodzaakt was, dit goed weder te ontruimen, wendde de 
Landcommandeur van West-falen zich tot den Bisschop van Münster en werd Doctor Staal, 
syndicus cn von Fürstenberg, verwalter te Münster, opgedragen, het Huis Ootmarsum weder 
in bezit te nemen als zijnde de rechten der Orde door de Kroon van Spanje en het Huis 
Oostenrijk nimmer rechtsgeldig afgestaan. Door den richter Dr. Johan Godfried Beisten werd 
op last van von Für-stenberg in Augustus 1673 den dienstplichtige huislieden een verhoor 
afgenomen over hetgeen zij aan von Heyden moesten opbrengen. Het verhoor, dat „in de 
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guldene Crone”, naast het stadhuis werd gehouden, duurde vijf volle dagen. Aan de Weduwe 
van von Heyden werd slechts het gebruik van het huis en de naaste landerijen gelaten. 

Tijdens de inkwartiering der Munstersche troepen werd in het Huis Ootmarsum herhaaldelijk 
de gereformeerde godsdienstoefening gehouden, eerst in de zaal van het Huis, later in de 
Hofkerk, de oude slotkapel van de Commanderie, nadat — aldus de predikant Ds. van Laer 
— „wij deselve hadden uytgereinight en daartoe bequaem gemaakt”. 

Na de vrede van Keulen in 1674 werd de syndicus Staal naar den Haag afgevaardigd, om een 
bezwaarschrift van den Keizer van Oostenrijk en de Duitschmeester te overhandigen. Men 
verwees hem naar dc Staten van Overijssel, die daarvoor te Deventer zouden samenkomen. 
Staal had deze zaak opgedragen aan twee advocaten, Henrick en Willem Nilant, met bijstand 
van den procureur Bibers, nadat hij, „die Gebühr beweinkuft hat”, m.a.w. een voorschot had 
gegeven. "Poen echter de syndicus goed en wel in Münster was teruggekeerd, berichtte hem 
de procureur, dat de advocaten de partij van de Wed. van von Heyden op zich hadden 
genomen. Wel was er te Deventer nog een derde advocaat, die echter niet voor de Duitsche 
Orde wenschte op te treden. De Staten van Overijssel verklaarden de commanderie voor een 
„jure belli incorporiertes Guth” en weigerden, afstand van hun bezit te doen. De Duitsche 
Orde zag af van hare aanspraken en aanvaardde daarop weder het goed Waldenburg. 

Achtereenvolgens waren nu de zoons van Johan Diederik van Heyden Heer van Ootmarsum, 
totdat de havezathe bij doode van diens zoon Johan Diederik overging aan den neef van 
laatstgenoemde Johan Sigis-mund van Heiden, generaal in Pruisischen dienst, die op 29 
Januari 1730 overleed en werd opgevolgd door zijn Zoon Friedrich Johan Sigismund, die Drost 
van Twente werd en in 1763 den Katholieken verlof gaf tot de oprichting van een Kerkschuur. 
Na zijn overlijden werd hij opgevolgd door Sigismund Vincent Gustaaf Lodewijk, die nog in 
den volksmond leeft door zijne strenge optreden tegen de Roomsch Katholieken. 

De laatste afstammeling van het geslacht van Heiden (Hompesch) Anna Sophia Dorothea 
huwde van Heiden Reinestein, die het goed in 1811 verkocht; het huis werd in 1810/11 
gesloopt. Omstreeks 1800 noemde Gysbert Karei van Hogendorp het nog „schoon als Twickel”. 
De standbeelden werden vernietigd, de schoon gebeitelde springbron, Arion voorstellende, te 
massief om verplaatst te worden, stuk geslagen. 

Dal de stedelingen de versterking van de stad naarstig ter hand hebben genomen, blijkt uit 
de in 1405 van Bisschop Frederik van Blankenheim ontvangen gift van de „gruyt” en de accijns 
in eeuwige erfpacht, „an-gesien grote koste en menige arbeid die sy ghedaen hebben aldat sy 
van den dorpe van Oetmersen eene stad gemaket hebben”. 

Met den aanleg der versterkingen is geregeld voortgegaan: in 1431 wordt melding gemaakt 
van de Poelsteginckpoort, terwijl nog een tweede poort werd gebouwd. Zeer hecht schijnen 
deze echter niet geweest te zijn. Volgens Dumbar zijn de poorten afgebroken in 1518 „do men 
de porte in dat glyndt brak en de andere porte gebroken was”. Men is toen echter terstond 
overgegaan tot nieuwe versterkingen; in 1520 toch is er sprake van „dat nye bolwerck”, in 
1524 van het „planchet vor de Sten-porte”, terwijl in 1535 een geheel nieuwe poort werd 
opgericht. De poorthuizen werden voortaan bewoond en „mesencouwen” gebouwd, aldus 
genaamd naar de gelijkenis op vogel kasten. 

De voormelde Poelpoort heeft gestaan ter hoogte van het tegenwoordige perceel B. K. No. 232 
naast het R.K. Kerkhof, terwijl deStee-nenpoort zich op den weg naar Denekamp en Lage 
bevond. 

In 1548 werd veel in de grachten gewerkt, terwijl terzelfder tijd de toestand in de stad verbeterd 
werd. 

Er werden veldkeien gekocht en menschen te werk gesteld, die „den dreck van der strate 
boenden”. 
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Meende de magistraat, dat de versterkingen aan het doel beantwoordden, de Spanjaarden 
stelden bij hunne eerste komst binnen de stad in 1571 aan de fortificatie hoogere eischen. Zij 
lieten in de poorten kleine poortjes maken, terwijl vóór de poorten en op de wallen 
wachthuisjes werden gebouwd, de wal werd gedeeltelijk vernieuwd en een „rondeel” en schans 
gemaakt, die in 1581 werd voltooid. 

In dezen toestand troffen de troepen van Prins Maurits in 1592 de vesting aan. Anthony Duyck 
beschreef deze als volgt in zijn journaal: ,,’t Werck van Oetmarssen, hoewel niet al te wel 
beschanst, toch van nature sterek, als meest overal dubbele wallen en rondom dubbele 
grachten”. Het garnizoen van de Spaansche troepen tolde bij deze inneming slechts 102 man. 
De magistraat van Ootmarsum schijnt toen wel te hebben ingezien, dat de toestand der vesting 
onvoldoende was, althans drongen de gecommitteerden van den Raad op 1 Juni 1593 op 
versterking aan, doch te laat, immers reeds op 11 September 1593 werd de stad door Graaf 
Krederik van Bergh voor de Spanjaarden hernomen. 

De herovering van de stad door de troepen der Generale Staten had echter in 1597 plaats. Op 
22 October van dat jaar berichtte Prins Maurits in het leger vóór Oldenzaal, dat hij de Overste 
van Duivenvoorde met eenige compagnieën en vier stukken geschut naar Ootmarsum 
gezonden had on dat de Spaansche troepen met hunne vendels, wapens en bagage de stad 
den vorigen dag hadden verlaten. Volgens een manuscript is de stad tot negen maal toe door 
zwaar geschut beschoten met kogels, die 25 pond wogen. 

Ter herinnering aan Maurits’ beroemde veldtocht, is aan de Zuidelijke buitenmuur der kerk 
een ijzeren kogel met het jaartal 1597 ingemetseld. Bernard ter Haar dichtte in: „Een 
landschap bij ondergaande zon”, een avondwandeling in de omstreken van Ootmarsum: 

Meld ons, aarde, daar we op treden, 
Werd de grond voor onze schreden, 
In der vaadren worstelstrijd, 
Niet door heldenbloed gewijd? 
Heugt U, hoe langs gindsche wegen Maurits’ wapenrusting blonk; 
Toen de schaal reeds was gestegen, 
Maar door ’t wicht van Nassau’s degen Weer naar Neerland overzonk. 

 
Na de herovering van Prins Maurits werd de vesting ontmanteld, de muur van de Steenpoort 
werd gesloopt en de steenen onder de burgemeesters verdeeld; op de wallen werden tuinen 
aangelegd, die verhuurd werden, de poortwachter kreeg het gratis gebruik van een tuin, het 
wachthuis op de markt werd gesloopt en bij de poort geplaatst, het wachthuis aan de 
Steenpoort verwijderd en de kettingen van de brug verkocht. Wel werden de in slechten 
toestand verkeerende poorten hersteld, doch voortaan werden zij niet meer voor verdediging, 
doch uitsluitend voor afsluiting bij nacht bestemd. 

Al was er door de ontmanteling van dc vesting in het vervolg van belegering geen sprake meer, 
nog herhaaldelijk zou de stad door krijgslieden worden geteisterd. Den 21sten September 
1665, N. S. viel Bisschep Christoph Bernard van Galen onverwacht met een groote 
krijgsmacht Twente binnen, waardoor de Drost en andere officieren en leden van de regeering 
moesten vluchten naar de „vaste steden”. Na den vrede van Gleve, op 19 April 1666 gesloten, 
heeft de Bisschop van Munster alle ingenomen plaatsen als Doetinchem, Borculo, Almelo, de 
Vennebrugge en Ootmarsum moeten ontruimen. „Wederom gekomen zijnde”, — aldus een der 
uitgeweken predikanten — „hebben wij met droevige oogen aan-gesien de groote verwoestinge, 
in onse Stat door de lange inquartieringhe van Regimenten, bestaande uyt 2300 peerden 
veroorsaeckt; de kerck, toren, Predicanten- en meeste Burgerhuysen waeren beschadight en 
vele ten eenen maele geraseert”. Eerst op 15 Mei 1666 zijn de Bisschoppelijke troepen uit 
Ootmarsum getrokken. 

Niet lang heeft de stad zich in deze rust mogen verheugen, want den 21 Mei 1672 is de 
Bisschop van Munster wederom zeer onverwacht Ootmarsum binnengetrokken met eene 
groote macht ruiterij onder den Generaal Von Nageil, die des anderen daags naar Almelo is 
gemarcheerd. Omstreeks eene maand later op 22 Juni was het weder de Vorst van Meck-
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lenburg, die met ongeveer 600 paarden de stad binnentrok en weliswaar reeds op 25 Juni 
weder naar Almelo is vertrokken, echter na in de stad groote schade te hebben doen 
aanrichten, welke volgens taxatie, voor Ootmarsum 3091 caroliguldens en door het logeeren 
der troepen voor de buurtschappen 1455 caroliguldens bedroeg. 

Nadat op 20 December 1672 de vesting Coevorden des ochtends te 7 uur na eene belegering 
van twee uren stormenderhand door Generaal Habenhaupt was ingenomen, is den 4 Januari 
1673 een regiment ruiterij en een regiment dragonders, gecommandeerd door Overste von 
Wolf-ramsdorff, Ootmarsum binnengerukt, welke regimenten na eene inkwartiering van meer 
dan drie weken 28 Januari 1673 des nachts naar Hasselt zijn vertrokken. Eenige dagen 
daarna in den vroegen ochtend van 1 Februari 1673 kwamen wederom van Coevorden eenige 
gecommandeerde ruiters en dragonders onder Overste-luitenant von Berlepseh in 
Ootmarsum, die de meeste huizen hebben geplunderd, terwijl des anderen daags de 
Bisschoppelijke militie de stad is binnengetrokken en aldaar is gebleven tot den 3den Mei 
1673, toen zij des morgens tusschen 3 en 4 uur naar Gramsbergen is getrokken en den 
volgenden dag het huis Grams-bergen heeft ingenomen. Het regiment von Berlepseh, dat met 
1200 man in Ootmarsum en Neuenhaus lag, schijnt nog geruimen tijd in de omstreken van 
Ootmarsum aan de krijgsverrichtingen te hebben deel genomen; een zijner officieren is n.1. 
een jaar later te Ootmarsum in het huwelijk getreden, zooals blijkt uit de volgende 
aanteekening in het proclamatieregister der gereformeerde gemeente: „1674 Julius 19. Den 
Erentfesten enn Manhaften Hans Christopher Gewin, ondert Regiment Dragonders van de 
Heer Overst Berlips welbestelter Lieutenant en Anna Sophia Staverman, doghter van sal, 
Burgem. Egbert Staverman tot Oetm. Copul. 21 July 1674”. 

Op 27 Maart 1673 des ochtends vroeg zijn twee gevangenen uit Coe-vorden uitgebroken en 
naar Ootmarsum gevlucht. Twee inwoners van Ootmarsum, Ds. Abraham van Laer en 
Burgemeester Jan Palthe, ten onrechte verdacht van medeplichtigheid aan deze ontvluchting, 
werden op last van den Overste in arrest genomen en gedurende tien dagen gehouden. 

Tot 30 Maart 1674 is liet Munstersche garnizoen in Ootmarsum in-gekwartierd geweest. Uit 
vrees voor Generaal Rabenhaupt, die het naburige Neuenhaus belegerd had, trokken de 
Münstersche troepen naai' Schüttorf en inderdaad zijn op 1 April 1674 vele troepen militie in 
Statendienst van Neuenhaus Ootmarsum binnengetrokken. 

Toen Generaal Rabenhaupt zijn troepen uit Neuenhaus terugtrok, hebben vele inwoners van 
Ootmarsum, vreezende, dat de Munstersche troepen de stad weder zouden binnentrekken, op 
19 April 1674 naar Wilsum de vlucht genomen, van waar zij den volgenden dag door het 
moeras naar Coevorden zijn gegaan. Hoewel de vrede reeds op 22 April 1674 werd gesloten, 
heeft de Munstersche militie zich nog weder in de stad gevestigd, die zij eerst op 27 Mei 1674 
heeft verlaten. Op last van Generaal Rabenhaupt is op 30 Mei 1674 nog eenige militie in 
Statendienst de stad binnengetrokken tot herstel van kerk en politie. 

Ook in latere tijden, met name in den tijd na de Fransche revolutie, werd de stad, door hare 
ligging aan de heirbaan Lingen—Almelo— Deventer daarvoor zeer geëigend, door 
doortrekkende troepen bezocht. Nu eens waren het de Yorksche huzaren, dan weder een 
troepenmacht van 3000 Engelsche en Fransche emigranten, vervolgens de uit Duitsch-land 
terugtrekkende Fransche legertroepen en ten slotte de Kozakken en Hessen, die Ootmarsum 
veel schade toebrachten door requisities, roof en plundering, door ontwijding van 
kerkgebouwen en vernieling van particuliere huizen. 

 

Ootmarsum in den beginne 
 

Aan het einde van de oude steentijd, ongeveer 13.000 jaar geleden, verscheen de moderne 
mens (de homo sapiens) op het toneel. In deze laatste periode van de IJstijd was het nog steeds 
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bijzonder koud, maar in de wat warmere tussenperioden trokken in onze streken jagers rond 
die het voorzien hadden op rendierkuddes. Deze jagers verbleven in basiskampen en kleinere 
jachtkampen. Na enkele weken of maanden trokken ze met de hele familie weer verder achter 

de rendierkuddes aan. 

Rond 8.000 v. Chr. begon het snel warmer te worden en was de IJstijd afgelopen. Het 
landschap rondom de Kuiperberg toonde tot ver in de omtrek een bosrijk aanzicht. De 
klimaatverbetering had gezorgd voor de groei van berken, hazelaars en eiken. Diersoorten 
zoals het zwijn, eland, oerrund, hert en ree bevolkten het landschap. De beekdalen en 
moerassen vormden een rijke voedselbron voor waterwild. De mensen trokken nog steeds 
rond, maar in een veel kleiner gebied en ze leefden van een veel breder scala aan wild, vis en 
plantaardige voedselbronnen. Deze periode duurde tot circa 4.500 v. Chr. en wordt de 
middensteentijd genoemd. Het gereedschap leek veel op wat er in eerdere perioden gebruikt 
werd, maar dan veel kleiner en fijner. 

Na de middensteentijd volgde de jonge steentijd. De zwervende levenswijze maakte plaats voor 
een permanente vestiging op eenzelfde plaats met water en weiden in de nabijheid. Er werden 
runderen, varkens, schapen en geiten gehouden. Er was eenvoudige akkerbouw en er werden 
ook groenten geteeld. Jacht bleef nog wel belangrijk. Ook werden voor het eerst 
aardewerkpotten gemaakt. 
 
De vele vondsten rondom Ootmarsum bestaan voornamelijk uit stenen werktuigen: bijlen, 
sikkels, pijlspitsen, schrabbers, mesjes en krabbers. Deze zijn te onderscheiden van 
natuurlijke stukken vuursteen door de zogenaamde retouches, door mensenhanden bewerkte 

uiteinden. Elders vond men ook houten voorwerpen. De begraafplaatsen van deze mensen, 
waaronder de grafheuvels in het Springendal en de urnenvelden bij Haarle en Vasse, duiden 
op een veelvuldige en langdurige bewoning van dit gebied. Uitzonderlijk was de vondst in 1958 
bij het afgraven van een grafheuvel in Mander, toen men in een graf het lijksilhouet van een 
man ontdekte, met als grafgift een bewerkt vuurstenen mesje. Het silhouet ging de 
geschiedenis in als "de man van Mander". 
 

Geleidelijk veranderden de jachtkampementen in permanente nederzettingen. Er groeiden 
onderlinge contacten en een uitruil van kennis en vaardigheden. De bewoners specialiseerden 
zich: de één kon bijvoorbeeld goed pottenbakken en een ander was handig in het maken van 
kleding of bewerken van hout. Eigenlijk kwam er op deze wijze al een beroepsontwikkeling op 
gang en werd er steeds meer ruilhandel bedreven. 

Rond 2100 v. Chr. begon de bronstijd en rond 800 v. Chr. de ijzertijd. De metaalbewerking 
deed zijn intrede, hoewel ook vuursteen nog lang gebruikt werd. Rondtrekkende handelaren 
brachten gereedschappen mee van brons, zoals bijlen. Later werd er van moerasijzererts 
("oer") ijzer gesmolten en bewerkt tot gereedschappen. Zout was ook een gewild handelsartikel. 
Door het afbranden van bossen en losmaken van de grond met de hak of een primitieve ploeg 
ging de landbouw en veeteelt meer opbrengen, werden de mensen minder afhankelijk van de 
jacht en konden er meer monden gevoed worden. 
 

In Twente zijn op verschillende plaatsen door archeologen de grondsporen van zulke vroege 
bewoningskernen gevonden: paalresten, afvalputten en brandplekken in de grond. Het waren 
van houten palen gemaakte boerderijen, waarvan de daken bijna tot aan de grond reikten en 
waren afgedekt met riet. De wijze waarop de doden werden bijgezet, gebeurde nog op dezelfde 
manier als eeuwen eerder: vlakgraven, urnenvelden en grafheuvels. 

 
Door verschillende oorzaken verlieten de bewoners hun woonplaats om elders hun heil te 
zoeken. Soms namen nieuwe bevolkingsgroepen of stammen op gewelddadige wijze bezit van 
de nederzetting. Een andere veel voorkomende oorzaak was brand of uitputting van de 
akkergrond. Bovendien gingen de boerderijen maar ongeveer 25 tot 30 jaar mee, tot het 
moment dat de palen vlak boven de grond begonnen door te rotten. 
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Uit deze oude landbouwkernen ontwikkelden zich de boer- of buurschappen. Het waren kleine 
nederzettingen, bestaande uit enkele verspreid liggende boerderijachtige huizen te midden of 
aan de rand van bouwland en omgeven door moerasachtige beekdalen, waarlangs de 
weidegebieden lagen: kleine eilandjes in een verder verlaten en woest landschap. De 
uitgang schap duidt hier op een kleine gemeenschap van families. Daarbinnen voelden de 

bewoners zich gebonden aan niet op schrift gestelde afspraken, opvattingen en regels. 
Voorbeelden van zulke buurschappen zijn: Klein- en Groot Agelo en Nutter, of dorpjes als 
Tijlghede (Tilligte). Andere zijn in de loop der eeuwen geheel verdwenen, bijvoorbeeld 
Brunninckhuysen bij de Hooidijk. 
 
In de negentiende eeuw, toen tal van Twentse steden en dorpen op het spoorwegnet werden 
aangesloten, bleef het stadje Ootmarsum van deze voorziening verstoken. ‘Ootmarsum miste 
de trein’, werd wel eens gezegd.  En het kan niet worden ontkend dat het feit dat deze 
belangrijke vorm van openbaar vervoer aan Ootmarsum voorbij ging, direct invloed had op de 
ontwikkeling van het oude stadje. Dat het voor de aan het eind van de negentiende eeuw 
opkomende industrie niet aantrekkelijk was om zich in Ootmarsum te vestigen, was 
begrijpelijk. Ook kon men begrip opbrengen voor die industrieën die een vestiging in 
Ootmarsum hadden, maar die besloten naar elders te vertrekken. Het ontbreken van goede 
aan- en afvoerwegen speelde daarbij een belangrijke rol. 
 
Het stadje Ootmarsum bleef na 1875 het aanzicht behouden, zoals het honderd jaar daarvoor 
ook had al had. Dat wil zeggen dat het verkeer zich door de nauwe straatjes moest wringen 
over een plaveisel, waarover paard en wagen zich nog wel kon voortbewegen, maar dat niet 
geschikt meer was voor de moderne voertuigen. Langs die straten stonden huizen die het 
midden hielden tussen een burgerwoning en een boerderij. Ze leken daar niet alleen op, het 
waren in werkelijkheid zulke woningen. Veel inwoners van Ootmarsum hadden namelijk een 
bescheiden boerenbedoeninkje met één of twee koeien die voor een bepaald bedrag op een 
gemeenschappelijke wei, de Cellenkamp, graasden. Daarnaast een paar varkens, kippen en 
een paar stukjes grond buiten de wallen. Daar werd van alles voor eigen gebruik verbouwd. 
Akkerburgers werden die inwoners genoemd in een in 1971 opgesteld rapport. De 
Ootmarsummers van de negentiende eeuw kenden toen hun kwalificatie nog niet. De huisjes 
met houten gevels, niendeuren en veelal in vakwerk opgetrokken, moesten het in aanzien 
afleggen tegen een aantal ‘deftige’ panden. Daarin woonden de notabelen, zoals elke stad die 
kende: de notaris, de burgemeester, de gemeenteontvanger, het hoofd der school, de dokter 
en een aantal middenstanders dat zich eveneens zo’n voornaam huis kon permitteren. 
 
Zo ging Ootmarsum de twintigste eeuw in en was voor wat bezoekers betreft geruime tijd 
afhankelijk van hen, die het waagden om met de auto, maar ook nog met de postkoets de 
zandweg vanaf Oldenzaal of Almelo, maar ook vanaf het Duitse Nordhorn naar Ootmarsum te 
gaan. Eenmaal in het stadje aangekomen stonden die bezoekers waarschijnlijk met enige 
verbazing te kijken naar de authenticiteit, het oorspronkelijke waarin alles zich nog bevond. 
Dus geen brede straten, geen grote en vooral geen nieuwe huizen, geen fabrieken met af- en 
aanrijdend laad- en losverkeer. Maar ook geen spoorwegemplacement, met alle gebouwen die 
daar doorgaans rond gegroepeerd zijn. Niets van dat alles. In plaats daarvan heerste er rust 
en stilte in het stadje. Alsof de tijd heeft stil gestaan. Het is niet te ver gezocht om te zeggen 
dat hier de basis werd gelegd voor een geheel andere bedrijvigheid dan bijvoorbeeld de textiel- 
of metaalindustrie: de toeristenindustrie. Reeds in het jaar 1901 werd een Vereniging voor 
Vreemdelingen Verkeer opgericht en deze zette onder andere de plaatselijke 
horecaondernemers ertoe aan hun bedrijven te voorzien van hotel- en 
restaurantaccommodatie. Het verblijfstoerisme deed zijn intrede. Het succesverhaal van de 
toeristenstad Ootmarsum is in Twente overal bekend. 
 
De westrand van de Dinkelvallei wordt gevormd door de brede heuvelrug die van zuid naar 

noord door Oost-Twente loopt. Hij wordt tussen Ootmarsum en Denekamp onderbroken  door 

een oost-west lopende laagte met de uitgestrekte wildernissen van het Volterbroek, 

Tilligterbroek en Agelerbroek. Hierna zet de heuvelrug zich voort tot ver in het 

Nedergraafschap Bentheim tot waar de Vecht, die bij Neuenhaus de Dinkel heeft opgenomen, 

westwaarts ombuigt en over de Overijsselse grens komt. Deze stuwwal begint bij Alstätte en 
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loopt verder noordwaarts via de Lonnekerberg bij Enschede, de Tankenberg bij De Lutte, de 

Hakenberg en de Austiberg bij Beuningen en het Beuninger heuvelland. Met de hoge 

Hoenderkamp of Hunderkamp ten zuidwesten van Denekamp wordt dit heuvelland plotseling 

afgebroken. Hij vormt het eindpunt van de zuidelijke helft van deze stuwwal. Het meer naar 

het westen gelegen noordelijk deel van deze stuwwal begint weer ten zuidwesten van 

Ootmarsum met de Haarlse es en Reutumse es en verder met de brede Ageler es, die langzaam 

opstijgt tot de hoogte waarover de straatweg Ootmarsum-Almelo loopt. De Kuiperberg en de 

Hezenberg zijn de hoogste verheffingen. Het centrale gedeelte van dit heuvelland wordt 

gevormd door het hoge, noord-zuid lopende heidebosplateau van Hezingen en Nutter. Dit 

plateau scheidt twee stroomgebieden, dat van de Dinkel in het oosten en dat van de Regge in 

het westen. Vanuit dit gebied lopen verschillende beekdalen naar het oosten, zuiden en 

westen. Deze oostelijke stuwwal bestaat uit opgestuwde, tertiaire, lemige, fijne zanden en klei 

die bijna geen water doorlaten. Het heeft bovendien over een groot gedeelte van zijn 

oppervlakte een keileemdek dat dezelfde eigenschap bezit. Wel komen hier en daar aan de 

oppervlakte partijen grindhoudende zanden voor of vormt een zandmantel de bovenste 

bedekking. Over het algemeen is de bodem meer afstotend dan doorlatend zodat een groot 

gedeelte van het regenwater wordt genoodzaakt langs de hellingen af te vloeien. 

 De Austiberg is de oostelijke uitloper van de heuvelrij die zich van Oldenzaal over Ootmarsum 

naar Wilsum (Duitsland) uitstrekt. Deze heuvelrug is in het Tertiair ontstaan toen de Eifel 

vulkanisch was. De Alpen plooiden zich tot meer dan zesduizend meter hoogte. Het verstarde 

zeezand van Bentheim en Gildehaus – in de krijtperiode bezonken – werd opgeheven tot 

torenhoogte, die zestig meter dikke steenlaag! 

De heuvels – in Twente spreekt men van bergen – zijn door het oprukkende ijs omhooggeduwd. 

Ze hebben een kern van klei, vette donkergekleurde klei, die werd achtergelaten door een 

tropische zee die miljoenen jaar geleden boven Twente golfde. De kleilagen zorgen ervoor dat 

het regenwater zich niet bij het grondwater kan voegen maar aan de voet van de heuvel te 

voorschijn komt. Idyllische brongebieden zoals het Springendal bij Ootmarsum hebben hun 

ontstaan hieraan te danken. De bronnetjes waar het heldere water zo uit de grond borrelt zijn 

toeristische trekpleisters geworden. De heuvels, onderdelen van de stuwwallen, zoals de 

wetenschap de opstuwingen door het landijs noemt, halen geen geweldige hoogten. De 

opvallendste is de Tankenberg bij Oldenzaal. Met vier en tachtig en een halve meter boven 

Nieuw Amsterdams Peil is de Tankenberg één van de Twentse bergreuzen. De bekendste 

bergen zijn de Kuiperberg bij Ootmarsum, de Apenberg bij Markelo en de Friezenberg bij 

Rijssen. 

De ijslob in het Dinkelland is verantwoordelijk voor de stuwwallen bij Ootmarsum en  

Denekamp. Na deze ijstijd kwam (10.000 jaar geleden) de Weichsel-ijstijd als laatste koude 

periode. Toen kwamen de ijslobben weliswaar niet tot onze streken maar Weichsel zorgde wel 

voor een droog en koud toendraklimaat. Dekzand, aangevoerd door noordwesten winden, 

vulden de dalen op. De bovengrond van Overijssel bestaat daardoor voor het grootste deel uit 

deze zandlagen. De Austiberg is de oostelijke uitloper van de heuvelrij die zich van Oldenzaal 

over Ootmarsum naar Wilsum (Duitsland) uitstrekt. Deze heuvelrug is in het Tertiair ontstaan 

toen de Eifel vulkanisch was. De Alpen plooiden zich tot meer dan zesduizend meter hoogte. 

Het verstarde zeezand van Bentheim en Gildehaus – in de krijtperiode bezonken – werd 

opgeheven tot torenhoogte. Het werd een zestig meter dikke steenlaag. In Twente golfde in het 

vroege Tertiair een zee. In het Eoceen tijdperk werden er kleilagen afgezet van wel dertig meter 

dikte. Daarop volgde het Oligoceen met een dikke kleilaag in De Lutte van wel zeventig meter. 

Bij Ootmarsum en Uelsen vindt men dezelfde Oligoceen klei. Daar stak nu als een reuzenrug 

de blauwe, glibberige zeeklei boven het water omhoog. Zon en wind hebben hem spoedig 

opgedroogd en regen en wind zullen hem afgesleten hebben. Tot de ijstijd langzaam dichterbij 

kwam. Er ging grote regenval vooraf aan de ijstijd. Daardoor moesten zuidelijke rivieren 

ontzaglijke watermassa's vervoeren. En met dat water zand en grint dat zelfs tot Oldenzaal en 

Denekamp werd afgezet. 
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Twente is een oude zeebodem. Niet door menselijk handelen leeggepompt maar op natuurlijke 

wijze verdampt, dichtgegroeid en overdekt. Op tal van plaatsen in Oost-Twente en net over de 

grens bij Bentheim en Gildehaus liggen tertiaire klei en zandsteen, als bewijs dat daar 

miljoenen jaren geleden de zee ruiste. De Kuiperberg bij Ootmarsum en de kleigroeven van 

Morselt en Scholten in Borne zijn als gevolg daarvan ontstaan. Deze bevatten de tertiaire 

septariënklei. Men vond er dikke afgeronde kalksteenknollen, die in de klei zijn ontstaan en 

in schillen en brokken uiteenvallen, de zogenaamde septariën. 

De Neanderthaler kon zich pas aan het eind van het Saalien in Twente vestigen omdat noord- 

en midden Nederland tijdens dit glaciaal lange tijd bedekt was met landijs. De stuwwallen bij 

Enschede-Oldenzaal, Ootmarsum-Uelsen, Holten-Hellendoorn en de aanwezigheid van 

keileem in de bodem zijn nog stille getuigen van de natuurramp die een groot deel van 

Nederland trof. 

Wij keren nu de oudtertiaire gronden de rug toe en kijken naar de Regge. We zien hoe deze 

rivier in postglaciale tijd (tijd na de ijstijd) het land heeft beheerst. Het heldere water laat op 

sommige plaatsen de gele zandbodem zien en pijlkruid en zwanebloem groeien er langs de 

oevers. Kom er eens terug op een winterdag of in het voorjaar wanneer het enige dagen 

geregend heeft. Het water klimt hoger en hoger tegen de oevers, knabbelt ze af, stijgt steeds 

hoger, vloeit over de dammen en uiterwaarden, zet weiden en bossen, wegen en bruggen onder 

water en zover uw oog reikt is het één zee. De morsen zijn duizenden jaar achtereen de 

tijdelijke beddingen van de Regge geweest. 

Er is al heel lang sprake geweest van bewoning op de hoge gedeelten van Twente. Men maakte 

gebruik van doorwaadbare plaatsen in de Vecht, de Dinkel en de Regge. Geschiedkundigen 

gaan ervan uit dat er zo'n drieduizend jaar voor Chr. – dus nu vijfduizend jaar geleden – in 

onze gebieden sprake was van bewoning. De heuvels, onderdelen van de stuwwallen, zoals de 

wetenschap de opstuwingen door het landijs noemt, halen geen geweldige hoogten. De 

opvallendste is de Tankenberg bij Oldenzaal. Met vierentachtig en een halve meter boven 

Nieuw Amsterdams Peil één van de Twentse bergreuzen. De bekendste 'bergen' zijn de 

Kuiperberg bij Ootmarsum, de Apenberg bij Markelo en de Friezenberg bij Rijssen. Niet om 

hun respectabele hoogte – de Friezenberg haalt net de veertig meter – maar door hun ligging 

bieden ze vanaf de top een schitterend uitzicht over honderden hectaren mooi Twents 

landschap. 

Het grondwater dat elders in het stroomgebied, op een lagere plek weer aan de oppervlakte 

komt, wordt kwelwater of bronwater genoemd. Bij kwelgebieden gaat het om gebieden van 

meerdere hectares groot op de flanken of aan de voet van de stuwwallen. Vaak zijn het 

moerassen of broekbossen, zoals het Voltherbroek en Agelerbroek bij Weerselo. Bij bronnen 

gaat het om plekken van enkele tientallen vierkante meters, waar het water aan de oppervlakte 

komt en daar een bronbeekje begint. Deze zogenaamde ‘helocrene bronnen’ liggen in Twente 

alleen op de flanken van de stuwwallen van Oldenzaal en Ootmarsum. 

Voor zover bekend hebben mensen al sinds de middeleeuwen intensief gebruik gemaakt van 

de vele mogelijkheden van  152 beeksystemen in Twente. Beken boden natuurlijk drinkwater 

en waswater. Molenaars konden met de beken hun watermolens aandrijven om hout te zagen, 

olie te persen of graan te malen. Ten behoeve van die molenactiviteiten werd vaak ingegrepen 

in de natuurlijke processen in de beken. Zo werd in droge perioden het waterpeil 

bovenstrooms van de molen flink opgezet om voldoende aanvoer op een molendag te 

garanderen. Bovendien werd de ligging van de beken vaak een beetje verlegd, zodanig dat het 

water ook andere gebieden kon bereiken. Veel boeren deden dit om te kunnen profiteren van 

het vruchtbare laagje slib dat het beekwater na een periode van overstroming op het land 

achterliet. Voor de cultuurgewassen op voedselarme zandgronden was dat zeer welkom. Door 

het voortdurende proces van uitschuring van zand uit de buitenbochten en afzetting van het 

meegevoerde zand in binnenbochten verplaatst de middenloop zich geleidelijk. Meanderen 
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heet dat proces. De beek verlegt haar loop vooral in perioden van hoge afvoer; het kan dan 

gaan om enkele decimeters, tot plaatselijk zelfs enkele meters per winter. 

Bijna al het Twentse water stroomde vroeger in de richting van de Midden-Regge bij Enter. 

Water uit de buurt van Haaksbergen, Enschede, Hengelo, Borne, Almelo, Oldenzaal, 

Ootmarsum, Tubbergen en de Duitse grensplaatsen Uelsen en Itterbeck. Water uit het oosten 

en zuidoosten van Twente, ook van de landerijen rond Kloosterhaar en Westerhaar. Via de 

Weezebeek, de Loolee en de Hollandergraven stroomde al dat water in de Exose Aa die het 

probeerde te lozen op de Regge. Die kleine rivier diende het Twentse water naar de Vecht te 

brengen, kon noch de aanvoer, noch de afvoer aan, zodat duizenden hectaren land 

maandenlang onder water stonden. 

De Kwakel was – en is nog steeds – een prachtig Saksisch landhuis in vakwerkbouw, 

opgebouwd uit delen van elders afgebroken boerderijen en ontworpen in de jaren veertig van 

de twintigste eeuw door Jan Jans. Toentertijd nog niet voorzien van luxe, zoals bad en/of 

douche, laat staan telefoon, televisie of computer. Er was geen koelkast maar wel een koele 

kelder met deur voorzien van een raam met horrengaas. De Kwakel ligt in het Springendal, 

een volkomen ongerept natuurgebied tussen Vasse en Ootmarsum. Het landschap bestaat uit 

glooiende heuvels en dalen met tussen de bossen de rogge- en maïspercelen, afgewisseld met 

Saksische vakwerkboerderijen. In dit landschap ontspringen de bronnen, die beekjes en 

riviertjes vormen. Ze dreven vroeger de watermolens aan die de tarwe en de rogge maalden. 

 

De Duitse Orde in Ootmarsum 

 

Het is moeilijk voor te stellen dat eeuwen geleden achter het Ootmarsumse Openluchtmuseum 
een indrukwekkend bouwwerk stond met een grote inrijpoort: de Commanderie van 
Ootmarsum. De vestiging van deze Commanderie heeft een belangrijke impuls gegeven aan 
de ontwikkeling van de stad.  

 

De voormalige Commaderie van de Duitse Orde is omstreeks 1670 geschilderd door 
Meindert Hobbema. Het origineel hangt in de London National Galery. 
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Aquarel van een 
priesterbroeder 
van de Duitse 
Orde uit 1606. 
Bron: archief 
van de 
Ridderlijke 
Duitsche Orde 
te Utrecht.  
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In de tijd van de kruistochten probeerden christelijke legers uit West-Europa Palestina onder 
de macht van het christendom te brengen. Om de christelijke slachtoffers van deze strijd te 
helpen, werd de Duitse Orde opgericht. Deze half-geestelijke, half-militaire orde stichtte na de 
kruistochten in heel Europa kloosters, Commanderieën genoemd. De eerste vestiging in 
Nederland stond in Utrecht; hij wordt ook wel balije genoemd en bestaat nog. Van hieruit 

werden meerdere huizen in ons land gesticht. 
 
In de tweede helft van de 13de eeuw gaven enige vooraanstaande lieden uit Oldenzaal enkele 
aan hen beleende bezittingen terug aan Hendrik van Vianden, bisschop van Utrecht, met als 
doel deze te gebruiken voor de stichting van een nieuwe Commanderie. De gevers werden zelf 
ook in de orde opgenomen. De precieze reden om bij Ootmarsum een Commanderij te vestigen 
is niet duidelijk. Uiteraard was het gemakkelijker de bezittingen die Utrecht in deze streek 
bezat vanuit Twente te besturen. Hendrik van Vianden had grote invloed op het besluit: het 
paste in de opzet om het aantal Commanderieën uit te breiden. Na 1262 werd met de bouw 
begonnen. Als eerste commandeur trad waarschijnlijk Eckbertus van Benthem op. De laatste 
was Johann Dietrich van Heiden. Alle namen van de commandeurs keren terug in 
straatnamen van de wijk de Wildehof. 

Zoals bij het merendeel van de bouwwerken in de Middeleeuwen, werd ook de Commanderie 
als vakwerk gebouwd. Het was een houten torenachtig gebouw, dat op palen rustte, omdat de 
grond zo drassig was. Een schilderij van Hobbema van de Commanderie laat dit goed zien. 
Het hoofdgebouw bestond uit de slaap- en dagvertrekken, de keuken en ook een 
gebedsruimte. Rond dit gebouw waren enkele schuren en paardenstallen opgetrokken, 
omgeven door een gracht. In latere jaren werd het geheel steeds verder uitgebouwd. Naast het 
houten gebouw kwam een schuur en een grote kapel van Bentheimer zandsteen. De inwijding 
van het altaar van deze kapel vond, met veel pracht en praal omgeven, plaats in 1494 door 
wijbisschop Albertus Engel. De stichtingssteen van de inmiddels verdwenen kapel is bewaard 
gebleven. Langs de beek werden verder twee waterkorenmolens gebouwd. De achterste heette 
de St. Johannesmolen. Van de voorste molen rest nog het huis van de molenaar, het 
Molenhuisje. 
 

Als klooster van de Duitse Orde werd het huis bewoond door een twaalftal ridderbroeders, 
meest leden van adellijke families uit Twente en het naburige Westfalen. Ze hadden een gelofte 
afgelegd en dienden zich aan de kloosterregels te houden. Enkele broeders waren tot priester 
gewijd. Anderen hielden zich bezig met militaire zaken, onder meer met de strijd van de Duitse 
Orde in Noordoost-Europa. Het officiële kleed van de orde bestond uit een witte mantel met 
het zwarte kruis; de ridders droegen een zwaard en schild. Aan het hoofd stond een 
commandeur. De Commanderie had in de loop der jaren veel bezittingen, zoals boerderijen, 
verkregen door schenking of aankoop. Het grootste deel van de opbrengsten hiervan moest 
worden afgestaan aan de balije van Utrecht; na een herschikking in 1417 aan de balije van 
Munster. 

Door de Tachtigjarige Oorlog en de Reformatie kwam het voortbestaan van het Duitse Huis 
ernstig in gevaar. Men dacht een uitweg gevonden te hebben door ridderbroeder Johann 
Dietrich van Heiden, die de protestantse godsdienst beleed, in 1628 tot commandeur te 
benoemen. Deze trad na zijn huwelijk echter uit de Duitse Orde en kwam omstreeks 1635 
door een ruil van eigendommen in het bezit van de Commanderie. Hierna werd letterlijk en 
figuurlijk het hek gesloten van de Commanderie als vestiging van de Duitse Orde in 
Ootmarsum. Er begon een heel andere periode in het bestaan van het bouwwerk. 
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Stadsrecht  
 

Nadat de bisschop van Utrecht wereldlijke macht had verkregen, werd hij als landsheer van 
Twente ook de drager van het gezag over Ootmarsum en omgeving. De regels en wetten die hij 
instelde, waren verankerd in het landrecht en gebaseerd op het gewoonterecht. Het 
landgericht Ootmarsum met een bisschoppelijk drost of schout waakte over het handhaven 
van het recht. 

 

 

Wapen van Ootmarsum in een glas-in-loodraam in het voormalige stadhuis. 

In de dertiende eeuw werd aan de bevolking van Ootmarsum door de bisschop een aantal 
rechten toegekend, die zouden gelden binnen een afgegrensd gebied, "wigbold" genaamd. 

Binnen dit gebied was niet meer het landrecht van toepassing, maar het wigboldrecht. Het gaf 
de bewoners een bepaalde mate van vrijheid. Ootmarsum verkreeg in 1314 van bisschop 
Guido van Henegouwen, als aanvulling op de bestaande rechten, het recht van een weekmarkt 
en drie jaarmarkten, waardoor het zich tot een belangrijke marktplaats in Noordoost-Twente 
kon ontwikkelen. 
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Het belangrijkste document is de stadsbrief uit 1325, waarin is te lezen dat bisschop Jan van 
Diest aan de schepenen van Ootmarsum alle vrijheden en rechten bevestigt, die zij eertijds 
hadden ontvangen. Het bevat regels voor het vererven van goederen en de berechting van 
allerlei overtredingen met de daarbij behorende boetes. De schepenen konden als rechtbank 
optreden. Het stadsrecht van Ootmarsum was voor een groot deel ontleend aan dat van 
Deventer. Later werden aanvullende voorrechten verleend aan de burgers. Zij kregen in 1346 
het recht tolvrij naar Nijebrugge bij Ommen en Vennebrugge bij Hardenberg te reizen. Een 
ander belangrijk recht dat aan Ootmarsum werd verleend, was het recht een eigen stadszegel 
te voeren. De toestemming en het recht om Ootmarsum te voorzien van wallen, poorten en 
grachten is in de loop van de veertiende eeuw gegeven. 

 
De verlening van het wigbold- en stadsrecht had ingrijpende juridische gevolgen voor de 
bewoners van de erven in de omgeving van Ootmarsum: het oude markenrecht kwam te 
vervallen. Hun gewaarde rechten in de marken binnen het wigbold van Ootmarsum, gingen 
over op het bestuur van de stad. Dat betekende onder andere dat de stad bij de verdeling van 
de onontgonnen gronden in de marken Nutter en Agelo een derde deel kreeg. De grens van 
het wigbold werd aangegeven door grote stenen of andere opvallende tekens in het landschap. 
 

Bij de stedelijke ontwikkeling van Ootmarsum hoort ook het gebruik van een zegel met daarop 
het stadswapen. Het wordt voor het eerst vermeld in 1337. Het bestond uit een cirkel met het 
randschrift "sigillum oppidi oetmersen", in het midden het Sint Maartenskruis en in elk 
kwartier een leeuw. Het Sint Maartenskruis verwijst naar de vroegere verbondenheid van 
Ootmarsum met het Domkapittel (bisschopszetel) van Utrecht. De kwartieren in het wapen 
duiden de vier delen aan waarin de plaats verdeeld was. Het stadszegel werd door het 
stadsbestuur gebruikt bij het waarmerken van akten en brieven. 

 
In 1528 kwam er een einde aan het wereldlijk gezag van de bisschop. De nieuwe landsheer 
werd keizer Karel V. Op 27 juni 1533 werden namens genoemde keizer door stadhouder 
Schenck van Toutenburg de stadsrechten van Ootmarsum bevestigd. Ootmarsum was 
inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige stad. Ze werd ook wel Siepelstad genoemd, naar de 

vele uien die boeren van oudsher in de omgeving verbouwden en tot in de verre omtrek 
verhandelden. 
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Akte uit 1314 van Guido van Henegouwen, bisschop van Utrecht (oud archief Ootmarsum) 

 

 

 

Bisschopszegel van bisschop Jan van Diest, Nijmegen, foto van Pierre Venbruse 
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De Vèèrlns 
Het bestuur van de stad 

In de twaalfde en dertiende eeuw was Ootmarsum een zelfstandige gemeenschap en als 
grensplaats een belangrijk trefpunt. Dit deed de bisschop besluiten om stadsrechten toe te 
kennen. Daardoor werd de stad onttrokken aan het bestuur en de rechtspraak van het 
platteland en kreeg het een eigen stelsel van rechtsregels en bestuur. De inwoners droegen 
voortaan zelf zorg voor het bestuur van de stad. 

Het stadsbestuur bestond uit zes schepenen (burgemeesters) en vier meentelieden. De stad 
was verdeeld in vier kwartieren die werden aangeduid als vierels of vèèrlns: het Schild, de 

Markt, de Oostenborg en het Hooglinde. Deze vèèrlns keren ook terug in het stadswapen van 
Ootmarsum uit 1337. Een vèèrln was weer verdeeld in zogenaamde rotten. Deze rotten hadden 
een leider die rotmeester werd genoemd. Hij was voor zijn rot het aanspreekpunt voor het 

stadsbestuur. Door de stad op deze wijze te organiseren kon snel worden opgetreden als er 
bijvoorbeeld brand was, maar ook als de stad belaagd werd door vijanden. De vèèrlns speelden 
een belangrijke rol bij de samenstelling van het stadsbestuur. 

 
De verkiezing van het stadsbestuur vond elk jaar zoals in veel steden plaats op 22 februari, 
de heiligendag van Sint Petrus. In Ootmarsum verliep de dag van de zogenaamde Petrikeur als 

volgt. Op de avond voorafgaand aan 22 februari werd de kerktorenklok geluid. Burgers van 
de stad werden opgeroepen om 's avonds om 8 uur naar de kerk te komen. Elk vèèrln koos 
daar zijn eigen vertegenwoordiger voor de meente. Het Schildvèèrl'n, het Marktvèèrl'n, de 

Oostenborgen het Hooglindevèèrl'n kozen dus hun eigen volksvertegenwoordiger. De gekozen 
mannen werden gemeensman genoemd. Vervolgens trok men naar het raadhuis. Elke gekozen 

volksvertegenwoordiger uit de meente moest daar vervolgens één schepen aanwijzen, 
waardoor vier van de zes schepenen bekend waren. Deze vier aangewezen schepenen moesten 
samen nog eens twee schepenen selecteren, zodat er uiteindelijk zes schepenen waren naast 
de vier gekozen volksvertegenwoordigers. Hierdoor was een bestuur van tien personen 
ontstaan. 

 

Om schepen te kunnen worden moest men wettig geboren zijn, dus de geboorte moest zijn 
ingeschreven in het register van de kerk, minstens drie jaar burger van de stad zijn, "vast 
goed" bezitten (dus een woning of grond) en tot de "unberuchtigde gude mans" behoren. Men 
was "berucht" als sprake was van een veroordeling voor het gerecht. Wie gekozen was tot 
gemeensman of aangewezen tot schepen, mocht niet weigeren, op straffe van een boete van 
zes Beiersche guldens. In de tijd van de republiek moest een bestuurder de gereformeerde 
godsdienst belijden en naar de gereformeerde kerk gaan op zondag. Voor het overwegend 
katholieke Ootmarsum betekende dit dat de stad vanaf 1633 door slechts enkele 
gereformeerde families werd bestuurd. Rond 1780 kwam daar door patriottische invloed 
verandering in en werden ook katholieken weer verkiesbaar. 

De schepenen hadden drie functies te vervullen: de zogenoemde cameraar zorgde voor het 
financieel beheer; de zegelaar ondertekende documenten en voorzag deze van een zegel, 
waardoor ze een officiële status kregen,  de breukmeester  moest onder meer boetes innen. 
Verder hadden iedere maand twee schepenen dienst, de "maandschepenen" of "burgemeesters 
in der tijd", die belast waren met het dagelijks bestuur. Hierdoor was men niet permanent met 
de functie als schepen opgezadeld. Met het ontstaan van de gemeente Ootmarsum in 1811 
kwam er een einde aan het traditionele stadsbestuur. 
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Bisschop Radboud 
 

 

Radboud werd omstreeks het midden van de 9e eeuw geboren uit een aanzienlijke Frankische 
familie in de buurt van Namen. Zijn moeder was van Friese afkomst en een afstammelinge 
van de Friese koning Radboud (gestorven in 719). Radboud begon zijn studie onder hoede van 
zijn oom van moederskant Gunthar (Günther), aartsbisschop van Keulen van 850 tot aan zijn 
afzetting in 863. Na 863 zette Radboud zijn studie voort aan de hofschool van de West-
Frankische koning Karel de Kale(843-877), wiens kapelaan hij werd. Na Karels dood trad hij 
vermoedelijk in als benedictijner monnik in het beroemde Sint-Martinusklooster van Tours. 
In 899 werd Radboud met toestemming van keizer Arnulf van Karinthië (887-899) tot 
bisschop van het bisdom Utrecht of het Sticht' gekozen. Omdat Utrecht door 
de Noormannen was verwoest, resideerde hij niet daar maar in Deventer in het Oversticht, 
waar een van zijn voorgangers neergestreken was. 

Als bisschop was Radboud de belangrijkste vertegenwoordiger van het Oost-Frankische gezag 
in noordelijk Nederland. In 911 echter kwam het hertogdom Lotharingen, waarbinnen 
het bisdom Utrecht lag, aan het West-Frankische rijk. Radboud lijkt daarna te hebben 
geweifeld tussen trouw aan zijn oude koning of trouw en aansluiting bij de nieuwe vorst. Zijn 
oudste levensbeschrijving legt hem kritiek in de mond op de inschakeling van bisschoppen in 
het Oost-Frankische rijksbestuur, maar mogelijk komt deze kritiek eerder voor rekening van 
de auteur. Omstreeks 914/915 reisde hij naar Rome waar hij een verder onbekend conflict 
met graaf Meginhard van Hamaland voorlegde aan paus Johannes X (914-928); na Radboud 
en vertegenwoordigers van Meginhard te hebben gehoord, trof de paus een schikking. 

Radboud trof voorbereidingen om de zetel in Utrecht weer in te nemen. Hij liet daartoe een 
lijst opstellen van alle bezittingen van het bisdom vóór de verdrijving door de Noormannen. 
Radboud stierf echter voordat deze plannen uitgevoerd konden worden. Hij werd bijgezet in 
de Lebuïnuskerk van Deventer. Verschillende bronnen, waaronder geschiedschrijver Johan 
Picardt, geven aan dat zijn ingewanden in het kerkje te Nijenstede zijn begraven.[1] Zijn 
opvolger Balderik had hij zelf aangewezen. De verering van Radboud als heilige bleef in 
de Middeleeuwen beperkt tot het bisdom Utrecht. 
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Pastorale verantwoordelijkheid maakten de Utrechtse bisschoppen aanvankelijk regelmatig 
missie- en visitatiereizen naar Overijssel en Drenthe om te zien hoe hun geloofsgemeenschap 
ervoor stond. Later oefende de bisschop van Utrecht naast het kerkelijk bestuur ook 
wereldlijke macht in Overijssel uit. In 948 ontving hij van de Duitse keizer Otto I grafelijke 
rechten, waarna steeds meer gebied onder zijn macht kwam te vallen. Rijke lieden in deze 
streek schonken boerderijen (met grond en de bewoners) aan de kerk. De bisschop werd 
vrijwel de grootste grondbezitter in deze streek. 

Voor de bisschoppen was de tweede helft van de negende eeuw een tijd vol onrust en gevaar. 
Hun residentie Utrecht werd enkele malen door de Noormannen (Deense en Noorse 
zeevaarders) geplunderd en de kathedrale St. Maartenskerk verwoest. Bisschop Hunger van 
Utrecht († 866) moest vluchten en verplaatste de bisschopszetel naar Sint-Odiliёnberg. Zijn 
opvolger bisschop Odilbold († 899) verlegde zijn zetel omstreeks 895 naar Deventer. Na het 
overlijden van Odilbold werd Radboud in 899 zijn opvolger. Vanuit Deventer bestuurde hij 
zijn bisdom. 

Enige tijd was hij kapelaan van de Frankische koning Karel II de Kale. Als benedictijner 
monnik uit het klooster Tours aanvaardde hij het bisschopsambt. Aan hem wordt een groot 
aantal kerkelijke geschriften en liederen toegeschreven. Zijn visitatie- en missiereizen met 
paard en wagen, vergezeld door kerkelijke dienaren en vaak begeleid door enkele Frankische 
soldaten, brachten hem tot ver in het noorden van ons land. Een keer kwam hij daarbij in 
botsing met een groep Noormannen. 
 
De Vita Radbodi, een oorspronkelijk Latijnse levensbeschrijving door een tijdgenoot, vertelt 

ons het volgende: "Op een bepaald moment was een periode van 3½ jaar verstreken sinds de 
eerder genoemde voorspelling. Radboud verbleef toen in zijn onderkomen in de streek die 
Drenthe heet, waar hij last kreeg van hoge koorts. Meteen toen hij dat merkte, gaf hij zijn 
mensen opdracht ijlings met hem op weg te gaan, want als de koorts nog in hevigheid toenam 
zou vertrek onmogelijk worden. In de wintertijd komt men namelijk niet gemakkelijk weg uit 
die streek. Ze wachtten geen moment en ondanks hun ongerustheid over de aandoening van 
hun grote vader gaven ze toch gehoor aan zijn opdracht en vertrokken richting Ootmarsum: 
op een ingeving van bovenaf zouden ze hem daar moeten achterlaten en een plekje moeten 
uitkiezen voor zijn graf. Het is een mooi gelegen plaats, maar de kerk is er nog altijd heel klein. 
Radboud verbleef hier geregeld." 

Hij overleed in Ootmarsum op 29 november 917. Hij werd er opgebaard en onder het zingen 
van hymnen en psalmen werd zijn lichaam door clerus en volk naar Deventer overgebracht. 
Daar werd hij aan de noordzijde van de kerk begraven. Het overlijden van bisschop Radboud 
te Ootmarsum laat het belang van deze plaats in die tijd zien. De bisschop heeft overigens, 
zelfs na zijn dood nog naam gemaakt. In Nederland is Radboud de patroon van de katholieke 
wetenschapsbeoefening. In Ootmarsum werden een straat en enkele gebouwen naar hem 
genoemd en in de Putstraat werd een stenen standbeeld voor hem opgericht. 
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Het eerste bedehuis 

 

Toen in de vijfde eeuw het Romeinse rijk was gevallen, werd de macht na verloop van tijd 
overgenomen door Frankische christelijke vorsten, zoals Karel Martel en Karel de Grote. Hun 
streven was erop gericht hun rijk uit te breiden en de bewoners tot het christendom te 
bekeren. 

Een bron bericht over de pogingen van de Frankische prediker Gombertus om rond 650 in 
deze streek aan de Saksische bewoners het christendom te brengen. Mede door het 
taalverschil mislukte dit. Tegelijk groeide de invloed van de Frankische krijgsheren door 
uitbreiding van hun grondgebied naar het noorden. Het stelsel van horigheid en het heffen 
van belasting zijn voorbeelden van hun groeiende bestuursmacht. Jaren later, met de komst 
van de Iers-Angelsaksische monniken omstreeks 750 onder leiding van Marcellinus (†780), 
vond het christendom geleidelijk ingang in Twente. Dit was mede te danken aan de Saksische 
taalverwantschap. 

  
Op verschillende plaatsen in het oosten van ons land werden  boerderijachtige kerkjes 
gesticht. Dit was ook het geval in Ootmarsum, waar een oratorium (bedehuis of kapel) de 

oudste voorloper was van de huidige parochiekerk. Omstreeks 940 kwam er een stenen kerk. 
Hoewel de meeste bewoners zich in naam bekeerden tot het christendom, was hun geloof vaak 
nog flinterdun en doorspekt met heidense gebruiken. 
 
De invloed van het missiewerk van de Angelsaksische monniken blijkt uit enkele 
archeologisch vondsten in Ootmarsum. In 1964 werd bij de bouw van een verwarmingshuisje 
aan de zuidoostkant van de kerk op een diepte van 1,7 m minstens drie 12de-eeuwse graven 
aangetroffen. Bij het uitgraven werd een bewerkte sarcofaagdeksel kapot geslagen. Na 
restauratie bleek het een abstracte afbeelding van een menselijke figuur te zijn met twee 
opstaande driehoeken en een radkruis. De deksel is nu opgesteld in 
het columbarium (urnenkelder) van de kerk. Tijdens de restauratie van de kerk in 1969 en de 

daarbij door de heemkunde uitgevoerde opgravingen, werden nog enkele grafplaten met een 
radkruis gevonden. Enkele grafdeksels zijn opgesteld aan de zuidoost zijde van de kerk. De 
versiering op de grafplaten met Iers-Keltische radkruizen wijst op de evangelisering van 
Ootmarsum door missionarissen van Iers-Keltische afkomst. Bij deze laatste opgravingen 
werd in een dieper gelegen grondlaag een boomkistgraf met skelet aangetroffen. Naast dit graf 
lag nog een zelfde bijzetting. Beide graven werden gedateerd uit de 8ste of 9de eeuw. Deze 
vondsten zijn duidelijke bewijzen dat in Ootmarsum het christendom omstreeks 700-800 voet 
aan de grond kreeg. 

 
Een ander gevolg van de missionering was de opbouw van een kerkelijke organisatie met aan 
het hoofd de pastoor en enkele medewerkers. Ootmarsum was destijds een grote parochie of 

kerspel en viel onder het bestuur van de bisschop van Utrecht. De kerk werd beheerd door 
het bisschoppelijk domkapittel van St. Maarten te Utrecht. 
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Odemarus  
 

Voor sommigen een vaststaand feit, voor anderen een legendarische figuur uit de 
geschiedenis, maar om kort te zijn: koning Odemarus heeft nooit bestaan. De vraag dringt 
zich op hoe het komt dat deze naam toch veelvuldig in publicaties over Ootmarsum ten tonele 
wordt gevoerd. Het antwoord ligt besloten in het oud-archief van Ootmarsum, dat bewaard 
wordt in het gemeentehuis van Dinkelland, en wel in de zogenaamde "Statsrolle" van 1512-
1710. Behalve allerlei besluiten bevat deze rol ook een aantal historische bijzonderheden, 

waaronder een beschrijving van de stichting van Ootmarsum. 

De stadsrol verhaalt over een koning Richimer, een Frankische vorst die stierf in 113 na Chr. 
Zijn oudste zoon Odimarus volgde hem als koning op en zou 14 jaar geregeerd hebben. Hij 
sloot overeenkomsten met de Romeinen en Galliërs en bouwde tot eer en sieraad van zijn rijk 
veel steden en burchten. Een vooraanstaand priester en overste in zijn rijk was Vechtan, die 
in het 5de jaar van de regering van Odimarus verdronk in een klein watertje, dat naar hem 
de Vecht is genoemd. Op de plaats waar Vechtan begraven werd, bouwde Odimarus een stad, 
die hij naar zich zelf "Odemarsheim" noemde. Odimarus zou in 127 na Chr. zijn gestorven en 
in Ootmarsum begraven zijn. 

 
De auteur van dit tot de verbeelding sprekende vertelsel was de abt van het 
Benedictijnenklooster Sponheim in Duitsland. Hij publiceerde omstreeks 1500 vele kronieken 
en historische beschrijvingen, onder meer over de Franken. Jaren later werd hij echter 
ontmaskerd als een fantast en geschiedvervalser. Naderhand gaf hij dit zelf ook toe: de 
genoemde personen had hij zelf verzonnen. Hoe zijn verhaal in Ootmarsum is terechtgekomen, 
is onbekend, maar het ging bij de stadsbestuurders een eigen leven leiden. Er werd later een 
straat naar hem genoemd en in het vroegere gemeentehuis van Ootmarsum kwam een 
schilderij van koning Odemarus te hangen. Een ander verhaal is van Picardt, een Drentse 
predikant uit de 17de eeuw. Hij vertelt in zijn Antiquiteiten ook over Odimaro, die in een 
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gewelfd graf begraven was. Op deze plaats zou naderhand een kerkje gebouwd zijn en ontstond 
Ootmarsum. Onder de drempel van dit gebouwtje lag het grafgewelf van Odimarus, aldus 
Picardt. Beide verhalen zijn echter legenden en missen elke historische grond. 

 
De vraag naar de betekenis of herkomst van de naam Ootmarsum kan op verschillende 
manieren beantwoord worden. In het algemeen geldt dat de vorm van de oudste vermeldingen 
(Odemarus, Othmarshem) meer inzicht in de oorsprong van een naam geeft dan de huidige 
variant, die vaak een verbastering is. De lettergreep ode of oot kan betekenen onbebouwd 
woest land of wilde haver; marus kan zijn vermaard, terwijl mars de benaming is voor 

moerassige grond, nat weiland. 

 
Othmar zou kunnen duiden op een Frankisch-Germaanse naam met verschillende 
betekenissen. Het eerste deel Oth kan erfgoed betekenen en het tweede deel marberoemd. In 

de Middeleeuwen zijn veel personen te vinden met de voornaam Othmar, onder anderen een 
abt van het klooster St. Gallen en een Arabische emir in 725. Denkbaar is dat in de omgeving 
van de huidige buurschap Oud-Ootmarsum een grondbezitter Othmar heette, naar wie de 
streek vernoemd werd. Toen rondom het eerste kerkje een nederzetting groeide, kreeg deze de 
naam van Ootmarsum en het eerder zo genoemde gebied de naam Oud-Ootmarsum. 

  

 

Schilderij van koning Odemarus, rechts een doorkijkje op Ootmarsum, gedateerd tweede helft 

17e eeuw, onbekend.kunstschilder  
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De horigheid  
 
Over de oorsprong van de horigheid in onze streek zijn verschillende meningen. De één schrijft 
de invoering ervan toe aan de Saksische veroveraars en de ander aan de Franken, terwijl weer 
anderen de oorsprong nog verder terug plaatsen. Over één ding is men het wel eens, de horigen 
zijn een groep onvrije mensen die gebonden waren aan hun grond en woning. Bij verkoop 
werden de horigen gewoon mee verkocht.  
 
De term hofhorigen ontstaat als in de vroege middeleeuwen de grootgrondbezitters hun 
bezittingen met daarop de horigen steeds meer organiseren in hofverbanden. De bezittingen 
liggen meestal ver van de eigenaren. Van die afstand is het moeilijk de pachten te innen en 
andere zaken te regelen. In een bepaalde streek wordt dan één van de boerderijen als hof 
aangewezen en fungeert als inzamelcentrum voor pachten, die dan nog in natura geïnd 
worden. Op de hof zetelt de hofmeyer die toezicht uitoefent op de onder de hof vallende 
horige erven. In de loop der eeuwen worden de pachten omgezet in geldbedragen.  
 
Tegen het einde van de eerste eeuw was de vorming van het wereldlijk gebied van de bisschop 
in Twente afgerond. Zo verkreeg de bisschop tussen de jaren 1027 en 1054 de hof te Goor met 
de daarbij behorende horigen. Adolphus gaf aan bisschop Bernold de curtis Goor ‘cum 
omnibus ad eundem locum pertinentibus curtilibus, edificiis, mancipiis. De goederen waren 
waarschijnlijk oorspronkelijk allodiaal bezit van de graven van Goor geweest. Het betreft hier 
boeren die erven bewoonden, gelegen in het noord-oostelijk deel van de Graafschap Zutphen, 
maar van oudsher voor een belangrijk deel behoorden tot de Hof Kagelink bij Diepenheim. 
 
In Overijssel bezat de bisschop in totaal negenentachtig goederen die aangeduid worden als 
hof. Ook onder de Habsburgers en in de republiek bleef deze oude toestand voortbestaan. In 
het jaar 1331 werd het hovenbezit van de bisschop in Twente nog uitgebreid met eenentwintig 
hoven. In dat jaar werden de goederen van de graaf Van Dahle, waartoe de eenentwintig hoven 
behoorden, voornamelijk in de omgeving van Enter, Goor, Diepenheim, Borculo, Neede en 
Eibergen aan de bisschop overgedragen. Slechts enkele hoven waren in functie als hof.  
 
In de rekeningen van de bisschop over de jaren 1381-1383 treffen we slechts zes hoven aan 
die de volledige hoffunctie uitoefenden, te weten de inning van de naturalia en de 
verschuldigde gelden. Het zijn de hoven te Ootmarsum, Oldenzaal, Delden, Borne, Weddehoen 
en Goor. Die hoven zouden uitgroeien tot de zes voornaamste hoven van Twente. 
 

Bij enkele hoven is nog iets van het oude conglomeraat (opeenhoping) bewaard gebleven, met 

name te Ootmarsum, Oldenzaal en Borne, waar de erven vrij dicht aaneen gegroepeerd liggen. 

Tenslotte waren er in Twente nog enkele horige goederen, o.a. toebehorend aan de Abdij van 

Prüm, die voor zover bekend onder geen enkel hof ressorteerden. Anderzijds waren er enkele 

hoven waartoe geen enkel hof behoorde zoals de hof te Hengelo, de hof te Lonneker en de hof 

te Mander. Belangrijk waren de horige goederen van de Commanderij van de Duitse Orde 

(Tempeliers) te Ootmarsum. Later gingen deze horige goederen over in het bezit van het Huis 

Ootmarsum. Tegen het einde van de veertiende eeuw was de aard van deze goederen 

veranderd en waren zij deels in erfpacht uitgegeven, deels in tijns. Slechts achtentwintig erven 

van de Hof te Archem hadden toen nog hun oorspronkelijke karakter van hofhorig goed 

behouden. Een aantal horige goederen behoorde toe aan de Twentse landadel. Slechts van 

een tweetal adellijke huizen weten we wat meer over hun horige goederen, te weten Huis 

Ootmarsum en Huis Singraven te Denekamp. Het beheer van de bisschoppelijke goederen 

ging in de late middeleeuwen met veel moeilijkheden gepaard. Twente had veel te lijden onder 

de invallen van de Geldersen aan het einde van de vijftiende en het begin van de zestiende 

eeuw. De steden die het zwaar te verduren kregen zochten steun bij hun landheer, de 

bisschop, maar deze was echter niet in staat hun te steunen. Daarom keken deze steden uit 

naar een andere landheer en vonden die in Karel V. Op 7 januari 1528 kwamen de gezanten 

van de keizer met de Staten en Ridderschap van Overijssel overeen, dat deze hem als Heer 



 

33 

 

zouden huldigen, mits de bisschop daarvoor toestemming gaf. Op 12 februari 1528 ontsloeg 

de toenmalige bisschop Hendrik van Beieren de inwoners van Overijssel van hun eed en stond 

hun toe dat zij zich aan de keizer onderwierpen. Hiermee was het wereldlijk gezag van de 

Utrechtse bisschoppen in Overijssel beëindigd.  

In de horigheid waren er de keurmedigen, in Twente ook wel kamerlingen (kamerheren) 

genoemd. Ze  waren vrij in hun huwelijkskeuze, behalve met een eigen horige. Bij huwelijk 

behoefden zij geen opvaart te voldoen en bij het aanvaarden van het gebruiksrecht van het 

goed geen erfwinning. Bij overlijden van de kamerling moest het beste roerende goed dat op 

het erve aanwezig was ’t sy peert ofte koe, scaep, ketel, pot ofte cleet, so wel van vrouwen als 

van mannen’ aan de hofheer worden afgestaan. Bij vrijkoop moesten ook zij voor wederwissel 

zorgen. Op grond van hun geringe verplichtingen wordt aangenomen dat de kamerlingen tot 

de arbeidersklasse behoorden. Het was een groep horigen van wie na hun dood weinig te halen 

viel. De meeste kamerlingen in Twente behoorden tot de hof te Ootmarsum (Duitse Orde, 

Tempeliers). In het Twentse hofrecht van het jaar 1546 was een speciaal aanhangsel aan hen 

gewijd. De eigenhorigen waren geen beperkingen opgelegd in hun huwelijkskeuze. Bij 

overlijden vervielen alle roerende en onroerende goederen aan de hofheer. In dit opzicht 

verkeerden zij in dezelfde positie als belmundigen. 

Ootmarsum was  de oudste zuster onder de Twentse steden. Ze had in vroeger dagen de 

ridders van de Duitse orde geherbergd en was lange tijd de zetel van een Twentse drost. Van 

veel belang waren voorts de horige goederen van de Commanderij van de Duitse Orde te 

Ootmarsum. Later gingen deze horige goederen over in het bezit van het Huis Ootmarsum. 

Ootmarsum is – in tegenstelling tot wat de omvang doet vermoeden – een stad. Hengelo, 

Oldenzaal, Almelo, Enschede en nog veel andere plaatsen in Twente zijn groter. Maar 

Ootmarsum is en blijft een van de drie plaatsen in de  regio met stadsrechten. De geschiedenis 

van Ootmarsum is kleurrijk en boeiend. Over het ontstaan doen vele verhalen de ronde. 

 

Ootmarsum kan terugzien op een duizendjarige geschiedenis, al moet worden aangenomen 

dat het stadje verplaatst is en zijn oorsprong had in het even noordelijke gelegen gehucht 

Oud-Ootmarsum. Het zou de woonplaats zijn geweest van Ootmar of Odemar. In het voorname 

stadhuis met zijn zandstenen front wordt een schilderij bewaard van een gebaard en gekroond 

personage met onderschrift: ‘Odemarus, koning der Franken, Fundator der Stadt 

Othmersheim, so gestorven is anno 126’.  Het schilderij kan ontsproten zijn aan de fantasie 

van een schilder, precies weet niemand dat. In elk geval was het geen tijdgenoot van Odemar. 

Het schilderij is ook geenszins een bewijs voor het verhaal van de stichting van Ootmarsum 

of voor het bestaan van Odemar. Die was volgens de legende de heerser over de ‘Sicamber of 

Gelderse volken’. Hoewel het verhaal over hem in diverse boeken terug is te vinden, is het niet 

erg waarschijnlijk dat het klopt. Al was het maar omdat het koninkrijk van de Franken begint 

met het Merovingische Huis dat rond het jaar 400 werd opgericht. In het blad De Navorscher 

(nummer 3, 1853) staat een iets waarschijnlijker verhaal over Odemarus. Odemarus werd ook 

wel Odtmarus, Ortmar of Ortmir genoemd. Hij was geen koning van de Franken maar een 

prins. Een heerser over de Gelderse volken.  

 

In het stuk staat ook geschreven dat de naam Ootmarsum waarschijnlijk van de Marsaten 

(Maresaten) of Moerasbewoners is afgeleid. Hoe het ook zei, een deel van de erg oude 

geschiedenis van de stad staat wel beschreven in een document uit het jaar 917. In dat jaar 

overlijdt de – later heilig verklaarde – Utrechtse bisschop Radboud in Ootmarsum. Aan deze 

gebeurtenis herinnert nu nog de Radboutstraat. In het document is sprake van een kerkje of 

een kapelletje. Het is niet waarschijnlijk dat deze op dezelfde plaats stond als de huidige 

katholieke kerk. Waarschijnlijk stond deze in Oud-Ootmarsum.  Er is nog veel meer duisters 

in de historie van Ootmarsum. Zo staat het bijvoorbeeld niet vast wanneer precies de bisschop 
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stadsrechten verleende aan de nederzetting. Bekend is slechts dat bisschop Radboud, die van 

de jaren 899 tot 917 op de stoel van Sint Willibrord zat, er gestorven is en dat de plaatsnaam 

ook in zijn levensbeschrijving wordt genoemd. Bovendien dat na 1402 het stadje was omringd 

door een wal en een gracht. De loop van de vesting is om de oude kern met zijn bol- en 

rondlopende straatjes nog goed te volgen in de ronding van de Westwal en de Oostwal. Het 

Cremershuis uit het jaar 1656 en het Drostenhuis uit 1700 zijn er nog. Op verschillende erven 

staan nog open putten, zoals de Bergput. Ten zuiden van Ootmarsum ligt het Agelerbroek en 

temidden van hoge bomen de Hunenborch, de ovaalvormige walburcht uit de Karolingische 

tijd. De walburcht is in het jaar 1916 door de bekende Leidse archeoloog J.H. Holwerda 

opgegraven. Boeiend is het uitzicht van de Kuiperberg richting Fleringen, u kijkt uit over 

glooiende essen. Onder andere over de Ageler es, waar vroeger op de tweede maandag na 

Pinksteren de (rogge)brooduitdeling plaats had aan de armen. Het mooiste natuurschoon ligt 

ten noorden van Ootmarsum. 

 

Onder de buurtschap Nutter is het Springendal met bos, heide, waterbronnen, akkers en 

weiden in karakteristieke houtwallen en een erg bijzondere en oude flora met lobelia’s, 

gentianen en eenbes. Oud-Ootmarsum lag iets noordoostelijk van het huidige Ootmarsum, 

echter in 1196 werd deze plaats door Otto van Gelder grotendeels verbrand. Veel meer is er 

niet bekend over de vroegste geschiedenis van de stad. Over de naam wordt veel gespeculeerd. 

De naam Othmersheim  zou zijn samengesteld uit een persoonsnaam, het ‘heim’ zou verwijzen 

naar de heem, van een rijke man. Het gebruik van dergelijke ‘heim’-namen zou uit het 

Saksische verleden afkomstig zijn. Wat vervolgens de theorie over het bestaan van koning 

Odemarsum weer zou bevestigen. Een ding is zeker, over de vroegste geschiedenis van 

Ootmarsum is weinig zeker.  

 

In de middeleeuwen was Ootmarsum het centrum van de regio waar boeren uit de omtrek 

hun waren verkochten op de markt. Sinds de industriële revolutie brachten de boeren hun 

spullen niet meer naar de markt in Ootmarsum maar naar de opkomende industriestad 

Almelo. De boeren uit Ootmarsum brachten er eieren, zuivelproducten en voornamelijk uien. 

Hieraan dankt Ootmarsum haar bijnaam Siepelstad. Dat komt van het Duitse zwiebel. 

Tegenwoordig worden de vrijdagavond voor carnaval ‘siepels gehangen’. Dat houdt in dat de 

lokale carnavalsvereniging in de hele stad aan ieder huis siepels hangt met een briefje erbij 

met het carnavalsthema van het betreffende jaar. 

 

 

De Bisschoppelijke Hof Ootmarsum 
Leven in horigheid 
1332 
 

Als leenman van de keizer bestuurde de bisschop van Utrecht hele landstreken, waaronder 
Twente. Ook persoonlijk kreeg hij veel goederen in bezit. Voor het beheer van deze goederen 
stelde de bisschop speciale hoven in met aan het hoofd een hofmeier. De Hof van Ootmarsum 
was daarvan de belangrijkste in Twente. Hoewel de Hof al wel eerder zal hebben 
gefunctioneerd, komt de eerste vermelding uit het jaar 1332, met als hofmeier Ecbertus 
Tanckinc. 
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Genoemde hofmeier Ecbertus bestuurde de Hof tot 1360. Hij had twee broers: zij werden 
Henricus van Oetmersem en Bernardus van Oetmersem genoemd. Henricus was keizerlijk en 
pauselijk notaris en Bernardus was rentmeester van de bisschop over Twente, Salland en 
Drenthe. De functie van hofmeier bestond uit het voeren van de administratie, het innen van 
de opbrengsten van de boerenerven die behoorden tot de Hof van Ootmarsum en het spreken 
van recht over de bewoners van die erven. Deze hofhorigen waren in meer of mindere mate 
onvrij. Ze moesten de grond bewerken en mochten zich doorgaans niet ergens anders vestigen. 
Er bestonden verschillende graden van horigheid. De rechten en plichten van de horigen 
waren in de hofrechten vastgelegd. 

 
Iedereen die op een hofhorige boerderij woonde en werkte was aan dat erf gebonden. Een 
horige kon zich vrijkopen, waarbij hij een plaatsvervanger voor het erf moest regelen of de zorg 
voor het erf volledig moest afkopen. De hofhorigen waren verplicht 
zogenaamde herendiensten te verrichten, zoals maaidiensten en bodediensten. Hun pacht 

moesten zij afdragen waar het de heer beliefde, binnen het land van Twente. Bovendien 
moesten alle horigen ieder jaar op de hofdag komen om hun hofhorigheid te erkennen. 
Kwamen ze niet opdagen, dan stond hierop een boete en bij herhaling zelfs een 
verbeurdverklaring van hun gebruiksrechten op erf en goederen. Bij een huwelijk moest man 
of vrouw horig zijn of worden. Alle kinderen uit zo'n huwelijk waren ook horig, behalve de 
jongst geborene van een tweeling. Bij het overlijden van de horige had de heer recht op een 
deel van het roerend goed. De horige had ook enkele rechten. Zo mocht hij het gebruiksrecht 
van zijn erf verkopen aan zijn naaste bloedverwant in dezelfde horigheid. Ook mocht hij 
volgens het hofrecht zijn bezit schenken aan zijn kinderen met behoud van een lijftucht. Dit 
betekende dat één negende deel van de grond en een klein boerderijtje op het grote erf in zijn 
bezit bleef. De horige mocht zijn bezit verhuren voor de periode van zes jaar. 

 

 

De functie van hofmeier werd vaak uitgeoefend door een rijke boer, maar in Ootmarsum was 
dit een plaatselijk belangrijk persoon. Later werd dit ambt zelfs erfelijk binnen de familie Van 
Beverforde. De hofmeier had zelf ook veel grond en kon dit door wisselende diensten van de 
horigen laten bewerken. Alle rechtshandelingen betreffende de horigen moesten voor de 
hofrichter (hofmeier) passeren, die hieruit ook weer inkomsten had. In de 17de en 18de eeuw 
woonde de hofmeierfamilie Van Beverforde in het centrum van Ootmarsum, dichtbij de 
Bergvrede. Het oude pand, Grotestraat 15, bestaat nog en wordt het Van 
Beverfordehuis genoemd. 
 
Onder het Habsburgse bewind bleef de Hof Ootmarsum als koninklijk bezit voortbestaan en 
later in de republikeinse periode als domeingebied van de provincie Overijssel. In de tijd van 
de Verlichting ontstond er veel kritiek op de horigheid. In 1795 werden de Rechten van den 
Mensch en van den Burger gepubliceerd en werd de horigheid formeel afgeschaft. Praktisch 

was het nog niet zo eenvoudig om een eeuwenoud stelsel te ontmantelen. In 1827 begonnen 
de onderhandelingen over de afkoop van de rechten van de voormalige horige erven en de 
eigendomsverkrijging van de boerderijen. De voormalige horigen konden voor gemiddeld een 
derde van de waarde hun boerderij kopen en waren dan ook vrij van al hun verplichtingen en 
betalingen. De laatste hofmeier was Antony Vosding van Beverforde, die volgens eigen zeggen 
de grond van de hof in eigendom en de hofopbrengsten in onderpand had. Bij zijn overlijden 
in 1833 ging de grond naar zijn erfgenamen. Dit betekende het feitelijke einde van de Hof 
Ootmarsum. 
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Jan Hendrik van Bevervofde, hofmeijer van 1713 tot 1738. Het schilderij is in bezit van de 
stichting Wennemar Jan Engels van Beverforde te Zwolle. In bruikleen bij het 
openluchtluchtmuseum Ootmarsum. 
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De Bergvrede    

 

Mensen hebben de natuurlijke neiging om hun leefgebied als eigen territorium te beschouwen 
en als zodanig te markeren. Vaak werd deze grens gevormd door een afzetting of door bepaalde 
aanduidingen in het landschap. Door de tijd genomen verschilden deze afzettingen of 
begrenzingen. De oudste manieren in Twente waren afzetting met palissaden, landweren en 
zogenaamde laakstenen (grote keien) in het landschap. 

Landweren waren enkele of dubbel gegraven greppels met doorn- en ander struikgewas. Met 
een lengte van vele kilometers doorkruisten zij het platteland. De bedoeling was om indringers, 
zoals roversbenden en vijandelijke soldaten, weg te houden. Rondom Ootmarsum liggen nog 
verschillende restanten van landweren: in Agelo bij de Kipboomweg en bij de Hooidijk rechts 
naast de Paardenslenkte. Nederzettingen werden veelal afgezet met palissaden, aangepunte 
boomstammetjes die naast elkaar in de grond werden gedreven. Op bepaalde plaatsen, waar 
bijvoorbeeld een weg liep, was een opening in de versperring gelaten. Doorgang werd soms 
pas verleend na betaling van tol. Nadat de Utrechtse bisschoppen omstreeks 1000-1100 
steeds meer wereldlijke macht hadden gekregen, namen zij ook de verdediging van hun 
bezittingen ter hand. Geregeld moesten de bisschoppen samen met hun ridders en andere 
getrouwen gevechten voeren tegen concurrerende machthebbers als de hertog van Gelre. 

 

Rondom het kleine Ootmarsum was een palissade aangelegd met enkele doorgangen. Een akte 
uit 1393 in het oud-archief van Ootmarsum bericht over de Bergvrede, een verdedigingswerk 
bij de doorgang nabij de Grotestraat. Aangenomen kan worden dat de Bergvrede tussen 1100 
en 1200 gebouwd werd. Hij bestond uit een heuvel met een gracht er omheen. Zo'n heuvel 
werd een pool genoemd. Daarbovenop werd een houten toren in vakwerkstijl gebouwd. Rond 

dit gebouw stonden wellicht enkele kleinere bouwsels. Behalve voor verdediging of 
toevluchtsoord werd de toren misschien ook als woontoren gebruikt. De familie Van 
Sconenvelde had de toren in de  veertiende eeuw in bezit. De huidige namen Bergplein en 
Bergstraat herinneren aan deze Bergvrede. 

Door de ontwikkeling van belegeringswerktuigen voldeed een palissade niet meer als 
bescherming. De oplossing lag in ommuring of omwalling. Hiervoor moest de landsheer, de 
Utrechtse bisschop, toestemming geven. Waarschijnlijk is deze in de loop van de veertiende 
eeuw aan het stadsbestuur verleend. Het kleine Ootmarsum met de kerk in het midden en 
doorsneden door enkele doorgaande wegen, werd omgeven door een dubbel grachtenstelsel 
met daartussen wallen, waarop ondoordringbaar struikgewas was geplant. Twee poorten, de 
Houten Poort aan de zuidzijde en de Stenen Poort aan de noordzijde, gaven toegang tot de 
stad. Aan het begin van de vijftiende eeuw had de omwalling van Ootmarsum haar beslag 
gekregen. Na de verovering door prins Maurits in 1597 werden de vestingwerken volledig 
ontmanteld. Vandaag verwijzen alleen de namen Oostwal en Westwal nog naar de omwalling. 

 

De Simon- en Judaskerk 
 
Eeuwenlang werden in Twente natuurlijke materialen gebruikt om mens en dier onderdak te 
verschaffen tegen de weersinvloeden. De eerste kerkjes leken nog het meest op boerderijen. 
Door de groei van het christendom nam ook de behoefte aan geloofsruimte toe en zochten de 
bouwmeesters naar duurzamere bouwmaterialen om gestalte te geven aan het sacrale 
karakter van de kerk. De oplossing werd gevonden in het gebruik van zandsteen dat in 
Bentheim en Gildehaus ruim voorhanden was. 



 

38 

 

In 1195 werd het kerkje van Ootmarsum door Drentse huurtroepen van de graaf van Gelre 
verwoest. Men besloot een kerk van Bentheimer zandsteen te bouwen. Uit het naburige 
Westfalen werd een bouwmeester aangetrokken. In 1196 is men begonnen. Het westelijke 
deel van de huidige kerk is gebouwd in romaanse stijl, met zware zuilen en kleine 
boogramen. De bouw was een enorm werk. De zware Bentheimer zandsteen moest met 
paard en wagen aangevoerd worden! Een overlevering vertelt dat de gebruikte trekpaarden 
zelfs zeven jaar niet drachtig mochten worden. Bij de inwijding van de vernieuwde kerk in 
1406 werd deze opnieuw toegewijd aan de H.H. Simon en Judas, patroonheiligen van stad 
en kerk. 

De Bentheimer zandstenen toren met hoofdingang is er later aangebouwd. Deze is enkel nog 
bekend van oude tekeningen, omdat hij in 1839 wegens vermeende bouwvalligheid werd 
afgebroken. Omdat de parochie zeer groot was en bovendien zitplaatsen gebruikelijk werden, 
is de kerk enkele keren uitgebreid, nu in gotische stijl, met hoge ramen. Het grote 
priesterkoor was in 1491 de laatste uitbreiding. De kerk is architectonisch gezien een 
pseudobasiliek. Een basiliek is een driebeukige kerk, waarvan de middenbeuk uitsteekt 
boven de zijbeuken en voorzien is van vensters aan weerszijden. Maar bij de kerk in 
Ootmarsum is het plafond van de zijbeuken bijna even hoog als die van het middenschip, 
zodat daarin geen ruimte voor vensters overbleef. 

Opmerkelijk zijn de sleuven in de zuidmuur van de kerk. Een verklaring zou kunnen zijn 
dat de middeleeuwer geneeskracht veronderstelde in het slijpsel van een kerkmuur. In de 
oostmuur is een hagioscoop teruggevonden. Dit is een smal venster of gleuf in een 
kerkmuur, waardoor melaatse gelovigen de hoogtepunten van de eredienst konden 
meebeleven. Op diverse plaatsen in en buiten de kerk kan men in stenen nog de 
steenhouwermerken aantreffen. De vijftien gebrandschilderde ramen zijn geplaatst tussen 
1872 en 1979. De oudste zijn vervaardigd door F. Nicolas. Enkele bijzondere kunstschatten 
zijn de vergulde zilveren monstrans uit 1392, het houten Mariabeeld uit 1450 en de 
koormantel uit 1749. 

In een brief van een schoolmeester is te lezen dat de kerk in 1503 al een orgel bezat. In 
1626, bij de overname van de kerk door de gereformeerden, gebruikten zij het orgel eerst 
niet. In 1781 werd besloten een nieuw orgel te plaatsen; het oude vertoonde te veel 
mankementen. Dit orgel werd door de gereformeerden in 1810 meegenomen naar de nieuwe 
kerk aan de Ganzenmarkt. Na de teruggave van de kerk aan de rooms-katholieken werd in 
1812 door F.F. Epmann het huidige orgel gebouwd. 
 
Tijdens de kerkrestauratie van 1969 tot 1973 kreeg men de gelegenheid om een in 1964 
ontdekte grafkelder nader te onderzoeken. De vondst van enkele in elkaar gedrukte loden 
doodskisten met het wapen van de adellijke familie Van Heiden, bewoners van het Huis 
Ootmarsum, leidde tot de conclusie dat dit hun familiegraf was. De grafkelder is thans in 
gebruik als columbarium (urnenkelder). 

Tijdens de genoemde restauratie werd het interieur van de kerk, tot grote ontsteltenis van de 
parochianen, volledig veranderd. Het hoofdaltaar werd van het priesterkoor verplaatst naar 
een zijbeuk. De oude eikenhouten banken verdwenen, evenals de biechtstoelen, vele 
beelden, de kruisweg en muurschilderingen van het priesterkoor. De hoge gewelven werden 
licht geschilderd, waardoor het interieur minder somber en donker oogde. Geleidelijk aan 
heeft men enkele veranderingen teruggedraaid. Het altaar werd herplaatst en in 2003 
werden op de muren van het priesterkoor weer precies dezelfde schilderingen aangebracht. 
Ook de kruisweg, vele beelden en zelfs een verloren gewaande biechtstoel hebben weer een 
plek in de kerk gekregen. 
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•  

Priesterkoor (1) 

 

•  

Muurschildering 
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•  

Epmann orgel 

 

•  

Koormantel van Fabri 
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•  

Monstrans 

 

•  

Oude prent 
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•  

Groeven in buitenmuur 

 

•  

Hoofdingang 
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•  

Priesterkoor 

 

•  

Kruisribben 
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•  

Steunsteen 

 

 

 

•  

H.H. Simon en Judas Kerk 

 

 

In het centrum staat de katholieke Simon- en Judaskerk. Ze is in Westfaalse pseudo-

basiliekstijl gebouwd van Bentheimer steen en dateert uit de dertiende eeuw. Voor de kerk 

staat een standbeeld van acht ‘paoskearls’. Het beeld verwijst naar een eeuwenoud 

paasgebruik dat zich in Ootmarsum afspeelt. Met Pasen trekken acht mannen (paoskaerls) 

gekleed in lange regenjassen en gleufhoeden al zingend en dansend door de stad. Aan het eind 
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van de optocht wordt buiten de stad door de mannen een paasvuur ontstoken. Er zijn boeken 

volgeschreven over de herkomst en alle rituelen die bij dit gebruik komen kijken. Zo moeten 

de poaskearls niet alleen zingen en dansen, maar ook hout voor het paasvuur verzamelen, af 

en toe een borrel drinken, een sigaar opsteken en kinderen optillen. Er is een link met de 

katholieke Simon- en Judaskerk, die een centrale rol speelt in de rituelen. Voor de rol van 

poaskaerl word je gevraagd, moet je niet getrouwd zijn, in Ootmarsum wonen, rooms-

katholiek zijn en tenslotte moet je vier jaar beschikbaar zijn voor de taak.  

 

De Simon- en Judaskerk is in een aantal fasen opgebouwd en herbouwd. Het oudste gedeelte 

van de kerk is de westpartij in Romaanse stijl, waarvan de bouw rond het jaar 1200 is 

begonnen. Een merkwaardige stenen doodskist (sarcofaag) die in 1964 werd gevonden bij het 

aanleggen van de centrale verwarming, zou erop kunnen wijzen dat er voor 1196 nog een 

oudere kerk heeft gestaan. Deze is vermoedelijk verwoest door de Drenten die Ootmarsum 

toen brandschatten. Ze waren op weg om de Gelderse graaf Otto van Gelder te helpen bij diens 

beleg van Deventer. Vrij kort daarna is men begonnen met de bouw van de huidige Simon- en 

Judaskerk. Het gebouw is opgetrokken in zuiver Westfaals Romaansgotische stijl uit 

Bentheimerzandsteen en is voor Nederland een uniek voorbeeld van deze bouwstijl met zijn 

typische, gedrongen karakter. De verschillende bouwwijzen die men in de kerk terugvindt, 

laten duidelijk zien dat het gebouw in de loop van de jaren steeds is aangepast aan de 

behoeften van de gelovigen. Ondanks alle verbouwingen is de kerk de enige vertegenwoordiger 

van het vroege type hallenkerk. 

 

 

 

Paasgebruiken  
 

 

Wat er op Paaszondagmorgen gebeurde in Ootmarsum, wordt prachtig beschreven in het 

boek: 'Ons eigen volk in het feestelijk jaar', door D.J. van der Ven. Een citaat: 

 
Maar nimmer vergeet ik den Paaschzondagochtend 1921! Reeds vroeg is het toen voor mij dag 
geweest, want ik wilde getuige zijn van het opbouwen der groote Paaschmijt en dat geschied 
traditioneel in het schemergrauwe ochtendkrieken. Om vijf uur, toen de maancircel achter een 
zware wolk schuil ging, stapte ik door de Ootmarsumsche straatjes. Achter de groote gesloten 
niendeur hoorde ik een boerenknecht al zingen: 'dat nu het feest van Paschen is', gevolgd door 
een langgerekt 'halleluja’. Toen ik door de Paaschkampsteggen op de Paaschwei kwam, die 
gelegen is op de helling van den 75 meter hoogen Kuipersberg, waren daar reeds de Poaschkerls 
druk in de weer om onder voortdurend halleluja-zingen den brandstapel op te richten. Onderwijl 
werd het lichter en lichter, de grauwe nachtwolken tintten zich goudblond en uit het schuchtere 
rose verrees op eenmaal boven het dakensilhouet van Ootmarsum de stralende blijde 
Paaschzon, die heel het landschap gloriënd deed opengaan en in een ontroerend licht zette. 
Steeds hooger werd de Paaschmijt, tot al het hout omstreeks zeven uur lag opgestapeld en de 
eerste kramers al kwamen om hun stalletjes met Paaschkoek en sinaasappels op te richten. Als 
nooit tevoren en nooit daarna heb ik dien Paaschzondagochtend op de Ootmarsumse 
Paaschkamp het wonder meebeleefd van de natuuropstanding, triomfeerend in het nieuwe licht. 

 

Van der Ven heeft in het jaar 1926 in het Algemeen Handelsblad in de rubriek: 'Folkloristische 

Omzwervingen' het volgende geschreven over het gebruik op Paaszaterdag: 'De 

Paaschcommissie heeft persoonlijk onder het Gloria van de H. Mis de klokken geluid.’ 
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En even verder schrijft hij over de Paaszondag: 
     
Tegen negen uur in den ochtend kwam er meer Paaschvolk op de Paaskamp, waar de 
voorzanger van de Paaschcommissie al spoedig in het 'Christus  is opgestanden' den 
wijdingsvollen beurtzang inzette, die in tien coupletten de blijde uiting is van de vrome 
Twentsche volksziel over de opstanding van den Christus.’ In een statigen processiegang gingen 
ze stadswaarts om langs de van geslacht op geslacht overgenomen weg zingend hun 
'wekkerstocht' door de plaats te maken en in hun omwandeling van de kerk deze tevens te 
brengen in den magischen bancircel uit den heidenschen zonnecultus, al zal geen enkele 
vlöggelaar daarover ook iets kunnen vertellen. Tenslotte verzamelden al de zangers zich 
ongeveer kwart voor tien voor het deftige gemeentehuis om nog eenmaal uit volle borst de tien 
strophen met het veelmaals herhaald Halleluja te zingen, waarna allen zich ter kerke begeven. 
Omstreeks halftwee wordt deze zingende ommegang langs dezelfde straten herhaald, gevolgd 
door het om twee uur bijwonen van de vesper. 
 
In de jaren twintig was de hoogmis blijkbaar om tien uur. Later werd dat halftien en is nu sedert 

het jaar 1986 om halfelf. De Vesper was toen om twee uur en nu is het Lof om drie uur. 

 
Na het lof wordt door alle kerkbezoekers, begeleid met het orgel het 'Christus is opgestanden' 

in de kerk gezongen. Vervolgens trekt oud en jong naar de Paaschwei om zich bij kraampjes te 

vermaken en de kinderen overvloedig te tracteren op lekkernijen. Tegen vijf uur weerklonk, 

tussen het kermisgewoel en het geroezemoes, plotseling het opstandingslied. Eerst liepen er 

maar wat kleine kinderen achter de zingende commissie die steeds als in een magischen 

bancircelgang rond den hoogen stapel voortschreed, maar het duurde niet lang, of ook oudere 

jongens en meisjes, manslu en vrollu trosten samen, zoodat het Paaschgezang steeds 

machtiger aanzwol. Toen vrijwel alle Paaschkampganger zich in een ongeregelden troep 

hadden aangesloten, trok men door den modderigen Paaskampsteggen met een 500 tal plechtig 

zingende menschen stadwaarts. Bij den boterfabriek werd even halt gehouden: het 

belangrijkste moment van het geheele jaar voor den oudsten Poaschkerl. Ernstig als in een 

religieuze handeling bracht hij zijn linkerhand op den rug, welke dadelijk werd gegrepen door 

de rechterhand van het commissielid, dat achter hem liep en dat met hem dat jaar moest 

aftreden. Deze deed gelijk zijn voorganger, het derde, vierde, vijfde en zesde lid volgden en dan 

kwamen de twee jonge mannen die in de Vasten reeds waren aangewezen om het volgend jaar 

als commissieleden op te treden. 

 
Al vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw staat er geen enkele kraam meer bij het 

paasvuur. Het werd steeds moeilijker om er mensen voor te vinden en de opbrengsten liepen 

steeds verder terug. 

 

Voor de Eerste Paasdag zit het vlöggeln er weer op. Het wordt op Tweede Paasdag op nagenoeg 

identieke wijze herhaald. Sinds mensenheugenis wordt op deze wijze met Pasen in 

Ootmarsum het vlöggeln beoefend en er is geen enkele aansporing van een wereldlijke of 

kerkelijke overheid, een stichting of organisatie voor nodig om ieder jaar de draad weer op te 

pakken, nergens verschijnt een oproep. Spontaan sluiten de inwoners zich bij de acht 

poaskerls aan, zingen de twee paasliederen en beleven zo ieder jaar weer het oude gebruik. 

Het is voor de meesten namelijk niet alleen het deelnemen. Wordt een Ootmarsummer 

gevraagd waarom hij meedoet aan het vlöggeln, dan komt hij in de meeste gevallen met een 

wat vaag antwoord. Dat varieert van 'omdat ik dat reeds van jongsaf doe' tot 'zonder vlöggeln 

is mijn Paasfeest niet compleet.’ Wat is nu de oorsprong van dit voor de Ootmarsummer zo 

dierbare en voor de vele buitenstaanders unieke en enigszins mysterieus aandoende gebruik? 

In de loop van de tijd zijn er meerdere theorieën over verschenen, de een wat meer aannemelijk 

dan de ander, al die verklaringen hebben één eigenschap en één conclusie gemeen: het blijven 
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veronderstellingen. In elke visie klinkt het nut door. Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat 

daar een gedeelte van de oorsprong ligt. 

 

 

Vlöggeln  
 

 

Er zijn vijf theorieën en ook nu zal niet de definitieve versie worden aangedragen. Er werden 

door verschillende historici in totaal vijf theorieën aangedragen waarin een verband met het 

huidige vlöggeln wordt gezien. Het is niet onmogelijk dat het vlöggeln van heidense oorsprong 

is. In elk geval kenden de oorspronkelijk bewoners van deze streken, de Germanen, een 

gebruik dat er enige gelijkenis mee vertoont en dat daarom als basis voor het vlöggeln gediend 

zou kunnen hebben. Bij die Germanen werden meerdere afgoden aanbeden en om deze 

gunstig te stemmen, zegeningen af te smeken of om bescherming te vragen, werden op 

regelmatige tijden aan hen offers gebracht.  

 

Het was de gewoonte om vier keer per jaar een groot offer te brengen op een gewijde plaats in 

het bos of in een tempel. Bij deze vier offers werd de gehele dorpsgemeenschap betrokken. 

Eén van die offerplechtigheden vond plaats in het voorjaar – bij het naderen van de lente – 

dus omstreeks Pasen. Het offer werd gebracht bij een afgodsbeeld en wanneer de plechtigheid 

was beëindigd werd dat beeld rondgedragen. Men ging ermee naar de hele dorpsgemeenschap, 

waar het dan ook door alle huizen werd gedragen. Hiermee bracht men het heil dat was 

afgesmeekt bij de mensen thuis, zodat de bewoners, het vee en de oogst van de zegen konden 

profiteren. Het ronddragen van het afgodsbeeld gebeurde in de vorm van een reidans. Daarbij 

kwam het bovendien voor dat de deelnemers elkaar bij de handen pakten en zo als een 

menselijke slinger achter elkaar aan liepen.  

 

Het valt niet te ontkennen dat hierin elementen van het vlöggeln te herkennen zijn, zoals in 

een slinger achter elkaar lopen en het trekken door de huizen om de stiepel van een niendeur. 

Ook het feit dat men een rondgang om het paashout maakt en daarna gezamenlijk naar de 

stadsgemeenschap trekt, zou van het oude Germaanse gebruik afgeleid kunnen zijn. Een 

minder aannemelijke verklaring voor het vlöggeln is die, waarin wordt gesteld dat in de tocht 

die de zusters van het klooster te Weerselo vanaf de twaalfde eeuw naar Ootmarsum maakten, 

de oorsprong zou liggen. Sommige geschiedkundigen houden het voor wat de oorsprong van 

het vlöggeln betreft op de vroegere paasprocessies die in meerdere plaatsen in ons land werden 

gehouden. Ze werden in Twente het langst gehandhaafd.  

 

Bekend is de Enschedese paasprocessie die nog tot in de negentiende eeuw op tweede Paasdag 

plaatsvond en die wel de Emmausgang werd genoemd. De historici voelen zich in hun mening 

gesterkt door een beschrijving die pastoor J. Geerdink van het vlöggeln gaf: 'per modum 

processionis', op de manier van een processie. Ook enkele coupletten uit het paaslied 

'Christus is opgestanden' zouden volgens Geerdink wijzen op de vroegere paasprocessies. Ook 

wordt wel beweerd dat het vlöggeln een overblijfsel is van de laat Middeleeuwse 

geselprocessies. Tijdens de pestepidemie van het jaar 1350 werden door geselaars of 

geselbroeders processies gehouden in verschillende streken in Nederland. Men sloeg onderweg 

zichzelf en elkaar met gesels om door deze zelfkastijding de pest te verdrijven. Verder riepen 

de geselaars of flagellanten de mensen op tot boetedoening. 
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De overeenkomst met het vlöggeln is hier, dat ook bij de geselprocessies de deelnemers achter 

elkaar liepen. Verder lijken de woorden flagellanten en vlöggeln nogal op elkaar. Dat deze 

Middeleeuwse processies de basis voor het vlöggeln zouden hebben gevormd is echter zeer 

onwaarschijnlijk. Het flagellantisme werd namelijk op een gegeven moment door de paus 

verboden. De kerk was bang dat die opwellingen van zelfkastijding en godsdienstzin uit de 

hand zouden lopen. Dat in een katholieke streek als Twente zo'n kerkelijk verbod genegeerd 

zou worden ligt niet voor de hand. Tenslotte is daar nog een theorie, een hypothese van P. 

Abels, die de oorsprong van het vlöggeln ziet in de vreugde-uitingen van de katholieke 

inwoners van Ootmarsum over de herkregen godsdienstvrijheid in het jaar 1795. 'De 

katholieken verkeerden in een roes door een zeer nabij lijkende godsdienstvrijheid. Mogelijk 

dat zij daarom het feest van de Opstanding hebben aangegrepen om hun vreugde hierover te 

uiten door dansend en onder het zingen van oude, middeleeuwse liederen het dorp door te 

trekken. Dit tafereel zou zich dan vervolgens ieder jaar herhaald kunnen hebben', zo bouwt 

Abels heel voorzichtig zijn theorie op. Hij tracht hierin verder te bewijzen dat er voordien geen 

sprake was van paasgebruiken en zeker niet van vlöggeln. Hij is het daarbij eens met P.J. 

Meertens, die het onwaarschijnlijk vindt dat het vlöggeln tijdens de Reformatie (1635-1795) 

standgehouden zou hebben. De gereformeerden uit Ootmarsum en omgeving zouden zeker 

hebben geklaagd over deze 'paapsche stoutigheden', zoals ze meerdere uitingen van 

katholieken trachtten te onderdrukken.  

 

Dominee Jacob van Loo (1777-1797) maakte in zijn bekende dagboek geen melding van het 

vlöggeln. 'Met Pasen 1795 was er grote onrust in Ootmarsum. De vrijheidsboom was opgericht 

en Franse troepen hadden hun intrek genomen. Het hand in hand zingen was in die weken 

geen bijzonder verschijnsel. Het werd in alle Nederlandse gewesten gedaan rondom de 

vrijheidsboom. Ook in Ootmarsum, waar bovendien de katholieken op de avond vóór Pasen 

trachtten de sleutels van de kerk te bemachtigen.’  

 

De gereformeerden was immers de macht ontnomen maar hadden de sleutel van de kerk nog 

wel in hun bezit. Uit deze vreugderoes zou volgens Abels' theorie het vlöggeln kunnen zijn 

ontstaan. Hij gaat hierbij echter voorbij aan het feit, dat het vlöggeln van oudsher een 

folkloristisch en niet een zuiver katholiek gebruik is waaraan ook niet-katholieken deelnamen. 

Dat laatste wordt door oudere inwoners bevestigd. Zij kunnen zich herinneren dat ook Joodse 

en protestantse inwoners aan het vlöggeln meededen. Als zodanig wekte het niet de ergernis 

van bovengenoemde dominee op. Verder lijkt het huidige vlöggeln dat toch enigszins de devotie 

van een processie uitstraalt, in geen enkel opzicht op een vreugdedans bij het herkrijgen van 

de godsdienstvrijheid. Bovendien zijn onderdelen als het trekken om stiepels en door huizen 

en ook het optillen van kinderen niet verklaard.  

 

Verder is er sinds mensenheugenis geen spoor over de vreugde van godsdienstvrijheid in het 

vlöggeln aangetroffen. Met de vermelding dat sommigen het vlöggeln een min of meer 

gekerstende veldommegang zou zijn, moeten we concluderen dat geen der genoemde theorieën 

over de oorsprong van het vlöggeln het overtuigende bewijs levert. Men is misschien geneigd 

om voor de Germaanse rondgang te kiezen en wel om meerdere redenen. De Germanen gingen 

ook vanaf een gewijde plaats naar hun dorp om daar heil en zegen te brengen. De hele 

gemeenschap nam eraan deel en achter elkaar lopend trok men door de huizen. Een bewijs 

dat dit de oorsprong zou zijn ontbreekt, zodat deze wel voor altijd verborgen zal blijven. 

Samenvattend zou het paasgebruik van Ootmarsum een combinatie van heidense en 

christelijke gebruiken kunnen zijn. Paul Abels  stelt: 'ongeacht de reden en de tijd van 

oorsprong blijft het vlöggeln een traditie die het waard is in stand gehouden te worden.’ 
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In het midden van de zeventiende eeuw liet de Twentse drost Johan van Raesfelt twee wiksters 

arresteren. De vrouwen Tanken Geertie en Geeske van Getelen tot Ootmarsum waren in 

Oldenzaal aangehouden op beschuldiging van 'duyvelse konsten van wicken en geesten to 

verdrijven.’ Dat dit in die tijd nog als hoogst ernstig werd opgevat komt naar voren uit het feit 

dat de burgemeester van Oldenzaal het geen zaak voor het stadsgericht vond, maar de 

vrouwen wilde overdragen aan het hogere gericht van de drost. Jammer genoeg zijn over deze 

zaak verder geen archiefstukken voorhanden. Datgene wat men in de Achterhoek en Twente 

over deze vervolgingen hoorde heeft waarschijnlijk invloed gehad op het oplaaien van 

verdachtmakingen in eigen buurtschap of dorp. Dat leverde de onttoveringdeskundigen de 

nodige bijverdiensten op. Via informele waarschuwingen, boetes wegens smaad of verbanning 

werd de onrust gedempt. Zo werd de in Bentheim woonachtige en vanuit Twente 

geraadpleegde wikster Thrina van Soest in het jaar 1652 aangeklaagd en waarschijnlijk 

verbannen. De autoriteiten verliezen hun belangstelling voor de duivelbanners. Dat beeld 

komt ten minste naar voren uit de ‘Classicale Acta’ van Overijssel waarin opmerkingen of 

richtlijnen voor de praktijken van duivelbanners en wiksters in de eerste helft van de 

zeventiende eeuw snel in aantal afnemen en tenslotte geheel ontbreken. 

 

Nu zei men vroeger altijd dat er in Twente meer goud in, dan boven de grond te vinden was. 

Maar daar is in de loop van de jaren toch weinig van gebleken. Bij de grootscheepse 

ruilverkavelingwerken die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw bijna al het ruige onland 

ten zuiden van Ootmarsum in een saaie cultuursteppe hebben omgezet, is nooit de gouden 

wieg gevonden, die daar in het moeras verzonken zou zijn. 

Sagen over de Hunenborg spreken nog steeds tot de verbeelding. Zo gaat het verhaal dat de 

Hunnen tussen de burcht en Ootmarsum een zilveren straatweg hebben aangelegd. Verder 

zouden er ook diverse ondergrondse wegen naar de burcht leiden. Dit soort verhalen trokken 

in het verleden fortuinjagers aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele prehistorische 

monumenten in de omgeving al in vroege tijden zijn afgegraven door schatgravers. 

 

Meer dan zeven eeuwen heeft De Hunenborch verlaten in het moerassige Agelerbroek gelegen, 

voordat in het jaar 1887 het kanaal Almelo-Nordhorn er vlak langs gegraven werd. 

Tegenwoordig kun je vanaf de straatweg Oldenzaal-Ootmarsum de burcht gemakkelijk 

bereiken. Veel is er niet meer te zien, alleen uit de lucht bekeken is De Hunenborch nog wel 

spectaculair. Dan blijkt duidelijk de ringvormige aanleg van de hoofdburcht waarop een 

vierkante voorburcht aansloot. Het ontstaan en het doel van de burcht bleven – zelfs na 

onderzoek in het jaar 1916 – onduidelijk. In het einde van de jaren zeventig hebben 

archeologen daar meer helderheid in gebracht. Evenals de nu verdwenen Schulenborch bij de 

Windmolenbroek en de moerassen van het Wendelgoor (Almelo) was de Hunenborch een 

Middeleeuwse walburcht. Namen als Hoog Schuilenburg en de Schuilenburgsweg, 

Schuilenburglaan en Schuilenburgsingel herinneren ons aan het feit dat er een kasteel was 

bij de moerassen en de ondiepten van het Wendelgoor. Het kasteel is waarschijnlijk gesticht 

in de Karolingische tijd. Het was een vluchtburcht voor de inwoners van de naburige dorpen 

die zich er in veiligheid konden brengen in gevallen van nood. Misschien een grensversterking 

van de Overijsselse landsheer, de bisschop van Utrecht. 

 

De Hunenborch, in het Volterbroek bij Ootmarsum gelegen, is nu eigendom van de Vereniging 

Oudheidkamer Twente. Uit het onderzoek van J.H. Holwerda blijkt dat De Borch omtrent de 

Karolingische tijd werd gesticht en het belangrijkste gedeelte van een verdedigings- en 

woontoren moet zijn geweest. De Hunenwal in de Posselenhoek, noordelijk van Ootmarsum 
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is een van de mooiste landweren die ik ooit zag. 

 

In Ootmarsum (en ook in Denekamp) wordt met de pasen het lied ‘Christus is opgestanden’ 

gezongen. Al naar het jaargetijde wordt elke zaterdag tussen zestien en achttien uur de week 

uitgeluid (1960). Volgens oude gewoonte moet tegen dat tijdstip de straat ‘gekeerd’ (met de 

bezem schoongeveegd) zijn. Deze klokkentraditie is ook de oorsprong van het straatvegersfeest 

in Holland Michigan, welke stad is gesticht in 1847 door de Afgescheiden Gemeente van 

Hellendoorn, die destijds onder de hoede van hun predikant naar Amerika uitweek. In 

Denekamp worden de klokken tijdens kerkelijke feestdagen (Pasen, Kerstmis, Oudejaar) 

volgens een bepaald ritme geluid. Hiervoor is en bepaalde groep dorpelingen van een bepaalde 

buurt belast. Ze lossen elkaar bij toerbeurt af. 

 

De graaf Van Rechteren te Almelo was tevens heer van Schuilenburg, bij Hellendoorn. Hij 

bezat daar een havezathe en daarmee eveneens het recht van tol over de weg en het water. 

Schuilenburg lag op een kruispunt van de waterweg de Regge en de belangrijkste landweg van 

Zwolle op Twente en vandaar op het Duitse achterland, zodat dat een behoorlijk bedrag aan 

tolgeld opleverde. Bij Schuilenburg bezat de graaf eveneens een tweetal molens – hij beschikte 

over het molenrecht - een water- en windmolen. Op 15 maart 1784 werden de condities van 

de verpachting van de twee molens voor de tijd van zes jaar opgemaakt. Helaas is de naam 

van de pachter niet genoemd. In 1785 was de windkorenmolen nog voorzien van ‘een nieuw 

werk’ en begin 1786 was dezelfde windmolen afgebrand (oorzaak onbekend) en moest er dus 

een nieuw exemplaar komen. Een groot aantal houten onderdelen kwam uit de omgeving van 

Ootmarsum. De graaf van Almelo had in Ootmarsum goede kennissen: de drost, Georg Willem 

Amelung en diens compagnon in houtzaken: Egbert van Laar, burgemeester en koopman.  

 

Voor de  bouw van de molen werd de bekende molenbouwer Bernardus ten Bos uit Oldenzaal 

aangetrokken. Het dagboek van J.C. Droghoorn uit Ootmarsum vermeldt op 29 april 1791 

dat Ten Bos ‘op aanstaande Dingsdag den 3 mey de reyze aanneemt naar Dortmund om een 

nieuwe windkorenmolen te maken’. Een van de dochters van de drost Sigismund Vincent 

Lodewijk Gustaaf von Heyden Hompesch, wonende op de vroegere Commanderie van de 

Duitse Orde, ook wel genoemd het Huys Ootmarsum, was in 1780 getrouwd met de zoon 

Frederik Lodewijk Christiaan (1748-1814) van de Almelose graaf. De drost beschikte in zijn 

vijfentwintig hectare grote Wildbaan over veel en zwaar hout dat blijkbaar ook geschikt was 

voor molenbouw. In Ootmarsum was voor de Admiraliteit van Westfriesland en het 

Noorderkwartier sinds 1774 Georg Willem Amelung, een Duitser, als commies voor de 

Convooien en Licenten, werkzaam. Hij werkte al in 1760 als zelfstandig ondernemer (als 

Kriegscommissar: legerfoerier) in Overijssel. In deze functie bevoorraadde hij (samen met zijn 

broer Anton) het Duitse leger met graan en hooi.  

 

In Duitsland woedde toen de zevenjarige oorlog (1756-1763) waardoor geen scheepsverkeer 

over zee mogelijk was. Vanuit de Hollanden werd graan en hooi door de provincie Overijssel 

vervoerd, waardoor Amelung veel mensen kende en veel mensen hem kenden. Zo had hij ook 

kennis gemaakt met en het vertrouwen gewekt van de gravin van Almelo en verzorgde hij sinds 

1774 haar financiële zaken. Amelung kon goed overweg met de drost; aan zijn voorspraak had 

Georg Willem de baan als kommies te danken. Ook was hij goed bevriend met een lid van de 

Ootmarsumse regentenfamilie Van Laar. Met deze Egbert handelde hij in hout. Georg Willem 

liet bij zijn dood zijn bezit na aan de familie Egbert van Laar en aan broer Anton. Deze kregen 

hierover onenigheid. Dit leidde tot het aantrekken van diverse advocaten, waaronder Jan 

Willem Racer te Oldenzaal. In het archief van Racer zijn veel zaken, waaronder de bouw van 
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de molen, bewaard gebleven. 

 

Ten tijde van de Hanze (dertiende eeuw tot het begin van de zeventiende eeuw) bestond er een 

Oost-Nederlandse schrijftraditie die later weer verdween. Enkele bekende werken in die 

schrijftaal zijn van de hand van de advocaat Melchior Winhoff. Hij is in 1500 geboren in 

Oldenzaal en werd later burgemeester van Ootmarsum. Zijn ‘Lantrecht der Thwenthe 

declareert’ verscheen tussen de jaren 1521 en 1529 en het ‘Lantrecht van Averissel’ verscheen 

in 1559. In de zeventiende en achttiende eeuw verviel deze Oost-Nederlandse schrijftraditie. 

Ook nu nog vindt men nog oude opschriften, bijvoorbeeld op balken boven de niendeuren van 

boerderijen.  

 

We kant maken. Segget mi Dat Et Alman To Dancke Si. 1544 

 

Vindplaats: eiken balk in het Palthehuis te Oldenzaal. 

 

 

Na de val van Jeruzalem in juli 1187 toen – in het jaar 1291 – het hele Heilige Land weer 

onder mohammedaanse heerschappij kwam, vestigden de Tempeliers hun nieuwe 

hoofdkwartier op Cyprus. Omdat er niet langer bereikbare, ongelovige gebieden te veroveren 

waren richtten zij hun aandacht op Europa. Een eeuw eerder hadden de Tempeliers het 

initiatief genomen tot de oprichting van een andere religieus-militaire orde, de Duitse orde. 

Daar schiepen zij hun eigen onafhankelijke vorstendom: de Ordenstaat of het Ordenland, dat 

bijna het hele Oost-Baltische gebied – van Pruisen tot de Finse Golf – omvatte. Ze vestigden 

zich dus ook in Ootmarsum. Mariënburg, de stad van Onze Vrouwe (Maagdenstad) was de 

hoofdstad van de Duitse orde. De betrekkingen tussen de Duitsers en de Tempeliers zijn niet 

zo verstoord als die tussen de Tempeliers en de Hospitaalridders die als aasgieren zitten te 

wachten op de opheffing van de Tempel teneinde zich van de bezittingen ervan meester te 

maken. Een ander verhaal van de oprichting van de Duitse orde is dat de orde in Palestina in 

het leven werd geroepen in opdracht van de Duitse keizers als tegenwicht tegen de Tempeliers. 

De Duitse orde werd al snel naar het noorden ontboden om het binnenvallen van Pruisische 

barbaren een halt toe te roepen. En dat deden ze zo goed dat ze in de loop van twee eeuwen 

tot een staat uitgroeiden die zich over het gehele Baltische gebied, over Polen, Litouwen en 

Lijfland uitstrekt. Ze stichten Königsberg en worden slechts één keer, door Aleksander Nevskij 

in Estland, verslagen. Zo rond de tijd dat de Tempeliers in Parijs worden gearresteerd maken 

ze Mariënberg tot de hoofdstad van hun rijk. Als er al een plan van het spirituele ridderschap 

bestond om de wereld te veroveren dan hadden de Tempeliers en de Duitsers de invloedsferen 

onderling verdeeld. Door toedoen van de hervormingen van Luther is de Duitse orde uiteen 

gedreven. De Fransen trachten de verspreide gelederen weer bijeen te krijgen. Juist in 

Duitsland voltrekt zich de grootste ellende. Vanaf het moment dat de manifesten 

(schotsschriften) verschijnen rond het jaar 1621 worden de auteurs bedolven onder reacties.  

 

De Engelsen trachten zich in het debat te mengen, het te sturen. Het is niet toevallig dat 

Robert Fludd, een Engelse Tempelier, binnen één jaar drie werken schrijft waarin hij de 

volgens hem juiste interpretatie van de manifesten geeft. De reacties zijn niet meer te stuiten, 

de Dertigjarige Oorlog is begonnen. Pater Marin Mersenne verklaart wanneer hij Fludd 

aanklaagt dat deze van hetzelfde laken en pak is als de ‘Atheus Magnus’ van ene Postel. 

Bovendien schijnt het dat Dee en Postel elkaar in het jaar 1550 ontmoet hebben. Nu verklaart 

Postel dat de koning van Frankrijk de enige wettelijke pretendent is voor de titel Koning van 

de Wereld. De reden is omdat de koning direct afstamt van de oudste zoon van Noach. En 
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omdat Noach de stichter is van het Keltische geslacht en dus van de beschaving van de 

druïden. Nog afgezien van het feit dat Postel verliefd werd op een oude vrouw, Johanna, en in 

haar de goddelijke Sophia (het Griekse woord voor wijsheid) ziet, moet die man ze toch niet 

allemaal op een rijtje hebben gehad. Let wel, hij had machtige vijanden, ze hebben hem een 

hond genoemd, een execrabel (afschuwelijk) monster, riool van alle ketterijen, iemand die 

bezeten was door een legioen demonen. En toch ondanks het schandaal met Johanna houdt 

de inquisitie hem niet voor een ketter maar voor een amens, een beetje getikt zogezegd. Ze 

durven de man niet ten gronde richten omdat ze weten dat hij de spreekbuis is van de 

Tempeliers. Postel is de grootmeester van de Franse kern.  

 

De keurvorst van Palts is door de Spanjaarden verslagen, het Palatinaat (Paltsgraafschap) en 

Heidelberg worden gebrandschat, Bohemen staat in brand. De Engelsen besluiten uit te 

wijken naar Frankrijk en het daar te proberen. En dat verklaart waarom de Rozenkruisers in 

het jaar 1623 met hun manifesten in Parijs op duiken. En ze doen de Fransen in grote trekken 

hetzelfde aanbod als ze de Duitsers hebben gedaan. En wat lezen we in de schotsschriften, 

die tegen de Parijse Rozenkruisers geschreven werden door iemand die hen niet vertrouwde 

en verwarring wilde zaaien. Dat ze aanbidders van de duivel waren en er werd geïnsinueerd 

dat ze in Marais bijeenkwamen. De Marais in Parijs is de wijk van de tempel en de wijk van 

het joodse getto. Ook staat in de schotsschriften dat de Rozenkruisers contacten onderhouden 

met een Spaanse kabbalistensekte, de Alumbrados. Richelieu beschikt via Naudé over 

vertrouwelijke informatie en wil een vinger in de pap hebben. Hij komt met een leger 

tussenbeide en zaait nog meer verwarring. En twee andere feiten zijn niet te vergeten. In het 

jaar 1619 komt, na zesenveertig jaar stilte, het kapittel van de ridders van Christus in Tomar 

bijeen. In het jaar 1573 waren ze bijeen gekomen om, na verondersteld mag worden, 

voorbereidingen te treffen voor de reis naar Parijs, samen met de Engelsen.  

 

Na de affaire met de Rozenkruisers komen ze nogmaals bijeen om te bepalen welke lijn er 

dient te worden aangehouden. Of ze zich bij de operatie van de Engelsen zullen aansluiten of 

andere wegen zullen inslaan. Nog voor de ontmoeting van het jaar 1584 misloopt, was John 

Dee zich gaan bezighouden met carthografische studies en het bevorderen van 

ontdekkingsreizen over zee. En in overleg met wie? Met Pedro Nuñez, de koninklijke cartograaf 

van Portugal. Dee geeft de aanzet tot de ontdekkingsreizen naar Cathay via de noordwestroute, 

investeert geld in de expeditie van Frobisher, die doorstoot naar de pool en terugkeert met een 

Eskimodame, die iedereen voor een Mongoolse houdt. Dee hitst Francis Drake op en zet hem 

ertoe aan een reis rond de wereld te maken, wil dat er in oostelijke richting gevaren wordt 

omdat het oosten het begin van alle occulte kennis is. Dee is niet zozeer geïnteresseerd in de 

ontdekking van de plaatsen, als wel in hun cartografische registratie. Dat is de reden dat hij 

gewerkt heeft in overleg met de grote carthografen Mercator en Orthelius. Het lijkt erop alsof 

hij uit die fragmenten begrepen had dat de uiteindelijke reconstructie zou leiden tot de 

ontdekking van een kaart en dat hij trachtte die op eigen kracht te vinden. Het ziet er naar 

uit dat Dee de boodschap alleen wil reconstrueren om daarmee de andere kernen te 

overvleugelen. Het tekent de opkomst van een burgerveroveraar, de aantasting van het 

solidariteitsprincipe waarop het spirituele ridderschap berustte. 

 

In het Lonneker markeboek wordt ook melding gemaakt van Vastenavondgebruiken in de 

zeventiende eeuw. Bij Vastenavond gaat het om de vooravond van de grote vastenperiode. Het 

gebruik van avond of nacht geeft de oude gewoonte aan, feestdagen te laten starten met de 

zonsondergang van de vorige dag. Het festijn duurde dus in feite één avond, terwijl carnaval 

(dezelfde periode) drie dagen duurt. Daarna volgt de veertig dagentijd: Christus in de woestijn, 
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in verzoeking gebracht door de Satan. In de brief aan de Corinthiers maant Paulus zijn gehoor 

tot ware wijsheid, met de woorden: ‘Indien iemand onder u meent wijs te zijn, hij worde dwaas 

om wijs te worden.’ De Oldenzaalse taalkundige Ton Agterbos ziet het zo: ‘Ieder mens wordt 

uitgenodigd om zich in het feestgewoel te begeven.’ Dit beklemtoont de christelijke zingeving 

van Vastenavond en het jongere carnaval. Voor katholieken gold de in het jaar 1967 buiten 

werking gestelde vastenwet (o.m. het verbod om op vrijdag vlees te eten). 

 

D.J. van der Ven noemt de vermomming als vos van drie boerenknechten uit Volthe een 

‘heidens element’. Het woord vos betekent ‘het dier met de staart’. De boerenknechten uit het 

eenvoudige Volthe hadden anno 1643 in het gericht Oldenzaal ‘teeghens verbodt met een 

vossenvel geloopen’.  

 

Het is interessant dat in het Zwarte Woud de jonge dames op vastenavond met vossenstaartjes 

het publiek langs de straat onder de neus kietelden (1970). De meisjes droegen prachtige 

houten maskers en dansten op straat en met rinkelende bellen. 

 

Een en ander wijst er op dat tussen vossen en het schone geslacht een erotische verband 

bestaat. Verder staat in het Twickelse strafprotocol in 1644 opgetekend: ‘In ’t gericht 

Ootmarsum N.N. met een vossenvel gelopen en op vastelavond insolentie (insolent is 

onbeschaamd, onbeschoft) bedreven.’ Typerend is dat deze vermeldingen uit het steeds 

katholiek gebleven Oost-Twente stammen. Vastenavond bleef een uiting van trouw van de 

parochianen. 

 

Volkskundige en journalist Adriaan Buter weet te berichten dat Buurser jongens in het 

verleden een ‘vastenoavenshoes’ in Altstätte aantroffen, waar jongeren een gastvrij onthaal 

kregen. De religiekaart verklaart ook het verschil tussen het sterker protestantse Buurse en 

het katholieke Altstätte, waar het ‘rijke roomse leven’ voor vertier zorgde. Tijdens deze 

vastenavondsviering kwam ook een andere schertsfiguur zijn opwachting maken: ‘nen dokter 

oet Paries, den was geleerd en woonderwies, kon ogen oetstekken en taande oetbrekken, maar 

de pien dee mocht de duivel lien.’ In de Munsterlandse gastvrije behuizing werden grappen en 

grollen gemaakt die contanten opleverden voor de gemaakte onkosten. De Twentse jongeren 

van toen lieten zich met een bezem inzepen. Deze vorm van collecteren zette men in Twente 

nog een tijdje voort om feestelijke lekkernijen te bekostigen. 

 

Het bakken en barden speelde zeker een rol. Bij Huize Ootmarsum, evenals op het Stift in 

Weerselo was het gebruikelijk dat boeren als pacht in natura Vastenavondhoender leverden. 

De ‘high society’ bleef graag lekker schransen gedurende de ‘Vette Dagen’ voor Vastenavond. 

 

Het register van 'peerden, verckens, schapen en de ymen' van het jaar 1602 noemt als marken 

waarin schapenteelt voorkwam: 

 

-  Heerlijkheid Almelo: Wierden, Hoge Hexel, Vriezenveen; 

-  Landgericht Kedingen: Enter, Notter, Zuna, Rectum, Elsen, Goor, 

   Diepenheim en Markelo; 

-  Landgericht Ootmarsum: Vasse, Mander, Hezinge, Nutter,  

   Oud-Ootmarsum en Agelo.  

 

Johan Derk Van de Capelle uit Appeltern wil toetreden tot de Ridderschap in Overijssel. Zijn 

rekest wordt afgewezen. De onverzoenlijke houding van de Ridderschap heeft geleid tot een 
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collectief nee. De Ridderschap is van oordeel dat zij een  

 

‘grote laagheid zou begaan die zij ten overstaan van het nageslacht niet kan verantwoorden, 

indien zij zich nu in een minnelijke onderhandeling voor voormelde heer zou inlaten. Men heeft 

immers in schotsschriften de in verband met deze zaak betrachte handelwijze van de 

Ridderschap tegenover het publiek in het meest ongunstige daglicht gesteld, en in de zwartste 

kleuren afgeschilderd, ten einde door dusdanige middelen de gunst van het ‘gemene’ volk te 

winnen, en voorzegde heer vrijspraak te verkrijgen van de door hem begane taxatoire en 

ongemesureerde handelingen’. 

 

De Ridderschap eist van Johan Derk ‘reparatie en satisfactie’ voor het Hof van Gelderland, 

zoals de stadhouder een jaar geleden geadviseerd heeft. Dat ook Zwolle zich, ondanks het 

beroep dat hij op de stad gedaan heeft, bij deze beslissing heeft aangesloten, grieft Johan Derk 

diep. De heren willen hem wel steunen wanneer zijn zaak gekoppeld kan worden aan die van 

de drostendiensten, maar voor hem persoonlijk steken zij geen vinger uit. Zijn verbittering 

geldt vooral burgemeester Rouse. Wanneer de drost van Twente na afloop van de landdag in 

1781 per koets terugkeert naar zijn landgoed te Ootmarsum, wordt er vanuit een hinderlaag 

met scherp op hem geschoten. Het portierraam is aan gruizelementen en het leren binnenwerk 

van de karos (staatsierijtuig) is ernstig beschadigd. Van Heiden Hompesch zelf blijft 

ongedeerd. 

 

In het jaar 1776 krijgt de drost van Twente, graaf Von Heiden Hompesch tot Ootmarsum, 

problemen met turfdieven. De klachten over deze mensen bereiken hem van diverse kanten. 

Deels gaat het om vreemden, maar deels zijn het ook mensen uit een ander drostambt. Ze 

vernielden de veengronden binnen de grenzen van de stad Rijssen moedwillig door 

 

 ‘aldaar bij dagen en nagten turf en brand (bovenste laag) te steken, die op een clandestine 

wijse met wagens en kruiwagens uit die gemeente in dit daar naast aangrensende over toe 

voeren’.  

 

Het gaat de Rijssense bevolking te ver. Men dreigt zo een bestaansmogelijkheid te verliezen. 

De drost wil wel helpen. Om paal en perk te stellen aan deze dieverij wordt vastgesteld dat 

tussen de Lichtenberg en de Keisersweerd, en vandaar naar de Borkeld tot aan het 

grondgebied van de marke Elsen, maar ook in het Witte Zand, ter hoogte van de erve de 

Biesterije, gelegen aan de grens met de marke Enter, niemand turf mag steken, veen mag 

roven of vernielen of afgraven. Dat alles op een boete van vijftig goudguldens. 

 

In juni 1593 was Huis Almelo in handen van de Staatsen, zoals blijkt uit een brief van Albrecht 

van Ittersum. De brief was gedateerd de datum 28 juni uit Zwolle gericht aan de hopman 

Jacob Muersz te Ootmarsum. Van Ittersum wijst de hopman erop dat Huis Almelo door de 

vijand, de Staatsen is ingenomen. En dat de Heer een half jaar geleden gestorven is en dat de 

weduwe, een familielid van de schrijver, een oude bejaarde dame is die als vruchtgebruikster 

het huis bewoond. En dat de inneming van het Huis niet met haar instemming is gebeurd. 

Van Ittersum herinnert de hopman eraan dat zij in het bezit van een vrijgeleide is van Zijne 

Excellentie en de Raad van State en verzoekt vriendelijk dat de onder hopman Muersz staande 

soldaten zich daaraan houden. 

 

De oudste van de zonen van Van Rechteren was geboren op 19 februari 1699. Hij was als 

Adolphus Philippus Zegerus Comes De Rechteren, baro d’ Almelo in september 1716 te 
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Deventer als student ingeschreven. In het jaar 1724 was hij met zijn vader in de Landdag 

geadmitteerd (admissie: toelating), volgde hem in de Heerlijkheid Almelo op, waarmee hij in 

april 1731 beleend werd. Hij was in het jaar 1735 tot de raad van de admiraliteit van de Maas 

benoemd. Hij overleed op 4 november 1771, slechts één dochter nalatend. Zijn zoon Frederik, 

die de eerste steen van de kerk gelegd had, was reeds in februari 1750 overleden. Veertig jaar 

was hij dus Heer van de Heerlijkheid en had hij alle aanleiding om zich in tal van geschillen 

betreffende zijn rechten te verweren. Een van de belangrijkste was de vraag of hem het hoge 

of lijfstraffelijke gericht over de inwoners van de Heerlijkheid toekwam, als deze buiten de 

Heerlijkheid zich aan een misdrijf schuldig hadden gemaakt. Twee Almelose schippers hadden 

in juni 1747 geweld gepleegd in Ootmarsum, daar een doodslag begaan, en waren voor de 

criminele vierschaar op het Huis Almelo gedaagd. Zij waren bij verschijnen in oktober direct 

in verzekerde bewaring gesteld. Inmiddels had ook de landdrost van Twente, van mening dat 

de zaak alleen te zijner beoordeling stond, de uitlevering geëist. Hangende de uitspraak over 

de bevoegdheid waren de twee gevangenen in februari 1748 uit hun detentie op Huis Almelo 

ontsnapt. De vergadering van Ridderschap en Steden had het recht van de Heer van Almelo 

in twijfel getrokken en de uitlevering van de gevangenen aan de drost geëist. De Heer van 

Almelo liet daarop door de bekende jurist J. Schrassert de ‘Deductie van de rechten’ opstellen 

(1749) en riep de tussenkomst in van de erfstadhouder. Deze overleed (1751) zonder een 

beslissing te hebben gegeven, waarna eerst in het jaar 1754 een minnelijke oplossing werd 

gevonden. 

 

Er zijn een hele reeks verboden tegen de rooms-katholieke godsdienstoefeningen en pas in het 

jaar 1732 kwam er een milder klimaat. Op 24 juni 1732 kwam er een plakkaat van de Staten 

van Overijssel waarbij de toelating van de rooms-katholieke geestelijken en het houden van 

godsdienstoefeningen nader wordt geregeld. De Kroezenboom-tijd duurde dus honderd jaar, 

van 1632 tot 1732. Uit de kerken verdreven kwamen de rooms-katholieken bijeen in 

boerenschuren of in de huiskapellen van onder andere Huis Espelo, Huis Eschede (Eeshof), 

Huis Herinckhave. Wanneer een bijeenkomst op die plaatsen te gevaarlijk werd dan ging men 

over de grens of kwam bijeen onder de Kroezeboom. Op de bijeenkomsten stond een hoge 

boete en gevangenisstraf.  

 

Vooral na de Munsterse oorlogen van de jaren 1665-1666 en 1672-1674 was de verbittering 

ten top gestegen. De bisschop Bernhard von Galen had namelijk de kerken weer teruggegeven 

aan de rooms-katholieken. Na de oorlog met de bisschop van Munster werden de kerken weer 

afgenomen en ook de naleving van de plakkaten werd met grote strengheid doorgevoerd. 

Vooral de drost van Twente te Ootmarsum, Heiden Hompesch, heeft grote naam gemaakt in 

de vervolging van de rooms-katholieken. In de rustige omgeving van de Kroezeboom in de 

Fleringer Es was er nog het minste gevaar. Daar kwamen de wegen van alle kanten samen en 

kon men de verspieders en dienders van de drost gemakkelijk zien aankomen. Men kon op 

tijd verdwijnen om niet gearresteerd te worden. Vooral voor de priester die de dienst leidde 

was de afstand naar de grens niet ver en de omgeving was betrekkelijk veilig. De streek heet 

nu nog steeds de ‘Weuste’. Pastoor Henricus Smithuis (1680-1726) is de grote missionaris 

van het noorden van Twente geweest. Hij was pastoor te Ootmarsum maar heeft daar slechts 

korte tijd gewoond. Aan de overzijde van de grens bij de Striepe (Manderveen-Vasse) bouwde 

hij een kerk bij Scholte Nielink en hij woonde te Halle op het erve Holthuis. 

 

Op de drempel van de Ageler Es, achter een onmetelijk korenveld dat heen en weer golfde in 

de strakke wind, verschenen de torentjes van Ootmarsum aan de horizon. Midden in die 

golvende zee, op een eilandje, bogen de boeren uit de buurtschap  om te bidden voor het 
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gewas. Op een kruiwagen lagen roggebroden, bestemd voor de armen. Een straathond 

aanschouwt de brooduitdeling op de Ageler Es zonder te verroeren.  

De traditionele oude gebruiken in Twente beleven een moeilijke tijd. Zelfs in de dorpen en op 

het platteland raken gewoonten buiten gebruik. Zo meldde Johan Buursink in het jaar 1973 

het verdwijnen van ‘et roondgoan met ni’joor’ in Twekkelo. Zo verdween ook de brooduitdeling 

op de Ageler Es. 

 

De brooduitdeling is een zeer oud gebruik dat zich afspeelt op de Ageler Es. Hier werden 

vroeger, op maandag na Beloken Pinksteren, door boeren met een aandeel in de marke broden 

uitgedeeld aan armen. Hoewel de de aankleding van de ceremonie in 1956 enigszins gewijzigd 

werd, komen de boeren op die middag nog elk jaar bijeen om te bidden voor een goede oogst 

en ‒ in plaats van brood ‒ geld te schenken aan minder bedeelden. De plechtigheid speelt zich 

af op een open plek aan de Zonnenbergweg, op ongeveer een kilometer ten zuidwesten van 

Ootmarsum. De door hoge eiken en wat lagere begroeiing gemarkeerde plaats van handeling 

staat bekend onder de naam "'n Boaken". 

 

De Ageler Es bood op de eerste maandag na Beloken Pinksteren jaar in jaar uit hetzelfde 

beeld. Vanuit verschillende richtingen verzamelen 's middags om ongeveer twee uur een 

dertiental boeren, erfgenamen of aandeelhouders van de marke Agelo, zich op deze plaats. Zij 

komen via zandwegen en paadjes over de glooiende esgronden aangelopen. Elke boer heeft 

een groot roggebrood bij zich, dat hij aan een stok gestoken over de schouder meedraagt. 

Intussen staat een groep armen de gebeurtenissen af te wachten. Voorafgaand aan de 

brooduitdeling nodigt één der oudere boeren alle aanwezigen uit neer te knielen om te bidden. 

Boeren en armen knielen tezamen neer op de esgrond, waarna de stilte over de menigte daalt. 

Hierna worden de gegadigden geteld en de broden verdeeld. Zo nodig worden ze ter plaatse 

met een zakmes in stukken gesneden, opdat ieder krijgt wat hem toekomt. Als alles eerlijk 

verdeeld is, knielen de aanwezigen nogmaals neer voor een gebed. In de hoop dat Gods zegen 

op hun oogst mag rusten, keren de boeren terug naar hun boerderijen en de armen gaan 

voorzien van broden huiswaarts. 

 

Om de oorsprong van de jaarlijkse plechtigheid op de Ageler Es te verklaren, gebruikte men 

jarenlang een beschrijving uit het jaar 1874. Hierin lezen we dat in het jaar 1738, op 21 juni, 

een "donderschoer" (onweersbui) overkwam waaruit veel regen en hagelstenen zo dik als 

"doeveneier" (duiveneieren) vielen. Daardoor was er grote schade aan huizen en veel 

roggevelden en ander gewas werden verwoest. In een holtink, een vergadering van eigengeërfde 

boeren, besloot men tot jaarlijkse liefdegiften, in de hoop dat men zo in het vervolg gespaard 

zou blijven voor dergelijk natuurgeweld. Inmiddels is gebleken dat de brooduitdeling veel 

ouder is. Ook in vroegere tijden was er al sprake van armenhulp. In diverse steden en marken 

was armoedebestrijding in de vorm van uitdelingen gebruikelijk. Zo is bekend dat in 1672 een 

zekere Neej Telle in Klein Agelo twintig daalders naliet aan het armengilde. Oude 

weerrapporten bevatten geen enkele aanwijzing dat er in de zomer van 1738 een vreselijk 

"donderschoer" plaatsvond bij de Ageler Es. 
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De brooduitdeling op de Ageler Es 
Armenhulp in 1672 

 

De brooduitdeling is een zeer oud gebruik dat zich afspeelt op de Ageler Es. Hier werden 
vroeger, op maandag na Beloken Pinksteren, door boeren met een aandeel in de marke broden 
uitgedeeld aan armen. Hoewel de aankleding van de ceremonie in 1956 enigszins gewijzigd 
werd, komen de boeren op die middag nog elk jaar bijeen om te bidden voor een goede oogst 
en ‒ in plaats van brood ‒ geld te schenken aan minder bedeelden. De plechtigheid speelt zich 

af op een open plek aan de Zonnenbergweg, op ongeveer een kilometer ten zuidwesten van 
Ootmarsum. De door hoge eiken en wat lagere begroeiing gemarkeerde plaats van handeling 
staat bekend onder de naam "'n Boaken". 

De Ageler Es bood op de eerste maandag na Beloken Pinksteren jaar in jaar uit hetzelfde 
beeld. Vanuit verschillende richtingen verzamelen 's middags om ongeveer 2 uur een 
dertiental boeren, erfgenamen of aandeelhouders van de marke Agelo, zich op deze plaats. Zij 
komen via zandwegen en paadjes over de glooiende esgronden aangelopen. Elke boer heeft 
een groot roggebrood bij zich, dat hij aan een stok gestoken over de schouder meedraagt. 
Intussen staat een groep armen de gebeurtenissen af te wachten. Voorafgaand aan de 
brooduitdeling nodigt één der oudere boeren alle aanwezigen uit neer te knielen om te bidden. 
Boeren en armen knielen tezamen neer op de esgrond, waarna de stilte over de menigte daalt. 
Hierna worden de gegadigden geteld en de broden verdeeld. Zo nodig worden ze ter plaatse 
met een zakmes in stukken gesneden, opdat ieder krijgt wat hem toekomt. Als alles eerlijk 
verdeeld is, knielen de aanwezigen nogmaals neer voor een gebed. In de hoop dat Gods zegen 
op hun oogst mag rusten, keren de boeren terug naar hun boerderijen en de armen gaan 
voorzien van broden huiswaarts. 

 
Om de oorsprong van de jaarlijkse plechtigheid op de Ageler Es te verklaren, greep men 
jarenlang terug op een beschrijving uit het jaar 1874.Hierin lezen we dat in het jaar 1738, op 
21 juni, een "donderschoer" (onweersbui) overkwam waaruit veel regen en hagelstenen zo dik 
als "doeveneier" (duiveneieren) vielen, waardoor grote schade aan huizen ontstond en veel 
roggevelden en ander gewas totaal werden verwoest. In een holtink, een vergadering van 

eigengeërfde boeren, besloot men tot jaarlijkse liefdegiften, in de hoop dat men zo in het 
vervolg gespaard zou blijven voor dergelijk natuurgeweld. Inmiddels is gebleken dat de 
brooduitdeling veel ouder is. Ook in vroegere tijden was er al sprake van armenhulp. In diverse 
steden en marken was armoedebestrijding in de vorm van uitdelingen gebruikelijk. Zo is 
bekend dat in 1672 een zekere Neej Telle in Klein Agelo 20 daalders naliet aan het armengilde. 
Oude weerrapporten bevatten geen enkele aanwijzing dat er in de zomer van 1738 een vreselijk 
"donderschoer" plaatsvond bij de Ageler Es. 

De natuurlijke verzamelplaats "'n Boaken", waar eeuwenlang de brooduitdeling plaatsvond, 
heeft inmiddels een wat ander aanzien gekregen. Het pittoreske zandweggetje is veranderd in 
een rechte asfaltstraat en de goudgele korenvelden hebben plaatsgemaakt voor groene maïs. 
Ook de brooduitdeling in de oude vorm bestaat niet meer, sinds zich in de jaren vijftig geen 
broodarmen meer meldden. Men geeft nu geld aan een liefdadig doel. Op de plek van "'n 
Boaken" werd in 1956 een landkruis opgericht, waar de boeren uit Agelo nog jaarlijks 
samenkomen om de oude traditie in stand te houden. 
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Pastoor Smithuis 
Schuilkerken en klöpkes in 1680 

 

Vanaf het einde van de  zestiende eeuw werd het protestantisme de overheersende godsdienst 
in de Nederlanden. De gereformeerde kerk had een bevoorrechte positie ten opzichte van 
andere godsdienstige stromingen. Vooral de rooms-katholieke gelovigen kregen het soms 
zwaar te verduren. Het was de rooms-katholieke priesters vanaf 1633 niet langer toegestaan 
de zielzorg uit te oefenen. Hun plaats in de kerken werd overgenomen door dominees, hoewel 
het aantal protestanten aanvankelijk erg klein was. De christenen die het "oude" geloof trouw 
bleven, moesten het lang zonder geestelijke leiding stellen. 

Het was dan ook een verweesde geloofsgemeenschap die de priester Henricus Smithuis aantrof 
toen hij in 1680 in Ootmarsum aankwam. Er werden geen erediensten meer gehouden en aan 
de kerkelijke verplichtingen werd nauwelijks nog voldaan. Smithuis was afkomstig uit Lingen 
en had in Munster gestudeerd. Bij het klooster Frenswegen had men hem voorgesteld zich 
over de parochie van Ootmarsum te ontfermen. Op het erve Konink te Halle, op Duits 
grondgebied buiten het bereik van de Staatse overheid, maar aan de grens van zijn parochie, 
stichtte hij een kleine kapel voor zijn gelovigen met een schamel onderkomen voor zichzelf. Na 
verloop van tijd werd een groter gebedshuis ingericht op het naburige erve Holtman, want het 
zondagse kerkbezoek was blijkbaar boven verwachting. Smithuis had ook zijn verplichtingen 
in Ootmarsum. Niet alle gelovigen zullen immers in staat zijn geweest voor de eredienst of voor 
een doop naar Halle te komen, en de stervenden hadden ook zijn bijstand nodig. Alles 
onopvallend uiteraard of in het geheim. De vele voettochten over het Springendal moeten 
zwaar geweest zijn. 

De Ootmarsumse notabelen waren geen scherpslijpers. Ze gedoogden dat Smithuis regelmatig 
in Ootmarsum verscheen, 's nachts en onopgemerkt, en heimelijk bijeenkomsten met zijn 
parochianen hield. "Wat geen oog ziet, kwelt geen hart", moeten ze gedacht hebben. De 
verstandhouding met het stadsbestuur was blijkbaar zo slecht nog niet, want toen deze 
notabelen in 1700 eens een dagje gingen jagen net over de grens, besloten ze een bezoekje te 
brengen aan pastoor Smithuis. De burgervaderen waren onaangenaam getroffen door de 
armoede en afzondering waarin de pastoor leefde. Pastoor Smithuis besefte dat dit zijn kans 
was en vroeg om een onderkomen in Ootmarsum. En inderdaad: binnen het jaar kreeg hij 
toestemming om in de stad te wonen en er verborgen voor de buitenwereld zijn werk te 
verrichten. Op de hoek van Grotestraat en Kapelstraat huurde hij een woning met wat ruimte 
om er een kapel in te richten. Deze kapel aan de Zuiderpoort was overigens niet de enige 
plaats waar de katholieken samenkwamen. Voor de zon- en feestdagen was er bijvoorbeeld 
net buiten Ootmarsum, tussen erve Vinkeboer en de Weerselosestraat en erve Scholte 
Splinterink aan de Laagsestraat, een andere plaats van samenkomst. Pastoor Smithuis ‒ later 
aartsdiaken ‒ breidde in de loop der jaren zijn werkterrein uit. Het verzorgingsgebied van zijn 

assistenten reikte tot Almelo. 
 
In deze moeilijke jaren voor de katholieken speelden de zogeheten kloppen of klöpkes een 
belangrijke rol. Klöpkes waren vrome vrouwen die allerlei taken vervulden om het 
parochiewerk enigszins gaande te houden De klöpkes onderhielden de communicatie tussen 
de pastoor en de parochianen. Zij waarschuwden de gelovigen als er een kerkdienst gehouden 
werd en hielden zich bezig met godsdienstonderwijs. Klöpkes waren ongehuwd en leefden 
gewoonlijk in een eigen huisje, vaak op een boerenerf. In de volkstellinglijst van 1748 staat 
bijvoorbeeld te lezen: "Fenne in Vinken bakhuys, een kloppe". 

Met de komst van drost Sigismund V.G.L. van Heiden Hompesch in 1769 braken er voor de 
katholieken slechte tijden aan. Deze drost stond bekend als 'papenhater'. Hij trad met harde 
hand op. Twee vrouwen van de familie Hesselink bijvoorbeeld, die in 1777 besloten hadden 
tot het rooms-katholicisme terug te keren, werden gevangen gezet in het Huis Ootmarsum, de 
residentie van de drost. De Bataafs-Franse tijd bracht tenslotte formeel een einde aan de 
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achterstelling van niet-gereformeerde godsdiensten. Koning Lodewijk Napoleon proclameerde 
in 1810 de scheiding tussen Kerk en Staat: de overheid had zich niet langer met godsdienst 
te bemoeien. Zo werden de verhoudingen tussen de Ootmarsumse christenbroeders onderling 
wat meer in evenwicht gebracht. De kerk kwam weer in bezit van de rooms-katholieken en de 
protestanten kregen een nieuwe kerk aan de Ganzenmarkt. 

•  

Plattegrond 

 

•  

Tekst op plattegrond 
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•  

Schuilkerk 

 

•  

Klöpke 
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•  

Klöpkeshoes 

 

 

 

Rentmeester Joan Georg Dröghoorn 
 

Rentmeester Joan Georg Dröghoorn was in dienst van de drost van 1747 tot 1775. Als 
rentmeester van drost Sigismund V.G.L. van Heiden Hompesch, heer van het Huis 
Ootmarsum, was Joan Georg Dröghoorn in Ootmarsum in de tweede helft van de achttiende 
eeuw een omstreden persoon. Vooral de horige pachters van het Huis zagen Dröghoorn liever 
gaan dan komen. Het onverbiddelijke en arrogante gedrag van de drost ten aanzien van zijn 
onderhorigen weerspiegelde zich in zekere mate ook in het optreden van de rentmeester. 
Dröghoorn deed nauwgezet zijn werk bij het innen van de pachten en uitstel van betaling was 
wat hem betreft niet aan de orde. Kon er niet betaald worden, dan werd het niet-betaalde 
bedrag namelijk ingehouden op het inkomen van Joan Georg. Op deze manier werd hij met 
de last van achterstallige pachtbetalingen opgezadeld en kon hij alleen via 
executieverkopingen alsnog aan zijn geld komen. Zijn positie als rentmeester was een weinig 
benijdenswaardige. 

Hoe anders was het toen Friedrich van Heiden, de vader van drost Sigismund, zijn werkgever 
was. De manier waarop deze met zijn personeel en zijn pachters omging verschilde 
hemelsbreed met die van zijn zoon. Wennemar Dröghoorn was door Friedrich van Heiden in 
1729 uit het Duitse Hünxe als rentmeester naar Ootmarsum gehaald. Hij genoot dan ook 
protectie van de drost. Na de dood van Wennemar in 1747, volgde Joan Georg zijn vader op. 
Hij vervulde het rentmeesterschap tot zijn plotselinge ontslag door Sigismund van Heiden in 
1775. Als vervolg hierop raakte hij in 1785, ook door toedoen van drost Sigismund, het beheer 
over de stadhouderlijke domeinen kwijt. 

Evenals de familie Van Heiden ging Dröghoorn naar de gereformeerde kerk en maakte hij met 
zijn familie deel uit van de kleine protestantse intellectuele bovenlaag van Ootmarsum. Deze 
groepering had een groot aandeel in het stadsbestuur. Johan Georg werd in februari 1754 
verkozen tot burgemeester. Aanvankelijk orangistisch, net zoals de drost, liet hij later in de 
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raad een meer kritische opstelling zien ten opzichte van de stadhouder en zijn medestanders. 
Hij bekleedde het burgemeesterschap tot 1787. 
 
Joan Georg heeft zich verdienstelijk gemaakt door het schrijven van een dagboek, waar hij op 
71-jarige leeftijd mee begon. Van dit dagboek zijn helaas maar drie jaren bewaard gebleven. 
Toch biedt zijn relaas over deze periode veel informatie over het leven van de man en zijn 
familie in de onrustige jaren van 1790 en later. Dröghoorn geeft weliswaar een subjectief beeld 
van de jaren 1790-1793, maar laat de lezer het leven in de stad met alle kleine gebeurtenissen 
van dichtbij ervaren. Hij geeft een indringend portret van een kleine Twentse stad waar de 
burgerlijkheid hoog in het vaandel stond. 
 

Dröghoorn was in 1750 getrouwd met Anna ten Cate en daardoor verwant aan de familie Van 
Beverforde. Voor zijn zeven kinderen probeerde hij een goed huisvader te zijn en hij ging hun 
voor in de godsdienst. Vooral met zijn oudste zoon Wennemar, later vrederechter in 
Ootmarsum, had hij veel op. Zijn jongste zoon Willem was een buitenbeentje. Zijn drinkgedrag 
was vader Joan Georg een doorn in het oog. De aanmonstering van Willem bij de OIC (Oost-
Indische Compagnie, Kamer Zeeland) leek een oplossing te zijn. Maar zijn schip de Oud 
Haarlem is in 1788 met man en muis vergaan. Naar de gewoonten van die tijd was de 

verhouding tussen de echtelieden vormelijk. Het huishouden werd gedaan door 
dienstpersoneel en door het goede inkomen kon een bepaalde status hooggehouden worden. 
Tot het bezit behoorde een aantal boerenerven. De twee eerder vermelde ontslagen waren een 
financiële ramp voor het gezin. Bovendien weigerde Van Heiden een geleend geldbedrag aan 
Joan Georg terug te betalen. Dit zette kwaad bloed bij Dröghoorn. Hij trok zich vaak in zijn 
vertrekken terug. Zijn laatste jaren sleet hij in eenzaamheid. Hij had vaak ruzie met zijn 
vrouw, die hij naar de ruzie in de Poolse landdag "rixdag" noemt. Zijn gezondheid was niet zo 
best. In 1794 kwam er een eind aan het leven van oud-rentmeester Dröghoorn. Ver 
aanverwante families van hem, zoals Staverman, wonen nu nog in Ootmarsum. Ook leeft hij 
voort in de Ootmarsumse sage van "het Rode Mannetje", een oud verhaal dat zich afspeelt bij 
het Huis Ootmarsum. 

•  

Het erf Westenagel 
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•  

Wennemar Hendrik Dröghoorn 

 

 

 

De nachtwacht 
 

 

Ondanks alles hebben zich met name in Ootmarsum de meest mooie gebruiken door alle 

stormen heen gehandhaafd. Vooral de autochtone bevolking blijft eraan vasthouden. Al mag 

ook wel worden gezegd dat van degenen die er zijn komen wonen, zeer velen zich voortreffelijk 

aanpassen en de gebruiken serieus meebeleven. Zo zijn er rond Pasen talloze gebruiken 

onaantastbaar omdat ze niet in de publiciteit komen. Uniek hoogtepunt is het vlöggelen, dat 

ondanks alle invloeden van buitenstaanders onverstoorbaar en ongewijzigd doorgang vindt. 

Het midwinterhoornblazen in de advent tot driekoningen gaat onveranderd door op de 

originele wijze, zoals dat van vader op zoon is over gegaan. Het palmpaasoptochten, het eieren 

eten met Pasen en de paasvuren, ni’joorskook’n bakken, het blijft allemaal gehandhaafd. 

 

Net als overal is er op oudejaarsavond, ook in Ootmarsum, een herrie van knallend en gillend 

vuurwerk van jewelste. Tegen twaalf uur neemt echter het lawaai af en begeeft ieder zich naar 

het Marktplein; de inwoners en ook andere belangstellenden, zelfs kinderen ondanks het 

middernachtelijk uur. Tegen twaalf uur, als er niet meer wordt geschoten, richten allen hun 

blikken naar de klok van de kerktoren. Die is op het Kerkplein voorbij de hoek van het oude 

voormalige stadhuis. Uit het donker doemt een figuur op die zich met rustige pas en met een 

ratel in de hand naar het Marktplein begeeft en rustig wacht. Als eindelijk de twaalf heldere 

slagen van de kerkklok over de hoofden van de stille mensenmassa galmen, heft de figuur zijn 

arm, om na de laatste slag een ratelend geluid over het Marktplein te doen klinken. 

Onmiddellijk daarop klinkt zijn duidelijke stem door de nacht: ‘twaalf uur heit de klok, de 

klok heit twaaalf!’ 
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Het is de stem van de nachtwacht Ben Morshuis, die als stadsnachtwacht nog één keer per 

jaar in functie is en wel van oud naar nieuw. Juist deze nacht is hij in functie omdat het 

uiteraard een bijzondere nacht is. Na zijn aankondiging van het uur is er immers een nieuw 

jaar begonnen. Daarom breekt na die aankondiging uit honderden kelen en luid gejuich los. 

Dan zingt Ben als eerste alle burgers van Ootmarsum zijn heilwens toe. Iedereen valt spoedig 

in: 

 

Komt burgers komt, nu allen terstond, 

het nieuwe jaar intreden. 

En hier op deez’ vasten grond 

veel heil, geluk en zegen! 

Het oude jaar dat is verdweën, 

het nieuwe zijne wij weer ingetreën. 

 

Verheugd U burgers in Uw lot, 

wilt Hem, de Heere prijzen! 

Knielt neder voor de grote God,  

wilt hem veel eer bewijzen! 

De nachtwacht wenst U met elkaar 

veel heil en zegen in het nieuwe jaar! 

 

Ik wens aan ied’re stadgenoot 

veel heil, geluk en zegen. 

En ook aan elk zijn daag’lijks brood, 

hem van de Heer gegeven. 

En dat wens ik in deze stad 

aan elke burger van ganser hart. 

 

Als het lied uit is wensen allen elkaar: ‘Völ heil en zèèg’n in ’t ni’je joor.’ Aan deze wens kent 

men de geboren en getogen Ootmarsummer. Soms hoort men hier en daar iemand een zalig 

nieuwjaar wensen. Daaraan kent men meteen de vreemdeling, want dat zegt een 

Ootmarsummer niet. Wat wel bij iedereen hetzelfde zal zijn is ongetwijfeld het verlangen naar 

de warme kamer met een heilwens en een toost op de komst van het nieuwe jaar. Dit is echter 

niet weggelegd voor de nachtwacht Morshuis want hij begint nu aan zijn ommegang door de 

stad volgens een eeuwenoude vaste route. Na het beëindigen van het nachtwachtlied op het 

Marktplein begin het vuurwerk weer en Morshuis vervolgt onverstoorbaar zijn rondgang. 

 

Daar gaat de nachtwacht gevolgd door een groep zingende mensen. Hij legt zijn weg af door 

de nauwe bochtige straatjes die sedert de Middeleeuwen weinig of niets zijn verandert. Het 

oude stadhuis, de fraaie gevels, de putten, de kleine ruitjes van het Röbkeshoes met 

daarachter de petroleumlampen, de keisteenstraatjes, de niendeuren en als een 

onverwoestbaar decor op de achtergrond het machtige silhouet van de rooms-katholieke kerk. 

Het verplaatst ons honderden jaren terug in de tijd. Voor de in de bedstee slapende burgerij 

was er vroeger altijd nog de nachtwacht die over hen waakte, die lette op dieven, brand en 

ander onraad. Regelmatig liep hij zijn ronden, grotendeels langs de binnenzijde van de 

vestingwerken en andere belangrijke punten en kondigde het uur aan. Die binnenwallen zijn 

er nog in de Kapelstraat, de Kloosterstraat en de Bergstraat. 

 

Wat is er eigenlijk veranderd in al die jaren? Nachtwacht Morshuis loopt nu nog steeds 
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dezelfde route en stopt op dertien verschillende punten en hoeken van straten. Hij laat dertien 

keer zijn ratel klinken, kondigt dertien keer het uur aan en zingt dertien keer zijn 

nachtwachtlied. Nadat dit op het Marktplein is gebeurd gaat hij eerst naar de plek waar tot 

het jaar 1870 de Steenenpoort stond: bij café Ossenvoort aan de Marktstraat en daar zingt hij 

voor de tweede keer. Hetzelfde herhaalt zich op de hoek Putstraat-Kloosterstraat, waar hij via 

een smal keisteenstraatje is gekomen. Dan op de plaats waar vroeger één van de fraaie 

vakwerkhuizen, het Ambachtshuis stond, vervolgens bij huis Poort’n Frederik, nu bibliotheek. 

Dan bij ’t Röbkeshoes, kon daar vroeger niet verder en hij gaat vandaar naar de Ganzenmarkt 

tot café Pikkemaat. Stopt ook bij zijn geboortehuis, eveneens bij de hervormde kerk, dan bij 

de plek waar vroeger de stadspoort de Houten Poort of Zuiderpoort was. Stopt in de 

Grotestraat bij het Cramershuis, oud-burgemeesterswoning, bij het bejaardentehuis en dan 

naar het Kerkplein. 

 

Dit is het laatste punt waar de nachtwacht bij wijze van huldiging, op een stoel gezeten hoog 

wordt opgetild. Een sobere maar welsprekende dankbaarheidbetuiging door de deelnemers 

aan de ronde en via hen namens alle inwoners van Ootmarsum. Die hulde wordt gebracht 

aan de man die een heel jaar lang voor hun veiligheid heeft gewaakt. Het hoort bij het oude 

gebruik. Het is duidelijk dat de nachtwacht halt houdt op de hoeken en kruispunten waar 

zijn stem de meeste mensen bereikt. Het is een uniek gebruik dat men vroeger in een iets 

andere vorm in Borne, Haaksbergen en Neuenhaus kende maar dat alleen in Ootmarsum in 

ere wordt gehouden. 

 

Het is een prachtige herinnering aan het stadsleven uit de Middeleeuwen, toen vaak ongure 

types van de gunstige gelegenheid gebruik trachten te maken om binnen de stadspoorten te 

komen om het daar onveilig te maken. Diefstal kwam veel voor en het brandgevaar was enorm 

groot. Er moest gelet worden op al de gevaren die de mensen in die tijd bedreigden. Het beroep 

van nachtwacht was dan ook een verantwoordelijk beroep, waar niet iedereen voor in 

aanmerking kwam. Men ging dan ook niet over een nacht ijs als er een nachtwacht benoemd 

moest worden. Molenaars, gemeentesecretaris en gemeentebode, poortwachters, vuurheren 

(brandweer) werden bij voorkeur door het gemeentebestuur benoemd. In een akte van het jaar 

1715 staat vermeldt dat de benoeming van een nieuwe nachtwacht zo’n belangrijke 

aangelegenheid was dat de burgemeesters, gemeenslieden nieuw en oud en zelfs de 

rotmeesters er aan te pas kwamen. Het is aannemelijk dat het hier de benoeming van de 

eerste Morshuis betrof. Het is vanzelfsprekend dat de nachtwacht die zijn werk goed deed niet 

alleen de sympathie van de bevolking genoot maar zeker ook van het stadsbestuur. Dat blijkt 

wel uit het volgende. Toen prins Maurits in het jaar 1597 de stad liet ‘ontmantelen’ en op de 

wallen tuinen werden gemaakt, waren de nachtwacht en de poorters de eersten en enigen die 

van de gemeente gratis een tuin kregen. De poorten dienden toen niet meer ter verdediging 

van de stad maar alleen nog voor afsluiting gedurende de nacht. 

 

De instelling van de nachtwacht is al eeuwen oud. Toen Ootmarsum meer dan zevenhonderd 

jaar geleden een stad werd zal er ook spoedig een nachtwacht zijn benoemd. Het merkwaardige 

in Ootmarsum is echter dat dit honderden jaren iemand is geweest uit dezelfde familie, 

namelijk de familie Morshuis. Ben Morshuis, ook nachtwacht, stamt dus uit een geslacht van 

nachtwakers. Zijn oom G.B.J. Morshuis overleed in maart 1970 op zevenenzeventig jarige 

leeftijd. Hij had drieënvijftig jaar de functie van nachtwacht vervuld. Zijn laatste wens was dat 

neef Ben hem zou opvolgen want oom Gerrit, algemeen bekend als Gait Moshoes was niet 

getrouwd en had geen rechtstreekse opvolger. Zodoende vervult B.G. (Ben) Morshuis de taak 

nog. De grootvader van oom Gerrit’s grootvader was ook al nachtwaker. Dat moet dan in het 
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begin van de achttiende eeuw zijn geweest. Vroeger was het een zwaar  werk en een volledige 

baan. Desondanks moest in de regel overdag ook worden gewerkt. Een nachtwacht was ook 

in latere tijd onmisbaar omdat de veldwachter en de bereden politie ’s nachts toch hun slaap 

moesten hebben. Als volledig beroep is de nachtwacht in het jaar 1921 afgeschaft. Het oude 

gebruik echter wordt in ere gehouden, passend in een reeks sfeervolle oude gebruiken die er 

in Ootmarsum bestaan. Gradus Christinus Morshuis, kortweg Gerhard genoemd, vader van 

Gerrit en grootvader van Ben, was de laatste echte nachtwacht van Ootmarsum. Maar één 

nacht in het jaar ziet men in Ootmarsum de nachtwacht nog en dat is van oud naar nieuw. 

Vroeger was de beloning die de gemeente voor de nachtwacht betaalde veertig cent per nacht, 

later zestig cent. In betere tijden kreeg oom Gerrit voor zijn oudejaarsrondgang vijf gulden, 

later zeven gulden vijftig, vervolgens twaalf gulden vijftig en tenslotte zeventien gulden vijftig. 

Noch oom Gerrit, noch Ben Morshuis hebben het echter om het geld gedaan maar alleen om 

het oude gebruik in ere te houden. 

 

Omdat Gerrit Morshuis, oudste uit een gezin met zeven kinderen, zo trouw elke 

oudejaarsavond op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plek aan dit gebruik begon, heeft hij bij de 

drieënveertigste keer in het jaar 1963 een koninklijke onderscheiding gekregen. Door oud-

burgemeester baron Schimmelpenninck van der Oye werd hem de eremedaille in zilver, 

behorend bij de orde van Oranje Nassau, opgespeld. Slechts één keer moest hij zich wegens 

ziekte laten vervangen. De ratel die de nachtwacht gebruikt is ook een geschenk waaruit grote 

waardering blijkt. Er staat op: ‘Opgedragen aan den nachtwaker van eenen nacht te 

Ootmarsum. Silvesteravond 1935. A.C. Meiling.’  

 

Bij Morshuis thuis hangt nog een portret van Ben’s grootvader Gerrat Morshuis. Hij is gekleed 

in een duffelse jas, dikke gebreide wollen das en zwarte pet. Het was de gewone winterkleding 

uit die tijd. Gradus Christinus Morshuis werd vierenzeventig jaar oud. Toen nachtwaken nog 

een beroep was deed opa de ronde elke nacht van drieëntwintig uur tot half vier en in de 

winter tot half vijf. Dat was een lange ruk en zeker niet zonder gevaar. Er waren de gewone 

gevaren en ook kon het wel eens stormen. Dan deed hij een korf over het hoofd om zich te 

beschermen tegen afwaaiende dakpannen; de korven maakte Morshuis zelf. Van alles maakte 

de nachtwacht mee. Er zijn diverse avontuurlijke verhalen uit de oude tijd. Zo heeft Ben’s 

overgrootvader Ebbe eens met zijn ‘beleerde hond’, een afgerichte hond, zeven dieven gepakt. 

Toch dreven ze hem in een schuurtje en schoten hem een kogel door het hoofd. Gelukkig was 

het schot niet dodelijk en een paar dagen later werden de dieven in Nordhorn gepakt. 

 

In zekere zin was het ook een vertrouwensbaan want de deuren van de woningen mochten in 

de nacht niet worden afgesloten. De nachtwacht moest overal toegang hebben omdat het 

brandgevaar zeer groot was. Nooit heeft een Morshuis misbruik gemaakt van zijn 

vertrouwenspositie. Het is nog niet zo erg lang geleden dat de bakkers de nachtwacht kwamen 

vragen: ‘Wil je vannacht bij ons kloppen om drie of vier uur?’ De oude Morshoes, Ben’s 

grootvader Gerhard, met zijn onafscheidelijke zwarte hond, dikke knuppel, brandhoorntje en 

pijp is door de oudere mensen nog niet vergeten. Het was een imponerende verschijning, hij 

had een stem en een gestalte om de grootste schreeuwer het bloed in de aderen te doen stollen. 

Overal waar de zaak niet pluis leek ging Gerhard Morshuis op af. Hij was oersterk en angst 

kende hij niet. Even voordat de postkoets om drie uur arriveerde haalde hij de dochter van 

Teusse van huis, die op het postkantoor werkte. Hij bracht haar vervolgens weer naar huis. 

 

Deze reus had een hart van goud. De nachtwacht had ook een gewoonte van de vroegere 

klopjes overgenomen, zou men haast zeggen. De klopjes wekten de mensen voor een 
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godsdienstoefening. De nachtwacht deed dit met kerstmis en wekte de mensen in de 

kerstnacht voor de nachtmis door met zijn stok enige kloppen op de deuren van de huizen te 

geven. Voor deze bewezen diensten mocht hij nieuwjaarsdag een fooi komen halen. Zo’n huis 

aan huis collecte bracht aardig wat op want Morshuis was een gezien en sympathiek man. De 

grote buitenzak van zijn duffelse jas raakte tenslotte dan ook aardig vol muntstukken. Wist 

hij echter een gezin waar uitgesproken armoede heerste, dan verdween zijn grote hand in zijn 

zak en kwam al gauw gevuld met geldstukken tevoorschijn. Die keilde hij voor de zieke, de 

arme of weduwe op tafel… en die hand van Morshuis, daar kon heel wat in! Met uiterst korte 

groet verdween hij dan weer zonder een bedankje af te wachten.  

 

Gelukkig zijn deze tijden van armoede voorbij. Als de nachtwacht op straat komt zien we 

tegenwoordig ook de hond niet meer. Het brandhoorntje waar hij op blies als er ergens brand 

was uitgebroken is verdwenen. Deze behoorde bij de inventaris van de woning  van Morshuis 

aan de Ganzenmarkt. De woning en de bezittingen van Morshuis zijn in het jaar 1931 door 

brand verwoest. 

 

 

 

Verovering stadsvaandel Oldenzaal 
Het klootschieten in 1747 

 
Zolang mensen onze aarde bevolken, hebben ze op allerlei manieren elkaars krachten en 
behendigheden gemeten. Een oude tak van sport is klootschieten. Volgens onderzoekers zou 
klootschieten terug te voeren zijn op het Germaanse steenwerpen. Vroeger was het een sport 
die vooral door de beter gesitueerden werd beoefend. De oudste schriftelijke vermelding in 
Nederland dateert uit het jaar 1390. Toen liet graaf Albrecht van Beieren in Haarlem een 
"clootschietbaan" aanleggen. Gaandeweg werd klootschieten een sport voor het gewone volk, 
het "klootjesvolk". Wellicht mede vanwege het feit dat de protestantse kerk sportactiviteiten 
op zondag verbood, bleef het klootschieten juist in het overwegend katholiek gebleven 
Noordoost-Twente bestaan. 

 

 
 

Voor de beoefenaars is het meer dan een spel. Voordat in competitieverband werd 
klootgeschoten, kwamen wedstrijden tot stand doordat bijvoorbeeld buurschappen elkaar 
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uitdaagden. Het spel begint met het ophangen van een al dan niet met een strik versierde 
kloot bij de aanvoerder van de tegenpartij. Zodra deze de kloot naar beneden haalde, was de 
uitdaging aanvaard. En dan werd de strijd met hart en ziel aangegaan. G.B. Vloedbeld schreef 
in 1931: 

 "Een Twentsche klootschieterswedstrijd geeft een typisch kijkje op de volksaard. Twentenaren 
zijn een kalm slag mensen, maar wie een klootschieterswedstrijd bijwoont, kent dit volk niet 
terug. Dan is het of wederom iets van den woesten hartstocht der Germanen vaardig wordt 
over de nazaten der Saksen."  

 

1934, zes klootschieters uit Ootmarsum met het stadsvaandel van Oldenzaal uit 1747; ze 
staan voor het stadhuis van Ootmarsum. 

 

Het principe van klootschieten is simpel: Wie gooit de met lood verzwaarde houten bal het 
verst? De eer van een complete buurt of stad stond op het spel. Niet zo verwonderlijk dat een 
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wedstrijd tussen de steden Oldenzaal en Ootmarsum in 1747 kon uitlopen op een 
legendarische krachtmeting, waar eeuwen later nog over gepraat wordt. 

 

 

De klootschieterswedstrijd tussen 
Oldenzaal en Ootmarsum 

 

Op 27 januari 1747 vond op de "Duustervoort" bij Rossum een beladen wedstrijd plaats. Men 
trok met roffelende trom en wapperende banieren ten strijde. Burgemeester Cramer voerde de 
delegatie uit Ootmarsum aan. De Oldenzalers, waarschijnlijk onder leiding van hun 
burgemeester, droegen de stadsbanier van de H. Plechelmus met zich mee. De inzet van de 
wedstrijd was bepaald op 80 dukaten. Met geestdrift traden beide partijen tegen elkaar in het 
krijt en..... Oldenzaal verloor. Zij waren van tevoren zozeer overtuigd van hun overwinning dat 
zij de 80 dukaten niet eens hadden meegenomen. Men zei dat Ootmarsum de overwinning te 
danken had aan een Oldenzaalse schutter die, smoorverliefd op een meisje uit Ootmarsum, 
bij het laatste schot opzettelijk de verkeerde kant op schoot. Hoe dan ook, de wedstrijd 
ontaardde in een ware veldslag. Daarbij maakten de Ootmarsummers het Oldenzaalse vaandel 
buit en droegen het in triomftocht de stad binnen. 

Het vaandel van Oldenzaal werd vanaf het begin angstvallig bewaakt. Bij feestelijke 
gelegenheden onder gejuich der bevolking rondgedragen en telkens weer veilig opgeborgen bij 
de familie Cramer. Uiteraard probeerde Oldenzaal het vaandel terug te kopen of via een nieuwe 
krachtmeting te heroveren. Tot zaken kwam men nooit. Diverse pogingen om met 
schelmenstreken het vaandel terug te krijgen mislukten. In 1930 ontstond in Ootmarsum 
grote consternatie toen bekend werd dat het vaandel overgebracht was naar het Rijksmuseum 
in Enschede. De protesten hadden tot gevolg dat het dundoek 's nachts teruggehaald werd 
naar de Siepelstad. Veilig bewaard tussen glasplaten heeft het jarenlang het Ootmarsumse 
stadhuis gesierd. Na de gemeentelijke herindeling en de verkoop van het stadhuis kreeg het 

een plekje in de plaatselijke bibliotheek. 

Eind jaren negentig werd een lovenswaardig initiatief genomen. Op 27 januari 1997 werd door 
een grote afvaardiging van alle Oldenzaalse klootschietersverenigingen onder leiding van 
locoburgemeester J. Lempsink de "kloot opgehangen" in het stadhuis te Ootmarsum. Deze 
werd door burgemeester J. Verbeeten naar beneden gehaald, waarmee Ootmarsum de 
uitdaging aannam. Op 25 mei van dat jaar, na 250 jaar, ontmoetten beide steden elkaar weer 
in een wedstrijd. Oldenzaal won. Vanaf het jaar 2000 wordt deze historische wedstrijd elke 
vijf jaar gespeeld. 

 

 

De gildebrief van schröders en scheerders 
 

De gilden van Ootmarsum zijn ontstaan in de Middeleeuwen. De oudste gildebrief van 
Ootmarsum is die van de "schröders en scheerders" (snijders of kleermakers) uit 1333, die is 
overgeschreven in een akte uit 1655. Dit is tevens de oudst bekende gildebrief in Twente. 
Ootmarsum kende naast het schröders- en scheerdersgilde een linnenweversgilde, 
kramersgilde (handelaren en kooplieden), wantmakersgilde (wolwevers of lakenmakers), 
smedengilde, schoenmakersgilde en slachtersgilde. 
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De gilden zijn in eerste instantie ontstaan om concurrentie van buiten tegen te gaan en die 
van binnen de stad te reguleren, zodat ieder gildelid gelijke kansen had bij de uitoefening van 
zijn beroep. Daarnaast droegen de gilden verantwoordelijkheid voor de opleiding van 
vakmensen en sociale zorg voor de leden. Bovendien werd via de gilden toegezien op de 
kwaliteit van de producten. Het stond overigens iedere burger vrij om elk handwerk te 
beoefenen, zolang de producten daarvan uitsluitend voor eigen gebruik bestemd waren. 
Productie en handel voor de markt waren voorbehouden aan de gilden. Zij hadden het recht 
om de uitoefening van een ambacht of het bedrijven van handel aan niet-gildeleden te verbie-
den. Een uitzondering hierop vormden de kermissen, jaarmarkten en de gewone markten op 
dinsdag. In de gildebrief van de smeden uit 1619 staat dat "instrumenten en kunstige 
werkstukken" die volgens verklaring van de plaatselijke smeden hier niet konden worden 
vervaardigd, door iedereen verkocht mochten worden. 

Een gilde was in de tijd van het ancien régime een belangenorganisatie van personen met 
hetzelfde beroep. In sommige delen van de Nederlanden sprak men van ambachten. Gilden 
en ambachten hebben vanaf de middeleeuwen tot eind 18e eeuw bestaan. 

In een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden werden opgeleid in het 
vak. Na een gedegen opleiding kon een leerling erkend worden als vakman met de titel gezel en 
uiteindelijk de titel meester verkrijgen na het doen van de gilde- of meesterproef. Het gilde 
behartigde de belangen van de gildeleden, en beschermde hen. Vaak had een gilde het 
alleenrecht op het uitoefenen van het vak, wat leidde tot de zekerheid van kwaliteit van het 
werk, soms zelfs tot een monopolie. 

  

 

 

Gildebeker uit 1670 met het wapen van de stad Ootmarsum  

 

Het recht om een gilde te vormen werd aan een beroepsgroep verleend door het stadsbestuur. 
Gildeleden moesten burger van de stad zijn. De linnenwevers van Ootmarsum moesten 
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bovendien aantonen dat ze vrij waren en van wettige geboorte. Dit zal ongetwijfeld ook voor 
de andere gilden hebben gegolden. Het stadsbestuur hield ook toezicht op de handhaving en 
naleving van de reglementen van de gilden. Deze reglementen waren neergelegd in 
zogeheten gildebrieven. Gildeleden konden omgekeerd een beroep doen op het stadsbestuur 

bij interne conflicten. De verplichting van elk gilde tegenover de stad bestond hoofdzakelijk 
uit het deelnemen aan de stadsverdediging. De schröders en scheerders bijvoorbeeld moesten 
in 1333 een piek hebben, een borststuk, een ijzeren hoed en een gelooide koeienhuid die 
diende als beschermend kledingstuk. De linnenwevers moesten in latere tijden, net als de 
smeden, een wapen en geweer hebben. Een andere regel verplichtte de gildeleden de officiële 
bijeenkomsten van hun gilde bij te wonen, bijvoorbeeld de teerdag, de jaarlijkse feestdag van 
het gilde ter ere van de patroonheilige. Nog een verplichting was het bijwonen van de uitvaart 
van een gildebroeder en van zijn vrouw. Verder mocht een gildebroeder niet de knecht van een 
collega ronselen. Voor elke verordening van het gildereglement golden bij overtreding 
specifieke boetes, die zowel contant als in natura betaald konden worden. De helft van deze 
inkomsten viel het gilde ten deel, de andere helft ging naar de stadskas. 

Aan het hoofd van een gilde stonden twee olderlieden. Deze olderlieden werden door de 
gildeleden gekozen. Ze traden na 1 jaar af, maar waren herkiesbaar voor nog een jaar. Zo vond 
de verkiezing van de kramers elk jaar op 6 december plaats, de dag van Sint Nicolaas, hun 
beschermheilige. Om lid te worden van een gilde diende eerst entreegeld te worden betaald. 
In de gildebrief van 1660 voor de wantmakers werd bepaald dat een burger, die lid wenste te 
worden van het gilde, 6 guldens moest betalen, wat overeenkwam met ongeveer 9 daglonen. 
In dezelfde gildebrief staat verder dat een gildelid voor het spinnen van wol een knecht in 
dienst mocht nemen voor een vaste periode van twee jaar. Als een knecht die termijn zonder 
gewichtige reden niet uitdiende, moest hij zijn meester schadeloos stellen. Na 2 jaar 
wolspinnen moest de knecht nóg eens 2 jaar in de leer bij zijn eerste meester of bij een andere, 
om laken te leren maken. Als de 4 leerjaren voorbij waren, kon hij zelf meester worden. Hij 
moest daarvoor zijn meesterstuk vervaardigen: een laken van voorgeschreven afmetingen en 
kwaliteit, dat door twee lakenmakers gekeurd werd. Nieuwe opvattingen in de Franse Tijd 
leidden ertoe dat de gilden uiteindelijk in 1798 werden ontbonden. 

 

 
Gildebrief  
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Wantmakersgildepenning  

 

 
 

 

 

Papiermolen op het Springendal 
Familie Cramer en het scheppen van papier 

 

In 1724 was er een papiermolen op het Springendal. Vóór de komst van de textiel bloeide rond 
Ootmarsum een andere vorm van nijverheid. In de watermolens van de familie Cramer op het 
Springendal werd namelijk papier geproduceerd. Aangedreven door waterkracht stampten de 
hamers van de molens oude lompen tot vezels. Deze vezels vormden een brij die in zeeframen 
werd uitgeschept, geperst en gedroogd tot kwaliteitspapier. De Mosbeek en de 
Springendalsebeek zorgden voor aandrijving van de molens; hun heldere water was onmisbaar 
voor het productieproces van het papier. 

Zoals water en papier bij elkaar horen, zo horen ook papier en Cramer bij elkaar. De naam 
Cramer komt van Kremer en staat al vermeld in het oude burgerboek van Ootmarsum. Dr. 
Bernardus Kremer, de stichter van de papierfabriek, stamde af van deze oude familie. In 1711 
stichtte hij in Mander de eerste papiermolen die door waterkracht werd aangedreven. Het 
water dat deze molen deed draaien, dreef nog twee andere door Cramer gekochte molens aan. 
Toen hij in 1715 in het huwelijk trad, veranderde B. Kremer zijn naam in B. Cramer en deze 
naam bleef verbonden aan de papierfabriek: B. Cramer Ootmarsum; Fabriekant van Machinale 
Pak-, Bord- en andere Papieren. In 1724 kocht Cramer landgoed het Springendal van de graaf 

Van Heiden Hompesch. De molen die daar stond werd onder eigen beheer in gebruik genomen. 
Een korenmolen die ook op het Springendal stond werd eveneens verbouwd tot papiermolen. 
In 1780 had de familie Cramer maar liefst vijf molens in bedrijf. Deze produceerden per dag 
vierhonderd kilo papier. Voor papier maken was veel water nodig. Al dit water werd onttrokken 
aan de Springendalsebeek en de Mosbeek. Dit tot groot ongenoegen van de boeren in de 
omgeving, die het water net zo hard nodig hadden voor hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld om 
hun weiden te bevloeien. Dit leidde natuurlijk tot veel onderlinge spanningen. In 1792 werden 
tenslotte de rechten in een contract vastgelegd. 
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De papierindustrie floreerde. In 1867 werd onder het beheer van de twee broers G.W. Cramer 
en H.G.D. Cramer een rond-zeefmachine geïnstalleerd, de eerste in heel Nederland. 
 
"In die tijd sloegen de hamerbakken rondom Ootmarsum dag en nacht hun ritme in de oren 
der bewoners. Als een der molens stil stond, werd men wakker van de stilte". 
 
Dit staat geschreven in het jubileumboek Drie Vel in het Wapen. Het ging de familie Cramer 

voor de wind. De Cramers woonden in de Grotestraat en vervulden vooraanstaande functies 
in de stad. Door de welvaart was de familie in staat om veel boerderijen en landerijen te kopen, 
die vervolgens weer werden verpacht. Men was ook in staat om moderne apparatuur te kopen. 
Zo zijn de oudst bekende foto's van Ootmarsum bijvoorbeeld gemaakt door de familie Cramer. 
In 1876 trok G.W. Cramer zich terug uit de papierfabriek. Hij werd burgemeester van 
Ootmarsum, een ambt dat hij tot zijn pensionering in 1913 vervulde. H.G.D. Cramer zette de 
zaak alleen voort en ging door de inzakkende handel moeilijke tijden tegemoet. 

 
Dat in de omgeving van Ootmarsum papierindustrie kon floreren, kwam vooral doordat er een 
goede afzetmarkt voor het papier bestond, net over de grens in Bentheim en Hannover. Vanaf 
1870 werden in Duitsland, als gevolg van een toenemend nationaal bewustzijn, 
importbelemmeringen gemaakt en viel de afzetmogelijkheid van papier daar weg. Dat was 
reden voor de familie Cramer om zich te bezinnen op de toekomst. De rest van Nederland was 
vanuit Ootmarsum moeilijk bereikbaar en daarom werd de productie bij Ootmarsum 
beëindigd en is de familie in 1884 naar Wapenveld verhuisd. Daar werd de Berghuizer 
papierfabriek overgenomen. Door bij de verkoop van de molens te bedingen dat er minstens 
negentig jaar geen papier geproduceerd mocht worden, is de papierindustrie voorgoed uit de 
omgeving verdwenen. Enkele molens bestaan echter nog; alleen worden zij nu voor andere 
doeleinden gebruikt. In Vasse en Mander zijn de molens Bels en Frans toeristische attracties 
geworden. Op het Springendal heeft een molen plaatsgemaakt voor Wasserij het Springendal. 
Aan de Uelserdijk staan nog de zogenaamde Hobbemahuisjes het restant van een voormalige 

watermolen van de familie Cramer. 
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Visitekaartje van de firma Cramer vóór 1884. 
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Wapen van Cramer in glas in lood in het hoofdkantoor van de voormalige papierfabriek in 

Wapenveld. 

 

 

 

De knipmuts 
 

 

Het woord cornette betekent in de Franse taal nonnenkap. De cornet is in die tijd in Tubbergen 

erg populair. In Almelo raakt hij dan  al uit de mode en wordt daar vooral door de minder 

gegoede klasse gedragen. Valentijn Bing en Braet von Ueberfeldt maken tussen de jaren 1850 

en 1857 litho’s waarop de cornet uit Oldenzaal getekend is. Opvallend is een foto uit het jaar 

1916 uit Almelo waarop de vrouw nog een muts op heeft met een cornet-vorm. Tussen de 

jaren 1860 en 1870 wordt de kanten strook rond het gezicht verstevigd met een laitondraad 

(laiton: messing, geel koper) waardoor de plooien regelmatig verdeeld worden. De muts wordt 

dan knipmuts genoemd. De oudste foto’s waarop de knipmuts te zien is zijn uit het jaar 1870. 

Tussen de jaren 1860 en 1870 komen er veranderingen aan de knipmuts. De grootte van de 

bloemen op de bol neemt toe en de achterstrook kan uit drie delen bestaan van verschillend 

materiaal. 

 

De grootte van de bloemen op de bol neemt toe tot zeven centimeter, behalve in Brecklenkamp 
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waar ze anderhalve centimeter groot blijven. Middenachter, onderaan de bol is een ‘schoef’ 

(schuif) waardoor in tegengestelde richting twee linten schuin naar de bovenkant van de bol 

gaan. Bovenaan, waar ze elkaar kruisen worden ze vastgezet met een kleine kopspeld. Daarna 

gaan de linten weer terug en worden boven de ‘knik’ gestrikt. Deze methode wordt in Oost-

Almelo en ook wel in Ootmarsum toegepast. In de andere plaatsen, Denekamp, Tubbergen, 

Weerselo en ook door sommigen in Ootmarsum worden de linten na het kruisen boven op de 

bol gestrikt en daarna onder de kin. 

 

Tot het jaar 1920 kon de lengte van de achterstrook toenemen tot twintig centimeter en het 

aantal plooien tot achttien. Na het jaar 1920 is de knipmuts ontstaan met de verhoogde 

opstaande voorrand middenvoor (4 cm breed), de ‘ni’j moodse musse’ of de hoge muts 

genoemd. Ootmarsum neemt deze nieuwe modetrend niet over maar blijft de muts met de lage 

voorrand dragen. 

 

 

 

Sigismund van Heiden Hompesch 
Drost van Twente 1769-1790 

 

In de lange reeks Twentse drosten is Sigismund van Heiden de bekendste en wellicht 
beruchtste. In 1769 volgde hij zijn vader, Friedrich van Heiden tot Ootmarsum, als drost op. 
In deze functie had hij vele bevoegdheden. Behalve dat hij bewaarder van de openbare orde 
was, sprak hij recht en vervolgde ook wetsovertreders. Als drost van Twente en later van 
Salland was Sigismund de hoogste bestuursambtenaar en een machtig man in zijn 
ambtsgebied. Hij schroomde niet om zijn ambt en bevoegdheden voor eigen gewin in te zetten. 
Een voorbeeld waren de drostendiensten. 

Heer van Ootmarsum, Walburg, Stevensweert, Ohé en Laak. Sigismund Vincent Gustaf 
Ludwich van Heiden werd op 24 februari 1731 op het Huis Ootmarsum geboren. Als 
toekomstig bezitter van het familiehuis zou hij te zijner tijd de titel heer van Ootmarsum 
mogen voeren. Enkele maanden na zijn geboorte viel hem een fortuin ten deel, toen hij al de 
bezittingen van een oom (van moederszijde) uit het Limburgse Stevensweert erfde. Daardoor 
mocht hij zich als meerderjarige ook heer van Walburg, Stevensweert, Ohé en Laak noemen. 
Aan zijn familienaam kon hij de naam Hompesch toevoegen. In 1767 verhief keizer Jozef II 
hem en zijn broer tot graven van het Heilige Roomse Rijk. 

Door de voorspoedige loopbaan van zijn vader lag ook voor Sigismund een goede carrière in 
het verschiet. Op 15-jarige leeftijd vertrok hij voor studie naar Leiden. In 1750 volgde hij een 
rechtenstudie aan de universiteit van Straatsburg. Zijn huwelijk in 1752 met de Duitse 
barones Anna Sophia van Riedesel, vrij-vrouwe van Eisenbach, betekende het einde van deze 
kortstondige studie. Zijn titel heer van Stevensweert gaf Sigismund inhoud door samen met 
zijn vrouw in te trekken op kasteel Walburg. Anders dan later stelde hij zich als protestantse 
landheer in die periode ten opzichte van de rooms-katholieke geestelijkheid vrij tolerant op. 
Hij kon ook moeilijk anders, om niet in conflict te raken met de overwegend rooms-katholieke 
meerderheid in Limburg. Een belangrijke gebeurtenis in 1755 was zijn toelating tot de 
Overijsselse ridderschap, waarin hij later de eerste viool zou gaan spelen. Een volgende 
stijging op de maatschappelijke ladder was zijn benoeming tot afgevaardigde in de Staten-
Generaal. Hierop verhuisde hij van Stevensweert naar Den Haag, waar het gezin een deftig 
huis betrok. Dichtbij het hof van stadhouder Willem V kon hij de connecties van zijn vader 
met de Oranjes verder aanhalen en versterken. Sigismund kreeg daardoor steeds meer invloed 
op de stadhouder; iets waar hij later handig gebruik van maakte. Na het overlijden van zijn 
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vader in 1769, werd hij door Willem V benoemd tot drost van Twente en als persoonlijke 
belangenbehartiger tot luitenant-stadhouder. 

Onder invloed van zijn Haagse connecties, maar ook door zijn heerszuchtig en star karakter, 
was hij fel gekant tegen het idee de bevolking, en dan vooral zijn horige boeren rond 
Ootmarsum, meer zeggenschap en zelfstandigheid te geven. Vooral de rooms-katholieke 
geestelijkheid in Twente probeerde hij te muilkorven door elke vorm van pastoraat streng te 
verbieden. Bekend is de strijd die hij voerde tegen Joan Derk van der Capellen tot den Pol, die 
het voor de bevolking opnam en oppositie voerde tegen de orangistische adel in Overijssel. 
Tegenover zijn pachters en ondergeschikten trad Van Heiden hardvochtig op en tolereerde 
geen enkele uitzondering op de regels. Deze regels, vaak zonder enige rechtsgrond, moesten 
gehoorzaamd worden op straffe van boetes die de drost vervolgens in eigen zak stak. Berucht 
waren de drostendiensten die de boeren opgelegd kregen. De drostendiensten waren bij een 
besluit van 1631 al herzien en in 1782 eindelijk afgeschaft, maar dit werd door Sigismund 
genegeerd. Toch lukte het Sigismund niet de maatschappelijke ontwikkelingen tegen te 
houden. Schoorvoetend en vervuld van wrevel moest hij steeds meer toegeven. In 1786 werd 
hij weggepromoveerd tot drost van Salland. Op 5 juni 1790 overleed hij aan een beroerte 
tijdens het vissen in een vijver bij het Huis Ootmarsum. In de late avond van de 9de juni werd 
hij bij het licht van flambouwen, begeleid door zijn horige boeren uit Agelo, in de 
familiegrafkelder in de grote kerk van Ootmarsum bijgezet. Tot op heden leeft hij als 
boosaardig heerschap voort in meerdere volksverhalen. 
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Gemeentehuis  
 

 

De woorden raadhuis en stadhuis worden in het algemeen als synoniem van elkaar gebruikt, 

dat is echter niet helemaal terecht. Want de benaming raadhuis is omvangrijker en sluit ook 

het bestuurshuis van een niet stedelijke gemeente in. Het stadhuis heeft een meer 

representatief karakter en pronkt veelal met een toren. Het is een monument van burgerlijke 

trots en in het verleden ook van stedelijke zelfstandigheid.  In Twente denkt men aan eind 

twintigste eeuwse stadhuizen van Enschede en Hengelo. De oude bestuurlijke behuizingen in 

Twente missen het representatieve karakter en kunnen daarom beter als raadhuizen worden 

aangeduid. In chronologische volgorde gaat het om die van Oldenzaal (1554, ?, 1559), 

Enschede (1585, 1652), Goor (1648), Almelo (1690), Delden (1738) en Ootmarsum (1778). 

 

Van het achttiende eeuwse raadhuis van Delden is geen betrouwbare afbeelding bekend, zodat 

dit verder buiten beschouwing wordt gelaten. In alle andere gevallen gaat het om eenvoudige 

gebouwen met een rechthoekige plattegrond. De ingang bevind (bevond) zich oorspronkelijk 

in een van de korte zijden. Oldenzaal, Enschede, Goor en Ootmarsum zijn van die voorbeelden. 

De voorgevel onderscheidde zich van andere gevels door versiering. In Ootmarsum en 

Oldenzaal is dat het geval. Van de grond opgaande torens ontbreken, wel komen 

klokkentorentjes op het dak voor of zijn aanwezig geweest, zoals in Goor, Almelo en 

Ootmarsum. Ook de trappen met bordes die naar de raadzaal op de eerste verdieping leiden, 

vindt men in Twente niet vaak. Ik herinner me het oude stadhuis in Rijssen op het Schild 

waar een trap met bordes naar de eerste verdieping leidde. In Enschede was de raadskamer 

op de begane (gegane) grond. Oldenzaal en Enschede kenden reeds in de zestiende eeuw 

raadhuizen.  

 

Rest nog het oude raadhuis van Ootmarsum. De ligging hiervan is vergelijkbaar met dat van 

Oldenzaal omdat het ook noordelijk van de kerk ligt en met de voorgevel daarvan afgekeerd. 

In tegenstelling tot Oldenzaal grenst de voorgevel direct aan de Markt. Deze voorgevel is geheel 

van zandsteen opgetrokken in tegenstelling tot de andere gevels die bijna uitsluitend uit 

baksteen bestaan. In dit geval is de ontwerper bekend: Engbert Schader. Terwijl het gebouw 

zelf aan het eind van de jaren zeventig van de achttiende eeuw moet zijn opgetrokken, dateert 

het klokkentorentje op het dak van het jaar 1840. Van alle oude raadhuizen in Twente is dat 

van Ootmarsum nog het meest in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven en tevens het 

enige, dat gedeeltelijk nog de oorspronkelijke functie behouden heeft. De verdieping doet 

dienst als raadszaal. 

 

Het raadhuis van Ootmarsum laat een aantal achttiende eeuwse modeverschijnselen zien, 

zoals de nadruk op de middenpartij van de voorgevel, de kozijnen met roedenindeling en het 

gebruik van dunne baksteen. De versieringen dragen een nog meer uitgesproken achttiende 

eeuws karakter. Zij zijn uitgevoerd in de stijl van het Rococo, herkenbaar aan de symmetrische 

vormgeving. De rocailles (grotwerk) zijn tamelijk ouderwets voor de tijd waarin het raadhuis 

werd gebouwd, zeker vergeleken met Frankrijk dat destijds op artistiek gebied 

richtingbepalend was. De speelse, asymmetrische Rococo-ornamentiek was daar al omstreeks 

het midden van de achttiende eeuw vervangen door een strakkere, symmetrische Lodewijk 

XV1-stijl. 
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Een rocaille is een schelpmotief. Naar dit woord is de stijl rococo vernoemd, een achttiende 

eeuwse stijl die in Europa bloeide. De rocaille is terug te vinden in veel Franse interieurs, op 

schouwen. De rocaille wordt ook wel het stucwerk genoemd, dit stijlelement werd gebruikt om 

de overgang van muur naar plafond te verdoezelen. Aanvankelijk werd het begrip gebruikt 

voor ornamentele schelpengrotten in tuinen, die werden geplaatst naar voorbeeld van het 

Romeinse nymphaeum. Later werden er echter veel meer soorten ornamentele vormen 

gecreëerd en werden rocailles ook onder andere als versieringen van omlijstingen 

en frontons gebruikt. 

 

 

 
 

Het dagboek van dominee Van Loo 
 

Gedurende de jaren van zijn predikantschap in Ootmarsum, van 1777 tot 1797, hield dominee 
Jacob van Loo een dagboek bij. Wat zijn dagboek zo bijzonder maakt, zijn de teksten waarin 
hij zijn innerlijk leven weergeeft. Door die sterke persoonlijke dimensie onderscheidt het zich 
van andere egodocumenten uit die tijd. Het is doortrokken van gemoedsstemmingen en van 
een diep doorleefd geestelijk leven. Bovendien geeft het een prachtige kijk op het dagelijks 
leven in Ootmarsum. 

Jacob van Loo werd op 10 september 1754 in Naarden geboren. Hij studeerde theologie in 
Utrecht, assisteerde in Naarden en werd in 1777 predikant in Ootmarsum. Eerst was hij 
adjunct of tweede predikant, vanaf 1786 eerste predikant. Uit zijn huwelijk met Cornelia Mol 
werden vier kinderen geboren. Hoewel de gereformeerde gemeente in Ootmarsum maar een 
beperkt aantal lidmaten had, veroorloofde men zich een tweetal predikanten. Tweemaal per 
zondag werd er gepreekt in de Grote Kerk. Van Loo maakte veel werk van zijn preken en stelde 
zijn opvattingen op schrift in zijn bundels Leerredenen en andere theologische werken. Als 

kanselredenaar kreeg hij veel bekendheid in kerkelijk-theologische kringen van die tijd. Hij 
stond nogal sceptisch tegenover de uit Frankrijk afkomstige nieuwe ideeën over de vrijheid 
van de mens. Hij was dan ook geen patriot, maar sympathiseerde vooral met de orangisten. 

 
Nadat in de Franse tijd de katholieke godsdienst voor de wet was gelijkgesteld, woonde hij 
(Van Loo) als calvinist een bijzondere mis bij, geleid door de pauselijke nuntius. "Den 12 
december 1794. Op deze dag woonde ik een plegtigheid in de Roomsche kerk bij, die in geene 
tweehonderd jaren hier te lande is verrigt geworden. Brancadoro, Nuntius van den Paus te 
Brussel kwam hier om het vormsel uit te delen." In 1781 wijdde Van Loo het nieuwe Berner 
orgel in, dat werd gevierd met een vocaal en instrumentaal concert. 
  

Als predikant had Van Loo veel contacten met de protestantse bovenlaag van Ootmarsum. 
Opvallend waren zijn goede contacten met de bewoners van het Huis Ootmarsum, de familie 
Van Heiden Hompesch. Wellicht speelde hierbij een rol dat drost Sigismund van Heiden 
Hompesch ouderling was in de kerkenraad en veel invloed had bij de benoeming van een 
predikant. Het dagboek vertelt van de vele bezoeken aan en etentjes op het Huis. Vooral met 
de gravin bracht hij vele uren door waarbij het tot diepgaande godsdienstige gesprekken 
kwam. Als predikant had Van Loo een klein traktement en hij moest zijn gezin mede door 
giften zien te onderhouden. Veel ondersteuning kreeg hij van gravin Van Heiden Hompesch. 
Na het overlijden van drost Sigismund van Heiden Hompesch in 1790 leidde dominee Van Loo 
de begrafenisdienst. 

De gebeurtenissen in Frankrijk en de inval van Franse troepen in ons land gaven in 
Ootmarsum voedsel aan velerlei geruchten. Het bericht over de opmars van de Fransen in 
1793 "baart hem veel onrust en kwelling", zo schreef Van Loo in zijn dagboek. Hij geeft verder 
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veel informatie over de woelige periode 1793-1795. Ootmarsum, liggend aan de heerbaan 
Almelo-Ootmarsum-Frensdorf-Lingen, zag voortdurend allerlei soldatenvolk aan zich 
voorbijtrekken. Terugtrekkende Engelse huzaren, Hannoveriaanse cavaleristen, kanonniers 
en het regiment van Van Hompesch. Vaak bleven de troepen een of twee dagen in Ootmarsum 
en kregen de burgers soldaten ingekwartierd. Als gevolg van plunderingen en brandstichting 
door de terugtrekkende troepen raakten boeren en ook veel burgers hun hele oogst- en 
voedselvoorraad kwijt. Kortom een kommervolle tijd voor het gezin Van Loo en de burgerij van 
Ootmarsum. De komst van de Fransen in 1795 werd door velen uitbundig gevierd rondom de 
vrijheidsboom: 

"Den 7 maart 1795. Oprigting van den vrijheidsboom onder groot gejuich, getier, gespring en 
geraas. Men liet evenwel iedereen vrij, of hij aan de dolle vreugd wilde deelnemen, of niet."  

De komst van de Fransen had echter ook een schaduwzijde. Van Loo zag zijn kerk in een 
desolate toestand vervallen: banken verbrand, ramen kapot en de preekstoel gesloopt. Tegelijk 
laaide de tegenstelling tussen de gereformeerden en katholieken weer op en dit draaide uit op 
conflicten over het luiden van de kerkklokken en het bezit van de sleutels van de kerk. Zwak 
van gestel overleed Van Loo op 1 augustus 1797 op 43-jarige leeftijd. Zijn naam leeft voort in 
de Van Loostraat. 

 

 

De taal 
 

 

De streektaalnamen voor de plaatsen in Overijssel verschillen van de officiële namen. Die 

streektaalnamen van plaatsen komen voor in de familienamen. De namen werden meestal 

gegeven wanneer iemand bijvoorbeeld in de Hanzetijd zich vestigde in een stad. ‘Waar kom je 

vandaan?’ Ze komen niet alleen in Overijssel voor maar ook elders in Nederland. Van Weersel 

(Weerselo), Van Tubbergh (Tubbergen), Van Hengel (Hengelo), Van Riessen (Rijssen), Van 

S(Z)wol, Zwolschen, Zwolsman (Zwolle), Van Deemter (Deventer), Van Helderen (Hellendoorn), 

Van Oortmerssen (Ootmarsum), Van Hoksbergen (Haaksbergen), Degenkamp (Denekamp), 

Van de Sluis (Zwartsluis) maar ook gewoon Sluis. Van elders nog: Van Meppelen (Meppel), 

Van Nimwegen (Nijmegen), Van Koeverden (Coevorden), Van Nee (Neede), Deutekom 

(Doetinchem). De plaatsnamen over de grens worden ook vaak gebruikt voor familienamen. 

Gilhuis (Gildehaus), Van Munster (Munster), Van Emmerik (Emmerich), Van Bentum 

(Bentheim), Van Kleef (Cleve), Schutterop (Schüttdorf), Van Ogtrop, Ogterop (Ochtrup), Van 

Ulzen (Uelsen), Kloppenborg (Cloppenburg), Van Ossenbrugge (Osnabrück). De plaatsnaam 

Ootmarsum ondergaat onder invloed van de streektaal twee opvallende bewerkingen naar die 

nieuwe familienaam Oortmerssen. De lange uitspraak van de eerste lettergreep, in feite een 

tweeklank (ooâ) wordt door de dubbele o met de volgende r weergegeven. De streektaalklinker 

van de tweede lettergreep is een ö en die heeft een korte e klank zo goed mogelijk benaderd. 

Dat laatste komt ook voor in de familienamen in Overijssel als Mersman, Merse, Mesman en 

Mesland. Die zijn waarschijnlijk afgeleid van mos (mors = moeras). 
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Antony Vosding van Beverforde 
De laatste hofmeier 

 

De woelige jaren in de laatste decennia van de achttiende de eeuw, met de politieke 
verwikkelingen tussen patriotten en orangisten, hadden ook hun weerslag in Ootmarsum. 
Weliswaar niet bij het overgrote deel van de bewoners, maar meer bij de kleine intellectueel 
gevormde laag van de gegoede burgerij. In deze kringen werd gediscussieerd over de nieuwe 
ideeën van de Verlichting. Binnen deze groep was het vooral Antony Vosding van Beverforde 
die met verve de patriottische denkbeelden uitdroeg. 

 

Antony van Bevervoorde 

In zijn periode als burgemeester van Ootmarsum van 1785 tot 1787 probeerde hij deze 
denkbeelden, ook binnen het bestuur van de stad waar de patriotten de boventoon voerden, 
gestalte te geven. Hij bepleitte onder meer gelijkstelling van de standen bij het innen van de 
stadsbelastingen en afschaffing van voorrechten. Daardoor moest ook de familie Van Heiden 
Hompesch, bewoner van het Huis Ootmarsum, belasting gaan betalen. De patriottische 
opvattingen voerden niet lang de boventoon in het bestuur van Ootmarsum. Na de inval van 
Pruisische troepen in 1787 namen de orangisten de macht weer over en moest Antony 
vluchten naar Nordhorn. Het patriottische vrijcorps, een soort burgerwacht, werd ontwapend 
en opgeheven. In de woning van Van Beverforde, het Cremershuis aan de Marktstraat, werden 
uit wraak vernielingen aangericht. Vanwege het optreden van Antony en zijn rol in 
verschillende patriottische commissies werd door de Staten van Overijssel een proces tegen 
hem aangespannen, dat zich jaren voortsleepte en uiteindelijk door de komst van de Fransen 



 

83 

 

teniet gedaan werd. Hij trad toe tot het bestuur: in 1796 nam hij als tweede plaatsvervanger 
van de Representant van het Volk deel aan de Nationale Vergadering en een jaar later werd 
hij lid van het bestuur van Overijssel. 

Antony erfde na de dood van zijn vader Hermannus van Beverforde in 1792 het hofmeierschap 
van Ootmarsum. Het ambt was echter een min of meer lege functie geworden, dat hem 
financieel niets opleverde. In 1809 hief koning Lodewijk Napoleon het op. Het hofmeierschap 
werd vele generaties lang door de familie Van Beverforde uitgeoefend. Leden van het geslacht 
Van Beverforde vervulden vanaf de late Middeleeuwen allerlei bestuurlijke functies in 
Overijssel, maar ook daarbuiten. Uit het burgerboek van Ootmarsum blijkt dat Gert van 
Beverforde in 1396 het burgerschap van Ootmarsum kreeg. Andere nazaten waren onder meer 
richter in Ootmarsum, kerkmeester van de parochie en lid van de kerkenraad van de 
gereformeerde gemeente. Antony, de laatste nakomeling van de Ootmarsumse tak Van 
Beverforde, werd op 18 mei 1756 geboren. Toen hij in 1777 meerderjarig werd, voegde hij op 
verzoek van zijn oom Antony Vosding de naam Vosding aan zijn familienaam toe. 
 

De vader van Antony, Hermannus van Beverforde, was voor de tweede keer getrouwd met 
Mettina Knijpinga. Zij bracht een zoon, Hendrik Cramer, mee uit haar eerdere huwelijk, later 
genoemd Hendrik Knijpinga Cramer. Antony had met zijn stiefbroer Hendrik Knijpinga 
Cramer een uitgesproken slechte verhouding. Dit leidde tot allerlei familietwisten rondom de 
verdeling van een erfenis. Knijpinga woonde in het Drostenhuis, terwijl Van Beverforde samen 
met zijn knecht in het huis van zijn moeder Het Hofmeiershuis, aan de Grotestraat domicilie 

had. Van Beverforde schonk in 1809 een deel van de bij zijn huis gelegen tuin aan de 
gereformeerde gemeente voor de bouw van de nieuwe (later hervormd genoemde) kerk. Het 
huis en zijn bezit vermaakte hij in 1830 aan het echtpaar Engels-Dröghoorn, onder 
voorwaarde dat hij tot aan zijn dood door hen verzorgd zou worden. 3 jaar later overleed 
Antony Vosding van Beverforde. Hij werd begraven op de hervormde begraafplaats. Daar is 
zijn grafsteen nog te zien. Een aangetrouwde achterneef, W.J. Engels, voegde halverwege de 
19de eeuw de naam Van Beverforde aan zijn eigen achternaam toe. Hij was de oprichter van 
het Engels van Beverfordefonds, dat het behoud van het cultureel erfgoed van de familie Van 
Beverforde tot doel heeft. De straatnaam van Bevervordestraat in Ootmarsum is een 
herinnering aan dit Overijssels-Ootmarsums geslacht. 
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Van Beverfordehuis 

 

•  

Wapen 

 

•  

Grafsteen 
 
 

In oorlogstijd denken hoge heren zich meer te kunnen veroorloven dan in vredestijd. Slotheer 
Gerrit of Geert van Bevervoorde tot Weemsel van het huis Weemselo in Albergen wil de dochter 
van zijn gast ontvoeren in 1589. De Tachtigjarige Oorlog is dan in Twente in volle gang. Maria 
Magdalena van Reede (12) van de havezate Saterslo in Saasveld is uitgenodigd met haar 
ouders in het huis Weemselo te overnachten. Zij wordt het slachtoffer van wraak. Hendrik van 
Reede en zijn vrouw Elisabeth van Mansfeld hebben geen flauw idee wat hun te wachten staat 
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wanneer zij met hun dochter van Saasveld naar de markegrens tussen Albergen en Dulder 
rijden waar het huis Weemselo staat. Slotheer Gerrit van Bevervoorde schaakt met een aantal 
gewapende helpers op 28 september 1589 de dochter van de Spaans gezinde Hendrik van 
Reede en zijn Elizabeth gravin van Mansfelt. Iedereen slaapt. Gerrit van Bevervoorde en zijn 
helpers echter niet. Hij maakt het echtpaar wakker tegen middernacht en deelt hen mee Anna 
Magdalena mee te moeten nemen naar de stadhouder van Gelderland, graaf Van Neuenahr in 
Arnhem. Het paar is uit het veld geslagen en is niet in staat iets te doen. Van Bevervoorde laat 
deuren sluiten en de planken van de kasteelbrug weghalen. Van Bevervoorde brengt het 
meisje via Lochem en Doesburg naar herberg De Prins in Arnhem. 

 

 

De Joden 
 

 

In de rekeningen van het drostambt Twenthe (1336-1339) lezen we al over joden die wonen in 

Borne, Deventer, Diepenheim, Enschede, Goor, Lochem, Oldenzaal en Ootmarsum. Het moet 

bekend zijn dat het voor joden geen onverdeeld genoegen was in verstrooiing te wonen. Er zijn 

voldoende weerzinwekkende smoezen verzonnen om het voor de joden op z’n minst 

onaangenaam te maken temidden van christenen te leven. En dan te bedenken dat het voor 

joden in het algemeen, in de provincie Overijssel en met name in Zwolle nog redelijk te leven 

was. Toch zijn er in Twente documenten die discriminerend waren voor ‘Joden en Smousen’. 

 

De gelijkstelling van alle godsdiensten, bij besluit van 2 september 1796 door de toenmalige 

revolutionaire regering gaf de joden in een aantal opzichten wat meer lucht om te leven. Na 

de Franse overheersing bevestigt koning Willem 1 deze gelijkstelling in het jaar 1811. Maar 

daarbij verklaart hij de joodse gemeenschap tot het zoveelste kerkgenootschap in Nederland 

en ontkent daarmee de joodse identiteit. Evenals de andere grote kerken van bovenaf via 

reglementen worden georganiseerd, werd dat ook gedaan ten opzichte van de joodse 

gemeenschap. Wat voor die tijd de joodse Natie van Haaksbergen zou kunnen worden 

genoemd heet voortaan het Israëlisch Kerkgenootschap van Haaksbergen. De joden werden 

als Nederlanders beschouwd en als zodanig geregistreerd. Ook zij moeten tijdens de regering 

van Lodewijk Napoleon een familienaam aannemen.  

 

Joden hebben de twijfelachtige eer gehad voorwerp te zijn van vooroordeel en ongemotiveerde 

haat. Na de holocaust is het volk moe geworden, vaak verbitterd. Jacob Israël de Haan, een 

eigenwijze zoon van Israël, die een leven leed (niet leidde) van altijd in opspraak, altijd in de 

contramine. Hij zegt dwalende door dit weerbarstige bestaan: 

 

Al jeugd vergaat Moeder, ik ben verdwaald. 

Mijn hete handen tasten in het duister. 

Moeder, ik wil weer terug naar de luister 

die van onze heilige Sjabbath straalt. 

 

Er is wel erg veel moed nodig om  hoop te hebben en te houden. De  Joodse Natie, zoals de 

joodse gemeenschappen van voor de Franse revolutie worden genoemd zijn beladen met een 

geschiedenis van onderdrukking en verdrijving. In Nederland bloeit het joodse leven weer op 

en de staat Israël is toch maar gevestigd in het jaar 1948.  
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De gemeente Ootmarsum 
 

Vanouds was Overijssel verdeeld in drie drostambten, waaronder het drostambt Twente, dat 
bestond uit stadsgerichten en richterambten. In deze gebieden lagen bestuur en rechtspraak 
in één hand van respectievelijk drost, magistraat en richter. Vanuit de stad Ootmarsum 
bestuurde de magistraat het omliggende gebied. Onder Franse invloed veranderden tal van 
zaken op bestuurlijk en juridisch terrein. Na de annexatie van Nederland in 1810 voerde 
Napoleon Bonaparte vergaande moderniseringsmaatregelen door, zoals uniforme moderne 
wetgeving in wetboeken (de Code Napoleon), een nieuwe staatkundige en rechterlijke indeling, 
de invoering van de burgerlijke stand met vaste achternamen, het kadaster en een evenredige 
grondbelasting. 

Na de inlijving bij Frankrijk werden in 1811 gemeenten gevormd. Het woord gemeente, in de 
staatkundige betekenis van kleinste eenheid van territoriaal openbaar zelfbestuur, is een 
vertaling van het Franse woord "commune". Bij deze nieuwe indeling werd onderscheid 
gemaakt tussen steden en platteland. Veel steden werden teruggedrongen tot een klein 
grondgebied, zodat slechts kleine stadsgemeenten overbleven. Het landelijk gebied werd in die 
gevallen afgescheiden van de steden; nieuwe plattelandsgemeenten werden gevormd door vrij 
willekeurig enkele marken bijeen te voegen. Zo ontstond onder meer Stad Delden en Ambt 
Delden. 
 
De stad Ootmarsum werd ook een zelfstandige gemeente. De eerste burgemeester van de 
gemeente Ootmarsum was Jan Willem Essink. De opsplitsing van het landelijk gebied van 
Ootmarsum vond in twee etappes plaats. Al gelijk in 1811 werd een agrarisch gebied 
afgesplitst en daarmee de gemeente Tubbergen gevormd. De gemeente Ootmarsum omvatte 
toen nog wel het gebied van de latere gemeente Denekamp. In 1819 volgde echter weer een 
herindeling en toen werd alsnog de gemeente Denekamp gevormd door de marken Nutter en 
Agelo van Ootmarsum te scheiden. Hierdoor werd de gemeente Ootmarsum teruggebracht tot 
het vroegere stadswigbold (345 ha), omringd door de gemeente Denekamp. De Ootmarsumse 

notaris en griffier van het Vredegerecht, Hieronymus Pennink Hzn., werd op hoge leeftijd 
benoemd tot eerste schout van Denekamp. Pennink bleef wonen in Ootmarsum en bestuurde 
zijn gemeente vanuit zijn notariskantoor. Alleen de eerste burger van de stadsgemeente 
Ootmarsum werd aangeduid met burgemeester; de eerste burgers van de 
plattelandsgemeenten Denekamp en Tubbergen aanvankelijk met schout. Het inwoneraantal 
van de gemeente Ootmarsum was gering en schommelde vanaf 1830 een eeuwlang tussen de 
circa 1.300 en 1.600 inwoners. Ruim ⅔ van de bevolking was katholiek. 

 

In Ootmarsum werd vanouds rechtgesproken door de volgende gerechten: Landgericht, 
Hofgericht, Drostengericht en Stadsgericht. In de Franse Tijd veranderde de rechtspraak 
drastisch. Voorheen spraken de regenten van Ootmarsum recht in het Stadsgericht, maar nu 
werden bestuur en rechtspraak van elkaar gescheiden. Er kwam een nieuwe juridische 
organisatie met arrondissementen en kantons. Het arrondissement Twente werd verdeeld in 
zes kantons, waaronder Ootmarsum. Het kanton Ootmarsum omvatte de gemeente 
Ootmarsum met het gebied van de gemeente Tubbergen en de latere gemeente Denekamp. De 
stad Ootmarsum werd een gemeente en behield een eigen gerecht. Dat gerecht was een 
Vredegerecht dat was gehuisvest in het stadhuis. De eerste vrederechter was Wennemar 
Hendrik Dröghoorn. De plaatselijke notaris fungeerde als griffier. De burgemeester was vaak 
plaatsvervangend vrederechter. Het Vredegerecht werd later omgedoopt in Kantongerecht 
Ootmarsum. 
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•  

Plattegrond 

 

•  

Oude stadhuis 
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•  

Oorkonde 

 

•  

Oorkonde (1) 
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Twentse stoelklok 
 
 

Door wie, op welke plaats en wanneer het mechanisch uurwerk is uitgevonden is niet bekend.  

Men denkt aan de twaalfde en dertiende eeuw en Noord Italië en Zuid Duitsland worden 

genoemd. De oudst bewaarde mechanische uurwerken dateren uit de veertiende eeuw. Ze 

hadden geen wijzers maar wel een bel. De bel sloeg op de tijden dat in de kerken en kloosters 

gebeden werd opgezegd. Waarschijnlijk is de eerste klokkenmaker een monnik geweest. De 

uurwerken hebben in de acht eeuwen van hun bestaan steeds een ontwikkeling doorgemaakt, 

zowel in techniek als in vormgeving. Daarom is het vrij eenvoudig van oude klokken de leeftijd 

en de plaats van herkomst vast te stellen. Vooral de kast was aan mode onderhevig en kan 

door zijn vormgeving veel vertellen. 

 

Een stoelklok is een hangklok waarbij het uurwerk met pootjes op een stoel staat. 

In Nederland zijn deze in de zeventiende en achttiende eeuw veel vervaardigd. Stoelklokken 

zijn nauw verwant aan de lantaarnklok. Ook in Twente en de Achterhoek werden in de 

achttiende eeuw stoelklokken gemaakt. Deze klokken van klokkenmakers als Ruempol, 

Bakker en Ter Swaek en Warmink zijn nu zeer zeldzaam. 

 

Voordat er stoeltjesklokken in Nederland gemaakt werden, waren er natuurlijk al klokken. Bij 

sommige rijken zullen renaissanceklokken in huis geweest zijn, bij ook niet arme anderen, 

een ijzeren huisuurwerk. Als voorloper van de stoelklok zijn renaissanceklokken van 

ondergeschikt belang. De meeste kwamen uit ateliers van kleinuurwerkmakers. Hun 

vormgeving en ornamentiek hebben wel enige invloed op het uiterlijk van de stoelklok gehad, 

hun uurwerken nagenoeg geen. 

 

De Twentse stoelklok of Goorse klok werd vanaf 1680 in Goor gemaakt. De families Bakker 

en Ter Swaeck waren er werkzaam. Deze klok heeft voor het grootste deel een ijzeren uurwerk. 

Dit is in tegenstelling tot de Zaanse, Friese en Groningse klokken, die voornamelijk uit brons 

bestaan. De Twentse stoelklokken hebben een ankergang met lange slinger. De kap heeft geen 

ornamenten, de kast wel. Het houtwerk is beschilderd. De Ruempolklok is een stoelklok die 

in Laren werd gemaakt door Goslinck Ruempol (1682-1759) en zijn zoon Hendrick (1730-

1796). Het zwaargebouwde uurwerk heeft een erg korte slinger. Wijzerplaat en deurtjes 

worden bekroond door loden ornamenten en omlijst door engelen of leeuwen. De wandplank 

eindigt onder in een Franse lelie. 

 

Door de opkomst van de rijke mensen in de steden aan het begin van de zeventiende eeuw 

ontstond een groeiende vraag naar huisuurwerken. Een houten wandplank met consoles met 

daarop het uurwerk is het kenmerk van de stoelklok. 

 

De uitvinding van het slingeruurwerk door Christiaan Huygens in 1656 veroorzaakte grote 

veranderingen binnen de klokkenwereld. De vakmensen van Christiaan Huygens ontwierpen 

een nieuwe serie van drie klokken: De Botterklok, De Twentse Stoelklok en De Troubadour, 

die ze spontaan Het Gouden Trio noemden. De Twentse Stoelklok kost 2.950 gulden. De 

oplage van de Twentse Stoelklok is tot honderdvijftig stuks beperk. Hoewel Huygens aan zijn 

Haagse klokkenmaker Salomon Coster voor eenentwintig jaar het alleenrecht op toepassing 

van zijn vinding had verleend, werd de slingerconstructie al ruimschoots binnen die termijn 
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ook door anderen gemaakt. 

 

De eerste Hollandse stoelklokken met slinger leken nog sterk op hun voorgangers met balans. 

Wel zijn de vertandingsaantallen van hun raderwerken veranderd omdat de toen gebruikelijke 

korte slingers driftiger tikten dan de trage balanswielen en foliots. Bovendien zien we met de 

slinger ook vaker minuutwijzers verschijnen, soms concentrisch met de uurwijzer maar ook 

wel op een klein in kwartieren verdeeld hulpwijzerplaatje. 

 

Ter Kuile speurde drie staande horloges op van Van Heilbron junior, die naar Amsterdam 

verhuisde. Hij werd overigens evenals zijn vader in de Grote Kerk te Almelo begraven op 22 

februari 1776. 

 

Niet van alle Twentse stoelklokken staat vast wie de maker ervan is geweest. Dat is 

bijvoorbeeld het geval met de Herinckhaveklok die dateert uit het eerste kwart van de 

achttiende eeuw. De klok heeft heel lang in de havezathe Herinckhave bij Fleringen gehangen. 

Deze klokken zonder de naam van de maker kunnen van de hand van bovengenoemde 

klokkenmakers zijn maar het is ook mogelijk dat ze zijn gemaakt door andere Twentse 

klokkenmakers aan wie tot nu toe geen stoelklokken toegeschreven kunnen worden. 

Voorbeelden zijn Jan van Oonk te Ootmarsum, A. Heupink en de drie klokkenbouwers 

Wennink te Oldenzaal,  Van Douwe en Jarie Jaarissen te Enschede. 

 

In de achttiende eeuw is de Hollandse stoelklokkennijverheid in de versukkeling geraakt. 

Mode won het van degelijkheid. Na het rampjaar had de Republiek zijn dominante positie in 

de wereldhandel verloren. Sterke concurrenten dienden zich aan. Met het Nederlandse geld 

financierde men nu liever veilig dan dat men veel risico nam. En de heren van het grote geld, 

inmiddels bankiers geworden, deden zich maar al te graag voor als lieden met een chique 

smaak en een daarbij behorende dure ambiance. Voor hen dus geen stoelklokken meer. Toch 

moest het ergste nog komen. Voor de Hollandse stoelklokken werd de negentiende eeuw een 

beroerde tijd. Ze werden toen beschouwd als lomp en boers maar dat was nog niet alles. Hun 

vaak forse gewicht dat noodzaakte tot sterke consoles en onverwoestbare ophanghaken eiste 

zijn tol. Wanneer zo’n kolos van twee meter hoogte op de plavuizen kletterde, waren niet alleen 

die tegels kapot. Maar gelukkig bevatte het uurwerk een schat aan oud koper die een goede 

prijs op kon leveren bij inruil, b.v. tegen een regulateur. Misschien kreeg je nog geld toe. Er 

zijn door dit alles maar weinig stoelklokken overgebleven en van die weinige hebben er veel 

averij opgelopen. Een aantal uurwerken heeft in een staande kast overleefd, meestal met een 

aangepaste wijzerplaat. Bijgevolg is er aan de meeste nog overgebleven stoelklokken flink 

gesleuteld. Slechts een enkeling heeft de tand des tijds min of meer ongeschonden doorstaan. 

Zelfs voor experts is het moeilijk om kaf en koren te scheiden omdat de zeldzaamheid van 

deze prachtige klokken ingrijpende restauraties (en reconstructies) door begenadigde 

restauratoren wenselijk en lonend gemaakt heeft. 

 

Omstreeks 1700 kwam er een einde aan de dominante positie van de Hollandse stoelklok. In 

andere provincies waren nieuwe productiecentra ontstaan. In de literatuur is o.a. sprake van 

Groninger, Friese, Hindelooper, Amelander, kop van Overijsselse, Twentse, Goorse, Sallandse, 

Gelderse, Achterhoekse, Brabantse en Limburgse typen. 

 

Het Oost-Nederlandse uurwerk is een nogal heterogene groep klokken die voor iedere kenner 

toch direct als Oost Nederlands te herkennen is. De aanduiding Twentse klok is te smal om 

al die klokken te omvatten. Onder de Oost-Nederlandse klokken nemen die van vader en zoon 
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Ruempol een prominente plaats in. Binnen hun productiegebied dat later door een breed scala 

aan kwaliteiten en uitvoeringen gekenmerkt zou worden, staan ze op eenzame hoogte. Zowel 

qua uurwerk als door hun vormgeving. Wat het laatste betreft zijn vooral de oudere klokken 

van vader Goslink subliem. Bijzonder fascinerend is het dat deze klokken uit het niets te 

voorschijn lijken te zijn gekomen. Er bestaan wel theorieën die veronderstellen dat Goslink 

zijn vak geleerd zou kunnen hebben van zoon Jan van Jurrien Sprakel in Goor, maar echt 

overtuigen doen deze speculaties niet. Goslink Ruempol had aanvankelijk weinig concurrentie 

van anderen. De belangrijkste onder hen was Anthonie ter Swaek (1692-1772) een 

voortreffelijke uurwerkmaker die naast het grote talent van Ruempol misschien kleiner lijkt 

dan hij was. Pas omstreeks 1750 zien we meer activiteit van andere Oost-Nederlandse 

uurwerkmakers. Deze verfraaiden hun klokken met loodornamenten van zowel lokale als 

Noord-Nederlandse en Hollandse origine. Waarschijnlijk hebben Duitse migranten deze 

bouwwijze naar Oost-Nederland gebracht. Bij ongeveer de helft van de Oost-Nederlandse 

uurwerken, zowel van stoof- als stoelklokken, komen we een ankerechappement tegen 

waarvan de gaffel die de slinger aandrijft omhoog steekt. De torenuurwerkmakers uit de 

zeventiende eeuw maakten waarschijnlijk ook wel huisklokken. Iets dergelijks speelde zich in 

Friesland en Groningen af. In de kerktorens daar zijn nog vrij veel vroege gesmede uurwerken 

te vinden en in met name de kerkelijke archieven veel gegevens over torenuurwerkmakers en 

reparateurs. De aanwezigheid van dergelijke vaklieden lijkt ons zelfs een voorwaarde voor het 

kunnen ontstaan van stoelklokfabricage. Voor de vroege geschiedenis van de Oost-

Nederlandse klok is E.J.B. Veldboers artikel: “Jacob Spraekel: de stamvader van de Goorse 

stoelklok?” Daarin is veel informatie te vinden over Oost-Nederlandse uurwerkmakers in de 

zeventiende eeuw en eerder. Maar volgens Hans van de Kamp is het verhaal van Jacob 

Spraekel als stamvader van de Goorse stoelklok een brood aap verhaal. Hans van der Kamp 

uit Franeker schreef in 2010 een werkstuk over de stoelklok. 

 

 

Bezoek koning Lodewijk Napoleon 

 

Teruggave Grote Kerk en bouw protestantse kerk, 1809 

In januari 1795 trokken Franse troepen over de bevroren rivieren Nederland binnen met in 
hun kielzog de in 1787 gevluchte patriotten. Begin maart bezetten Franse soldaten 
Ootmarsum. Op 7 maart dansten de burgers vol enthousiasme om de vrijheidsboom. 
Wijnhandelaar Teusse stuurde het gemeentebestuur een rekening voor 187 flessen wijn, 
geleverd tussen 24 januari en 30 april. De patriotten dachten dat ze het weer voor het zeggen 
kregen, maar kwamen bedrogen uit. Formeel was de Bataafse Republiek onafhankelijk, maar 
er gebeurde niets zonder goedkeuring van de Fransen. 

In 1806 benoemde keizer Napoleon zijn broer Lodewijk tot koning van Holland. Hij had hart 
voor het Nederlandse volk en probeerde de armoede en de problemen van zijn onderdanen te 
verlichten. Hij bezocht verschillende departementen in het land. In veel plaatsen was het bezit 
van de kerk een twistpunt tussen de katholieken en de gereformeerden. Lodewijk Napoleon 
probeerde bij zijn visites te bemiddelen. In 1809 werd het departement Overijssel bezocht door 
de koning. Op 9 maart reisde hij met zijn echtgenote en gevolg, begeleid door een escorte van 
56 Franse huzaren, van Almelo naar Ootmarsum. Voor de stad werd hij opgewacht door een 
erehaag van zo'n 200 boeren te paard. Onder klokgelui trok de lange stoet de feestelijk 
versierde stad binnen, waar honderden belangstellenden het deftige gezelschap bewonderden. 
Op de Markt verwelkomde één van de burgemeesters de koning. 
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De magistraat, dominee Immink en pastoor Joghems mochten bij de koning op audiëntie. Zij 
bepleitten bij de koning waarom juist zij recht meenden te hebben op het bezit van de Grote 
Kerk. De koning gaf de gereformeerden hoop dat de kerk in hun bezit zou blijven. Maar de 
minister van Eredienst vroeg de gereformeerden herhaaldelijk een plaats aan te wijzen waar 
een nieuwe kerk kon worden gebouwd; ook wilde hij een begroting. 

Op 13 maart kwam het besluit van de koning af, met als belangrijkste onderdeel de toewijzing 
van de Grote Kerk aan de katholieken. Op 29 maart werd het ter kennis gebracht aan de 
gereformeerde en katholieke gemeenschap, en de magistraat. Na 177 jaar kwam de Grote Kerk 
terug in katholieke handen. Het nieuws werd in gebed afgewacht en na de afkondiging 
vliegensvlug verspreid. Een ooggetuige schreef: "Buiten de stad zaten van afstand tot afstand 
menschen in de boomen die baden en met gespannen verwachting uitzagen, zoodat als in een 
zwaluwvlucht in ongelooflijk korten tijd de blijde tijding overkwam. Wonderbaar was de 
stemming der menschen op dien dag: geen bakker of winkel, geen slachter of herbergier nam 
geld; alles werd gegeven voor niets, zelfs waren er die een ham of een stuk rookvlees aan de 
deur hingen met een mes erin, om iedere arme uit te noodigen. Hieruit ziet men hoe diep de 
strijd van 200 jaren in merg en bloed was doorgedrongen en men gehecht was aan de tempel 
die door de voorouders was gesticht." 

Ter compensatie voor het verlies van de Grote Kerk kregen de protestanten een nieuw 
kerkgebouw. Lodewijk Napoleon schonk van staatswege de helft van de stichtingskosten. De 
kerk is in 1810-1811 gebouwd in de toen gangbare neoclassicistische stijl. Kenmerkend zijn: 
de rechthoekige bouwvorm, de halfronde ramen, de klassieke voorkant met de pseudo-antieke 
zuilen, en de driehoekige gevelkroon met daaronder de fries. Bijzonder is dat de breedte van 
het gebouw bepaald werd door de breedte van het orgel dat uit de Grote Kerk werd 
meegenomen. In 1844 werd de klokkentoren met eigen luidklok gerealiseerd. Het perceel 
grond waarop de kerk staat, is geschonken door Anthony Vosding van Beverforde. De twee 
gebouwen die tegenover de kerk stonden zijn later aangekocht en gesloopt om het statige 
aanzicht beter te doen uitkomen. Het Art Deco-uurwerk is in 2009 geplaatst. 

Het prachtige Berner-orgel is gebouwd in 1781. Een deel van het pijpwerk is afkomstig van 
een orgel uit 1676. Naast het orgel werden ook de grafsteen van de laatste commandeur Johan 
Dietrich van Heiden, de lezenaar (1687) en de preekstoel (1614) meegenomen uit de Grote 
Kerk. Een oude, zeer kostbare kelk maakt deel uit van het avondmaalszilver. De prachtige 
statenbijbel uit 1673 pronkt op de oude lezenaar. De stijlvolle doopvont stamt uit 1933. Aan 
de muren hangen glas-in-loodpaneeltjes, gemaakt van de glasrestanten van de in 1945 door 
een bom vernielde ramen van de kerk. 
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•  

Lodewijk Napoleon 

 

•  

Nederlands Hervormde kerk 
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•  

Interieur kerk 

 

 

 

De edelen 
 

 

Bij de in Twente en naaste omtrek levende Saksische bevolking trof men een geboorteadel 

aan. Karolingische schrijvers noemen twee klassen: die der ‘edhilingi’ of ‘edlingi’ en die der 

‘frillingi’ of ‘lazzi’, standen met verschillende rechten en plichten. Het tijdperk waarin zij 

leefden was dat  van de vrije marke-inrichting, een  maatschappij met als centra van bewoning 

de oude Saksische meierhoven. Wij kennen ze nog: de hof te Espelo, de hof te Ootmarsum, de 

hof te Oldenzaal, de hof te Borne, de hof te Weddehoen en de hof Kagelink. Het waren hoven 

met grondbezit en lijfeigenen. 

 

Het Huis Harseveld bij Singraven was een eenvoudig edelmanshuis, gelegen ten noorden van 

het Huis Singraven en was geen riddermatig goed. Het behoorde in de zeventiende eeuw aan 

het riddermatig geslacht Up den Berghe ofwel Op ten Berge, hetwelk een haal in hun wapen 

voerde en oorspronkelijk stamde uit het Kleefse land. De commandeur van het Duitse Huis te 

Ootmarsum, Gijsbert Op den Berge, in het jaar 1624 overleden, was eigenaar van het Huis 

Harsseveld. Bij een koopcontract van 29 oktober 1647 sluiten jonker Balthasar Up den Berge 

en juffer Margaretha van Renssen, ‘eheluyden’ een koopcontract met Jan van Twickelo tho 

Borgbeuningen over het erve Beyerlinck in Tilligte.  

 

De kogel in de kerk is een symbool voor een heel bijzonder stukje historie van ons land. 

Wanneer je wat beter omhoog kijkt zie je dat er onder de kogel een jaartal is in gebeiteld. Het 

jaartal 1597 staat er. Het is een kogel van dus al meer dan vierhonderd jaar oud. Die kogel 

van massief ijzer, afgeschoten door een zwaar kanon. De Spaanse troepen die Maurits 

moesten verdrijven en tegenhouden stonden onder leiding van de Spaanse stadhouder 
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Verdugo (Spaans voor beul). In 1597, het jaar van de kanonskogel, maakte het leger van 

Maurits vele veldtochten. 

Voor Ootmarsum werden twee pogingen gedaan het stadje in te nemen. De eerste keer vond 
plaats in juli 1597 waarbij grote weerstand werd geboden en de troepen de aftocht bliezen. De 
tweede keer op 21 oktober werden de Spaanse soldaten voorgoed verjaagd. De 25e juli 1697 
trok het leger richting Lingen. Van Duivenvoorde hoorde dat Verdugo op weg was naar 
Ootmarsum met 6 ‘Vaenen’ ruiters . Generaal van Duivenvoorde ging hem met een regiment 
tegemoet en bij een schermutseling onderweg had hij er “12 dootgeslagen en 8 gevangen’. “Het 
regende die dag geweldig en het water in de Vecht was ‘één voet’ (30 cm) gestegen. s’ Avonds 
kwam men aan in Ootmarsum en de poorten waren gesloten. 

Ze zagen de grachten en wilden die oversteken om het stadje te verkennen. Met stokken werd 
het waterpeil in de grachten gepeild om te zien of men er doorheen kon lopen. Een kampement 
werd opgeslagen. De andere dag werd het beleg van Ootmarsum voortgezet en werd er op de 
stad geschoten. Huizen werden beschadigd en ook het dak van de toren van de commanderie 
werd vernield. Op 30 juli wilde een deel van het leger van Maurits onder leiding van generaal 
Famars, Charles de Levin, de stad definitief innemen. Er werden die morgen in alle vroegte 
kanonnen geplaatst bij de poort aan de zuidzijde en er werden met de kanonnen salvo’s 
afgegeven. De wallen van de dubbele grachten waren begroeid met meidoornstruiken 
waardoor het zicht op de binnenstad slecht was. Generaal Famars wilde gaan zien was het 
effect was van de beschieting, stak de gracht over en liep vooruit door de doornenhaag maar 
lette niet op een kanon dat gereed stond afgevuurd te worden. Hij werd getroffen aan zijn 
hoofd waardoor hij “terstont doot bleef”. Na dit ongeluksschot trokken de soldaten zich terug 
en namen het lichaam van de dode generaal mee. 

Het leger van Maurits was met zoveel manschappen naar Ootmarsum gekomen omdat ze 
dachten dat er wel 500 tot 600 Spaanse soldaten gelegerd waren. Dat bleek niet zo te zijn. Op 
19 oktober vond een nieuwe opmars plaats. Maurits verbleef met zijn leger in Oldenzaal. Hij 
zond twee compagnies onder leiding van Duivenvoorde en Solms naar Ootmarsum. De 
compagnies bestonden uit Engelse, Schotse soldaten en troepen van Brederode. 

Zoals gebruikelijk bij een inname van een stad werd een trompettist naar de stadspoort 
gezonden om overgave te eisen. De generaals eisten dat de Spaanse troepen en aanhangers 
de stad moesten verlaten met medeneming van vaandels, wapens en proviand. Gedreigd werd 
de stad te vernietigen zoals met Bredevoort en Groenlo was gebeurd. Vanaf dat moment liepen 
alle soldaten en burgers met hun kinderen de stadswal op en vertelden dat ze wegens de eer 
van de stad niet konden capituleren. Hierop begonnen ze onophoudelijk te schieten met 
musketten en geschut dat de hele nacht voortduurde. 

Op 20 oktober zond Maurits vanuit Oldenzaal versterking en de vorm van vier kanonnen. Bij 
aankomst werd weer de eis tot overgave gesteld. Vanuit Ootmarsum werd door Otto van den 
Sande vanaf de wal geroepen dat hij de opdracht had van Filips II en Graaf Frederik stand te 
houden. De hele avond vonden er gevechten plaats en werd er geschoten waarbij doden en 
gewonden vielen. 

Op 21 oktober werden de gevechten hervat en Duivenvoorde en Solms waren toch onder de 
indruk van het verzet. Als laatste waarschuwing werden de gebruikelijke 3 
sommeringsschoten gelost en werden de schriftelijke voorwaarden van Maurits overhandigd 
aan Hopman Vermeerten. Hierop werd onmiddellijk gecapituleerd. 

Naast de kogel in de kerk is er dus de kogel in het pand aan de Grotestraat 21. In museum 
het Drostenhuis hangt het portret van de bij Ootmarsum omgekomen Brigade Generaal 
Charles de Levin, Heer van Famars. Ook is hier een origineel musket geweer met kruitbuidel 
van een Staatse soldaat te zien. In het voormalige stadhuis is een fraai glas in loodraam te 
zien waar de belangrijke gebeurtenis in 1597 staat afgebeeld. Maurits - pad en Mauritsbrug 
met kanon in Beuningen. Oldenzaal Glas in lood ramen oude stadhuis. Slag om Grolle. 
Documentatiecentrum Groenlo. Bron: Boekje-Het-verhaal-van-de-kogel-in-de-kerk-def..pdf 
 

Van veel belang waren de horige goederen van de Commanderij van de Duitse Orde 

(Tempeliers) te Ootmarsum. Later gingen deze horige goederen over in het bezit van het Huis 

Ootmarsum. Tegen het einde van de veertiende eeuw was de aard van deze goederen 
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veranderd en waren zij deels in erfpacht uitgegeven, deels in tijns. Slechts achtentwintig erven 

van de hof te Archem hadden toen nog hun oorspronkelijke karakter van hofhorig goed 

behouden. Een aantal horige goederen behoorde toe aan de Twentse landadel. 

 

Bij de aanleg van een ruimte voor de centrale verwarming in de rooms-katholieke kerk in 

Ootmarsum in het jaar 1964 is men op de muur van een grafkelder gestuit. Als gevolg van de 

restauratie van de kerk is in de zomer van het jaar 1971 door leden van de stichting 

Heemkunde een inspectie naar deze kelder ingesteld. De kelder bleek geheel volgestort te zijn 

met puin. Bij het leeghalen kwam negentien kubieke meter puin tevoorschijn. De massa die 

uit de kelder kwam werd nauwkeurig onderzocht op voorwerpen en scherven. Behalve 

brokken baksteen, Bentheimer zandsteen en andere natuursteen werden veel scherven 

gevonden van Keulse potten en soortgelijk aardewerk voor gebruik. Er werd één scherf 

aangetroffen waarop in het glazuur het jaartal 18 was aangebracht. Ook werden enige glas-

in-lood scherfjes in verschillende kleuren gevonden. Eén vertoonde de afbeelding van een 

ooievaar met opgeheven poot, wellicht afkomstig van het voormalig woonhuis van de familie 

Stork. Of het was afkomstig van Arnd de Reijgher. In het jaar 1504 worden de broers Arend 

en Herman de Reijgher met een rechtsziende reiger in hun wapen vermeldt. 

 

Uitgaande van het jaartal 1859 en de naam Jan Weustink op een muur die vrijkwam, mag 

worden aangenomen dat in het jaar 1859 tijdens de betegeling van de vloer de grafkelder is 

volgestort. Naar de reden kan slechts gegist worden. Hebben in de Ootmarsumse rooms-

katholieke samenleving van toen rancuneuze gevoelens ten aan zien van de drost van Twente, 

Sigismund Vincent Lodewijk Gustaf graaf Van Heiden Hompesch (1731-1790) een rol 

gespeeld? De laatste weggewerkte grond bevatte geen puin meer maar bestond voornamelijk 

uit donkere aarde, restjes vergaan hout, verroeste, gesmede spijkers en fragmentarische (in 

fragmenten, gedeelten) skeletdelen. Er werden enkele koperen hengsels van kisten 

aangetroffen, waaronder een aantal met een wapenschild bestaande uit drie evenwijdige 

lopende balken met daarboven een kroon. Door deze vondsten kon worden vastgesteld dat de 

grafkelder in bezit was geweest van de familie Van Heiden Hompesch, de bewoners van het 

Huis Ootmarsum. 

 

Tijdens de kerkrestauratie van 1969 tot 1973 kreeg men de gelegenheid om een in 1964 

ontdekte grafkelder nader te onderzoeken. De vondst van enkele in elkaar gedrukte loden 

doodskisten met het wapen van de adellijke familie Van Heiden, bewoners van het Huis 

Ootmarsum, leidde tot de conclusie dat dit hun familiegraf was. De grafkelder is thans in 

gebruik als columbarium (urnenkelder). 

 

Na verwijdering van alle grond bleek op de bodem van de kelder een tweetal sterk verweerde 

ijzeren staketsel in de vorm van rekken te staan, waarop overblijfselen te zien waren van in 

elkaar gedrukte loden kisten. De aan de linkerzijde van de ingang geplaatste loden kist was 

slechts fragmentarisch aanwezig. Eronder lagen hout- en beenderresten, vermoedelijk 

afkomstig van Friedrich Johan Sigismund van Heiden, gestorven in het jaar 1769, de vader 

van de drost. De aan de rechterzijde van de trap geplaatste loden kist werd vervolgens 

geopend. Als gevolg van de grote druk op de kisten door de enorme hoeveelheid grond, was 

deze geplet en bleek aan de ene zijde geopend te zijn geweest. Aan de binnenzijde was de kist 

met een laag viltachtige stof bekleed, met daaroverheen een laagje zijde. Het skelet was niet 

gaaf meer aanwezig. Ook was er grond op sommige plaatsen in de kist gekomen. Het leek erop 

alsof de armbeenderen waren verstoord. De schedel lag op een soort kussentje, op de schedel 

waren haarresten te zien, gedeeltelijk geonduleerd (gegolfd). Het haar had een wat roestige 
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donkerbruine kleur. Uitgaande van de gedachte dat de kist die het minst geoxideerd was en 

in de minst slechte staat werd aangetroffen de jongste bijzetting is geweest, mag worden 

aangenomen dat deze was van S.V.L.G. graaf Van Heiden Hompesch, drost van Twente en 

drost van Salland. Gestorven op 5 juni 1790. 

 

Op 5 juni 1807 stierf in Bentheim Anne Willem Carel graaf Van Heiden Hompesch, de enige 

zoon van genoemde drost van Twente. Voordat zijn begrafenis twee dagen later in de 

hervormde kerk van Bentheim plaatsvond, is sectie op zijn lichaam verricht. Zijn hart is uit 

zijn lichaam gesneden, in een apart kistje gelegd en vervolgens overgebracht naar Ootmarsum. 

Het werd bijgezet op het kleine rekje naast de kist waarin zijn vader was begraven. 

 

De grafkelder is geheel opgebouwd uit baksteen, roodachtig van kleur. De maat van de 

gebruikte bakstenen was 22x11x4 centimeter. De trap die toegang gaf tot de grafkelder 

bestond uit zeven treden. De hoogte van de grafkelder, gemeten van de vloer tot aan het gewelf 

bedroeg twee meter en vijf centimeter. De breedte naast de ingang was aan beide kanten een 

meter vijftig. De breedte van de trap bedroeg een meter. De lengte van de ijzeren rekken aan 

beide zijden van de kelder bedroeg twee meter. De rekken waren verdeeld in tussenvakken 

door ijzeren balkjes. De tussenvakken waren ongeveer dertig centimeter breed. De breedte 

van elk rek bedroeg vijfenvijftig centimeter, de hoogte vierendertig centimeter. De loden kist 

aan de rechterzijde was een meter en zes en negentig centimeter. Het frappante is dat voor de 

zijkant van het rek aan de rechterzijde een kleiner rekje was geplaatst, dat enerzijds door 

middel van twee pootjes op de grond, anderzijds op het rek rustte. Dat kleine rekje had 

binnenzijds gemeten een breedte van veertig en een halve centimeter, buitenzijds tweeënvijftig 

centimeter. De afstand tot het grote rek was vijfenveertig centimeter. De functie van dit kleine 

rekje is duidelijk geworden.  

 

Anne Willem Carel werd geboren op 15 september 1755 op het kasteel Waldenburg bij 

Stevensweert. Zijn doopplechtigheid in de hervormde kerk van Stevensweert werd 

opgeluisterd door de aanwezigheid van de toen zeven jarige stadhouder Willem V en diens 

moeder Anna, prinses van Groot-Brittannië, die bij die gelegenheid als peetoom en peettante 

optraden. Een dergelijke eer voor de jonggeborene laat zich verklaren uit de vriendschappelijke 

betrekkingen die bestonden tussen de leden van de familie Van Heiden en die van de 

stadhouder. De goede betrekkingen kwamen daarin tot uiting dat Anne’s grootvader Friedrich 

Johan Sigismund Van Heiden (1696-1759) werd belast met de opvoeding van de minderjarige 

kinderen van de overleden stadhouder Willem V. Anne’s vader was de graaf Van Heiden 

Hompesch, die de titels voerde van Heer van Ootmarsum, dynast van Stevensweert en Heer 

van Ohé en Laak. Graaf Sigismund was Commandeur van de Duitse orde in Schoonhoven, 

daarnaast binnen Overijssel sinds het jaar 1769 drost van Twente en vervolgens sinds het 

jaar 1786 drost van Salland. Bij het stadhouderlijk Hof stond hij in hoog aanzien, zo hoog dat 

hij lange tijd achtereen gold als persoonlijk adviseur van stadhouder Willem V. Van hun 

contact is een omvangrijke correspondentie bewaard gebleven in het Koninklijk Huisarchief 

te Den Haag. Als grootgrondbezitter en als drost van Twente verwierf graaf Sigismund een 

slechte naam. Hij trad op als een vorst van de oude stempel: eerzuchtig, autoritair, 

onverbiddelijk en onbarmhartig. Van zijn horigen vorderde hij herendiensten die elders reeds 

afgeschaft waren. Als drost maakte hij zich gehaat door drostendiensten van zijn onderdanen 

te eisen en door toepassing na te streven van oude verordeningen, die de godsdienstvrijheid 

van rooms-katholieken en joden beperkten. 

 

In 1273 was het huis al bekend, eerst als commanderij van de Duitse Orde. Het voormalige 
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huis Ootmarsum lag in Ootmarsum.  Ten zuiden van Ootmarsum, precies op de locatie waar 

zich nu het Openluchtmuseum bevindt, stond het kasteel Ootmarsum - in de volksmond 

genoemd Het Hooge Huys - de voormalige Commanderie der Duitse Orde. Het 

gebouwencomplex dat in het begin van de achttiende eeuw werd afgebroken kent een roerige 

geschiedenis. Nadat de Duitse orde rond 1200 het gebouw had gesticht ten behoeve van de 

kruisridders, was het tot 1580 in het bezit van de Duitse Orde te Utrecht en Munster. In deze 

periode resideerden zestien commandeurs op het kasteel. In 1640 trad de laatste coomandeur 

uit de Orde en ruilde zijn bezit Waldenburg (bij Emmerich) met de gebouwen van de 

Commanderie Ootmarsum. Vanaf dat moment was de Commanderie Ootmarsum seculier 

bezit en werd Huis Ootmarsum genoemd. 

 

De drostendiensten en het toepassen van de oude verordeningen leidde ertoe dat er in het jaar 

1781 aan aanslag op Friedrich Johan Sigismund van Heiden werd gepleegd. Bij die 

gelegenheid werd zijn koets vanuit een hinderlaag beschoten, zonder dat de kogels echter hun 

doel troffen. Graaf Sigismund trad niet alleen op als een vorst, hij leefde ook als een vorst. Zo 

liet hij zijn woonstede, het complex gebouwen van de voormalige Commanderie van de Duitse 

orde te Ootmarsum, grondig verbouwen en de daarbij behorende kapel afbreken. Er ontstond 

een gebouw naar de smaak van zijn tijd, dat met de bijgelegen tuin een fraaie combinatie 

vormde. Zijn personeel vormde een ware hofhouding en omvatte naast een rentmeester en een 

secretaris, een kok, een groentekweker en twee jachtopzieners. Naar de gewoonte van zijn tijd 

sprak en schreef graaf Sigismund de Franse taal en als zovelen van zijn tijdgenoten at en 

dronk hij overdadig. Op latere leeftijd had hij last van jicht, een kwaal die hem hinderde bij 

het lopen. Hij werd op 5 juni 1790 door een beroerte getroffen, terwijl hij aan het vissen was 

in een van zijn slotvijvers. Als gevolg van die beroerte overleed hij na enkele uren, nog geen 

zestig jaar oud. Zijn begrafenis vond plaats op 9 juni, tegen middernacht. De baar werd 

verlicht door flambouwen, die gedragen werden door een kleine stoet van de in de directe 

omgeving wonende boeren. Hun tocht eindigde in de familiegrafkelder binnen de oude 

Romaanse kerk van Ootmarsum. 

 

De laatste commandeur, Johann Dietrich von Heyden, trad uit de Duitse Orde. Hij werd lid 

van de Ridderschap Overijssel en werd drost van Twenthe. Vele generaties Von Heyden hebben 

tot begin 1800 op het Huis Ootmarsum gewoond. Rond 1760 werd het oude huis afgebroken. 

Er werd een nieuw huis ten westen van de binnenplaats gebouwd. De nazaten in de laatste 

generatie onder de stamvader rijksgraaf Sigismund VGL Von Heiden Hompesch, lieten de 

Ootmarsumse bezittingen openbaar verkopen. Dat verliep moeizaam. Gronden werden 

verkocht en het huis met alle bijgebouwen werd afgebroken. Het laatste restant, het 

molenhuis, werd verkocht aan J. Palthe. Die schonk het later aan de gemeente. Tweehonderd 

jaar was het gebied een volkstuin. 

 

Overeenkomstig de tradities van zijn familie en zijn stand volgde zoon Anne een militaire 

loopbaan. Daarin bracht hij het tot luitenant-kolonel, zoals blijkt uit een in het jaar 1804 

vervaardigde miniatuur,  waar hij in uniform op staat en zit tussen zijn dochter en zijn vrouw. 

Hij trouwde op 28 februari 1788 in Zwolle met Isabelle Caroline Sophie Wilhelmine vrijvrouwe 

Von Weitholzhausen genannt Schrautenbach, die in Venlo was geboren op 27 februari 1767. 

Zij was een dochter van een uit Hessen afkomstige generaal van de ruiterij in Staatse dienst, 

Ludwig Balthaar en van de uit Overijssel afkomstige Juliana Reiniera gravin Van Rechteren, 

uit de tak die op De Velner bij Raalte resideerde. Voor haar huwelijk woonde Isabelle Caroline 

in Zwolle bij haar grootmoeder Isabella van Wassenaar Starrenburg die het kapitale pand 

Kamperstraat 12 bewoonde. Dat is een huis dat De Keizerskroon werd genoemd en nog steeds 
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bestaat. 

 

Na het huwelijk vestigde het jonge paar zich op de havezathe De Gelder, onder de rook van 

Wijhe. Daar werd op 4 februari hun enig kind geboren, Anna Sophie Dorothée. Dat graaf Anne 

na de dood van zijn vader niet op het Huis Ootmarsum was gaan wonen, kan gelegen hebben 

aan de moeilijkheden die hij had met zijn moeder, Anna Sophia von Riedesel, vrijvrouwe Von 

Eisenbach und Hermannsburg, die als weduwe op het Huis Ootmarsum was blijven resideren. 

In welke richting de onenigheden met haar zoon gezocht kunnen worden, bleek uit de teneur 

van haar testament. 

 

Met de komst van de Franse troepen en de Bataafse Omwenteling in het jaar 1795 braken er 

voor de Oranjegezinde graaf Anne politiek ongunstige tijden aan. Die gaven aanleiding met 

vrouw en kind te vluchten naar Bentheim. De woning waar ze introkken lag naast de zetel 

van de Landdag, een gebouw ten oosten van het dorpscentrum en de tegenwoordige 

Pariserplatz. Graaf Anne’s keuze was niet toevallig want al in het jaar 1784 was hij benoemd 

tot adellijk ‘Hofgerichtassesor’ als opvolger van de overleden Frederik Alexander van Ittersum 

tot de Oosterhof. Nadat zijn toekomstvooruitzichten ten gevolge van de omwenteling 

verslechterd waren, zal hij dankbaar geweest zijn de bescheiden functie te Bentheim te 

kunnen bekleden. Dat hij deze functie ook werkelijk uitvoerde blijkt uit een 

Landschapsrekening van het rijksgraafschap Bentheim over het jaar 1800, waarin is 

aangetekend, dat ‘an den eersten adelichen Besitzer Grafen Anna Wilhelm Carel von Heiden 

Hompesch’ tweehonderd rijksdaalders was uitbetaald. In juli 1804 werd hij echter van deze 

functie ontheven, kennelijk door Ludwig rijksgraaf van Bentheim en Steinfurt, die als 

nakomeling van de voormalige Bentheimse landheren kans zag het eertijds aan de koning van 

Hannover verpande graafschap tijdelijk in bezit te nemen. Waarschijnlijk overleed graaf Anne 

daarom in het jaar 1807 als ambteloos burger.  

 

De moeder van graaf Anne, die in het jaar 1795 naar Brunswijk was gevlucht, is daar in het 

jaar 1803 overleden. Haar uitvoerige testament, dat was opgesteld met medewerking van 

advocaat Willem Bilderdijk, die in dezelfde plaats toevlucht had gevonden. Bij dat testament 

onterfde Anna Sophia haar zoon, kennelijk in verband met zijn neiging tot verkwisting en 

stelde zijn dochter in zijn plaats, naast drie andere erfgenamen. Hoe weinig vertrouwen zij 

stelde in het vermogen van haar zoon om met geld om te gaan blijkt wel uit het feit dat zij hem 

wel het vruchtgebruik van het deel van zijn dochter toekende maar niet het beheer daarvan. 

Dat zou door of namens de andere erfgenamen uitgevoerd moeten worden. Uit andere 

bepalingen bleek dat de goederen te Ootmarsum zwaar met schulden waren belast, waaronder 

een aantal verplichtingen die de ouders van graaf Anne vijftien jaar eerder van hem hadden 

overgenomen.  

 

Graaf Anne overwoog nog wel tegenmaatregelen te nemen om het testament ongeldig te laten 

verklaren, door zijn vroegtijdig overlijden kwam het daar niet van. Alle Huizen die uit de Van 

Wassenaer nalatenschap afkomstig waren, vijf in getal, werden verkocht. Daarbij bleef het 

niet. De hele Van Heiden Hompeschboedel bleek zozeer met schulden belast te zijn dat tussen 

de jaren 1811 en 1825 alle goederen in Twente en het graafschap Bentheim moesten worden 

verkocht. Daartoe behoorde naast het Huis Ootmarsum acht en tachtig boerderijen, verder 

dienstgebouwen, landerijen, tuinen, bossen bomen, visvijvers, wildbaan, watermolens, 

steenbakkerijen, catersteden en de genoemde woonhuizen. Alles werd in die jaren verdeeld en 

verkocht, ook het Huis Ootmarsum dat onder de hamer van de sloper viel. Graaf Anne’s 

dochter, Anna Sophie Dorothée verloofde zich met haar verre neef Sigismund Jacques graaf 
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Van Heiden Reinestein, Heer van Laarwoud. Haar huwelijk bracht een verhuizing naar de 

havezathe Laarwoud in Drenthe met zich mee, thans het fraai gerestaureerde gemeentehuis 

van Zuidlaren, waar haar moeder in het jaar 1850 overleed. Hun beider familienaam Van 

Heiden ging via een dochter over op het geslacht De Milly Van Heiden Reinestein, dat in het 

jaar 1983 is uitgestorven. 

 

 

 

De schutterij 

 

In de tweede helft van de 18de eeuw werden de geesten rijp voor veranderingen. Het was de 
tijd van de Verlichting. De patriotten probeerden de ideeën van deze stroming op politiek vlak 
te verwezenlijken. De Verlichting ging uit van een op verstandelijk inzicht gebaseerde 
vooroordeelvrije houding: alle mensen waren op grond van hun geboorte gelijk en burgers 
moesten invloed kunnen uitoefenen op het bestuur. De patriotten hadden vooral aanhang 
onder de gegoede middenstand. De gewone man was vooral bezig om in deze roerige tijd brood 
op de plank te krijgen. 

In de 18de eeuw lag de macht bij de regenten. Families verdeelden banen, bijvoorbeeld in het 
bestuur of in het leger. Soms bleken ze helemaal niet geschikt. Het slechte bestuur van de 
stadhouders Willem IV en V versterkte het gevoel dat er iets wezenlijk moest veranderen. Voor 
Twente en dus ook voor Ootmarsum waren de gehate drostendiensten voor veel mensen 
misschien de belangrijkste reden om zich achter de patriotten te scharen. De drost kon iedere 
boer twee keer per jaar verplicht gratis diensten laten verrichten voor algemeen nut, zoals 
onderhoud aan wegen. Drost Sigismund van Heiden Hompesch eiste vaak diensten voor eigen 
gewin. Boeren moesten bijvoorbeeld twee dagen stenen vervoeren, maar waren er vaak meer 
dan drie dagen zoet mee, raakten soms gewond of hun kar zakte door de te zware vracht door 
de assen. Door de vier rechtbanken die er zitting hadden, telde Ootmarsum veel 
rechtskundigen. Deze streefden veelal patriottische idealen na. Zij troffen elkaar eens in de 
maand in de Société de fraternité om over allerlei onderwerpen van gedachten te wisselen. Zij 

droegen hun denkbeelden ook uit aan de burgers van Ootmarsum en zo kregen de patriotten 
in Ootmarsum een grote aanhang. In feite was er in de stad zelfs sprake van een patriottisch 
bolwerk. 

  
De Overijsselse edelman Joan Derk van der Capellen tot den Pol schreef in 1781 een 
pamflet Aan het volk van Nederland. Hierin werden misstanden aan de kaak gesteld en 
veranderingen geëist: democratisch gekozen comités van burgers en boeren, oprichting van 
burgervrijkorpsen en vrijheid van drukpers. Van der Capellen boekte succes: de 
drostendiensten werden in 1782 definitief afgeschaft. Ongetwijfeld waren de Ootmarsummers 
hem zeer dankbaar. 
 

In 1783 verzochten 58 burgers het stadsbestuur om een schutterij te mogen oprichten en een 
collecte te mogen houden. De reden was omdat niet iedereen zijn eigen tenue, met blauwe jas 
en zwarte broek, en geweer (totaalkosten f 14,90) kon betalen. De collecte bracht f 1.130,‒ op. 

Het reglement van de schutterij vermeldde dat, "behalve zij die van de armenstaat leven of 
met eerloosheid besmet zijn, alle christelijke burgers en ingezetenen van de stad lid kunnen 
worden". Joodse burgers werden dus buitengesloten. Het stadsbestuur stemde toe. Anthony 
Vosding van Beverforde werd aanvoerder van het burgervrijkorps. Van de 1.108 
Ootmarsummers traden 130 mannen toe tot de schutterij. Vergeleken met andere Twentse 
steden was dit verhoudingsgewijs een groot aantal. Er werd flink geoefend. De burgemeesters 
waarschuwden niet met scherp te schieten op de stadswallen of in de tuinen, waar men niet 
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goed kon zien of iemand zich binnen schootsafstand bevond. De patriottische 
stadsbestuurders boekten in mei 1783 succes, zij kregen de berechting van 
jachtovertredingen en de ijkwet voor gewichten en maten terug. Deze rechten hadden de kleine 
steden in Overijssel eerder aan de drosten of Staten verloren. In 1785 waren de patriotten 
echt de baas in Ootmarsum. In heel Nederland vonden gevechten plaats tussen de 
prinsgezinden en de patriotten. Toen de orangisten in 1786 Hattem aanvielen, schoot onder 
meer de Ootmarsumse schutterij de patriotten te hulp. Maar ze kwamen te laat. Bij Holten 
hoorden ze dat Hattem door de Oranjegezinden was veroverd. Na het nuttigen van een maal 
stokvis keerden ze terug naar Ootmarsum. 

Toen Wilhelmina, echtgenote van prins Willem V en zus van de Pruisische koning Frederik 
Willem II, op 28 juni 1787 van de patriotten geen vrije doortocht kreeg bij Goejanverwellesluis, 
vielen de Pruisen Nederland binnen om orde op zaken te stellen. Veel patriotten vluchtten 
naar Frankrijk. Anthony Vosding van Beverforde vond in Nordhorn een veilig onderkomen. 
Op 18 september 1787 trokken Pruisische huzaren Ootmarsum binnen en ontwapenden de 
schutterij. Om ongeregeldheden te voorkomen raadde het stadsbestuur de bevolking aan een 
oranje strik te dragen. Zo'n 40 soldaten werden ingekwartierd. Het stadsbestuur werd 
gezuiverd van patriotten. De orangisten namen wraak: mensen werden gemolesteerd, 
boomgaarden vernield en ruiten ingeslagen. De overheid greep niet in, maar liet dit oogluikend 
toe. Verkregen rechten en vrijheden werden teruggedraaid. Bijna alles kwam weer uit bij het 
oude. 

 

Patriottisch insigne 
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Spotprent van de Orangisten  

 

 

 

Kaarten en plattegronden 
 

 

Geen enkele land heeft van zijn oude versterkte steden meer plattegronden uit de tweede helft 

van de zestiende eeuw dan ons land. In opdracht van koning Philips 11 heeft Jacob van 

Deventer van de noordelijke Nederlanden en van delen van Frankrijk, Duitsland en 

Luxemburg tweehonderd zeer nauwkeurige stadsplattegronden gemaakt. In Twente waren dat 

Goor, Delden, Enschede, Oldenzaal, Almelo en Ootmarsum. 

 

Jacob van Deventer moet dus in het midden van het jaar 1570 in Twente geweest zijn om de 

steden op te nemen. Vanuit Deventer waren dat in volgorde Goor, Almelo, Delden, Enschede, 

Oldenzaal en Ootmarsum. Bij zijn aankomst in een stad meldde Jacob van Deventer zich bij 

de burgemeester met zijn vrijgeleider van Philips 11 en dwong direct geheimhouding af. Hij 

bleef ongeveer veertien dagen in een stad, natuurlijk afhankelijk van de grootte ervan. Hij 

deed zijn (hoek)metingen vanaf hoge gebouwen, zoals kerken, stadhuis, gasthuizen en 

poorten. Omdat hij geen tijd had om uitgebreid met meetkettingen te gaan meten, liep hij de 

wegen af in een zeer regelmatige pas. Hij maakte stappen van vijfenzeventig centimeter en 

elke twee stappen vormden een pas. Na elke vijf passen zette hij een stip op de kaart. Ook 

wegen buiten de stad werden aangegeven. De belangrijkste gebouwen en verdedigingswerken 

werden eveneens vermeld. Het is de periode aan het begin van de Tachtigjarige oorlog. 

 

De stadsplattegronden van Jacob van Deventer van het jaar 1560, getekend in opdracht van 

de Spaanse overheid, hadden een strategisch doel. Met als gevolg dat strategisch belangrijke 

elementen werden opgenomen naast stadhuizen, kerken en kastelen. Ook molens zijn erop te 

zien, met name watermolens hadden een functie in het op peil houden van grachten. Meestal 
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worden ze aangegeven door een gebouwtje met een cirkel, waarin een stip of spaken zijn 

getekend. In veel gevallen staat er het woord ‘mola’ bij, dan wel het meervoud ‘mole’ als er 

twee molens tegenover elkaar staan aangegeven. 

 

In het Oversticht  komen we op vijf plaatsen waar molens worden aangegeven, namelijk 

Almelo, Enschede, Oldenzaal, Ootmarsum en een klein gedeelte van de gemeente Denekamp 

ofwel Dinkelland. 

 

De molens van de Commanderie (Commanderij). Ten zuidoosten van de stad lag tot begin 

negentiende eeuw de Commanderie van de Johanniter Ridders ofwel de Duitse orde. In het 

jaar 1959 werd koningin Beatrix geïnstalleerd in de Ridderzaal te Den Haag als 

erecommandeur van de Johanniter Orde in Nederland.  Bij het landgoed behoorden de twee 

door Van Deventer aangegeven molens, kleine bovenslagmolens. Aan de instroming van de 

beek lag de Bovenste (Voorste, Naaste) Molen, aan de uitstroming van het grachtenstelsel de 

Benedenste (Onderste, Verste) Molen die de naam Johannismolen droeg. Deze naam alsmede 

de ligging doen vermoeden dat dit de oudste was van de twee en dat de geschiedenis ervan te  

maken heeft met een vermelding in het jaar 1162, de oudste molenvermelding in Twente. Van 

begin zestiende eeuw tot het einde van de negentiende eeuw was de Bovenste molen een 

gecombineerde olie- en korenmolen, onder één dak. De molenvleugel werd in het jaar 1864 

afgebroken. Het woonhuis, nu bekend als molenhuisje bleef tot vandaag bestaan aan de 

ingang van het openluchtmuseum. De Benedenste molen werd in het jaar 1866 afgebroken.  

 

Een eind ten noorden van de stad Ootmarsum geeft Van Deventer nog een watermolen aan. 

Het was de bovenslagmolen van de Splinterinkhof of Scholte Splinterink in de marke Nutter - 

Oud-Ootmarsum. De plaats ligt in de latere gemeente Denekamp, nu gemeente Dinkelland. 

De oudste vermelding is van het jaar 1272, in dezelfde belening door de bisschop van Utrecht 

aan de Heer van Almelo waarin ook diens molen in Almelo wordt genoemd. Later behoorde de 

molen onder de hof te Ootmarsum. Naar de laatste eigenaar (sinds 1837) Rientjes was de 

molen ook bekend als Rientjesmolen. Aan de korenmolen was toen ook een blekerij verbonden. 

Een aanvraag voor plaatsing van een stoommachine in het jaar 1887 heeft wellicht het einde 

van de molen betekend. 

 

Rond het jaar 700 kwamen in Twente de geloofspredikers, die de mensen tot het christendom 

trachtten te bekeren. Op tal van locaties werd doopplaatsen ingericht en werden kerkjes 

gebouwd. Naar alle waarschijnlijkheid heeft er net buiten het centrum van Ootmarsum zo’n 

doopplaats gelegen. Bij graafwerkzaamheden in de jaren zestig van de twintigste eeuw bij de 

aanleg van de Moerbekkenkamp werden restanten van zo’n plaats gevonden. In zo’n 

doopplaats werden de mensen geheel ondergedompeld. Ter herinnering daaraan heeft een der 

straten de naam Fonteinstraat gekregen. Het is vrijwel zeker dat het eerste houten kerkje werd 

gebouwd in de kleine nederzetting die toen al bestond. Die was ontstaan op de plek die nu 

met Bergplein wordt aangeduid, deze naam is afgeleid van Bergfrede. 

 

Rondom Ootmarsum was een palissade aangelegd met enkele doorgangen. Een akte uit 1393 

in het oud-archief van Ootmarsum vermeldt de Bergvrede, een verdedigingswerk bij de 

doorgang bij de Grotestraat. Aangenomen kan worden dat de Bergvrede tussen 1100 en 1200 

gebouwd werd. Hij bestond uit een heuvel met een gracht er omheen. Zo'n heuvel werd 

een pool genoemd. Daarbovenop werd een houten toren in vakwerkstijl gebouwd. Rond dit 

gebouw stonden wellicht enkele kleinere bouwsels. Behalve voor verdediging of toevluchtsoord 

werd de toren misschien ook als woontoren gebruikt. Van Sconenvelde had de toren in de 
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veertiende eeuw in bezit. De huidige namen Bergplein en Bergstraat herinneren aan deze 

Bergvrede. 

 

Door de ontwikkeling van belegeringswerktuigen voldeed een palissade niet meer als 

bescherming. De oplossing lag in ommuring of omwalling. Hiervoor moest de landsheer, de 

Utrechtse bisschop, toestemming geven. Waarschijnlijk is deze in de loop van de veertiende 

eeuw aan het stadsbestuur verleend. Het kleine Ootmarsum met de kerk in het midden en 

doorsneden door enkele doorgaande wegen, werd omgeven door een dubbel grachtenstelsel 

met daartussen wallen, waarop ondoordringbaar struikgewas was geplant. Twee poorten, de 

Houten Poort aan de zuidzijde en de Stenen Poort aan de noordzijde, gaven toegang tot de 

stad. Aan het begin van de vijftiende eeuw had de omwalling van Ootmarsum haar beslag 

gekregen. Na de verovering door prins Maurits in 1597 werden de vestingwerken volledig 

ontmanteld. Vandaag verwijzen alleen de namen Oostwal en Westwal nog naar de omwalling. 

 

Toen de wallen en grachten er eenmaal lagen, konden daarbinnen alle straten en straatjes 

definitief worden aangelegd. Die straten, steegjes en pleinen samen noemen we het 

stratenpatroon. Langs die straten kwamen de huizen, boerderijtjes, herbergen en andere 

gebouwen. Je begrijpt dat, toen dat eenmaal was gebeurd, er nog maar weinig aan het 

stratenpatroon veranderd kon worden. Als je van het stratenpatroon een tekening maakt, heb 

je een stadsplattegrond. 

 

Dat was in de tijd dat Nederland geregeerd werd vanuit Spanje. Deze koning was Philips II en 

deze gaf in 1560 opdracht aan de tekenaar Jacobus van Deventer om elke vestingstad in de 

Nederlanden te tekenen, dus in kaart brengen. 

 

Op de kaart valt meteen de dubbele ring wallen en grachten op. De Oost- en Westwal van nu 

liggen op de plaats van de wallen en grachten van toen. Dan zijn natuurlijk de twee 

stadspoorten goed te zien: linksonder de Houten Poort of Zuiderpoort en midden boven de 

Stenen Poort. Midden in de stad staat de grote of  rooms-katholieke kerk. De protestantse 

kerk was er toen nog niet. Ook de Markt kun je  zien en ga je vandaar de Gasthuisstraat in, 

dan zie je daar nog een gebouw. Dat is het oude Gasthuis waar zieken en zwervers werden 

opgevangen. 

  

Rechtsonder is een aantal gebouwen getekend met daar omheen een gracht. Dat zijn de 

gebouwen van de Commanderie van de Duitse Orde, het latere Huis Ootmarsum.  

Buiten Ootmarsum aan de noordzijde, dus bovenaan zie je een aantal boerderijen. Tot op de 

dag van vandaag staan op die plaats nog boerderijen. Ook zie je daar een klein galgje getekend. 

Op die plaats werden misdadigers terechtgesteld. Die plaats heet nu nog Het Galgenveld en 

ligt op De Mors. 
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De kaart van Jacob van Deventer 
De eerste stadsplattegrond 

 

De eerste topografische kaart van Ootmarsum werd in 1560-1561 getekend door Jacob van 
Deventer. Hij deed dit in opdracht van de toenmalige landsheer, de Spaanse koning Filips II. 
Zijn vader, keizer Karel V, had in 1528 de politieke leiding van Overijssel overgenomen van de 
bisschop van Utrecht. Het was voor de Spaanse machthebbers van groot militair-strategisch 
belang om plattegronden van alle Nederlandse steden te hebben. Deze kaarten waren niet 
openbaar, maar staatsgeheim. Ootmarsum was in die tijd belangrijk genoeg om in kaart te 
brengen. Dankzij het nauwkeurige werk van Jacob van Deventer kunnen we ons een goed 
beeld vormen van het middeleeuwse Ootmarsum. 

Jacob van Deventer was in dienst van de landsheer en noemde zich koninklijk geograaf. Hij 

genoot bescherming van de koning en kreeg op zijn reizen een vrijgeleide mee. Omdat er in 
die tijd weinig goede wegen waren, reisde Van Deventer veelal te paard en maakte hij gebruik 
van een gids. Zijn jaargeld was f 200,‒ , waarbij dan nog een daggeld van f 2,‒ kwam als hij 

op reis was. Jacob van Deventer paste de driehoeksmeting toe om een stad in kaart te brengen. 
Dit was voor die tijd razend knap. Heel secuur werd met geringe middelen de plattegrond van 
een stad en de naaste omgeving weergegeven. Op de plaats van bestemming aangekomen 
wandelde hij met zijn instrumenten de wegen af en tekende deze met stippellijnen uit. 

Een grote verdienste van Jacob van Deventer is dat hij alle plattegronden van de steden op 
dezelfde manier tekende. Er was uniformiteit in schaal (ongeveer 1:7.500), oriëntatie (het 
noorden boven) en kleurgebruik. Op iedere kaart tekende hij de straten en pleinen wit, de 
huizen rood, de daken en spitsen van belangrijke gebouwen blauw, de weidegronden groen, 
de hoger gelegen zandgronden geel en bruingrijs en de wegen buiten de steden bruin. Uit de 
kaarten blijkt duidelijk de strategische bestemming, want hij gaf alle toegangswegen, poorten, 
muren, wallen en andere belangrijke vestingwerken en gebouwen zeer nauwkeurig aan. 

Op de kaart van Ootmarsum en omgeving zien we de twee stadspoorten: linksonder de Houten 
Poort of Zuiderpoort en midden boven de Stenen Poort. Verder zijn de dubbele stadsgracht en 
wallen herkenbaar. Opvallend is dat het stratenpatroon van de binnenstad van het 
hedendaagse Ootmarsum er praktisch nog net zo uitziet als in de Middeleeuwen. De Oostwal 
en de Westwal omsluiten nu nog in een cirkel het stadscentrum. Op de kaart van Jacobus 
van Deventer zien wij in het midden de kerk getekend, met daaromheen de kleine smalle 
straatjes. Behalve de toren van de kerk is er binnen de wallen het torentje van het Heilige 
Geesthuis te onderscheiden. Dit gasthuis was door Gherd Quendorp gesticht om onderdak te 
verlenen aan armen en vreemdelingen. De Gasthuisstraat dankt er zijn naam aan. Het gebied 
van de Commanderie met de molenkolk en 't Molenhuisje net buiten Ootmarsum is 
rechtsonder te herkennen. Even buiten de wallen staat linksboven een molen getekend: de 
stadsmolen. Rechts op de kaart buiten Ootmarsum is nog een kapel met toren afgebeeld. Dit 
was de kapel van het Leprozenhuis aan de Wilgendiek (tegenwoordig De Mors). Het lag 
vanwege besmettingsgevaar op een kwartier gaans van de stad. Het kleine galgje duidt de 
plaats aan waar vroeger de doodvonnissen voltrokken werden. Tot op heden heeft dit stuk 
land nog de naam "het Galgenveld". Al met al geeft de kaart van Jacob van Deventer een 
prachtig beeld van het laatmiddeleeuwse Ootmarsum en directe omgeving. 

 
 

 

 
 
 



 

106 

 

Twentsche damastfabriek 

 

 

Het was niet van weelde dat de boer 's avonds en in de winter, wanneer er geen werk was op 
het land, achter het weefgetouw kroop om de garens tot linnen te weven. Het zelf verbouwde 
vlas was door vrouw en kinderen tot garen gesponnen. Deze huisnijverheid werd beoefend om 
de karige inkomsten aan te vullen. De geweven doeken werden op grote grasvelden gelegd om 
te bleken. Door de combinatie van zon en besprenkeling met water kreeg het linnen de witte 
kleur. In Ootmarsum herinnert de straatnaam Bleekstraat aan de daar gelegen bleek. In 1753 
nam het stadsbestuur van Ootmarsum het voorstel van Jurrien Drogner aan om een werkhuis 
te stichten, waarin de kinderen van armen konden spinnen. Een geheel vrijwillige keuze was 
dit niet, want wie dit werk weigerde, kreeg geen verlof meer om te bedelen en kon op geen 
enkele ondersteuning rekenen. 

 

 

De Twentsche Damastfabriek aan de Laagsestraat begin 20ste eeuw. 
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De Twentsche Damastfabriek aan de Laagsestraat begin 20ste eeuw. 
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 de Twentsche Damast aan de Denekamperstraat (foto 1995). 

 

Geleidelijk aan gingen de boeren met hun gezinsleden in opdracht werken. Geregeld kwamen 
handelaren langs die het garen en doek opkochten. De handelaren breidden hun afzetmarkt 
steeds verder uit en verkochten de textielproducten zowel in eigen land als in het buitenland. 
Daardoor ontstond behoefte aan meer productie en werden er in Twente fabriekjes opgericht. 
In Ootmarsum waren diverse kleine weverijen, zoals Kock, Bloemen en Co., Dannenburg en 
Staverman. Maar de bekendste was van de familie S. Bendien en zonen, sinds 1813 gevestigd 
aan de Denekamperstraat. Sinds 1835 was er een weefschool aan verbonden. Bij de bouw van 
een nieuwe fabriek in 1860 werd de eerste stoommachine aangeschaft waarmee de overgang 
gemaakt werd van handweven met de smietspoel naar machinaal weven met de snelspoel. Het 
familiebedrijf werd in 1892 omgezet in een naamloze vennootschap: N.V. Twentsche Damast-
, Linnen- en Katoenfabriek voorheen S. Bendien en Zonen. Alfred Bendien, een nazaat van de 
oprichter, werd in 1893 benoemd tot technisch directeur. Het waren moeilijke tijden. Sommige 
wevers werkten 's zomers op het land en verschenen dan niet op de fabriek; ook stuurde 
Bendien, als de opdrachten uitbleven, mensen zonder meer naar huis. De 
werkomstandigheden waren allesbehalve optimaal. Eind  negentiende eeuw moesten de 
arbeiders zelf de petroleumlampen schoonhouden: bij verzuim kregen ze een boete van tien 
cent. Als een lampenglas brak, moest de arbeider bij zijn werkgever een nieuw lampenglas 
kopen voor vijftien cent, terwijl zijn uurloon slechts vijfentwintig cent bedroeg! 

 
De fabriek kende goede en slechte tijden. In 1927 werd het aantal weefgetouwen nog 
uitgebreid, maar in de crisisjaren en tijdens de Tweede Wereldoorlog werden deze voor een 
deel stilgelegd. In slechte tijden werden de lonen diverse keren verlaagd. Het bedrijf kwam in 
1944 in handen van H. Ten Cate Hzn. en Co. uit Almelo, die in 1957 fuseerde met de 
Koninklijke Stoomweverij Nijverdal onder de naam: Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal Ten 
Cate N.V. Rond 1962 ging de fabriek beter draaien. Er werd zelfs een grote kantine gebouwd 
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aan de Laagsestraat, waarvan ook verenigingen in Ootmarsum gebruik maakten. In 1972 
waren er bij "de Damast" tachtig werknemers in dienst onder wie veertien Turkse mensen. In 
de nacht van 26 op 27 oktober van dat jaar brandde een groot deel van de fabriek af. Er werd 
een nieuwe hal gebouwd, maar daarna ging het geleidelijk bergafwaarts. In 1974 kwam het 
confectiewerk stil te liggen. In 1988 werd het 175-jarig bestaan nog gevierd met een groot 
vuurwerk en de aanbieding van het beeld De Poaskearls op het Kerkplein. Maar in 1995 viel 
het doek, toen G. Steinmeijer de fabriek opkocht en alle machines overbracht naar Losser. 
Het personeel ging mee. 

 

Hoewel de meeste fabrieksarbeiders werkzaam waren in de textielindustrie, dient ook de 
tabaksindustrie van Ootmarsum vermeld  te worden. Aanvankelijk bestond de 
tabaksfabricage uit het maken van sigaren. Dit gebeurde in de negentiende eeuw op kleine 
schaal en meestal thuis. Later werden kleine bedrijfjes opgericht. Rond 1900 waren er in dit 
ambacht tachtig mensen werkzaam. Van de zes sigarenfabrikanten die Ootmarsum ooit telde, 
bleef alleen tabaksfabriek Heupink en Bloemen tot op heden voortbestaan. Deze behoort nu 
tot de grotere werkgevers van Ootmarsum. 

Hein Heupink Sr. en Herman Reinders Sr. werkten eerst bij de firma Bloemen als 
sigarenmakers. Op 7 mei 1913 zijn zij voor zichzelf begonnen in het pand van drukkerij Smits 
aan de Ganzenmarkt. Zij begonnen met het produceren van kerftabak en richtten de firma 
Heupink en Reinders op. Vanaf 1926 werd pijptabak geproduceerd. In 1928 werden machines 
overgenomen van Kluck uit Almelo die stopte met de tabaksfabricage. Toen werd begonnen 
met het maken van sigaren (tot 1960) naast de fabricage van pruim-, pijp- en snuiftabak. Na 
de oorlog werd met shag begonnen. In 1979 verhuisde het bedrijf naar nieuwbouw op de Mors; 
14 december 1979 werd de opening verricht door burgemeester Fleers. Het bedrijf ging daarna 
over naar Hans Heupink. Deze fuseerde later met tabaksfabriek Bloemen. Zo ontstond 
tabaksfabriek Bloemen en Heupink. Hans Heupink trad na enkele jaren uit het bedrijf en 
begon een bedrijf in Denekamp. 

Een oude en inmiddels verdwenen industrie is het tichelwerk of de steenfabricage, waarvan 
al in 1661 sprake is. Steenfabriek Scholten, gevestigd op de flank van de Kuiperberg, 
produceerde nog tot 1968 bakstenen. Door verminderde vraag moest dit bedrijf de productie 
beëindigen. Als vestigingsplaats voor industrie heeft Ootmarsum zich niet op de kaart kunnen 
zetten, maar in de toerisme-industrie heeft de stad zich des te beter kunnen profileren. 

In Ootmarsum heeft vele jaren een steenfabriek gestaan. De familie Scholten was de eigenaar 
van deze steenfabriek van 1910 tot 1968. J. H. B. Scholten woonde in Borne en kocht de 
Ootmarsumse steenfabriek in 1910. Later zette zijn zoon J. Scholten het bedrijf voort en 
tenslotte was H. Scholten nog een tijdlang directeur. Grote steenfabrieken gingen 
samenwerken en de kleine steenfabriek in Ootmarsum kon daar niet tegenop boksen. In 1968 
werd besloten met het maken van stenen te stoppen. Van het uitgestrekte terrein werd daarop 
een vakantiegebied gemaakt met vakantiehuisjes. 

Het maken van stenen en dakpannen gebeurde al heel vroeg. Het was al heel lang bekend dat 
van de klei die rondom Ootmarsum in de bodem zat, hele goede stenen gebakken konden 
worden. In oude archiefstukken wordt al over het jaar 1614 gesproken. In die tijd werden al 
dakpannen gemaakt in een tichelarij of tichelwerk. Dat was aan de Laagsestraat op het erve 
Splinterinckhof. 
  
De klei op de Kuiperberg was echter beter. Daar werd toen een bedrijf gevestigd dat Tichelwerk 
werd genoemd. De naam leeft nog voort in de straatnaam en de uitspanning. Op de eerste 
plaats werden daar dakpannen gemaakt. In de loop der jaren ging men over op het maken 
van bakstenen. 

De klei werd met de schop afgegraven. Daarna werd die klei in vormpjes gepakt en opgeslagen 
in droogschuren. Na een poosje werden ze dan in de veldoven gezet. Deze werd aangestoken 
en als de stenen na verloop van tijd hard genoeg waren, werd het vuur in de veldoven gedoofd. 
De stenen konden er dan worden uitgehaald.  
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Op deze manier gebeurde het stenen maken op de Kuiperberg vele jaren. Er zijn nog namen 
bekend van inwoners van Ootmarsum die eigenaar waren van de steenfabriek. Dat waren 
Bloemen, N. Noordhuis, A. ten Bokum, H. Avéres, J. Teusse en H. Staverman. 
  
In 1910 werd J. Scholten uit Borne dus eigenaar en moderniseerde de fabriek. Het 
belangrijkste daarbij was het bouwen van een ringoven. Het voordeel boven de vroegere 
veldoven was, dat een ringoven altijd kon blijven branden. De ring bestaat uit een aantal 
afzonderlijke kamers. Als het vuur in de éne kamer brandt en daar stenen worden gebakken, 
kan een andere kamer al vast weer worden volgepakt. Zijn de stenen in de eerste kamer hard, 
dan kan het vuur direct naar de volgende kamer worden geleid, waar al weer stenen klaar 
liggen. Daarom moest het stoken van de steenoven in ploegen gebeuren, zodat er dag en nacht 
gewerkt kon worden. Het vuur mocht immers niet uitgaan. 

De stenen van Scholten uit Ootmarsum kregen in Twente, maar ook daarbuiten een grote 
bekendheid, omdat ze zo hard waren. Veel huizen in Ootmarsum zijn van Scholten-stenen 
gebouwd. 

 

 
 
Weverij (1995) 

 
 
 

Ootmarsum belegerd in de Tachtigjarige 
Oorlog 
 

In 1528 werd keizer Karel V, koning van Spanje, landsheer van Overijssel. Dit betekende het 
einde van de wereldlijke macht van de bisschop van Utrecht. Ook op religieus gebied waren 
er veranderingen ingezet, maar Filips II duldde geen andere godsdienst dan het rooms-
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katholicisme in zijn rijk. In 1568 kwamen de Nederlandse rijksdelen onder leiding van Willem 
van Oranje in opstand tegen zijn regering, het begin van de Tachtigjarige Oorlog. De provincie 
Overijssel sloot zich pas rond 1580 aan bij de opstand tegen het Spaanse gezag. 

Ootmarsum viel in deze onrustige jaren beurteling in Staatse en Spaanse handen. In 1571 
werden de eerste Spaanse troepen in Ootmarsum gelegerd. Zij versterkten de vesting met 
kleine poortjes en bouwden wachthuisjes op de poorten en wallen. In die tijd was het gewoon 
dat legers zich inkwartierden bij welgestelde burgers. In 1573 moest de Commanderie een 
vendel Spaanse ruiters herbergen. In 1579 trokken Staatse troepen Twente binnen. Zij 
veroverden de Commanderie op de Spaanse troepen. Commandeur Bernhard de Bever 
klaagde dat zijn huis als gevolg van de oorlog bijna geheel verwoest was en zijn pachters hun 
hoeven ontvluchtten. Zelf verliet hij ook de Commanderie, want de gewapende overvallen en 
plunderingen maakten het huis te onveilig. In het voorjaar van 1580 kreeg "het Duitse Huis" 
inkwartiering van graaf Willem van Nassau met zijn troepen en werd de stad veroverd door de 
Staatsen. Nog in hetzelfde jaar volgde echter herovering door de Spanjaarden. Het was voor 
boeren en burgers een barre tijd, want in opdracht van de Staten Generaal werd in 1584 zelfs 
begonnen met het platbranden en verwoesten van delen van Twente, om het voor de 
Spanjaarden onbewoonbaar te maken. In dat jaar bezette de Spaanse veldheer Mendoza 
Ootmarsum; zijn hoofdkwartier was gevestigd in de Commanderie. Maar opnieuw keerde het 
tij. Ootmarsum werd op 30 juli 1592 ingenomen door prins Maurits, de opvolger van Willem 
van Oranje. De inname verliep zonder veel strijd, want commandant Mendoza was totaal 
onvoorbereid. De "bevrijding" was van korte duur. Al in 1593 werd Ootmarsum heroverd door 
de Spanjaarden. 

Het duurde nog tot 1597 voor de Spanjaarden definitief uit Ootmarsum verdreven werden. 
Samen met de Friese stadhouder graaf Willem Lodewijk begon prins Maurits een groot 
offensief tegen de vijand. De veldtocht werd een succes. Na de val van Groenlo en Enschede 
besloot Maurits de steden Oldenzaal en Ootmarsum tegelijkertijd aan te vallen. Hij verwachtte 
dat de verdediging in beide steden sterk verwaarloosd zou zijn. Zelf nam hij Oldenzaal voor 
zijn rekening. De verovering van Ootmarsum liet hij over aan de drost van Salland, Gerard 
van Warmelo. Twee regimenten stonden op 19 oktober 1597 voor de poorten van Ootmarsum. 
Uit het ooggetuigenverslag van Anthonie Duyck, secretaris van Maurits, kunnen we het 
verloop van de aanval op de voet volgen. De stad werd opgeëist, maar de Spanjaarden en de 
bevolking wilden zich niet zonder slag of stoot overgeven. Zij begonnen vanaf de wallen 
onophoudelijk met musketten en geschut te vuren, waarbij gewonden vielen. De Staatsen 
dreigden de wal rond de stadsgracht te doorgraven en brachten vier stuks geschut in stelling. 
Na het lossen van de gebruikelijke drie sommeringschoten was de stad op 21 oktober tot 
overgave bereid. Het Spaanse garnizoen van  honderdtwintig man sterk marcheerde onder 
vrijgeleide af. Maurits eiste dat de vesting Ootmarsum ontmanteld zou worden. 

Nadat de stad van alle verdedigingswerken was ontdaan, verloor Ootmarsum hiermee 
aanzienlijk aan militair-strategisch belang en daarmee aan stedelijk gevoel van eigenwaarde. 
Het lag voortaan net als het platteland open voor de vijand. Bij latere opgravingen en 
bebouwingen zijn verschillende ijzeren kogels teruggevonden in de buurt van de vroegere 
stadspoorten. Waarschijnlijk zijn deze bij de beschieting in de stadsgracht beland. Twee ervan 
zijn als blijvende herinnering aan de belegering ingemetseld in de zuidelijke muur van de 
rooms-katholieke kerk en in de buitenmuur van pand Grotestraat 21. 

 

 

De rituelen rondom de dood 
 

 

Wat de Romeinen niet lukte, daarin slaagden de predikers wel. Het veranderen van de 

zogeheten dodenbezorging. Meer en meer wist men de tot het christendom bekeerde Saksen 
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ertoe te bewegen hun doden niet meer te verbranden maar op één centrale plaats, en wel in 

de buurt van de kerk te begraven. De eerste missionarissen werden daarbij gesteund door de 

Franken. Zij verplichtten de door hen onderworpen Saksen ertoe hun heidense manier van 

doden begraven op te geven. Ging het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Ingrijpend en 

in de meeste gevallen doorslaggevend waren daarbij de bepalingen die Karel de Grote (768-

814) uitvaardigde. Zo luidde een artikel dat tijdens het Concilie van Padernborn (785) was 

opgesteld: 

 

‘Indien iemand naar heidens gebruik het lichaam van een gestorven mens verbrandt en zijn 

lichaam terugbrengt tot as, wordt hij gestraft met het verlies van zijn hoofd.’  

 

Een ander artikel van datzelfde Concilie is voor het onderzoek naar die veranderende gewoonte 

van begraven net zo belangrijk. Het luidde:  

 

‘Wij bevelen dat de lijken van Christelijke Saksen naar de begraafplaats van de kerk worden 

overgebracht en geenszins naar de grafheuvels van de heidenen.’  

 

Om dit te bevorderen liet Karel de Grote zelfs speciale wegen aanleggen, waarlangs een dode 

naar de centrale begraafplaats gevoerd moest worden.  

 

Regelmatige controle zorgde ervoor dat men zich vrij goed aan het voorschrift hield. Was het 

eerst de gewoonte om het lijk rechtstreeks in het gedolven graf te leggen, in de achtste eeuw 

ging men ertoe over om een dode in een kist ter aarde te bestellen. Die kisten waren in die tijd 

uitgeholde boomstammen, een boomkist. In het jaar 1969 werd bij opgravingen aan de 

zuidzijde van de rooms-katholieke kerk te Ootmarsum zo’n boomkistgraf gevonden op een 

diepte van twee meter vijf en twintig. Volgens Hulshoff, die bij deze opgravingen aanwezig was, 

is het zeer wel mogelijk dat dit boomkistgraf uit de eerste eeuwen na de kerstening dateert. 

Toen waren de natuurstenen uit de omgeving nog niet in gebruik genomen. Daarmee wordt 

bedoeld de Bentheimer steen, die pas rond het jaar 1000 als begraaf- en bouwmateriaal werd 

gebruikt. Bewijzen van de Bentheimersteen als begraafmateriaal werden in het jaar 1964 

gevonden, toen er graafwerk werd verricht ten behoeve van het verwarmingshuisje aan de 

zuid-oostzijde van de kerk in Ootmarsum. De graven die daar werden aangetroffen bevatten 

een sarcofaag van Bentheimer zandsteen. Op een der sarcofagen lag een fraai bewerkt deksel. 

 

Op de meeste kerkhoven bevond zich vroeger een knekelhuis. Het werd gebruikt wanneer er 

op het kerkhof geen ruimte meer was om de doden te begraven. In zo’n geval werd een deel 

van het kerkhof geruimd en werden de stoffelijke resten van de eerder begravenen verzameld 

en in een stenen huisje gedeponeerd. Dat huisje was meestal tegen de toren van de kerk of 

tegen de kerkmuur gebouwd. Het nam in elk geval geen opvallende plaats in. Dat de restanten 

van de doden werden bewaard, hield verband met de opvatting in die tijd dat de beenderen 

bij de lichamelijke opstanding weer dienst moesten doen. In en nog lang na de Middeleeuwen 

was dit een algemeen gangbare opvatting. Volgens onderzoekers heeft er in Nederland op elk 

kerkhof een dergelijk knekelhuisje gestaan, ook wel beenderenhuisje genoemd.  

 

Ook op het kerkhof bij de kerk in Ootmarsum stond er een en hiervoor zijn twee bewijzen te 

vinden. Op de eerste plaats is er een tekening van Andries Schoemaker met een afbeelding 

van de rooms-katholieke kerk van voor het jaar 1839, dus toen de oude stadstoren nog voor 

de kerk stond. Hierop is duidelijk een klein bouwsel te zien, dat als het ware weggedrukt is in 

een hoek tussen de toren en de westelijke voorgevel van de kerk. Het bewijs dat juist op die 
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plek dat knekelhuisje moet hebben gestaan, werd op 25 april 1991 geleverd. Bij 

graafwerkzaamheden vond men daar een enorme hoeveelheid beenderen. Het was een soort 

opslagplaats waarvan de resterende fundering ongeveer vier bij twee meter was. Als we nu die 

vindplaats vergelijken met de plek waar op die oude afbeelding dat kleine gebouw staat, dan 

komt men op dezelfde locatie uit. 

 

Het is misschien niet algemeen bekend dat de betiteling ‘een rijke stinkerd’ uit de kerk 

afkomstig is. Het was vroeger geen zeldzaamheid dat er mensen binnen het kerkgebouw 

werden begraven. Hoewel die eer af en toe te beurt viel aan hooggeplaatste geestelijken en een 

enkele burger, was dat voorrecht over het algemeen voorbehouden aan de rijken. Lag zo’n lijk 

dan een poosje in de kerk, weliswaar onder een fraaie grafsteen en ging het dan tot ontbinding 

over, dan steeg er natuurlijk niet zo’n erg aangename geur uit het graf op; de naam een rijke 

stinkerd zal duidelijk zijn. Er zijn veel voorbeelden van kerkgebouwen waar heden ten dage 

de grafstenen nog zijn aan te wijzen, waaronder mensen destijds werden begraven. In de 

rooms-katholieke kerk van de Heiligen Simon en Judas te Ootmarsum is het huidige 

columbarium (bewaarplaats voor urnen) er het tastbare bewijs van, dat begraven binnen in 

de kerk ook hier een tijdlang werd gedaan; dit ondanks het feit dat het na het jaar 1600 

officieel verboden was. Tijdens de restauratie van de kerk van de jaren 1969 tot 1971 ontdekte 

men een ruimte met daarin enkele doodkisten. Aan een van die kisten zaten handvaten met 

daarop het familiewapen van Van Heiden Hompesch. De familie van het Huis Ootmarsum had 

in de kerk een grafkelder laten maken.  

 

Ook op andere plaatsen in de kerk werden tijdens restauratiewerkzaamheden beenderen 

gevonden. Nergens was er echter sprake van een afgebakend graf met daarop een grafsteen. 

De beenderen werden overigens alle weer in de kerk op een centrale plaats herbegraven. Van 

één grafsteen is wel bekend dat deze in de kerk heeft gelegen. Deze sierde het graf van een 

familielid van Van Heiden en wel Johan Diedrich van Heiden. Deze werd in het jaar 1635 

eigenaar van de Commanderie en gaf er de bestemming havezathe aan. Hij stierf in het jaar 

1669 en omdat de kerk sedert het jaar 1632 in gebruik was door de protestanten, kon Johan 

Diedrich van Heiden als calvinist zich daar laten begraven. Op zijn graf werd een prachtige 

steen gelegd met het opschrift: ‘Den 29 Augustii 1669 is seer godsaligh in den Heere ontslapen 

den Welgebooren Joan Diderick baron Van Heiden tot Schoenrad, Bruchboeck en Rhade, 

Heere des huyse Oetmerssen.’ Toen de rooms-katholieke kerk (door de hervormde kerk) aan 

de katholieken werd teruggeven in opdracht van koning Lodewijk Napoleon, gaf deze 

toestemming aan de gereformeerden om bepaalde voorwerpen uit de kerk mee te nemen en 

deze in hun eigen, nieuw te bouwen kerk te plaatsen. Tot die voorwerpen behoorden onder 

andere de preekstoel, het orgel en de grafsteen. Tenslotte werd er op 12 mei 1972 bij 

werkzaamheden in de kerk aan de rand van het priesterkoor nog een graf gevonden. Van het 

opvallende gave skelet waren de handen gevouwen rond de restanten van een houten kelk, 

waaruit werd afgeleid dat het hier om een graf van een priester ging. Men nam aan dat dit het 

graf van H.J. Helter was; deze was pastoor te Ootmarsum van de jaren 1751 tot 1803. De 

pastoor werd waarschijnlijk na teruggave van de kerk hier begraven. 

 

Omstreeks 650 is de parochie ontstaan. In 700 kwamen de Angelsaksische 

geloofsverkondigers, o.a. Marcellinus, apostel van Twente vanuit Deventer. De houten kerk is 

omstreeks 900 of 1000 vervangen door een stenen kerk van Bentheimer zandsteen. Het 

kerkgebouw is omstreeks 1195 verwoest door graaf Van Gelder in zijn strijd tegen bisschop 

Boudewijn. Van 1196 tot 1230 is het eerste gedeelte van de kerk gebouwd in Westfaalse 

romano-gotische stijl, naar stijl uniek in Nederland. De pseudo basiliek uit de dertiende eeuw 



 

114 

 

heeft een middenschip, geen hooglichtvensters en het middenschip is maar iets hoger dan de 

zijbeuken. In 1250 was er een uitbreiding van het westelijke transept, het eerste priesterkoor 

en de vierkante Bentheimer zandsteen toren. Op 28 oktober 1406 is de naam aan de kerk 

gegeven: HH Simon en Judas. 

 

Tegen het einde van de achttiende eeuw werden In Nederland, ook elders in Europa de 

begraafplaatsen steeds meer buiten de woongemeenschappen gesticht. In Frankrijk werd het 

zelfs met het uitbreken van de Revolutie verboden om mensen in de stad te begraven. Toen 

Nederland bij Frankrijk werd ingelijfd, gold dat verbod ook hier. Het zou weliswaar van korte 

duur (tot 1814) zijn maar er was een beweging in gang gezet waarbij in vele plaatsen de 

katholieken niet alleen hun eigen kerk terugkregen maar ook hun eigen begraafplaatsen 

gingen stichten. Dat proces werd nog eens versneld toen in het jaar 1827 bij Koninklijk Besluit 

het begraven in de kerken werd verboden. Dat verbod ging in op 1 januari 1829 en het gold 

eveneens voor het begraven binnen de bebouwde kom. Elke gemeente met meer dan duizend 

inwoners werd toen verplicht een begraafplaats buiten de bebouwde kom aan te leggen en het 

kerkhof rond de kerk te sluiten. De Wet op de Lijkbezorging van het jaar 1869 maakte echter 

voorgoed een einde aan het begraven binnen de bebouwde kom en binnen de kerk. De 

verplichting om overledenen buiten de stad te begraven leverde het stadsbestuur van 

Ootmarsum het probleem op, dat zowel het katholieke als het protestantse volksdeel een eigen 

begraafplaats wilde hebben.  

 

Toch besloot het gemeentebestuur tot aanleg van slechts één algemene begraafplaats. Dat 

besluit werd op 29 oktober 1827 genomen, dus nog voor het Koninklijk Besluit daartoe van 

kracht was geworden. De begraafplaats zou aangelegd worden op gronden die tot het Gasthuis 

van Ootmarsum behoorden, een stuk ‘ter grote van ruim 53 roeden gelegen op het 

zogenaamde Hondelo (Nuttervoetpad) aan de Stadsstraten op den weg naar den Hardenberg 

(Molenstraat-Vasserweg) op een afstand van ongeveer 220 treden des stadspoort.’ Op 5 

augustus 1828 werd in de gemeenteraadsvergadering een globale kostenberekening gemaakt 

die hierop neerkwam: 

 

- het gelijkmaken van de grond en het zetten van een haag, honderd gulden; 
- een hek bij de ingang, vijftig gulden; 
- een loods voor het opbergen van de doodsbaren, honderdvijftig 
- gulden. 

 
Deze kosten, totaal driehonderd gulden, dacht men te kunnen betalen van de opbrengsten van 
de verkoop van ‘Graven in eigendom aan ingezetenen welke zulks zouden mogen pretendeeren. 

 
De nieuwe regeling leidde er echter meteen toe, dat de rooms-katholieken hun eigen aparte 

deel van de nieuwe begraafplaats opeisten. Hun doden moesten immers in gewijde aarde 

worden begraven. Een verzoek tot splitsing werd in het jaar 1828 door pastoor Bernardus 

Joannus Joochems ingediend en op 31 januari 1829 door de gemeenteraad onder leiding van 

burgemeester Jan Willem Essink behandeld. Men stemde er mee in, tot een splitsing in een 

protestants en katholiek deel van de begraafplaats is het niet gekomen. De katholieken kregen 

namelijk de beschikking over een stuk grond dat als eigen begraafplaats ingericht kon worden. 

Het werd als zodanig op 28 december 1828, dus nog voordat de gemeenteraad over een 

splitsing een besluit nam, door de aartspriester L. Engberts (pastoor te Vasse) ingewijd. ‘Het 

kerkhof lag een halve mijl te zuiden van de stad aan de weg Oldenzaal-Borne en is westwaarts 

voorzien van muurwerk en in het oosten en noorden door een haag. Het kerkhof bezit een 

afgesloten poort en een fraai kruisbeeld’, staat te lezen in een uit het jaar 1834 daterende 
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inventarisatie van kerkbezittingen. In die bezittingen is ook sprake van enkele ‘Koopakten van 

de grond van het R.K. Kerkhof op 2 Juli 1829 op naam van H. Teusse, wijnkoper.’  

 

Uit een gemeenteraadsvergadering van 20 juli 1829 blijkt dat er rondom het kerkhof bij de 

kerk een stenen omheining moet zijn geweest. In mei van dat jaar gaven Gedeputeerde Staten 

namelijk opdracht om ‘den Algemene Begraafplaats te omringen met een stenen muur.’ Om 

financiële redenen voelde de gemeente daar echter niet zoveel voor. Men deelde Gedeputeerde 

Staten mee dat de begraafplaats reeds aan drie zijden omringd was door ‘een in het 

gepasseerde voorjaar gezette haag, die reeds goed aan het wassen is.’ Wel zegde men toe een 

muur te bouwen aan de voorzijde, aan de straat. ‘Deze zal een hoogte krijgen van twee 

Nederlandschen Ellen en gemaakt worden van de afbraak der ouden muur om het kerkhof in 

de stad Ootmarsum.’  De Algemene Begraafplaats werd in het jaar 1929 aan de hervormde 

kerk overgedragen. Binnen die begraafplaats aan de Molenstraat ligt echter nog een stukje 

grond van een paar vierkante meter, dat als algemene begraafplaats staat aangemerkt. Elke 

gemeente is immers verplicht een algemene begraafplaats te hebben. 

 

Was de bestemming ‘kerkhof’ voor de ruimte rond de kerk dus al geruime tijd gewijzigd, het 

zou nog lang duren voordat de gemeente besloot deze op te knappen en tot een Kerkplein te 

maken, hoewel die naam al vrij snel werd gebruikt. De eerste ingreep vond in het jaar 1937 

plaats. Toen werden er in totaal zeven en dertig iepen gekapt. Er vond een kleine opknapbeurt 

plaats. ‘Plannen hiertoe liggen bij architect Mulder in bewerking’, deelde burgemeester E. von 

Bönninghausen destijds mee. In augustus 1939 kwam er een meer uitgebreid 

herinrichtingsplan dat was gemaakt door de landschapscommissie van Het Oversticht. De 

toenmalige gemeenteraad was van mening dat de gemeente te veel eigen grond prijs zou geven. 

Zo wilde men een strook buiten het plan houden die zo breed was, dat het gemeentelijk urinoir 

en de muziektent konden blijven staan. De raad ging daarna met een gewijzigd plan akkoord, 

waarbij echter wel het urinoir en de muziektent werden opgeofferd. In het jaar 1940 werd toen 

het muurtje van veldkeien rond de kerk gemetseld.   

 

 

De Latijnse school 
 

De Latijnse school was een school met aanzien. Evenals veel andere steden had Ootmarsum 

een Latijnse school waar leerlingen werden voorbereid op een universitaire opleiding, 

voornamelijk rechten en theologie. De voertaal en lesstof op de vervolgopleidingen was Latijn: 

de taal van de wetenschap. Vroeger kwam niet iedereen voor onderwijs in aanmerking. De 

meerderheid van de bevolking kon niet lezen en schrijven en (door)studeren was een 

uitzondering. De Latijnse school had dan ook weinig leerlingen; tussen de 10 en de 32. Ze 

kwamen vaak uit de verre omtrek. Onder hen waren bekende personen als Hendrik Goeman 

Borgesius (1847-1917) en Alexander Frederik de Savornin Lohman (1837-1924), die het 

allebei brachten tot Minister van Binnenlandse Zaken. Voor een deel woonden de pupillen 

intern bij de rector die school aan huis had. De school was gevestigd in een vakwerkgebouw 

aan de Marktstraat, op de plaats waar nu Hotel de la Poste is. Het is niet precies bekend 

wanneer het instituut is gesticht. In 1638 werd G. Gamoet als rector van de school aangesteld 

door het stadsbestuur dat tevens het schoolbestuur was. Dat bestuur benoemde een of meer 

curatoren, die de belangen van de school behartigden, controle uitoefenden en de voordracht 

voor een rector deden. 
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1900, Marktstraat, in het gebouw met de houten gevel was tot 1870 de Latijns school 
gevestigd; 

 

De rector werd geassisteerd door één of twee hulpdocenten. Het jaarsalaris was f 300,‒ voor 
een rector met academische graad (doctor in de letteren) en f 100,‒ voor een onderwijzer in de 

wiskunde. Het aantal leerlingen werd voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van 
de rector, die vaak ook dominee was. In 1735 werd dominee L. Campstede tot rector benoemd. 
Deze bleef 55 jaar in functie, tot aan zijn dood in 1791. Hij werd opgevolgd door Godfried 
Hesius, over wie burgemeester J.G. Dröghoorn in zijn dagboek schreef: 

De nieuwe rector wordt op den raadhuyze in pleno senatu [voltallige raad] geëxamineerd ten 
overstaan van de beide predikanten en de richter dat hij luisterrijk doet en zijn beroep des 
geconfirmeerd [bevestigd] wordt.  

De rector aanvaardde zijn ambt zoals dat gebruikelijk was met een toespraak in het Latijn. 
De stadsraad zat waarschijnlijk met open mond te luisteren zonder er een woord van te 
begrijpen! Tijdens een plechtig openbaar jaarlijks eindexamen in de grote kerk werden de 
leerlingen "gepromoveerd" tot het volgen van hoger onderwijs. Daarbij was het de gewoonte 
dat de beste leerling zijn leraren in het Latijn bedankte voor het genoten onderwijs. 

Na het vertrek van Hesius werd dominee Petrus Immink tot rector benoemd. Hij bleef tot 1840, 
was zeer bekwaam en bracht de school tot grote bloei. In het jaar 1818 toonde rector Immink 
zich bereid om tegen een salarisverhoging van f 50,‒ per jaar ook les te geven in de "nieuwe" 
talen. Inspecteur mr. H. Wijnbeek (1772-1866) bezocht regelmatig de Latijnse scholen in 
Overijssel, hij prees deze rector en schreef in 1823:  
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"De rector is een protestants geestelijke en zijn leerlingen zijn grotendeels roomsgezind, 
opgeleid wordende voor den geestelijken stand". 
 

De beroemde 29-jarige Pierre Antoine Moquette, doctor in de letteren, volgde in 1841 rector 
Immink op. Tijdens zijn rectoraat steeg het aantal leerlingen tot 32 studenten. Moquette 
aanvaardde in 1862 een functie in Meppel. Conrector dr. J. ter Kuile en de docent voor de 
moderne talen en wiskunde L.H. Cramer gingen met hem mee. Hierna ging het met de 
school bergafwaarts. Diverse rectoren vertrokken al na korte tijd en het aantal leerlingen 
liep sterk terug. Dat kwam door het ontstaan van zogenaamde Franse scholen, waar ook 
wis- en natuurkunde en moderne talen onderwezen werden. Vanaf 1870 werd er geen 
nieuwe rector meer benoemd. Wel werd hiervoor nog acht jaar lang een post op de begroting 
gezet, in de hoop de school nieuw leven in te blazen. 

Sinds enkele jaren is er in Ootmarsum een onderwijsmuseum, Het Educatorium. Hier heeft 
men een lokaal ingericht als pseudo-Latijnse school, waar een groep enthousiaste leraren in 
oude stijl met toga en baret "college" geeft aan groepen bezoekers. 

 

 

De Hoven  
 

 

Een belangrijke teelt was de verbouw van vlas. Vlas werd steeds op een ander stuk grond 

verbouwd. Men gebruikte hiervoor de hoogste gedeelten van de groengronden. Het vlas werd 

in juli getrokken, aan bossen bomen gebonden en acht à tien dagen onder water gehouden in 

een sloot om het te weken ('t vlas in de rötte'). In juli was de stank hiervan nauwelijks te 

harden. Daarna haalde men de bastvezels er in de lengte af, deze vezel werd in water 

afgespoeld. Het werd vervolgens uitgespreid, gedroogd, gerepeld, gebraakt, gehekeld en 

schoongemaakt. Daarna werd het gesorteerd op soort: vlas, hede, middelhede en stathakke.  

 

Op de boerderij sponnen de vrouwen de garens. Er was ook meestal een knecht die niets 

anders deed dan het eigen verbouwde vlas bewerken en weven tot linnen. De beste soort was 

voor de verkoop, de tweede soort voor eigen gebruik. Belangrijke linnencentra omstreeks het 

jaar 1800 waren Almelo en Ootmarsum. Ootmarsum had een markt voor linnen garens waar 

de linnenreders of fabriqueurs (linnen en damastopkopers) uit andere plaatsen, met een 

aantal van hun wevers, garens inkochten. Ook werden van hieruit garens uitgevoerd naar 

Bentheim. Almelo voerde veel linnen garens in, die door de plaatselijke wevers thuis werden 

geweven tot lijnwaad dat op de plaatselijke bleekvelden werd gebleekt. 

 

Hoewel niet tot Twenthe beperkt, was de hofhorigheid kenmerkend voor de rechtspositie van 

de Twentse boeren, die erfelijk afhankelijk waren van hun hofheer. Er waren onder andere 

hoven in Almelo, Boekelo, Borne, Delden, Espelo, Goor, Oldenzaal, Weddehoen en 

Ootmarsum. De laatste hof was de hoofdhof van Twenthe. Overigens was van de hof te 

Ootmarsum weer hoger beroep mogelijk op de hof te Colmschate, hoofdhof dus voor heel 

Overijssel. 

 

In de rekeningen van de bisschop over de jaren 1381-1383 treffen we slechts zes hoven aan 

die de volledige hoffunctie uitoefenden, te weten de inning van de naturalia en de 

verschuldigde gelden. Het zijn de hoven te Ootmarsum, Oldenzaal, Delden, Borne, Weddehoen 

en Goor die zouden uitgroeien tot de zes voornaamste hoven van Twente. 
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Wiene heette oorspronkelijk Wedehoen of Weddehoen en omvatte toen ook de huidige 

buurtschap Zeldam. Het was een buurschap en marke in het richterambt Delden. In 

Wedehoen lag een van de zeven landsheerlijke hoven van Twente, de Hof Wedehoen (den 

burscap van Wydehon). Deze naam stamt van het Middelnederlandse wede 'bos' en het 

Middelnederlandse ho 'hoogte'. Betekent dus 'nederzetting op de hoogte met bos'. Wiene is een 

buurtschap achter Goor en omvat het landelijke gebied tussen Delden, Goor en Bentelo. 

 

De inval van de Fransen in 1795 leidde het einde van de horigheid in. Rond 1829 werd het 

bouw- en erfrecht afgekocht van de volgende hofhorige erven in de gemeente Borne: in 

Bornerbroek de erven Arkink, Bolscher, Broil en Workeler; in Hertme de erven Misdorp en 

Wildijk; in Zenderen de Meijershof en de erven Morselt, Oonk, Salkink, Weele en Wissink. 

 

Zeldam maakt onder de naam Cotwick / Kotwijk oorspronkelijk deel uit van de buurschap 

Wedehoen (het latere Wiene) en vormde daarmee één marke. De latere naam Zeldam ontleent 

de buurtschap aan het destijds 'hofhorige erf' Seldam. Overigens is in Goor sprake geweest 

van een Coöperatieve Zuivelfabriek Weddehoen, die dus niet in de buurtschap Wiene stond 

maar op het huidige bedrijventerrein Haven in Goor, gelegen direct N van het Twentekanaal. 

Het oude kantoorgebouw van de zuivelfabriek - die blijkens dit artikel in 1974 is gesloten - is 

herbestemd tot appartementencomplex. 

 

Naast deze omvangrijke bisschoppelijke hoven waren er veel hoven in het bezit van geestelijke 

instellingen. Het Stift te Vreden bezat de hof Bruninc te Usselo en veel goederen waren in het 

bezit van de Proosdij van Oldenzaal en het Kapittel aldaar. Tot het Kapittel van Oldenzaal 

behoorden in het jaar 1744 nog drieëntwintig erven die daaraan hofhorig waren. Het Kapittel 

van Sint Pieter te Utrecht bezat de hof te Espelo, waartoe her en der in Twente verspreid 

liggende goederen behoorden. Waarschijnlijk vormden al deze verspreid liggende goederen 

oorspronkelijk één complex.  

 

Bij enkele hoven is nog iets van het oude conglomeraat (opeenhoping) bewaard gebleven, met 

name te Ootmarsum, Oldenzaal en Borne, waar de erven vrij dicht aaneen gegroepeerd liggen. 

Tenslotte waren er in Twente nog enkele horige goederen, onder andere toebehorend aan de 

Abdij van Prüm, die voor zover bekend onder geen enkel hof ressorteerden. Anderzijds waren 

er enkele hoven waartoe geen enkel hof behoorde zoals de hof te Hengelo, de hof te Lonneker 

en de hof te Mander. Van veel belang waren voorts de horige goederen van de Commanderij 

van de Duitse orde (Tempeliers) te Ootmarsum. Later gingen deze horige goederen over in het 

bezit van het Huis Ootmarsum. 

 

Tegen het einde van de veertiende eeuw was de aard van deze goederen veranderd en waren 

zij deels in erfpacht uitgegeven, deels in tijns. Slechts achtentwintig erven van de hof te 

Archem hadden toen nog hun oorspronkelijke karakter van hofhorig goed behouden. Een 

aantal horige goederen behoorde voorts toe aan de Twentse landadel. Slechts van een tweetal 

adellijke huizen weten we wat meer over hun horige goederen, te weten Huis Ootmarsum en 

Huis Singraven te Denekamp. 

 

De bisschop zetelde in de stad Munster en bemoeide zich niet alleen met geestelijk, vooral ook 

met wereldlijke zaken. Toen de koning van Engeland op zeker ogenblik bondgenoten zocht in 

zijn strijd tegen de republiek, was de bisschop er als de kippen bij om zijn hulp aan te bieden. 

Von Galen had nog een appeltje te schillen met de republiek. Het gevolg was dat Von Galen 

op 20 september 1665 de Republiek de oorlog verklaarde en twee dagen later de grens 
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overschreed. Het waren dus de Twentenaren die als één van de eersten de oorlogshandelingen 

van de bisschop en de Munsterse troepen en de Keulse troepen ondervonden. In het 

kerkenraadboek van Ootmarsum staat te lezen:  

 
1665 den 21 September is den bisschop van Munster seer onverwaght met een grote 

krijgsmacht gevallen in Twente, heeft Enschede geplondert en Losser in de brant gestoken, 

waerdoor grote verslagenheid alomme int ronde is ontstaan. Den Drost en andere officieren 

en leden der Regeringhe en Predicanten hebben moeten vluchten nae de vaste steden en heeft 

alsoo den Godsdienst hier en op andere plaetsen in de Twent en Sallant stil gestaan tot den 

19e April 1666 de vrede tot Cleef wiert gesloten. 

 

Berends ‘Blitskrieg’ had vooral kans van slagen door de hand- en spandiensten, die de aan 

hem verknochte jonker Gebhard Adolf Bentinck van Brecklenkamp had verleend. Later, in 

het rampjaar 1672 is vorst-bisschop Von Galen een andermaal moordend en plunderend de 

oostgrens overgestoken, tot hij op het eind van dat jaar door de Groningers onder aanvoering 

van Raubenhaupt voor goed verdreven en in de pan gehakt werd. In noordoost Twente werden 

Losser, Oldenzaal. Ootmarsum en omgeving door Bommen Berend tijdelijk gezuiverd van de 

aanhangers van de reformatie. 

 

Bommen Berend viel in het jaar 1665 Overijssel binnen en bezette Enschede, Oldenzaal en 

Ootmarsum. Von Galen werd Bommen Berend genoemd vanwege zijn voorkeur voor grove 

middelen om het volk tot gehoorzaamheid te dwingen. Bommen Berend deed herhaaldelijk 

invallen in ons land onder het voorwendsel dat hij zijn oude rechten op de Heerlijkheid Borculo 

opeiste. De werkelijke reden van zijn invallen waren de geografische ligging ten opzichte van 

zijn eigen gebied en zijn wens Twente ‘terug te bombarderen’ naar het katholicisme. 

 

 
 

Schermutselingen in de kerk 
De Reformatie 

 

De Reformatie vond in Twente aanvankelijk weinig weerklank. Pas toen prins Maurits in 1597 
Twente ‒ waaronder ook Ootmarsum ‒ veroverde, werd de publieke uitoefening van de 

katholieke godsdienst verboden. In 1598 verscheen de eerste dominee in Ootmarsum in de 
persoon van Adolphus van Besten. Hoe de toestand zich in de daaropvolgende jaren 
ontwikkelde, valt op te maken uit het "Rekeningenboek van Ootmarsum 1561-1615". In dit 
kerkelijk rekeningenboek verantwoordde de pastoor van jaar tot jaar de door hem gedane 
uitgaven en de verkregen inkomsten. In de jaren 1597-1599 voerde nog steeds pastoor 
Fredericus van Delden de administratie. Wel moest hij in 1598 drie schepel rogge uitkeren 
aan "den nyen predekant". Adolphus van Besten werd in 1598 als dominee aangesteld, maar 
in 1599 was hij alweer uit Ootmarsum verdwenen. Er volgde een opeenvolging van 
voorgangers. Van 1602-1604 was Otto Gysius predikant te Ootmarsum. In deze periode werd 
de pastoor afgezet en nam de dominee de kerk over. Fredericus van Delden wordt niet meer 
genoemd. De rekeningen werden ondertekend door de predikanten: Valerius Rostorp (1604) 
en Fredericus Curtenius (1605). 

Dit alles was van korte duur. De Spaanse troepen heroverden onder leiding van Spinola in 
1605 Oldenzaal en Twente werd weer katholiek. Fredericus van Delden nam zijn oude plaats 
als pastoor weer in. De predikanten namen de vlucht omdat ze de bescherming van de Staatse 
troepen moesten missen. In 1609 werd het Twaalfjarig Bestand getekend. De strijdende 
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partijen spraken af elkaars bestaande territorium te respecteren. Desondanks probeerden 
beide partijen hun invloed uit te breiden. Voor Ootmarsum leidde dit tot een opmerkelijk 
incident. 

Op Pinksteren 1609 droeg pastoor Fredericus van Delden de mis op, toen twee soldaten in 
Staatse dienst de kerk binnenkwamen om hem te arresteren. De gelovigen kwamen hiertegen 
in opstand en riepen: "We laten de pastoor niet gaan, sla toe, sla toe!" De soldaten sloegen op 
de vlucht door het verzet van de parochianen. Ze konden met moeite ontkomen, terwijl ze met 
stenen werden bekogeld. Daarop gaf luitenant Dirk van Rhees de burgemeesters opdracht de 
pastoor uit te leveren. De burgemeesters antwoordden dat deze kwestie niet onder hun 
verantwoordelijkheid viel. De luitenant bleef uiteindelijk niets anders over dan rechtsomkeer 
te maken. Door deze verwikkelingen werd in een aanvulling op het Bestand bepaald dat in 
Twente op het punt van religie alles in de bestaande toestand gelaten zou worden. Het gevolg 
was dat de rooms-katholieke godsdienst in Ootmarsum bleef gehandhaafd tot de inname van 
de stad in 1626 door Ernst Casimir van Nassau. 
 

De openbare beoefening van het katholieke geloof werd vervolgens verboden en door de classis 
van Deventer werd Justinus Havenberg als predikant van Ootmarsum aangesteld. Pastoor 
Fredericus van Delden en zijn kapelaan Robert ten Ham bleven niettemin in het geheim 
missen opdragen. In 1628 sloten de Spaanse en Staatse partijen een overeenkomst, het 
zogenaamde "Interim van Roosendaal", waarin de katholieke eredienst in Twente weer werd 
toegestaan. Als gevolg hiervan kwam er een eind aan het verblijf van dominee Havenberg in 
Ootmarsum. De katholieken kregen de kerk en pastorie weer in hun bezit. Maar op 10 
december 1632 werd het Interim door de Staten opgezegd. De "paepsche pastoor" Frederick 
van Delden en Robertus Ham, "cappellaan tot Ootmarsum" mochten geen kerkdiensten meer 
houden. Op 21 september 1633 werd Bernhardus Nijhoff benoemd tot predikant te 
Ootmarsum. Het leidde tot de confiscatie van kerk en parochiegoederen en de kostbare gouden 
kelken. De pastoor moest de weme (pastorie) verlaten. Voortaan waren de katholieken 

genoodzaakt in het verborgene hun godsdienst uit te oefenenen werd het protestantisme de 
bevoorrechte godsdienst. 

 

•  

Register 
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Rekeningenboek 
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Prent van Grote Kerk 
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De afbraak van de kerktoren 
Kaalslag op het kerkplein 

 
In het centrum van Ootmarsum staat als middelpunt de romaansgotische Simon en Judas 
Kerk, waarvan de bouw eind 12de eeuw is begonnen. Het gebouw is met de groei van de 
parochie geleidelijk uitgebreid. Aan de westzijde aan de kerk vastgebouwd, stond een robuuste 
vierkante toren van acht bij acht meter. De toren vormde de hoofdingang van de kerk. Kerk 
en toren waren gebouwd van Bentheimer zandsteen. De klokkentoren kwam omstreeks 1250 
gereed en stond precies op de grens van de marke Nutter en Oud-Ootmarsum aan de 
noordzijde en de marke Groot- en Klein Agelo aan de zuidzijde. Het was dus een 
zogeheten lakepunt, een grenspunt. De denkbeeldige grens liep vanaf de Kuiperberg via de 

kerktoren naar de Denekamperstraat. 

In 1808 werden in het Koninkrijk Holland alle kerktorens overgedragen aan de burgerlijke 
overheid. Dit gebeurde om in geval van oorlog een militair steunpunt te hebben en om de 
toren als seinpost te kunnen gebruiken. In 1809 werd door een besluit van koning Lodewijk 
Napoleon de grote kerk teruggegeven aan de rooms-katholieke parochie. Maar de toren en het 
kerkhof bleven eigendom van de gemeente. De gemeente had weinig belang bij deze toren, 
maar droeg wel de kosten van het onderhoud. Toen in 1826 in Rijssen de oude romaanse 
toren van de kerk bij noodweer instortte, was men bang dat dit ook in Ootmarsum zou kunnen 
gebeuren. Het verhaal ging dat de toren scheuren vertoonde. 

Nadat er een kraagsteen afgevallen was, werd een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek werd 
opgedragen aan architect G. Hagels, die ook de hervormde kerk had ontworpen. Deze 
onderwierp de toren in november 1838 aan een inspectie en maakte daarvan een rapport op. 
Er zou sprake zijn van een zeer bouwvallige staat van de toren. Zelfs als de toren gedeeltelijk 
ter hoogte van het kerkdak zou worden afgebroken, zou deze slechts met zeer veel moeite en 
kosten kunnen worden hersteld. Hagels adviseerde om de toren liever helemaal af te breken 
en de kerk van een houten torentje te voorzien. Ook de gouverneur van de provincie liet zich 
kritisch uit over de staat van de kerktoren. In een brief beschreef hij de toren als bouwvallig 
en een bron van gevaar. Voor eventueel herstel hoefde Ootmarsum niet op steun van het Rijk 
of de provincie te rekenen. 

Op basis van het alarmerende rapport van Hagels en het schrijven van de gouverneur nam de 
gemeenteraad op 13 december 1838 het besluit de hoge vierkante toren af te breken. 
Burgemeester Piet Dannenberg kon dit besluit niet tegenhouden, terwijl een commissie van 
zeven personen uit de burgerij ook geen kans zag de benodigde gelden voor restauratie bijeen 
te krijgen. De afbraak raakte de katholieke gemeenschap in het hart. De teruggave van de 
Grote Kerk lag velen nog vers in het geheugen. Sloop van de bijbehorende toren voelde als een 
(protestantse) steek onder water. De opdracht voor de afbraak werd daarop gegeven aan 
aannemer Broekhuis. Bij de sloop, die drie jaar in beslag nam, bleek dat de toren oerdegelijk 
en helemaal niet bouwvallig was, maar dat slechts enkele stenen in de mantel waren 
verschoven. Restauratie was achteraf bezien met wat goede wil en zonder al te veel kosten 
best mogelijk geweest. Het puin werd verkocht, voornamelijk aan de provincie, voor 
wegverharding van de weg naar Almelo. Omdat er voor de klokken geen koper werd gevonden, 
werden ze uiteindelijk verkocht aan de klokkengieters Petit en Edelbrock. Van de opbrengst 
werd een torentje op het stadhuis gebouwd, waarin later het uurwerk van de afgebroken 
kerktoren werd geplaatst. Bij de herinrichting van het Kerkplein in de tweede helft van de 
20ste eeuw zijn in de bestrating voor de hoofdingang van de kerk de contouren van de 
voormalige toren weergegeven. 
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Roomskatholieke kerk 
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Roomskatholieke kerk (1) 
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•  

Roomskatholieke kerk (2) 

 
 

 

 

Stadsrecht  
 

 

Stadsrecht is van toepassing op alle bewoners en bezoekers van een zekere kern. De kern die 

uiteindelijk tot een stad was geworden met vanwege de landsheer verkregen stadsrechten. 

Men mag aannemen dat de bewoners van een kern altijd de behoefte hebben aan regels die 

golden voor degene die in de kern wilde wonen of zelfs verblijven. Het bijzondere hier is dat 

met ondersteuning van de bisschop van Utrecht als toenmalige landsheer, gekomen is tot de 

status van stad. Het stadsrecht van bijvoorbeeld Oldenzaal is voortgekomen uit wigboldsrecht: 

recht dat ter plekke is ontstaan. Aangenomen wordt dat Oldenzaal, ook Ootmarsum en de 

overige steden in Twente het stadsrecht via Deventer hebben verkregen. De burgers waren 

voor een deel autonoom. Slechts over een deel van het overheidsrecht en een deel van het 

strafrecht waren de burgers onderworpen aan de jurisdictie van de drost en de landsheer. De 

lagere rechtspraak wordt evenwel overgelaten aan plaatselijke richters, die zowel recht 

spraken in strafzaken als in civiele zaken.  

 

De stad kon boetes of lijfstraffen opleggen, de orde en netheid moesten immers gewaarborgd 

kunnen worden. Tegen de opgelegde sanctie van het stadsgerecht bestond de mogelijkheid 

van hoger beroep bij de stad Deventer. Het instellen van hoger beroep werd ontmoedigd door 

de hoge drempel die door het stadsrecht werd opgeworpen. Zo moest de boete doorgaans, 

ondanks het hoger beroep worden betaald. Kon men alleen in hoger beroep als het belang 

groot genoeg was, werd er een hoog griffierecht gevraagd en waren ook de proceskosten hoog. 

Het stadsrecht voorkwam niet dat een man of vrouw ook op een andere wijze kon worden 

gestraft. Op doodslag bijvoorbeeld stond in de meeste stadsrechten 'de hoogste breuk', de 
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zwaarste boete die het stadsrecht kende. Daarnaast werd doodslag bestraft door de drost, 

terwijl de nabestaanden van het slachtoffer mogelijkheden hadden om hun schade op de 

dader te verhalen. 

 

De twee meest beroemde boeken over het regionale landrecht zijn geschreven door de 

Ootmarsumse advocaat Melchior Winhoff. Het regionale landrecht is echter van oorsprong 

zesde eeuws. De landsheer van Overijssel heeft uiteindelijk een eigen codificatie van het 

landrecht doen verschijnen. In het jaar 1630 kwam het bekende 'Landrecht voor Overijssel' 

tot stand. Het landrecht zou blijven voortbestaan tot in de negentiende eeuw. 

 

In de achttiende eeuw maakte Twente met Salland en Vollenhove deel uit van het territorium 

van de soevereine Staten van Overijssel. Na het jaar 1578 had de strijd tussen de 

Staatsgezinden en de Spaansgezinden tot een toestand geleid, waarbij Twente nog decennia 

verdeeld was gebleven. Het oostelijk deel van Twente, het gebied van de landgerichten 

Oldenzaal en Ootmarsum bleef Spaans tot de verovering van Oldenzaal door Frederik Hendrik 

in het jaar 1626. Achteraf zou blijken dat het grote gevolgen had voor de reformatie die elders 

in Twente nadrukkelijk ingang kreeg. In de achttiende eeuw bestond er staatkundige eenheid 

in Overijssel en maakten de gereformeerden de dienst uit. 

 

Gaan we nog even terug naar de Tachtigjarige oorlog, die vooral in het begin een 

godsdienstoorlog was. De aansluiting van Overijssel bij de opstandige gewesten betekende 

meteen de invoering van het gereformeerde geloof. In Noordwest Overijssel, dat reeds in het 

jaar 1578 bij de Staten werd aangesloten, is in verschillende plaatsen een beeldenstorm 

gehouden. De geestelijken moesten of gereformeerd worden of werden afgezet. De pastoors 

van enkele plaatsen boden weerstand, daardoor vooral zijn Raalte, Heino, Oldenzaal en 

Ootmarsum overwegend katholiek gebleven. 

 

 

 

Het Cremershuis 
Pronkstuk van de gegoede burgerij 

 

In 1648 maakte de vrede van Munster een einde aan 80 jaar strijdgewoel, waarvan 
Ootmarsum ook zijn portie had meegekregen. De handel bloeide op en door de straten reden 
weer wagens geladen met koopwaar richting Deventer of Lingen. Het was een tijd van 
groeiende welvaart. Op meerdere plaatsen in Twente werden statige patriciёrshuizen gebouwd, 
waaronder het Cremershuis in Ootmarsum. Andere huizen, van hout gemaakt, kregen stenen 
voorgevels. De naam Cremer duidt oorspronkelijk op het beroep van kramer, handelaar of 

koopman. In het burgerboek van Ootmarsum komt deze familienaam als beroepsaanduiding 
al in 1460 voor. Een van deze naamdragers heeft Ootmarsum een prachtig monument 
nagelaten. 

In 1656 betrokken Joan Cremer met zijn vrouw Jenneken Dreesman hun verbouwde huis 
aan de Marktstraat 3. Joan Cremer, hoogstwaarschijnlijk koopman, kon zich veroorloven een 
tweetal huizen zodanig te verbouwen dat er één huis ontstond, waarvoor een prachtige 
bakstenen gevel geplaatst werd. De gevel werd voorzien van hoekblokken van Bentheimer 
zandsteen, waterlijsten en gebeeldhouwde klauwstukken. Te midden van de andere huizen in 
de voorname Marktstraat van Ootmarsum kreeg het pand de status en het voorkomen van 
een patriciërswoning. Het huis werd voorzien van een gevelsteen met de namen van de 
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bewoners en het jaartal 1656. In Ootmarsum sprak men van het "Cremershuis" of 
"Koopmanshuis". Tot 1691 bleef het huis in handen van de familie Cremer. 

De erven Cremer verkochten het in dat jaar aan Joan Warnaers en diens huisvrouw Trijntje 
Gosens. Bijna 1 eeuw bleef het huis daarna in het bezit van de familie Warnaers. Samen met 
enkele andere families maakten zij deel uit van de gegoede burgerij van Ootmarsum. In 1785 
werd het Cremershuis verkocht aan Antony Willem Hendrik Vosding van Beverforde, hofmeier 
en burgemeester van Ootmarsum. Hij kocht het voor f 3.300,‒. Antony heeft niet lang plezier 

gehad van zijn bezit, want als gevolg van zijn patriottische gezindheid moest hij omstreeks 
1787 naar Nordhorn vluchten. In 1792 verkocht hij het huis aan de rechter Louis Victor. Naar 
hem werd het Cremershuis ook wel het Victorshuis genoemd. In 1811 werd F. Berkenvelder, 
rechter bij het kantongerecht in Ootmarsum, de volgende eigenaar. In 1896 kwam het huis 
in handen van de familie Menco. Menco had een textielhandel, annex kleermakerij aan de 
Denekamperstraat, maar vestigde zich nu in de Marktstraat. Toen Menco op oudere leeftijd 
naar Almelo vertrok, kwam het huis in 1919 in het bezit van de familie Essink. Er werd toen 
een manufacturenzaak in gevestigd. Dit had tot gevolg dat in 1920 de voorzijde met de 
aanvankelijk grote boogvormige ingang tot etalage werd omgebouwd, terwijl een raam plaats 
moest maken voor de ingang van de winkel. In 1953 nam Jan Essink de zaak van zijn vader 
over. 

In 1972-1973 werd het huis zowel binnen als buiten ingrijpend gerenoveerd. De pui aan de 
voorzijde werd in de oude staat hersteld. De ingang kwam weer in het midden en kreeg een 
boog van Bentheimer zandsteen. De verflagen op de gevel werden verwijderd om de 
oorspronkelijke zandsteen zichtbaar te maken. Een paneeldeur met klopper geeft nu via het 
portiek toegang tot de winkel. In de winkel hangen achter de ramen prachtige glas-in-lood 
composities, geschonken door de familie Warnaers. Hierop zijn de wapens van de eerder 
vermelde vroegere bewoners afgebeeld. Bij de bovenraampjes werden de houten luiken 
herplaatst. Ook de zijgevels, deels nog van vakwerk, kregen een beurt. Het interieur van de 
beneden- en de bovenverdieping werd verbeterd, zodat de familie Essink achter de winkel, 
waarin een antiekzaak gevestigd is, een gerieflijk woonappartement kreeg. Het patriciërshuis 
trekt al ruim drieëneenhalve eeuw veel bekijks. Het geldt met recht als kroonjuweel van 
Ootmarsum. 

•  

Cremershuis 
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Cremershuis (1) 
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Gevelsteen 
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•  

De Marktstraat 

 

 

 

 

Rotten  
 

 

De Rothoek komt nogal eens voor in de beschrijving over Elsen. Vroeger komt het voor dat de 

ligging van een bepaald pand kortweg wordt omschreven als rot. Het woord ‘rot’ kennen we 

als veldnaam in de betekenis van een stuk land, vaak in de buurt van een beek of kolk, waar 

vlas gereut werd. Door reuten werden de harde delen zachter en braken, waardoor ze 

naderhand makkelijk van de spinbare vezels verwijderd konden worden. Houtachtige delen 

moesten ‘verrotten’. Het vlas werd op een wei gespreid en begoten tot de omhulsels loslieten 

en het gebraakt kon worden. De reute is de plaats waar men het vlas te weken: te roten legt. 

De vlasstengels werden in bundels gebonden en in een sloot of poel (reutkoelen) gereut 

(geroot). Daarnaast werd het woord gebruikt voor een bestuurlijke eenheid binnen een marke 

of een stad. Binnen een rot was beter na te gaan wie er kwam wonen of vertrokken was. De 

verdeling in rotten kwam echter vooral tot uiting bij de bewaking en de verdediging van een 

stad. Veel kleine steden waren aanvankelijk verdeeld in twaalf rotten. Dit aantal wordt 

aangetroffen in Ootmarsum, Schüttorf, Bentheim en Nordhorn.  

 

Twaalf vormde blijkbaar het optimale aantal rotten in de relatie tussen het aantal weerbare 

mannen in een rot en de lengte van de te verdedigen wal. Aan het hoofd van een rot stond als 

een ‘kleine’ burgemeester een rotmeester. Hij ontving zijn opdrachten van het stadsbestuur 

en was belast met de uitvoering van het vastgestelde beleid. Hij kende de mensen in zijn rot 

en wist wie er geschikt waren voor het verrichten van hand- en spandiensten en het verlenen 

van hulp bij het blussen van brand. Een rotmeester kon aangeven welke mannen uit zijn rot 

dienst konden doen bij de verdediging en de bewaking van de stad. Binnen het eerste 

verdedigingsstelsel zal de centraal gelegen hof gezocht moeten worden, als de kern waaruit 
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uiteindelijk de stad is ontstaan. Reeds eerder is vastgesteld dat een rot een onderverdeling 

was van een vierendeel en dat een rot niet in twee verschillende vierendelen kon liggen. 

Bekend is geworden hoe de rotten over het stadsgebied verspreid lagen. Aangezien bekend is 

welke rotten deel uitmaakten van een bepaald vierendeel ligt daarmee tevens de verdeling van 

de stad in vierendelen vast. Ook is rotten bekend als: de geweren aan rotten (vier geweren in 

piramidevorm tegen elkaar) gezet. 

 

 

 

 

Vlöggeln 
Tradities hoog in het vaandel 

 

Ootmarsum kent nog tal van oude gebruiken. Zij zijn veelal eeuwenoud en ingeworteld in de 
Ootmarsumse samenleving. Deze tradities behoren niet tot de oude folklore, maar zijn nog 
springlevend. 

Pasen wordt in Ootmarsum op bijzondere wijze gevierd. Overal in Nederland kent men 
traditionele paasgebruiken, maar vlöggeln doet men alleen in Ootmarsum. Het is een uniek 

gebeuren met tal van rituelen volgens een vast patroon. De oorsprong van dit bijzondere 
paasgebruik is in nevelen gehuld. Wel staat vast dat het zeer oud is. In de Overijsselsche 
Almanak voor Oudheid en Letteren uit 1840 staat het vlöggeln al vermeld. De algehele leiding 
over de paasgebruiken berust bij de poaskearls. Dit is een groep van acht rooms-katholieke 

ongetrouwde jongemannen, die in Ootmarsum geboren moeten zijn. Ieder jaar gaan er twee 
af en komen er twee bij. Men is dus vier jaar in functie, maar eigenlijk is men poaskearl voor 
het leven. Vanaf de eerste zondag van de vasten tot de eerste zondag na Pasen zijn zij druk in 
de weer, want er moet veel geregeld worden om alles volgens de traditie te laten verlopen. Op 
paaszaterdag wordt met drie ouderwetse boerenwagens op het Springendal hout voor het 
paasvuur gehaald. Men komt bijeen op het Marktplein. Veel inwoners van de stad gaan met 
de poaskearls mee. Even na zonsondergang rijden de drie met dennenhout opgetaste wagens 
‒ symbolen van God de Vader, Zoon en Heilige Geest ‒, elk getrokken door twee sterke 

trekpaarden, de stad binnen. Beide paasdagen beginnen met "de rondgang rondom de 
Wheeme". In alle vroegte trekken de poaskearls, samen met veel stadsgenoten, door de kleine 
straatjes van de binnenstad. Zij zingen dan afwisselend de twee eeuwenoude paasliederen 
"Christus is opgestanden" en "Alleluja den blijden toon". Het sonore geluid van de 
mannenstemmen klinkt haast mystiek in de ochtendstilte. 

Aan het eind van de middag, op zowel Eerste als de Tweede Paasdag, wordt er gevlöggeld. 
Traditiegetrouw doen veel Ootmarsummers hieraan mee. De poaskearls komen samen op de 
Poaskamp, een weiland gelegen op de oostelijke helling van de Kuiperberg. Zij lopen al 
zingend, de vier oudsten voorop, één keer rondom het paashout. Vandaar gaat men naar het 
begin van de Grotestraat ‒ niet ver van de vroegere stadspoort ‒ waar de oudste poaskearl een 

sigaar opsteekt. Vervolgens legt hij een hand op zijn rug, de volgende poaskearl pakt deze en 
de rest van de poaskearls en vlöggelaars volgt. Zij trekken luid zingend de stad in. Steeds 
meer stadsgenoten en andere belangstellenden sluiten zich bij de rij aan. Hand in hand gaat 
de lange mensenslinger door de straten van Ootmarsum. Afwisselend worden de twee 
paasliederen gezongen. De voorzanger, die achter de Poaskearls loopt, zet in en iedereen zingt 
mee. Degene die de vele coupletten niet uit het hoofd kent, kan een paasbrief kopen met de 
tekst van de liederen. Zo trekt men volgens een vaste route door de binnenstad, rondom 
stiepels van huizen, en zelfs dwars door enkele cafés, waar voor de Poaskearls een borreltje 
geschonken wordt. Het vlöggeln eindigt op de Markt, waar de menselijke keten zich als het 
ware oprolt en ontbindt. Tot slot zingt men dan nog één keer de beide paasliederen, waarna 
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onder luid hoera-geroep kinderen hoog in de lucht worden geheven. Op Eerste Paasdag wordt 
's avonds op de Poaskamp het paasvuur ontstoken. 

Vanaf de eerste zondag in de Advent tot aan Drie Koningen weerklinkt in Twente het 
melancholieke geluid van de midwinterhoorn. Het oude gebruik van het blazen op de hoorn 
stamt nog uit de tijd dat men in boze geesten geloofde. Door het blazen wilde men deze 
verdrijven. Later werd het gebruik gekerstend en gezien als verkondiging van de komst van 
het Christuskind. 

In de nacht van Oud en Nieuw komen veel Ootmarsummers samen op het Marktplein om 
samen met de nachtwacht een mooie unieke traditie in stand te houden. Het gebruik stamt 
nog uit de tijd dat er in Ootmarsum een nachtwacht waakte over de burgerij. Als beroep werd 
deze betrekking in 1921 opgeheven, maar Ootmarsum handhaaft deze functie nog voor één 
nacht per jaar. Om twaalf uur precies draait nachtwacht Ben Morshuis zijn ratel en roept: 
"Twaalf uur heit de klok", waarna alle aanwezigen antwoorden: "De klok heit twaalf." Hierna 
wordt het lied van de nachtwacht gezongen en wenst iedereen elkaar "völ heil en zèègn". 
Vervolgens begint de nachtwacht omringd door Ootmarsummers en toeristen aan zijn oude 
rondgang door de stad, waarbij hij nog twaalf keer zijn lied aanheft. Op deze manier wenst 
jong en oud, bekende en vreemde elkaar veel heil en zegen in het nieuwe jaar. 

•  
Vlöggeln door de Molenstraat 
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Einde van het vlöggeln 
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Bronzen beeld 
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Midwinterhoorn 
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Rondgang nachtwacht 
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De Poaskearls 
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Het Paashout 
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Het zingen 

 

•  

Het zingen (1) 
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Vlöggeln om de stiepel 
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Vlöggeln om de stiepel (1) 
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Vlöggeln in de Walstraat 
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Vlöggeln door de Molenstraat 
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Bronzen beeld 
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Midwinterhoorn 
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Rondgang nachtwacht 
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•  

Vlöggeln om de stiepel 

 
 

 

 

Midwinterhoorn  
 

 

In de winter werd er op de midwinterhoorn geblazen, over de broekweiden klonk de 

weemoedige melodie. Advent is dan weer begonnen en tijdens koude winternachten klink het 

geluid heel ver. Het is de eerste zondag van advent als boven menig oude put een grote 

flauwgebogen houten hoorn aan de mond wordt gebracht. Met bolle wangen perst de 

midwinterhoornblazer lucht in het vlierhouten mondstuk. Heel weemoedig jodelt er dan een 

wonderschone melodie over de essen en de weiden van het Twentse land; klaroengeschal uit 

de oertijd. Uit een simpel een tot anderhalve meter lang instrument, meestal zelf gemaakt uit 

een berkenstam of een elzenstam. 

 

Bij een natte (midwinter) hoorn (niet zo vaak in gebruik) worden de helften bijeen gebonden 

met een bies ertussen. Als de hoorn dan in een put wordt gehangen zwelt de bies op en dicht 

zo het geheel af. Bij de modernere (droge) hoorn worden de delen op elkaar gelijmd tot één 

geheel. Droge hoorns worden nooit nat gemaakt. Vervolgens wordt er een mondstuk gemaakt, 

de hap wordt doorboord en afgeschuind, het einde loopt taps toe en past in het smalle gedeelte 

van de hoorn. Ieder heeft zo zijn eigen voorkeur voor een hap, in de regel wordt hij los van de 

hoorn bewaard. Klompenmakerij Frans Scholte Lubberink aan de Polmaten in Denekamp 

maakt nog originele midwinterhoorns. U kunt van half mei tot oktober elke donderdagavond 

van negentien tot eenentwintig uur zien hoe zo'n midwinterhoorn wordt gemaakt. Frans 

Tenniglo, een midwinterhoornmaker uit Ootmarsum geeft elk jaar in november een cursus 

midwinterhoornblazen. 
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Een ander verhaal is dat de midwinterhoorn gebruikt werd als waarschuwing. Als de dienaren 

van de drost – het hoogste gezag in Twente – op hun paarden over de heidevelden draafden, 

werd hun aanwezigheid gesignaleerd door het geroep van de midwinterhoorn die zich van 

boerderij tot boerderij liet horen. De gelovige katholieken werden zodoende tijdig gealarmeerd, 

ook als ze 's zomers bij het krieken van de dag de godsdienst in het geheim in de openlucht 

vierden. Op het moment dat het mysterieuze geluid over de Fleringer Esch echode wisten ze 

onder de Kroeseboom dat de ketters in aantocht waren. Bijna tweehonderd jaar hing een geest 

van onvrijheid en bedreiging boven het boerenland, tot Lodewijk Napoleon een einde maakte 

aan de terreur van de protestanten. 

 

Het verhaal wil dat de boeren rond Ootmarsum door de midwinterhoorns waarschuwden als 

de drost uitreed. Er was dan genoeg tijd om de verboden kerkdiensten tijdig te beëindigen. 

Critici bij deze episode merken op dat het onwaarschijnlijk is omdat men slechts zes weken 

van het jaar voor de drost hebben kunnen waarschuwen. Dat de hoorn ook emotionele 

betekenis had blijkt uit een mededeling van J.J. van Deinse in: ‘Uit het land van katoen en 

heide’ (1922). De midwinterhoorn werd door de Twentse bedevaartgangers meegenomen naar 

Kevelaer. Herhaaldelijk merken schrijvers uit vroeger tijden op dat blazen buiten de kersttijd 

als heiligschennis werd beschouwd. Zo beschouwt men het nu nog. Het mengsel van gevoelens 

van saamhorigheid en verzet, van religiositeit en bewustwording van een eigen identiteit – 

ontstaan in de achttiende en negentiende eeuw – wordt gebruikt als aanknopingspunt voor 

de herleving van het gebruik in later tijden. 

 

 

 

Prins Maurits  
 

 

De Tachtigjarige Oorlog begon in 1568 met een eerste overwinning van Willem van Oranje bij 

Heiligerlee, waar hij probeerde de Spaanse bezetting door Alva van de Nederlanden te 

beëindigen. De oorlog eindigde in 1648 met de vrede van Munster, waarna "de Nederlanden" 

werden erkend als onafhankelijke staat. Het is de oorlog die de bevolking van de Noordelijke 

Nederlanden de onafhankelijkheid gaf van het Spaanse rijk. 

 

Op  21 oktober 1597 verbleef een bijzondere gast in Huis Bögelscamp: prins Maurits van 

Oranje. Het huis van de adellijke familie Van Twickelo was verreweg het mooiste in de 

omgeving. Samen met zijn stiefmoeder prinses Louise de Colingy, zijn halfzus prinses 

Charlotte Brabantine en zijn halfbroer Frederik Hendrik, de latere opvolger van Maurits, vond 

hij in huis Bögelscamp, tijdens het beleg van Oldenzaal, een onderkomen. Enkele dagen later 

trok het leger verder en "toog duer Dennecam" naar het Duitse Lingen. 

 

In 1597 wilde prins Maurits, door het veroveren van de vestingstede Rijnberk, Meurs, Grol 

(Groenlo), Bredevoort, Enschede, Oldenzaal, Ootmarsum en Lingen, de oostgrens vanaf de 

Rijn afschermen tegen Spaanse invallen. Daarmee wordt Twente afgesloten van de rest van 

Nederland. 

 

Oldenzaal was in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog de belangrijkste stad van Twente. Toen 

het beleg van Oldenzaal begon op 19 oktober 1597, werd de stad verdedigd door maar 
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vierhonderd man, die slechts enkele kanonnen tot hun beschikking hadden. De Spaanse 

soldaten die de stad moesten beschermen, zagen zelf ook in dat een gevecht met het Staatse 

leger alleen maar kon leiden tot een nederlaag. Na de nodige beschietingen, gaf de stad zich 

al op 23 oktober 1597 over. 

  

Toen de overgave van de stad Ootmarsum werd geëist, werd dit eerst geweigerd. Soldaten en 

burgers gaven aan, dat ze Ootmarsum met zijn roemruchte verleden niet wilden opgeven. 

Daarop zond prins Maurits een aantal kanonnen om de stad te dwingen zich over te geven. 

Na een korte beschieting gaf de stad op 21 oktober 1597 de ongelijke strijd op. Een 

kanonskogel in de kerk van Ootmarsum herinnert daaraan. 

  

De toenmalige bochtige hoofdweg van Oldenzaal naar Denekamp liep vóór 1830 via het 

(huidige) centrum van Beuningen. In het gedeelte van Beuningen naar Denekamp, ongeveer 

gelijk lopend met de huidige Oude Dijk, bevond zich een eenvoudige houten brug. Prins 

Maurits stak in 1597 hier de rivier de Dinkel over. Enkele honderden meters stroomopwaarts 

werd in 2010 een voetbrug (de Mauritsbrug) aangelegd, die naar hem werd vernoemd. 

 

De Tachtigjarige Oorlog is vooral gevoeld door de bevolking van Overijssel. Tussen 1580 en 

1600 is er geen echt front. Heel Oost-Nederland is strijdtoneel. Vanuit kastelen als Twickel bij 

Delden, Heeckeren bij Goor, Schuilenburg bij Hellendoorn en Saasveld en de vestingsteden 

Oldenzaal en Zutphen en stadjes als Enschede Almelo en Ootmarsum terroriseren knechten 

en ruiters de arme bevolking. Soms zijn er zelfs veldslagen waarbij honderden doden vallen, 

zoals op de Hardenbergerheide in 1580, in Goor tussen 23 juli tot 1 augustus 1581 en 

bij Noordhorn in Groningen vier weken later. Twaalf dagen na de moord op Willem van Oranje 

brandt Stad Delden tot de grond toe af. De tactiek van de verschroeide aarde wordt voor de 

eerste keer toegepast. Het gebied tussen Almelo, Oldenzaal en Groenlo is jarenlang 

grotendeels ontvolkt. 

 

Na herhaaldelijk aandringen van de gewestelijke Staten van Overijssel ging prins Maurits 

samen met een leger op pad om Twente te veroveren. De veldtocht begon in Rijnberk en had 

als einddoel Lingen. Hierdoor moest het Staatse leger ook Twentse steden innemen. De 

veldtocht duurde van augustus tot november 1597. Enschede werd zonder slag of sloot door 

het Staatse leger ingenomen. Vanuit Enschede ging Maurits met het Staatse leger naar 

Oldenzaal, dat na een korte beschieting werd veroverd. Ook Ootmarsum viel na 2 dagen in 

Staatse handen. Na de overgave van Oldenzaal ging prins Maurits met zijn leger via Denekamp 

op weg naar het Duitse Lingen. De gevolgen van de oorlog voor de bevolking waren 

verschrikkelijk. Inkwartiering, vorderingen, plunderingen en schade waren beproevingen 

waar het platteland onder te lijden had. "Die marke van Lattorpe is bedorven dorch het leger 

van Syne maiesteyt the Degenichem (Denekamp)" vermeldt het verpondingsregister van 1601. 
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Laatste woord  

 

Bezienswaardigheden 

• In Ootmarsum zijn talloze vakwerkhuizen te vinden. 

• In Ootmarsum zijn diverse galerieën gevestigd, ook op straat zijn er kunstwerken. 

• In het centrum van Ootmarsum bevindt zich de H.H. Simon en Judaskerk, een 
dertiende-eeuwse pseudobasiliek in Westfaalse romanogotiek met een laatgotisch koor 
en tweede transept, opgetrokken uit Bentheimer zandsteen. De kerk is in 1969 
gerestaureerd. 

• Nederlands-hervormde kerk, gebouwd in 1810 aan de Ganzenmarkt. 

• Het stadhuis van Ootmarsum dateert (deels) uit 1778. 

• In het openbaar groen aan de Smithuisstraat is op de grond een zogenaamde 
analemmatische zonnewijzer aangebracht waarin men zelf, door in het midden te gaan 
staan, als zonnewijzer fungeert en het juiste uur aanwijst. 

• De jaarlijkse Flora Ootmarsum wordt gehouden sinds 1989. Jaarlijks trekt deze 
tentoonstelling van met name fuchsia's circa 10.000 bezoekers. 

• De Molen van Oude Hengel, een korenmolen uit 1872. 

• Het atelier van kunstenares Annemiek Punt is sinds begin jaren "90 gevestigd in 
Ootmarsum. In haar glasatelier bevindt zich het ontwerp op ware grootte van het 
Jaïrusraam. Dit gebrandschilderde glas in loodraam is in 2006 onthuld door Prinses 
Margriet der Nederlanden in de Nieuwe Kerk te Delft. 

• Een deel van Ootmarsum is een beschermd stadsgezicht. 

 

Geboren in Ootmarsum 

• Sigismund van Heiden Hompesch (1731-1790), drost van Twente en Salland 

• Paul August Tichelaar (1861-1913), rechtsgeleerde 

• Johann Georg van Caspel (1870-1928), architect, boekband- en grafisch ontwerper 

• Ton Schulten (1938), kunstschilder 

• Han Polman (1963), politicus (Commissaris van de Koning in Zeeland) 

• Tom Veelers (1984), wielrenner 

• Kitty Sanders (1980), volleybalster (meervoudig kampioen van Nederland en 
internationaal) 

• Steven Eertman (1990), volleyballer (meervoudig kampioen van Nederland) 

 

Enter, 11 maart 2019 

 


