
 

Twente, het oude land

Anneke Koers
Deel 2

Voorwoord

U hoort een stem uit vroeger tijd. Het is de stem van de droom; de stem van de droom vertelt u over het verleden.
De droom van de eigenwijze komt uit in het Brook. Geen plaats ter wereld betekent meer voor mij dan dit stukje
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van  Twente,  het  dal  van  de  Regge  en  de  zandkopjes  in  het  landschap  erachter,  de  streek  rondom  mijn
geboortedorp Enter. Ik groeide er op, bracht er meer dan de helft van mijn leven door en herschep het in mijn
verhalen tot een mytisch land. 

Meestal laten dromen geen sporen achter. Weinig mensen kunnen ze zich herinneren. Vroeger gebeurde niets
zomaar,  alle  activiteiten  hadden  een  reden.  Het  verleden  is  de  sleutel.  De  grens  tussen  de  droom  en  het
werkelijke is vaag. Ik denk dat er een verband tussen het verleden en het heden bestaat. Zoals altijd doet die
illusie  me  overeind  komen.  Want  landschap  en  bewoners  zijn  onlosmakelijk  met  elkaar  verbonden.  Mijn
onbewuste heeft de neiging mijn handelen te beheersen, zelfs als ik wakker ben. Zelfs als het bijna helemaal
donker is kan ik mijn omgeving zien. 

Pas vanaf de zestiende eeuw hebben onderzoekers zich verdiept in het landschap om hen heen. Landschap is een
begrip  dat  in  de  eerste  instantie  weinig vragen  oproept.  Vrijwel  iedereen  heeft  er  een  beeld bij.  Van Dale
omschrijft  het  begrip  tweeledig  ‘als  een  stuk  land  dat  men  in  één  blik  overziet’  en  een  ‘deel  van  het
aardoppervlak  dat  zich in  grondstoffen,  bewoning  enz.  van de aangrenzende delen als  een zelfstandig  deel
onderscheid’. De meeste mensen denken aan de natuurgebieden die het land rijk is. 

De zin en de vreugde van de bevrijding. De zinloosheid van het oorlogsgeweld en het verdriet om hen die het
leven  verloren.  Zin  en  zinloosheid,  vreugde  en  verdriet,  het  lag  allemaal  zo  dicht  bij  elkaar.  De  komende
generaties zullen hun informatie moeten hebben van wat anderen zich nog herinneren. Daarom is het goed dat
feiten en gebeurtenissen worden vastgelegd. Het zal ertoe bijdragen dat wat in Twente heeft plaatsgevonden niet
snel wordt vergeten.

Je bent Enterse omdat je er vandaan komt. Het heeft niets te maken met taal want daar hebben we er al genoeg
van. Het kan evenmin een kwestie van godsdienst zijn. Het komt ook niet door het bloed. Het komt niet door het
ras. Het heeft alles te maken met de Regge, de zandkopjes, de beken, de voorde, de stuwen. Andere mensen leren
hun kinderen op school geschiedenis om ze vaderlandsliefde bij te brengen. Ik neem ze mee naar de Regge, de
voorde, de stuw en de zandweggetjes.

Ik zie een gouden toekomst voor me. Twente het Oude Land draag ik op aan Ronald Slof, die mij enthousiast
heeft geholpen om feiten en verhalen te verzamelen.

Inleiding
Twente begint in Markelo. Zo was het in de Middeleeuwen, toen ‘het gemene land’ hier op de Markeberghe zijn
opeenvolgende landsheren (de bisschoppen van Utrecht)  inhuldigde.  En zo is het  nog.  In  grote trekken ligt
Twente dus tussen de riviertjes Regge en Dinkel. Ook de oostgrens ligt al heel lang vast. Sinds de Vrede van
Nijmegen in 1678 een einde maakte aan de eeuwen durende invallen van de Munstersen. Twente ligt dus tussen
Agelo en Markelo

De landstreek  Twente  is  als  eenheid  al  heel  oud.  Op een oude verdedigingsmuur  uit  de derde  eeuw in het
noorden  van Engeland staat  op een altaarsteen  de woorden:  Cives  Tuhanti.  De betekenis  daarvan  zou zijn:
Burgers van Twente. Mogelijk dat het hier om huursoldaten gaat afkomstig uit Twente.

De vroegste sporen van menselijke activiteit of bewoning in de directe omgeving van Almelo zijn gevonden op
De Schuilenborch in de Aalderinkshoek. Het betreft  hier vuurstenen werktuigen,  waarvan enkele uit de tijd:
7000-5000 v. Chr.
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De Schuilenborch aan de Schuilenburgsweg.

In de achtste eeuw duikt de naam op dat Twente een gouw is. In het jaar 804 was Karel de Grote de baas in
Twente.  Hij  stelde  een  graaf  aan  die  mogelijk  zetelde  in  Goor.  Kortom:  Twente  was  toen  het  Graafschap
Twenthe. Kerkelijk stond Twente onder het gezag van de bisschop van Utrecht. Vanaf de dertiende eeuw kreeg
de  bisschop  ook de  wereldlijke  macht  over  Twente.  In  de  achttiende  eeuw werd  het  Graafschap  Twenthe
veranderd in het kwartier Twente.

Een Twentenaar is een Twentenaar en voelt zich geen Overijsselaar; en  wilde graag als aparte provincie verder
gaan. In 1983 was er die mogelijkheid. Maar de bezuinigingen uit die tijd maakten dat onmogelijk. Uiteindelijk
werd niet Twente het maar Flevoland. Twente bleef wat het dus was, een deel van de provincie Overijssel. Maar
wel een  hecht deel met de drie sterke steden Almelo, Enschede en Hengelo.

In 1901 werd bij het afgraven van een heuvel voor de aanleg van de spoorlijn naar Twente in de buurt van
Nijverdal  een  beetje  goud  gevonden.  Het  leidde  tot  een  goldrush.  Uit  het  hele  land  kwam  een  stroom
gelukszoekers  met scheppen en houwelen over hun schouder naar  Nijverdal.  Maar tevergeefs  want er  werd
verder geen goud meer gevonden.

d' Ontwaakte Twent 

Vergeten oord, door slag noch strijd
Der faam gewijd
In ’t grijs verleden,
Gewest,
Waar ’t oud Gemeenebest
Te schaars den blik op hield gevest,
Hoe schoon is, Twente, uw krachtig heden!

Zo zong de Overijselse dichter Everhardus Johannes Potgieter in de meimaand van het jaar 1861. Ja, wel mocht
hij  in  zijn  lofzang op de Twentsche  Maagd op de stiefmoederlijke behandeling wijzen,  die aan  het  nijvere
Twente van weleer van de zijde van 't "Voormalig Gemeenebest" ten deel viel. Maar onverklaarbaar is wat deze
grote dichter kan bewogen hebben, Twente een vergeten oord te noemen, door slag noch strijd der faam, gewijd
in 't grijs verleden. Want nergens zoals hier dan is in deze oostelijke uithoek van ons land geleden en gestreden
door alle eeuwen heen. Van het ogenblik dat de Romeinse legioenen de Germaanse bodem besprongen om de
vrijheidlievende Bataven  en Tubanten onder het  juk te  brengen,  tot  de dag,  die het  roemrijk Oranjehuis  op
Neêrlands koningszetel zag plaatsnemen, was Twente eeuw aan eeuw ten prooi aan de hoogst treurige invloeden
der  lotswisseling.  Met  een  weergaloze  moed  kampten  de  stoere,  onbuigzame  Saksen  tegen  de  geweldige
Charlemagne,  en stromen bloed moesten vloeien, eer de christelijke zaden, door Plechelmus en Marcellinus
gelegd, wortel schoten. En nauwelijks had het Christendom post gevat in het land der oude Tubanten, of de ruwe
graventijd bracht er zijn verschrikkingen. Jaar op jaar streden de Twentse graven met onstuimige woede tegen
hun Utrechtsche leenheeren, en 't gebeurde zelfs, dat een Utrechtsch kerkvorst op het sterke kasteel te Goor werd
gevangengenomen.  

Maar nu in 1795 had men hier in Twente voor de Fransen niet zulk een vrees als in 1742. Het kloeke optreden
van de democratische Baron Johan Derk van der Capellen tot den Pol had de slapenden wakker geschud en de
hoop doen ontwaken,  dat weldra de dageraad der vrijheid zou gloren.  Met afgodische eer had het  dankbare
landvolk zijn brave baron gehuldigd; en aan gedichten en platen, zelfs van zijne begrafenis, van familieleden
enz. enz. had het waarlijk niet ontbroken.
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 En overal klonk het lied: 

Het Burgerhart, aan deugd verpand, 
Klopt voor zijn stad en vaderland! 

Terwijl bij zijn heengaan een ieder droevig gestemd was:

Capellen - dood! 
Die zoo veel nood 
Heeft doorgeleèn. 

Maar thans had het uur der vrijheid geslagen, en ook de Twentse patriot zwoer bij de Twaalf Artikelen van het
algemeen Patriottisch Geloof: 

Ik gelove in de Staten van Overijsel, 
Onzen eenigen, wettigen Souverein, 
Ik gelove in den Jonkheer van der Capellen tot den Pol 
Hun Vrij Geboren Zoon, 
Die ontfangen is uit den Geest der Patriotten, 
Geboren uit de Vrouw der Vrijheid, 
Die geleden heeft onder Prins Willem V, 
Is gestorven en begraven, 
Ten derden dage wederom Geaffronteert; 
Na zijn dood Is opgevaren ten Hemel, 
Zittende aan de Rechterhand van 's Lands Vaderen, 
Die zullen komen te oordeelen de Muitelingen. 

Na dien tijd deelde het land der Tubanten in de lasten en lusten van de Franse tijd. En toen Koning Lodewijk
Napoleon op 2 Maart 1809 van 't Loo vertrok om het Departement van Overijsel te bezoeken, viel ook aan ons
stedeke de eer van een koninklijk bezoek ten deel; over Deventer, Holten en Markelo bereikte hij de sluizen te
Schipbeek en Schipbeekhuizen, waarna hij langs Diepenheim, Goor, Delden en Hengelo in het "aardige stadje"
Enschede  overnachtte.  

Maar de Franse overheersing liep ten einde: de brave Nederlanders hadden er trouwens genoeg van. Behalve het
corps Hannoverse troepen, dat door Enschede getrokken is verwacht men nog een bataljon Hannoveranen en
duizend  man  Brunswijkers  en  Kozakken,  waarvan  heden  of  morgen  een  colonne  van  drieduizend  man  te
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Enschede moet overnachten, zal een tweede afdeling zich op Haaksbergen en Goor richten en een derde bij de
vaderlandse  landlieden  te  Enschede  verblijven.  Ook worden binnen  enkele  dagen  duizend man Denen  hier
verwacht".

Terwijl dus van alle kanten de verdedigers toesnelden om de gehate dwingeland te verdrijven, werden intussen in
Twente nog velen aangetroffen, die met de verandering van toestand lang niet tevreden waren. Ze riepen: "Vive
l’Empereur! Oranje onder!" en zongen luidkeels: "Napoleon keert  weerom, de Prins die is niet  bon!" En de
beruchte spokenkijkers, ’Kieke-Berend’  van Haaksbergen en "Haarman de Bekgraaf" brachten met hun dwaze
voorspellingen  het  bijgelovige  landvolk  in  Twente  in  de  waan  dat  de  Fransen  over  enkele  dagen  zouden
terugkeren. Maar de Fransen kwamen niet terug, en toen de politie de fantasierijke spokenkijkers te Almelo
achter slot en grendel gezet had, keerde langzamerhand de rust terug in het land der oude Tubanten. Sedertdien
deelde  Twente  en  ook  het  Twentse  Haagje  in  het  wel  en  wee  van  het  Koninkrijk  der  Nederlanden.  De
geschiedenis van dit tijdperk is zeker belangrijk genoeg om er afzonderlijk bij stil te staan.

De Tweede Wereldoorlog heeft op veel mensen een onuitwisbare indruk gemaakt. De vijf jaar tussen 10 mei
1940 en 5 mei 1945 is in het geheugen verankerd geraakt en de gebeurtenissen komen steeds weer terug in de
beleving van de mensen die de oorlog hebben meegemaakt. En dat is goed te begrijpen omdat oorlog niet alleen
een gewelddadige vorm van politiek bedrijven is, maar ook diep ingrijpt in de levens van de non-combattanten.
Een oorlog die gepaard gaat met een langdurige vijandelijke bezetting is een vorm van staatsterreur. De burgers
van het bezette land zijn in feite gegijzeld. Ze kunnen elk willekeurig moment zonder vorm van proces tegen de
muur worden gezet,  in de gevangenis  opgesloten  of gedeporteerd worden.  In  de Tweede Wereldoorlog zijn
negen miljoen Nederlanders vijf jaar lang gegijzeld door de Duitse bezetters. En dat vergeet je niet snel. Ook de
Tweede Wereldoorlog heeft diepe sporen in de Twentse samenleving achtergelaten. In de vijf jaar durende strijd
tegen de bezetting heeft het platteland zware offers gebracht. Goor lag aan de route die men momenteel wel de
westoost corridor noemt. Niet alleen in vredestijd, maar ook in tijden van militaire operaties. Dat kwam tot uiting
door de luchtaanval die Goor in het hart trof. Het was aan het einde van de bezetting toen de nazi’s al waren
verslagen. Er waren heel veel burgers die deze verwoestende aanval niet hebben overleefd. 

Er is een bijzonder molentype dat in Europa bijna is verdwenen: de schipmolen. Het concept is eenvoudig. Aan
één of meer schepen, gelegen op een rivier zijn raderen bevestigd. Het stromende water brengt ze in beweging.
Met een as wordt een op een schip gelegen maalinrichting in werking gesteld. Bovendien volgt een drijvende
schipmolen automatisch het waterniveau. Er zijn ook nadelen. Overduidelijk is dat het aan- en afvoeren van
grondstoffen,  materialen  en  producten  lastiger  dan bij  een  molen  op  het  vasteland.  Hoog water  en  ijsgang
zorgden vaak voor ernstige schade aan schepen en raderen, als ze die niet totaal met zich mee sleurden, soms
samen  met  de  molenaar,  zijn  gezin  en  het  personeel.  Op  een  rivier  met  een  drukke  scheepvaart  lag  een
omvangrijk molencomplex soms behoorlijk in de weg. Over de Deventer schipmolens hangt eveneens een waas
van mysterie. Op de plattegrond van Jacob van Deventer, die rond 1558 is vervaardigd, zijn bij de toenmalige
vaste oeververbinding drie molens aangegeven: één ten noorden van de brug en twee ten zuiden. Hoe ze er
precies uitzagen zal altijd een raadsel blijven.

Twents Volksleed

Dôar lig tuss'n Déénkel en Regge 'n laand
oons mooie en neerige Twèènte
't Laand van katoen en 't laand van d'n es
den greun is in wéénter en lèènte.
Doar ruust de rouw op d'n kaamp in de wéénd
geet 't rad van de möl in de bekke gezwéénd
Dôar steet nöast d'n eek'n d'n beuk en de dan
Dat is oons zo leeve land Twèènte (2x)

Woar Twickel zien' toorns oet 't eek'nloof beurt,
de Lutte zien baarge döt bléénk'n
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'n Boak'n in de boerschop op poas'n nog braandt,
't jonkvolk nog den hoorn löt kléénk'n.
Dôar kronkelt den Déénkel zo mooi deur 't laand,
deur brook en deur buske en 't Loslkerse zaand.
Dôar zitte wiej geern op 't töpk'n van de barg,
en kiekt is hoo mooi is ons Twèènte. (2x)

De rookwolk'n daampt an den horizon op,
Dôar li'jt oonze greujende steed'n.
Dôar drönt de masien' en dôar rettelt de töw,
da's Twèènte zien krachtige heden.
Um 'n heerd in de boerschop as 't griezelt op 't veld,
dôar wödt nog van vrogger de deunkes verteld.
Dôar röst om de beelten den Saks en tubant,
't Verleden noast 't heden van Twèènte. (2x)

En hew mangs van doon um oet Twèènte te goan,
weij blieft an oons Tukkerlaand dèènk'n,
gen' aandere laandstrek, ho mooi offe is,
kan 't zölfde as Twèènte ons schèènk'n.
Wiej doot in den vrömd'n mekaander de haand
geft datied mekaa in de sproak van ons laand,
al rookt oonz'n schossteen biej 't volk oaver zee,
oons hat blif toch aaltied in Twèènte. (2x)

Ten Thije en Van Coevorden op kasteel Stoevelaar
Wie in deze tijd nog resten wil vinden van de eens roemruchte havezate 'de Grimberg' moet zijn oren en ogen
goed  de  kost  geven.  Maar  de  zoektocht  zal  uiteindelijk  worden  beloond.  Er  zijn  nog  overblijfselen,
aanduidingen,  tekenen te vinden van de plek waar eens het kasteeltje heeft  gestaan.  Een ‘mansio’ werd het
genoemd in de vroegst bekende akte, waarbij sprake is van de ‘Grimberghe’. Egbert I van Almelo vermaakte het
huis en de hoeve in 1297 aan zijn tweede vrouw Mechteld van Limburg. De kinderen uit hun huwelijk noemden
zich nadien ’van den Grimberg’. De oudste zoon Derk stierf waarschijnlijk kinderloos, want zijn broer Egbert
van den Grimberg komt daarna voor in akten. Hij was een belangrijk heer. Diens zoon, eveneens Egbert (II) had
in 1396 een conflict met Geert van Bevervoorde. Deze Egbert had een zestal kinderen waaronder de oudste zoon
Derk II die hem opvolgde. In 1430 staat hij als ‘jonker’ te boek wat voorbehouden was aan bezitters van een
‘heerlijkheid’. Na zijn overlijden verdelen zijn broer Johan en zijn zuster Egbertje, die getrouwd was met Geert
ten Thije, in 1443 allerlei Grimbergse goederen. Hierdoor komt na het overlijden van Egbertje,  ‘dat hues to
Grimberghe mit den veer ende mit den vrede... enzovoorts’ aan haar kinderen Derk en Seino ten Thije, die het in
1475 verkopen aan Otto van den Rutenberg en zijn vrouw. De van den Rutenbergs waren één van de meest
vooraanstaande families in het Oversticht,  verwant aan de Utrechtse machtige heersers.  Otto woonde op het
landgoed Sudena in Notter.

De eerste vermelding van het erve Leijerweerd in Enter vinden we in het schattingsregister van  Twente  uit het
jaar 1475. De eerste bekende eigenaar is de familie van Tije. In 1475 verkopen Derk en Seino ten Thije dat hues 
to Grymberghe mit den veer etc. en ook met de Leijerweerd in de buurschap Enter aan Otto van den Rutenberg
en diens vrouw. 

In het jaar 1407 komen in de archieven voor: Hendrick van Reede Berendzoon (kasteel Saesfelt) en zijn vrouwe
A. ten Thije. Deze kopen in het jaar 1452 het Huis Brandlecht in het Bentheimse en Leen van Bentheim van de
gebroeders Johan en Coenraad von Brandlecht. Het Huis Brandlecht bleef in dat geslacht tot het jaar 1715, toen
de manstam Van Reede uitstierf.
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Het kasteel Stoevelaar (Stuvelhof of Stuvelborch) bestaat al in 1208 iets ten noordoosten van de stad Goor. Het
oudste stuk uit het Goorse archief  dateert  van 1360. "Wi, schepenen,  betughen dat  Johan van Tije van dier
Stuvelborch hevet ghecoft weder Lambertus sone ter Maet Johanne siin hus ende sinen gaerden alsulc ghelegen
is."

Waarschijnlijk is het huis in 1676 niet afdoende verbouwd. In 1700 volgt sloop. Een nieuw landhuis verrijst.
Borchard Amelis van Coeverden bouwt het huis Stoevelaar af na de dood van zijn vader en zijn broer Willem.
Boven de deur van het nieuwe huis plaatst hij een gevelsteen met de latijnse tekst: In het jaar 1460 heeft Reinoud
van Coeverden, kleinzoon van Reinoud, de laatste heer van Van Coeverden en Drenthe, deze burcht voor zich en
de zijnen verkregen door zijn huwelijk met Catharina de Rode van Heeckeren.

De Stoevelaar is enkele keren gastverblijf van vorsten, zoals in 1532 van de in Gent geboren keizer Karel V, in
1560 van Willem van Oranje en in 1668 van stadhouder Willem III.  Het behoort in de Middeleeuwen tot de
leengoederen van de bisschop van Utrecht. Johan ten Thije is daarmee omstreeks 1380 beleend.

'De Stuvelhof, de Matena vor borchleen to Goer, mit hore toebehoringhe gheleghen in den kerspel van Markel.
Item, Egberting, die tiende over Mersschinc, Schurinc to dienstmannegoet'. De familie ten Thije behoort tot de
oudste Goorse geslachten. Zij zijn borgman van Goor.

In 1230 is een Nicolaas ten Thije getuige bij het verlenen van stadsrechten aan Zwolle door de bisschop van
Utrecht als landsheer.

Jacob  en  Nicolaas  ten  Thije  zien  bisschop  Hendrik  van  Utrecht  de  inwoners  van  Goor  in  1263  hetzelfde
stadsrecht  schenken als de stedelingen van Deventer  bezitten.  In  1343 beleent de bisschop van Utrecht zijn
dienstman Johan met de goederen die zijn vader Jacob Rufus ten Thije van hem in leen heeft. 

Opvallend is de bijnaam Rufus of de Rode, die Jacob draagt. Hij is wellicht roodharig, rossig. De bijnaam wordt
familienaam. De voornaam Johan blijft enkele generaties in de familie. In 1360 wordt Johan (I) ten Thije de
Oude genoemd. In 1366 is hij overleden. De proost van Sint Mauritius in Munster beleent zijn zoon Johan met
het erve Lambertink in Markelo.

Deze Johan (II) ten Thije komt voor onder de naam Van der Stuvelborch. Hij houdt de Stuvelhof omstreeks 1380
in leen. De aanduiding borch duidt er waarschijnlijk op dat het een versterkt huis is. In 1398 is zijn bijnaam de
Oude.

Het moet zijn zoon zijn geweest, die omstreeks 1417 beleend is met de Stuvelhof. Waarschijnlijk is deze zoon
identiek met de Johan die in 1433 als Johan (III) de Rode (Rufus) den hoff toe Stuvelinge mit synen toebehoeren
in leen ontvangt. Zij zoon, Johan (IV) de Rode geheten, wordt in 1452 met de Stuvelhof beleend, na de dood van
zijn vader. 

Hij trouwt met Geertruid van Bevervoorde. Het paar krijgt een dochter Catharina, die omstreeks 1461 huwt met
Reinolt van Coeverden. Kort na hun huwelijk, omstreeks 1462 wordt hieruit een zoon Johan geboren. 

Voor deze kleinzoon doet Johan de Rode – die toen op leeftijd moet zijn geweest – in 1494 afstand van de
Stuvelhof mytter woenynge ende toebehoeren, als Johan die Rode ende syne viervadere dat beseten hebben; dat
erve toe Matena; dat  erve tot  Heckhuys,  gelegen in den kerspell  van Merckloe in de buerschap toe Heryck
(Herike).

Sinds 1684 is Jacob van Coeverden  ook stadhouder van de lenen.  Hij  vertegenwoordigt  van 1695 tot  1705
Overijssel in de Raad van State. 

Maar hij is vanaf 1659 via vererving van Twickel ook erfmarkerichter van de marke Markelo. Deze erfelijke
functie blijft ruim honderd jaar in handen van eigenaren van Stoevelaar. Hij is de belangrijkste adjudant van de
erfmarkerichter het Weldam van de marke Stokkum, Herike en markenrichter van Elsen. 

Jacob  trouwt  in  1659  in  Hengelo  met  Nicolina  Ripperda,  dochter  van  Willem  Ripperda  van  Hengelo  en
Boxbergen en Aleid van Boekhorst. Nicolina krijgt bij haar trouwen van haar vader veel geld om daarmee de
Stoevelaar ingrijpend te verbouwen. Negenenzeventig jaar oud overlijdt Jacob van Coeverden in 1707 op de
Stoevelaar.

Het  huis telt  acht vuursteden en behoort  tot  de grote havezaten in Twente.  Het vermogen van de heer  van
Stoevelaar  is  geschat  op  150.000  gulden,  waarmee  hij  tot  de  rijkste  edelen  van  Twente  behoort.
Uit  het  huwelijk Van Coeverden met Ripperda stammen negen kinderen.  Waarschijnlijk als gevolg van een
besmettelijke ziekte overlijden op de Stoevelaar  in 1677 zowel Unico als Johanna Cornelia van Coeverden.
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Amelis van Coeverden overlijdt in 1675 als vijfjarige door verdrinking in de gracht van Stoevelaar. Jacob Floris
van Coeverden overlijdt in 1697. Hij is pas begin twintig. 

Willem van Coeverden wordt in 1689 in de ridderschap verschreven. Waarschijnlijk is het huis in 1676 niet
afdoende verbouwd.  In  1700 volgt  sloop. Een nieuw landhuis verrijst.  Toch zou Willem van Coeverden  de
voltooiïng van  het  nieuwe huis  niet  beleven.  Als  majoor in  het  regiment  van Baer  sneuvelt  hij  in  1706 in
Ramillies tijdens de Spaanse successieoorlog.

Zijn oudere broer Borchard Amelis is al in 1685 lid van de ridderschap omdat hij van zijn moeder het Huis
Hengelo krijgt, zodat z’n jongere broer Willem vanwege Stoevelaar zitting neemt in de ridderschap.

Borchard Amelis van Coeverden bouwt het huis Stoevelaar af na de dood van zijn vader en zijn broer Willem.
Boven de deur van het nieuwe huis plaatst hij een gevelsteen met de latijnse tekst: In het jaar 1460 heeft Reinoud
van Coeverden, kleinzoon van Reinoud, de laatste heer van Van Coeverden en Drenthe, deze burcht voor zich en
de zijnen verkregen door zijn huwelijk met Catharina de Rode van Heeckeren.

Vanaf dat moment hebben zijn zoon en kleinzonen het goed onafgebroken in eigendom. Johannes en Anna van
Ittersum erfvrouwe van Rhaan, Reinoud en Cornelia van Varik tot Varik, Jacobus en Maria van Ittersum tot
Garner,  Borchardus en Anna Catharina Ripperda tot Weldam, Jacobus en Nicolina Ripperda tot Hengelo en
Borchardus Aemelius tot Stoevelaar en Hengelo, die, nadat het door ouderdom in elkaar stort, het vernieuwd
heeft. 

Borchard Amelis van Coeverden erft in 1678 het Huis Hengelo en in maart 1710 is hij drost van Twente. Maar in
oktober van hetzelfde jaar sterft hij ongehuwd. Hij krijgt zijn laatste rustplaats in de Martinuskerk in Markelo.

Zijn  drie  broers  sterven  jong.  Unico  blaast  zijn  laatste  adem uit  op vijftienjarige  leeftijd  na  een  langdurig
ziekbed, Amelijs verdrinkt als elfjarige in de gracht en Jan-Cornelis sterft honderd dagen na zijn geboorte zonder

ziekteverschijnselen.
Erfgenamen van de boedel, bestaande uit het huis Hengelo en het Stoevelaar, worden de kinderen van Borchards
zuster Aleida Isabella van Coeverden, die in Eibergen in 1676 trouwt met Arnold Ludolf van Keppel tot Odink.

Hiermee komt een eind aan de bewoning van de Van Coeverdens op het Stoevelaar. De van Coeverdens behoren
tot de oudste Nederlandse adellijke geslachten. De stamboom gaat terug tot omstreeks 1110. Rond Goor bezit de
familie vijf eeuwen lang havezaten als Stoevelaar, Scherpenzeel, Heeckeren en Wegdam. 
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De Oude Kerk of Hofkerk gezien vanuit het westen, ongeveer vanaf de plek waar eens het huis Scherpenzeel van
de familie Van Coeverden heeft gestaan.

De  laatste  kasteelbewoner  is  Frits  van  Coeverden  die  tot  begin  1800  op  Wegdam  woont.  Hij  jaagt  het
familievermogen, kasteel en boerderijen, er in relatief korte tijd door heen. Sindsdien bestaat de familie niet meer
uit jonkers en jonkvrouwen met functies die bij de adelstond horen, maar uit boeren en arbeiders. De jongere
zoon Johan Philips Christoffel van Keppel krijgt de Stoevelaar in 1711 . Het goed vertegenwoordigt nog een
waarde van 30.000 gulden, slechts twintig procent van de waarde van ruim vijftig jaar eerder.

Op  de  eerste  verdieping  bevinden  zich  een  met  hout  beschoten  zijkamer  en  twee  kleine  kamers.  Op  de
verdieping daarboven is een zaal behangen met tapijten, twee behangen kamers, waarachter nog enkele kamers
met haardsteden en nog vijf kamers, zowel grote als kleine en tenslotte nog een zolder met onder meer een
meidenkamer en een vliering.
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Er zijn twee bouwhuizen. Eén met een stalling voor zes paarden, een stal met een grote deel, een brouwhuis, een
bakkamer en buiten een varkensschot. In het andere bouwhuis is een oranjerie, een koetshuis, een berging voor
hout,  een timmerkamer,  een keuken,  een knechtenkamer,  een opkamer en een groenkelder.  Tot de havezate
behoort nog het muldershuis, de erven Philipsborg (Flipsborg), Wissink, Warmelo, Morsink, Slot, Stoevelman,
Hekhuis en Mottena (Matena), alsmede de katersteden Koldendijk, Kleine Höfte, Koldenberg en Nijland.

De erfgenamen Van der Wijck verklaren, dat aan de havezate zijn verbonden: het recht van verschrijving in de
ridderschap; het borgmanschap in Goor, de aanstelling van een organist in Goor samen met de magistraat van die
plaats, het recht van collatie in Markelo, waarin begrepen was het aanstellen van de schoolmeester, de koster en
de voorzanger en het beheer van de kerkgoederen, dat samen met de katholieke huizen Oldenhof en Westerflier.
Tenslotte behoren aan de havezate stoelen en een grafkelder in de kerk in Goor en een plaats voor twee banken
in de kerk van Goor.

Tot een proces komt het niet en men besluit in 1817 de goederen te verkopen en de opbrengsten te delen. Een
groot aantal percelen wordt aan de kopers toegewezen, behalve de Stoevelaar die bestaat uit het huis, de beide
bouwhuizen, het voorplein of de plaats, de binnen en buitenbruggen, de hof met de vijver, de broeikas en een
gemetselde mestvaalt. Dit buitengracht omsluit het geheel. Aan de noordzijde ligt een kanaal, een kooikolk met
een slingersloot, een eiland, het goudvisvijvertje, de brede sloot of gracht, een koepeltje en een loods, beide van
planken opgetrokken. Het derde perceel is de windkorenmolen met het molenaarshuis. Gerrit Hendrik Lantink
huurt dit.

Op het laatste nippertje worden het kasteel en de bouwhuizen buiten de verkoop gehouden, en toegewezen aan
de oudste zoon, Berend Hendrik van der Wijck (1756-1830). Uit de verkoop verkrijgt Berend Hendrik nog de
boerderijen Morsink (Heetland),  Slots (de Leeuw),  Warmelo, Kleine Hofte en Stoevelman met daarbij  ruim
honderd hectare grond. Broer Derck van der Wijck in Oosterhesselen verwerft de boerderijen De Thije, Plasman
en Flipborg,  terwijl  broer  Jan van der  Wijck in Hellendoorn eigenaar wordt van Hekhuis en Mottena.  Ook
verschillende zwagers krijgen gedeelten van het bezit op hun naam.

Hendrik van Wijck laat voor zijn weduwe in 1830 een nieuw herenhuis bouwen. Omstreeks 1846 laat hij het
kasteel  afbreken.  Het blijkt een sterk kasteel te zijn dat op elke hoek een zware toren heeft.  De muren zijn
bijzonder dik. Het gebouw, met veel Bentheimer steen, is omringd door water en heeft nog een buitengracht.

Het  sloopmateriaal  bestaat  uit  Bentheimerstenen,  metselstenen,  Bremerstenen,  vloerstenen,  rode  esters  en
houtwerk. Alles wordt openbaar verkocht. De tweede dochter Berendina Johanna (1819-1861) trouwt in 1854
met  de  Markelose  huisarts  Egbers,  nadat  ze  in  1844  al  een  kind  krijgt  dat  door  meester  Boskamp wordt
aangegeven.  Derde  dochter  Marie  Henriette  (1821-1891)  wordt  de  erfopvolgster.  Zij  trouwt  in  1850  met
Johannes Jarman (1805-1870) uit Amsterdam. Dit echtpaar vertrekt met vier dochters naar Lochem en biedt in
1863  publiekelijk  te  koop  aan  de  havezate  Stoevelaar,  met  wildrijke  jagt,  rechten  van  medecollatie  van
predikanten,  koster,  voorzangers  enz.  bij  de  hervormde  gemeenten  van  Goor  en  Markelo,  benevens  drie
zitbanken in de hervormde kerk in Goor en vier zitplaatsen in de hervormde kerk in Markelo.

De grootte van het landgoed beslaat ruim 73 bunders en omvat 69 percelen. De havezate bestaat in een voor
weinige  jaren  gebouwd herenhuis  met  zeven grote  kamers,  ruime gangen,  keuken,  twee watervrije  kelders,
zolder, kook- en waschhuis met annex stalling voor paarden en koebeesten, kelder, hooizolder, welwaterpomp,
een uitgestrekte tuin met schuttingen voor perziken, exquise vruchtbomen, aangename en smaakvol aangelegde
wandelingen, bossen, lanen met opgaande eikenbomen, dennen en slaghout.

Zij  wachten met de verkoop totdat de gemeenschappelijke markegronden van de marke Herike in 1861 zijn
verdeeld.  Hierdoor verkopen zij aanzienlijk meer grond. De laatste bezittingen worden in 1866 van de hand
gedaan.  Daarmee  is  het  grootgrondbezit  van  de  Stoevelaar  uit  de  Middeleeuwen  stapsgewijs  en  in  kleine
stukken, overgegaan in particulier bezit. Eigenaren van het huisperceel met zes hectare grond worden Nicolaas
(predikant) (1813-1902) en Engbert Jannink (1832-1901), de zoon van de oudste broer van Nicolaas uit Goor.
Zij laten het herenhuis slopen en verbouwen.

Het andere bouwhuis wordt in 1865 verkocht aan de landbouwer jonkheer F.W.W.H. van Coeverden uit Kerspel
Goor, een telg uit het oude geslacht Van Coeverden dat eeuwenlang eigenaar is van het Stoevelaar. Mogelijk uit
nostalgische  overwegingen  koopt  hij  bij  de  laatste  verkoop van het  Stoevelaar  een  schuur  uit  het  vroegere
familiebezit. Hij laat de schuur verbouwen tot boerderij en gaat er wonen.
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Ruim tien jaar later, in 1878, wordt ook deze boerderij eigendom van de familie Jannink. Uiteindelijk wordt het
door de pachters, de familie Krebbers, aangekocht. In 1872 delen de Janninks hun bezit, waarbij de Stoevelaar in
handen komt van Nicolaas Jannink. Jannink is gehuwd met Eva Catharina van Heek, die in 1899 overlijdt. Na
het overlijden van hun vader in 1902 gaan de kinderen Jannink over tot scheiding van de nalatenschappen van
hun ouders.

Stoevelaar wordt toebedeeld aan de zoon Engbert Nicolaas Jannink, fabrikant in Goor. Engbert Jannink huwt
eerst met Geertruida Bussemaker en na haar overlijden in 1905 met haar zuster Engelberta. Jannink overlijdt in
1914  waarna  Stoevelaar  vererft  op  Nicolaas  Gerhard  Jannink,  eveneens  fabrikant  in  Goor.  Deze  verhuurt
Stoevelaar als boerenbedrijf. In 1952 wordt het goed verkocht aan de pachter, de landbouwer Johan Berend Jan
Elbert.Zijn nakomelingen bewonen en bewerken Stoevelaar nog steeds, waarbij de herenkamer moet wijken voor
een  moderne  aanbouw.  In  1984  worden  percelen  samengevoegd  en  watergangen  gedempt  tijdens  de
ruilverkaveling. Veel van de vroegere charme van de oude huisplaats gaat verloren.

Een adoptie in 1776
Een compleet dossier in de oude archieven van de hervormde kerk in Borne verschaft ons een indringend beeld
van de lotgevallen van vier zoontjes van Laurens Akkerhuis, na de dood van hun moeder Fenneke ter Weele.
Vader  Laurens  ziet  geen  mogelijkheid  om voor  de kinderen  te  zorgen  en  vraagt  de kerkeraad  ze te  willen
uitbesteden. Laurens is molenaarsknecht op de Goorsche Molen, terwijl zijn gezin in Borne woont en al enige
jaren "uit de Diakonye heeft geprofiteert". Op 5 september 1776 doet Laurens afstand van de kinderen en stelt
inboedel en huisraad ter beschikking van kerkenraad en diaconie. Reeds de volgende dag stelt de kerkenraad de
voorwaarden vast, waaraan de aanstaande pleegouders moeten voldoen.

De "conditien":

1) de pleegouders zullen de kinderen verzorgen met voldoende kost als hun eigen;

2) ze zijn gehouden de kinderen van het nodige te voorzien en zijn er verantwoordelijk voor heging en pleging;
met inachtneming van de heersende opvattingen;

3)  zij  zullen  de  kinderen  (laten)  leren  lezen  en  schrijven  en  hun  de  grondwaarden  van  onze  godsdienst
bijbrengen; hun tijd en gelegenheid geven om halve dagen naar school te gaan, zolang dit naar het oordeel van
de predikant nodig zal zijn. Zodra ze wat "letterkennis" zullen hebben opgedaan, zullen de kinderen - in overleg
met de predikant - naar de catechisatie worden gezonden;
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4)  de  pleegouders  zijn  verplicht  de  kinderen  behoorlijk  tot  werken  aan  te  zetten,  maar  mogen  ze  geen
onmogelijke lasten opleggen;

5) ze zo gaandeweg in een handwerk bekwamen en de daartoe nodige vlijt bijbrengen;

6) per kwartaal zal het afgesproken kostgeld worden voldaan (kostgeld bedroeg zestien tot achttien gulden per
jaar).

En zo vertrekken de vier jongens, Hendrik Jan, Arend Jan, Laurens en Steffen, elk naar een ander adres.Reeds op
11 september houdt de kerkeraad, als "Boedelredders"  (= boedelhouders) een openbare verkoping. Daarbij komt
alles onder de hamer; meer dan 100 posten. Van thee- en serviesgoed, bonte schotelen, hooyvorken, ysere potten,
tot lijf- en beddegoed zoals een bombazijne broek, een, paar griese kousens, bedde kussens, voormouwen, tot
een Nieuwe Testament en een Nagtmaals Boekjen. Achter elke post staat de naam van de koper en het bedrag.
Al met al brengt de boedel f. 229.9.8 op. Na aftrek van schulden en kosten blijft daarvan f. 160.14.8 over, terwijl
vader Laurens beloofde jaarlijks een bedrag bij te dragen en wel in het eerste jaar 30 en vervolgens 40 gulden.

Terwijl  de kerkeraad nog druk doende is deze moeilijke zaken naar  eer  en geweten te regelen,  komt vader
Laurens  ook  plotseling  te  overlijden.  Op  het  door  hem getekende  contract  staat  de  aantekening:  "Laurens
Akkerhuis is weinige dagen na dezen, aan dezelfde plage waaraan zijn vrouw gestorven is, te Goor overleden, en
dus per se ontslagen van 't onderstaande accoordt".

Teneinde nu ook in Goor de zaken te regelen reizen dan op 2 oktober twee Broederen Diakonen daarheen. Ze
voldoen er onder andere de dokters- en begrafeniskosten, resp. aan dokter Aberson en dominee Joh. Henr. Smits.
Aan Heyltjen ter Marsch betalen ze drie gulden en negen stuivers. Waarvoor? Voor "coffy, eten, aan de bueren,
in het verhennekleed en in het kiste leggen" (voor burenhulp bij het afleggen en kisten). Van Goor brachten ze
mee terug: een pak en sak Kleederen en een sakjen met Schoen en Knye gespelen van Silver.  En hier houdt de
berichtgeving over het wel en wee van het gezin Akkerhuis op. 

Mannen uit Almelo naar de VOC
 

De Verenigde Oost-Indische Compagnie was opgericht op 20 maart 1602. Het einde van de Companie kwam 
circa 1800. 

De volgende mannen uit Almelo komen voor in de VOC database
Alphabetisch bij Kamer. 

Kamer van Amsterdam.

Barent Albertsz. Schip "Stadwijk" Begindatum: 15 juli 1721. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door laatste vermelding op 31 Aug 1732. Zijn vrouw Hendrikjen Post uit 
Almelo werd vermeld in de maandbrief.
Casimir Wilhelm Bakker. Schip "Honkoop" Begindatum: 19 juli 1778. Beroep: jongmatroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 3 Oct 1783 in Azie.
Gerrit Bolk. Schip "Held Woltemade" Begindatum: 28 september 1777. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 13 Dec 1783 op Kaap Goede Hoop.
Willem Bemen. Schip "Oostrust" Begindatum: 19 maart 1729. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 24 Oct 1742 in Azie.
Gerhard Jan Boom. Schip "Holland" Begindatum: 7 juli 1782. Beroep: constabelsmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 3 Dec 1790 in Azie.
Jan Boonkamp. Schip "Iepenrode" Begindatum: 1 februari 1733. Beroep: onderkuiper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met de "Iepenrode" uit China in 1733.
Hendrik Bramer. Schip "Hopvogel" Begindatum: 21 november 1720. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Oudenaarde" in 1725.
Derk Brevelt. Schip "Renswoude" Begindatum: 5 juli 1768. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de het schip "Pallas". Misschien Derk Breveld.
Derk Brevelt. Schip "Pallas" Begindatum: 10 januari 1770. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 5 Aug 1771 in Azie. Het zou ook zijn broer Derk 
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Breveld (geb. 1750) kunnen zijn. Misschien Derk Breveld.
Dirk Butter. Schip "Vredenhof" Begindatum: 10 januari 1766. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 14 Apr 1767 op het schip.
Fredericus Claasz. Schip "Duinhof" Begindatum: 27 oktober 1743. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 2 Jan 1745 in Azie.
Lambertus Crudering. Schip "Elswoud" Begindatum: 8 januari 1749. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 12 Mar 1754 in Azie. Misschien Lambert Kruidering.
Sueris Jansz Drilburg. Schip "Schoteroog" Begindatum: 14 mei 1720. Beroep: constapel.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 23 Oct 1721 in Azie.
Arent Driesz. Schip "Appollonia" Begindatum: 29 april 1722. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 6 Aug 1743 in Azie. Mischien verwant aan Jan 
Driessen.
Theodorus Dull. Schip "Kleverskerke" Begindatum: 17 juni 1747. Beroep: constabelsmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 15 Mei 1748 in Azie.
Rouloff Embers. Schip "Herstelder" Begindatum: 31 juli 1778. Beroep: jongmatroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Herstelder" in 1779. Misschien Roelof 
Engbers.
Erdewijn Engberts. Schip "Jonge Lieve" Begindatum: 15 november 1765. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering in 1767 met het schip "Jonkvrouwe Cornelia Jacoba" 
(kamer van Enkhuizen). Op Kaap de Goede Hoop ging hij over naar de "Nieuw Rhoon" (kamer van Zeeland). 
Misschien Eerdewijn Engberts.
Erdewijn Engberts. Schip "Prinses van Orange" Begindatum: 10 februari 1769. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Prinses van Orange" in 1771. Misschien 
Eerdewijn Engberts.
Roulof Engelberts. Schip "'t Loo" Begindatum: 24 augustus 1779. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 2 Jul 1785 in Azie. Misschien Roelof Engbers.
Gerrit Evertsz. Schip "Bentveld" Begindatum: 29 november 1723. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de "Johanna" in 1725. Misschien Garrit Evertsen.
Gerrit Evertsz. Schip "Westerdijkshorn" Begindatum: 30 september 1725. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de "Kommerrust" in 1728. Misschien Garrit 
Evertsen.
Jan Evougars. Schip "Oosterbeek" Begindatum: 12 december 1761. Beroep: hooploper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 24 Jan 1762 op het schip.
Johannes Gedkaten. Schip "Leiden" Begindatum: 22 november 1746. Beroep: huistimmerman.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 5 Mei 1747 op het schip.
Lucas Gerrits. Schip "Castricum" Begindatum: 8 augustus 1733. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 2 Nov 1743 in Azie. Zijn moeder Geertje Jans uit 
Almelo werd vermeld in de maandbrief.
Harmen Hagedoren. Schip "Huis ter Meijen" Begindatum: 25 september 1767. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Dankbaarheid" in 1775.
Harmen Hagedoorn. Schip "Hoop" Begindatum: 15 september 1775. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Jonge Hellingman" in 1778.
Harmen Hagedoorn. Schip "Blok" Begindatum: 21 augustus 1778. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 9 Mei 1779 in Azie.
Harmanus Hebrink. Schip "'t Loo" Begindatum: 24 augustus 1779. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 7 Jan 1781 in Azie.
Jan Hendrik de Jongh. Schip "Weltevreden" Begindatum: 7 januari 1747. Beroep: jongmatroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Anna" in 1748.
Erdewijn Kippes. Schip "Stadwijk" Begindatum: 12 juli 1756. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 3 Nov 1772 in Azie. Hij ging op Kaap de Gede Hoop 
over naar het schip "Kasteel van Tilburg".
Albert Londebrink. Schip "Overnes" Begindatum: 5 september 1761. Beroep: boschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Bosschenhoven" in 1762. Misschien 
Albert Hondebrink.
Jurrien Luijerwaart. Schip "Vredenhof" Begindatum: 15 november 1764. Beroep: kwartiermeester.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 21 Jul 1762 (?) in Azie.
Adolff Lukasz. Schip "Stabroek" Begindatum: 1 september 1723. Beroep: onderkuiper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Gaasperdam" in 1727.
Adolf Lukasz. Schip "Gaasperdam" Begindatum: 23 januari 1728. Beroep: opperkuiper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de "Stadwijk" in 1730.
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Adolf Lukasz. Schip "Pallas" Begindatum: 18 juli 1731. Beroep: opperkuiper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de "Beekvliet" in 1733.
Jan Willem Lucas. Schip "Oostrust" Begindatum: 29 april 1722. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 4 Dec 1733 in Azie.
Gerrit van de Madt. Schip "Velsen" Begindatum: 14 december 1763. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Duinenberg" in 1765. Misschien Gerrit 
van de Maat.
Gerrit van de Maat. Schip "Jonge Lieve" Begindatum: 15 november 1765. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Bartha Petronella" in 1767.
Gerrit van de Maat. Schip "Huis ter Meijen" Begindatum: 25 september 1767. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 10 Dec 1770 in Azie. Misschien Gerrit van de Maat.
Abraham Meemvis. Schip "Westerdijkshorn" Begindatum: 1 september 1723. Beroep: adelborst.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Margareta" in 1725.
Caspar Meeuwisz. Schip "Scheijbeek" Begindatum: 25 oktober 1735. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 6 Sep 1735 in Azie.
David Meijer. Schip "Ruiter" Begindatum: 23 januari 1741. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 12 Oct 1744 in Azie. Zijn vrouw Eva Brouwers werd 
vermeld in de maandbrief.
Jan Mensz. Schip "Hillegonda" Begindatum: 6 februari 1721. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 31 Mei 1723 in Azie. Mischien verwant aan Jan 
Engberts.
Carel Everhard Meulenbeld. Schip "Kronenburg" Begindatum: 31 december 1771. Beroep: soldaat.
Hij is afwezig bij de afvaart, omdat hij was overleden. 
Abraham Nijhof. Schip "Velsen" Begindatum: 1 november 1771. Beroep: soldaat.
Hij is afwezig bij de afvaart, omdat hij was overleden. Misschien Abraham Nijhof.
Johannes Nijhoff. Schip "Middenrak" Begindatum: 19 november 1734. Beroep: onderkuiper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 19 Nov 1734 in Holland. Zijn vrouw Dora Helmes uit
Almelo werd vermeld in de maandbrief.
Jan Noordijk. Schip "Baanman" Begindatum: 5 maart 1724. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 18 Dec 1731 in Azie.
Jan Hendrik van der Noot. Schip "Aschat" Begindatum: 27 september 1763. Beroep: jongmatroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 2 Oct 1767 in Azie.
Jan Onste. Schip "Zuiderburg" Begindatum: 6 november 1744. Beroep: soldaat.
Hij werd vrijburger van Kaap Goede Hoop op 1 Jul 1757. 
Coenraad Ortel. Schip "Velsen" Begindatum: 20 december 1767. Beroep: jongmatroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door het vergaan van het schip "Herstelder" in 1783.
Benjamin Paalde. Schip "Giessenburg" Begindatum: 23 oktober 1753. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 1 Mei 1754 in Azie.
Jan Raket. Schip "Kommerrust" Begindatum: 15 december 1721. Beroep: derde meester.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 7 Apr 1722 op het schip. Mischien verwant aan 
Rutger Raquet.
Pieter Raket. Schip "Koning Karel de Derde" Begindatum: 1 september 1723. Beroep: adelborst.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 16 Apr 1732 in Azie. Mischien verwant aan Rutger 
Raquet.
Jane Raphuijsen. Schip "Gouverneur-Generaal Maatsuijker" Begindatum: 19 december 1787. Beroep: soldaat.
Hij ging in 1789 op Kaap de Goede Hoop aan boord van de "Mentor" (kamer Zeeland).
Jan Rijpe. Schip "Aschat" Begindatum: 12 december 1761. Beroep: hooploper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 27 Aug 1762 in Azie.
Dirck Roelofsz. Schip "Amsterdam" Begindatum: 19 februari 1721. Beroep: Schiemansmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn vermissing op 28 Oct 1722 in Azie.
Jan Roelofs. Schip "Westerdijkshorn" Begindatum: 19 februari 1721. Beroep: bootsmansmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Ravestein" in 1724.
Lucas Harmense. Schip "Westerbeek" Begindatum: 11 februari 1727. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 25 Apr 1734 op Kaap de Goede Hoop. Zijn vrouw 
Jannetje Jans van der Wijde werd vermeld in de maandbrief.
Hendrik Rompelman. Schip "Watervliet" Begindatum: 3 oktober 1737. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 21 Jul 1737 op het schip. Misschien Hendrick 
Rompelman.
Barent Ruinx. Schip "Enkhuizen" Begindatum: 8 mei 1740. Beroep: konstabelsmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door door zijn overlijden op 19 Aug 1743 in Azie. Misschien Bernardus 
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Ruinck.
Hendrik Schreuder. Schip "Pallas" Begindatum: 3 oktober 1737. Beroep: soldaat.
Hij werd een vrijburger op 23 Aug 1743 in Azie. 
Jan Schröder. Schip "Pallas" Begindatum: 3 oktober 1737. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de "Drechterland" in 1740.
Gerrit van Stokkelaar. Schip "Veldhoen" Begindatum: 29 december 1773. Beroep: jongmatroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 29 Aug 1775 in Kaap Goede Hoop. Misschien Gerrit 
Stokkelaar.
Jan ten Stokkelaar. Schip "Bloemendaal" Begindatum: 28 december 1752. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering in 175 op het schip "Ruiteveld".
Jan ten Stokkelaar. Schip "Keukenhof" Begindatum: 13 oktober 1755. Beroep: boschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn desertie op 2 Aug 1757 in Azie.
Jan ten Stoklaar. Schip "Vrouwe Kornelia Hildegonda" Begindatum: 13 december 1768. Beroep: boschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 22 Mei 1771 in Kaap Goede Hoop. Waarschijnlijk 
Jan Stokkelaar.
Jan Telhoff. Schip "Johanna" Begindatum: 16 oktober 1721. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Linschoten" in 1724.
Harmanus Tellingenhoff. Schip "Alkemade" Begindatum: 11 april 1775. Beroep: jongmatroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn desertie op 16 Nov 1776 van het schip "Beekvliet".
Johan Hendrik Velthoff. Schip "Compagnies Welvaren" Begindatum: 11 februari 1770. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 17 Dec 1771 in Azie.
Thomas Verhagen. Schip "Baanman" Begindatum: 5 maart 1724. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 15 Jul 1725 in Azie. Op Kaap de Goede Hoop ging 
hij verder op de "Meijenburg".
Gerrit Juuriaansz Waart. Schip "Tolsduin" Begindatum: 7 oktober 1749.

Gerrit Jurriaanse de Waar. Schip "Prinses van Oranje" Begindatum: 23 oktober 1753. Beroep: koksmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering in 1755 op het schip "Sloterdijk".
Gerrit Jurriaanse de Waart. Schip "Amerongen" Begindatum: 2 februari 1756. Beroep: koksmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering in 1762 op het schip "Lekkerland".
Roelof Waeghals. Schip "Castricum" Begindatum: 8 augustus 1733. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden on 7 Mei 1734 in Azie. Zijn moeder Ann Zwitser uit 
Almelo werd vermeld in de maandbrief. Misschien Roelef Wagehals.
Lambertus Waernink. Schip "Eendracht" Begindatum: 6 mei 1748. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 22 Aug 1748 op het schip.
Otto Wibbelaar. Schip "Vrijheid" Begindatum: 12 september 1773. Beroep: jongen.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 24 Jul 1777 in Azie.
Jan Wougars. Schip "Aschat" Begindatum: 12 december 1761. Beroep: hooploper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 25 Jan 1762 in Azie. In Spithead ging hij over op de 
"Oosterbeek".
Hendrik Zwam. Schip "Papenburg" Begindatum: 11 november 1729. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 5 Feb 1736 in Azie. 

Kamer van Enkhuizen.

Pieter Baarschar. Schip "Belvliet" Begindatum: 10 mei 1705. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 8 Aug 1706 in Azie.
Derk Bartelink. Schip "Vis" Begindatum: 18 mei 1717. Beroep: Commandeur van de Soldaten.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Haringtuin" in 1719.
Abraham Bouman. Schip "Wijnendaal" Begindatum: 11 mei 1720. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 22 Apr 1723 in Azie. Misschien Abraham Hendrixen 
Bouman.
Huijp Bom. Schip "Bartha Petronella" Begindatum: 23 juli 1780. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 10 Sep 1780 op het schip.
Jan ten Bruggenkate. Schip "Vis" Begindatum: 18 december 1732. Beroep: huistimmerman.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 20 Mar 1738. Zijn vrouw Geesjen Houtman werd 
vermeld in de maandbrief.
Abraham Camerling. Schip "Geertruid" Begindatum: 19 januari 1731. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 9 Jan 1732 in Azie.
Willem Campsteede. Schip "Leiduin" Begindatum: 20 januari 1741. Beroep: scheepskorporaal.
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Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 22 Feb 1741 op het schip. Misschien Wilm Janszen 
Kamp.
Sweris Drilberg. Schip "Mossel" Begindatum: 23 januari 1718. Beroep: constapel.
Op Kaap de Goede Hoop verliet hij de "Elizabeth" en ging verder op de "Mossel." De twee schepen hadden 
Texel op dezelfde tijd verlaten.
Johannes Gerrits. Schip "Jonge Hugo" Begindatum: 25 december 1777. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn absentie bij het vertrek. 
Theodorus Glissenborg. Schip "Den Dam" Begindatum: 9 februari 1721. Beroep: korporaal.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 21 Juni 1721 in Azie. Het kan niet een zoon zijn, hij 
trouwt in 1708. Er is geen maandbrief, was Margrieta al overleden?.
Jan Hendrik van Harst. Schip "Immagonda" Begindatum: 7 november 1763. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 17 Oct 1764 in Azie. Waarschijnlijk Jan Hendrik van 
Haarst.
Berend Hemink. Schip "Immagonda" Begindatum: 12 december 1761. Beroep: hooploper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 26 Apr 1762 op het schip. Misschien Berend 
Gerritsen Hemminck.
Dirk Hendriksz. Schip "Vis" Begindatum: 18 mei 1717. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 23 Sep 1719 in Azie.
Albert Hondebrink. Schip "Baarzande" Begindatum: 9 december 1762. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 27 Oct 1763 in Azie. Misschien Albert Hondebrink.
Barend Jansz. Schip "Baanman" Begindatum: 14 mei 1721. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 1 Jul 1721 op het schip.
Hendrik Kisker. Schip "Proostwijk" Begindatum: 18 juli 1731. Beroep: Commandeur van de Soldaten.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 14 Oct 1733 in Azie.
Albert Lindeman. Schip "Brug" Begindatum: 20 december 1716. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 3 Feb 1718 in Azie.
Jan van Lochem. Schip "Ouwerkerk" Begindatum: 18 mei 1717. Beroep: jongen.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Wendela" in 1724.
Jan van Lochem. Schip "Ridderkerk" Begindatum: 15 september 1785. Beroep: bottelier.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 20 Jun 1786 in Azie. Misschien Jan van Lochum en 
Jan van Locchem.
Albert Luije Weers. Schip "Deunisveld" Begindatum: 13 mei 1760. Beroep: hooploper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 22 Jun 1761 in Azie. Waarschijnlijk Albert 
Luierwaerd.
Jan Hendrik ten Oever. Schip "Merenberg" Begindatum: 17 oktober 1786. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriatie op de "Schelde" (kamer Zeeland) in 1791.
Adam Oostendorp. Schip "Wijnendaal" Begindatum: 11 mei 1720. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Hillegonda" in 1727. Zijn vrouw Aaltje 
Tusveld werd vermeld in de maandbrief.
Jan Terheijne. Schip "Java" Begindatum: 6 januari 1779. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 20 Mei 1779 op het schip.
Hendrik Tolgenhof. Schip "Stralen" Begindatum: 6 september 1763. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn afwezigheid bij de afvaart in Holland. Mischien verwant aan Jan 
Hendrik Telgenhoff.
Manus de Vries. Schip "Vrouwe Johanna Margaretha" Begindatum: 28 december 1776. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn laatste vermelding op 12 Oct 1778 in Azie.
Jan Walhoorn. Schip "Langewijk" Begindatum: 15 november 1746. Beroep: schiemansmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn laatste vermelding op 31 Aug 1752 in Azie.
Evert Willemsz. Schip "Belvliet" Begindatum: 10 mei 1705. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door repatriatie in 1715 op het schip "Ter Horst". Misschien Evert Wilmsen. 

Kamer van Hoorn.

Jan Barteling. Schip "Noorderkwartier" Begindatum: 3 mei 1723. Beroep: korporaal.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Westerdijkshorn" in 1727. Mischien 
verwant aan Derk Bartelink.
Hendrik Boerman. Schip "Strijkebolle" Begindatum: 29 mei 1729. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 12 Feb 1730 in Azie. Misschien Henricus Buerman.
Emanuel Boschman. Schip "Haamstede" Begindatum: 26 december 1740. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 28 Mei 1741 op het schip.
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Jan Coerts Kuiper. Schip "Oudenaarde" Begindatum: 9 mei 1714. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Oudenaarde" in 1716. Waarschijnlijk 
Jan Coortsen.
Jan Coertsz. Schip "Vrieswijk" Begindatum: 18 mei 1717. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 3 Apr 1719 in Azie. Waarschijnlijk Jan Coortsen.
Teodorus Cuijper. Schip "Bredenhof" Begindatum: 26 mei 1748. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 16 Feb 1749 op het schip.
Jan Hermansz Grimberg. Schip "Noorderkwartier" Begindatum: 20 januari 1710. Beroep: boschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn vermissing op 19 Oct 1712 in Azie.
Hendrik Jansz Hamburg. Schip "Huis de Vlotter" Begindatum: 23 januari 1718. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 29 Mar 1720 in Azie.
Jan Hazevoort. Schip "Brouwer" Begindatum: 26 juni 1747. Beroep: constapelsmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de "Brouwer" in 1748. Mischien verwant aan Jan 
Hassevoort.
Jan Hassevoort. Schip "Brouwer" Begindatum: 19 april 1750. Beroep: koksmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 4 Oct 1754 in Azie. Mischien verwant aan Jan 
Hassevoort.
Arent Leesvelt. Schip "Rijksdorp" Begindatum: 17 oktober 1722. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 27 Mar 1722 op het schip (Datum van overlijden is 
ws 1722/3. Het schip kwam 20 Jul 1723 in Batavia aan). Misschien Arend Janssen Leveld.
Jan Ophuis. Schip "Schagen" Begindatum: 19 april 1761. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 26 Sep 1761 in Azie. Waarschijnlijk Jan Ophuis.
Jan Roeloffsz. Schip "Strijkebolle" Begindatum: 29 mei 1729. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 14 Oct 1729 op het schip.
Pieter Schreuder. Schip "Brouwer" Begindatum: 13 oktober 1755. Beroep: hooploper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 26 Jul 1758 in Azie. Mischien verwant aan Coenraad 
Schreurder.
Jan Jurriaan Schultsz. Schip "Magdalena" Begindatum: 25 december 1724. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Magdalena" in 1727. The ship was from 
16 Jan until 17 March 1725 in Norway, came back to Holland in May 1725, and departed after that for Batavia.
Jan Swam. Schip "Cornelia" Begindatum: 4 december 1729. Beroep: onderkuiper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden in Nov 1733 in Azie.
Jan Lambertsz Vrijling. Schip "Beverwaart" Begindatum: 24 januari 1708. Beroep: soldaat.
Het schip dreef af naar Schotland, en ging terug naar Texel. 
Asuerus Swane. Schip "Limburg" Begindatum: 27 april 1712. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 31 Mei 1719 in Azie. 

Kamer van Rotterdam.

Willem Harmense. Schip "Ridderkerk" Begindatum: 14 oktober 1767. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 11 Mei 1768 op het schip.
Hendrik Moll. Schip "IJsselmonde" Begindatum: 8 mei 1764. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 18 Feb 1766 in Azie. Mischien verwant aan Willem 
Mol.
Jan Sluijter. Schip "IJsselmonde" Begindatum: 29 november 1792. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 14 Aug 1794 in Azie.
Gerrit Jan van der Weijde. Schip "Voorzichtigheid" Begindatum: 7 januari 1747. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 24 Feb 1747 op het schip. Mischien verwant aan Jan 
van de Weijde.
Gerrit Willemsen. Schip "Voorzichtigheid" Begindatum: 7 januari 1747. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 14 Apr 1752 in Azie. 

Kamer van Zeeland.

Gerrit van der Beek. Schip "Pollux" Begindatum: 30 oktober 1784. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 10 Feb 1791 in Azie.
Gerrit Blok. Schip "Westfriesland" Begindatum: 2 juni 1775. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de "Triton" in 1777.
Erdewijn Engelberts. Schip "Nieuw Rhoon" Begindatum: 15 november 1765. Beroep: bosschieter.
Hij kwam op Kaap de Goede Hoop over van de Oudenaarde (kamer van Amsterdam).
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Heere Heeres. Schip "Azie" Begindatum: 19 september 1776. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 19 Mei 1777 in Azie.
Jan Hendrik de Jong. Schip "Bosbeek" Begindatum: 2 maart 1749. Beroep: hooploper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering in 1750 op het schip "Waakzaamheid".
Jan Hendrik de Jonge. Schip "Middelburg" Begindatum: 18 oktober 1750. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de "Osdorp" in 1754.
Jan Hendrik de Jong. Schip "Waakzaamheid" Begindatum: 23 december 1754. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de "Deunisveld" in 1758.
Jan Hendrik Kelckhos. Schip "Kockengen" Begindatum: 27 januari 1718. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Schonenberg" in 1721.
Gerrit Langkam. Schip "Samson" Begindatum: 15 februari 1721. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 26 Aug 1723 in Azie.
Jan Mol. Schip "Noord Beveland" Begindatum: 4 september 1769. Beroep: botteliersmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 31 Oct 1771 in Azie. Mischien verwant aan Willem 
Mol.
Jan Roelofsen. Schip "Zandenburg" Begindatum: 18 januari 1714. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Westerdijkshorn" in 1716.

De Verenigde Oost-Indische Compagnie was opgericht op 20 maart 1602. Het einde van de Companie kwam 
circa 1800. 

De volgende mannen uit Almelo komen voor in de VOC database
Alphabetisch bij Kamer. 

Kamer van Amsterdam.

Barent Albertsz. Schip "Stadwijk" Begindatum: 15 juli 1721. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door laatste vermelding op 31 Aug 1732. Zijn vrouw Hendrikjen Post uit 
Almelo werd vermeld in de maandbrief.
Casimir Wilhelm Bakker. Schip "Honkoop" Begindatum: 19 juli 1778. Beroep: jongmatroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 3 Oct 1783 in Azie.
Gerrit Bolk. Schip "Held Woltemade" Begindatum: 28 september 1777. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 13 Dec 1783 op Kaap Goede Hoop.
Willem Bemen. Schip "Oostrust" Begindatum: 19 maart 1729. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 24 Oct 1742 in Azie.
Gerhard Jan Boom. Schip "Holland" Begindatum: 7 juli 1782. Beroep: constabelsmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 3 Dec 1790 in Azie.
Jan Boonkamp. Schip "Iepenrode" Begindatum: 1 februari 1733. Beroep: onderkuiper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met de "Iepenrode" uit China in 1733.
Hendrik Bramer. Schip "Hopvogel" Begindatum: 21 november 1720. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Oudenaarde" in 1725.
Derk Brevelt. Schip "Renswoude" Begindatum: 5 juli 1768. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de het schip "Pallas". Misschien Derk Breveld.
Derk Brevelt. Schip "Pallas" Begindatum: 10 januari 1770. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 5 Aug 1771 in Azie. Het zou ook zijn broer Derk 
Breveld (geb. 1750) kunnen zijn. Misschien Derk Breveld.
Dirk Butter. Schip "Vredenhof" Begindatum: 10 januari 1766. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 14 Apr 1767 op het schip.
Fredericus Claasz. Schip "Duinhof" Begindatum: 27 oktober 1743. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 2 Jan 1745 in Azie.
Lambertus Crudering. Schip "Elswoud" Begindatum: 8 januari 1749. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 12 Mar 1754 in Azie. Misschien Lambert Kruidering.
Sueris Jansz Drilburg. Schip "Schoteroog" Begindatum: 14 mei 1720. Beroep: constapel.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 23 Oct 1721 in Azie.
Arent Driesz. Schip "Appollonia" Begindatum: 29 april 1722. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 6 Aug 1743 in Azie. Mischien verwant aan Jan 
Driessen.
Theodorus Dull. Schip "Kleverskerke" Begindatum: 17 juni 1747. Beroep: constabelsmaat.
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Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 15 Mei 1748 in Azie.
Rouloff Embers. Schip "Herstelder" Begindatum: 31 juli 1778. Beroep: jongmatroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Herstelder" in 1779. Misschien Roelof 
Engbers.
Erdewijn Engberts. Schip "Jonge Lieve" Begindatum: 15 november 1765. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering in 1767 met het schip "Jonkvrouwe Cornelia Jacoba" 
(kamer van Enkhuizen). Op Kaap de Goede Hoop ging hij over naar de "Nieuw Rhoon" (kamer van Zeeland). 
Misschien Eerdewijn Engberts.
Erdewijn Engberts. Schip "Prinses van Orange" Begindatum: 10 februari 1769. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Prinses van Orange" in 1771. Misschien 
Eerdewijn Engberts.
Roulof Engelberts. Schip "'t Loo" Begindatum: 24 augustus 1779. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 2 Jul 1785 in Azie. Misschien Roelof Engbers.
Gerrit Evertsz. Schip "Bentveld" Begindatum: 29 november 1723. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de "Johanna" in 1725. Misschien Garrit Evertsen.
Gerrit Evertsz. Schip "Westerdijkshorn" Begindatum: 30 september 1725. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de "Kommerrust" in 1728. Misschien Garrit 
Evertsen.
Jan Evougars. Schip "Oosterbeek" Begindatum: 12 december 1761. Beroep: hooploper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 24 Jan 1762 op het schip.
Johannes Gedkaten. Schip "Leiden" Begindatum: 22 november 1746. Beroep: huistimmerman.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 5 Mei 1747 op het schip.
Lucas Gerrits. Schip "Castricum" Begindatum: 8 augustus 1733. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 2 Nov 1743 in Azie. Zijn moeder Geertje Jans uit 
Almelo werd vermeld in de maandbrief.
Harmen Hagedoren. Schip "Huis ter Meijen" Begindatum: 25 september 1767. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Dankbaarheid" in 1775.
Harmen Hagedoorn. Schip "Hoop" Begindatum: 15 september 1775. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Jonge Hellingman" in 1778.
Harmen Hagedoorn. Schip "Blok" Begindatum: 21 augustus 1778. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 9 Mei 1779 in Azie.
Harmanus Hebrink. Schip "'t Loo" Begindatum: 24 augustus 1779. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 7 Jan 1781 in Azie.
Jan Hendrik de Jongh. Schip "Weltevreden" Begindatum: 7 januari 1747. Beroep: jongmatroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Anna" in 1748.
Erdewijn Kippes. Schip "Stadwijk" Begindatum: 12 juli 1756. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 3 Nov 1772 in Azie. Hij ging op Kaap de Gede Hoop 
over naar het schip "Kasteel van Tilburg".
Albert Londebrink. Schip "Overnes" Begindatum: 5 september 1761. Beroep: boschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Bosschenhoven" in 1762. Misschien 
Albert Hondebrink.
Jurrien Luijerwaart. Schip "Vredenhof" Begindatum: 15 november 1764. Beroep: kwartiermeester.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 21 Jul 1762 (?) in Azie.
Adolff Lukasz. Schip "Stabroek" Begindatum: 1 september 1723. Beroep: onderkuiper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Gaasperdam" in 1727.
Adolf Lukasz. Schip "Gaasperdam" Begindatum: 23 januari 1728. Beroep: opperkuiper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de "Stadwijk" in 1730.
Adolf Lukasz. Schip "Pallas" Begindatum: 18 juli 1731. Beroep: opperkuiper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de "Beekvliet" in 1733.
Jan Willem Lucas. Schip "Oostrust" Begindatum: 29 april 1722. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 4 Dec 1733 in Azie.
Gerrit van de Madt. Schip "Velsen" Begindatum: 14 december 1763. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Duinenberg" in 1765. Misschien Gerrit 
van de Maat.
Gerrit van de Maat. Schip "Jonge Lieve" Begindatum: 15 november 1765. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op het schip "Bartha Petronella" in 1767.
Gerrit van de Maat. Schip "Huis ter Meijen" Begindatum: 25 september 1767. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 10 Dec 1770 in Azie. Misschien Gerrit van de Maat.
Abraham Meemvis. Schip "Westerdijkshorn" Begindatum: 1 september 1723. Beroep: adelborst.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Margareta" in 1725.
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Caspar Meeuwisz. Schip "Scheijbeek" Begindatum: 25 oktober 1735. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 6 Sep 1735 in Azie.
David Meijer. Schip "Ruiter" Begindatum: 23 januari 1741. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 12 Oct 1744 in Azie. Zijn vrouw Eva Brouwers werd 
vermeld in de maandbrief.
Jan Mensz. Schip "Hillegonda" Begindatum: 6 februari 1721. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 31 Mei 1723 in Azie. Mischien verwant aan Jan 
Engberts.
Carel Everhard Meulenbeld. Schip "Kronenburg" Begindatum: 31 december 1771. Beroep: soldaat.
Hij is afwezig bij de afvaart, omdat hij was overleden. 
Abraham Nijhof. Schip "Velsen" Begindatum: 1 november 1771. Beroep: soldaat.
Hij is afwezig bij de afvaart, omdat hij was overleden. Misschien Abraham Nijhof.
Johannes Nijhoff. Schip "Middenrak" Begindatum: 19 november 1734. Beroep: onderkuiper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 19 Nov 1734 in Holland. Zijn vrouw Dora Helmes uit
Almelo werd vermeld in de maandbrief.
Jan Noordijk. Schip "Baanman" Begindatum: 5 maart 1724. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 18 Dec 1731 in Azie.
Jan Hendrik van der Noot. Schip "Aschat" Begindatum: 27 september 1763. Beroep: jongmatroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 2 Oct 1767 in Azie.
Jan Onste. Schip "Zuiderburg" Begindatum: 6 november 1744. Beroep: soldaat.
Hij werd vrijburger van Kaap Goede Hoop op 1 Jul 1757. 
Coenraad Ortel. Schip "Velsen" Begindatum: 20 december 1767. Beroep: jongmatroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door het vergaan van het schip "Herstelder" in 1783.
Benjamin Paalde. Schip "Giessenburg" Begindatum: 23 oktober 1753. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 1 Mei 1754 in Azie.
Jan Raket. Schip "Kommerrust" Begindatum: 15 december 1721. Beroep: derde meester.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 7 Apr 1722 op het schip. Mischien verwant aan 
Rutger Raquet.
Pieter Raket. Schip "Koning Karel de Derde" Begindatum: 1 september 1723. Beroep: adelborst.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 16 Apr 1732 in Azie. Mischien verwant aan Rutger 
Raquet.
Jane Raphuijsen. Schip "Gouverneur-Generaal Maatsuijker" Begindatum: 19 december 1787. Beroep: soldaat.
Hij ging in 1789 op Kaap de Goede Hoop aan boord van de "Mentor" (kamer Zeeland).
Jan Rijpe. Schip "Aschat" Begindatum: 12 december 1761. Beroep: hooploper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 27 Aug 1762 in Azie.
Dirck Roelofsz. Schip "Amsterdam" Begindatum: 19 februari 1721. Beroep: Schiemansmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn vermissing op 28 Oct 1722 in Azie.
Jan Roelofs. Schip "Westerdijkshorn" Begindatum: 19 februari 1721. Beroep: bootsmansmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Ravestein" in 1724.
Lucas Harmense. Schip "Westerbeek" Begindatum: 11 februari 1727. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 25 Apr 1734 op Kaap de Goede Hoop. Zijn vrouw 
Jannetje Jans van der Wijde werd vermeld in de maandbrief.
Hendrik Rompelman. Schip "Watervliet" Begindatum: 3 oktober 1737. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 21 Jul 1737 op het schip. Misschien Hendrick 
Rompelman.
Barent Ruinx. Schip "Enkhuizen" Begindatum: 8 mei 1740. Beroep: konstabelsmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door door zijn overlijden op 19 Aug 1743 in Azie. Misschien Bernardus 
Ruinck.
Hendrik Schreuder. Schip "Pallas" Begindatum: 3 oktober 1737. Beroep: soldaat.
Hij werd een vrijburger op 23 Aug 1743 in Azie. 
Jan Schröder. Schip "Pallas" Begindatum: 3 oktober 1737. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering op de "Drechterland" in 1740.
Gerrit van Stokkelaar. Schip "Veldhoen" Begindatum: 29 december 1773. Beroep: jongmatroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 29 Aug 1775 in Kaap Goede Hoop. Misschien Gerrit 
Stokkelaar.
Jan ten Stokkelaar. Schip "Bloemendaal" Begindatum: 28 december 1752. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering in 175 op het schip "Ruiteveld".
Jan ten Stokkelaar. Schip "Keukenhof" Begindatum: 13 oktober 1755. Beroep: boschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn desertie op 2 Aug 1757 in Azie.
Jan ten Stoklaar. Schip "Vrouwe Kornelia Hildegonda" Begindatum: 13 december 1768. Beroep: boschieter.
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Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 22 Mei 1771 in Kaap Goede Hoop. Waarschijnlijk 
Jan Stokkelaar.
Jan Telhoff. Schip "Johanna" Begindatum: 16 oktober 1721. Beroep: bosschieter.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering met het schip "Linschoten" in 1724.
Harmanus Tellingenhoff. Schip "Alkemade" Begindatum: 11 april 1775. Beroep: jongmatroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn desertie op 16 Nov 1776 van het schip "Beekvliet".
Johan Hendrik Velthoff. Schip "Compagnies Welvaren" Begindatum: 11 februari 1770. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 17 Dec 1771 in Azie.
Thomas Verhagen. Schip "Baanman" Begindatum: 5 maart 1724. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 15 Jul 1725 in Azie. Op Kaap de Goede Hoop ging 
hij verder op de "Meijenburg".
Gerrit Juuriaansz Waart. Schip "Tolsduin" Begindatum: 7 oktober 1749.

Gerrit Jurriaanse de Waar. Schip "Prinses van Oranje" Begindatum: 23 oktober 1753. Beroep: koksmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering in 1755 op het schip "Sloterdijk".
Gerrit Jurriaanse de Waart. Schip "Amerongen" Begindatum: 2 februari 1756. Beroep: koksmaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn repatriering in 1762 op het schip "Lekkerland".
Roelof Waeghals. Schip "Castricum" Begindatum: 8 augustus 1733. Beroep: matroos.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden on 7 Mei 1734 in Azie. Zijn moeder Ann Zwitser uit 
Almelo werd vermeld in de maandbrief. Misschien Roelef Wagehals.
Lambertus Waernink. Schip "Eendracht" Begindatum: 6 mei 1748. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 22 Aug 1748 op het schip.
Otto Wibbelaar. Schip "Vrijheid" Begindatum: 12 september 1773. Beroep: jongen.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 24 Jul 1777 in Azie.
Jan Wougars. Schip "Aschat" Begindatum: 12 december 1761. Beroep: hooploper.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 25 Jan 1762 in Azie. In Spithead ging hij over op de 
"Oosterbeek".
Hendrik Zwam. Schip "Papenburg" Begindatum: 11 november 1729. Beroep: soldaat.
Zijn dienstverband werd beëindigd door zijn overlijden op 5 Feb 1736 in Azie. Bron: Gahetna.nl. 

In het begin van de negentiende eeuw, het einde van de Franse overheersing, overnachtte een transport, begeleid
door kozakken, op de Visschedijk. Op een der zwaar beladen wagens - de wielen zakten diep in de berm van de
weg - stond een gering aantal kleine vaten. De nieuwsgierige omstanders meenden dat die vaatjes zeer zwaar
moesten zijn. Dit trok ook de aandacht van een nabij wonende boer en diens zoon, die de situatie in het oog
hielden. Toen de schildwacht zich ’s nachts even had verwijderd, namen vader en zoon een vaatje van de wagen.
De schildwacht keerde echter onverwachts terug en ontdekte de diefstal. Hij achtervolgde  in het donker tussen
de houtwallen de vader, die het vaatje op zijn schouder droeg; de zoon was in een andere richting gevlucht. De
schildwacht  schoot  tijdens  de  achtervolging  op  de  vader  en  doodde  de  man,  die  het  vaatje  inmiddels  had
weggegooid. De  zoon had, evenals de buren, een en ander gevolgd toen hij meende in veiligheid te zijn. Ze
waren ervan overtuigd dat het vaatje niet door de kozakken was teruggevonden. Later vernam men dat zulke
vaatjes veelal gevuld waren met zilveren munten, soms met goudgeld. Men bleef in de omgeving zoeken naar
het vaatje. Echter zonder resultaat. 

Veertig jaar later nam de zoon een nogal vreemde boerenknecht in dienst, die uit Manderveen kwam. Toen deze
knecht  het  verhaal  hoorde  over  het  waardevolle  vaatje  vroeg  hij  enige  dagen  vrij  en  vertrok  naar  zijn
geboortestreek.  Hij  vernieuwde  door  middel  van  toverij  het  contact  met  de  daar  wonende  aardgeesten  en
kabouters. De knecht wist één van deze kabouters mee te lokken naar de Visschedijk, waar het aardmannetje
hem op geheimzinnige wijze, zonder woorden of gebaren duidelijk maakte waar het vaatje – dat in een kolk diep
in het veen was gezakt – zich bevond. De knecht bracht het vaatje triomfantelijk naar zijn baas. Of hij ook
vindersloon heeft gekregen is niet bekend.

Stabies 
ca. 1700 
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Bijnamen in Rijssen

Bijnamen voegen iets toe. In Rijssen ongetwijfeld omdat veel mensen dezelfde naam hebben. Om te weten om
welke persoon het gaat moet daar iets karakteristieks bij. Het ontstaan van bijnamen heeft zich in meerdere fasen
voltrokken. In de zeventiende eeuw was er een meester Marsman die zijn leerlingen bijnamen gaf. Veel van die
bijnamen bestaan nog, al kent men vaak de betekenis niet meer. Bijvoorbeeld 'n Fotn of Stabies. Rijssenaren zelf
noemen vaak hun (over)grootvader ‒ 'n oaln ‒ als veroorzaker. De namen getuigen in de regel van een groot
gevoel voor humor en fantasie. 

Vaak wordt een bijzondere gewoonte of karaktertrek benoemd:  'n Boomleuper (eekhoorn) en 'n Hood. Of een
beroep:  Köstermans, de  Snieder. Of de woonplek: de Waldrees (Andries Ligtenberg woonde in de Walstraat),
Hoargraedske, de Voonder. Of ongewone voornaam: van Hugo, van Koeroad, van Daniël. Of dieren die men
bezit:  'n Osn, de  Peenke. Ook opvallende lichaamsdelen nodigen dikwijls uit tot een bijnaam:  'n Platvoot, 'n
Pletn, 'n Taand, van 't Eénoor, de Maank'hendriene.

Het kan ook een grappig verhaal of anekdote zijn die met iemand in verband wordt gebracht: Lapot (zat te slapen
bij dominee André de la Porte in de kerk, maar wist nadien de preek haarfijn na te vertellen) of Preews (hij leek
op een  gemeenteklerk  die  Prewis  heette).  Handels-  en  gebruiksvoorwerpen  worden  benoemd:  de  Koare,  'n
Piepot.  Historische of Bijbelse namen door een gelijkenis of een verhaal:  Napoleon,  'n Patriot,  de  Calvien,
Kruger.  De Russe,  'n  oaln had  met  het  leger  van  Napoleon  gevochten  in  Rusland  en  was  daar  gevangen
genomen. Soms komt een naam vaak in de familie/gezin voor, zoals bij de Uelkes en de Manzes. Of wordt de
naam van de boerderij benoemd: de Gloer of de Snippe. Maar ook heden ten dage kunnen nog nieuwe bijnamen
ontstaan: Knetter-oarndje, hij maakte de buurt onveilig met zijn brommer.

Voor de bewoners van Rijssen is de bijnaam nog vaak essentieel om de juiste persoon aan te duiden. Sommige
mensen hebben een fijnere omschrijving nodig wil men weten om wie het gaat.  Dan heet je bijvoorbeeld  't
Segeurke van 'n Hekkert of  'n Schot van Hattndieks of 'n Skupn van 'n Zaandkonink. De overerving van de
bijnaam is niet altijd inzichtelijk, want het gaat zowel via de mannelijke als de vrouwelijke lijn. Het laatste is
meestal  het  geval  als de man bij de vrouw in trouwt of als 'de moo de bokse an hef'.  Meestal  krijgen alle
kinderen uit hetzelfde gezin dezelfde bijnaam, maar niet altijd. De kinderen van Mina en Jan Nijzink heten
Panngraads,  Glaajnjantje en Grada en Janna van Mina. Garrat van Drees heeft een mooi gedicht geschreven
waarin hij op zeer humoris-tische wijze een groot deel van de bijnamen de revue laat passeren.

Otje van Potje
Waar komt die naam toch vandaan?

De oprichter van het bedrijf, Otto ter Steege, was de jongste van een groot gezin van elf kinderen. Hij werd
daarom altijd Otje genoemd. Echte Rijssense gezinnen hebben bijna allemaal naast hun achternaam ook een
bijnaam. De bijnaam van de familie ter Steege is ‘Potje’. Vroeger werd een persoon die niet al te lang van
postuur was een potje genoemd. Denk hierbij aan de uitdrukking ‘kleine potjes hebben grote oren’. Een verre
voorvader  Ter  Steege  was  blijkbaar  nogal  klein  en  daarom  kreeg  hij  de  bijnaam  Potje.
Rijssenaren verklaarden Otto voor gek. Otje van Potje dat is toch geen naam om mee aan de weg te timmeren.
Maar Otto ter Steege zette door en kreeg gelijk. De opvallende naam van zijn zaak bleek uiteindelijk een gouden
greep. Bij toeristen blijft de naam nog jaren hangen en als men in Rijssen de weg vraagt klinkt het al gauw: bij
Otje  van  Potje  linksaf.
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Otto ter Steege begon zijn winkel in 1953 in een klein winkelpandje aan de Haarstraat. De totale oppervlakte
bedroeg maar twintig vierkante meter. De handelswaar bestond in het prille begin voornamelijk uit ijzerwaren en
gereedschappen.  Maar al  gauw werd het  assortiment uitgebreid.  Speelgoed en klein huishoudelijke artikelen
werden toegevoegd.

In  1956  werd  het  voormalige  cafe  Schulz  gekocht  om  daar  het  warenhuis  verder  uit  te
breiden. In 1971 werd het pand Haarstraat 170-172 gekocht. Hier werden toen de afdelingen tuinmeubelen en
kampeerartikelen  ondergebracht.  Na  diverse  verbouwingen  werden  in  1985  meubelen  aan  het  assortiment
toegevoegd. In 2010 is besloten om de verkoop te concentreren in het pand aan de Haarstraat 170. Hiertoe werd
de zaak grondig verbouwd. Alle productgroepen worden nu vanuit dit rigoreus vernieuwde pand aangeboden.
Een mooi groot eigen parkeerterrein voor de deur, ruime entree en overzichtelijke afdelingen maken dat het nu
nog prettiger winkelen is bij Otje van Potje.

De Oostendorper watermolen, Haaksbergen

De Oostendorper watermolen is een dubbele, door water aangedreven molen met drie onderslagraderen aan de
Buurserbeek ten  zuiden  van  Haaksbergen in  Overijssel.  Stroomafwaarts  gezien  op  de  linkeroever  staat  de
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oliemolen met één rad en op de rechteroever staat een korenmolen met twee raderen. De funderingen bestaan uit
Bentheimer zandsteen.

De watermolen  werd  in  opdracht  van  Karel  V gebouwd en  kwam in  1548 gereed.  De  Molen  werd  op  18
september 1548 in gebruik genomen, maar er was een probleem, de kantstenen van de oliemolen waren tijdens
transport verdwenen.In 1549 kon de oliemolen ingebruik genomen worden. Toch was de huidige plek niet zo
goed gekozen want de molen had al  snel last  van onderspoeling en dat is tot de laatste restauratie  in 1988
gebleven. In 1584 werden beide molens verwoest door oorlogshandelingen tussen Staatse en Spaanse troepen. In
1633 kreeg Willem Ripperda tot Weldam toestemming de Oostendorper molen te herbouwen en dat deed hij op
de huidige plek. De molen is in de eeuwen daarna vaak gerestaureerd. Als afsluiting van de restauratie in 1988,
werd de molen officieel in gebruik gesteld door de toenmalige minister Winsemius.

De oliemolen

Op 8 februari 1946 werd de oliemolen door een watervloed weggespoeld. In 1950 is hij herbouwd door architect
Jan Jans.

De oliemolen heeft een slagblok met één slag- en één loshei, een koppel kantstenen en een vuister. Ook is er een
door de wateras via een drijfriem aangedreven lijnkoekenbreker aanwezig.

Het waterrad van de oliemolen is 4,70 meter groot, 75 cm breed en heeft vierentwintig houten schoepen. De
houten wateras is 2,60 meter lang en 40x40 cm dik. Het aswiel heeft zesenzestig kammen met een steek van elf
centimeter. Het wentelwiel heeft tweeenvijftig kammen. De wentelas is zeven meter lang en 38 x 38 cm dik. Op
de wentelas zitten twee aan twee spaken. Het kranswiel voor het steenwiel heeft eenenveertig kammen met een
steek  van  10,5  cm.  Het  steenwiel  heeft  drieenvijftig  kammen.  De overbrengingsverhouding  is  1:  0,98.  Het
kranswiel op de wentelas voor de aandrijving van het roerijzer van de vuister heeft drieenveertig kammen met
een steek van 7,5 cm. Het kranswiel  voor de aandrijving van de spinbol heeft  tweeendertig kammen en de
spinbol heeft tweeentwintig dollen. De overbrengingsverhouding naar het roerijzer is 1: 1,76.

In de oliemolen wordt olie uit lijnzaad, raapzaad, koolzaad en huttentut geslagen.

De  waterraderen  van  de  korenmolen  zijn  4,70  meter  groot,  75  cm  breed  en  hebben  vierentwintig  houten
schoepen. De korenmolen heeft twee maalkoppels en een maalstoel. Daarnaast is er een pletter (walsenstoel)
aanwezig die ook via een spoorwiel en twee kamraderen wordt aangedreven door een waterrad. De overbrenging
naar de pletter is 1 : 11. Verder staat er een wanmolen. In de korenmolen wordt haver, rogge en tarwe geplet en
gemalen.

De eerste  van de twee waterraderen drijft via een spoorwiel  twee maalkoppels aan met vijftiender (130 cm
doorsnede)  z.g.  blauwestenen.  De  houten  wateras  is  6,30  meter  lang  en  40x40  cm  dik.  Het  aswiel  heeft
zesenvijfitg kammen met een steek van 12,5 cm. De door het aswiel aangedreven bonkelaar heeft zevenentwintig
kammen.  Het  onderste  spoorwiel  heeft  achtenzeventig  kammen  met  een  steek  van  8,8  cm.  Het  bovenste
spoorwiel heeft achtenveertig kammen ook met een steek van 8,8 cm. De twee rondsels hebben vierentwintig
staven.  Het  kranswiel  heeft  negentien  kammen  en  de  twee  tussenkamraderen  eenendertig  kammen.  De
overbrengingsverhouding is 1:6,74.

Het achterste waterrad drijft een maalstoel aan. De houten wateras is 6,10 lang en 40x40 cm dik. Het aswiel van
het waterrad voor de maalstoel heeft 80 kammen met een steek van 9,5 cm. De steenschijfloop heeft 13 staven.
De overbrengingsverhouding is 1:6,15. De maalstoel heeft 16er (140 cm doorsnede) kunststenen.

Oorlog in Goor
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Aan het stadje Goor viel de hoge eer te beurt de grote keizer Karel V op zijn reis van Deventer naar Oldenzaal te
zien doortrekken; maar die eer woog niet op tegen de nameloze ellende, die de woeste benden van Maarten van
Rossem en Karel van Gelder over het ongelukkige gewest uitstortten. En toen in de vrijheidsstrijd Spaanse en
Staatse troepen het platteland afstroopten, moest de Generale Ontvanger ten leste in hoogst eigen persoon naar
Madrid rapporteren,"dat  de arme lieden niets,  letterlijk niets bezaten om aan de schatkist  af  te dragen”.  De
Westfaalse vrede bracht gelukkig verandering in deze ongelukkige toestand. Helaas nog geen kwarteeuw later,
en Twente werd opnieuw overvallen door de buitenlandse vijand. De roofzuchtige bisschop uit Munster brandde
en  moordde  naar  hartelust,  en  niemand  die  hem durfde  te  stoppen.  Een  gelukkig  keerpunt  in  de  treurige
geschiedenis van Twente was zeker het fier en moedig optreden van den democratische baron Jan Derck van der
Capellen tot den Pol, die - waardig opvolger van den volksman Rabo Herman Schele, Heer van Venebrugge en
Welberg - zijn machtige stem verhief tegen de verregaande willekeur van de Twentse drosten; maar de Franse
tijd eiste ook hier zijn offers. Koning Lodewijk mocht met grote praal zijn intocht doen binnen Enschede, - zulks
nam niet weg, dat Twente even goed als elk ander gewest zijn schildknapen en martelaren moest leveren voor de
beruchte  "Gardes  d'Honneur"  en  voor  Moskou.  Maar  dát  niet  alleen  troepen  Kozakken  en  Engelsen  en
Hannoveranen zien we met versnelde pas Twente binnenstormen; zij richten kerken en scholen tot kazernes in,
slaan de bijl aan preekstoel en banken, dwingen de boeren tot opbrengst van schatting en leeftocht, en zoeken
eerst andere oorden op, wanneer niets meer te grijpen valt. Inderdaad, van af Drusus tot koning Willem I was
Twente het  kind van de rekening.  Maar toen ook brak er gelukkig een betere tijd aan voor de mensen van
Twente; "Per aspera ad astra" - "door lijden tot verblijden" - het devies van het Land van hertog Hendrik mag
ook  vrijelijk  het  devies  van  Twente  genoemd  worden.  
Dat het  lijden door verblijden gevolgd is,  - daarvan komt de eer  toe aan Twente's  vlijtige arbeiders  en aan
Twente's energieke fabrikanten. De namen Van Lochem en Ten Cate, Van Heek en Stork, Ainsworth en De
Clercq zullen klinken tot in lengte van dagen.

De tijd van de oorsprong en de vestiging van het leenverband tussen Twente en Utrecht voert ons onwillekeurig
naar  het  begin  van  het  verleden  van  Goor.  De  geschiedenis  vertelt,  “dat  de  vrije  klerk  Adolf  zeker
eigendommelijk erfgoed, hetwelk hij in het graafschap Twenthe bezat van graaf Godescalcus en dat Gore heette,
overgaf aan St.-Maarten, dat is aan de kerk te Utrecht." Deze plechtigheid moet geschied zijn tussen de jaren
1027 en 1054 en wel op de Malberg, de oude gerichtsplaats van de graafschap Goor.

Blijkbaar waren de graven van Goor machtige edellieden, die de bisschop graag op zijn hand had; want zij
voerden de titel van Vaandrager of Advocaat van Sint-Maarten, krachtens welken zij de kerkvorst met raad en
daad terzijde moesten staan. Bovendien lezen wij: "Die Greve van Goer des Biscops Meister Poert-wachter, die
hielt van den Sticht dat meeste deel van al zijn goet, - het kasteel Ghoere en het landschap van Ameide met veel
landerijen, pachthoeven, woeningen, huizen, bosschen, velden, beemden, weiden, wateren, watergangen, losse
en  vaste  goederen  en  alles  wat  tot  de  gemelde  oorden  van  Ghoere  en  Ameide  behoort."   Toch  was  de
verstandhouding tussen "Heer" en "Vaandrig" niet altijd even innig. De heren van Goor waren vermaagschapt
(neven) aan het geslacht Saersveld, dat blijkt ook uit de bouw van het  kasteel Saersveld, gelegen te Saasveld,
nabij de grote Almelose weg. 

In 't jaer van duysent veerthyn is hier ghelegt den eersten steyn : Door Adriaen van Rhede en Julia van Ghoor
syne huysvrouwe is dit geschied.

Samen met de beruchte heren van Saesveld maakten de graven van Goor het de Utrechtse kerkprins vaak danig
benauwd.  Maar  in  het  jaar  1248  werd  de  macht  van  de  graaf  van  Goor  voor  goed  gestopt  door  de
Roomschkoning Willem II. Graaf Adolf die berucht was door zijn strooptochten in Twente, had bisschop Otto
III zwaar beledigd. Door genoemde Willem II, broer van de bisschop, daarom gedagvaard, weigerde Adolf te
verschijnen. Maar de toekomstige keizer van Duitsland liet niet met zich spotten. Immers de kroniek verhaalt:
"Toen deed de Koning terstond zijn wapenrusting aan voor den altaar van St.-Marten, reed zonder ophouden,
ving den Graaf, plunderde zijn land en kwam met den roem van overwinnaar terug naar Utrecht. Daar gaf hij den
gevangen Graaf over aan den Bisschop en benam hem zijn grafelijke waardigheid."  In latere tijd verenigde
Adolf van Goor zich met Amstel en Woerden, de vijanden van "der Keerlen God", - maar desondanks kreeg hij
zijn verloren graafschap nooit meer  terug.
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Voorheen was Goor een open plek met veel handel en vertier, want het lag aan de grote wegen van Deventer en
Zwolle naar Westfalen, en dagelijks passeerden hier de bekende zware  hessenwagens. Het ontving in het jaar
1263 stadsrechten, wat blijkt uit de bekende stadsbrief van bisschop Hendrik van Vianden. Men had er twee
kastelen,  welke  evenwel  na 1450 niet  meer  genoemd worden.  Het  ene  heette  het  "Huis  te  Goor"  en  stond
waarschijnlijk op de plaats, waar thans het Israëlietisch kerkhof ligt, in de nabijheid van  het Schild, het oude
verdedigingswerk van Goor. Hier zal vermoedelijk ook bisschop Floris van Wevelicklhoven in het jaar 1387
door de Munsterse edelman en drost Rolof van Veelen gevangen genomen zijn, en zulks ondanks de heldhaftige
verdediging door de Goorse burgerij. Slechts tegen een som van vijftienduizend oude schilden kon de bisschop
zich vrij kopen, waarvoor hij het huis te Holten en de Weggestapel bij Bathmen verpandde. Eerst toen werd hij
uit zijn gevangenis op Twickel verlost. Met het stedeke Diepenheim stond Goor niet altijd op goede voet, De
Diepenheimse kroniek meldt: "Dat die van Goor het water wilden leiden naar hun wil en dat daarover tusschen
Wolbert, heer van Diepenheim, en den Graaf van Goor krijg ontstaan was." Maar het liep goed af. Wolbert
behield de waterloop, zoals die bij Diepenheim stroomt en Wolbert kreeg Gysela, de dochter van de Goorse
graaf, tot vrouw.

Een eigenaardige  instelling te  Goor  zien we omstreeks  1400.  Het  is  de  Bandijk  die  door de  gezamenlijke
Twentse marken moest onderhouden worden en waarvoor Goor het recht  van Stadstol of Weggeld ontving.
Jaarlijks werd de Bandijk geschouwd door de Richter van Kedingen als djjkgraaf en de burgemeesters van Goor
als heemraden. Vier weken later werd het vonnis over de nalatigen geveld door de Boerrichter van de Groote
Lutte, die bij deze gelegenheid een zakje met noten onder de aanwezige kinderen uitstrooide. "De Bandijk" –
aldus het vonnis - "zal zoo hoog zijn, dat het water daar niet over heen kan gaan, ende zoo breed, dat mijn Heer
zelfs derde d. i. de Landsheer met nog twee tot hem daarover kan rijden, en dat ook twee wagens tegen den
anderen wel wijken kunnen." Gelijk overal elders in den lande, werd ook Twente in het jaar 1421 in hevige mate
door de pest geteisterd, terwijl twee jaar later een strenge winter met zware overstroming hier enorme schade
aanrichtten. Bovendien heerste omstreeks deze tijd - de periode der binnenlandse burgeroorlogen - onrust en
verdeeldheid in het land der Tubanten.  De rechtspleging op het plattenland liet alles te wensen over, misbruiken
waren legio, roverijen en geweld waren aan de orde van den dag, en van persoonlijke vrijheid was geen sprake,
tot grote schade voor den handel. Vooral werd sterk geklaagd over de verregaande willekeur, waaraan de veile
ambtenaren van bisschop David van Bourgondië zich schuldig maakten. En het was dus een zegen, "dat tusschen
heer Hendrik van Wisch, richter en drost des Lands van Zutphen, met de Graafschapsche steden ter eene en de
Overijselsche steden en stedekens ter andere zijde een verbond gesloten werd, om elkander tegen geweld en
willekeur  te  ondersteunen."  Dat  dit  verbond  intussen  niet  veel  heeft  uitgewerkt,  zullen  ons  de  volgende
bladzijden  leren.  
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Voor Twente opende zich de nieuwe geschiedenis op hoogst tragische wijze. De beruchte "Groote Garde" van de
ijzeren hertog Albrecht van Saksen was van heer veranderd en had, na eerst in alle richtingen geblakerd en
geplunderd  te  hebben,  tot  hoofd gekozen  Heer  Hendrik van  Wisch,  die acht  jaren geleden  in het  Sticht  de
sprekendste  bewijzen  had  gegeven,  dat  hij  in  wreedheid  en  ruwheid  voor  de  gevreesde  Saks  geenszins
onderdeed.  Heer Hendrik nu verenigde zich met de heer Van Putten; gezamenlijk vielen zij Twente binnen,
overrompelden het stadje Goor en brachten het land in rep en roer. In hun benauwdheid wendden de Goorsen
zich tot hun bisschop; en werkelijk kwam er van die zijde hulp opdagen; doch het gebeurde zó uiterst langzaam,
dat de bende van heer Hendrik gelegenheid vond, haar strooptochten tot onder de muren van Deventer voort te
zetten. Zeven jaar later ontmoeten we het "Geldersch Despootje" in het land der Tubanten, ditmaal samen met de
ruwe troepenaanvoerder Hendrik de Groote. Beiden slaan het beleg voor Goor en ten tweede male komt het
Twentse Haagje in handen van den vijand. En nauwelijks is het van den schrik hersteld, of zie daar verschijnt
Roelof van Munster, drost van Coevorden, voor de poorten. Hij overrompelt het stadje, slaat er den boel kort en
klein en maakt zich aan de grofste afpersingen schuldig. Gelukkig krijgt Goor daarna nu enige tijd rust. Maar
niet lang want in het jaar 1517 herhaalt de "Gelder" zijn bezoek. Hij plaatst de rode haan op huizen en hutten en
jaagt al wat hem in den weg komt over de kling. De strijd is gestreden, de geordende troepen van keizer Karel
hebben ten leste de overwinning behaald; aan binnenlandse beroering en verwarring is een eind gekomen; vrolijk
schijnt de zon van de vrede over het rustige Twente. Helaas, weer niet lang. Want nu komen de weeën van de
Nederlandse vrjjheidsstrijd, tachtig jaren lang met ongeëvenaarde moed en taaie volharding tegen het machtige
Spanje gestreden. 

In het jaar 1572 door  graaf Van den Berg aan de Staatsche zijde gebracht,  wordt Goor kort daarop door de
Spanjaarden  heroverd.  De overste  IJsselsteijn doet acht jaar  later  een poging om het te hernemen;  maar de
troepen van Maarten Schenck dwingen hem tot de aftocht, en het duurt tot 1597, voor het Maurits gelukt er de
Oranjevlag te hijsen. Evenwel niet voor goed want van 1605 tot 1612 doet Spinola er wat hij wil. Eerst daarna
heeft  Goor  voorgoed  met  de  Spanjaarden  afgedaan.  En  tegelijk  ziet  het  zich  beroofd  van  haar  wallen  en
grachten; het wordt, wat men destijds noemde: "een open plek". 

Maar wij gaan niet terstond door met het jaar 1613; want dan zouden we de "lijdenshistorie" van Goor voor een
goed deel over het hoofd zien. O, die jaren tussen 1580 en 1597! Wat heeft Goor toen geleden! Niet voor niets
schrijft de heer Vorsterman van Oyen op de eerste bladzijde van zijn "Geslachtlijst der Familie Toe Laer'": “Het
archief  van  Goor  is  zeer  onvolledig,  waarschijnlijk  ten  gevolge  van  de  menigvuldige  belegeringen  en
plunderingen, waaraan die stad vroeger herhaaldelijk is blootgesteld geweest!" 

Had Twente de zijde van de prins gekozen, met vereende krachten zou men de Spanjaard van het lijf hebben
gehouden. Maar allen waren niet zulke echte patriotten als Jacob van Coeverden, heer van de Stoevelaar. Velen
heulden met de vijand. Dientengevolge vonden de Spanjaarden voortdurend gelegenheid invallen in Twente te
doen,  terwijl  bovendien  ontevreden  boeren  of  ‘Despératen’   samenspanden  en  de  buurtschappen  Stokkum,
Kerspel Goor en Elsen naar hartelust konden afstropen. Vanuit Lochem, Delden, Goor en Oldenzaal werden
door de Spanjaarden geregeld plundertochten ondernomen. Dat het in die situatie lang geen gemakkelijke taak
was de belastingpenningen voor de koning te innen, dat ondervond o.a. de Friesche raadsheer Derick van Thiel,
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die op 8 december 1582 aan Parma schreef: "Ik zie geen kans om alles in te beuren. De ruiteren van Goor hebben
de ingezetenen van de buurtschap Elsen op allerlei wijzen geplunderd, en het kwartier is door de pest geheel
vernield,  zoodat  het  gewas  op  het  land  totaal  bedorven  is.  Vele  personen  zijn  totaal  verarmd;  akkers  zijn
platgetrapt, watermolens door de soldaten verwoest: men vindt geen koren in de huizen, en vele arme lieden
moeten alles achterlaten, nadat ze huis en inboedel hebben zien verbranden. En waar nog iets te halen valt, daar
wordt mij zulks op alle mogelijke wijzen belet door een vijandige bevolking, die van uit versterkte huizen en
schuren zoo noodig een krachtig vuur onderhoudt om den oogst binnen te halen."  Dat is te lezen in de kroniek
van  die  dagen:  "Heeckeren  platgebrand,  Kevelham  uitgeplunderd,  Brunnickreef  verwoest,  de  Weidekamp
(Wijnkamp) één woestenij, Goesselinck onmachtig,  Snackinbergh beroofd, Weddehoen, dood-arm" enz. enz.
enz. Inderdaad, tussen de Spaanse gruwelen in Twente en het dierlijk optreden van de Engelsen in Zuid-Afrika
bestaat treffende overeenkomst. Vooral het huis Weldam had het zwaar te verantwoorden. Hier was het centrum
van  de  rondtrekkende  troepen,  die  dag  op  dag  de  boer  opgingen  om  ransel  en  spekzak  te  vullen.  Deze
heerlijkheid lag aan de grote weg en de garnizoenen van Lochem, Goor en Twickel kenden er dan ook de weg
als in hun eigen kazerne.  Zo ging het er toe in het jaar 1582. "Enkele maanden later heeft de vijand der burgeren
huysen ende hutkens, die zij tsedert den voerigen brande weder hadden opgericht, opnieuw in brand gestoken."
En op 24 mei 1588 werd het stedeke Ghoer nog eens geheel platgebrand door de vernielzuchtige Spanjaard.  
Bewijzen te over al is het archief ook nog zo onvolledig, dat het Twentse Haagje zijn aandeel ruim heeft mede
gehad in de weeën van de tachtigjarige vrijheidssstrijd. En toen de Engel des Vredes zich gereed hield om aan
Neêrlands Maagd de erepalm over te reiken voor haar moedig gedrag, en heel Nederland zich met geestdrift
opmaakte om bij schuimende bekers en bloemenslingers het overwinningsfeest te vieren toen luidde te Goor
voor de zoveelste maal de brandklok en hoog stegen de vlammen op. Op 8 mei 1647 werd Goor opnieuw in de

as gelegd. 

In de jaren 1582 en 1583 moet de koning schulden kwijtschelden, zo arm is de bevolking van Goor. In 1584, het
jaar dat het Huis Heeckeren afbrandt, is nog steeds geen enkele boer in staat belasting (bede) te betalen. In 1586
houden troepen van de Spaanse hertog Parma strooptochten in (de omgeving van) Goor. De rentmeester meldt
dat koren en beesten zijn geroofd. Geld om dieren te kopen is er niet.

Het huis Heeckeren,  eigendom van de heer  van Goor,  Eggerik  Ripperda, wordt in brand gestoken in 1584.
Spaanse soldaten doen dat vermoedelijk uit wraak voor het feit dat Ripperda betrokken is bij de aanslag op Goor
onder leiding van overste Christoffel IJsselstein. Ripperda is tevens drost van Salland. Familieleden van hem,
onder wie Unico Ripperda, komen later op het Huis van Hengelo en worden drost van Twente. Ook Wigbold
Ripperda, gouverneur van Haarlem, is familie.
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Huis Heeckeren, Goor

Goor is van 23 juli tot 1 augustus 1581 toneel van een felle strijd tussen een staats leger onder overste Christoffel
van IJsselstein en het Goorse garnizoen dat na een week steun krijgt van het leger van Maarten Schenk. Schenk
schiet nadat het nieuws bekend wordt onmiddellijk vanuit Haaksbergen het garnizoen aan de Regge te hulp. 

De Slag om Goor in 1581 was onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog. De stad Goor werd belegerd door troepen
van het Staatse leger onder leiding van Warmelo en Conradt Dirkz. De aanval duurde van 23 juli tot en met 1
augustus en resulteerde in de overgave van de aanvallers aan het Spaanse leger. Door het mislukken van de
aanval zou Goor nog tot 1597 in Spaanse handen blijven.

Een groot  deel  van het  graafschap  Zutphen, en ook  Deventer en omgeving was in handen van de  Staatsen
gevallen.  De streek rondom Goor en  Delden werd door Spaanse eenheden bezet,  hun hoofdkwartier  was in
Oldenzaal gelegen. De  drost van Twente, Johan van Voorst, en de  drost van Salland, Eggerick van Ripperda
willen van het Spaanse garnizoen af. De Geuzen hadden de kastelen Arkelstein en Dorth al ingenomen, en het
was niet meer dan logisch om ook een poging te wagen tot verovering van Goor. Volgens een kaart van Jacob
van Deventer uit die tijd bestond Goor toen uit twee omgrachte kernen gelegen aan de  Regge die verbonden
waren door de Bandijk waaraan lintbebouwing lag. Deze dubbelstad lag strategisch te midden van moerassen.

Op  23  juli  werd  een  verrassingsaanval  uitgevoerd  onder  leiding  van  Warmelo  en  Conradt  Dirkz  met
ondersteuning van twee vendels ruiters uit Deventer. De Staatsen wisten de eerste dag meteen tot aan 't Schild
door te dringen. Overste IJsselstein weet met zijn Spaanse troepen de aanvallers weer terug te dringen tot aan de
Oude Kerk. Toen vervolgens  Maarten Schenk van Nydeggen met Spaanse versterkingen arriveerde werden de
aanvallers  terug gedreven tot  aan het  Huis Scherpenzeel  waarin zij zich wisten te verschansen.  De Staatsen
vernielden op hun terugtocht de kerktorens om te voorkomen dat deze als uitkijktoren zouden dienen voor de
Spanjaarden.  Hoewel  Willem  van  Oranje geen  toestemming  had  gegeven  voor  de  aanval  zond  hij  toch
versterking,  deze  troepen  kwamen  echter  te  laat.  Er  was  in  de  tussentijd  reeds  honger  ontstaan  onder  de
opgesloten Staatsen, zij hadden daarom hun paarden al moeten opeten. Op 1 augustus gaven de Staatsen zich
over onder voorwaarde van een vrije aftocht voor ruiters en Geuzen. Spaanse soldaten vermoordden desondanks
ongeveer  honderd  Geuzen  en  Huis  Scherpenzeel  werd  totaal  verwoest.  De  bevelhebber  in  Spaanse  dienst
Maarten Schenk was verbolgen over deze schending van het oorlogsrecht.

Mogelijk was ook Francisco Verdugo in Goor, in zijn dagboek schrijft hij:

"Hier  hadden  de  vijanden  een  aanslag  gepleegd  op  de  schans  te  Goor.  De  onze  waren  op  tijd
toegesneld en hadden hen ingesloten in het huis van een edelman dat zich daar in de buurt bevond.
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Tengevolge van mijn aankomst en ook door gebrek aan voedsel gaven de vijanden zich over."

De gevangenen werden afgevoerd naar  kasteel  Bleijenbeek, de overgebleven  soldaten moesten beloven drie
maanden niet meer tegen Filips II van Spanje te vechten. Pas tijdens de veldtocht van 1597 wisten troepen van
prins Maurits Goor te veroveren.

IJsselstein komt met een kleine duizend soldaten uit Gelderland via Deventer over de eeuwenoude Bandijk naar
het laag geleden moeras van het Reggedal met de naam Goor gereden. Goor is de toegangspoort tot Twente. Het
staatse leger bestaat uit twee vendels onder Warmelo en Conrad Dirksz. Het garnizoen in Goor telt ongeveer
achthonderdvijftig voetknechten en honderdtwintig ruiters onder leiding van Simon van Limburg. De motivatie
zou bij de soldaten in Spaanse dienst niet echt groot zijn. Zij hebben hun soldij niet op tijd gekregen. Bovendien
is hun stadhouder Rennenberg net overleden. Rennenberg is een jaar eerder overgelopen naar Spaanse zijde.  

Het staatse leger verovert  vrij makkelijk de schans bij de Oude Kerk in Goor en probeert daarna de tweede
schans op het Schild in te nemen, maar dit mislukt. Spaanse troepen onder Maarten Schenk, mogelijk gestuurd
door Verdugo, voeren vanuit Haaksbergen een tegenaanval uit. Hij schiet net op tijd te hulp. De strijd duurt bijna
twee  weken.

De landdrost van Zutphen, Seijno van Dorth, schrijft dat de soldaten van IJsselstein zich moeten terugtrekken.
Zo'n zestig man heeft  zich in een windmolen (nu ABN-AMRO, Grotestraat)  verschanst,  maar zij  sneuvelen
vrijwel allemaal.

De staten van Overijssel betalen de troepen die de slag op Goor uitvoeren. Dat schrijft Cor Trompetter in zijn
boek Leven aan de rand van de Republiek dat in de zomer van 2006 verscheen. Op het gerucht van een Spaanse
tegenaanval trekt een deel van de troepen zich op een andere schans (bij de Oude Kerk) terug en geeft zich
zonder strijd en 'lafhartig' over, nadat de bezetting van de eerste schans is afgeslacht. (Bron: Historisch Centrum
Overijssel).  Een beter gecoördineerde actie zou wel succes hebben. Want de animo aan Spaanse kant om te
vechten is klein. Stadhouder Rennenberg is net overleden. Er heerst een gezagscrisis in het kamp van de vijand.
Het kost de drost van Twente, Johan Mulert van Voorst, zeer veel moeite de troepen weer aan het vechten te
krijgen.

Eén kanon is in handen van de vijand gevallen. De Staatse soldaten houden met drie kanonnen stand in de schans
bij  de  huidige  hervormde  kerk,  die  ze  eerder  hebben  veroverd.

Maar na een felle strijd moeten zij ook deze schans prijsgeven. De staatse soldaten trekken zich terug in het huis
Scherpenzeel, helemaal links op de plattegrond hieronder, waar zij nog twaalf dagen standhouden. Uit een brief
van het Goors gemeentebestuur in 1604 blijkt dat IJsselstein bevel heeft gegeven de kerk en de kerktoren uit
strategisch oogpunt in brand te steken voordat zij zich terugtrekken in het huis Scherpenzeel.  De toren, een
uitkijkpost,  stort  in.  

Behalve IJsselstein, wordt de drost van Salland, Eggerik Ripperda (heer van Heeckeren, Weldam en Boxbergen)
en luitenant-stadhouder van Overijssel, de drost van Twente, Johan van Voorst tot Grimbergen, Eschede en de
rentmeester  van  Salland,  Robert  van  Ittersum  tot  Nijenhuis,  gevangen  genomen  en  in  slot  Blijenbeek  van
Maarten  Schenk  opgesloten.  Ook  dijkgraaf  Johan  van  Ittersum  van  Salland  en  gedeputeerde  Matthijs  van
Wenckum van Overijssel belanden achter de tralies. Johan van Ittersum is eigenaar van de Hofstede in Raalte,
maar  verhuist  in  1581  om  zijn  functie  naar  Zwolle.

De soldaten is beloofd dat zij vrijgelaten worden als zij drie maanden niet in een leger tegen de koning zouden
vechten. Maar na de overgave hebben de overwinnaars geen woord gehouden. Meer dan honderd gevangen
genomen soldaten komen om. Maarten Schenk doodt nog enkele van zijn soldaten om te voorkomen dat hij later
van woordbreuk kan worden beticht. (bron: Licht op Deventer van Jacobus Revius).
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De jaren 1665 tot 1674 behoren mede tot de lijdensgeschiedenis van Goor. De kroniek vertelt: "dat de bisschop
van Munster onverwachts  met een groote  krijgsmacht  in de Twent  is  gevallen,  Enschede heeft  geplunderd,
Losser in brand gestoken en op Goor is aangerukt. Groote verslagenheid heerscht in 't rond; Drost, Officieren,
leden der regeering, predikanten vluchten naar de vaste steden; de godsdienst staat stil, de verwoesting van het
platteland  is  algemeen."  

Ja, wel mochten de Twentenaren den Munsterschen kerkvorst met den minder vleienden titel van "Koe-Berend"
bestempelen; en een Deventer smid maakte het nog erger: hij plaatste voor zijn smidse het satyrieke opschrift: 

In Barent van Gale, den bisschop der swijnen, 
Hier maekt men blaasbalken bij dozijnen. 

En dat ook Goor den dans niet ontsprongen is, toen het Munsters geweld in Twente hoogtij vierde, daartoe strekt
ten bewijze het feit, in een van de Doopboeken der Hervormde Gemeente alhier opgeteekend : 

dat op den zooveelsten (de datum ontbreekt) van het jaar 1672 in het van ouds bekende Hotel "De Kist" in de
Hengevelderstraat een Munstersche officier achterover van de hilde viel en op de plaats dood bleef, 

Evenmin bleef ons stedeke bevrijd van de geweldige paniek, die de Twentenaren in het jaar 1742 aangreep. "Dit
jaar nl. quamen de Franschen in het Munstersche. waardoor zulk een vreze en angst was in Twente, datter vele
met hunne goederen na Swol en Amsterdam en Deventer vlugteden. zoodat de straten aldaar opgepakt stonden
met reiswagens." 

Een paar coupletten uit de "Hollandsche Praetvaer" van dat jaar zullen het ons nader duidelijk maken: 

Vrienden hoort een Boere klugt, 
Die ‘k u zal gaan verklaren, Ion la: 
Want zij hebben lest gevlugt, 
Die in half Europa waren, Ion la, 
Omdat Vrankerijk op trok, 
Elk ley schier vol zijn broek, ton toere, loere la! 

Ik zag ieder op de been, 
Omdat men van oorlog hoorde, Ion la, 
EIk die beefde, groot en kleen, 
't Scheen men kwam 't al vermoorden, Ion la, 
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Klaas die schreeuwde tegen Neel, 
Dat het mes stond op de keel, ton toere, loere la! 

Die van Gore deden mee, 
En Oldenzaal van gelijke, Ion la, 
Daer quamen in de Zwolse stee 
Die van Almelo aanstrijken, Ion la: 
En voerden 't goed na de stad, 
Elk docht: zij zijn achter 't gat, ton toere, loere la! 

Als ik al de buytenl ién 
Op het land zag vluchtig zweven, Ion la: 
Zag ik een zijn Wijf besien, 
En zijn broek begon te beven, Ion la, 
Hij riep : Wijf, ach kom naer 'tstee, 
Of de Franschman voert U mee, ton toere, loere la! 

Heel het land dat was in roer, 
Elk die zuchten ende klagen, Ion la, 
Ik zag nog een oude moer, 
Die aan een boer daar vraegde, Ion la, 
Vriend, ag help mij uit den nood, 
Of mijn geld dat is mijn dood, ton toere, loere la!

Gelukkig bleek de vrees ongegrond; want de Fransen bleven uit. Of liever, ze wachtten nog een jaar of vijftig.
Immers, we lezen: ‘Nadat op 1 Januari 1795 het Fransche leger de Waal was overgetrokken, trokken de legers
der Verbondenen : Hannoveranen, Hessen en Engelschen, door Twente naar Westphalen. Dat was al weer een
begin van ellende voor de ongelukkige Twentenaren. Deze troepen toch maakten zich op hun doorreis aan de
schromelijkste afpersingen schuldig. Vooral de kerken moesten het ontgelden: ze werden tot stallingen ingericht
voor cavalerie- en treinpaarden. Voeg daarbij, dat er een nijpende koude heerste, dat een lange wagentrein met
zieken  en  gekwetsten  zich  van  plaats  tot  plaats  voortsleepte,  en  de  burgers  gedwongen  werden  eetwaren,
brandstoffen en kleeren aan te voeren, dan kunt ge u een kleine voorstelling maken, lezer,  van de heerlijke
zegeningen van dit soldatenbezoek’. 

Enter
De Enterse es,  ca. het jaar 1000: het  ontginningsproces.  Op de eerste kadastrale kaart van 1832 zijn alle
akkers in de es ingetekend. Wat opvalt aan deze kaart is dat op en rond Hamberg en op de Zuideres bundels van
akkers liggen die een gelijke lengte en breedte hebben. Het zijn de resultaten van de eerste ontginningen. De
meest geschikte stukken grond waren oorspronkelijk gezamenlijk ontgonnen. Iedere hoeve ontving een gelijk
deel van zo'n ontginning in eigendom. Dit werden gewannen genoemd. De Enter es is dus in oorsprong volgens
het  gewannstelsel  aangelegd.  In  het  gehele  Germaanse  woongebied  kwam deze  vorm van  ontginnen  voor.
Gewannen zijn bundels van akkers van gelijke grootte. 

De namen van akkers  maken duidelijk  waarom de eerste  gewannen in het  noorden  om de Hamberg lagen.
Veldnamen op de Zuideres als "Stobbenstukken", "Steenakkers", "Boomakkers", "Rooiakkers", "Veldbrake" en
de "Vonderakkers" geven een indicatie van de terreingesteldheid van dit gebied. Het meest zuidelijk gedeelte van
de es, het "Sutveld", werd vanwege de vele kuilen en stenen nooit ontgonnen. Bovendien moest het er "spoken",
volgens de overlevering. Eén van de gewannen lag ver buiten de es op een hoger legen stuk grond bij de Regge
in de buurt van de boerderijen het Exo en het Leyerweert. Het heette de Enter Akkers en alle oudste hoeven
hadden hierin een aandeel. 
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Met  de  komst  van  het  christendom  werd  ook  een  kerkelijke  belasting  ingevoerd.  Een  tiende  deel  van  de
opbrengsten van het land moest aan de kerk worden afgedragen. Later kwamen deze tiendrechten ook in andere
handen. Op den duur maakten de afdrachten in natura plaats voor vaste geldbedragen. De tiendplicht in Enter
gold voor alle oudste hoeven: de Plegtink, de Olthoaver, de Hagemans, de Ezink, de Borgers, de Hobbelink, de
Volbrink, de Ekkerink, de Boddendijker, de Koenderink, de Kolhaver, de Smeenk, de Weterink en de Niezink. 

De oudste hoeven konden niet blijven deelnemen aan nieuwe ontginningen. Zonder de moderne hulpmiddelen
van tegenwoordig was een hoeveelheid bouwland van 4 à 5 ha het maximale wat een boer bewerken kon. Nieuw
gestichte hoeven namen de ontginningen over. Hoe zuidelijker de hoeve aan de Dorpsstraat lag, hoe groter haar
aandeel werd in de ontginningen van het zuidelijk gedeelte van de es. 

De  tiendplicht  kwam  in  1909  door  invoering  van  de  Tiendwet  te  vervallen.  De  tiendheffers  werden  van
Rijkswege  schadeloos  gesteld.  De  vergoeding  bedroeg  dertig  keer  de  jaarlijkse  tiendopbrengst.  De
tiendplichtigen moesten dertig keer de jaarlijkse tiendrente betalen aan het  Rijk.  Bij  deze actie werden zeer
zorgvuldig alle tiendplichtige stukken land in kaart gebracht met vermelding van de kadastrale nummers. Als we
alle  tienden  van  de  oude  hoeven  met  een  eigen  kleur  op  de  kaart  intekenen,  ontrolt  zich  de
ontginningsgeschiedenis van de Enter es voor onze ogen. 

Enter beschikt  over een bijzonder oude kerkklok uit  1312. De klok hangt sinds de negentiende eeuw in de
hervormde kerk. Volgens plaatselijke overlevering zou er vóór die tijd een aantal klokken in de lindebomen voor
het  kerkgebouw  gehangen  hebben.  Minstens  één  exemplaar  zou  in  1672  geroofd  zijn  door  de  Munsterse
bisschop Bernhard van Galen, alias Berendje de Koodeef. 

"Ik heete de Groote Greete, Enter hef miej loaten geeten", zo zou het opschrift geweest zijn. Een andere klok had
wellicht de naam Catharina en weer een ander was vernoemd naar Sint Antonius. Nicholaus me fecit 

In  de  gemeentelijke  archieven  is  in  de  negentiende  eeuw geregeld  sprake  van  geredekavel  over  gebarsten
klokken,  die  de  gemeente  Wierden  als  eigenaar  van  de  toren  te  koop  aanbood.  De  gemeente  liet  via  een
advertentie weten dat men een geschikte klok zocht voor de Enterse toren. Zo kwam de huidige luidklok in
beeld. Deze klok is gegoten door ene Nicholaus. Volgens deskundigen was hij een rondreizende monnik, die ter
plekke klokken goot  in  onder meer Hoogebeintum, Roodkerk en Langendijk.  Erg verfijnd was de techniek
indertijd nog niet. Sommige letters van bijenwas zijn bij het gieten scheef weggezakt en slordig gespatieerd. De
dubbele  randversiering  ontstond door  een  gevlochten  touw op de  geboetseerde  vorm aan  te  brengen.  Deze
voorstelling van een slang die in zijn eigen staart bijt symboliseerde de eeuwigheid. Het opschrift van de klok
luidt: NICHOLAVS. ME. FECIT. TEMPORIB VS. DOMINI. S A S CHERIPE RSO. + ANNO. MILLENO.
TRE CENTENO.DVO DE + NE +, wat vrijelijk vertaald hierop neerkomt dat Nicholaus de klok goot ten tijde
van de heer  Sasche in 1312. Volgens G.W. Tempelmans Plat  zijn de diagonale  krassen op de mantel  geen
beschadigingen, maar doelbewust aangebracht, waarschijnlijk om de (kwade) geesten te misleiden, als de klok
luidde  en  haar  klank  over  de  es  liet  golven.  De  krassen  zouden  zodoende  wijzen  op  de  vermenging  van
christendom met heidense gewoonten, een voorbeeld van enculturatie.. 

Het heeft deskundigen veel hoofdbrekens gekost uit te vinden waar de klok vandaan kwam. Uiteindelijk blijkt
een aantal feiten keurig in elkaar te grijpen: Jan Harmen ter Horst, zoon van de oprichter van het voormalige
Rijssense  juteconcern,  trouwde  met  Grietje  (Stam  van)  Napjes  uit  Sneek.  Zij  was  de  dochter  van  de
horlogeriemaker en fabrikant van Friese klokken Napjus. In Sneek had zich toentertijd juist ook de broer van Jan
Harmen gevestigd als houthandelaar. Over en weer werd veel verhandeld tussen Sneek en Enter, zoals klompen,
hout, Friese kabinetten en klokken. In een offerte van Napjes uit 1846 is sprake van de levering van een klok uit
de afgebroken kerktoren van het dichtbij Sneek gelegen Jutrijp. De gegevens uit de offerte komen exact overeen
met de kenmerken van de Enterse luidklok: 369 kg, doorsnee 86: hoogte 69, toonhoogte ongeveer a 1. 

Het is overigens een wonder dat de klok er nog hangt. In Tweede Wereldoorlog werd de klok door de Duitsers
gevorderd. Burgemeester Maaldrink en dominee P. van der Staaij schreven de betreffende bevelhebber dat het
wel om een heel bijzondere klok ging. De klok werd daarop aan de binnenkant met witte kalk voorzien van een
letter "P "(Prüfung). Die letter is nog steeds zichtbaar. De klok werd apart gehouden voor nader onderzoek en
bleef zodoende gespaard. In maart 1946 kwam de klok behouden terug vanuit Hamburg. 

In januari 1724 brak 's nachts op de Hogebrink brand uit. De brand liep volledig uit de hand. Toen het licht werd
was de ramp duidelijk. Er waren negenenveertig huizen verbrand, waarin meestal twee gezinnen woonden, en
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tientallen schuren. Ook de kerk had zware schade. Het zou een generatie duren voor Enter de ramp enigszins te
boven was. 

De familie Hagemans woonde op een boerderij naast het latere hotel Koenderink. Boer Hagemans was na de
dood van zijn vrouw hertrouwd met een weduwe uit Heino, die drie dochters en een zoon meebracht. De familie
voelde  zich  niet  tot  het  landbouwbedrijf  aangetrokken  en  de  boerderij  raakte  in  verval.  Er  ontstonden
betalingsachterstanden in belasting en pacht. Dit leidde er uiteindelijk toe dat in 1739 de boerderij in Almelo in
het openbaar werd verkocht. Herbergier De Wilde uit Enter en de koopman Kemna uit Rijssen werden de nieuwe
eigenaars. De nacht na de verkoping werd er geprobeerd brand te stichten in de herberg van De Wilde en vond
Kemna  een  briefje  op  zijn  deur  met  de  tekst  "Kemmena  schellem,  goudeef  het  zal  u  ernaar  vergaan".  De
Hagemans bleven dreigen. Toen ze een schuur en een stuk land in gebruik terug kregen, bleef het even rustig.
Maar in 1743 stierf boer Hagemans en zagen de kinderen hun kans schoon. Ze begonnen de buurt te terroriseren
en stichtten her en der brand. Zeven huizen gingen in vlammen op. Enter was doodsbang voor de kinderen
Hagemans. 

De Drost van Twente werd aangeschreven en deze begon een onderzoek. Na een uitgebreid onderzoek werden
Berent en Jenne in 1746 in het Provinciaal Tuchthuis in Zwolle geplaatst. De tuchthuismeester constateerde "dat
niemand er vrede mee kon houden". De twee jongste dochters  werden in 1747 naar  het  tuchthuis gebracht.
Berent  en Jenne, de oudste kinderen,  waren  al  snel  overleden.  Het  tuchthuis in Zwolle ook wel "Spinhuis"
genoemd was  de  eerste  echte  gevangenis  in  Overijssel.  Wegens  het  ontbreken  van  zo'n  inrichting  werden
voorheen criminelen tot lijfstraffen,  zware boetes of verbanning veroordeeld.  Van de boetes profiteerden de
drosten die deze boetes oplegden ook ruimschoots. In Enter heerste een opgeluchte stemming toen de Hagemans
van het toneel verdwenen waren. Deze stemming werd enigszins gedrukt toen er een brief op de mat viel van het
tuchthuis met een nota van vierhonderdnegenenzestig gulden. Enter had de bajesklanten geleverd dus moest ook
betalen. Voor de jongste dochters werd in Enter een kosthuis gezocht en geprobeerd ze uit het tuchthuis terug te
halen. Ze hadden de verschrikkingen van het tuchthuis ondervonden en veroorzaakten geen problemen meer. 

Precies honderd jaar na de grote brand van 1724 werd Enter weer getroffen door een ramp. Op 5 augustus 1823
brak er brand uit en werden vijfentwintig woningen en diverse schuren in de as gelegd. De schade bedroeg
vijfendertigduizend gulden. Slechts één familie was voor brand verzekerd. Er werd in een landelijke courant een
oproep geplaatst voor ondersteuning. Op 9 september van datzelfde jaar brak er tot overmaat van ramp opnieuw
een brand uit: zes woningen gingen in vlammen op. Extra wrang was dat in deze huizen delen van inboedels
waren opgeslagen die bij de brand van 5 augustus gered waren. Enter bleef achter in een diepe crisis. 

Hendrik ter Harmsel dreef in het midden van de vorige eeuw een manufacturenzaak in Enter, maar was bovenal
verslingerd aan zijn hobby: paarden. Dat bracht hem en zijn collega-winkeliers Jan Leemreize, Marinus Philippi
en Frits Velten er toe een paarden- en ponymarkt te organiseren in het centrum van het dorp, in combinatie met
een  warenmarkt.  De datum werd  geprikt  op tweede donderdag  van de  bouwvakvakantie.  In  1966 ging het
evenement van start. Binnen enkele jaren ontwikkelde de markt zich tot een evenement waar heel Enter naar
uitkeek en bovendien duizenden vakantiegangers naar het dorp trok. Een plaatselijke verslaggever meldde eens
verbaasd: "De auto's stonden tot ver in de buitenwijken van Enter geparkeerd." De Enterse Marktcommissie is
naast de gemeentelijke ondersteuning nog steeds een onmisbare factor in de organisatie van deze paarden- en
ponymarkt. Het aanbod heeft zich in de loop van de jaren flink uitgebreid: eerst kwam er een vleesveeshow bij
en recent ook een show van oude en zeldzame landbouwtrekkers. 

Binnen  de  gelederen  van  het  Open  Jongerenwerk  Pasatimiqua  kwam in  1976 de  gedachte  naar  voren  een
grootschalig  dorpsfeest  te  organiseren.  De  jongeren  enthousiasmeerden  Plaatselijk  Belang,  de  VVV  en  de
winkeliersvereniging en zo werden al één jaar later, in 1977, de eerste Enterse Dagen gehouden.  drie dagen feest,
waarbij de Enterse noaberschap centraal stond: "Voor en door Enter" was het motto. Buurtbewoners versierden
hele straten, bouwden schitterende wagens voor een feestelijke optocht, zeskampteams gingen de onderlinge
strijd aan. En overal in het dorp verrezen plekken waar het goed zitten en drinken was. 

De Enterse Dagen vonden eerst om de drie jaar en later elke vier jaar plaats, met elke keer een nieuw thema. Het
driedaags feest kreeg volop steun vanuit brede lagen van de bevolking. In 2012 staat de tiende editie op stapel.
Het versterken van de noaberschap staat voorop. Al jarenlang bijt de Enterse Band het spits af. Ook de Pats
Boem Show is een lokale klassieker geworden die formaties als Majafra en Neet Zuuver heeft voortgebracht. Na
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de  feestelijke  optocht  op  de  zaterdagavond  davert  het  dorp  van  het  feestgedruis  in  de  tientallen
buurtonderkomens. Dan viert de oude noaberschap hoogtij. 

Eind  jaren  vijftig  sloot  een  aantal  Enterse  jongens  zich  aan  bij  de  wielerclub  De  Zwaluwen  in  Almelo.
Geïnspireerd door de successen van vedetten als Wim van Est en Wout Wagtmans in de Tour de France wilden
ze  zich  toeleggen  op  het  wielrennen.  De  jongens  begonnen  na  een  verkregen  licentie  van  de  Koninklijke
Nederlandsche Wielren Unie als nieuweling en na verloop van tijd ging je over naar de amateurs. Als nieuweling
was Johan Pluimers gevreesd bij zijn concurrenten. Hij maakte naam door zijn zege in de "Acht van Chaam" in
de  legendarische  ronde van  dit  dorpje  in  1960.  Dit  veroorzaakte  een  golf  van  enthousiasme  in  Enter.  Als
kersverse amateur werd hij één jaar later derde in de Ronde van Overijssel, die vanwege de start en finish in
Rijssen door velen in Enter met belangstelling gevolgd werd. 

Bert  Boom uit  Herike bij  Markelo was een succesvol  amateurwielrenner.  Na zijn huwelijk met een Enterse
"schone"  verhuisde  hij  naar  Enter.  Bert  maakte  deel  uit  van  de  nationale  amateurwielerploeg  en  werd
afgevaardigd  naar  veel  buitenlandse  wielerevenementen  zoals  de  Ronde  van  Tunesië,  de  ronde  van  Oost
Duitsland en vele andere. In Enter kregen de jonge wielrenners een grote supportersschare, die in de weekenden
meereisde  naar  de  criteria.  Door  de  vele  connecties  van  Bert  Boom  werd  in  1966  naast  de  bestaande
amateurronde van Enter een profkoers toegevoegd. Veel bekende profs maakten hun opwachting in Enter, zoals
Peter Post, Eddy Merckx en Jan Raas. Ook Kees Pellenaars  verscheen met zijn ploeg aan de start.  In  1967
maakte Boom kennis met het baanwielrennen, met name het stayeren achter grote motoren. Ook deze discipline
bleek hem goed te liggen en hij werd amateurkampioen van Nederland. Door deze successen werd hij in 1969
afgevaardigd  naar  de wereldkampioenschappen  stayeren  in  Brno in Tsjechoslowakije.  Hier  behaalde  hij  de
regenboogtrui. Bij de huldiging in Enter stond heel het dorp op z'n kop. In de straat waar hij woonde verdrongen
de mensen zich op de kleine balkonnetjes om maar niets te missen. Eén balkon bezweek onder de last, met zeven
gewonden als gevolg waarvan een zeer ernstig. 

Een ander wielertalent uit Enter was Hennie Stamsnijder. Bert Boom nam hem min of meer onder zijn hoede en
stond "Stammie" met raad en daad terzijde. In 1977 zegde deze zijn baan bij de belastingdienst op en legde zich
volledig toe op het wielrennen.  Twee jaar later werd hij Nederlands amateurkampioen op de weg en bij de
veldrijders en tweede bij het wereldkampioenschap veldrijden. Dat leverde hem een profcontract op. Hij werd
vervolgens afgevaardigd naar de Olympische Spelen op het onderdeel tijdrit, nam deel aan de Tour de France in
1980 en 1981 en behoorde tot de nationale top in vrijwel alle disciplines van het wielrennen. In 1981 werd hij
wereldkampioen  veldrijden  in  Tolosa  in  Spanje.  In  Enter  steeg  de  wielerkoorts  naar  grote  hoogten  en  een
geweldige huldiging viel Hennie ten deel. In 1983 veroverde hij voor de eerste keer de Super Prestige Trofee
voor de beste veldrijder  van dat  jaar.  Dit  zou hij  nog drie  keer  herhalen.  Negen keer  werd hij  Nederlands
kampioen. 

In die tijd deed de Ronde van Nederland meermalen Enter aan en op de Enterse Mors werd de "Cros der Azen",
een  profkoers  voor  veldrijders,  verreden.  Nadien  bleek  het  niet  meer  mogelijk  een  profwielerrronde  met
klinkende namen te organiseren zonder grote sponsors. In Enter wordt de herinnering aan het wielerverleden
levend gehouden door een jaarlijkse amateurskoers, de Johan Pluimers Memorial. 

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

De secretarie  van de nieuwe gemeente  was op het  Leyerweert  in Enter  gevestigd.  Na de pensionering van
burgemeester Putman Cramer in 1879 werd er bij de oude pastorie in Enter een gemeentelokaal gebouwd. In
1884 werd in Wierden een nieuw gemeentehuis gerealiseerd. Dit wekte de nodige wrevel op in Enter. Een andere
kwestie zorgde eveneens voor beroering in de gemeenteraad. In Wierden was dokter Idenburg benoemd met een
gemeentelijke toelage. Zeer tegen de zin van de Enterse raadsleden werd in 1894 voor hem een dienstwoning
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gebouwd.  Enter  zat  sinds  dokter  Immink  in  1880  overleden  was  zonder  arts.  De  raadsleden  eisten  ter
compensatie een dienstwoning voor J. Prakken, het nieuw benoemde hoofd van de openbare lagere school. Tot
hun grote woede stemde de gemeenteraad tegen dit voorstel. Na het vertrek van dokter Idenburg uit Wierden in
1909 kwam de dienstwoning vrij. Toenmalig burgemeester Van den Berg vond dat hij maar pover gehuisvest
was  en  probeerde  het  vrijgekomen  doktershuis  als  ambtswoning  te  verkrijgen.  Dit  schoot  de  Wierdense
raadsleden in het verkeerde keelgat. Het gerucht ging dat de burgemeester hier voor een vriendenprijs zijn intrek
zou mogen nemen. De Enterse raadsleden gooiden nog eens olie op het vuur door de burgemeester te steunen,
wat de toch al niet optimale sfeer in de gemeenteraad grondig verpestte. Na alle commotie zag de burgemeester
van de woning af. 

In dit politieke klimaat kwam in Enter het idee naar voren om samen met Enterbroek en Ypelo als zelfstandige
gemeente verder te gaan. De Enterse raadsleden brachte met het oog hierop een bezoek aan de Gedeputeerde
Staten in Zwolle. Hoewel er in de praktijk waarschijnlijk veel problemen zouden zijn, bleken er in principe wel
mogelijkheden voor de vorming van een nieuwe gemeente. Zodoende werd in augustus 1909 een commissie van
negen personen uit de raadsleden en de kiezers opgericht die het afscheidingsproces vorm moest geven. Kort
daarna pleegde Ypelo in de ogen van de Enternaren "verraad" door haar steun aan de afscheidingspoging in te
trekken. Hierdoor werd het draagvlak te klein en ging het hele plan van tafel. Wierden was toch wel geschrokken
van  deze  ontwikkeling.  Enter  kreeg  alsnog  een  eigen  dokter  met  een  gemeentelijke  toelage,  evenals  een
felbegeerde dokterswoning. 

Een klein zakboekje uit 1878 is het enige document dat enig inzicht biedt in de ganzenhandel, die vooral in de
tweede helft van de 19de eeuw in Enter floreerde. Het boekje was van Arend Jan Leestemaker, zoon van de
Enterse dorpsschoolmeester Egbert Leestemaker. Het opschrift "Geese 1878" sloeg niet op een meisje, maar is
de Engelse aanduiding voor ganzen. Arend Jan was de administrateur van de ganzenhandelaren van Enter, die
bekend stonden als het "ganzenkoor" of "de compagnie". 

In de zeventiende eeuw handelden Enternaren al in deze vogels. Rond 1850 werd het grootschaliger. De Enterse
handelaren  kochten  tot  ver  in  Duitsland  ganzen  op,  waardoor  zelfs  de  aanvoer  op  de  befaamde  Coevorder
ganzenmarkt in november 1853 stokte. Het ging jaarlijks om zo'n dertig tot veertigduizend vogels. Die werden
via Rotterdam vooral  naar  Engeland verkocht.  Zo vermeldt  het  zakboekje een reis naar  Goole bij  Hull  van
Leestemaker met J. Freriksen. Ook werden ganzen verhandeld in Noord-Duitsland tot in Pommeren en Berlijn
aan toe. 

De vogels  werden naar het dorp gedreven en in grote troepen naar de Hoge Brink (bij de hervormde kerk)
gebracht. Dat was het verzamelpunt. Vandaar vertrokken de handelaren met de drijvers naar het westen. Er zijn
verhalen dat ze met deze grote groepen ganzen zelfs naar Rotterdam liepen, wat gezien de afstand twijfelachtig
is. Wel gedocumenteerd zijn tochten naar Arnhem en later na uitbreiding van het spoornet naar Deventer en
Goor, waarna de dieren per trein naar Rotterdam of Duitsland werden vervoerd. 

De ganzen moesten onderweg hun voedsel zelf maar bijeen zien te scharrelen langs de wegen. De handelaren
hadden er ook geen moeite mee om ze ergens buitenaf in een vette weide te laten grazen. Als de eigenaar daar
moeilijk over deed, begonnen de heren soms een schijngevecht met elkaar, waarbij volgens de overlevering zelfs
wel eens messen werden getrokken. Terwijl zij zo de aandacht afleidden, vraten de ganzen zich vol. 

Ook in het dorp zorgde de handel voor overlast. De elders aangekochte ganzen kwamen meestal zaterdags in het
dorp aan en werden dan langs de wegen en op de dorpsbleek losgelaten, waar ze het gras opvraten en de bleek
vol uitwerpselen achterlieten, "tot groot ongerief der ingezetenen", aldus burgemeester Dikkers in 1885. Het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 maakte de handel met Engeland en Duitsland vanuit het neutrale
Nederland  onmogelijk.  Na  1918 bleek  dat  de  Engelsen  in  de  oorlogsjaren  kalkoen  hadden  leren  eten.  Dit
betekende het einde van de Enterse ganzenhandel. Maar de herinnering aan de ganzenhandel is niet verdwenen.
De handel en wandel van het Enterse ganzenkoor herleeft jaarlijks tijdens de Enterse Ganzenmarkt. 

In 1832 was erve ’t Reins in het bezit van Carel Jacob ten Zeldam uit Ambt Delden. Het was toen zevenenhalve

hectare groot. De naam was toen ’t Reins.  In 1832 wordt Jan Dikkers, burgemeester te Rijssen, eigenaar van het
Wolves ( en van het Reinds). Op de site cultureelerfgoed.nl onder Twente van de Rijksdient voor het Cultureel

Erfgoed  staat  een  kaart  van  Enter  en  ook  van  het  gebied  rondom de  Kattelaar,  daarop  staat  vermeld  het
Reinsbruck. In een overlijdingsoverzicht van historische kring Wierden zijn in 1885 Gerardus Reins en in 1887
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Maria Reins in de gemeente Wierden overleden. 

Evertje, de kluizenaar van Enter 

Evert Schreurs uit Rijssen trouwde in 1906 op zevenentwintigjarige leeftijd het meisje van zijn dromen. Zijn
vrouw stierf en met haar het ongeboren kind dat voordien hun beider geluk had uitgemaakt. Sedert deze grote
ramp in zijn leven heeft Evert de eenzaamheid gezocht en woonde hij in een hutje te midden van een bos aan de
Rijssenseweg.  In  de  winter  brachten  mensen  hem dekens  en  voedsel.  Hij  is  op  hoge  leeftijd  gestorven  en
bijgelegd in het graf van zijn vrouw te Rijssen. 

Aan de  Rijssenseweg in  Enter  lag tegenover  de  betonfabriek  van  Rohaan een  bos  waarin  een  man in  een
vervallen woonwagen jarenlang een zeer teruggetrokken bestaan leidde. Zijn naam was Evert Schreurs en in de
volksmond werd hij Evertje genoemd. Hij leefde van de vuilnisbelt aan de Rijssenseweg in Enter waar hij zaken
als oud ijzer, kleding en schoenen verzamelde. Hij verkocht de spullen aan handelaren. Het enige contact met de
buurt was zijn dagelijkse gang naar buurman Rohaan waar hij 's middags drieenveertig cent bracht voor een
witbrood dat de bakker daar voor hem achterliet. Het leven van Evertje Schreurs is een toonbeeld van een leven
in armoede in een periode dat er amper sociale voorzieningen bestonden. 

Evert Schreurs was in 1880 in Rijssen geboren. Zijn vader was grondwerker. Na de lagere school vergezelde hij
zijn vader. Ze verrichten veel ontginningswerkzaamheden voor de Nederlandse Heide Maatschappij. Toen zijn
moeder overleed kocht vader een oude woonwagen en een paard, waarmee ze door Oost Nederland en het Duitse
grensgebied rondtrokken. Later kwamen ze in dienst van het Waterschap De Regge. Ze kregen een geregelder
leven en werkten jarenlang bij de ontginning van het Enterveen. 

In 1904 trouwde Evert met Jenneken Jansen en betrok een huurhuis in Rijssen. Hun huwelijk bleef kinderloos.
Zijn vrouw overleed in 1915 in het kraambed bij de bevalling van hun eerste kind. Vader Schreurs had in overleg
met de gemeente Wierden een vaste standplaats gekregen voor zijn woonwagen in het bos bij Rohaan. Hij had
het werk naast de deur. Na het overlijden van zijn vrouw ging Evert hij bij zijn vader in Enter wonen en bouwde
daar een primitieve hut waar hij tot zijn dood zou blijven. Zijn vader overleed in 1936. Evert vermeed het contact
met mensen en zonderde zich af. Jongeren uit de omgeving vielen hem met pesterijen lastig. Dit liep zo uit de
hand dat  de politie  het  bos omsingelde  en  alle  raddraaiers  oppakte.  Hierna  werd  Evertje  volledig met  rust
gelaten. 

De kluizenaar at zeer eenzijdig: aardappelen of groente kwamen niet meer voor op zijn menu. Zijn maaltijden
bestonden uit witbrood, dat hij overlangs middendoor sneed en voorzag van reuzel. Af en toe kocht hij bij de
slager een varkenskop die hij kookte op een oud kacheltje in de buitenlucht bij zijn onderkomen. Water haalde
hij uit de Elsgraven, de beek die dicht langs zijn hut liep. Hierin waste hij ook af en toe zijn ondergoed. In 1957
werd de AOW ingevoerd. Voor Evert precies op tijd, want de vuilnisbelt werd verplaatst ver buiten Enter. Evert
wantrouwde banken en bewaarde al zijn geld in zijn oude huisje. Toen hij in 1963 opgenomen werd in het
ziekenhuis vond men negenduizend gulden in een oude sok en nog voor tweeduizend gulden muntgeld in een
kistje onder zijn bed. In februari 1965 is hij overleden in het ziekenhuis in Almelo op vijfentachtigjarige leeftijd.

Hendrik Bloemendaal 

1913-1992”

Burgemeester van Enter" 
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Hendrik Bloemendaal (Notter 1913) begon in 1938 aan de Enterveenweg een boerenbedrijfje. Zijn buurman in
Notter waarschuwde voor de verhuizing naar Enter: "Hendrik,  iej komt der neet  tusken biej die Eantersen."
Na één jaar zat Hendrik in een vijftal verenigingen en was hij opgenomen in de Enterse samenleving. 

In 1953 werd hij namens de ARP gekozen in de gemeenteraad van Wierden. Dertig jaar zou Bloemendaal zijn
stempel  op de Wierdense  gemeentepolitiek drukken.  Al snel  wist  menig Enternaar  de weg naar  Hendrik  te
vinden. Als er een bouwvergunning of iets anders nodig was, bemiddelde Hendrik. Hij had een groot netwerk en
hielp menige  ambtelijke hobbel te slechten,  wat hem veel  dankbare Enternaren (en kiezers)  opleverde.  Zijn
redenaarstalent  was  legendarisch.  Hij  was  geschoold  in  het  spreken  in  het  openbaar  in  de  hervormde
jeugdvereniging in Rijssen. Op 21-jarige leeftijd haalde hij in zaal Tivoli in Utrecht een eerste prijs met de
voordracht "Eliza's vlucht uit de Negerhut van oom Tom". Toespraken in enigszins "gezwollen" taalgebruik,
doorspekt met Bijbelteksten waren zijn handelsmerk. 

In 1966 werd Bloemendaal wethouder voor de ARP in Wierden. Hij gaf zijn baan als vertegenwoordiger voor
melkfabriek Eerdmans in Rijssen op en stortte zich op het parttime wethouderschap, een baan die hem op het lijf
was geschreven. Als portefeuillehouder Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting onderhandelde hij met boeren
over  aankoop van  gronden.  Onmogelijk  geachte  grondtransacties  kwamen  tot  stand.  Als  de  sigaren  en  het
"gleaske" op tafel kwamen, was de zaak beklonken. Hij kon het heel goed vinden met zijn collega wethouder
Nollen van de KVP, ook van boerenafkomst, woonachtig in de Grimberg in Notter. 's Morgens haalde Hendrik
collega J.G. Nollen (die geen rijbewijs had) op en samen reden ze naar het gemeentehuis in Wierden. Onder het
"bronsgroen eikenloof" van de Grimberg, zoals Hendrik het noemde, werd menig collegeberaad gevoerd zonder
de burgemeester. 

De verhouding met burgemeester Mr. E.D. Maaldrink was toch al moeilijk. Hendrik liet zich niet sturen en ging
volledig zijn  eigen  gang.  Toen Maaldrink in de declaraties  van Bloemendaal  onregelmatigheden meende te
ontdekken, weigerde hij die te ondertekenen. De kwestie liep hoog op. De kemphanen werden in Zwolle op het
provinciehuis bij de Commissaris van de Koningin ontboden, waar Bloemendaal gelijk kreeg. Daarna spraken
Bloemendaal  en  de  burgemeester  jaren  niet  met  elkaar.  De  rust  keerde  terug  op  het  gemeentehuis  toen
Maalderink werd opgevolgd door burgemeester Ane Lieuwen, met wie Bloemendaal goed overweg kon. 

Toen in 1978 een afdeling van het CDA in Wierden werd opgericht, doemden er donkere wolken op aan de
politieke horizon van wethouder Bloemendaal. Het fusieprotocol van het CDA in Wierden kende een clausule
dat raadsleden en wethouders niet ouder dan 65 jaar mochten zijn bij het begin van een nieuwe ambtsperiode.
Bloemendaal moest daarom in 1982 het veld ruimen. Hij liet al ruim van tevoren weten dat hij er niet aan dacht
zich vrijwillig terug te trekken. Steevast goed voor twee raadszetels, dreigde hij met een eigen lijst. Uiteindelijk
besloot hij in overleg met zijn echtgenote Dina zich neer te leggen bij zijn afscheid. In zijn 16 jaar als wethouder
had hij veel tot stand gebracht. Bloemendaal werd bij zijn afscheid benoemd tot ridder in de orde van Oranje
Nassau. 

Vier jaar later werd hij door het CDA als een soort "lijstduwer" ergens onderaan de kieslijst gezet. Tot grote
schrik van het bestuur bleek zijn aanhang nog zo groot dat hij met voorkeurstemmen werd gekozen. Dankzij
afschaffing van de maximale leeftijdsgrens van 65 jaar, nam Hendrik tegen de zin van het partijbestuur toch zijn
zetel in. Bestuurlijke invloed had hij niet meer, maar hij genoot van iedere raadsvergadering. In 1992 overleed
Bloemendaal op 79-jarige leeftijd. De Entersen herinneren zich hem als "Hendrik van de Hofstêê", de man die
stond voor de Enterse zaak, de ongekroonde "burgemeester van Enter".

Molen van Dissel 
1829 

Windvang en molendwang
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Al aan het begin van de vijftiende eeuw stond er een molen in Enter. Eigenaar was de heer van Saasvelt. De
molen stond ver buiten de bebouwde kom aan de huidige Ypeloweg op de molenbelt dicht bij de Regge. Het was
een zogenaamde  stenderkaste. Het molenhuis met de wieken was bevestigd aan een zware verticale paal, de
stender, en kon met behulp van kruipalen en kettingen in en uit de wind gedraaid worden. De molenaar van de
Entermolen woonde in wat de Entersen het "Duutse hoes" (Plas-Jente) noemden. Bouwheer Frans Jozef Lokamp
uit Ahaus liet het huis in Duitse vakwerkbouw optrekken. 

Het recht van windvang was sinds de twaalfde eeuw voorbehouden aan de landheer. Het was een hoogheerlijk
recht. In Enter had de Bisschop van Utrecht het recht van windvang dat hij in leen had afgestaan aan de heer van
Saasfelt. Afhankelijk van de grootte van een gemeenschap waren er één of meerdere molens. In Enter werd tot
de Franse Tijd maar één molen toegestaan waar alle inwoners verplicht waren hun graan te laten malen. Daarna
werd de molendwang afgeschaft. 

De beloning van de molenaar  voor het  malen van het  aangeboden graan  bestond uit  het  scheppen van een
bepaalde hoeveelheid meel uit de zak waarin het meel opgeborgen was. Dit was in het algemeen 1/32 deel. In de
gemeenteraad werd in 1823 geklaagd dat de mulder in Enter hiermee de hand lichtte en soms wel 1/16 deel
schepte. Het scheploon werd in de schepkist gedaan die voorzien was van dubbele sloten. Eén voor de molenaar
en één voor commies van de belasting. Als de kist vol was moest er afgerekend worden. De belasting op het
gemaal was in de Tachtigjarige Oorlog ingevoerd omdat de overheid in geldnood zat. 

Op 13 juli 1829 kreeg Frans ter Halle koninklijke goedkeuring voor het oprichten van een tweede "koornmolen"
in  Enter.  Deze  molen  verrees  op  de  huidige  kruising  van  de  Prins  Bernhardlaan  met  de  Disselsweg.  Als
molenaarsknecht was bij Ter Halle in dienst Jan Herm Distel uit Ambt Delden. Toen Ter Halle in 1849 overleed
kwam de molen in het bezit van de familie Distel. Deze molen was een heel andere molen dan de molen op de
Mors. Het was een achtkantige bergmolen met twee koppels maalstenen, gebouwd op een kunstmatige heuvel.
Een koppel maalstenen bestond uit een "ligger" en een "loper". 

Op 2 oktober 1852 trof een hevige storm het dorp Enter. De kap en de roeden van de molen van Distel werden
hierbij afgerukt en ook het binnenwerk liep grote schade op. Bij een volgende zware storm op 7 december1868
waaide de hele stenderkast op de Mors omver en werd geheel verbrijzeld. In 1869 kreeg eigenaar Brinkwerth
toestemming een nieuwe molen te bouwen aan het Noordeinde van de Dorpsstraat. Beide molens kregen ook met
brand te maken. In 1918 brandde de molen van eigenaar Bouwhuis in het Noordeinde af en in 1923 de molen
van  Distel.  Distel  herbouwde  de  windmolen  niet,  maar  stichtte  een  mechanisch  aangedreven  maalderij.
Bouwhuis daarentegen liet met materialen van een afgebroken molen uit Albergen de windmolen nog weer
opbouwen.  Maar  de concurrentie  van  de  mechanisch  aangedreven  maalderijen  werd  hem te groot.  In  1932
verdween de laatste windmolen als beeldbepalend bouwwerk uit Enter.

De verhouding met Wierden
De Franse Tijd bracht in staatkundig opzicht grote veranderingen teweeg. Er kwam een einde aan het richterambt
Kedingen. De marken Enter en Rijssen vormden vanaf 1811 de gemeente Rijssen en de marken Hoge Hexel,
Notter, Zuna, Rectum, Ypelo en Wierden de gemeente Wierden. Door een grenswijziging kwamen Enter en
Enterbroek  in  1818  bij  de  gemeente  Wierden.  Deze  aanpassing  ging  dwars  door  de  sociale  en  kerkelijke
gebondenheid heen. Een aanzienlijk aantal Entersen ging nog in Rijssen naar de kerk. Boeren verhandelden hun
vee in Rijssen op de markt.  Huwelijken tussen jongens en meisjes uit Enter  en Rijssen waren talrijk.  Deze
verbondenheid met Wierden ontbrak geheel. Er was amper een fatsoenlijke wegverbinding tussen Wierden en
Enter. Bovendien telde Enter indertijd meer inwoners dan Wierden. Deze verhouding is pas in de tweede helft
van de 19de eeuw gewijzigd. De gemeentelijke herindeling legde de basis van jarenlange politieke spanningen
tussen beide dorpen.

De secretarie  van de nieuwe gemeente  was op het  Leyerweert  in Enter  gevestigd.  Na de pensionering van
burgemeester Putman Cramer in 1879 werd er bij de oude pastorie in Enter een gemeentelokaal gebouwd. In
1884 werd in Wierden een nieuw gemeentehuis gerealiseerd. Dit wekte de nodige wrevel op in Enter. Een andere
kwestie zorgde eveneens voor beroering in de gemeenteraad. In Wierden was dokter Idenburg benoemd met een
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gemeentelijke toelage. Zeer tegen de zin van de Enterse raadsleden werd in 1894 voor hem een dienstwoning
gebouwd.  Enter  zat  sinds  dokter  Immink  in  1880  overleden  was  zonder  arts.  De  raadsleden  eisten  ter
compensatie een dienstwoning voor J. Prakken, het nieuw benoemde hoofd van de openbare lagere school. Tot
hun grote woede stemde de gemeenteraad tegen dit voorstel. Na het vertrek van dokter Idenburg uit Wierden in
1909 kwam de dienstwoning vrij. Toenmalig burgemeester Van den Berg vond dat hij maar pover gehuisvest
was  en  probeerde  het  vrijgekomen  doktershuis  als  ambtswoning  te  verkrijgen.  Dit  schoot  de  Wierdense
raadsleden in het verkeerde keelgat. Het gerucht ging dat de burgemeester hier voor een vriendenprijs zijn intrek
zou mogen nemen. De Enterse raadsleden gooiden nog eens olie op het vuur door de burgemeester te steunen,
wat de toch al niet optimale sfeer in de gemeenteraad grondig verpestte. Na alle commotie zag de burgemeester
van de woning af. 

In dit politieke klimaat kwam in Enter het idee naar voren om samen met Enterbroek en Ypelo als zelfstandige
gemeente verder te gaan. De Enterse raadsleden brachte met het oog hierop een bezoek aan de Gedeputeerde
Staten in Zwolle. Hoewel er in de praktijk waarschijnlijk veel problemen zouden zijn, bleken er in principe wel
mogelijkheden voor de vorming van een nieuwe gemeente. Zodoende werd in augustus 1909 een commissie van
negen personen uit de raadsleden en de kiezers opgericht die het afscheidingsproces vorm moest geven. Kort
daarna pleegde Ypelo in de ogen van de Enternaren "verraad" door haar steun aan de afscheidingspoging in te
trekken. Hierdoor werd het draagvlak te klein en ging het hele plan van tafel. Wierden was toch wel geschrokken
van  deze  ontwikkeling.  Enter  kreeg  alsnog  een  eigen  dokter  met  een  gemeentelijke  toelage,  evenals  een
felbegeerde dokterswoning.

Bello 
1910 

Opheffing van het isolement

Voor  Enter  was  29  april  1910  een  gedenkwaardige  dag.  Op  die  dag  werd  de  Lokaalspoorweg  Neede-
Hellendoorn geopend en daarmee kreeg Enter aansluiting op het landelijke spoorwegnet. Er werd veel verwacht
van deze verbinding. Enter was eindelijk uit zijn isolement verlost. Naast een goederentrein reed er dagelijks vier
keer een passagierstrein, met de bijnaam Bello, op en neer. In Enter werd een parodie bedacht op het nieuwe
vervoermiddel in de vorm van een volksrijmpje:

Lange lange leampe

achter in de keampe

het hef gen kop

en het hef gen gat

roa, roa wat is dat?

In 1899 richtten onder anderen G. Salomonson Hzn., directeur van de Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal en
G.J. Jannink, directeur van de Twentse Stoombleekerij in Goor, een comité op met als doel de aanleg van een
stoomtramweg tussen Neede en Hellendoorn. De heren wilden op die manier de aanvoer van steenkolen voor
hun fabrieken en de afvoer van de producten bespoedigen. Om de minister te bewegen een renteloos voorschot te
geven voor de aanleg werd ook de ontwikkeling van het lokale personen- en goederenvervoer onder de aandacht
gebracht en de ontwikkeling van de streek als geheel. De gemeente Wierden nam voor f 25.000,‒ deel aan de
onderneming. Het duurde nog tot 1908 duren voordat er met de aanleg werd begonnen. De aanlegkosten waren
toen al behoorlijk uit de hand gelopen. Er was bijvoorbeeld niet voorzien dat Enter een station zou krijgen. 

De spoorverbinding bood de mogelijkheid veel sneller dan voorheen te reizen. Als je om 8 uur 's morgens met de
eerste  trein  vertrok  uit  Enter  kon  je  om  11.30  uur  in  Rotterdam  zijn.  Voor  de  ganzenhandel  zou  de
spoorwegverbinding  een  grote  stimulans  geweest  zijn,  maar  daarvoor  kwam  de  aanleg  te  laat  De  Eerste
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Wereldoorlog betekende de nekslag voor de ganzenhandel, maar was even goed voor de spoorlijn een domper.
Door de kolenschaarste werd het aantal treinen verminderd tot twee per dag. Het zou tot 1921 duren voordat er
weer  vijf  treinen  per  dag  reden.  Enter  heeft  in  bescheiden  mate  geprofiteerd  van  de  treinverbinding.  Het
betekende vooral  een stimulans voor de distributie van klompen en producten uit  de pluimveeslachterij  van
Marcus Samuel. Aannemers, smederijen en andere zelfstandigen konden eenvoudiger materialen aanvoeren. 

Maar het volume van het personen- en goederenvervoer bleef ver achter bij de prognoses, zodat steeds meer
halteplaatsen gesloten werden. Elsenerbroek bijvoorbeeld in 1923 al. Het aantal reizigers in de treinen bedroeg
meestal niet meer dan tien per dag. Het vervoer per trein kreeg steeds meer concurrentie van de vrachtauto en
autobus die de klanten veel flexibeler konden bedienen. De crisisjaren betekenden het einde voor de lijn en in
1935 werd het faillissement uitgesproken. De lijn bleef daarna nog tot 1937 in gebruik voor het vervoer van
goederen. Daarna werden de rails opgebroken.  

Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan

In 1830 trouwt Berend Jan Mekenkamp uit   Deldenerbroek met Gerritdina Scholten Effink uit Enter. In 1835
koopt  hij  van  de  erven  Hendrik  Keyzer  een  kruidenierswinkel  annex  kleermakerij  op  de  plek  waar  nu
Dorpsstraat 34 is. 

In  1847 komt de  broer  van Berend  Jan ook naar  Enter.  Hermannus  Mekenkamp trouwt dan met  Hendrika
Drosten, een dochter van de smid Drosten, een voorganger van de latere smid Rutenfrans.

Geboortehuis van Hermannus en Johannes Mekenkamp, Dorpsstraat 36. Aan de linkerkant was de tapperij De
Halve Maan.

Hermannus  is  ook  kleermaker  en  koopt  het  pand  naast  zijn  broer  Berend  Jan  (nu  Dorpsstraat  36  Geert
Hairstyling). In 1853 overlijdt Jan Drosten, de schoonvader van Hermannus Mekenkamp.
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In de tapperij van Hermannus worden de goederen van Jan Drosten geveild door Izaak Blijdenstein notaris te
Wierden. In de akte van de notaris wordt de naam van de tapperij genoemd. Het is de “Halve Maan”. In de loop
van 1853 wordt het plan van verdeling van de marke Enter Koninklijk goedgekeurd. Er komt een commissie die
de verdeling moet uitvoeren. Voorzitter wordt Putman Cramer de burgemeester van Wierden. Van Mekenkamp
wordt een kamer gehuurd waar de commissievergaderingen plaatsvinden. Bijna duizend hectare markengrond
moet  verdeeld  worden.  Het  is  heidegrond,  broekweiland,  moerassen  en  water.  Het  is  een  megaklus.  Alle
deelgerechtigden moeten geregistreerd worden. Er worden kaarten gemaakt.  Alle grond moet geclassificeerd
worden en opgemeten door en landmeter. 

Een aantal bijzondere punten uit het plan van verdeling:

 De in en om het dorp Enter gelegen brandgaten zullen kosteloos aan de gemeente Wierden worden
overgedragen.

 Er  zal  grond  worden  aangewezen  voor  twee  bleken,  ieder  een  derde  bunder  groot.  Deze  zullen
eigendom van de marke blijven.

 Er zullen goede losplaatsen worden aangewezen voor de schipperijen alsmede genoegzame ruimte voor
het bouwen en repareren van schuiten.

 Grond ter grootte van tien bunders zal onverdeeld blijven en onder behoorlijk opzicht ten meesten nutte
der inwoners van Enter geadministreerd worden.

De tapperij  van  Mekenkamp heeft  goede  tijden.  Veel  mensen  moeten  zich  melden  bij  de  commissie.  In  de
wachttijden die er ontstaan zitten ze in de Halve Maan. Ook het hulppostkantoor dat in 1853 in Enter geopend
werd heeft een vliegende start. Honderden brieven worden verstuurd tijdens de vier jaar durende verdeling. Er
doen zich andere problemen voor. Het oude markenboek bijvoorbeeld is in het “oude handschrift” geschreven en
bevat veel gegevens over deelgerechtigden. De commissieleden kunnen dit niet lezen. In  Deventer wordt een
deskundige gevonden die het markenboek gaat vertalen.

Omdat er ook markegronden worden toegewezen aan de overkant van de Regge aan inwoners van het dorp moet
er een brug komen want men kon het niet maken dat de deelgerechtigden door de “Lange Voorden” moesten
waden. Er komt een brug met een “hameigebint” dat is een ophaalbrug. Tijdens  de bouw bleek ineens dat de
marke en de gemeente goedkeuring van de Provintie en het Rijk nodig had en de bouw werd stilgelegd. Na de
nodige  aanpassingen  en  als  het  duidelijk  is  dat  de  schipperij  vrije  doorgang  krijgt  mag de  brug afgebouwd
worden.

De eerste generatie Mekenkamp overlijdt in de jaren zeventig van de 19e eeuw. De nieuwe generatie Hermannus
en  Johannes  Mekenkamp worden  in  1884 en  1888 geboren.  Omdat  kleermakers  werken  met  zgn  “poppen”
 krijgen ze dus in Enter de bijnaam “Pop’n-Mans” en “Pop’n-Jans”. De laatste schippers in Enter drinken in het
begin de van de vorige eeuw na thuiskomst op zaterdagavond nog een borreltje bij “Pop’n-Mans. De vrouw van
“Pop’n-Mans” heeft een eind gemaakt aan de tapperij.

Joodse begraafplaats Goor
De Joodse begraafplaats in  Goor bestaat al sinds 1720. De dodenakker bevindt zich achter Molenstraat 12-14, de
toegang is aan een zijstraatje waar de Molenstraat overgaat in de Hengevelderweg. Hij wordt onderhouden in
opdracht van de gemeentelijke overheid. Er zijn nog zesenzestig grafstenen aanwezig. Enkele zijn vernield en
andere zijn gerestaureerd, waaronder een bijzonder exemplaar van gietijzer. Een heel enkele maal wordt hier nog
begraven, de nieuwste steen dateert van 2008. 
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Sinds 1970 staat er op de begraafplaats een gedenkteken voor allen uit de Goorse Joodse gemeenschap die door
de Nazi's zijn weggevoerd en vermoord. Het bevat de volgende tekst:

DIE GELIEFD EN BEMIND WAREN TIJDENS HUN
LEVEN ZIJN OOK IN DE DOOD NIET GESCHEIDEN
DE EEUWIGE HEEFT GEGEVEN, DE EEUWIGE HEEFT
GENOMEN, DE NAAM DES EEUWIGEN ZIJ GELOOFD.
TER BLIJVENDE NAGEDACHTENIS AAN ONZE
BROEDERS EN ZUSTERS DIE GEDURENDE DE 2DE
WERELDOORLOG DOOR DE DUITSE TERREUR UIT ONS
MIDDEN WERDEN WEGGERUKT.
EEUWIGE GEDENKE HEN TEN GOEDE.

Hoewel de Staten van Overijssel in de achttiende eeuw de vestiging probeerde tegen te gaan, hadden de lokale
autoriteiten in Goor geen problemen met de aanwezigheid van enige Joodse families. In de negentiende eeuw
groeide de Joodse gemeenschap sterk. Er was een  synagoge die gezamenlijk gebruikt werd met de Joden van
Markelo en Diepenheim. Een Joodse school was er niet, maar wel een godsdienstonderwijzer. 
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Gietijzeren grafmonument

Joden drukten  in  die  tijd  een  stempel  op de  Goorse  samenleving,  zo richtte  G.  Salomonson de Twentsche
Stoombleekerij op en bracht een Joods gemeenteraadslid het begin twintigste eeuw door zijn bijzonder optreden
tot  landelijke  bekendheid.  In  de  jaren  dertig woonden  er  een  vijftigtal  Joden,  waaronder  enkele  Duitse
vluchtelingen in Goor.  Van de Joodse inwoners overleefde tweeenzestigeneenhalf  procent de nazi-bezetting,
voornamelijk door onder te duiken. Het eerste slachtoffer was de bejaarde vrouw van een huisarts, ze werd in
1941 bij een overval aan haar deur door een bende fascisten, waaronder leden van de NSB, zodanig mishandeld
dat zij door een dodelijke hartaanval getroffen werd. Elders in Goor vond op dezelfde dag de plundering plaats
van een Joodse winkel door dezelfde troep mannen, afkomstig uit Hengelo en Enschede. De lokale synagoge aan
de Schoolstraat overleefde de bezettingstijd vrijwel ongeschonden, ondanks de inbeslagneming van de Tora-
rollen. Desondanks verdween het religieus-joodse leven vanaf 1948 uit Goor, toen de Israëlitische gemeente bij
de Nederlands-Israëlitische gemeente van Enschede gevoegd werd.
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Synagoge te Goor, naast De Ster

Tijs Lammerink

Tijs Lammerink beseft al jong dat het niet zijn ambitie was de rest van zijn leven als knecht van zijn oudere
broer te slijten. Op zijn twintigste begon hij een linnenhandeltje en reisde hij om zijn handel aan de man te
brengen. De handel kocht hij van Twentse boeren rondom Usselo. Al spoedig ging hij naar Amsterdam om daar
kleine hoeveelheden linnen te verkopen. Dankzij zijn spaarzame boerenaard bouwde hij langzaam een beetje
kapitaal  op,  maar  na  vijf  jaar  was  het  nog  altijd  zo  weinig  dat  toen  hij  zag  dat  er  in  Usselo  voor  het
dorpsschooltje een meester werd gezocht, hij zich aanmeldde. Er werd Tijs een examen afgenomen door twee
schoolhoofden. Hij werd competent geacht en ontving een certificaat. Het was een eenvoudig schooltje waar de
kinderen ’s winters hout moesten meebrengen om de houtkachel in de hoek van het lokaal te laten branden.
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Op 12 juli 1800 werd hij als schoolmeester aangesteld aan de school te Usselo, voor de Geerdinkzijde en de
Helmerzijde, voor een provinciaal traktement van vijfentwintig gulden per jaar. Ook kreeg hij het schoolgeld, dat
in Usselo twee gulden per kind was. Tijs Lammerink hoefde alleen in de wintermaanden les te geven omdat in
de zomer de kinderen op de boerderijen werkten. In de zomermaanden kon hij zijn linnenhandeltje uitbouwen.

Naast het weven van linnen was in Enschede  in de achttiende eeuw het weven van bombazijn ingevoerd, een
weefsel oorspronkelijk uit zijde, kameelhaar en katoen, later uit zijde en kamgaren, maar daarna een weefsel met
grijs  linnenketting en  ongetwijnd katoenen inslag.  Het werd gebruikt  voor voering, onderkleding,  kielen en
dergelijke. De Enschedese bomzij of bombazijn is lange tijd in een groot deel van Nederland een bekend en
geliefd product geweest.

Tijs  Lammerink  beeindigde  in  1810  zijn  loopbaan  als  schoolmeester  om  zich  volledig  op  de  handel  in
bombazijn, linnen en katoen toe te leggen. De katoen kwam uit de Levant, Egypte en Cyprus; de balen werden
verpakt  in  dierenhuiden.   Nadat  de  onafhankelijkheidsoorlog  in  Amerika  was  afgelopen,  steeg  de
katoenproductie in de Zuidelijke Staten explosief. Het klimaat en de slavenarbeid maakten de Verenigde Staten
in  korte  tijd  wereldleider  in  de  katoenproductie.  In  1790  produceerden  de  VS  vierduizend  balen,  in  1801
honderdduizend balen en in 1840 twee komma twee miljoen balen.

In 1808 vestigde Lammerink zich met zijn vrouw op De Horste in Twekkelo. Na de nederlaag bij Leipzig op 19
oktober 1813 trok het leger van Napoleon zich terug naar Frankrijk, achtervolgd door Pruisen en Kozakken.
Op18  november  1813 werd  Enschede  bevrijd  door  de  Kozakken.  ’s  Middags  bond een  groep  van  vijftien
Kozakken hun paarden vast aan de hekpalen van het Blijdensteinhuis. Maire Jan Bernard Blijdenstein was zo
vooruitziend geweest de ingezetenen van Enschede en Lonneker te verplichten haver, hooi en stro te leveren.
Want hij had het leger zien naderen. Een luitenant van de Koninklijke Pruisische Cavalerie had bericht gestuurd
dat hij voor zijn manschappen driehonderd ellen blauwlaken,  honderd paar  laarzen, honderd paar sporen en
vijftig paardenbitten nodig had. Alle Franse beambten waren Overijssel uit gevlucht. Op 18 november was de
Sint Maartensmarkt en diezelfde middag en avond zetten de Kozakken het op een drinken en dansten met de
Enschedese dochters, waarbij een meisje het leven liet. De Franse vlaggen werden binnengehaald.

Toen Willem 1 koning werd en de algehele handel opbloeide, besloot Tijs Lammerink naar de stad te verhuizen.
Op een openbare veiling kocht hij ‘bij de derde kaars’ op 27 januari 1815 herberg De Swaane aan de Markt 5 in
Enschede. Het pand werd later bekend als de Gouden Pollepel en is nu bekend als café De Kater. De herberg
functioneerde als sociëteit. Ook begon Tijs een winkel waar hij koffie, thee, suiker, rijst, tabak, erwten, bonen,
kaas, olie, stijfsel, zout, stroop, chicorei, levertraan en dergelijke verkocht. Kortom een grutterswinkel. Daarnaast
bleef hij werken als fabriqeur. Enkele jaren later kocht hij ook het pand dat aan de achterkant grensde, aan de
Walstraat, en begon een ververij met enkele verfkuipen. Hij hield ook Suratte- en Georgiakatoen op voorraad.

Als fabriqeur leverde hij bomzij, laken-bomzij, diempt, gansoogen, keper, marseljes, pietkee, pilou, servetgoed
en vijfschacht. Hij leverde waar in zes kleuren: bruin, geelbruin, asgrauw, olijfkleur, zilverkleur en zwart. Als
verfstoffen werden gebruikt namen van producten die je tegenwoordig niet meer hoort, campêchehout, geelhout,
koperrood, azijn, sumak, quercitron.

Enschede had tussen de twee- en drieduizend inwoners. De mest werd uitgespreid op de Oude Markt. In 1820
verdronk er nog een paard in de mestvaalt voor de herberg.  Tijs werkte zich een slag in het rond. Hij was
winkelier, fabriqeur, inkoper, verkoper, expediteur, boekhouder, correspondent, kassier en reiziger tegelijk. In
een tilbury reisde hij naar het westen, naar de Zaanstreek, Schagen, Edam, Haarlem, Leiden.  Op een van zijn
reizen naar Amsterdam ging zijn dochter Bertiena mee. Zij ontmoette onderweg Jan Frederik Scholten. Op 29
september  1838  trouwden  ze.  De  schoonzoon  kwam  in  het  bedrijf  en  de  naam  van  het  bedrijf  werd  Tijs
Lammerink en Zoon. Tijs Lammerink stierf op 19 januari 1845 op zeventigjarige leeftijd.

Schoonzoon Jan Frederik besteedde niet  al  zijn tijd aan het  bedrijf  van zijn schoonvader.  In  Enschede was
Scholten een nieuwkomer, maar in Almelo was het gevestigde naam. De Scholtens vormden een bastion van
fabrikantenmacht, dat ontevreden arbeiders het familiegraf in Almelo vernielden. Jan Frederik bleef, terwijl hij
in het bedrijf van zijn schoonvader in Enschede werkte, compagnon van zijn twee broers bij gebroeders Scholten
in Almelo, dat in die tijd na de firma  Salomonson in Nijverdal de grootste textielfabriek in Nederland was. Hij
sloot na het overlijden van Tijs Lammerink onmiddellijk de winkel op de Markt 5 en legde zich toe op het
uitbouwen van het Enschedese bedrijf.
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Almelo was aan het begin van de negentiende eeuw een veel belangrijker stad dan Enschede. Die zou pas aan het
eind van de negentiende eeuw een leidende textielstad worden. In 1862 had Enschede nog een koeherder die ’s
morgens de koeien van de burgerij mee naar de weiden buiten de stadsgrachten nam en ze ’s avonds terugbracht.
In 1869 werden er op de najaarsmarkt nog tussen de driehonderd en vierhonderd schapen aangevoerd. Dat was
Enschede honderdvijftig jaar geleden.

Tussen 1862 en 1905 groeide Enschede van veertienduizend naar zesenveertigduizend inwoners. In 1915 waren
er al zestigduizend inwoners en in 1935 bijna negentigduizend. Binnen een tijdspanne van twee generaties werd
de stad meer dan zes keer zo groot. En het familiebedrijf van de Scholtens groeide minstens zo hard mee. Het
goede contact en de goede contracten met de Nederlandse Handel Maatschappij hielpen, maar de belangrijkste
aanjager  van de modernisering en groei was, naast de afschaffing van accijns op brandstoffen en de komst van
de spoorlijnen, waarschijnlijk de grote stadsbrand van 1862. Nog geen vijftig jaar na die brand was van Heek &
Co. het  grootste  bedrijf,  de Twentsche  Bank de grootste  bank van Nederland  en Enschede na Lancaster  in
Engeland het grootste textielproducerende centrum van de wereld.

De zuivelfabriek 
1915 

Landbouwcoöperaties

De landbouw was eeuwenlang de belangrijkste bron van bestaan op het platteland. De landbouwbedrijven in Den
Ham en Vroomshoop waren veelal klein van omvang, met uitzondering van enkele grootgrondbezitters en later
ook de  veenkoloniale  boeren.  De meesten  hadden  een  armoedig  bestaan.  Veel  boeren  hadden  daarom een
nevenberoep.  De  producten  van  de  bedrijven  waren  vroeger  in  de  eerste  plaats  bestemd  voor  de  eigen
levensbehoefte. Als men producten over had, dan werden die veelal verkocht op de plaatselijke markt, met name
op de Brink in Den Ham. Vanwege de armoede waren er weinig kopers. Handelaren kochten de producten voor
een zacht prijsje op. Plaatselijke notabelen, zoals de burgemeester, de huisarts, de notaris, probeerden het lot van
de boeren te verbeteren door hen te laten samenwerken in coöperaties.  Deze samenwerking in coöperaties kreeg
vooral gestalte op het vlak van de zuivel, kredietverstrekking en de aan- en verkoop van landbouwproducten en
-benodigdheden, zoals veevoer en kunstmest. 

Al vóór 1900 was er zowel in Den Ham als in Vroomshoop een particulier roomboterfabriekje: De Volharding
aan de Brink in Den Ham en  De Eendracht aan de Tonnendijk in Vroomshoop. Tot grote bloei zijn ze niet
gekomen. In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog (1914-1918 ) was er veel ongenoegen bij de zelfkarnende
boeren over de opbrengst van hun producten, terwijl anderen ontevreden waren over de uitbetalingen van de
boterfabriekjes. Op verzoek van de ledenvergadering van de landbouwvereniging  Vroomshoop en Omstreken,
waarvan ook veel Hammer boeren lid waren, werd onderzoek gedaan naar het stichten van een gezamenlijke
zuivelfabriek. Burgemeester W. Beukenkamp, voorzitter van deze landbouwvereniging, speelde, samen met de
huisarts P.J. van Brakel, een belangrijke rol in dit onderzoek. Op 12 maart 1914 vond de oprichtingsvergadering
plaats. De 240 aanwezigen besloten unaniem tot oprichting van een Coöperatieve Stoomzuivelfabriek in Den
Ham. De stichtingskosten werden geraamd op f 30.000,‒. De fabriek aan de Dorpsstraat  kreeg de naam  De
Eensgezindheid. Tot directeur werd benoemd de heer G. Posthumus uit Wanneperveen. In zijn sollicitatiebrief
meldde hij  "vrij  te  zijn  van sterke  drank en nationale  militie".  De fabriek  had  de eerste  acht  jaar  nog een
petroleumverlichting. Het aantal leden en leveranciers groeide snel: in 1920 waren er dat al achthonderd. Zij
leverden toen ruim 4.000.000 kg melk. In 1982 toen alle melkbussen waren vervangen door melkkoeltanks was
de  melkaanvoer  50.000.000  kg  melk.  Dit  gebeurde  door  260  veehouders.  Bijzonder  was  dat,  hoewel  alle
melkritten openbaar werden aanbesteed, er voor één melkrit een uitzondering werd gemaakt. Op verzoek van de
hervormde diaconie werd, om sociale redenen, één melkrit toergewezen aan de gebroeders Pellewevers.  Die
hielden dat drieenveertig jaar lang vol. Aanvankelijk werd de melk verwerkt tot boter en melkpoeder; vanaf 1953
werd er volop kaas gemaakt in de nieuwgebouwde kaasfabriek. In de jaren zeventig en tachtig vonden er in de
zuivelwereld  om  economische  redenen  vele  fusies  plaats.  Eind  1983  besloot  de  zuivelcoöperatie  De
Eensgezindheid toe te treden tot de regionaal werkende zuivelcoöperatie  Coberco te Zutphen. De kaasfabriek
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bleef nog in productie tot 1 april 1994. De afbraak volgde in 2008. Daarmee was ook het dorpssymbool  De
Piepe verdwenen. 

Voor geldleningen om grond en vee te kunnen kopen, waren boeren in het verleden vaak afhankelijk van enkele
rijke personen. De mogelijkheden voor het lenen en uitlenen van geld verbeterden door de oprichting van een
coöperatieve vereniging, die als bank functioneerde. De Duitse burgemeester Raiffeisen was de pionier op dit
gebied. In de voormalige gemeente Den Ham had Vroomshoop in 1906 de primeur met de oprichting van de
Coöperatieve Boerenleenbank Vroomshoop. Dit had ongetwijfeld te maken met de erbarmelijke toestanden die
er  in  die  tijd  in  de  veenstreken  heersten  en  met  de  komst  van  de  Groninger  boeren.  Het  begin  was  niet
gemakkelijk. Omdat er geen ruimte beschikbaar was, werd de huiskamer van bestuurslid en kassier T. Wolters
gebruikt  als  tijdelijke huisvesting.  Het  eerste  kantoor  werd  gebouwd aan  de  Oranjestraat.  De Coöperatieve
Boerenleenbank in Den Ham werd opgericht in 1920, gelijktijdig met de aankoopvereniging. De boerenleenbank
was eerst  ook gehuisvest  in de gebouwen van de aankoopvereniging.  Later  vond nieuwbouw plaats  aan  de
Dorpsstraat en nog weer later aan de Ommerweg; tegenwoordig is de bank aan de Brink gevestigd. De twee
boerenleenbanken sloten zich beide aan bij de Centrale Raiffeisenbank in Utrecht. In het zuiden van het land was
de overkoepelende bank de Coöperatieve Boerenleenbank in Eindhoven. Deze twee organisaties fuseerden tot
Rabobank. De boerenleenbanken in Vroomshoop en Den Ham fuseerden in 1993 tot één bank. Recent is er een
verdere opschaling geweest tot Rabobank West Twente. 

De  Coöperatieve  Aan-  en  Verkoopvereniging  Ons  Belang werd  in  1910  te  Vroomshoop  opgericht.  Veel
veenkoloniale boeren die zich na de afgraving van het veen op de nieuwe gronden hadden gevestigd , hadden
behoefte  aan  een  gezamenlijke  afzet  en  aankoop van  producten.  In  1965 ging  Ons Belang met  zes  andere
coöperaties samenwerken in de  Verenigde Twentse Landbouwcoöpe-raties.  Hierna volgde een samenwerking
met de coöperaties in Twente en de Achterhoek. Deze coöperatie, For Farmers genoemd, heeft het hoofdkantoor
in Lochem.  Na de  oprichting in  1920 kocht  de Coöperatieve  Aankoopvereniging  Den Ham van de  familie
Hartgers de molen en bijbeho-rende gebouwen en grond aan de Dorpsstraat. Anders dan Ons Belang heeft de
Aankoopvereniging Den Ham niet  aan de fusieontwikkelingen deelgenomen,  maar heeft  op eigen kracht het
werkgebied en de omzet vergroot. Deze coöperatie is weliswaar nu niet de grootste, maar wel een financieel
sterk concurrerende coöperatie. 

Al deze coöperatieve verenigingen hebben, vaak na een moeilijk begin, een belangrijke bijdrage geleverd aan de
landbouwontwikkeling  in  Den  Ham,  Vroomshoop  en  Geerdijk.  De  coöperaties  maakten  een  geweldige
ontwikkeling door die vooral gestalte kreeg na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Met de Marshallhulp uit
Amerika ontwikkelde de landbouwsector zich tot een sterke bedrijfsgroep. Naast deze coöperaties zijn er op het
gebied van de veeverbetering nog diverse plaatselijke samenwerkingsverbanden geweest die opgeschaald zijn tot
regionale dan wel landelijke organisaties. Ook in de slachtveesector zijn sterke coöperaties ontstaan. Al deze
samenwerkings-verbanden hebben er aan bijgedragen dat de agrarische sector zich in deze omgeving sterk heeft
kunnen ontwikkelen.

De menisten

Tot het eind van de zestiende eeuw werden de wederdopers, ook wel doopsgezinden of menisten genoemd, in
Nederland  vervolgd.  Ze  werden  levend begraven,  op de brandstapel  gebonden,  verdronken  en  bij  clemente
behandeling onthoofd.  Tot 1795 werden zij, net als de joden en de katholieken, buiten de maatschappij gesloten.
Zij mochten geen overheidsfuncties vervullen en werden niet toegelaten tot de gildes. Hun huwelijken werden
niet erkend. Enschede was relatief tolerant, mogelijk omdat lokaal veel  invloedrijke textielhandelaren menist
waren. De menisten mochten in de Achterstraat ‘een kamer van vermaningen’ stichten zolang ze hun diensten
bescheiden hielden en aan het oog onttrokken.

Tegenwoordig is in de voormalig menistenkerk een discotheek gevestigd, een zwart-wit  geschilderd gebouw in
een morsig straatje, omringd door coffeeshops met namen als Sahara en Black Sea. Ze bedienen vooral de Duitse
dagtoeristen.
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Omdat de menisten de kinderdoop niet aanvaardent – men vindt dat een volwassene zelf moet besluiten tot doop
en ook zijn eigen belijdenis dient te schrijven – werden hun aanhangers aanvankelijk wederdopers genoemd.
Later veranderde dat in mennoniet of menist, afgeleid van Menno Simons, een katholieke priester die zich rond
1540 bekeerde tot het geloof van de wederdopers.  Internationaal  is mennoniet nog steeds de gebruikte term.
Nadat  de  vervolging  eind  zestiende  eeuw  stopte,  noemden  de  liberale  menisten  zich  doopsgezind,  de
conservatieve richting bleef zichzelf menist noemen.

Menno Simons zette zich halverwege de zestiende eeuw af tegen de militante tak van de wederdopers en stichtte
een  pacifistische  richting.  Vanaf  dat  moment  streefden  zij  naar  een  geweldloze  wereld.  Geweld  diende
afgezworen  te  worden,  wapens  mochten  niet  gedragen  worden.  Gemeenteleden  die  door  zonden  de
gemeentelijke reinheid bedreigden, werden uitgesloten. Een tijdelijke uitsluiting werd een ban genoemd.

De beginjaren van deze gemeenschap waren gewelddadig doordat een aantal lieden eigengereid optrad. In 1533
riepen  militante  wederdopers  het  Duitse  Munster  uit  tot  het  Nieuwe  Jeruzalem.  En  masse  verlieten  de
wederdopers de stadjes langs de Nederlandse kust. Men wilde het einde der tijden en het begin van de nieuwe
wereld niet missen. Ter versterking voeren in januari 1534 wederdopers met twaalf schepen uit Holland over de
Zuiderzee naar Overijssel om van daaruit naar Munster op te trekken. De beweging in Munster werd geleid door
twee Nederlanders, de bakker Jan Mathijssen en de kleermaker en toneelspeler Jan van Leyden.

In het voorjaar van 1534 lukte het de wederdopers het bewind in Munster over te nemen. Men schafte privebezit
af, voerde gemeenschappelijk bezit in van goederen en vrouwen. Door de  boerenoorlogen in Duitsland was er
namelijk een overschot aan vrouwen. Sommige wederdopers liepen naakt over straat, zuiver en onschuldig als in
het paradijs dat snel zou weerkeren. Alle boeken, behalve de bijbel, werden verbrand. De stad werd uitgeroepen
tot  het  koninkrijk  van  het  nieuwe  Zion.  Jan  van  Leyden  benoemde  zichzelf  tot  koning  David.  Hij  is  het
voorbeeld van een toneelspeler die in zijn rol groeit. Hij stelde twaalf rechters aan om het Nieuwe Jeruzalem te
regeren en nam twaalf vrouwen voor zichzelf, koning David had immers ook een harem. De weduwe van zijn
oude kompaan Jan Mathijssen was zijn hoofdvrouw.

In  1535  heroverde  de  bisschop  van  Munster  met  behulp  van  Karel  V  de  stad.  Het  roomse  geloof  werd
heringevoerd. De wederdopers werden gemarteld en in kooien aan de toren van de Lambertuskerk gehangen. Die
kooien hangen er nog altijd.

‘Het bloed der Martelaren is het zaad der kerk’ bleek juist. De beweging won aan momentum. 

Het  momentum is de  sociale dynamiek rond een beslissend ogenblik. Het duidt op het kantelpunt waarop een
evenwichtssituatie kan  omslaan.  Het  is  een  kortstondig drempelmoment  van  instabiliteit  dat  betrekking  kan
hebben op een omslag in een maatschappelijke, bestuurlijke of politieke ontwikkeling. 

Militante wederdopers probeerden in 1534-1535 Amsterdam in te nemen. Zij predikten ook daar het einde der
tijden. Ze trokken schreeuwend door de stad: ‘Betert  u,  Wee, Penitentie,  Wrake, Wee wee, de wrake Gods
komt’.  Ze  probeerden  het  stadhuis  op  de  Dam  te  bestormen,  wat  mislukte.  Twaalf  wederdopers  werden
opgepakt, hun hart uit de borst gesneden en in hun gezicht gesmeten.

De  uitspattingen  in  Munster,  Amsterdam  en  Friesland  bezorgden  de  wederdopers  een  ongunstige  naam.
Repercussies  volgden.  Plakkaten  van  de  keizer  verordonneerden  voor  opgepakte  wederdopers  die  bij  het
ondergaan  van  een  proces  (lees:  marteling)  berouw toonden kregen  een  genadige  behandeling.  De mannen
werden onthoofd en de vrouwen werden in een put gegooid en bedolven. Bij afwezigheid van berouw dienden ze
levend verbrand te worden. In de zestiende eeuw werden in Nederland naar schatting tweeduizend wederdopers
gemarteld en vermoord. De vervolging duurde zeventig jaar, tot 1597. Wederdopers maanden elkaar in brieven
om uit nieuwsgierigheid niet teveel te vragen zoals de verblijfplaats van iemand, teneinde op de pijnbank zo min
mogelijk prijs te geven.

In heel Europa, en vooral waar de Habsburgers de lakens uit deelden, werden de wederdopers fanatiek vervolgd.
Landvoogdes  Maria  van  Oostenrijk  beval  in  1544  de  Staten  van  Overijssel  hard  op  te  treden  tegen  de
wederdopers.  De drost van Twente volgde het bevel onmiddellijk op. Hij mocht namelijk zelf van al het in
beslag genomen goed een derde houden.
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Maria  van  Beckum is  geboren  te  Markelo  en   gestorven  te  Delden  op 13  november  1544 wegens  ketterij
veroordeeld tot de brandstapel. Ze was de dochter van Johan II van Beckum en Johanna van Wrede. Maria van
Beckum bleef ongehuwd. 

Maria van Beckum en haar schoonzuster Ursula van Beckum woonden op het Nijenhuis te Diepenheim. Ze
werden gearresteerd en opgesloten in het kasteel Twickel, waar Goossen van Raesfelt woonde en hun cipier
werd. Ondanks alle pogingen de beide dames weer in de schoot van de moederkerk terug te brengen, bleven ze
volharden in hun overtuiging. In 1544 werden de beide standvastige freules veroordeeld en op het Galgenveld
even buiten Delden op de brandstapel terechtgesteld. Over deze executie zijn veel martelaarsliederen ontstaan en
zo behoort de dood van de joffers tot de best gedocumenteerde en meest bekende martelaarsverhalen uit de
geschiedenis van de wederdopers en doopsgezinden.

Maria van Beckum was afkomstig uit een adellijke Overijsselse familie die het landgoed Kevelham in kerspel
Goor en de havezate Nijenhuis bij Diepenheim in bezit had. Waarschijnlijk werd zij geboren op het Mershuis bij
Markelo, maar nadat haar vaders oudere broer in 1511 was gestorven, betrok het gezin de havezate Nijenhuis.
Maria’s moeder was toen vermoedelijk al overleden, en haar vader hertrouwd met Beatrix van de Hoeve. Maria
had een broer Jan en een halfzus Adriana. In 1538 trouwde haar broer Jan (Johan III van Beckum) met Ursula
von Werdum. Maria woonde (sindsdien?) met haar stiefmoeder op Kevelham, ook al is er een hardnekkige
traditie die zegt dat Maria met haar stiefmoeder in Utrecht zou hebben gewoond.

Maria van Beckum moet een aanhangster zijn geweest van David Joris, sinds 1535 een van de leiders van de
wederdopers.  In  de  Nederlandse  steden  waren  vele  davidjoristen  te  vinden;  ook  Deventer  gold  na  de
gebeurtenissen in Munster (1534/1535) als een broeinest van deze radicale groepering, onder andere omdat daar
het  Wonderboek (1542) van David Joris was gedrukt. Op 31 mei 1544 riep regentes  Maria van Hongarije de
regionale  overheden  op,  wederdopers  en  aanhangers  van  David  Joris  te  arresteren  en  terecht  te  stellen.
Aanbrengers zouden als beloning één derde ontvangen van de opbrengst van de bezittingen van veroordeelde
wederdopers.

Ook Maria van Beckum kwam onder verdenking te staan. Over arrestatie en vonnis van haar en haar schoonzus
Ursula van Werdum zijn geen gerechtelijke stukken bewaard gebleven, maar het verhaal is overgeleverd dankzij
de  martelaarsliederen  die  kort  na  hun  vuurdood  in  omloop  kwamen.  Daaruit  valt  het  volgende  verhaal  te
reconstrueren.

Maria was vanwege haar interesse in de leer van de wederdopers door haar stiefmoeder uit huis gezet. Een datum
is niet bekend, maar Maria trok in bij haar broer Jan op Nijenhuis, waar zij bevriend raakte met haar schoonzus
Ursula. De drost van Twente, Goossen van Raesfelt, heer van Twickel, kreeg daarop opdracht om Maria van
Beckum in hechtenis te nemen. Waarschijnlijk niet lang na 31 mei 1544 werd zij ’s nachts van haar bed gelicht
en gevangengenomen. Ursula – op dat moment niet verdacht van doperse sympathieën – gaf te kennen met haar
mee te willen, uit ‘zusterlijke liefde’.

De drost liet Maria en Ursula naar Deventer brengen, waar zij over hun geloof werden ondervraagd door de
stadhouder van Overijssel, Maximiliaan van Egmond, en door ‘broeder Grouwel’. De laatste is vermoedelijk
Bernard Gruwel, de dominicaanse prior van het predikherenklooster in Zwolle. Maria en Ursula hielden vol dat
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de doop van volwassenen de enige doop is die in overeenstemming is met de Bijbel. Ook meenden zij dat Jezus
niet persoonlijk in het sacrament (brood en wijn) van het Avondmaal aanwezig was. Dit laatste gold als ernstige
ketterij. 

Hierna werden Maria en Ursula overgebracht naar kasteel Twickel in Delden, eigendom van drost Goossen van
Raesfelt. Daar zouden ze goed zijn behandeld en zelfs af en toe met de eigenaar de maaltijd hebben gebruikt.
Goossen van Raesfelt wist kennelijk niet goed raad met de situatie: in de zomer vroeg hij nog advies aan de
Ridderschap en Steden van Overijssel.  Dit  blijkt  uit  een brief  van de Staten van 4 augustus  1544 aan Van
Raesfelt, waarin staat dat de stad Deventer vindt dat hij moet handelen ‘zoals hij dit voor God en voor de wereld
verantwoorden wil’ (‘Wat raidt dat men sall willen geven Goessen van Raisfelt, drost van Twente, woe hy mit
den twee jufferen van Becken voirtvaren sall. Die meynonge van Deventer: die Drost sall soe doen, als hy dat
voir Godt ende voir die werlt verantwoorden wilt’ (gecit. Molhuysen, 101). Hieruit kan worden opgemaakt dat
het doodvonnis door het gerecht van Deventer was gewezen. Van Raesfelt had kennelijk nog geprobeerd aan de
Staten een andere uitspraak te ontlokken, maar hun brief is een bedekte aansporing om het vonnis nu uit te
voeren.

Nadat de regentes op 9 september nog persoonlijk erop had aangedrongen dat de drost van Twente met deze
zaak diende voort te gaan en te handelen naar de plakkaten (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Hss. XXVII,
291), besloot Van Raesfelt het vonnis uit te voeren. Op 13 november 1544 liet hij beide vrouwen overbrengen
naar  het  Galgenveld  tegenover  de  algemene  begraafplaats  tussen  Goor  en  Delden.  Behalve  de  drost  en
vertegenwoordigers van het gerecht van Deventer waren er ook een of twee afgezanten van het Bourgondische
hof uit Brussel aanwezig en een vertegenwoordiger van het Hof van Arnhem.

Volgens de overlevering ondergingen beide vrouwen hun vuurdood met grote moed. Maria van Beckum stierf
als eerste. Zij zou vlak voor haar dood nog bijbelteksten hebben uitgesproken, en toen de beul vloekte omdat de
ketting waarmee zij werd vastgebonden niet goed zat, wees zij hem terecht: hij mocht Gods naam niet ijdel
gebruiken.  Daarna  was  het  de  beurt  aan  Ursula.  De  brandstapel  bevatte  nat  stro  dat  na  het  aansteken  een
verstikkende rook gaf. 

Een maand lang hield men de lijken als afschrikwekkend voorbeeld boven de grond, zo blijkt uit een brief van
Jan van Beckum aan zijn zwagers  Hicko en Hero von Werdum van 11 december (afgedrukt  in Ritter).  Hij
schrijft dat hij niet van het vonnis in kennis was gesteld en dat de lichamen van de vrouwen nog steeds niet
begraven waren. De nalatenschap van Maria werd door Karel V geconfisqueerd en in 1555 beleend aan drost
Goossen van Raesfelt.

De dood van de freules Van Beckum is een van de bekendste doperse martelaarsgeschiedenissen, waarschijnlijk
onder meer omdat hun adellijke afkomst veel indruk heeft gemaakt. Er hebben minstens vijf liederen over de
gebeurtenis gecirculeerd; een jaar na hun dood verscheen al het eerste lied, in het Duits: ‘Ein new Lied von
zweien  jungfrawen  vom  Adell  zu  Delden,  drey  meil  von  Deventer  vorbranth’  (een  nieuw  lied  van  twee
jonkvrouwen van adel, in Delden, drie mijl van Deventer, verbrand). In 1559 verscheen voor het eerst de veel
herdrukte  bundel  Veelderhande  liedekens,  met  daarin  het  lied  over  de  Van  Beckums,  ‘Ik  heb  droefheid
vernomen/ Hoe zou ik zijn verblijd’. In de uitgave van  Offer des Heeren van 1563 was het lied opgenomen:
‘Droefheid wil ik nu laten staan/ en zingen met verblijden,/ van Marie van Beckum hef ik aan,/ die om Gods
woord moest  lijden’.  Beide Nederlandse  liederen zijn vervolgens weer vertaald in het  Duits en onder meer
opgenomen in de nog altijd gebruikte liederenbundel Ausbundt (1583). Volgens de overlevering vonden er na de
executie ook wonderen plaats: de lijken bleken ondanks het vuur ongedeerd. Een ander wonder betrof de paal
waaraan zij waren vastgebonden. Tegen twee doperse broeders had Maria gezegd: ‘De paal waaraan ik gebonden
ben, zal later nog groenen ten bewijze dat ik om de waarheid lijd’. En inderdaad, later zagen zij groene loten
groeien  aan  de  paal  waaraan  zij  vastgebonden  was  geweest.  Nog  in  de  negentiende  eeuw  plantten  de
doopsgezinden  uit  Hengelo  jaarlijks  op  13  november  een  groene  tak  op  de  plaats  van  de  executie.  In  de
twintigste eeuw bood het levensverhaal van Maria en Ursula nog stof voor twee romans (Hoogewerff en Poort)
en zelfs voor een kinderboek (Van Dishoek). In 2013 heeft wijngaard Hof van Twente een wijn naar de freules
genoemd: Jofferwijn.

Het adellijke geslacht Van Beckum is niet lang na de executie uitgestorven. De echtgenoot van Ursula haalt in
1549 zijn zuster Adriana uit een klooster en laat haar een jaar later trouwen met burgemeester Gerrit Zwaefken
uit Deventer. Dochter Swane Zwaefken erft de bezittingen van de Van Beckums, trouwt met Rudolf van Hoevel
en gaat na 1582 op het Nijenhuis in Diepenheim wonen.

In  1555  krijgt  Van  Raesfelt  het  goed  Kevelham  dat  hij  jaren  daarvoor  namens  keizer  Karel  V  heeft
geconfisceerd. Broers van Ursula willen wraak nemen. Ze plunderen met hun handlangers kloosters. Goossen
van Raesfelt, bouwheer van kasteel Twickel, keert na 1578 niet terug in Twente, zelfs niet na het verraad van
Rennenberg  in  1580.
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Wanneer Deventer in 1579 en 1580 overgaat in Staatse handen kunnen Swane Swaefken, dochter van Adriana
van Beckum,  en  haar  man Roelof  van  Hoevel  wraak  nemen.  Ze  stelen  uit  het  huis  van  de  Spaansgezinde
Goossen van Raesfelt  de kist met papieren van Kevelham. Van Raesfelt  sterft  ongeveer tezelfdertijd in zijn
vluchtplaats in het bisdom Munster.

De familie Van Hoevel wordt nadat de papieren van Goossen van Raesfelt zijn achterhaald als eigenaar van
Kevelham erkend. Maar veel plezier heeft Roelof van Hoevel niet van zijn bezit gehad. Kevelham ligt in de jaren
1582 en 1583 in oorlogsgebied. Het landgoed is verlaten en de havezate Kevelham verdwijnt. Ook het huis
Hoevel bij Goor is onbewoond. Rondtrekkende troepen steken dit huis in brand. Van Hoevel woont met zijn
vrouw daarom in Borculo. Swane Swaefken krijgt ook de havezate Nijenhuis bij Diepenheim waarna de familie
in 1608 ruzie maakt over de verdeling van de bezittingen. Hoe de verdeling precies moet uitvallen is moeilijk te
zeggen. De kist met papier is bij de inname van Borculo in 1590 verbrand.

De vorsten van Lichtenstein boden de wederdopers onderdak. In Moravië hadden zij kolonisten nodig. Ook in
Oekraïne,  Duitsland,  Nederland,  Frankrijk,  Italië  en  Engeland  waren  er  streken  waar  lokale  heersers  om
verschillende redenen de vestiging van wederdopers toestonden of een oogje toeknepen. In Nederland vestigden
de wederdopers zich vooral op de Waddeneilanden, langs de kust en in Twente. 

Belangrijke textielcentra op het vaste land in Europa zijn ontstaan op uitwijkplekken voor wederdopers zoals in
Noord-Duitsland  en  in  Twente.  Misschien  zijn  er  onder  de  Twentse  menisten  afstammelingen  van  de
wederdopers die in Munster het Nieuwe Jeruzalem zagen en daar naakt door de straten gingen om alvast op het
aards paradijs voorbereid te zijn. 

De eerste die in 1521 het geloof der wederdopers vanuit Westfalen naar Twente bracht, was een wever genaamd
Nicholas Storch. Wellicht zijn er voorvaderen Stork die in Munster de roomse beelden kapotgooiden.

Rond 1580 zou er zowel in Enschede als in Almelo al een mennonitische gemeenschap geweest zijn. Bocholt,
Ahaus en Coesfeld waren plaatsen waar veel mennonisten naartoe gevlucht waren. Vanaf 1620 moesten zij het
bisdom van Munster verlaten. Dat leidde tot een grote instroom in Twente. Na de terugverovering van Oldenzaal
op de Spaanse troepen in 1626 werd heel Twente een toevluchtsoord voor geloofsimmigranten uit Westfalen. De
meesten vestigden zich in Enschede, Oldenzaal, Almelo en Deventer. In 1680 stonden er zestig doopgezinde
gezinnen  in  Enschede  ingeschreven  zoals  de  families  Stenvers,  Jannink,  Paschen,  Van  Gogh,  Ten  Cate,
Blijdenstein, Lasonder en Van Lochem.

In Twekkelo was een doopsgezinde schuilkerk in een boerenschuur en in Almelo hadden de menisten vanaf
1684 een schuilkerk in de Grotestraat.   De schuilkerken waren van buitenaf niet als kerk herkenbaar.  In  de
Republiek  der  Zeven  Verenigde  Nederlanden  (1581-1795)  werden  de  menisten  gedoogd.  Ze  mochten  niet
zichtbaar hun geloof uitoefenen. De kerkgebouwen werden een eind van de rooilijn van een straat gebouwd of ze
stonden in een huizenblok verscholen.

Enschede was altijd toleranter ten opzichte van de menisten dan het oude katholieke bolwerk Oldenzaal. Door de
ligging aan de handelsweg tussen Deventer en Burgsteinfurt  en Munster lag Enschede gunstig en het stadje
stimuleerde de vestiging van ondernemers. Uit de ‘kamer van vermaningen’ ontstond in 1698 een doopsgezinde
kerk, die in 1769 vervangen werd door een nieuw gebouw en in 1786 werd uitgebreid met een orgel; tot die tijd
werd er gezongen zonder begeleiding. De straat werd het Menistensteegje genoemd.

Met de komst van het Franse leger in 1795 kwam er een einde aan de uitsluiting van de doopsgezinden. In de
voorgaande eeuw waren zij tweederangs burgers geweest. Daar hadden de menisten, van wie velen vooral met
textielhandel  al  vermogen  hadden vergaard,  genoeg  van.  In  de  Bataafse  Republiek  werden  zij  volwaardige
burgers.  Iedereen kreeg burgerrechten,  ook de menisten en de joden. Vanaf 1806 mochten zij alle beroepen
uitoefenen. In 1803 vond in Enschede het eerste officiele menistenhuwelijk plaats tussen de zoon van de maire
Benjamin Willem Blijdenstein en Catharina ten Cate.

De theologische opvatting van de doopsgezinden stond sterk in de traditie van de Verlichting.  Met een lange
traditie van non-conformisme en vrijheid van denken is het niet vreemd dat een aantal Nederlandse auteurs van
doopsgezinde huize is  zoals Joost  van den Vondel,  Aagje  Deken,  Betje  Wolf,  Eduard Douwes Dekker (die
atheïst werd), Johan Huizinga en Maria Aletta Hulshoff.

De doopsgezinden vormden sinds de zestiende eeuw een steeds kleiner wordende geloofsgroep. Cijfers geven
aan dat vervolging en martelaarschap bijdragen aan de aantrekkingskracht van het geloof. Wereldwijd zijn er
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ongeveer anderhalf miljoen mennonieten. In Nederland werd een groot deel van de leden in de achttiende en
negentiende eeuw vrijzinniger. De doopsgezinden hadden in 1911, acht jaar voor het vrouwenkiesrecht, de eerste
vrouwelijke predikant.  Samen met de remonstrantse kerk hebben de doopsgezinden als eersten in Nederland
homohuwelijken ingezegend. Uit de vooruitstrevende tak van de doopsgezinden is de VPRO voortgekomen.

Doordat zij zich niet mochten aansluiten bij de gilden en waren uitgesloten van overheidsfuncties, kwamen veel
menisten in de textiel- en  geldhandel terecht. Die handel leverde op de lange duur vermogen op. Het was de
enige weg naar sociaal succes. de discriminatie zorgde voor een sterke onderlinge band. Door uitsluiting en door
hun vrijheid van denken, niet onderworpen en niet gestuurd door een hierarchisch en op behoud van de status
gerichte clerus, waren de menisten al bijna vier eeuwen inventief. Ze maakten rationele keuzes; een ervan was
een voorkeur voor kleine gezinnen. Door binnen de eigen geloofsgroep te trouwen, de binnentrouw, waren de
huwelijkskandidaten beperkt.

Daarbij was de vermogenspositie van beide kandidaten van groot belang. Eerlijkheid, eenvoud en zuinigheid
waren  belangrijke  deugden.  Woordbreuk  en  bankroet  werden  met  de  ban  bestraft.  De  controle  binnen  de
gemeente was zo sterk dat in de zeventiende eeuw menisten geen schuldbekentenissen hoefden te tekenen. Ze
werden op hun woord geloofd. De menisten controleerden streng voordat iemand tot de doopsgezinde gemeente
werd  toegelaten.  Er  werd  gecontroleerd  of  er  een  strafblad  was  of  een  faillissement.  De  combinatie  van
flexibiliteit bij het aanpakken van problemen en de zelfdicipline bij het nakomen van afspraken maakten de
menisten tot goede ondernemers.

Gemeten naar de omvang van de geloofsgroep is het aantal geslaagde doopsgezinde ondernemers in Nederland
opvallend:  Teyler  (lakenhandelaren  en  oprichter  van  het  gelijknamige  museum),  Van  Gelder
(papierproducenten), Mees (bankiers), Muller (handelaren en reders),  Bierens de Haan (textielfabriqeurs),  De
Monchy (handelaren  en  bankiers),  Halbertsma  (handelaren  en  zilversmeden),  Kaars  Sijpestein  (zeilmakers),
Sorghdrager (walvisvaarders en reders).  Een aantal doopsgezinde families uit de Zaanstreek is nog steeds in
zaken:  de  families  Heijn  (supermarktketen),  Duyvis  (oliehandel,  nootjes),  Verkade  (koekjes),  Honig
(walvisvaart, soep) en Bruynzeel (potloden, keukens). Ook vermogende Amsterdamse families behoren tot de
doopsgezinde  gemeenschap:  Van  Eeghen  (kooplieden),  Hope  (bankiers),  Van  Lennep  (goud  en
zilvergarenwevers  en handelaren),  een deel  van de familie  Van Loon,  Rutgers  van Rozenburg (bankiers  en
textielhandelaren) en Flines (textielhandelaren).

Het  merendeel  van  de  fraaie  buitens  langs  de  Vecht  is  gebouwd  door  Amsterdamse  kooplieden  van
doopsgezinde afkomst. De door doopsgezinden gebouwde grachtenpanden zijn te herkennen aan de voordeur op
straatniveau. Een hoge stoep werd als elitair gezien; de ene mens moest zich niet boven de andere stellen.

In Twente waren de doopsgezinden de grondvesters van de textielindustrie. En ook hebben zij de basis gelegd
voor de cultuur van de Twentse textielfabrikanten. Bastiaan Willink heeft in 2010 in ‘Textielbaronnen’ als een
van de eersten een overzicht gegeven van de dominante rol van de doopsgezinde fabrikanten in Twente. Hij
schreef dat er naast de textielproductie ook verkoop van producten van de Oostzeehandel en de Levant werd
bedreven door deze ondernemers.

De Levant,  Arabisch: الشام بل د  ,  Bilaad Ash-Shaam, of het  Morgenland is de historisch-geografische naam voor
een deel van Zuidwest-Azië. Het beslaat het gedeelte direct ten oosten van de Middellandse Zee. Ze verkochten
het in Twente geproduceerde weefgoed in West-Nederland en brachten specerijen uit Oost-Indië, wijn en zout
uit Zuid-Europa en hout en lijnzaad uit Noord-Europa mee terug naar Twente.

In Twente was het huwelijk het belangrijkste fundament om een imperium op te bouwen. De oude Twentse
textielfamilies waren voor een groot deel  doopsgezind: Van Lochem, Blenken,  Stenvers,  Lasonder,  Jannink,
Stroink, Blijdenstein, Van Delden, Ter Horst, Ten Cate, Hofkes, Paschen, Willink. De Van Heeks – van 1860 tot
1960  onbetwist de vermogenste en invloedrijkste familie in Twente – huwden veelvuldig de Blijdensteins. De
stamvader van de Van Heekbedrijven, Hendrik Jan van Heek, trouwde de erfdochter van de familie Lasonder en
ook het met bombazijn verdiende vermogen van de familie Van Lochem stroomde naar de Van Heeks.

In 1830 werd België onafhankelijk. Tot die tijd werden daar alle katoentjes geweven die de Nederlandse Handel-
Maatschappij, opgericht in 1824, gebruikte voor de handel met Indië. Koning Willem 1 en de NHM zochten een
plaats om katoentjes te maken. De directeur van de NHM, Gerrit Schimmelpenninck, bezat de havezathe Het
Nijenhuis in Diepenheim en zijn machtige secretaris, Willem de Clerq, was afkomstig uit een menistenfamilie.
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Twente won ten koste van katholiek Brabant, waar smokkel vanuit België te makkelijk zou zijn. De  keuze van
de NHM werd ook ingegeven door de grote armoede in Twente. Het was de bedoeling dat de armen aan het werk
zouden komen. In 1845 waren de drie hoogstbegunstigden van de NHM de doopsgezinden Blijdenstein en Ten
Cate en de catechiseermeester Smelt.  In het jaar 1833 werd er onder leiding van drie commissarissen, van wie
Jan Bernard Blijdenstein er een was, een gezamenlijke stoomspinnerij in Enschede opgericht: ’n Grootn Stoom.
Voor de bouw was honderdvijftigduizend gulden nodig. De Enschedese fabrikanten, allen familie van elkaar,
brachten  zevenentachtigduizend  gulden  in,  de  Nederlandse  Handelmaatschappij  participeerde  met
negenendertigduizend gulden, koning Willem 1 met achttienduizend gulden en de doopsgezinde gemeente van
Enschede met zesduizend gulden. De lokale kerkgemeente werd aandeelhouder  in een op dat moment heel
moderne, industriéle onderneming.

De Nederlandse Handel Maatschappij garandeerde een vaste afnameprijs voor de katoentjes. Er werd een geheim
contract gesloten tussen de NHM en de Nederlandse staat, waarbij de staat zich garant stelde voor de betaling en
eventuele verliezen op de verkoop van de katoentjes in Indië.  Deze aantrekkelijke vaste contracten van de NHM
zorgden voor een kortstondige populariteit van het Twentse textielondernemerschap. Maar de dilettanten onder
hen, de predikanten, catechiseermeesters en renteniers, waren spoedig bankroet. het bleek toch een lastig vak. De
geheime overeenkomst tussen staat en NHM zou de groep Twentse fabriqeurs, die tot de gelukkigen behoorden
die met de NHM zaken mocht doen, in de loop der jaren miljoenen opleveren. Bron: Jaap Scholten, Horizon
City.

 

IJzeroer
IJzeroer zijn  grotere,  verharde  ijzeroxide-ijzerhydroxide-concreties,  die  al  vele  eeuwen  geleden  in  de  Lage
Landen van  dicht  onder het  maaiveld werden  gedolven  als  grondstof  voor  de  ijzerproductie.  Andere  (veel)
minder  gebruikte  namen  zijn  ijzeroersteen,  ijzermaal,  ijzersteen,  bruinijzersteen,  bruinijzererts,  moeraserts,
moerasijzererts, moddererts, poelerts, velderts, weideerts, zodenijzersteen en klappersteen. In Groningen werden
de 'roodgekleurde' gronden met ijzeroer aangeduid als rodoorn.

Al  in  de  Romeinse  tijd werd  in  Oost-Nederland,  bijvoorbeeld  in  Elsen  bij  Markelo  ijzer  geproduceerd.
Moerasijzererts  (ijzeroer)  werd  bij  beekdalen  of  andere  laag  gelegen  plaatsen  in  het  landschap  gedolven.
Vervolgens  werd  het  soms  verhit  om  het  te  reinigen,  waarna  het  in  kleinere  brokken  werd  geslagen.  In
ovenkuilen van circa vijftig centimeter doorsnee met een van leem gemaakte schacht met luchtgat, smolt men
met behulp van hout en houtskool het niet ijzergedeelte van het erts. Dit werd bij twaalfhonderd graden celsius
vloeibaar en liep dan onderin de ovenkuil. Het ruwijzer, 'wolf' genaamd, bleef als een vaste poreuze massa achter
in het bovenste gedeelte van de kuil. De smid haalde vervolgens door herverhitten de restjes houtskool en andere
verontreinigingen uit het ruwijzer dat dan gereed was om tot allerlei gereedschappen en gebruiksvoorwerpen te
worden gesmeed.

Doorsnede van een klappersteen; een leemkern met eromheen ijzererts.
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Diverse klapperstenen. Elk blokje op de maatbalk is 1 cm.

In de Middeleeuwen werd er vaak ijzer gewonnen uit zogenaamde 'klapperstenen'. Klapperstenen bestaan ook uit
ijzeroer; maar hier is het ijzerhydroxide afgezet rondom kleibolletjes die zich her en der in het zand bevinden.
Het ijzeroer is hier de omhulling van de klei. De klei verschrompelt door uitdroging, het ijzeroer wordt dan een
'klappersteen'. Bij het schudden hoort men het kleibolletje in de klont ijzeroer rammelen, vandaar de naam.

Voor de winning werden sleuven gegraven door delvers, vaak families (de zogenoemde 'gelukzoekers') op zoek
naar 'klappersteen-aders'. Dergelijke sleuven zijn nog steeds zichtbaar op de Veluwe in Hoenderloo (Park Berg
en Bos), bij Paleis Het Loo en bij Hoog Soeren op de Asselsche Heide. Er zijn in totaal tweeentachtig kilometer
van  deze  handgegraven  sleuven  bekend.  Tussen  700 en  1100  moeten  hier  tonnen  ijzer  zijn  geproduceerd,
waarvan het grootste deel voor de export bedoeld was. Ook elders op de zandgronden zijn vele ijzerfabriekjes
geweest die in de lokale ijzerbehoefte voorzagen. De afvalbergen (ijzerslakken) zijn her en der nog te vinden,
maar de aftapovens, de ijzerfabriekjes, niet meer. Om een kilo bruikbaar ijzer te verkrijgen, was dertien kilo
ijzererts en honderddertig kilo houtskool (gewonnen uit zevenhonderdzestig kilo eikenhout) nodig. Het vuur in
de ovens werd aangejaagd door met de voet aangedreven blaasbalgen.  Door concurrentie  uit  het buitenland
kwam rond 1100 een eind aan deze kwalitatief mindere ijzerproductie. 

IJzergieterijen waren  de  voornaamste  afnemers  van  het  ijzeroer.  Andere  namen  voor  oerijzergieterij  zijn
ijzermolen, ijzerhut of hoogoven. In de omgeving van het bedrijf werd een beek opgestuwd om meer verval te
krijgen  voor  de  watermolen  waarmee  blaasbalgen werden  aangedreven.  In  Duitsland  waren  dergelijke
'ijzermolens' er al eerder. De oudste in Nederland was de  Rekhemse ijzermolen bij  Gaanderen. Deze werd in
1689 naar Duits voorbeeld gesticht door Josias Olmius en in 1794 verplaatst naar  Laag Keppel aan de  Oude
IJssel.  Andere  productieve  oerijzergieterijen  in  Oost-Nederland  waren  gevestigd  te  Ulft (aan  de  Oude
Meulenbeek,  1754),  Deventer (aan  de Schipbeek,  1756),  Elsen aan  de  Regge en  Terborg (Akkermansbeek,
1821). Die in Deventer was de grootste.

In Duitsland, vlak over de grens, stonden 'ijzerhutten', in  Bocholt en  Isselburg. Er zijn wel meer ijzermolens
geweest,  onder  meer  in  Doetinchem en  Zwolle,  maar  die  waren  niet  echt  productief  en  werden  snel  weer
gesloten.  In  de literatuur is  sprake  van nog enkele andere  ijzergieterijen,  maar volgens  onderzoeker Dekker
waren dat slechts vestigingsplannen. 

Wat het  delven van ijzeroer betreft  kennen hele gebieden in Nederland, tot en met in Noord-Brabant en de
Eemvallei, een lokale geschiedenis van boeren die 's winters complete weilanden uitgroeven en hun oer - meest
op platbodemvaartuigen - over beken en rivieren naar de ijzergieterijen brachten.

De Deventer ijzerindustrie is gesticht in 1756 door Hendrik Lindeman. Hij mocht pas beginnen met het uitvoeren
van  zijn  plannen  nadat  hij  het  gemeentebestuur  had  toegezegd  dat  hij  de  Schipbeek zou  kanaliseren.  De
ijzermolen en de blaasbalgen voor de hoogoven werden van energie voorzien door een watermolen of, bij een te
kleine water toevoer van de beek, een rosmolen. Al vanaf 1831 werd ook stoomkracht toegepast. In 1800 werd in
Deventer tot 500.000 kg/j gietijzer geproduceerd. In 1826 nam de Duitser Nering Bögel de hoogoven over. Door
zijn connecties met Duitsland, waar de hoogoven-kennis vandaan kwam, en de stabiele aanvoer van ijzeroer uit
de Achterhoekse en Overijsselse gebieden, werd het de grootste oerijzergieterij van Nederland. De Raambuurt in
Deventer heeft tot in de jaren vijftig vele hallen van deze ijzerindustrie gekend. Stoommachines, locomotieven,
wielen, brievenbussen, hekken, grafmonumenten, vuurtorens en complete suikerfabrieken voor Nederlands-Indië
zijn in Deventer gemaakt, getuige een catalogus uit de jaren dertig Vanaf de negentiende is hier overigens niet
alleen  ijzeroer,  maar  ook  ijzererts uit  het  buitenland  gebruikt.  In  1902 werd de grens  van vijf miljoen kilo
gegoten ijzer gepasseerd. In 1920 werkten er duizend man in deze fabrieken. In 1932 (de crisisjaren) ging de
Deventer gieterij echter failliet omdat ze de concurrentie met andere hoogovens niet meer aankon.

Bij de renovatie van de Raambuurt in de jaren negentig zijn veel oude fabrieksgebouwen gesloopt. Een pakhuis
en de voormalige modelmakerij, waarin al snel na de bouw een chemielaboratorium werd gevestigd, herinneren
nog aan de eeuwenlange aanwezigheid van een ijzerindustrie in Deventer. Het zijn nu beide rijksmonumenten.
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IJzersporen in een zandbodem, de kluit is op één meter diepte opgegraven. De oxidatie van ijzer is zichtbaar als
bruine 'gangetjes'. Duurt de oxidatie lang genoeg dan ontstaat er ijzeroer op die plekken.

IJzer dat  -  in  opgeloste  toestand-  in  de  bodem  wordt  verplaatst  door  grondwater,  kan  in  de  vorm  van
roestvlekken  zichtbaar  zijn.  Groeien  deze  vlekken  uit  tot  grotere,  verharde  ijzer(hydr)oxideconcreties,  dan
spreekt men van ijzeroer. Dit proces vindt met name plaats in de beekdalgronden van Oost-Nederland, tussen de
vele dekzandruggen.

Wanneer bovenstaand proces  (de vorming van ijzerconcreties)  steeds op ongeveer  dezelfde diepte doorgaat,
kunnen zogenaamde oerbanken ontstaan,  decimeters dikke samenhangende 'platen'.  Dit  vinden we vooral  in
bodems waarin duidelijke gleyverschijnselen aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de beekdal en dekzandgebieden in
Oost- en Zuid-Nederland. Het oer komt soms tot één meter onder het oppervlak. Het ijzer van deze lagen ijzeroer
is deels afkomstig van de uitloging van de hogere gronden aan weerszijden van het dal. Bovendien wordt veel
ijzer geleverd door de beekjes zelf, vooral wanneer die uit  veengebieden komen. Op de  Veluwe en in  Noord-
Brabant zijn nog steeds vele kleine meertjes, gelegen in een gebied met schijnbaar goed doorlatend zand, die
slechts bij de gratie van een ondoorlatende bodem bestaan: een oerbank.

Het oer bestaat slechts voor een deel uit ijzer. Bij oeranalyses, zoals die in de negentiende eeuw nauwkeurig
werden gedaan, was het ijzerpercentage vaak vijftig procent en het zandgehalte vaak vijfentwintig procent. Zie
ook de taartdiagram voor andere bestanddelen. Er bestond een behoorlijke variatie. Het oer uit  Olst bestond
destijds voor meer dan vijfenzeventig procent uit ijzer(hydroxide), maar in  Ede werd nog geen dertig procent
gehaald. Het ijzer werd destijds vooral gebruikt voor ijzergieterijen, vanwege het hoge gehalte aan fosfor. Voor
smeedijzer en staalverwerking was het te bros.

Een oerbank onder landbouwgrond was destijds buitengewoon schadelijk. Ook bij houtteelt werkt zo'n oerbank
zeer nadelig. Het uitgraven of uithouwen van oer verhoogt de waarde van de grond aanzienlijk. In de  Sovjet-
Unie zijn veel van dergelijke gronden in de jaren '50 en '60 door diepploegen onder handen genomen. Vroeger,
in Nederland, was het een voordelige zaak voor de landeigenaren om het oer op kosten van geïnteresseerden te
laten opgraven. Ook de boeren konden er in de winter extra mee verdienen. Het oer werd, nadat het uitgegraven
was, per aak of boerenkar naar de smelterij gebracht. Een belangrijke transportroute was de Oerdijk, een weg die
vanuit het zuiden van Salland richting Deventer loopt. Het graven, door boeren en dagloners, werd per mand oer
betaald.

Het aangevoerde oer onderging twee voorbewerkingen: kloppen (het erts kleiner maken) en het wassen (het zand
en het klei er uithalen). Na eventuele menging van armere ertsen met rijkere ertsen kon het erts de hoogoven in.
Van de kolenbranders kwam houtskool. Samen met kalksteen (uit  Winterswijk), werd het erts en de houtskool
verhit. Het  kalk bindt de verontreinigingen. De verhoudingen waren steeds ongeveer driehonderdtwintig kilo
houtskool, achttien kilo kalk en tweehonderdvijfenzestig kilo oer. Het omsmelten gebeurde in de negentiende
eeuw het hele jaar door, vierentwintig uur per dag. Daarvoor was dat slechts zes maanden. Alleen in de zomers
moest de eigenlijke hoogoven opnieuw opgemetseld worden. Hiervoor werd Bentheimer zandsteen gebruikt. Bij
het smelten zakt het ijzer naar beneden, het zand blijft daarop drijven. In één dag kon vijfentwintighonderd kilo
ijzer geproduceerd worden, met een gehalte van tweeennegentig procent ijzer.

Twee  tot  drie  maal  per  dag  kon  het  ijzer  uit  de  hoogoven  worden  gehaald.  Met  ijzeren  lepels  (met  klei
bestreken), of door een goot, kon het ijzer in de gietvormen worden gegoten. De gietvormen waren tevoren in de
grond ingegraven. Meestal werd 'vormzand' voor de gietvormen gebruikt, afkomstig van de Mengelenberg bij 's
Heerenberg.

Aanwijzingen  voor  metaalproductie  zijn  gevonden  in  Midlaren-De  Bloemert,  Markelo-Elsen,  Didam-
Kollenburg,  Wehl-Oldenhove,  Zutphen-Leesten  en  Putten-Husselerveld.  De  productie  op  deze  vindplaatsen
wordt gedateerd tussen de derde en de vijfde eeuw.
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De Koohorst

De Koohorst was een  motteburcht in de buurschap IJpelo in de gemeente  Wierden. Het lag in het voormalige
richterambt Kedingen. Van de voormalige motteburcht is niets terug te zien. De laatste restanten waren tot 1950
zichtbaar. De elliptische gracht rondom de in de volksmond genoemde Slotbelt werd door de eigenaar geheel in
de slotgrachten geschoven en is daarmee gedempt. De plek is later niet bebouwd en bevindt zich voor de huidige
melkstal.

Het Huys IJpelo van Rudolf van Bevervoorde werd door de Burgers van Deventer belegerd en omstreeks half
oktober 1345 genomen en afgebroken.  Eind november 1345 werd diezelfde Rudolf van Bevervoorde tussen
Enter  en  Elzen nagezeten.  In  het  voorjaar  van 1346 kwam het  tot  een  bemiddeling tussen  de  Burgers  van
Deventer en Rudolf van Bevervoorde, de verzoening kwam door bemiddeling van Seino van Dorth en de Heer
van Voorst. In 1352 is er een overeenkomst gesloten tussen de Stad van Deventer en de bewoners die hun huis
opnieuw hadden versterkt.  De erfgenaam van Rudolf van Bevervoorde,  Evert  van Langen doet in 1394 een
poging om het huis weer op te bouwen. Deze van  1394 tot  1399 gebouwde motteburcht  werd gebouwd in
opdracht van ridder Evert van Langen. De burcht lag op het strategisch terrein wat thans het Langen genoemd
word. Omringd door water en moeras het Mokkelengoor. Vanuit deze zogenaamde maalstad bestuurde Evert van
Langen zijn goederen in Rectum en IJpelo. Eerst was het de vraag of de motteburcht was gebouwd op het oudere
in de twaalfde genoemde Huys Bolen to Ipeloe welke hoorde onder de graaf van Bentheim en kasteel Bentheim.
Dit is niet het geval.

De oudste schriftelijke vermelding van de Koohorst is ruim honderd jaar eerder op 29 september 1275. Ridder
Hoyerus van Delden verzoent zich met de edelheren Ludolf en Baldewin van Steinfurt. Ridder Hoyerus van
Delden  draagt  proprietatem bonorum quorum videlicet  domum Kohorst,  novam domom Elsnen  [en]  domus
Johannis in Delden in leen op aan de edelheren en krijgt easdem domus iure homagii van hen terug. 

De Cameraarsrekeningen uit de veertiende geven een beschrijving van de periode waarin deze motte is gebouwd
en hoe lang de bouwwerkzaamheden hebben geduurd. De stad van Deventer stuurde met dertien keer boden of
bereden patrouilles naar de Koohorst om de tymmeringen te besien, dat wil zeggen dat de stad wilde weten in
hoeverre de bewoners van hun huis in strijd met de overeenkomst van 1352 hun huis hadden versterkt. Meestal
volgde wel een afbraak of werd de brand erin gestoken.

In de Cameraarsrekening van de stad Deventer staat geschreven: voor Expositium vor Rydighe 1398: Item op
den Hillighen Crues dag, den vrijdaghes daerna bi Herman van Orsbeke die ghereden was mit der stad baden
van Campen ende van Swolle omme tebesien Everts tymmeringhe van Langhen ghehieten die Kohorst 16 gr. 

Het moet indruk hebben gemaakt omdat de boden of bereden patrouilles naast de stadsbrieven uit Deventer, ook
de stadsbrieven meekregen van Kampen en Zwolle Het huis de Koohorst heeft aan de eisen van 1352 voldaan,
omdat ze niet is afgebroken of in brand gestoken zoals dat wel bij andere adellijke huizen is gebeurd.

Op de plek van de voormalige motte, zijn op de voorburcht twee boerderijen gebouwd. Het Groot Langen en
Klein Langen. In de volksmond uitgesproken als 't Langeler. Ook deze oud boerderijen met houten topgevel zijn
verdwenen en vervangen door gewone huizen. In de vijftiende eeuw is het bezit van de Koohorst over gegaan
naar de familie van Reede tot Brandlegt in Westfalen.

Heerlijkheid Bevervoorde
In het gebied langs de Regge in de buurtschap Rectum is nog niet zo lang geleden de (vroeg) Middeleeuwse
"heerlijkheid"  Bevervoorde  beschreven  met  waarschijnlijk  een  vrouwenklooster  en  een  florerende
metaalindustrie;  een van de oudste in Europa.  Oude veldnamen als Kloosterhoek en Tienhoven (tien = tin)
herinneren aan de historie. Terwijl vroeger heel Twente viel onder de verantwoordelijkheid van de Drost van
Twente waren er twee heerlijkheden: Almelo en Diepenheim met veel grond en een eigen rechtspraak. Nu lijkt
daar een derde aan te kunnen worden toegevoegd.

De  Hof  te  Bevervoorde is  een  boerderij  en  voormalig  adellijk  huis  in  de  voormalige  buurschap Rectum,
gemeente Wierden. Het lag in het voormalige richterambt Kedingen. Het is een van de drie adellijke bewoningen
die in deze kleine buurschap hebben gestaan. In 1845 is het oude huis afgebroken en zijn de bouwhuizen blijven
staan. De plaats is thans bekend als Barvoorde, Barfde en Bervorde.
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Hoe oud de Hof  te  Bevervoorde  is,  is  niet  bekend.  Het  heeft  toebehoord  aan  de riddermatige  familie  Van
Bevervoorde. Deze oefenden er hun heerschappij uit. De ridders Van Bevervoorde komen voor als borgman van
de graafschap Bentheim en borgman van Goor en Almelo.

In 1396 wordt de Hof te Bevervoorde verkocht aan Evert van Langen, met alle rechten die hij had en nog kreeg
van zijn moedersgoed of van Johan van Bevervoorde, zijn oom. Op St. Jacobsdag (25 juli) in 1399 kwiteerde de
ridder Evert van Bevervoorde Evert van Langen voor de betaling van de Hulshorst en van de  Heerschap van
Bevervoorde.

Ick Euert van Beurvoerde make kund allen luden med dessen breue, dat my Euert van Langen witlike ende wal
betalt  hevet,  al  alsodane ghelt,  also  he  my  schuldich  was  van  der  Hulshorst  ende  van  der  Herschap  van
Beuerfoorde, ende schelde (schulde) een ende sine ervende daer qwit van ende enkenne dat ich, ende myne
[erulde] an der Hulshorst ende an der Heerschap van Beuerfoerde nicht mer en hebben noch wachtene en sal
wegen,  Utghesacht  viffthein  Ghelrossche  Guldene  de  se  my  dar  nach  aff  schuldich  bliuet  alle  argelist
uytgespraecken In orkunde deser dinghen so hebb ich myn zegell an dessen breff gegangen, Gegeuen in het jair
ons Heren Dusenst Driehundert negen un negentich up Sunte Jacobs Dach.

Op de avond van St. Johannes de Doper in 1414 hebben Godert van Bartolt van Langen wedergegeven haeren
horigen  eijgenen  luiden  al  alsodane  recht  als  Heer  Huge  van  Berveurde  Ridder  hem  gegeven  hadde  die
huisgenoten waeren in der tijt dier Heerschap van Berveurde, dat hij versuimt hadden, iden eersten dat sij hem
Hoffrecht jaerlix verwaren sullen inder Hoff to Berveurde des Sondags te belaecken Pinxteren her hoeren chijns
penninck daer te brengen aen en gelijck eene olden Brabantschen penninck und voert weert seacke dat dat
heerschap vede hadde soo sal elk husman harnas hebben naar syne macht daer hun sijn heerschap op hadt und
op Lantdagen ende Claringen gecompareert als volgt.

Er wordt gesproken van de heerschap Bevervoorde. Deze heerschap of heerlijkheid heeft zich geheel zelfstandig
ontwikkeld in een redelijk dunbevolkt gebied. In 1503 wordt de Hof te Bevervoorde beleend aan weer een Evert
van Langen. De Hof te Bevervoorde heeft dan haar hoogtepunt gehad. Het bleef een strategisch goed gelegen
plaats. In 1573 werd in het markeboek van Rectum melding gemaakt van een oorlog waardoor veel is vernield en
er  werd  beschreven  dat  een  groot  aantal  Spanjaarden  zich  hadden  verschanst  achter  de  Telgenkamp  en
Hulshorsthaar  en  daar  de  boel  hadden  vernield.  Dit  was  naast  de  Hof  te  Bevervoorde.  Of  ze  de  Hof  te
Bevervoorde hebben aangedaan is niet bekend. Het huis werd daarna voor een periode niet genoemd. Het kwam
in eigendom van heer van Rhede tot Brantlegt uit het Bentheimse. Deze bezat ook het andere belangrijke goed in
IJpelo, genaamd de  Koohorst.

In  1686 kocht  Jan ten Cate van de heer  Rhede tot  Brantlegt  de Hof te  Barvoorde  met  de daarbij  gelegen
visscherije het vrede-water, genaamd de Hesselinkvoort. Het water met aalstallen dat gelegen was bij Rijssen in
de buurschap Rectum, was leenhorig aan de provincie Overijssel. Na de dood van Ten Cate ging de Hof met het
viswater over op zijn erfgenamen, die voortaan de rustige en vredige possessie hadden. Op 7 oktober 1714 ging
het  over  van  Frans  van  Steenwijck  en  zijn  vrouw  Judith  ten  Cate,  naar  Abraham  ten  Cate.  De  Hof  te
Bevervoorde werd in 1729 beschreven als een huis dat in desolate toestand verkeerde.

Op  29  december  1843 werd  het  door  Nicolaas  Hendrik  ten  Cate  verkocht.  Het  werd  omschreven  als:  het
buitenverblijf de Bavoorde, bestaande uit een herenhuis met stalling, koetshuis, tuinen, vijvers, plantsoenen met
twee boeren erven gelegen in de buurschap Rectum. De koopprijs bedroeg fl. 15.636,-, wat een aanzienlijk
bedrag was voor die tijd. Vrij recent na de koop, in 1845, werd het huis afgebroken. In 1851 werd de boel
opnieuw  geveild.  De  koper,  Albertus  Gerhardus  Kamerling,  fabrikant  te  Almelo  en  zijn  vrouw  Henriëtta
Hoogklimmer, verbouwden het bouwhuis Groot Barvoorde. In het huis werden materialen van de oude Hof te
Bevervoorde hergebruikt. Het enige wat is overgebleven van de Hof te Bevervoorde is het parkachtige landschap
met de twee boerderijen Groot Barvoorde en Klein Barvoorde (Peters) genaamd.

Het  gebied  rondom  de  Hof  te  Bevervoorde  of  nu  Barvoorde  staat  bekend  vanwege  de  grote  hoeveelheid
restanten  van  ijzerproductie  uit  de  vroege  Middeleeuwen  die  er  worden  aangetroffen.  Internationaal
archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat het een belangrijke plek was, net als de ijzerproductie plaats bij
Heeten in Salland.

Rectum
Rectum is een buurtschap in de gemeente Wierden. Het kende op 1 januari 2010 driehonderdzeventig inwoners.
Rectum ligt tussen Wierden en de Huurne, IJpelo, Enter en Notter in. De agrarische sector is voor de buurtschap
altijd  bepalend  geweest.  Het  gebied  kende  dan  ook  lang  een  eigen  boerenbond.  Het  deelt  samen  met  de
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buurtschap  IJpelo een basisschool.  Naast  de  veeteelt en  akkerbouw, is  er  sinds  2004 ook  wijnbouw op een
wijngaard van vijf hectare met druivenrassen als Regent en Johanniter en Frühburgunder.

In  een dertiende-eeuwse goederenlijst  (1260-1270)  wordt  voor het  eerst  een  boerderij  in  Rectum genoemd.
Rodolf van Bevervoorde en zijn zonen werden toen beleend met de casa in Bovinc, een leengoed van Nicolaus
de Sconevelde,  borgman van Bentheim. Deze had het  in leen van de  graven van Bentheim. Samen met het
gebied  in IJpelo en een aantal  erven in  Enter vormde het  een territoriale  eenheid.  De dienstman die het  in
achterleen hield was de riddermatige familie Van Bevervoorde die in Rectum de Hof te Bevervoorde bezat. Ook
in Rijssen treft men de Van Bevervoordes aan. De naam Rectum wordt in de veertiende-eeuwse oorkonden niet
gebruikt, maar men spreekt van de heerschap Bevervorde. De naam is  Nedersaksisch en is een samenvoeging
van verbasterde  woorden Recde of Regde van de oude naam voor de  Regge en -tem, -tum, van heim, wat
woonstede betekent. De betekenis is nederzetting aan de Regge. Tot 1475 worden Rectum en IJpelo in een adem
genoemd. In het Schattingsregister van Twente van 1475 is Rectum en IJpelo één marke of buurschap. Rectum
hoorde tot 1811 onder het gericht Kedingen en was een van de zogenaamde Rijssense kwartieren. In 1811 ging
het  deel  uitmaken  van  de gemeente  Wierden.  Het  gebied  van  de  Buurtschap  Rectum was  afgebakend  met
Lakestenen, Lakepalen of Lakestaken. Deze grenspalen en hun locatie zijn beschreven. De oude grensstenen
verdwenen uit het landschap.

Een  archeologische  inventarisatie  van  dit  gebied  toont  aan  dat  het  in  de  prehistorie  is  bewoond.  Op  de
Rectummer Es, de Kloosterhoek, de Kruisakkers en de Bonyngkempkes zijn sporen van bewoning aangetroffen.
Op de Kruisakkers zijn grafvondsten gedaan. Een stenen hamerbijl en een ronde stenen bal van dezelfde witte
steensoort,  twee zeldzame puntgave artefacten.  Langs  de  Regge en de Exoose Aa zijn  vondsten gedaan  uit
verschillende  tijdperken.  In  de  Kloosterhoek  is  een  vroeg-neolithische nederzetting  gevonden.  Voor  de
neolithische bewoning zijn op verschillende plaatsen indicaties gevonden. De stenen bijl en het aardewerk stamt
uit de  neolithische tijd, het vuursteen waarschijnlijk uit de mesolithische periode tot  circa 3000 v. Chr.  Het
gebied lag toen grotendeels droog en werd doorsneden door riviertjes en kreken. Later verdronk het gebied onder
invloed van de stijging van de zeespiegel. Verder zijn in 1933 in de Kloosterhoek naast het erve Kedinkhuis
opgravingen gedaan door het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Daarbij kwamen paalgaten van hutten en
de  resten  van  houten  waterputten  voor  de  dag.  De  gevonden  aardewerkresten  en  keramiek,  getypeerd  als
Karolingisch en kogelpot dateerden uit de tiende eeuw. Op de plaats van de oude waterburcht Het Slot is een
puntgave bronzen randhielbijl en een houten nap gevonden uit de tiende eeuw, die zich in het depot van het
Rijksmuseum Twenthe bevinden. In de jaren tachtig en negentig zijn door verschillende instanties als Bureau
Raap en in opdracht van de landinrichting bodemonderzoeken gedaan. Hierbij heeft men op het terrein rond de
Bevervoorde en in de Kloosterhoek omvangrijke vroeg middeleeuwse ijzerproductie aangetroffen. Restanten van
ovens  voor  het  smeltproces  van  ijzeroer en  klappersteen,  restanten  van  stookplaatsen  waar  meilers hebben
gestaan.  Op  het  zogenaamde  'Holdarp'  en  de  'Bonyngkempkes'  heeft  men  sporen  van  vroegmiddeleeuwse
bewoning aangetroffen tiende eeuw, keramiek, vaatwerk, merendeel uit de veertiende eeuw.

De  marke Rectum behoorde  tot  1811 bij  het  richterambt Kedingen.  Sindsdien behoort  het  tot  de gemeente
Wierden.  In  1848  werd  de  marke  als  zodanig  opgeheven.  De  marke  van  Rectum  werd  bestuurd  door  de
eigengeërfden  of  markegenoten  genaamd.  Dit  vond  plaats  op  de  markevergadering  of  holting  waarbij  de
erfmarkerichter  van  de  marke  de  leiding  had.  Het  erfmarkerichterschap  was  verbonden  aan  een  erf,  een
huisplaats. Diegene die de huisplaats in bezit had en ook het erfmarkerichterschap mocht zich erfmarkerichter
noemen.  In  Rectum  bevond  zich  deze  op  het  erve  De  Hof.  Hier  woonde  een  hofmeier  die  voor  de
erfmarkerichter allerhande zaken moest verrichten. Het markeboek dat is opgemaakt op Het Hof te Rectum is
bewaard gebleven en ligt in het Historisch Archief te Zwolle. De marke bestond uit vijf volgewaarde erven,
brinkzitters, katersteden en hutten. De volgewaarden bezaten per erf vier stemmen in de marke. De brinkzitters
per erf drie en de katerstede per kotte één. De bouwman van een boerderij kon ook over een uitdrift bezitten om
het vee op de es te mogen weiden. De notulen van de holting in Rectum werden vastgelegd in het markeboek.
Voor Rectum zijn deze bewaard gebleven vanaf 1567 tot de opheffing in 1848. In de marke Rectum bevonden
zich drie huizen die bewoond waren door de Twentse lage land adel, zogenaamde jonkers, namelijk het huis De
Dackhorst, het huis Het Slot en de Hof te Bevervoorde. Door wie deze gesticht zijn is niet bekend. De eigenaren
in de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw waren de familie Van Langen. Aan het einde van de zeventiende
eeuw kwamen de huizen met  de opkomst van de  bourgeoisie in  bezit  van deze gegoede burgerij,  zoals  de
doopsgezinde  familie  Ten  Cate  uit  Almelo,  bekend van  de  Twentse  textielnijverheid,  en  de  familie  Smelt,
zogenaamde  Rusluie uit  Vriezenveen,  die in  het  Russische Sint-Petersburg fortuin maakten.  De drie  huizen
Dackhorst, Het Slot en Het Bevervoorde, zijn rond 1850 afgebroken, nadat zij geruime tijd in desolate toestand
verkeerden.

De grens of lakegang van de marke en buurtschap Rectum werd afgebakend door een aantal  lakestenen of
lakestaken. Vanaf de Steenlaar op de Nieuwstad ging ze in rechte lijn in noordoostelijke richting naar de Haer.
Bij  het  Haerhecke  stond een  steen,  daarna  vervolgde  de  lake  zijn  gang  naar  de  lakesteen  die  stond in  de
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Hesselinksteeg. Vandaar over het land van Bevervoorde voor het Hesselink langs naar de andere zijde van de
Aa, tot aan het Selhorst. Hier stond een lakesteen in de Bokhorst. Vanaf de Bokhorst ging de lakegang door de
Bueshoop naar de Aakolk voor de katerstede Het Kate. Vanaf hier vervolgde de lake zijn gang met het verloop
van de Regge. Bij de Kloosterkampen stond de lakesteen met de naam de Stake van Sunte Jorren. Dit was het
drie marken punt tussen Rijssen, Enter en Rectum. De Stake van Sunte Jorren wordt in 1832 bij de kadastrale
inzettingen omgedoopt tot De Reggepaal.  Vanaf hier ging deze in rechte lijn richting het  Noorden door het
Grimbergerveld naar de lakesteen op de Steenlaar.

In Rectum speelde de sage van de drijvende bakstenen die men niet aan de man kon brengen, omdat men dacht
dat ze behekst waren. Vooral in Rijssen wilde men niets van de Rectummer bakstenen weten. In het midden van
de negentiende eeuw kwam de Rectummer onderwijzer Van Wijngaarden in bezit van een steen afkomstig van
het oude kasteel de Grimberg in Notter. Toen hij in Rectum waar zijn school stond, aan een boer vroeg of hij
wist van de drijvende stenen en het Rectummer gezegde 'Hé drif as ne bakstien'. Hierop antwoordde de boer: 'dat
z'ok oe wal anders kunnen losten zéén, en hij haalde een steen los uit de put die voor het huis opgemetseld was
en wierp deze in het water. De baksteen bleef terstond drijven. De boer zei: De stenen zijn afkomstig van Het
Slot, hetwelk de legende zegt als een oud en sterk en door een dubbel gracht omringd kasteel (waterburcht). De
bisschop  van  Munster,  Bernhard  van  Galen,  zou  er  tijdens  zijn  omzwervingen  en  plunderingen  hebben
gebivakkeerd. Later is het gesloopt en op het midden terrein is een boerderij gebouwd. Volgens de boer zouden
de stenen van de havezate Dackhorst ook stenen bevatten die ook op water kunnen drijven. Ook in Rijssen werd
er verteld over behekste stenen. Achter de Baniskamp in Rijssen heeft men ook een beste partij  zwarte klei
gevonden die men tot  bakstenen heeft  verwerkt.  Toen men er  achter  kwam dat  ze op water  bleven drijven
werden de Rijssense tichelaars tot tovenaars verklaart en van hekserij beticht.

In Rectum wonen in vergelijking met de omliggende plaatsen van oorsprong veel rooms-katholieken en niet-
kerkelijken. Dit is opvallend omdat het katholicisme vooral in het oosten van Twente wordt aangehangen. Er is
sprake van een grote mate van onkerkelijkheid. Andere geloven dan rooms-katholicisme en protestantisme zijn
nauwelijks vertegenwoordigd. De buurschap Rectum, de Huurne en Hoge Hexel zijn van oorsprong katholieke
enclaves in een protestant bolwerk.

Zoals in veel plaatsen in  Twente en de  Achterhoek heeft de autochtone bevolking in Rectum bijnamen. Een
opvallend verschil met het naburige dorp Enter of de stad Rijssen is dat de bijnamen in Rectum zijn gekoppeld
aan de naam van de boerderij waar de familie woonde. Dit verschijnsel is op veel andere plekken in Twente niet
ongebruikelijk. In sommige gevallen neemt een bewoner van een erf zijn huisnaam mee naar het andere erf.

De Rectummers houden net als de Enternaren ervan zich af te zetten tegen wat gebruikelijk is en zijn dan ook
trots op hun streektaal.  De bewoners worden vaak gekscherend als "droatnaeghels" betiteld. De streektaal in
Rectum  wijkt  duidelijk  af  van  dat  van  omliggende  plaatsen  en  van  het  Twents.  Deze  variant  van  het
Nedersaksisch wordt Twents-Graafschaps genoemd. Het Twents-Graafschaps wordt gesproken in het gebied van
Rectum, Enter,  IJpelo,  Rijssen,  Goor,  Markelo,  Diepenheim, Neede,  Eibergen,  Gelselaar,  Lochem,  Borculo.
Eigenlijk het gebied van het voormalige Richterambt Kedingen

In het begin van de zeventiende eeuw had de buurschap Rectum zijn schoolgebouw met zijn eigen onderwijzer.
Het schoolgebouw heeft tot het einde van de negentiende eeuw op haar oude locatie gestaan tussen de twee
boerderijen  Bokdam  en  Holsbosch.  In  de  laatste  jaren  toen  het  gebouwtje  geen  dienst  meer  deed  als
schoolgebouw  is  het  in  gebruik  genomen  als  woning.  De  bewoners  van  de  twee  naastgelegen  boerderijen
voorzagen problemen en hebben het schoolgebouw en de grond gekocht van de markegenoten. De grond werd
tussen de twee boeren Bokdam en Holsbosch verdeeld en het oude schoolgebouw afgebroken. Rectum heeft
sindsdien geen eigen schoolgebouw meer. De buurtschap deelt nu een school met de buurtschap IJpelo.

De buurschap of marke Rectum had van oorsprong geen kom of vereniging. De hoeven lagen verspreid over de
gehele  buurschap.  De  oudste  nederzettingen  bevonden  zich  in  de  Kloosterhoek  en  in  het  centrum  van  de
buurschap. In het westen van de buurschap bevond zich een hoek, "de Nieuwstad" genaamd. In deze hoek zijn de
boerderijen overwegend in de 18e eeuw gesticht. De voornaamste en oudste erven in Rectum zijn:

 Hof te Bevervoorde nu (Barvoorde of ook Barfde)

 Dackhorst

 Meulenkamp

 Groot Hulshorst nu (Hulshorst)

 Klein Hulshorst nu (de Kooij)

 Maatkamp

 Het Laer of ook Beushoop nu (Kloasjan)
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 Olde Hoffmeijer nu ('t Meesters)

 Mockelencate

 De Hoff te Rectum nu (de Hof of ook Geelsjan)

 Het Slot

 De Coppelle (afgebroken)

 Koppelmaat

 Holsbosch

 Bokdam

 Tijhuis

 Kenkhuis

 Eschuis (onlangs afgebroken)

 Altena (onlangs afgebroken)

 Keppelink

 Woolderink

 Het Cotte nu (Kotteman)

 De Morsch nu (Morsink)

Tuindorp Het Lansink

Het tuindorp Het Lansink is gebouwd door Coenraad Frederik Stork aan het begin van de twintigste eeuw.  Het
is een mooie aangelegde wijk waar de arbeiders  en kantoormensen van Stork woorden. Het gaat  om enkele
honderden huizen die nog steeds bestaan. Toen de overheid niet mee wilde financieren hebben de broers Stork
het deels prive en deels uit fondsen van het bedrijf gefinancierd.

Tuindorp Het Lansink, Hengelo

Tuindorp 't Lansink in Hengelo ligt in de wijk Wilderinkshoek ten zuiden van het station Hengelo en telt 2011
inwoners. De oppervlakte van de buurt bedraagt ongeveer drieenvijftig hectare. Het grootste deel van 't Lansink
vormt een beschermd dorpsgezicht.

Van  de  vier  woonbuurten  in  de  wijk  is  Tuindorp  't  Lansink  qua  bebouwing de  oudste.  Er  staan  nog veel
vooroorlogse woningen; ruim driekwart stamt uit de periode voor 1950. Tuindorp is gelegen op het grondgebied
van de vroegere marke Woolde. Het noordelijke deel van de wijk is al zeer lang bebouwd. Daarin staan ook de
machinefabriek van  Stork en andere bedrijven, die vlak voor of na de aanleg van de spoorwegen in Hengelo
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werden gesticht. Rondom deze bedrijven werden woningen gebouwd; voornamelijk om aan de eigen arbeiders
onderdak te verschaffen. De tweeledige naam is als volgt te verklaren: 'tuindorp' is een directe verwijzing naar de
oorspronkelijke plannen, de bouw van een tuindorp in Hengelo. 't Lansink is de naam van een boerderij, die in
dit gebied was gelegen. Markante punten in de buurt zijn Stork, ROC van Twente, Brandweer Hengelo en de
karakteristieke vooroorlogse woningen.

De drie broers richtten in 1901, toen zij directeuren en eigenaren waren van machinefabriek gebroeders Stork en
Co., de NV Land en Boschbouw Maatschappij Het Laer op. In deze naamloze vennootschap werd het landgoed
Het Laer in Ommen ondergebracht.  Het Laer was oorspronkelijk een roofridderslot   dat in 1229 al vermeld
wordt. In 1774 werd het door de graaf Van Rechteren verbouwd tot een jachtslot in neoclasicistische stijl.

Bij het huis hoorde zeshonderddertig hectare bos-, landbouw- en heidegrond, afgewisseld met zandverstuivingen
en veenmeertjes. Met het bezit kwamen rechten en plichten zoals de jacht- en visrechten op de Regge en de
Vecht en drie zitbanken in de hervormde kerk in Ommen. In de NV werd het grootste deel van het vermogen van
de drie broers en hun nageslacht ondergebracht, effecten en onroerend goed, waaronder een aantal familiehuizen
en grond zoals De Paaschberg, De Koppelboer en Het Weusthag.

Huis Het Laer, Ommen

Herthme
Hertme is een klein kerkdorp, waar het  soms net lijkt of de tijd er geen vat op  krijgt. Akkoord, er is nieuwbouw,
en een  gemeenschapscentrum. Maar het blijft  altijd die ontspannen sfeer ademen, die  men elders niet meer
kent. Verweg van al  het gehaast en geraas. Hemelsbreed mag  de Stroom Esch, met al die jachtige  bewoners,
beangstigend naderbij komen,  het zal Hertme toch nooit overvleugelen.  In Hertme lijkt alles klein. De kerk is
niet  uitbundig van omvang. Het kerkhof is niet groot. Zelfs de glasbak, als dat dan als teken  van de tachtiger
jaren mag worden opgevat, is van een bescheiden formaat. En de  parochie? Ach, het zal niet de kleinste zijn in
dit  ondermaanse.  Maar  groot?  Verre  van  dat.  Niet  zelden  schuilt  in  het  kleine iets  groots.  Groots  in  elke

62

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tuindorp_(wijk)


betekenis die er aan dat  schijnbaar simpele woord gehecht kan worden. Dat leren de ervaring en de historie.
Hertme kan als één man opstaan als het moet. En heeft dat ook bewezen. In de overtuiging dat juist, wanneer je
klein bent, je extra hard moet knokken voor je wensen en  verlangens. Want iets wat klein is, is niet zelden hecht.
En Hertme is  hecht.  Ook als  het  gaat  om de geloofsbeleving.  Door  de  eeuwen   heen zijn  ze allemaal  het
katholicisme trouw gebleven. Generatie op generatie  prezen ze de Heer in zijn Almachtige Goedheid. De boze
buitenwereld heeft er nooit vat op gekregen. Noch in de Reformatie, noch in de eeuwen daarna. En als ze al
gewankeld hebben in hun geloof, dan was het slechts voor de duur van een  gedachte, die als een zuchtje wind
verdween.  Al die generaties, door de eeuwen gesterkt door het geloof, hebben geschiedenis  gemaakt. En ook
Hertme gemaakt tot wat het nu is: een kleine, hechte Rooms  Katholieke gemeenschap. Waar de muzikanten van
de fanfare  de wangen bol  blazen,  als  ze de eerste  communicanten  begeleiden  bij  het  verlaten  van de kerk.
Steevast dat rondje  makend door een stuk van de tuin. Waar altijd, aan de rand van het volle kerkhof, men  nog
een kort gebed zegt en een kruisje slaat. Waar het goed geloven was en is.    Deze website wil een overzicht
geven van die Rooms-Katholieke historie van Hertme.  Historie die Hertme heeft gevormd en gekneed tot wat
het nu is. En wat, zo moge men  toch hopen, altijd zal blijven: een lief, goed, klein dorp. Verscholen in het lover.
Ongrijpbaar voor die boze, jachtige buitenwereld.  Tweehonderd jaar St.  Stephanusparochie in  Hertme. Het zou
er bijna  op lijken dat het daarmee  allemaal is begonnen. Dat  het beschrijven van de  historie van deze kleine
gemeenschap niet meer  is dan het beschrijven  van een handvol ijverige  pastoors die de herderlijke  bediening
van de Hertmer  zielen tot taak had. Het  zou onjuist zijn. De geschiedenis van Hertme is  meer dan 200 jaar St.
Stephanusparochie.  Want  wat  is  nou  welbeschouwd een  periode   van  200 jaar,  gezien  in  het  licht  van  de
eeuwigheid?  Dat  is  ook  tevens  het  frustrerende   van  iedere  geschiedschrijver:  vrijwel  nauwkeurig  kan  hij
aangeven waar zijn verhaal  moet beginnen. Maar waar het eindigt, daarop moet hij het antwoord verschuldigd
blijven. Omdat de vraag verborgen ligt in het duister van de toekomst. Ook deze site  kan niet meer dan een stuk
historie  beschrijven.  Een  stuk  historie,  dat  eindigt  Anno   Domini  1988.  Hoe  de  geschiedenis  zich  verder
ontwikkelt, daarover zullen anderen zich, vele jaren na nu, moeten buigen. Wanneer ze weten hoe de toekomst
zich heeft  ontwikkeld.

De bewijzen dat het gebied rond Hertme al ver voor onze jaartelling werd bewoond, zijn  gevonden door leden
van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Twente  (AWN). Leden van deze afdeling hebben
enige jaren geleden opgravingen gedaan in de  nieuwbouwwijk Stroom Esch. Dat gebied behoorde in vroeger
dagen tot Hertme, ook wel  Hette of Hattum genoemd.

Dat  er  een  paar  honderd  jaar  voor  het  begin  van de Christelijke  jaartelling mensen hebben gewoond  in
primitieve boerderijen blijkt uit de  opgravingen van de AWN. Er  werden aardewerkscherven  gevonden, resten
van potten en  pannen uit de IJzertijd, die voor onze  streken duurde van ongeveer 700  voor Christus tot het
begin van onze  jaartelling. Ook de paalgaten van  zogenaamde spiekers, opslag- plaatsen voor onder andere
graan,  werden in de Stroom Esch  gevonden, evenals de paalgatsporen van boerderijen uit die tijd. (Op de foto
links, rogge in de Stroom- Esch in de zestiger jaren). Jammer genoeg kan uit de tekening, die ontstaat na het
intekenen van deze  paalgaten, niet het grondplan van een complete boerderij worden aangetoond. Al ver voor
die tijd  zullen jagers in dit gebied hebben rondgetrokken in de zomertijd. Er zijn namelijk een aantal  vuurstenen
werktuigen  gevonden  uit  de  steentijd,  ruim  tienduizend  jaar  geleden.  De  meest  belangwekkende  vondsten
werden echter gedaan in de herfst van 1987, op de grens van de  Kruisselbrink en de Brakel in de huidige Stroom
Esch, ten zuiden van boerderij Misdorp. Daar gaven vele donkere plekken in de zandgele  ondergrond de plaats
aan waar de palen van één of meerdere boerderijen hebben gestaan. Die  palen zijn vergaan en de vermenging
van  vergaand  hout  met  ingevallen  donkere   cultuurgrond  geeft  dan  een  ronde,  soms  hoekige   donkere
afscheiding. Als deze plekken een  bepaalde diepte hebben en op regelmatige  afstanden staan, dan weet men dat
dit paalgaten  zijn.

Uit de vondsten van deze paalgaten bleek dat de boerderijen ongeveer twintig meter lang en acht  meter breed
waren.  De scherven  die  hier  gevonden  werden  maken het  waarschijnlijk  dat  we te   doen  hebben met  een
boerderij uit de Karolingische tijd, dus tussen 600 en 800 na Christus. Ook de  resten van een bronzen armband,
wijzen in die richting. Meer zekerheid over de periode, geeft de  tijddatering, die in Groningen verricht wordt op
het  Biologisch  Archeologisch  Instituut.  Met  behulp   van  kleine  hoeveelheden  radioactieve  koolstof  kunnen
deskundigen het moment vastleggen  waarop levens materiaal (mens, dier en plant) doodgingen. Uiteraard wel
binnen zekere grenzen. Na de opgravingen heeft de AWN houtresten van drie waterputwanden opgestuurd naar
Groningen.  Daar bleek dat een van de bomen, waaruit de put werd gemaakt, omgehakt is tussen  540 en 690 na
Christus, een tweede boom tussen 550 en 670 en de derde tussen 740 en 900. Het  hoeft niet zo te zijn dat de
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omgehakte  boom direct  voor  een  deel  in  de  putwand  is  verwerkt.  Deze   kan  zeker  wel  een  tiental  jaren
ongebruikt  hebben gelegen. In ieder geval zal tussen 600  en 700 na Christus tenminste één van de putten
gemaakt zijn. De laatste zeker omstreeks 900 of  eerder. Alles wijst er dus op dat er tussen  ongeveer 600 en 900
na Christus meerdere  boerderijen,  of tegelijk,  of na elkaar  gebouwd  zijn,  die gestaan hebben op een paar
honderd  meter ten zuidoosten van het huidige Misdorp.  Mogelijk dat we hier zelfs te maken hebben  met een of
meer voorlopers van het Misdorp.

De meest interessante vondst in dit gebied was echter wel het graf van een ruiter uit de Frankische  tijd. Van de
man zelf is niets overgebleven. In zijn graf vonden leden van de AWN de verroeste  delen van twee ruitersporen,
een vleugellans en een slagzwaard. Maar ook de resten van een beurs  waarin zich zestien munten bevonden. Een
unieke  vondst.  De  vondsten  werden  door  de  Rijksdienst   voor  het  Oudheidkundig  Bodemonderzoek  in
Amersfoort schoongemaakt en zoveel mogelijk  gerestaureerd. De munten zien er bijzonder fraai uit. Zij zijn
door het Rijkspenningenkabinet in  Leiden bekeken en blijken te zijn geslagen tijdens de regering van Keizer
Karel de Grote tussen 812  en 825. Interessant is dat ze vervaardigd werden in Italië, Frankrijk, Duitsland en
Nederland. En  ook de steden zijn bekend: voor Nederland was dit Dorestad, nu Wijk bij Duurstede. Dat de
laatste  munt uit 825 stamt, betekent dus dat de man  na dit jaartal gestorven is. Het slagzwaard was  gevat in een
schede van berkenhout en bedekt  met textiel. De voorwerpen lagen op een  diepte van hooguit zestig centimeter.
Dat, en  het feit dat de man met al zijn hebben en  houden is begraven, wijzen erop dat er toch  iets bijzonders
aan de hand is geweest. Vragen  die hierbij rijzen zijn: wie en wat was deze  man, hoe stierf de man en waarom
werd hij op  deze wijze begraven. Als men de fantasie  enigszins de vrije loop laat,  dan komt men tot  de
volgende bespiegelingen. Het zou een  officier van het Frankische leger geweest  kunnen zijn. Niet het leger van
Karel de Grote, want die stierf in 814 en één van de munten was uit  825. Wel mogelijk het leger van diens
opvolger,  Lodewijk  de Vrome,  of  van diens zoon Lotharius.  In   de tijd  van Lodewijk  de  Vrome en diens
opvolgers werd het erg onrustig in het Karolingische  Keizerrijk. Hertme behoorde in die jaren ook tot dit rijk.
De man kan gestorven zijn tengevolge van  een ziekte, een ongeval, of hij kan zijn vermoord of gedood in een
gevecht.  Het is ook best mogelijk  dat de man van zijn paard is gevallen, hetgeen toentertijd nogal eens de
doodsoorzaak was. Als hij door ziekte of door een val gestorven is, dan kan men zich voorstellen dat hij daar in
Hertme  woonde. Mogelijk op de boerderij die daar vlak bij heeft gestaan. Maar dan waren hij en zijn familie
geen aanhangers van het christelijke (katholieke) geloof, maar heidenen. Immers, de christenen  begroeven hun
doden zonder opsmuk en bijgaven. En hij is op een heidense manier begraven: met  kledingstukken, wapens en
geld. Waarschijnlijker lijkt het dat hij vermoord is. Om straf te ontgaan  kan men hem dan snel, dus in een
ondiep graf en met zijn bezittingen hebben begraven om  ontdekking van het misdrijf te voorkomen. Het kan
zeker geen roofmoord zijn geweest, want dan  had hij in ieder geval geen munten meer bij zich gehad. Natuurlijk
zou men ook kunnen denken  aan een tijdelijke begraving: in de winter ondiep omdat de grond bevroren was. Dit
met  de   bedoeling  hem later  elders  op  gebruikelijke  wijze  ter  aarde  te  bestellen.  Er  zijn  zeker  redenen  te
bedenken waarom dit dan later niet is gebeurd. Een interessante suggestie is dat het wel een reizende missionaris
geweest  kan  zijn,  zoiets  als   Bonifatius.  Hij  zou  dan  om de  een  of  andere  reden  gedood  kunnen  zijn  en
vervolgens ijlings begraven door heidenen. Er stonden namelijk strenge straffen op heidendom in die tijd. En dan
nog  een missionaris vermoorden! Dat was de meest ernstige misdaad die te bedenken was. Hoe het ook  zij,
deze unieke vondst maakt duidelijk dat eeuwen geleden in Hertme en het huidige Borne  mensen woonden en
leefden en dat niets menselijks hen vreemd was. Andere paalsporen en  aardewerkvondsten, waaronder een bijna
complete kogelpot, maken duidelijk dat er in ieder geval vanaf 600 na Christus mensen hebben gewoond rond de
tegenwoordige dorpskern van Hertme.

In 1991 werden in Hertme opnieuw  enkele stenen gebruiksvoorwerpen  gevonden. Eén ervan, een stenen bijl,
kwam tevoorschijn tijdens werk- zaamheden op een landbouwperceel  aan de Hemmelhorst in Hertme. De  heer
J.  Meijer  vond  de  Fels   Rechteckbeil,  zoals  deze  door   deskundigen  wordt  genoemd,   tijdens
ploegwerkzaamheden.   Volgens  de heer  dr.  A. Verlinde  van  het  Rijksmuseum is deze stenen bijl   uit  het
Neolithicum, de nieuwe  steentijd en heeft een ouderdom die  ergens ligt tussen 5.000 v Chr. en 700  v Chr. In
die periode leefden de  meeste mensen in onze streek van de landbouw, het waren boeren. De bijl is gemaakt van
een  rotsachtig gesteente. Ten onrechte wordt wel eens gesproken over een vuistbijl, maar gezien de  ouderdom
ervan is het zeker geen vuistbijl. Dit soort bijlen werd wel geschacht, als bijl of als dissel (dwarsbijl). Ze waren
in grote aantallen nodig, omdat de mens druk bezig was om landbouwgrond  te veroveren op de bosgebieden.

De ijverige pastoor Hofman legt een financieel fundament.  Na het emeritaat van pastoor Heinink komt er een
ijverige kapelaan uit Zwolle naar Hertme: de bekende kapelmeester van O.L. Vrouwe, Theodorus Hofman. De in
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Beltrum geboren Hofman arriveert op 26 februari 1885 in de buurtschap. De parochie heeft aan deze talentvolle
pastoor veel te danken. 'Hij ijverde voor den luister van 's Heerenhuis', aldus zijn opvolger.

De vrome pastoor Velthuijsen en zijn strijd tegen drankmisbruik Als pastoor Hofman, de man die ervoor zorgt
dat de parochie in het  kleine Hertme een financiële basis krijgt voor de bouw van een nieuwe  kerk, vertrekt,
krijgen de schapen een nieuwe herder. Bernardus Petrus  Velthuijsen, doorgaans gekleed in een kuitbroek en een
lange zwarte jas,  legt hij lopende zijn huisbezoeken af. Hij blijft tien jaar in Hertme van  1895 tot 1905.   De
pastoor die huilend afscheid nam.  In Hertme wordt, na het vertrek van pastoor Velthuijsen de  zeereerwaarde
Theodorus Wilhelmus Hendriks benoemd tot pastoor. Van  hem is bekend dat het een stevige, lange man was,
die goed kan preken.  Zo goed, dat niet zelden de gelovigen in lange rijen buiten voor de kerk  staan om naar zijn
predicatie te luisteren. Pastoor Hendriks gaat één keer  per twee weken naar Zenderen om daar te preken. Het ad
horatio van De Hosson In december 1912 komt pastoor Aegidius Henricus De Hosson naar de St.  Stephanus-
parochie.  Voor de nieuwe pastoor is  het even wennen aan de  gebruiken en leefgewoontes  op het  Twentse
platteland. Wanneer hij voor  het eerste een 'pothes' krijgt neemt hij de schaal in ontvangst, laat de gulle  gever
buiten staan om hem na enige minuten de lege schaal terug te  geven met de opmerking: 'Bedankt en de groeten
thuis'.  Pastoor Kemperman, de herder onder de mensen Nieuwe heren, nieuwe wetten, zo wil het gezegde.  Dat
gaat ook op in Hertme. Als pastoor De Hosson naar Baarn is vertrokken neemt de op 19 december 1878 in
Sinderen bij het Achterhoekse  Silvolde geboren pastoor Kemperman zijn plaats in. Samen met zijn  halfbroer
Jan gaat de dan zesenveertigjarige herder in de pastorie wonen. Het  waren zoons uit een oud boerengeslacht.  
Humor houdt zieke pastoor Holtel op de been  Na het overlijden van pastoor Kemperman komt in het jaar 1935
pastoor Johannes Franciscus Maria Holtel naar Hertme.  Hij was op 1 oktober 1877 in Oldenzaal geboren. In
1902 werd hij tot  priester gewijd na korte tijd kapelaan te zijn geweest in Gaanderen en  Zwolle. In 1906 volgde
zijn benoeming tot professor aan het Klein Seminarie in Culemborg.  Van de Grootevheen: pastoor en groot
paardenliefhebber Het is 1937. Donkere wolken pakken zich samen boven Europa. Het is  een jaar voor de
annexatie van Oostenrijk en de bezetting van Tsjecho- Slowakije. En in het kleine Hertme, zo schijnbaar ver
verwijderd van de  boze buitenwereld, maakt pastoor Simon Johannes van de Grootevheen zijn intrede. Pastoor
van de Grootevheen,  paardenliefhebber tot en met,  verplaatste zich met 'Sissie', zijn lievelingspaard. Heeroom
Veeger en zijn vooruitziende blik 'Een rijzige, ietwat gebogen, gestalte; diepliggende donkere ogen met  lichte
ironie onder de nadenkende frons van het voorhoofd; markante  neus met tot lachrimpels geneigde lijnen om de
scherp-gesneden mond, zo staat hij soms verzonken in de weelderige natuur van zijn kerkdorp.  Ingehouden
aarzelend, zoals zijn versluierde stem. Prachtige priester-  handen, die jaren lang dag na dag de tere Hostie
beroerden bij het breken  van het brood'. Met pastor Koch in rustiger vaarwater Na de turbulente periode, die
Hertme doormaakt onder pastoor Veeger,  komt de gemeenschap een tijdlang in rustiger vaarwater. De parochie
maakt de stap naar nieuwe tijden. De jaren zeventig en tachtig komen  dichterbij. Het is pastor C.J.M. Koch, die
de besluiten van het tweede  Vaticaans Concilie in de erediensten gestalte geeft. Vijf maanden na het  overlijden
van pastoor Veeger komt hij naar het kleine dorp. En de  pastoor wordt pastor. Pastoor Zoetebier: de visserszoon
die  zich  geliefd  maakt  in  Hertme  Niet  zelden  volgt  het  ene  uiterste  het  andere  op.  In  1980  worden  de
parochianen  verrast  met  de  komst  van  pater  Johannes  Hermanus   Zoetebier.  Geboren  op  25  juli  1915  in
Vollenhove  arriveert  de  visserszoon   al  op  dertienjarige  leeftijd  in  Borne,  waar  hij  en  zijn  ouders  in  de
Spanjaardfabrieken gaan werken. In het Zuiderzeedorp Vollenhove was niet genoeg werk voor de vissers. Zelf
had pater Zoetebier ook nog twee  jaar gevaren. Met pastoor Lensen naar nieuwe tijden Hertme anno 1988. Het
jaar waarin de parochie van de St. Stephanus  het tweede eeuwfeest viert. Met meerdere Eucharistievieringen,
een expositie, een reünie met oud Hertmenaren. Of het nu tweehonderd jaar oud of tweehonderd jaar jong moet
zijn, dat kan alleen de toekomst leren. Maar bovenal toont de parochie met alle activiteiten rondom de viering
dat  zij  nog  springlevend  is.   Pastoor  Wigbert  Roorda,  waarnemend  pastoor van  Hertme Na twaalf  jaar  de
parochie te hebben geleid, gaat pastoor Lensen in 1996  met emeritaat. Pater Wigbert Roorda wordt benoemd als
waarnemend  pastoor van de Sint Stephanusparochie. Als de op 30 november 1927  geboren pater, benoemd
wordt tot pastoor van Hertme is hij ook al  pastoor van de parochie Zenderen. Dit pastoorschap bekleedt hij in
een  duo-functie samen met pastor Jan van Loon.   

Pastor Lambert Calis:  Mijn leven begint op 25 juli 1940 te Laren in het Gooi en ik krijg van mijn  ouders de
namen Clemens Lambertus. Het is oorlog, maar niet veel meer dan enkele oppervlakkige gebeurtenissen blijven
daarvan in de  herinnering achter. Amper is de oorlog voorbij of ‘de grote school’ komt  in zicht. Deze wordt
geleid  door  de  broeders  van  Oudenbosch.  In  de   hoogste  klas  wordt  wordt  mijn  belangstelling  gepeild
aangaande de  opleiding tot religieus, maar de gedachte daaraan is nog niet bij me  opgekomen.  
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Pastor Rinus van der Vegt geniet van zijn emeritaat Rinus van der Vegt wordt op 31 december 1943 te Dalfsen
geboren als  derde kind in het gezin van der Vegt. Op de lagere school wordt hij in de  vierde klas misdienaar te
Luttenberg. Zijn ouders zijn dan inmiddels  verhuisd van Dalfsen naar Luttenberg. Langzamerhand begint bij
hem  het verlangen te ontstaan om priester te worden, maar dan wel in een  klooster. Na de lagere school gaat hij
in september 1956 studeren bij de  Karmelieten aan het gymnasium in Zenderen. Pastoor Theo van der Sman
Met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2010, vormen Borne en  Hertme samen de parochie “H.H. Jacobus en
Johannes”  en  is  Hertme  geen  zelfstandige  parochie  meer.  Dit  is  bekrachtigd  met  een  decreet  van   de
Aartsbisschop van Utrecht d.d. 29 juni 2010.  Theo van der Sman is de laatste pastoor van de parochie Hertme.
Pastoor van der Sman komt in 2007 naar de parochies van de Heilige Theresia  en de Sint Stephanus in Borne en
de Heilige Stephanus in Hertme.

De basisschool van Hertme is een dorpsschooltje waar de dorpsjeugd welkom is. Een  school die in Hertme een
maatschappelijke spil van niet te onderschatten omvang is.  Zoals het een school in een kleine kern ook betaamt.
De geschiedenis van de Sint Aegidiusschool gaat terug naar het begin  van de twintiger jaren. Tot 1920 werden
alleen de openbare scholen  door de overheid gesubsidieerd. Daar komt in dat jaar een einde aan:  de financiële
gelijkstelling van het openbaar en bijzonder lager  onderwijs worden een feit. Voor het kerkbestuur van Hertme
is die  financiële gelijkstelling een aanleiding om te ijveren voor een  katholieke lagere school in het dorp. De
kinderen uit Hertme gaan  dan nog naar Borne, Zenderen of Saasveld om onderwijs te volgen. In  de oktober-
vergadering van 1920 wordt, zo staat  in de annalen, veel geboomd over een school te  Hertme. Het heeft echter
veel  voeten in de aarde  en kost veel  moeite voordat het  kerkbestuur  toestemming krijgt  om een school te
realiseren.  Reeds op 20 december schrijft pastoor Aegidius  De Hosson  een brief aan de Raad  der gemeente
Borne met het verzoek een school te mogen bouwen. De brief luidt als volgt:  'Aan den Edelachtbaren Raad der
Gemeente Borne,  Ondergetekenden, ingezetenen van het Buurtschap Hertme en eenige belanghebbenden, die in
de onmiddellijke omgeving van Hertme wonen, richten tot den Raad der Gemeente Borne het  verzoek om in de
kom van Hertme  een  school  te  bouwen  van  twee lokalen  met  een  woning  voor  het  hoofd  der  school.  De
ondergetekenden gronden hun aanvraag daarop:  

I.  dat  de  kinderen  vijf  en  vijftig  in  getal,  tweeenveertig  van  Hertme  en  dertien  van   bovengenoemde
belangstellenden te ver van hun school verwijderd  zijn om deze, in de gure jaargetijden van herfst, winter en
voorjaar,  geregeld te bezoeken, vooral ook hun jeugdigen leeftijd in aanmerking  genomen;  

II.  dat  de kinderen,  die zich nu over Borne,  Zenderen en Saasveld  moeten verdeelen dan in één inrichting
kunnen worden  ondergebracht,  het welk veel schoolverzuim zal voorkomen, te meer  dat deze kinderen op
enkele uitzondering na ook hun godsdienstig  onderricht in Hertme moeten halen;  

III. dat de Gemeente Borne, dan niet verplicht zal zijn in Zenderen te bouwen, wijl aan die  school ruim twintig
kinderen onttrokken zullen worden. Aangezien nu in dezen tijd zooveel  wordt gedaan voor de ontwikkeling van
het kind en men daarin op alle wijzen tracht  tegemoet te komen, meenen de ondergetekenden een goedgunstige
beschikking  op  hun   aanvraag  tegemoet  te  mogen  zien  en  geen  verlenging  van  de  huidige  treurige
schooltoestanden langer te moeten ondervinden'.  In eerste instantie poogt het kerkbestuur nog een drie- klassige
school te stichten. Er wordt zelfs een tekening  ontworpen door architect Th.J. van Elsberg. Het wordt  echter al
gauw duidelijk dat dit bouwplan geen  goedkeuring zal krijgen. In januari 1921 verkoopt het  kerkbestuur voor
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het door haar aangevraagd plan een stuk  grond aan de Gemeente Borne, groot 1653 vierkante meter  ('zeer
schoon gelegen in de nabijheid der kerk en in het  middelpunt der buurtschap') voor de prijs van vijfhonderd
gulden.   Het  kerkbestuur  dient  op  3  juni  1921  bij  de  gemeenteraad   van  Borne  de  nodige  stukken  in  ter
verkrijging van een  R.K. school.  Het schoolgebouw moet ruimte bieden aan tweeenveertig  leerlingen.  De
school zal zeven klassen bevatten. Per klas zullen  ten hoogste vijfentwintig leerlingen worden toegelaten. Nog
juist op  tijd komt in juni 1922 de Koninklijke bewilliging om een  school te stichten. Op tijd, omdat direct
daarop wettelijk  wordt bepaald dat alleen voor meer dan zeventig kinderen  een school gebouwd mag worden.
En in Hertme waren  maar veertig leerlingen. Het Gemeentebestuur van Borne  besluit in oktober 1922 de bouw
van  een  R.K.  school  in   Hertme  aan  te  besteden.  Op  zaterdag  30  september  was  al   de  oproep  voor  die
aanbesteding in de Bornsche Courant  gepubliceerd. In de Bornsche Courant van 21 oktober 1922  is dan te lezen
dat de Raad der Gemeente Borne goedkeurt dat de firma G. Braakhuis uit Borne de bouw van de school  in
Hertme wordt gegund voor de som van f 10.990,- , terwijl het schilderwerk wordt gegund  aan J. Meulenbeld uit
Almelo voor een bedrag van f 412,-. De werkelijke bouwkosten  bedragen echter f 14.948,20 en de kosten van de
eerste inrichting f 3.599,14.  Het schoolbestuur schrijft in haar verslag van januari 1923: 'Het schoolgebouw rijst
aardig op,  denkelijk met februari  plechtige opening. Ook werd er nog gesproken over den bouw van  een
onderwijzers-woning. Jammer dat we altijd zoo te kampen hebben met geld gebrek. De  discussie over de bouw
van een onderwijzerswoning wordt tot later verschoven.'    Op 9 april 1923 wordt de  school met veel plechtig
vertoon en een volksfeest geopend. De pas opgerichte  muziekvereniging St.  Gregorius verleent met  vrolijke
deuntjes volledige  medewerking en de school  krijgt de naam St. Aegidius.   Aegidius is de voornaam van
pastoor De Hosson, die zich  als voorzitter van het school  kerkbestuur, enorm heeft  ingezet voor de oprichting
van de  school.  Een domper  op  de feestvreugde  bij  de  opening is  overigens  dat  het  kerkbestuur  bijzonder
ontevreden is over  de schoolopziener, een soort onderwijsinspecteur. Die had, door zijn overdreven zuinigheid,
Hertme een veel te kleine school bezorgd. En ook het Gemeentebestuur had niet gehandeld  naar de wens van het
kerkbestuur. Zij weigerden de hangkruizen en het beeld van het H.  Hart te betalen, zodat die uit eigen middelen
moesten bekostigd worden. In april 1923  bezoeken 44 leerlingen de school. De vergoeding die de school van de
Gemeente Borne  ontving bedraagt f 8,60 per leerling. In het jaar 1923 wordt dan toch de bouw uitbesteed voor
een  hoofdonderwijzerwoning,  voor  een  bedrag  van  f  7.923,50.  Dit  bedrag  is  als  volgt   samengesteld:
Aannemingssom bouwkosten: f 6.990,-, glas en schilderwerk f 485,- en honorarium Architect G. Wolf  (Almelo)
f 448,50. Nadat de  oplevering plaats heeft  gevonden besluit het  kerkbestuur dat "terzijde en  doomenheg" zal
worden  aangebracht. Het blijkt al gauw  dat de school inderdaad te  klein is voor de buurtschap  Hertme. Drie
maanden na de  officiële opening, in juli 1923 al,  ontwerpt de architect een  tekening die een uitbreiding  van de
pas geopende school beoogt. De Aegidiusschool moet echter nog negen jaren wachten op de verbouwing. In het
jaar 1951 verlaat de heer J.B. Mensink de St. Aegidius.  Vanaf de opening is hij schoolhoofd geweest. Meester
Mensink wordt nu  hoofd aan de Landbouwschool te Bome. Deze school wordt later verplaatst  naar Delden. De
heer G.B. Brookhuis is zijn opvolger. Zes jaren, tot augustus  1957, blijft hij verbonden aan de school. Daarna
aanvaart hij aan de lagere  school te Tubbergen de functie van hoofd der school. De heer G.Th. in het  Veld
treedt in 1957 aan als het nieuw schoolhoofd. De inspecteur van Volksgezondheid bericht op 20 september 1955
het hoofd der school G.B.  Brookhuis, dat het  de waterleidingmaatschappij  "Overijssel" op dit moment niet
mogelijk is  de school op het waterleidingnet aan te sluiten. Het valt niet te zeggen hoe lang het nog zal  duren,
voordat de aansluiting kan worden uitgevoerd. Derhalve wordt het schoolbestuur  geadviseerd het slaan van een
nieuwe put in overweging te nemen, die voldoende ver van  beerputten en toiletten verwijderd is om voldoende
en schoon drinkwater te garanderen. Het  drinkwater uit de oude pomp voldeed niet meer aan de eisen van de
volksgezondheid.  Op 6 juli 1956 trekt het schoolbestuur zijn artikel 72 aanvraag voor het slaan van een water-
put met pomp en aanvoerleiding voor de drinkwatervoorziening in. Door de overname van  het gemeentelijk
waterleidingbedrijf door waterleidingmaatschappij "Overijssel" zal de school  op het waterleidingnet van deze
gemeente worden aangesloten.  Bij raadsbesluit van 22 december 1928 wordt de aanvraag voor de aanschaf van
drie  oliekachels met een bovengrondse tank door de Gemeenteraad van Bome gehonoreerd. De  aanvraag is
begeleid met een schrijven van de inspecteur van het onderwijs. De inspecteur  constateert namelijk een uiterst
gevaarlijke toestand in de school. "Eén der tot op de draad  versleten kachels is doorgebrand. Bij wijze van
noodmaatregel  is  met een paar  ijzerdraadjes   een ijzeren plaat  voor het gat  aangebracht,  die ook al  weer is
doorgebrand. Het vuur dreigt  uit de kachel te vallen!". De heer George in het Veld dient een verzoek in bij de
Gemeente  voor medewerking van onder meer de aanschaffing van meubilair  voor de hoofdenkamer. In zijn
"memorie  van  toelichting"  schrijft   hij:  'Mijn  voorganger,  de  Weledele  Heer  Brookhuis,  had  er  in  de
wintermaanden voor meubilair zijn tuinstel geplaatst. Thans staat  het leeg, op een tafel en een paar caféstoelen
na.  Kan hier  enig  meubilair  geplaatst  worden?".  Op 25 juni 1959 kan het  hoofd der   school overgaan  tot
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aanschaffing van enig meubilair.  Een jaar later wordt zelfs toestemming verleend tot het aanbrengen  van een
vaste wastafel  in de hoofdenkamer.  Deze ruimte wordt   tevens gebruikt  door de school-  en tandarts.  In  de
beginjaren zestig onderstreept de inspecteur van het onderwijs in een schrijven naar de Gemeente nog eens dat
de Sint Aegidius spoedig aan een algeheel onderhoud toe is: 'de school te Hertme verkeert nog  steeds in een
armoedige toestand, zowel wat het gebouw en de meubilering, als wat de  leermiddelen betreft'. Het schrijven
van de inspecteur zet toch enige druk op de ketel. In  maart 1965 geeft de gemeente haar medewerking voor
vernieuwing, uitbreiding en  verbouwing van de school. Als redenen wordt aangevoerd; de vele gebreken der
school  alsmede de noodzaak tot uitbreiding en verbetering der toiletten en vergroting van het  speelterrein. De
staatssecretaris  van  onderwijs  had  overigens  reeds  eerder  voor  deze   voorzieningen  een  urgentieverklaring
afgegeven. Ten tijde van de verbouwing wordt ten  behoeve van de school een noodvoorziening ingericht in de
kleedruimtes achter de toren van  het Openluchttheater. In het voorjaar van 1967 wordt de geheel gerenoveerde
school weer  door de leerlingen in bezit genomen. Zij kunnen nu gebruik maken van het nieuw  aangeschafte
meubilair  en  de  diverse  nieuwe  leer-  en  hulpmiddelen.  Het  schoolplein  is   opgetuigd  met  een  klimrek  en
duikelstang!.  De  op  oliegestookte  c.v.-  installatie  wordt  in  1981   omgebouwd  naar  een  gasgestookte  c.v.-
installatie. De olietank wordt jaren later op grond  van milieuvoorschriften gesaneerd. De olieresten worden uit
de tank verwijderd. De tank zelf  blijft in de schooltuin begraven en wordt volgestort met schoon wit zand.  Bij
notariële  akte  is  de  school   met  ingang  van  31  december   1983  door  het  oude  vertrouwde   Kerk-  en
Schoolbestuur van de  R.K. parochie van de Sint Stephanus te Hertme overgedragen  aan de Stichting Katholiek
Onderwijs Borne te Borne. Bij  geruchte was het Gemeente- bestuur van Borne reeds ter ore  gekomen dat er
voor  Hertme's  Sint  Aegidius  een  nieuwe  bestuurlijke  toekomst  in  zicht  kwam.   Het  Gemeentebestuur
complimenteert  beide  partijen  met  deze  voor  het  basisonderwijs  in  het   kerkdorp  Hertme  belangwekkende
overeenkomst. Ook de losse lagere school Sint Aegidius kan op grond van artikel E2 van de overgangswet op het
basisonderwijs uitgroeien tot een  basisschool.

Wie het Openluchttheater in Hertme noemt, kan niet om pastoor  Veeger heen! Op de eerste zondag van april
1952 doet Johannes  Ignatius Veeger zijn intrede als pastoor van de St. Stephanus- parochie in Hertme. Een man
op leeftijd (60 jaar), die na zeventien jaar  pastoor te zijn geweest in het Gelderse Lobith, een kleine en rustige
parochie zocht en deze dacht te vinden in het Twentse Hertme. Wie  echter denkt dat hiermee een rustige tijd
aanbreekt in Hertme,  vergist zich. Veegers liefde voor het toneel brengt hem ertoe om in de zomer van 1953
Jozef in Dothan op te voeren op het heideveld aan de Wetering. Honderd toneelamateurs en dertig ruiters te
paard maken de opvoering tot een doorslaand succes. Een journalist schrijft jaren later in een  artikel over de
historie van het Openluchttheater:  'En weg was de rust. Voorgoed.  Duizenden  Twentenaren kwamen in de
zomer van 1953 luisteren naar de jammerklachten van Jozef in de  put, naar de lyrische wanhoop van Ruben en
ze waren zo geboeid, dat ze amper merkten dat  het hoge, ijle getimmerte, dat  hun zitplaats bood, met  gevaar
bezet was'. Een jaar  later wordt onder leiding van  burgemeester Lambooy van  Hengelo en pastoor Veeger  het
comité Eerste Stichting  Twentse Openluchtspelen,  kortweg ESTO, in het leven  geroepen. Als plek voor het
theater staat Veeger een deel  van 'zijn bos' af. En vele vrijwilligers uit Hertme  bouwen dagen, weken, maanden
aan de totstandkoming van het theater. Namen die niet vergeten mogen worden zijn  de toenmalige Hengelose
VVV-directeur  Dick Wilmink en regisseur Joop Bieckmann.  Honderd kubieke meter  Bentheimer zandsteen,
beschikbaar gesteld door particulieren en  bedrijven uit heel het oosten, bezorgen het theater zijn decor.  Het
wordt in 1955 gebouwd. En acht jaar later, naar een ontwerp van de befaamde architect  Jan Jans, wordt de
overkapping gerealiseerd. Het zijn de jaren van de Passiespelen. Met zo'n driehonderd medewerkers en met pater
Genesius O.F.M. Cap. als de Christusfiguur. Bussen vol met  Duitsers komen kijken als de Passiespelen in het
Duits worden opgevoerd in een vertaling  van Jan Naaykens. Het kan niet anders zijn dat promotorpastoor Jo
Veeger zich intens  gelukkig voelt. Negen jaar lang wordt het lijden van Christus uitgebeeld in Hertme. De vele
kleding die de acteurs en actrices nodig hebben, krijgt pastoor Veeger van de textiel-magnaten  die hij kent.
Opvoeringen van ‘De Paradijsvloek' en 'Midzomernachtdroom' zorgen ervoor dat  Hertme landelijke bekendheid
geniet.  Een ieder in Hertme werkt mee. Ook de huishoudsters  van pastoor Veeger,  Maria en Mien, helpen
tijdens de voorstellingen veelvuldig mee in de  kantine. Naarmate de Passiespelen  vaker worden opgevoerd,
neemt de publieke  belangstelling echter af. Aan  de pastoor ligt het niet; hij  weet met zijn geestdrift de  mensen
te bezielen tot hoge  prestaties. Maar als het  publiek wegblijft, is een theater op sterven na dood.  Gelukkig
beschikt Bentheimer  zandsteen over de eigenschap dat het jarenlang in weer en  wind kan standhouden. En,
dankzij de inzet van een groep mensen, die eenzelfde geestdrift aan de dag pro-beren te  leggen als pastoor
Veeger, begint het theater - terecht - weer te leven. Vanaf de jaren zeventig  worden er opera's, operettes en
kindervoorstellingen  gegeven  in  het  Openluchttheater  en  de  muziekvereniging  uit  Hertme,  Sint  Gregorius,
organiseert er muziekfestivals. In de jaren  tachtig wordt er een nieuwe koers ingezet met het theater en wordt
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voor 't eerst het  Afrikafestival georganiseerd.  In 2010 is het Openluchttheater volledig gerestaureerd. Er worden
jaarlijks, naast het Afrikafestival, tal van voorstellingen en muziek evenementen georganiseerd, met optredens
van  onder andere Marco Borsato, van Velzen, Ilse de Lange, Piet Veerman, Bløf, Jan Smit, René  Froger en vele
anderen. In 2011 worden, na bijna vijftig jaar, de Passiespelen weer opgevoerd.

De oudste sporen van boerderijen zijn in de jaren tachtig gevonden bij  opgravingen in de  nieuwbouwwijk
Stroomes. De aanduiding Stroomes, de naam die de wijk nu draagt, is  historisch gezien niet juist. Stroomes is
afgeleid van de boerderij 'Stroeding' (1475) ook  wel 'Stroomboer' (1795) genoemd. Onder de eslaag kwamen
sporen te voorschijn van  boerderijen uit de IJzertijd en de Karolingische tijd. Hierover wordt in het hoofdstuk
'Hertme voor de jaartelling’ meer verteld.  Een eerste  schriftelijke opsomming van de boerderijen in Hertme
vinden we in het  schattingsregister  van Twente van 1475. De toenmalige  landheer van Overijssel,  bisschop
David van  Bourgondië hief van alle grote of volgewaarde erven een belasting (schatting) van twee schilden en
van de ongewaarde erven of kathes (kotters) één schild. In Hertme worden de volgewaarde erven genoemd in
1475: 

1.   Middesdorp      (Misdorp)                    betaald 2 schilden. 

2.   Velthuis             (Veldhuis of Veels)     betaald 2 schilden. 

3.   Grevinck           (De Greve)                   betaald 2 schilden.

4.   Bertolding         (Het Bartelink)            betaald 2 schilden. 5.   Alarding            (Aalderink)                  betaald 
2 schilden.

6.   De Haer             (De Haar of Harink)   betaald 2 schilden. 

Bij Veldhuis, Aalderink en de Haar staat vermeld dat zij in eerste instantie 1 schild betaalden,  maar na enige 
aandrang werd er alsnog voldaan. Er werden namelijk panden genomen en deze  werden publiek verkocht, ofwel
men dreigde daarmee. Als kotters worden in het schattingsregister genoemd: 

7.   Egberting          (Engbrink)               betaald 1 schild. 

8.   Ebelenbroeck    (de Kölner)             betaald 1 schild. 9.   Stroeding           (Stroonboer)           betaald niet. 

10. Hertmermole    (Meulenbroek)       betaald 1 schild.  

11. Pigge                  (de Pigge)               betaald 1 schild. 

In het schattingsregister missen we een  boerderij die er toen zeker al geweest moet  zijn, namelijk 'Grotenhuis'
(nummer 10).  Dit is te verklaren uit het feit dat op het  Groothuis toen een adellijk huis stond en  deze waren
vrijgesteld  van  schatting.  Een   volgende  lijst  van  boerderijen  uit  Hertme   treffen  we  aan  in  de
verpondingsregisters  van 1601 en 1602. In een enigszins rustige  periode van de Tachtigjarige Oorlog werd er
een  register  opgemaakt  van  de  boerderijen   en  deze  moesten  naar  gelang  hun  grootte  grondbelasting
(verponding) betalen.  Misdorp, Veldhuis, de Greve, Bartelink,  Stroonboer (Lansink) en Grotenhuis komen in
1601-1602 voor als volle erven; Aalderink, de  Haar, Egbertink, de Kölner (Ebbelinksbroek) en Meulenbroek
worden kotters genoemd; terwijl  de Pigge een bijzitter genoemd wordt. Uit 1602 stamt een lijst volgens welke
de inwoners van Hertme heffingen moesten betalen voor het hebben van paarden, schapen, varkens en bijen.
Hieruit  blijkt  dat  er  op  dat  moment  reeds  meer  boerderijen  waren  in  Hertme  dan  die  welke  in   het
verpondingsregister genoemd zijn. Waarschijnlijk hadden ze echter zo weinig grond dat ze geen aanslag in de
verponding  behoefden  te   betalen.  Het  zijn  de  grote  boerderijen  die   paarden  hebben om het  bouwland te
bewerken. De kleintjes mochten van een  grotere nabuur wel eens een dag een paard  lenen om hun stukje land te
bewerken. In de drukke tijden helpen ze de grote boeren met  bijvoorbeeld gras maaien of rogge maaien. Zo  is
het Wevershuis eeuwenlang een bijzitter of  wonersplaats geweest van het Middendorp.  Het Middendorp was te
groot voor één gezin  om te bewerken en kon als hofhorige  boerderij niet gesplitst worden. Daarom zien we bij
deze grote boerderijen vaak boerderijtjes  ontstaan die de benodigde arbeidskrachten leverden om de boerderij te
bewerken. Dit met als  tegenprestatie de bewoning van de wonersplaats en het gebruik van enig bij gelegen land  
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voor  het eigen onderhoud van het gezin op de wonersplaats. Het paardengeld bedroeg in 1605,  afhankelijk van
de welstand van het kerspel, twaalf, tien of acht stuivers per paard van twee jaar of ouder. In 1612 moest van elk
varken en elke bijenkorf jaarlijks één stuiver worden betaald. Schapen komen  in de lijst van Hertme niet voor.
Uit 1675 is bewaard gebleven een vuurstedenregister.  Om aan  inkomsten te komen hadden Ridderschap en
Steden van Overijssel sinds ongeveer 1600 een  belasting vastgesteld van iedere vuurstede of plaats waar men
vuur maakt. Van iedere vuurstede  moest zeven stuivers worden betaald door de gebruiker van het erve, die
daarvan niets mag  verrekenen met de huur.  We treffen een vuurstede aan bij de volgende boerderijen: Hartmer
Wever    (Wevershuis),  Jan  Richterinck  (Kostershuis,  Gospen-  of  Richterinkswoning)  , Middesdarp  lyftocht
(Oude Misdorp),  Stricker  Gerrit  (Veldhuis of 't  Strykershuis),  Velthuys  lyftocht (Oude Veldhuis).  Voor het
eerst komen we in een register lyftochthuizen tegen, namelijk bij  Middesdarp en Velthuys. Bij grote  boerderijen
was het gewoon dat er een  klein boerderijtje bij hoorde met  ongeveer eennegende deel van het land. Deze
dienden  als  oudedagsvoorziening  voor   de  oude  generatie  als  ze  het  wat   rustiger  aan  wilden  doen en  de
boerderij aan de jonge generatie  overlieten. De lyftochten werden  meestal aangeduid met de namen  Oude
Misdorp en Oude Veldhuis. Naast de vuursteden komen in Hertme in 1675 ook twee ovens voor, namelijk bij de
erven Middelsdarp en Velthuys. Ook in bakovens werd  namelijk vuur gemaakt en ook voor deze vuursteden
moest  belasting  betaald  worden.  Voor  de   invoering  van  het  vuurstedengeld  hadden  alle   boerderijen
waarschijnlijk hun bakoven om brood  te bakken, maar na de komst van de belasting op  de vuursteden deden
vaak  een  flink  aantal   boerderijen  samen  met  één  bakoven,  om  zodoende   de  kosten  te  drukken.   Het
vuurstedenregister noemt verder een aantal pauperes of minvermogenden, die wel een  vuurstede hadden, maar 
vrijgesteld waren van betaling van het vuurstedengeld:   Laer Joan (Laarhuis),   Abraham ’t  Onder ('t  Onder),  
Kolck  Hermen  (de  Kolk),    Caete  Wolter (Kotte),  Pyper  Lucas  Weduwe (de  Pieper),  Huls  Henrick  ('t
Hulshuis),Hans Joan Grevinck (Oude Greve),  Collenaers Hermen (de Kolner of Strik), Alderings Wever (Oude
Aalderink).  In  het  jaar  1748  wordt  de  eerste  volkstelling  gehouden  in  Hertme  en  er  wonen  dan
tweehonderdeenentachtig  mensen  in   Hertme  waarvan  vierennegentig  mannen  en  vrouwen,  negenenvijftig
kinderen  boven  tien  jaren,  drieenzestig  kinderen  onder  tien  jaren,  vierendertig   knechten  en  meiden  en
eenendertig  kostgangers en inwoners. Ze wonen in een groot aantal boerderij-en,  lyftochten, schuren, kamers en
hutten. Er was blijkbaar woningnood en veel armoede. In 1795 is weer  een volkstelling gehouden. Het blijkt dat
de  bevol-  kingsdruk  weer  enigszins  is  afgenomen,  want  er  worden  dan  in  Hertme  totaal  tweehonderdacht
personen geteld. Tot slot van de serie overzichten wordt hier opgenomen een "uitzetting"over de Marke Hertme
uit het jaar 1801. Als de marke geld moest betalen voor bijvoorbeeld de grondbelasting of het  onderhoud van de
kerk, de pastorie of  de school dan werden de kosten naar rato van  draagkracht omgeslagen (uitgezet) over de
diverse boerderijen. Er is bewaard gebleven een  "uitzettinge over de Markte Herteme, opgemaakt in de maand
maert 1801", die volgens een  aantekening op de omslag was "tot aankoop van den Kolk". Er werd blijkbaar
grond aangekocht nodig voor de kerk te Hertme.

De Reformatie of Hervorming, de grote beweging in het christendom in de zestiende eeuw,  is ook aan het kleine
Hertme  niet  zondermeer  voorbijgegaan.  Hoewel  de  loop der   geschiedenis  leert  dat  de  opvattingen  van  de
Reformatie nooit post hebben gevat in Hertme,  had de beweging wel degelijk invloed op het katholiek-zijn in
het  Bornse  Kerkdorp.  Voordat  Maarten  Luther,  de  kerkhervormer,  op  31  oktober  1517 zijn  vijfennegentig
stellingen over de omstreden aflaat  aan de deuren van de slotkerk in Wittenberg spijkert, zijn  Borne, Hertme,
Zenderen en Bornerbroek een parochie  die bekend staat als de St. Stephanus. En is Borne nu het  bestuurlijk
centrum van Hertme en Zenderen, toentertijd  was Borne het kerkelijk centrum. De kerk uit die tijd staat  er nog
steeds, de huidige Nederlands Hervormde kerk of  Oude kerk (foto links). Een gebouw dat de stormen der  tijden
glansrijk heeft  doorstaan. In  de tweede helft van die  bewogen zestiende eeuw zijn er twee pastoors die de
verantwoording dragen voor de zielszorg in de Stephanus  parochie: Petrus van Straelen en Johannes Nijhof. Als
katholiek staan ze niet bijster stevig in de schoenen.  Gesteund door de heer van het nabijgelegen Weleveld,
Christoffel van Scheele en mogelijk beducht voor de  gevolgen van het uitroepen van de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden,  zweren ze hun katholieke geloof  af. Of zoals pastoor B.P. Velthuijsen zo prachtig
schrijft in  het boekje Het eeuwfeest  van Hertme en Senderen: 'Zij voerden hunnen kudde op de wegen der
dwaling'. Het is rond 1600, de tijd dat de Republiek onder leiding van Prins Maurits en van Oldenbarnevelt,  de
hervormde leer als de enige officiële kerkelijke stroming uitroepen. En de roomse gelovigen  verliezen niet
alleen hun Godshuis, maar ook hun priesters. Geheel herderloos is men in die jaren  echter ook niet: Van tijd tot
tijd  komen er  heimelijk  vanuit  Oldenzaal  en  Duitsland  priesters  naar   deze  streek  om de  bevolking die de
reformatie  niet  wenst  te volgen,  'van vrome woorden te  voorzien en in het  nachtelijk uur in  duizenderlei
gevaren de verweesde  kudde bij te staan'. Zonder  moeilijkheden is dat allerminst: In 1615 vraagt de heer van
Weleveld, een  papenhater, zelfs steun van de Drost  tegen de geestelijken die elke zondag  vanuit het door
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Spanjaarden bezette  Oldenzaal naar Borne komen om de  Heilige Mis te lezen. In 1648 wordt, door  de Vrede
van  Munster,  de  Tachtigjarige  Oorlog  beëindigd.  De  Republiek  der   Zeven  Verenigde  Nederlanden  wordt
onafhankelijk  van  Spanje  en  het  Duitse  Rijk.  Voor  de   katholieken  betekent  het  echter  geen  vrijheid  van
godsdienst: het Calvinistische bestuur van de  Republiek legt de katholieken daartoe teveel beperkingen op: men
wordt  uit  het  openbaar  bestuur  geweerd,  het  openlijk belijden van de godsdienst  was verboden en kerken
werden door de  Hervormden in bezit genomen. Het heeft de opkomst van de schuilkerkjes tot gevolg. Ook in
Hertme  ontstaat  zo'n  kerkje:  op  het  Groothuijs.  En  vanuit  Duitsland  worden  onder  strikte   geheimhouding
priesters gehaald om er godsdiensten te houden. Pas in de tweede helft van de  zeventiende eeuw brengt de
bisschop van Munster, Christoph Bernhard von Galen, die de  twijfelachtige bijnaam 'Bommen Berend' draagt,
de verlossing.  Hij valt zowel in 1665 als in 1672 Twente binnen. En achter de  soldaten van het bisschoppelijke
leger trekt een tweede leger  Twente binnen: priesters die uit alle macht de katholieke kerk  in ere herstellen in
deze streken. Ondermeer in Delden waar  naast pastoor Eylers de jonge pastoor Gerardus Potcamp arriveert. Hij
vertrekt in 1665 naar Borne en is dan de eerste  wereldgeestelijke na de Reformatie in Borne. Borne is hem
overigens niet  onbekend; hij was er,  drieentwintig jaar  eerder,  geboren.   Als in 1674 de Munsterse troepen
Twente verlaten, wordt de  situatie voor de geestelijken opnieuw onhoudbaar. De beide  herders van Delden en
Borne moeten hun schapen alleen laten  en vertrekken weer naar het veilige Duitsland. Vanuit Altstede  komen
ze echter regelmatig terug om hun roomse dorpsgenoten te voorzien van vrome woorden en zielzorg. Het is
vrijwel zeker dat Gerardus Potcamp  (foto links) van tijd tot tijd   op 't  Groothuijs in Hertme de Heilige Mis
opdroeg. Hoewel het nergens staat geschreven, wil de  overlevering dat dit gebeurde in het toenmalige koetshuis,
het huidige Spookhuis. De juiste locatie  van de godsdienstoefeningen mag dan niet geheel zeker zijn, vast staat
wel dat er diensten worden gehouden. In Deventer, in april van het jaar 1667, wordt de classicale vergadering
gehouden, waar mopperende  predikanten zich ergeren aan de 'Paepsche Stoutigheden'. Gesteld wordt ondermeer
'dat de  papen ter Hoente, Overgouw, van Leiden, Voorst, Eylands en andere te Saasveld, Hartman (huidige
Hertme), Albergen, Geesteren, Dulder en overal in Twenthe, Eustatias en Franciscus, monniken van  't Oorthuis
sich geduirig ophouden, dienst doen, collecten aanstellen en de hare animeren om alle  insolentien tot nadeel van
Staat en Kerk plegen; ook de cloppen te Oldenzaal en Enschede de  paapsche jeugd institueeren'. Ondanks zijn
'Paepsche Stoutigheden'  is  pastoor Potcamp op 't   Groothuys  veilig:  zijn zuster Geertrui  woont er met haar
echtgenote en zij zijn de ouders van de  latere aartspriester van Lingen, Egbertus Groothuys. Al eerder, in 1681,
wordt de illegale pastoor  van Hertme aartspriester  van Lingen. Vanwege de vervolgingen kan hij daar niet
blijven en hij  vestigt  zich in het  nabijgelegen  Darmsen.  Gerardus  Potcamp wordt in zijn periode in Lingen
geassisteerd door zijn halfbroer Johan Potcamp en zijn neef uit Hertme, Egbertus Groothuys. Na zijn benoeming
tot  Vicarius  stelt  Gerardus  Potcamp zijn  neef  aan  tot  pastoor en aartspriester  van Lingen.   Tot Provicarius
Apostolicus verheven, sterft de eerste pastoor van Hertme in Leiden op 16 december  1705, nog voor hij de
bisschoppelijke wijding heeft ontvangen. De priester die zoveel voor de  katholieke geschiedenis van Hertme
heeft  betekend,  ligt  begraven  te Warmond.  Hertme is met het  vertrek  van Potcamp niet  zonder katholieke
leiding. Albertus Beker of Bekkerink  komt naar de loverrijke buurtschap. Hij aanschouwde het levenslicht in
Hazelunne,  een  vlek  op  de   landkaart  van  het  Duitse  Emsland.  Het  is  een  moedig  man  en  dat  was  geen
overbodige luxe in die  dagen, want de oecumene is nog eeuwen verwijderd. Het verbod van Ridderschap en
Steden om  kerk te houden, weerhield de vrome Albertus er niet van toch de Heilige  Mis op te dragen op 't
Groothuijs in  Hertme. En de classicale vergadering  in Deventer van 1687 klimt weer in de  pen: 'Te Borne, zoo
heet het daar, woont een pape genaemt Albert Beker,  op 't Groothuis in boerschap Hertmen,  die daer openbaere
dienst doet, daer  se ook uit de Heerlijkheit Almelo en omliggende plaetsen opentlijk bij  groote troppen heen
lopen'.  Maar de Deventer predikanten deren Albertus  Bekkerink niet; hij is een deugdzaam en fier priester,
totdat God hem in 1697 bij zich roept. Albertus Bekkerink overlijdt op de tiende januari  van dat jaar aan de
tering. Op het Rooms-Katholieke bolwerk 't  Groothuijs vestigt  zich dan Joannes  Lefers.  Hij was pastoor in
Rijssen geweest en staat bekend als een nijver zielzorger: 'een man  van grooten, zichzelf vergetenden ijver'.
Onverschrokken vervulde hij zijne priesterlijke bediening,  'zonder zich om boete of kerker te bekreunen'. Een
man zonder vrees dus, die de katholieken in die  benauwde dagen ook wel nodig hadden. Zo was hij in Rijssen
als eens overvallen en gevangen gezet. Maar hij had zijn straf nog niet uitgezeten of hij droeg in het openbaar
alweer missen op in  Zuna en Enter. Lang is deze dappere priester niet in Hertme: hij sterft in 1709. Niet alleen 't
Groothuijs was bekend om de bijeenkomsten die er werden gehouden. Volgens de  overlevering wordt ook op
een reeds lang verdwenen boerenplaats,  Kotte,  kerk gehouden.  Deze  boerderij  lag tussen De Greve en het
Aelderinck. De legende wil dat na het verbod om hier de  Heilige Mis op te dragen een gouden kruis, dat tijdens
de mis werd gebruikt, is begraven. Het moet liggen in de nabijheid van boerderij het Aelderinck maar is, alle
zoekacties ten spijt, nooit meer teruggevonden. Nog in hetzelfde jaar dat pastoor Lefers het tijdelijke voor het
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eeuwige verwisselde, komt Stefanus  de Meijer naar Hertme. Hij was geboren te Emmerik. Op de zonnige eerste
juli  van  dat  jaar  wordt   ook  voor  de  eerste  maal  een  kind  gedoopt  door  deze  pastoor.  Het  is  Eufemia
Mollenbroek.  Dat  die  doopplechtigheid  plaatsvindt,  symboliseert  dat  de achttiende eeuw meer vrijheid van
godsdienst brengt. Dat heeft ook andere  gevolgen. Zo hebben de priesters tot dan nooit de bescheiden  luxe
gekend van een eigen woning, maar namen ze altijd hun  intrek bij parochianen of families, die hun goed gezind
waren.  Voor pastoor de Meijer ligt dat anders: hij krijgt toestemming op  'den Kolk' een kerkhuis met woning te
bouwen. Het is dan circa  1715. Van het oprichten van een echte kerk kan nog geen sprake  zijn. Het wordt meer
een woning, waarvan een deel dienst doet  als kapel. Maar voor de Hertmenaren, die tot dan aangewezen  zijn op
boerenschuren en koetshuizen, is zo'n accommodatie een  grote stap voorwaarts. Het biedt de mogelijkheid om
er door de  week de Heilige Mis te lezen. Op zon- en feestdagen wordt de  Heilige Mis nog wel steeds gelezen
op 't Groothuijs. De  bescheiden kerkwoning op den Kolk wordt vele jaren later  genoemd in een beantwoording
van een Orde en publicatie van  Ridderschap en Steden van Overijssel van 11 april 1778.  Ridderschap en Steden
van Overijssel gelasten dat de katholieke gemeenten een memorie moeten  inleveren van de roomse kerkhuizen,
kerkschuren of boerenhuizen waar dienst werd gedaan. Het  volgend valt te lezen: 'In het quartier van Twente
'No.9  '  Borne-  in  drie  boeren-huisen'.  Het  1  genaemt  Groothuis  in  Herten.  Het  2  genaemt  het  Hulscher  in
Zenderen. Het 3 genaemt het Wierick  op het Bornerbroek en 4 op werkdagen in een kamer of vertrek onder een
dak met het woonhuis  van den Roomschen Priester,  den kolk genaemt,  gelegen in Herten.  In  1726 telt  de
'Bornsche- Hertmesche Statie' 1290 communicanten. Door de grote uitgestrektheid van de parochie krijgt pastoor
de Meijer een kapelaan toegewezen:  Gerardus Ensman. In 1737 overlijdt pastoor de Meijer. Op 10 augustus van
dat jaar wordt pastoor  Ensman zijn opvolger. Hij is daarmee de vijfde pastoor in Hertme. Tijdens zijn pastoraat
van 1737  tot  1742 krijgt  hij  hulp van kapelaan Gerardus  Johannes Hommels,  evenals Ensman, geboren  te
Oldenzaal. Wanneer in 1742 pastoor Ensman overlijdt herhaalt de geschiedenis zich: de kapelaan  wordt zelf
pastoor van Hertme. In de praktijk was het in die dagen zo dat eenmaal per drie weken  de mis gelezen werd op
het Groothuijs. De andere twee weken gebeurde dat afwisselend op het  Hulscher of op het Wierick. Onder
pastoor Hommels  komt de parochie  tot  bloei  en telt  het  tussen de 1400 en 1500  communicanten.  Pastoor
Hommels krijgt zijn broer Ignatius als kapelaan. De zuster van de twee  gebroeders doet de huishouding. Uit
geschriften blijkt dat de drie een 'voorbeeldig huisgezin'  vormen op den Kolk. Pastoor Hommels, afkomstig uit
een rijk Oldenzaals geslacht, is niet tevreden  met zijn woonruimte op den Kolk. Op het erve 't Bartelink, waar
een broer van de priester woont,  laat pastoor Hommels een nieuwe woning met huiskapel bouwen. De kroonlijst
vermeldde het  chronicum ACCeDentIMorantI et Abe Vnti SalVs: Heil hen die hier vertoeven en weer heen
gaan. In  de Latijnse spreuk zit een getal verborgen: de letters MDCCLVVIII vormen het jaartal 1763. Het is  het
jaar  waarin  de  woning  door  pastoor  Hommels  in  gebruik  wordt  genomen.  De  huiskapel  is  in   latere  tijd
afgebroken en op de plek is het  zogenaamde Juffershuis gebouwd. De  spreuk is in het midden van de jaren
zeventig na grondige restauratie weer  aangebracht in de hal van het Juffershuis. Op  erve 't  Bartelink hoopt
pastoor Hommels zijn  levensdagen naar tevredenheid te kunnen  slijten. Bezorgd over zijn kudde, vermijdt hij
alles wat maar enigszins reden kan geven tot  plagerijen, geldboetes of wat voor straf dan  ook, opgelegd door de
Drosten. Zijn laatste  levensjaren echter verlopen turbulenter dan  waarop hij hoopt. In het jaar 1774 raken de
pastoor en zijn parochie in grote moeilijkheden, die worden veroorzaakt door de bekering van twee  protestantse
meisjes, de gezusters Anna en Geertruida Hesselink uit Zenderen, woonachtig op het  erve 't Hesselt. Op de plek
van deze boerderij staat thans de woning van de familie Dubbelink. De  meisjes waren bij pastoor Hommels
gekomen met het verzoek om in de katholieke kerk te worden  opgenomen. Pastoor Hommels is zich ervan
bewust dat een dergelijke bekering verregaande  consequenties zou kunnen hebben voor zijn parochianen en
hemzelf. Hij gaat daarom niet in op het  verzoek en raadt de zusjes aan naar een veiliger plaats te gaan. De
meisjes Hesselink laten zich  overreden en reizen naar het bisdom Münster. Zodra dat ter ore komt van de Drost
'den bekenden  dwingeland Sigismund van Heyden Hompesch',  wekt dat wrevel. De Drost zint op wraak en
beveelt, na machtiging van de provinciale  regering, op de twaalfde mei 1774, pastoor  Hommels de pastorie te
ontruimen en de kerk  te sluiten. Hij zal hier, ook nadat hij op erve 't  Bartelink een huis met kapel heeft laten
bouwen, nog regelmatig hebben vertoefd. De  kerk moet gesloten blijven tot de gevluchte  zusjes terugkeren.
Maar daar blijft het niet bij.  Amper een week later, op 20 mei, verbiedt de  Drost ook de dagelijkse dienst op 't
Bartelink in  Hertme. De meisjes Hesselink keren in 1775  weer terug naar hun geboorteplaats Zenderen.  Voor
pastoor Hommels betekent de affaire, die  veel stof had doen opwaaien, het einde van zijn  herderschap: hij krijgt
geen toestemming terug te keren op de pastorie den Kolk en mag ook in de  kapel op erve 't Bartelink geen
diensten meer houden.    Een nieuwe priester,  pastoor Henricus Lammerinck, geboren in Reutum, komt naar
Hertme om de  parochianen van de nodige zielzorg te voorzien. Als de zusters Hesselink terug zijn gekeerd in
Zenderen, worden ze toch nog heel onverwacht min of meer gevangen gezet op het kasteel van de  Drost in
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Ootmarsum. Ze worden er te werk gesteld als keukenmeid en mogen het kasteel niet  verlaten. 'Men drong de
weerloze maagden weergalooze verdraagzaamheid om naar de  Protestantsche kerk te gaan. Maar wat men ook
deed om hen tot afval te brengen, heldhaftig en  onwrikbaar stonden de arme slachtoffers vast in de  genade des
geloofs haar door God geschonken', zo  schrijft Velthuijsen. In de nacht van 30 op 31 december 1777 weten ze,
na twee jaar op het  kasteel   te zijn geweest,  te ontsnappen.  De twee 'weerloze  maagden'  vluchten over de
slotgracht, die met een  dikke laag ijs is bedekt en verdwijnen over de grens.  De katholieken worden de dupe
van de  ontsnapping: hun kerken in Hertme en Ootmarsum  moeten sluiten. Pastoor Lammerinck van Hertme en
kapelaan Hamsing, in naam van zijn zeventigjarige  pastoor Helter van Ootmarsum, proberen de meisjes  ervan
te overtuigen terug te keren naar Zenderen. Het lukt niet. Uiteindelijk brengt een beroep op  de Staten Generaal
in Den Haag uitkomst. We citeren Velthuijsen: "In den uitersten nood beproefde  men een uiterste middel. In
naam van pastoor Helter begaf zich kapelaan Hamsing naar Den Haag  en vervoegde zich bij den ambassadeur
van Oostenrijk. Deze deed verslag van zijn zending en gaf  hem de gewisse stukken over. De ambassadeur zeide
hem: 'Wacht tot morgen, dan zal ik de zaak  van Ootmarsum op het tapijt brengen'. Hij deed het en met zulk een
goede uitslag dat de  bewindvoerders in Den Haag het gebeurde ten enenmale afkeurden. Nog denzelfden dag
zeide de  gezant aan kapelaan Hamsing: Ga spoedig naar huis, open uw kerkhuis en wees niet bezorgd voor  de
toekomst. En inderdaad, op bevel van de Staten Generaal werd het interdict ingetrokken". Op  Paasdag 1778, de
negentiende april, gaan na bijna vier maanden van lijden, de deuren van de kerk  in Hertme en Ootmarsum weer
open. 'En steeg het blijde alleluja uit de harten van duizenden  dankbare zielen ten Hemel'. Pastoor Hommels
sterft  op erve 't  Bartelink. Het is dan het  jaar 1790. Door de staatkundige moeilijkheden, de twisten tussen
Patriotten en Keezen in de laatste twintig  jaar van de achttiende eeuw, raakt de vervolging van de katholieken
meer en meer in het  vergeetboek. Vrijheidsbeginselen dringen steeds dieper door in de bevolking. En alhoewel
de  katholieken niet van de ene op de andere dag volledige vrijheid krijgen, verbetert de situatie zich  snel. De
katholieken van Borne maken van deze herwonnen vrijheid dankbaar gebruik en bouwen  een eigen kerk met
pastorie aan het einde van het toenmalige dorp, aan de kant van Hertme. Als in  1785 kerk en pastorie zijn
voltooid laat  pastoor Lammerinck  zich door de ingezetenen  van Borne   overhalen  om zijn  woonplaats  van
Hertme naar Borne te verleggen en vandaar uit ook de  buurtschappen Hertme, Bornerbroek en Zenderen te
bedienen. In hoeverre daarbij heeft  meegespeeld dat de zielzorger een nieuwe, riante en ruime behuizing kreeg
aangeboden  vermeldt   de  historie  niet.  De katholieken  van Hertme en   Zenderen  protesteren,  zowel  bij  de
wereldlijke  als kerkelijke macht, aanvankelijk tegen het  vertrek van hun pastoor. aan Provinciale Staten  van
Overijssel wordt het volgende rekwest  gestuurd: 'tot haar innig leedwezen en  zielssmerte ondervinden, dat die
van het dorp  Borne Requestranten nu wel gaarn zouden  willen noodsaken en dwingen om ook mede van  het
kerkhuis te Borne en Rooms priester aldaar  gebruik te moeten maken worden in deesen  door die van het dorp
Borne bewaarheid het  gemeene zeggen, namelijk: Dat die een vinger heeft al ras de geheele hand wil hebben'.
Uiteindelijk  wordt de zaak tot ieders tevredenheid geregeld: Pastoor Lammerinck wordt de eerste pastoor van
de nieuwe opgerichte parochie Borne waartoe ook Bornerbroek behoort. De buurtschappen Hertme  en Zenderen
vormen samen eveneens een parochie. De in Borne geboren priester Joannes Mulder  wordt in 1788 aangesteld
als pastoor van Hertme en Zenderen. Een belangrijk jaar, dat 1788.  Want Hertme en Zenderen worden dan
officieel als parochie ingeschreven bij de kerkelijke  overheid.

Tenniglo's klop woonde eens aan de Hertmerweg. Het huis stond dan naast of in de  buurt van de kerk, want daar
was een belangrijk deel van haar bestaan geconcentreerd.  Er was niet zoveel over haar te vertellen. Ze deed, wat
van haar werd verwacht. En dat  was niet zo veel eigenlijk. Ze bad trouw en met grote regelmaat, vooraan in de
kerk. En  ze liep vooraan in de stoet, als er iemand vanuit het eigen dorp werd begraven. Ze had verder wel een
bijzondere gewoonte:  Tenniglo's  klop  werkte namelijk voor haar  dagelijks brood. Ze had een baan  bij de
textielfabriek van Spanjaard. En elke dag liep ze het hele  eind van Hertme naar Borne. 's Morgens om half
zeven ging  ze op weg. Voor haar was er echter aan de Lodieklanden, daar  waar de laan ophoudt een bankje
gezet.  Een  simpele  korte   paal  met  een  even  simpel  plankje  erop.  Mijn  "informant"  had   het  over  een
kloppenbankje. Daar stopte Tenniglo's klop, zo  halverwege haar wandeling. En ze bad. Elke dag heen en  weer.
Op dat bankje zegde zij haar gebed. Haar dagelijks  gebed: per keer, vijf minuten lang! Als we praten over
Tenniglo's  klop (of over Miene Meuj, de klop die in de oude  Herberg "De Roskam" woonde aan de Oude
postweg),  dan  praten we eigenlijk over de laatsten onder de eens zo  invloedrijke kloppen in Nederland, in
Twente, in Borne en  Hertme. Je komt ze in de kerkelijke boekhouding tegen als  devota filiac, virgines Deo
devote, sacro virgo, filiae  spiritualis of gewoon- en meestal- als "geestelijke dochter".  Voor de gewone man en
vrouw was en bleef die in het zwart geklede, wat wereldvreemde  vrouw een klop. Een klop, waarvoor je moest
oppassen. Ze waren niet zo geliefd. Ze werden  nogal eens van kwaad beschuldigd. Van roddelarij, van kleine
pesterijtjes. En dat laatste gold  evengoed voor onze Tenniglo's klop. Maar ja, wat wil je? Die toch nog wel
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honderden kloppen,  die in onze streken zeker hebben geleefd na de zogenaamde "Katholieke Emancipatie"
hadden  in feite hun directe functie verloren aan de Derde Orde. Hun tijd was eigenlijk voorbij.  Als men aan de
ouderen vraagt, wat klopjes eigenlijk waren, dan zijn de antwoorden meestal zo  van: "het waren oude vrouwtjes,
die, tijdens de onderdrukking van de Rooms-Katholieke kerk,  via klopsignalen de gelovigen waarschuwden,
waar en wanneer er in het geheim de Mis werd  opgedragen in één van de schuilkerken en schuilkapellen in de
buurt". Onder andere in het  "Spookhuis"op 't Groothuys in  Hertme. Maar de kloppen waren  er al vòòr de
Reformatie. Zelfs ook  al in ons eigen Twente. In  Oldenzaal worden er al geestelijke  dochters gevonden in 1511
en  1517. Ze heetten toen ook niet  direct "klopje" maar droegen één  van die prachtige namen, die  hierboven al
beschreven  zijn.   Trouwens,  de  oorsprong  van  de   naam  "klop"  is  waarschijnlijk   afkomstig  van:  "Caeli
Pulsatrices"  wat zoveel betekent als: "zij die  aankloppen aan de Hemel".  Philippus Rovenius, die in 1606
Apostolisch Vicaris was en in Deventer woonde, noemde ze zo. En laten we het daar voorlopig  maar op houden.
In de tijd van Philippus Rovenius hadden onze kloppen wèl een belangrijke  functie. Op de eerste plaats was het
kloppendom in die tijd van de Reformatie een goede  "vervanging" voor het klooster. Door de "nood" gedreven,
konden die vrouwen, die een  religieus leven wilden leiden, kiezen voor deze vorm. Ze konden dan een belofte
afleggen aan  de plaatselijke pastoor. Ze mochten echter wel hun eigendommen houden en, indien ze dat op  een
gegeven moment  wilden, ook trouwen. Dat was formeel geen enkel bezwaar. Op de  tweede plaats was het voor
de familie aantrekkelijk, als de dochter des huizes niet naar  Westfalen of België ging verhuizen, om alsnog in
een klooster in te treden, maar klop werd.  Immers, door het behoud van de bezittingen, bleef alles binnen de
familie.  De  belangrijkste  tijd  voor  de  kloppen  was  de  zeventiende  eeuw.  Toen waren  er  ook  veel  in  heel
Nederland. Het protest van de Gereformeerde Kerkcke ten spijt. Ze woonden in Amsterdam,  Haarlem en Breda
in groepen bijeen en zijn beter bekend onder de naam "Begijn". Soms zoveel,  dat in Haarlem mannen formeel
protesteerden, omdat de groei van de kloppen een gebrek aan  bruiden deed ontstaan. Na de complete overname
van de regering door de Calvinisten is het  voorbij met de groepen bij elkaar wonende kloppen of  begijnen en
gingen de kloppen zich als alleenstaanden  vestigen. Dat geldt ook voor onze streken na de val van  Oldenzaal in
1626. Dan krijgen die geheimzinnige vrouwen,  die in uiterlijk weinig verschillen van de dames-van-alle-dag,
ook meer betekenis en gewicht. Ze kleedden zich eenvoudig,  droegen nooit sieraden en hielden zich aan de
eenvoudige  beloften van armoede en zuiverheid. Belofteformulieren  kennen we nog in het Catherijne Convent
in  Utrecht.  Waaruit   bestond  dan  hun  betekenis  en  gewicht?  Haar  belangrijkste   taak  was  het  geven  van
onderwijs in de Catechismus. Vaak in  het geheim kwamen de kinderen bijeen. Er werd naar buiten  toegezegd,
dat de kinderen breilessen kregen. Maar tijdens  het breien werd er dan les gegeven en werden de waarden  naar
Rooms Katholieke opvattingen doorgegeven. Deze  vorm van lesgeven was overigens gewoon in die dagen.
"Praten en breien tegelijk" heet zoiets. Dat was niet tot grote  tevredenheid van de toenmalige beleidsmakers van
onze provincie Overijssel: de Ridderschap  en de Steden. Bij besluit van 22 maart 1719 werd geregeld: "Dat
Klopjes niet Onderrichten  mogen in de catechismus der Pauselijke Religie en niet toegelaten worden onder
pretext van  een of ander handwerk te leren, het zij in haar eigen, of andere huizen, zomin aan kinderen als  aan
oude menschen".  Dichter bij huis! De roemruchte Drost van Twenthe, de graaf van Heyden Hompesch verbood
het ongelijke huwelijk tussen ene Jenne Paskamp en Hendrik Egbers. Een ongelijk huwelijk is  een trouwpartij
tussen twee mensen van verschillend geloof. Dat was in 1772, om precies te  wezen. Van Heyden Hompesch was
bepaald niet zo'n boef zoals ons door de wat tendentieuze  berichtgeving uit het verleden wordt voorgehouden.
Hij  was een ambtenaar  van het  zuiverste   water  en  voerde  in  die opzichten de bestaande en rechtsgeldige
resoluties uit. Hij vond wèl, dat  het nodig bleek, om de dwaal - leer van Rome in te dammen. Het toestaan van
zo'n huwelijk  was in elk geval rechtmatig te  veroordelen, maar tegelijkertijd geeft dat volgens hem aan, dat het
"kwaad van  Rome" als maar doorgaat. Die goede  resoluties worden "voornamelijk illusoir  gemaakt door de
sinistere streken van de  Papen en de Kloppen". Tegen wil en  dank had van Heyden Hompesch een  beetje
gelijk. Het was vooral aan de  kloppen te danken, dat de Rooms- Katholieken hier, in Twente, via  onderricht en
catechismus "bij bleven" in  de leer van de Kerk van Rome. De al  eerder genoemde Philippus Rovenius heeft
dat  zelf ook nadrukkelijk verklaard.  Zonder   kloppen geen parochies  (of staties,  zoals dat  heet  in die tijd).
Daarnaast  waren zij ook de  "maatschappelijk werksters" onder de in het "geheim" levende parochianen. Ze
baden voor de  zielen ("Bidjannoakes")  begeleidden de stervenden,  ze verzorgden mede de Heilige  Mis en
verzorgden de gewaden van de priesters. Ze deden veel, heel veel. En inderdaad: ze zullen best  wel de mensen
in het geheim hebben "opgeklopt" om naar verborgen heilige missen te gaan. Na de Katholieke Emancipatie en
het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie was hun taak in  feite voorbij. De Derde Orde deed intree en velen
verdwenen daar in. De Begijnhoven raakten  langzaam maar zeker leeg. Die van Breda en Leuven hebben het 't
langst volgehouden. In onze  streken bleven ze nog lang "nasudderen". Kloppen werden diegenen, die toch niet
aan de man  konden komen of die er minder aantrekkelijk uitzagen. Ze waren niet altijd geliefd. Ze zorgden
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voor hun eigen boterham, wonend in de kleine woningen, vaak op het erf of het eigendom van  de boer wiens
naar ze droegen. Wie kent niet de "klopjeswoningen" aan de Koppelsbrink in  Borne. En verborgen onder wat
bomen staat er nog steeds het klopjeshuis in het bos van de  Meijershof: Meijers-klop woonde daar alleen. Ze
sloften door onze dorpen, Grote Sien en Kleine  Sien, Bekkers-klop, de Bisschopsklop, of Mandjes-Engel. Hun
eigenlijke taak was allang voorbij. In Hertme woonde dan een klop in de herberg "De Roskam". Voor haar was
een kamertje annex  keuken gereserveerd. En dan natuurlijk onze Tenniglo's klop, op een steenworp afstand van
haar Tweede huis: De kerk van de Heilige Stephanus. Verder woonde ze in de wat schamele  behuizing bij een
boerderijtje. In haar sobere, donkere dracht liep ze van Hertme naar Borne;  elke dag. En halverwege zat ze neer
op dat simpele bankje, wat voor haar in de grond was  gedreven. Een ruwe paal met een plankje als zitvlak. Voor
de Christusfiguur, aan het kruisbeeld  genageld aan de Lodieklanden. En daar zat zij. Elke dag. Vijf minuten. En
ze bad. Een beetje  rust eigenlijk tussen het lange werken door. Een beetje meditatie halverwege is toch nooit
weg?  Haar bankje is al lang weg. Het kruisbeeld ook. En van de klopjes is ook niets meer over. De  mensen uit
de buurtschap kennen hoogstens nog wat vreemde verhalen. In de parochieboeken  van Borne worden ze op het
laatst  slechts genoemd tussen de  afrekeningen betreffende genever,  de hazen, de patrijzen en de  brandewijn.
‘Aan de Kloppe afgerekend’. 

Het jaar 1788 is voor Hertme dan de officiële start van een eigen parochie. Een statie  die het dorpje samen met
Zenderen vormt. Het zou echter geschiedvervalsing zijn om  te stellen dat dit het begin van de katholieke historie
in Hertme is. Want, zo blijkt uit  het voorgaande, er werden al vanaf het midden van de zeventiende eeuw,
hoofdzakelijk  op  't  Groothuijs,  katholieke  bijeenkomsten  gehouden.  De  eerste  geestelijke,  die  de  parochie
Hertme-Zenderen  dient,  is pastoor Joannes Mulder. Hij is, voordat hij naar  Hertme  komt, kapelaan bij  pastoor
Lammerink, die in 1785 vertrekt  naar Borne, waar een nieuwe kerk met parochiehuis was  gebouwd. Het zal
voor Joannes Mulder een allerminst  gemakkelijke periode zijn geweest, gezien het gekissebis over  het vertrek
van  Lammerink. Het weerhoudt  hem er echter  niet   van de zaken groots  aan te pakken. Hij legt  namelijk,
middels  enkele geldtransacties, de grondslag voor het bouwen van een  kerk aan de bestaande pastorie. De Kolk
behoort in die dagen  voor een deel aan een zekere Berend ter Beek. Er staat hier een boerderij die bewoond
wordt  door Bartus Kolk. Op het andere deel staan de pastorie en de kapel. Die grond is eigendom  van Jan
Berend Auffmort en zijn vrouw Rebekka Gesina Zijthoff. Pastoor Mulder lukt het om  dit deel in 1798 voor de
parochie aan te kopen. Hij betaalt er achthonderd gulden voor. Een  voor die tijd aanzienlijk bedrag. De parochie
draagt ook bij: vierhonderdtweeendertig gulden, drie stuivers en  twaalf penningen, zo blijkt uit het officiële
document: 'Uijtsetinge over de marke Herteme', opgemaakt in de maand maart 1801. Het terrein, waarop de
boerderij  van Bartus Kolk staat  en waar ook weiland en bouwland ligt,  wordt pas jaren later eigendom van
pastoor Wernerus  Nieuwenhuis, die van 1803 tot 1832 de parochie bestiert. Na zijn dood laten de erfgenamen
van Nieuwenhuis de boeren- hoeve de Kolk in 1844 in  publieke veiling brengen.  Pastoor Rientjes zorgt ervoor
dat de parochie eigenaresse  wordt van de hofstede. De  kosten:  vijftienhonderdtwintig gulden exclusief  de
onkosten van tweehonderdelf gulden  en zesentwintig cent. Joannes Mulder  zelf heeft er in zijn tijd al  voor
gezorgd dat de  parochie Hertme de  hooimaat, gelegen aan 't  Reeschot ook wel Oude Meulenbroeks hooimaat
genoemd, in bezit krijgt. Voor drie achtste  deel is het een geschenk van ene Jan Misdorp, voor vijf achtste deel
een  geschenk  van  pastoor   Mulder  zelf.  Weer  veel  later  in  1918,  wordt  deze  hooimaat,  waarvan  de
pachtopbrengst de  kerk ten goede kwam, verkocht aan de familie Oude Egberink. Uit officiële tellingen blijkt,
dat ten tijde van pastoor Joannes Mulder er in Borne en omgeving 1.929 katholieken wonen, in Borne met het
deel van Senderen aan deze zijde van  de molen 652, in Voor-Senderen aan de andere kant  van de molen 207. in
Bornerbroek en Tusveld 463, in  Hertme 260, in Achter-Senderen 347. Onder het  voortvarende bestuur van
'bouwpastoor' Mulder komt  in 1798, tien jaar na het officiële begin van de statie  Hertme-Zenderen, de kerk in
Zenderen tot stand. Twee jaar later,  in november 1800, verlaat  Joannes   Mulder zijn schapen in Hertme en
Zenderen: hij wordt  benoemd tot pastoor in Losser. Van 1801 tot 1803 wordt  de nog jonge parochie geleid door
pastoor Theodorus  Blom. Hartje winter, op 17 januari 1801, komt de in  Oldenzaal geboren geestelijke naar het
kleine Hertme.  Dankzij het voortvarende beleid van pastoor Mulder  heeft hij het voorrecht om nog in datzelfde
jaar een  kerk te stichten in Hertme. Een echte kerk, in plaats van  het kapelletje, dat zich onder hetzelfde dak als
de  pastorie op de Kolk bevond en dat jarenlang stand had gehouden in de stormen die over de  hoofden van het
katholieke volksdeel hadden gewoed. Maar voor Theodorus Blom het  startsein geeft voor de bouw van een heus
Godshuis,  zorgt  hij  dat  tussen beide delen van de  parochie,  Hertme en Zenderen,  een overeenkomst wordt
gesloten waarin het eigendom, de  rechten en plichten van de beide buurtschappen nauwkeurig omschreven
worden. Die  overeenkomst luidt als volgt: 
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Den 4en juni 1801 kwamen Jan Kölner en Berent Groothuis uit Hertme, Jannes Elhorst en H.  Engberink uit
Senderen te Senderen bijeen, daartoe gemachtigd en aangesteld door keuze der  gemeentenaren en bepaalden in
tegenwoordigheid  van  Hendrikus  Hulsbeeke  en  Zwier   Zweersen:  Ten  eersten: De  eigenaren  in  Senderen
woonende permitteeren aan die van Hertum om op  den Kolk aan het end van des pastoors wooninge eene kerk
te mogen bouwen, zullende alle  bankenhuuren en zelfs het kerkgebouw een vollen eigendom van die van Hertum
zijn en  blijven, gelijk de kerk in Senderen en alle derzelven voordeelen een vollen eigendom van die  van
Senderen is en blijft.  Ten tweeden: Neemen die van Hertum aan om de kerk op den Kolk voor hunne eigene
rekening en kosten te timmeren en ook in het vervolg te onderhouden, gelijk de kerk in Senderen op kosten van
Senderen onderhouden wordt.  Ten derden: Begeeren die van Hertum niets tot hun voordeel te gebruiken van
hetgeen er  van de Pastoorswoninge afgebroken wordt, maar zullende den afbraak geheel tot reparatie  van het
huis gebruikt worden. Ten vierden: Is overeengekomen dat de kosten van reparatie die aan des Pastoorswoninge
zo  nodig is, algemeen zal gedragen worden, elk de gerechte halfscheid, zijnde half voor Hertum en half voor
Senderen. 

Begin juli van het jaar 1803 vindt pastoor Blom het blijkbaar tijd te vertrekken. Hij gaat naar  Delden. Na enkele
weken,  om  precies  te  zijn  24  augustus  arriveert  de  nieuwe  pastoor,  de   zeereerwaarde  heer  Wernerus
Nieuwenhuis. Voor Theodorus Blom verkoopt het in het  Deldense minder voorspoedig als waar hij mogelijk op
heeft gehoopt. Op 1 december komt  deze jachtliefhebber door een noodlottig ongeval om het leven door een
schot uit zijn eigen  geweer. Pastoor Wernerus Nieuwenhuis is van 1803 tot en met 1832 de steun en toeverlaat
voor de statie Hertme en Zenderen. De voormalige kapelaan van Deurningen draagt bijna  dertig jaar lang op
zon- en feestdagen beurtelings in beide kerken de vroege en late dienst op.  Een noeste dienaar Gods dus, die pas
in 1830 hulp krijgt van een kapelaan, Hermanus  Hulsbeek uit Oldenzaal. Onder pastoor Nieuwenhuis wordt
ook het kerkhof, dat nog steeds in  gebruik is, ingewijd. Dat gebeurt in  1813. Er wordt dan ondermeer een
kruisbeeld geplaatst, dat zich nu in  de kerk bevindt. Waarschijnlijk  heeft dit kruisbeeld hiervoor ergens  op de
Kruisselbrink gestaan. Het  jaar 1813 is ook het jaar dat op de  kerk een torentje wordt gebouwd.  Het geheel
wordt gecompleteerd  door een klok. De overlevering wil  dat het ging om een houten torentje zonder uurwerk.
De klok die erin hing, mocht geen naam  hebben: het was op enige afstand amper hoorbaar, vergelijkbaar met het
kleppen van een  angelusklokje. Zoals gemeld, is het ook pastoor Nieuwenhuis die in het bezit komt van de
boerenhoeve den Kolk. Echter, de geschiedenis lijkt zicht te herhalen. Ook pastoor  Nieuwenhuis laat zich, net
als pastoor Lammerink, overhalen om te vertrekken naar een  parochie waar een gloednieuw Godshuis op een
herder wacht. En Nieuwenhuis gaat naar  Rossum, waar hij tien jaar dient om vervolgens met emeritaat te gaan.
Nog voor de winter  van 1832 - 1833 aanbreekt komt er een nieuwe pastoor naar  Hertme en Zenderen. Het is de
in Ootmarsum geboren  Henricus Johannes Gerardus Slütken die, in de vijf jaar dat  hij in Hertme doorbrengt,
getuigt  van  grote  priesterlijke   ijver.  Zowel  aan  de  kerk  als  aan  de  pastorie  worden  allerlei
herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De pastorie wordt  vanaf de fundering opnieuw opgetrokken. In de voorgevel
wordt  een  steen  geplaatst  met  de  inscriptie  H.J.G.S(lütken),   A(ntonie)  M(isdorp),  L(ucas)  V(eldhuis),  J.
K(olner) en B. H(orst). Overigens weet Slütken geestelijke ijver uitstekend  te combineren met een groot zakelijk
inzicht.  Hij  praat   namelijk  voor  de  verbouwingswerkzaamheden  een   rijkssubsidie  los  van  maar  liefst
drieentwintighonderd gulden. De parochie  zelf moet dan nog 'slechts' vijfennegentig gulden opbrengen om de
Oldenzaalse timmerman en aannemer Johannes Reimerink  aan het werk te kunnen zetten. Het bericht dat zijne
majesteit een subsidie aan de kerk te Hertme had toege- zegd, wordt in 1835 op grootse wijze gevierd.  Een
rekening van een gulden en drieenzeventig cent voor de  parochie is het gevolg! Dankzij de subsidie wordt de
oude pastorie op den Kolk geheel  afgebroken en kan de kerk grondig worden hersteld. Op 12 mei 1836 zijn de
mannen  van   Reimerink  zover  gevorderd  dat  ook  de  eerste  steen  van  de  pastorie  gelegd  kan  worden.  En
opnieuw greep men de gelegenheid te baat om dorstige kelen te lessen. Ditmaal werd niet  zoveel verteerd: de
rekening is nu een gulden en vijfenveertig cent gulden. Op 4 juni van dat jaar is het 'richtersmoal'. Nu  gaan de
Hertmenaren er pas echt goed tegenaan. Het feest kost de parochie maar liefst drie  gulden. In 1837 vertrekt
Slütken naar Reutum. Op 10 augustus 1850 komt ook hij door  een noodlottig ongeval om het leven: hij valt in
een vijver en verdrinkt. Het is het einde van  het welbestede leven van deze herder. In de plaats van Slütken komt
pastoor Egbertus Lohuis  naar het dorpje Hertme. Lohuis werd geboren in Groot Agelo. Voordat hij pastoor in
Hertme  wordt, was hij kapelaan in Hengelo, bij zijn oom pastoor Wenneger en kapelaan in  Bornerbroek. Over
zijn betrekkelijke korte periode in Hertme is weinig bekend. Na vier jaar  vertrekt hij naar Hengelo om de kudde
van de St. Lambertus te besturen. Deze eenvoudige, godvrezende en ijverige priester overlijdt op 18 maart 1874.
Dan krijgt Hertme te maken met Johannes Rientjes, geboren in Oud-Ootmarsum en oud- kapelaan van Delden en
Enschede. Elf jaar lang hebben Hertme en Zenderen het geluk deze  talentvolle en nijvere zielzorger in hun
midden te hebben. Pastoor Velthuijsen beschreef  Rientjes als volgt:
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Kerk, pastorie en omgeving werden door hem verfraaid, maar zijne  hoogste lust was het, in zichzelf en zijn
schaapkens den geestelijken tempel der Christelijke  volmaaktheid op te bouwen. Het zogenaamde 'Broek' onder
Hertme stond destijds in geen deele in geur van heiligheid.  De bewoners,  in onwetendheid en verwildering
opgegroeid,  stonden bekend  als  lieden,  die  het  met  de  rechtvaardigheid  zoo nauw niet  namen en  hun slag
sloegen waar zij konden.

Pastoor Rientjes zocht hen op, onderrichtte, vermaande in alle  geduld en lankmoedigheid en had het geluk zijn
ijver met den besten uitslag bekroond te  zien: het weleer zoo beruchte 'Broek' werd een der besten gedeelten
zijne kudde'. Destijds  bestaat er overigens nog enige onduidelijkheid waar dat 'Broek' nu eigenlijk toe behoort:
valt  het onder Saasveld, Albergen of Hertme? Pastoor Rientjes laat zich de kaas echter niet van het  brood eten.
Nadat hij de 'verwilderde' bewoners enige geestelijke en maatschappelijke beschaving heeft bijgebracht, laat hij
bij  de  kerkelijke  instanties  beschrijven  dat  het  Broek  vanaf  1849  tot  de  parochie  Hertme  behoort.  De
verfraaiingen aan de kerk, die pastoor Rientjes aanbrengt, bestaan ondermeer uit de  veertien staties van de H.
Kruisweg. Het bos nabij de pastorie wordt omgetoverd tot een ware  lusthof met bloemen en planten. De vijver,
die er nu nog steeds te zien is, wordt ook onder  hem aangelegd. Johannes Rientjes moet zich wel bijzonder
geliefd hebben gemaakt in Hertme  en Zenderen. Want, zo schrijft Velthuijsen: 'Tranen welden op in het oog
zijner parochianen, toen hun geliefde herder in 1852 naar Geesteren verplaatst  werd'. Johannes Rientjes overlijdt
in 1884. En nog jaren daarna 'is het aandenken van pastoor Rientjes in Hertme en Zenderen  in zegening', aldus
Velthuijsen. En weer maakt de kudde van  Hertme en Zenderen kennis met een nieuwe herder. Op 11  februari
komt de in Oldenzaal  geboren Lambertus Heinink naar  de parochie.  Niet  lang na zijn benoeming wordt de
kerkelijke hiërarchie in Nederland hersteld en dat brengt voor  de priesters veel en niet altijd even aangename
werkzaamheden met zich mee. Zo moet er een administratie gevoerd worden. En verbiedt de kerkelijke overheid
zaken die  in strijd zijn met de wetten van de H. Kerk. De vrouwen bijvoorbeeld, die destijds op het zangkoor
dienst deden, worden overeenkomstig het apostolisch voorschrift (volgens de brief Paulus 1 Cor.11: 14,34 en
Paulus 1 Tim. 2: 11 en 12) 'het  zwijgen opgelegd'. Ze krijgen een plaats beneden in de kerk aangewezen. Het
wordt  ook   minder  muzikaal:  het  orgel  komt  in  de  plaats  van  klarinet  en  viool.  Behalve  in  Hertme.  De
aartsbisschop stemt erin toe dat er in de kerk in Hertme voorlopig nog een paar klarinetten op het koor gebruikt
mogen worden.  Over  een  orgel  beschikt  men namelijk  nog niet.  Wat het  jaarinkomen van pastoor Heinink
betreft, is bekend dat hij in 1857, driehonderdzesenzestig gulden  ontving voor zijn herderlijke zorg. Dat bedrag
was als volgt samengesteld: 

-Vaste jaarwedde voor Zenderen:              70 gulden 

-Pastoorscollecte voor Zenderen:               91 gulden

-Vergoeding voor biechtgeld Zenderen:      29 gulden 

-Pastoorscollecte Hertme:                         143 gulden

-Vergoeding voor biechtgeld Hertme:         33 gulden

De cijfers in ogenschouw nemende zou men haast zeggen dat  men in Hertme de pastoor wat  meer gunde.
Terwijl men in Hertme ook vaker naar de biecht ging. Op 18 september 1884  viert pastoor Heinink zijn gouden
priesterjubileum in Hertme. Een jaar later gaat hij met  emeritaat. Hij is dan vijfenzeventig jaar oud en gaat in
Oldenzaal wonen. Over Heinink kan nog gezegd  worden, dat hij, geheel in traditie van de meeste Hertmerse en
Zenderse herders een  initiatiefrijk man was. Onder hem wordt in 1855 het klooster van de Paters Karmelieten in
Zenderen opgericht. In de eerste maanden van hun verblijf in Zenderen lezen de paters de H.  Mis nog in de
parochiekerk. Wanneer de kloosterkapel klaar is, dragen de paters daar  uiteraard de H. Mis op. Die  kapel
echter, alhoewel  opengesteld voor de gelovigen,  is veel te klein om op zon- en  feestdagen en bij bijzondere
gelegenheden  de  mensen  te   herbergen.  Voorlopig  blijven  de   paters  bij  die  gelegenheid  de   nabijgelegen
parochiekerk  gebruiken.

De oorlog, die tussen 1940 en 1945 over Nederland raast, gaat ook niet aan Hertme voorbij. Achteraf gezien
hebben  de  oorlogsjaren  Hertme  alleen  geestelijk  en  materieel  leed  berokkend.  Niemand  uit  de  kleine
gemeenschap, toen onder leiding van pastoor van de Grootevheen, heeft in die donkere dagen het leven gelaten.
Ook niet de leden van de verzetsgroep Hertme, die in die jaren onder commando van Borne staan.
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Bunker Zandbongenweg

Landgoed ’t Holthuis, Hof Espelo en 
Lonnekermeer

Het erve ’t Holthuis te Weerselo is al zeer lang bekend. In 1475 wordt het in een schattingsregister beschreven
als "Holthus". Ook is bekend dat in 1675 vier personen van dit erf hoofdgeld moesten betalen, hetgeen op een
redelijke welstand duidt. Behalve deze twee jaartallen zijn er momenteel, na een globale verkenning geen nader
historische gegevens van  't Holthuis bekent. Gezien echter de ouderdom van deze erve is het zeer wel mogelijk
dat zich in archieven toch nog verdere historische gegevens bevinden. 't Holthuis werd in 1986 verworven door
aan koop van de heer  A. Ledeboer nadat ongeveer dertig hectare van het landgoed aan uitbreiding van het
vliegveld Twenthe was verloren gegaan. Ook in het verleden hebben diverse uitbreidingen van het vliegveld het
landgoed verkleind.

Vanuit cultuurhistorische oogpunt zijn er en aantal interessante zaken van 't Holthuis te vermelden. Allereerst is
globaal  gezien  het  westelijk  deel  van  't  Holthuis  te  karakteriseren  als  een  redelijk  gaaf  voorbeeld  van een
esnederzettingenlandschap met een losse structuur. Het bouwland is geconcentreerd op kleinere essen, van elkaar
gescheiden door lagergelegen graslanden en beekdalen. Deze versneden esstructuur zet zich vanuit 't Holthuis in
noordwestelijke richting voort. De bewoning is verspreid rond de afzonderlijke bouwlanden. Rondom de, door
lager gelegen graslanden van elkaar gescheiden essen lag de heide. Deze is op 't Holthuis grotendeels ontgonnen
tot bos en enkele gedeelten tot  cultuurland. Het niet  ontgonnen gedeelten heide heeft  zich spontaan tot  bos
ontwikkeld.

Van het oude cultuurlandschap zijn ook nog tal van veldnamen bekend. Van een aantal van deze veldnamen
volgt hieronder een verklaring:

- De Braok: een hoog bouwland aan de noordzijde, waarnaast een "mos" ligt:
  een laaggelegen grasland waar vroeger schadden werden gestoken die dienden  om het bouwland te bemesten.
Deze "mos" bestond    uit twee percelen:

- "t Nieje Laand:

- De Vilsker: deze naam is afgeleid van het werkwoord villen in de (Twentse)
  betekenis  van iets  ergens  moeilijk  af  kunnen halen.  Het  hooi  was hier  waarschijnlijk moeilijk  te  oogsten
vanwege de lage, drassige grond. De wal die dit lage grasland omgeeft heet 'n Vilskerwal.
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- 'n Spanjerskaamp: een es gelegen in het noordwesten van het reservaat, genoemd naar de familie Spanjer.

- 'n Heetkaamp: ligt ten noordwesten van de boerderij " 't Holthuis". Vroeger lag het tegen de heide aan, vandaar
de naam; "heet" is namelijk heide.

- De Kooweer en de Kalverweer: koeweide en kalverweide, beide vanzelfsprekende namen; de kooweer is een
zeer oude veldnaam die al heel vroeg in oude akten genoemd wordt. 

- 'n Hulskaamp, 't Koksveld, de kosmaten: oude veldnamen die hun naam te danken hebben aan de "wönner"
zuidelijk van deze boerderij " 't Holthuis".
  Ook  noordwestelijk  van  deze  boerderij  woonde  een  wönner.  Een  wönner  was  een   hofhorige  of  kleine
pachtboer.

-  't  Oale  Hoes:  de plaats  waar  vroeger  een boerderij  gestaan  heeft;  deze plaats  is  nog herkenbaar  door het
voorkomen van enkele grote lindebomen. 

- 'n Smellinkskaamp en 'n Diekkaamp: bouwland waarschijnlijk genoemd naar de  gebruiker.

- 't Schaddenveld: heide waar de diverse soorten plaggen werden gestoken.

- de Vleujweern is een veldnaam die genoemd wordt voor het gedeelte zuidelijk  van 'n Spaanjerskaamp. Het
duidt  op grasland  dat  door afdamming van de beek bevloeid werd om zodoende van het  vruchtbare  slib te
kunnen profiteren. De plaatsaanduiding voor deze veldnaam is echter twijfelachtig.

" 't Holthuis" bestaat uit een afwisseling van bossen en cultuurgebieden. Het geheel wordt door sneden door de
fraai  kronkelende  Deurningerbeek.  Centraal  op  het  landgoed  liggen  de  boerderij  "  't  Holthuis"  met  enkele
opstallen en vier woningen.

 Langs de beek liggen diverse dekzandruggen die al lange tijd als bouwland in gebruik zijn en een dik esdek
bezitten.  Veelal  zijn deze essen omgeven door met zwaar eikenhout begroeide wallen. Verspreid liggen een
aantal graslanden waarvan sommige door stagnatie van grondwater en plaatselijke kwel vooral in de winter en
het voorjaar erg nat kunnen zijn. Enkele van deze natte graslanden hebben een kruidenrijke vegetatie. Het gras-
en bouwland maakt vijfenveertig procent van de totale oppervlakte uit.

Het  natuurreservaat  Molenven  is  een  relict  van  het  vroegere  Saasvelderveen.  Dit  veengebied  is  lange  tijd
gebruikt om „kluun‟ te winnen en plaggen en turf te steken. Tevens was het graasgebied voor de aanwezige
schaapskudden  rond  Saasveld.  Vanaf  1960  werd  besloten  geen  beheermaatregelen  meer  te  nemen  en  de
natuurlijke ontwikkeling zijn gang te laten gaan. Opdrachtgever Waterschap Regge en Dinkel wil meer inzicht
krijgen in het functioneren van het Molenven zowel in hydrologisch als ecologisch opzicht. Aanleiding hiervoor
is het sterke vermoeden dat in het Molenven milieu- en verdrogingsproblemen aan de orde zijn.

De  huidige  bosgebieden  zijn  grotendeels  heidebebossingen  vanaf  het  begin  van  deze  eeuw.  Ze  bestaan
voornamelijk  uit  vrij  gevarieerd  Eiken-Berkenbos  met  plaatselijk  enkele  heidefragmenten;  daarnaast  ook
gemengd loof-naaldbos en enkele delen Douglas, Fijnspar en Japanse Lariks. Botanisch het meest interessant is
het beekbegeleidende bos. Dit gevarieerde loofbos met hoofdzakelijk Eik bevat een wat rijkere bodemvegetatie
met onder meer Grootbloemige muur, Valse salie, Groot springzaad, Look-zonder-Look en bosanemoon. Daar
waar kwel optreedt of grondwater stagneert, komt meer of minder goed ontwikkeld Elze De huidige bosgebieden
zijn grotendeels heidebebossingen vanaf het begin van deze eeuw. Ze bestaan voornamelijk uit vrij gevarieerd
Eiken-Berkenbos met plaatselijk enkele heidefragmenten; daarnaast ook gemengd loof-naaldbos en enkele delen
Douglas,  Fijnspar  en  Japanse  Lariks.  Botanisch  het  meest  interessant  is  het  beekbegeleidende  bos.  Dit
gevarieerde loofbos met hoofdzakelijk Eik bevat een wat rijkere bodemvegetatie met onder meer Grootbloemige
muur, Valse salie, Groot springzaad, Look-zonder-Look en bosanemoon. Daar waar kwel optreedt of grondwater
stagneert, komt meer of minder goed ontwikkeld Elzenbroekbos voor. Op het landgoed komen een aantal fraaie
boom- en houtwallen voor, evenals een tweetal, overigens weinig imponerende lanen. Het bos, de houtwallen en
lanen omvatten ongeveer vierenvijftig procent van het landgoed.

De van oost naar west over het landgoed stromende Deurningerbeek heeft een nog natuurlijk karakter met een
plaatselijke sterk meanderende loop. Bovendien is de biologische waterkwaliteit goed. Op het landgoed monden
enkele  kleine  beekjes,  met  een  deels  natuurlijke  karakter  in  de  Deurningerbeek  uit.  Het  geheel  vormt  een
zeldzaam geworden, grotendeels ongeschonden, natuurlijk laaglandwetenschappelijke waarde. Aan de noordkant
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van het eigenlijke landgoed liggen twee "losse" percelen. De meest noordelijke bestaat uit een reliëfrijk grasland
met een beekloopje en bos, waaronder een goed ontwikkeld Elzenbroekbosje, Het andere perceel is begroeid met
Berken- en Vliegdennenbos  waarin zich restanten vochtige  heide bevinden.  Van de fauna is relatief  weinig
bekend.  Gezien echter  de verscheidenheid aan biotopen binnen het  land goed kan er  een gevarieerde fauna
verwacht worden.

In  de  Tweede  Wereldoorlog  is  het  westelijke  deel  van  het  landgoed  onderdeel  van  het  vliegveld  geweest.
Daarvan resteren nog een aantal  bunkerruïnes en bomkraters.  De huidige zuidelijke grens van het  landgoed
vormt nu de begrenzing met het vliegveld. Door deze ligging treedt er een aanzienlijke geluidshinder op het
landgoed op.

De Postweg waaraan het landgoed ligt, was tot anderhalve eeuw geleden de drukste verkeersader van de regio.
Wie vanuit  Deventer  naar  Bentheim,  Bielefeld  of  Berlijn  wilde,  ontkwam niet  aan  een  tocht  over  de  rulle
zandweg. Postkoetsen reden dagelijks de route om reizigers en belangrijke berichten te vervoeren. Het tracé van
de  Postweg  is  tussen  Oldenzaal  en  Hengelo  grotendeels  bewaard  gebleven.  Bij  De  Lutte  ligt  arboretum
Poortbulten aan dezelfde oude verbindingsweg. 

Centraal  op het  landgoed  bevindt  zich boerderij  't  Holthuis.  De opstallen  en  vier  woningen zijn  eigendom
gebleven van het  fabrikantengeslacht  Ledeboer.  De Amerikaanse  eiken aan de twee lanen hebben de eerste
honderdtien jaar achter zich.  

Langs de kronkelige Deurningerbeek bevinden zich dekzandruggen die in gebruik zijn als bouwland. De essen
zijn veelal omgeven door met oude eiken begroeide wallen. 

De verspreide graslanden blijven na regenperiodes lange tijd vochtig. Plaatselijk treedt kwel op door opstuwing
van het grondwater boven ondoordringbare aardlagen. 

Het bos dateert grotendeels uit het begin van de vorige eeuw en is aangeplant als heideontginning. De variatie
mag met eiken, berken maar ook grove den, larix en douglas plus hier en daar een vennetje, vrij groot genoemd
worden.  Botanisch  de  rijkste  zone  is  te  vinden  langs  de  Deurningerbeek.  Aan  de  waterkant  groeien
grootbloemige muur, valse salie en groot springzaad zowel als bosanemoon en look zonder look. Van een lagere
orde zijn de opvallende levermosvegetaties. Op drassige plaatsen is soms elzenbroekbos ontstaan. 

Het naaldbos is in de afgelopen winter stevig uitgedund. Het beleid bestaat om het aandeel van de loofbomen
geleidelijk te laten toenemen. 

Bij het planten krijgt hier en daar een mispel of wilde appel een herkansing. Beide zijn van nature thuis op
landgoederen zoals 't Holtkamp.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte het landgoed deel uit van de luchtbasis van Vliegveld Twente. Uit die
tijd stammen de splinterboxen ter bescherming van de vliegtuigen. Via kilometers lange rolbanen zochten de
toestellen beschutting tussen hoefijzervormige aarden wallen, die op 't  Holthuis als monument bewaard zijn
gebleven.  Ook  de  vleermuizenkelder  is  een  relict  van  de  militairen.  In  de  bunker  op  't  Holthuis  hebben
franjestaarten, grootoorvleermuizen en incidenteel een watervleermuis een veilig thuis gevonden.

Hof Espelo is een landgoed dat ten noordwesten van Enschede en ten zuidoosten van Hengelo gelegen is. Hof
Espelo  wordt  doorsneden  door  twee  beken:  de  Leutinkbeek en  de  Eschbeek.  Tegenwoordig  staan  op  het
landgoed nog zeven boerderijen en een voormalig koetshuis. Ook het landhuis wordt nog bewoond. Hof Espelo
werd voor het eerst genoemd in een bul van paus Innocentius III, toen het op 28 mei 1215 tot de goederen van de
proosdij van het kapittel van Sint-Pieter te Utrecht behoorde. Sinds 1778 was Gabriël Davina eigenaar van het
landhuis,  maar  het  landgoed  bleef  eigendom  van  de  Katholieke  Kerk.  De  hofmeier-rentmeester zetelde
eeuwenlang op Hof Espelo, terwijl hij het beheer voerde over alle goederen van het kapittel in Twente en de
graafschap Bentheim. Jaarlijks kwamen de hofhorigen op 17 september bijeen om hun pacht te voldoen en om
de voorlezing van hun plichten door de hofmeier aan te horen. In 1887 kocht de familie Cromhoff Hof Espelo
van  de  erven  van  de  kleinzoon van  Davina.  In  de  Tweede  Wereldoorlog maakte  Hof  Espelo  deel  uit  van
vliegveld Twente. De  Duitsers legden op het landgoed  rolbanen aan om hun vliegtuigen in het bos te kunnen
verstoppen, afgedekt met netten. De rolbanen waren omringd door wallen, die nog steeds te zien zijn. De familie
Breuning ten Cate werd na de oorlog eigenaar van het landgoed. Hof Espelo is sinds oktober 1984 in handen van
Landschap Overijssel.

Hof Espelo ligt op het Oost-Nederlandse plateau, een onderdeel  van het Noordzeebekken. Oostelijk van het
reservaat ligt de stuwwal van Enschede. Deze laatste is gevormd tijdens het Saalien en bestaat voornamelijk uit
klei. Rondom de stuwwallen zijn dekzanden afgezet. Hof Espelo ligt voornamelijk op gordeldekzandruggen.
Deze worden hier en daar  doorsneden door enkele dalvormige  laagten.  In  een van deze laagten stroomt de
Eschbeek. De hoogteverschillen variëren plaatselijk van een halve tot anderhalve meter, het hoogteverschil is
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voor een deel te danken aan het door de mens opgebrachte cultuurdek (heideplaggen vermengd met mest). Bos,
heide, bouw- en weilanden wisselen elkaar af. Onverharde wegen doorsnijden het gebied. 

De geschiedenis van het Lonnekermeer is relatief jong en bewogen. Het gebied lag in de uiterste noordwesthoek
van de oude marke Lonneker.  In  het  midden van de achttiende eeuw werd voor het  eerst  de eeuwigdurend
lijkende rust op de natte heidevelden in het noorden van de marke Lonneker verstoord. Na de afscheiding van
België lieten industriëlen hun oog vallen op Twente om in deze streek de textielindustrie tot ontwikkeling te
brengen.  De bedrijvigheid  kwam in  een  stroomversnelling  nadat  in  1860,  pal  ten  noorden  van  het  huidige
Lonnekermeer, de spoorlijn Almelo-Salzbergen gereed kwam.

De  snelle  spoorverbinding  naar  de  steenkoolmijnen  in  Duitsland,  bracht  de  ontwikkeling  van  de  Twentse
industrie goed op stoom. Al gauw klaagden de bedrijven over het oponthoud, veroorzaakt door de treinen op de
destijds nog gelijkvloerse kruisingen. Een sterke lobby ontstond om het spoor in knooppunt Hengelo voortaan
over een hoog talud te leiden. Zo kreeg de metaalstad al snel zijn tweede station op een talud. We schrijven het
jaar 1903. Waar al het noodzakelijke zand vandaan kwam? Precies. Uit een nauwelijks benutte uithoek van de
gemeente Lonneker, vlak langs het spoor. De zandwinning leverde twee meren op van respectievelijk tien en zes
hectare. Het landgoed Lonnekermeer was geboren!

De bouwput aan het spoor veranderde al snel in een aangename verblijfplaats. De familie Stork gaf architect
Karel  Muller opdracht ontwerpen te maken voor een villa, boerderij en boswachterswoning. De heidevelden
werden  omgeploegd  tot  landbouwgrond  of  beplant  met  productiebos  waarin  douglas  en  lariks  overheersen.
Landschapsarchitect  Sprenger  mocht  de  omgeving  van  het  huis  aanpakken.  Een  groot  gazon  verscheen,  in
Engelse landschapsstijl en omgeven met groepen eiken en beuken.

In de Tweede Wereldoorlog liet de bezetter zijn oog vallen op het verscholen landgoed. De commandant van het
nabijgelegen  vliegveld  nam zijn  intrek  en  regisseerde  vanuit  Lonnekermeer  de uitbreiding  van  de  militaire
luchthaven tot ruim drie keer de huidige omvang.

De laatste bewoner van landgoed Lonnekermeer was de weduwe De Boer-Stork. Na haar overlijden eind 2000
besloten de erven tot verkoop van het landgoed. Precies een jaar later, in december 2001, kon de achtennegentig
hectare van het in de ecologische hoofdstructuur gelegen Lonnekermeer worden toegevoegd aan het beheer van
Landschap Overijssel. 

Tot de bijzondere planten van het Lonnekermeer behoort het gesteeld glaskroos. Deze plant is in 2001 voor het
eerst met een enkel exemplaar in de Bergvennen gevonden, maar laat zich in het Lonnekermeer massaal zien.
Boven het water zijn zevenentwintig soorten libellen geteld. Vooral de boomvalk beschouwt de insecten als een
bijzondere  lekkernij.  Ook voor de  uiterst  zeldzame oostelijke  en  gevlekte  witsnuitlibel  kent  de  vogel  geen
pardon.

Aan  de  oostzijde  zijn  heideveldjes  te  vinden  met  moeraswolfsklauw  en  kleine  zonnedauw.  Als  de  oude
hooimaten worden hersteld zal een mooie hooilandvegetatie ontstaan met misschien wel orchideeën. Door deze
inrichtingsmaatregelen wordt dit deel van het Lonnekermeer landschappelijk verbonden met het aangrenzende
reservaat De Wildernis.

Zoals in het bekenlandschap te verwachten is, schieten op het landgoed af en toe ijsvogels over de paden. Op het
water dobberen talrijke eendensoorten. Op het terrein zijn zes nesten van aalscholvers geteld. Deze al lang niet
meer zeldzame vogel rukt langzaam op en voelt zich uitstekend thuis op het Lonnekermeer.

Nadat  de  natuur  op  het  landgoed  zich  vijfentwintig  jaar  in  alle  rust  heeft  kunnen  ontwikkelen,  neemt  de
bedrijvigheid weer toe. Zonder ingrijpen zullen de meren langzaam verlanden. Het beheer is gericht op behoud
van het open water. Voor de cultuurgronden moet nog een keuze gemaakt worden. Is extensieve landbouw het
beste? Een alternatief ligt in verschraling van het grasland. De productiebossen zullen in de loop der tijd meer
variatie krijgen door de vermenging met loofhout. Dood hout mag blijven liggen om de natuurontwikkeling een
zetje te geven. 

Een bijzonder intermezzo vormt de naoorlogse periode toen de Arbeiders Jeugd Centrale onderdak vond op het
landgoed. De frivole AJC'ers werden aandachtig in de gaten gehouden door de plaatselijke veldwachters. Vooral
vanuit  Weerselo  bestond  grote  belangstelling.  Dwars  door  het  meer  waar  gezwommen  werd,  loopt  de
gemeentegrens van Enschede en Weerselo. De rode industriestad Enschede was wel wat gewend en haalde de
schouders op over het steeds populairder wordende gemengd zwemmen. In de katholieke plattelandsgemeente
Weerselo werd over het thema geheel anders gedacht en voerden de bestuurders een achterhoedegevecht tegen
het zedelijk verval. Waarom de kat op het spek binden? De veldwachter kreeg opdracht nauwlettend toe te zien
dat - in ieder geval aan de Weerselose zijde van het meer - geen zwemmers van beide seksen gelijktijdig te water
raakten.
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Het Stift
Een vrome ridder Hugo van Buren kreeg in 1142 van zijn neef de edelman Hugo van Goor die advocaat van de 
Utrechtse kerk was de kerk van Weerselo met alle goederen die hij daar bezat. De kerk was toen nog niet 
zelfstandig, maar was een kapel die vanuit Oldenzaal bediend werd.

Hugo en zijn gezellen voorzagen in hun eigen levensonderhoud door in strenge afzondering hard te werken. Op
14 september 1152 werd de stichting officieel tot klooster gewijd. Waarschijnlijk was het een dubbel klooster
voor mannen en vrouwen tegelijk. Het klooster behoorde tot de orde van de Benedictijnen. In de eerste eeuwen
van het bestaan had het klooster zwaar te leiden onder de roofzucht van de Twentse edelen. Vooral onder die van
de heren van Saasveld. Uiteindelijk keerden de paters terug naar Utrecht en bleven de zusters alleen over. De
overste gaf toestemming aan de Twentse adel om dochters en nichten in het klooster onder te brengen. Hierdoor
is Het Stift ontstaan.

Zo werd het klooster een zuiver nonnenklooster en zou hiermee de kiem van het adellijke Stift zijn gelegd. Uit
de  overlevering  is  bekend  dat  de  zusters  van  Weerselo  tijdens  Pasen,  Hemelvaart,  Pinksteren  en  Kerst  in
processie naar Ootmarsum gingen om in de kerkdienst te zingen. Deze tocht van de zusters is misschien wel het
bekende vlöggeln met Pasen in Ootmarsum.

Toen de adellijke dames hun intrek namen in het klooster verslapte de kloostertucht. Kort na 1500 werd het
klooster  veranderd  in  een vrij,  wereldlijk,  adellijk  Stift.  Vrij  van de strenge regels  van  het  oorspronkelijke
Benedictijnenklooster. De nonnen hoefden niet langer een voor het leven bindende kloostergelofte af te leggen.
Zij konden uittreden wanneer ze wilden, bijvoorbeeld om een huwelijk aan te gaan. Het Stift werd zo een zeer
welkome instelling voor de landadel.

Op de feestdag van Sint Maarten in 1523 was een van de zusters zorgeloos met haar haardvuur omgesprongen
zodat haar kamer in brand vloog. Omdat de andere zusters de brand te laat opmerkten greep het vuur zo snel om
zich heen dat het gehele kloostergebouw en de kerk afbrandden. Een grote ramp, want veel boeren en burgers uit
de verre omtrek van Het Stift brachten hun meest waardevolle eigendommen op Het Stift in veiligheid. Dit was
omdat  Het  Stift  bijzonder weinig last  had van hertog Karels  krijgsbenden.  Het  klooster  was volgepakt  met
huisraad en verschillende bezittingen.

82



Er waren achttien Stiftsjuffers die een uitkering kregen van honderdvijftig tot driehonderd gulden per jaar. De
drie huishoudende juffers zouden ook nog recht hebben op zes mud rogge, drie mud boekweit, zes mud gerst,
vijftig  gulden  voor  brandstoffen  en  vier  varkens  per  persoon.  Ook  zouden  ze  ieder  jaar  enkele  schapen,
tweeenvijftig  ganzen  en tachtig hoenders  te  verdelen  hebben.  Dit  vee  zou door de boeren  gebracht  moeten
worden bij het “verenhuis”. Het huis van de familie Waanders, de “Veerman”.

In tegenstelling tot kloosterlingen legden ze alleen de geloften van gehoorzaamheid en kuisheid af. Dus niet de
gelofte alleen maar binnen het huis en de tuinen. De Stiftsdames konden makkelijk een lange tijd van Het Stift
weg blijven, omdat het minder streng was. Ze konden ook uittreden om in het huwelijk te treden. Het Stift had
aanzienlijke inkomsten door de verdiensten van vele goederen.

De lijst van Stiftsjuffers is lang. Er zijn een tweetal lijsten van juffers, in het totaal achtenveertig, ontleend aan
gegevens in het Rijksarchief te Zwolle. De lijst begint met Margaretha van Heeckeren genaamd van Rechteren
(benoemd in 1410) en eindigt met Emerantia Philippa Cornelia van Haersholte tot Staverden (benoemd in 1789).
Maar, deze lijsten zijn onvolledig, evenals die van de heer Geerdink, die spreekt over tweeentwintig Stiftsjuffers
uit de jaren 1625-1782 en dertien dames die in 1794 leefden, allen uit bekende Overijsselse adellijke geslachten.

Met enige moeite zou men een volledige lijst van de Stiftsjuffers uit de jaren 1640-1795 kunnen opmaken. Hier
kan echter worden volstaan met een greep uit enkele jaren.

Toen in 1626 Oldenzaal op de Spanjaarden was veroverd, besloten de Staten van Overijssel dat ook in Weerselo
een  Gereformeerde  predikant  moest  worden  aangesteld.  De  eerste  Weerselose  predikant  was  Adam
Lindenhovius. Na de Franse revolutie ontvingen de juffers vanaf 1795 geen uitkering meer. Koning Lodewijk
Napoleon besloot op 8 maart 1809 dat de Hervormden hun Stiftskerk konden behouden omdat deze te klein was
voor de grote Rooms-Katholieke gemeente in Weerselo.

In 1932 ging de kerkvoogdij over tot een grote restauratie van de kerk.

Na 1950 is er veel rondom Het Stift veranderd. Een van de belangrijkste veranderingen is het feit dat de tekening
van Schouwman uit ongeveer 1750 weer werkelijkheid is geworden. De omstreeks 1800 afgebroken Stiftshuizen
zijn  namelijk  in  1974  op  hun  oude  fundering  herbouwd.  Door  architect  Hulshof  uit  Den  Haag  werd  een
restauratieplan ontworpen. Mede door toedoen van burgemeester Schelberg en de goedkeuring van Monumenten
Zorg werd voldoende geld bijeen gebracht om de restauratie in 1973 te kunnen beginnen.

De vondst van oude fundamenten en de oude tekening boden voldoende houvast om Het Stift in haar oude glorie
te herstellen. Het fraai gerestaureerde Stift is in 1975 feestelijk heropend.

In deze tijd was het Stiftshuis door de kerk aan de Stichting ‘Vakantie Vreugd’ verhuurd en was in gebruik als
pension.  De  Stichting  was  in  het  leven  geroepen  door  een  aantal  grote  bedrijven  zoals  o.a.  Hoogovens,
Nederlandse Spoorwegen (NS), Akzo Nobel, Stork Hengelo, met als doel hun werknemers in de gelegenheid te
stellen tegen een redelijk bedrag op vakantie te kunnen gaan.

De heer en mevrouw Buisman waren destijds beheerders van het  Stiftshuis. Iedereen die op vakantie kwam
kreeg vol pension. Meneer Buisman kookte zelf voor de gasten. De mensen logeerden per gezin op één kamer
die voorzien was van een wastafel, twee eenpersoonsbedden en één of meer stapelbedden, al naar gelang de
grootte  van de kamer.  De Stiftsschuur werd gebruikt  als recreatieruimte.  Meneer Buisman had daar een bar
ingebouwd. ‘s Avonds kon men daar dan koffie, koeken, frisdrank of een pilsje kopen, tv kijken, een spelletje
doen of een kaartje leggen. Iedere vrijdag werd er een bonte avond georganiseerd.

In de wintermaanden kwamen er geen gasten. De Stiftsschuur werd dan gebruikt voor toneelopvoeringen, de
kerstviering van de zondagsschool, bruiloften etc. Omdat het Stiftshuis na verloop van tijd niet meer aan de eisen
van de moderne tijd voldeed en het voor de Stichting, mede door de eisen van de Monumenten Zorg, te kostbaar
werd het huis te verbouwen is het huurcontract beëindigd.

Het  gezin Buisman is  toen  voor dezelfde  Stichting bungalowpark  en camping “De Remboe” in  Epe op de
Veluwe gaan beheren. Na de pensionering van de heer Buisman is hij met zijn vrouw weer in Friesland gaan
wonen waar hij in 1994 overleed.

Op dit moment wordt het Stiftshuis particulier bewoond.

Het centrale gebouw op Het Stift is in alle opzichten de Stiftskerk. Niet alleen vanwege haar omvang, ouderdom
en religieuze betekenis, maar ook omdat zij alle eeuwen door, in alle episodes uit de geschiedenis van Het Stift,
actief  heeft  gefunctioneerd.  In  de Middeleeuwen als klooster-  en parochiekerk,  daarna  als Stiftskerk van de
hervormde gemeente.  In  deze laatste hoedanigheid functioneert  zij  nog steeds.  De betekenis van de overige
gebouwen is over het algemeen maar tot een bepaald tijdvak beperkt gebleven.

Toen Hugo van Buren rond 1140 zijn commune vestigde, had Weerselo al een kapel. Deze zal van hout geweest
zijn. Sinds 1178 was deze kapel, inmiddels kloosterkerk geworden, officieel toegewijd aan de Heilige Remigius,
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de bisschop die Clovis doopte en die daarom ook wel genoemd word de apostel van de Franken. Het zou heel
goed mogelijk kunnen zijn dat in deze periode de kerk al van steen was. In de muren van huidige kerk zijn
brokken ijzeroer verwerkt. De kerk heeft nu vier traveeën. Elk gedeelte van een kerk, dat door een afzonderlijk
gewelf wordt overspannen, heet een travee. De aquarel van Schouwman uit de achttiende eeuw leert ons, dat de
kerk oorspronkelijk vijf traveeën heeft  gehad. De meest westelijke travee,  6,20 m lang, is echter rond 1800
afgebroken, maar de funderingen ervan zijn nog aanwezig.

Op de plaats waar nu Restaurant De Stiftsschuur staat heeft waarschijnlijk vroeger een kapittelhuis gestaan. De
kapittelzaal was een zaal voor ontvangst of om in te vergaderen. Het kapittel huis diende al ver voor de Franse
tijd als schuur, als paardenstalling en wagenschuur om precies te zijn.

Op de tekening van Tavenier uit circa 1786 heeft de schuur een dubbel puntdak, niet bepaald een kapittelhuis.
Het is best mogelijk dat de benaming kapittelhuis voor de schuur van 1820 berust op verkeerd begrepen termen
of aanduidingen. In 1820 werd de schuur eigendom van dominee Stork sr. Hij zal hier zijn paard en wagen
gestald  hebben en  zijn  gereedschappen hebben opgeborgen.  In  1952-1953 is  de oude schuur gerestaureerd,
verbouwd en verfraaid door de architect  en heemkundige Jan Jans. Hierna werd de Stiftsschuur gebruikt  als
recreatieruimte.

Meneer Buisman, de toenmalige beheerder van het Stiftshuis, dat een pension was, had in de schuur een bar
ingebouwd. ‘s Avonds kon men daar dan koffie, koeken, frisdrank of een pilsje kopen, tv kijken, een spelletje
doen of een kaartje leggen. Iedere vrijdag werd er een bonte avond georganiseerd. In de wintermaanden kwamen
er  geen  gasten.  De  Stiftsschuur  werd  dan  gebruikt  voor  toneelopvoeringen,  de  kerstviering  van  de
zondagsschool,  bruiloften etc.  Sinds 1967 is de Stiftsschuur in gebruik als gelijknamig restaurant.  De eerste
eigenaresse van de schuur was mevrouw Aaltje Huizink-Nes die later nog jaren op Het Stift heeft gewoond en in
2005 op drieennegentigjarige leeftijd overleed.

De Siftskerk te  Weerselo met de schuur en een  tweetal  Stiftshuizen,  situatie  rond 1920.  Deze twee huizen
werden rond 1950 afgebroken en herbouwd volgens een andere tekening van Schouman.

Indirect zijn de Stiftshuizen de voortzetting van de Westvleugel van het middeleeuwse klooster. Van de huidige
gerestaureerde  Stiftshuizen  zijn  het  middelste,  hoge  pand  en  het  rechter  losstaande  pand  (ooit  spijker  of
voorraadschuur) in het begin van de negentiende eeuw gesloopt en pas in 1974 weer helemaal opgebouwd.
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Het linkerpand daarentegen is wel altijd blijven staan. Dit huis was een belangrijk huis, want dit was de woning
van de Vrouwe van Weerselo, de “priorin” van de protestantse Stiftdames, ten onrechte ook wel aangeduid als
abdis, vandaar abdis huis. Het gebouw hoorde wel bij de gebouwen die rond 1730 te gelde werden gemaakt. Het
kwam in handen van de familie Bentinck-Weleveld, zoals de wapensteen boven de ingang tot op de huidige dag
aangeeft. De verweerde en deels afgehakte wapensteen is bij een restauratie in 1936 geheel vernieuwd.

In 1806 kocht dominee G.W. Stork het Stiftshuis van de familie Du Tour van de Bellinkhof, ook geschreven als
Bellinckhave, die evenals zoveel andere edelen in de Franse tijd in de problemen was geraakt. Dominee Stork
ging in het huis wonen, dat daardoor de pastorie van het Stift wordt genoemd. Ook zijn opvolger J.H. Stork
gebruikte de pastorie tot aan zijn dood. Tussen 1900 en 1920 werd het bewoond door enkele huisartsen en daarna
tot 1933 werd het bewoond door de directeur van de zuivelfabriek. Na een flinke restauratie werd het aan enkele
diaconale instellingen verhuurd. Na de Tweede Wereldoorlog is het in de jaren vijftig en het begin van de jaren
zestig een vormingscentrum van de Nederlands-Hervormde Kerk geweest. Tenslotte heeft het tot 1974 een aantal
jaren leeg gestaan.

Het Storkenhuis aan het Stiftsplein
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In 1974 werd alles gerestaureerd. De Stiftshuizen staan er nu dus weer in hun achttiende eeuwse allure. In die
tijd  waren  ze door  de  adellijke families  particulier  bewoond.  Tegenwoordig  wordt  het  Stiftshuis  particulier
bewoond.

Het is niet precies bekend in welk jaar de Stiftsschool werd gebouwd. In 1795 wordt melding gemaakt van een
school,  waarvan  wordt  aangenomen,  dat  deze  op  dezelfde  plek  stond als  het  huidige  gebouw.  Het  zal  een
Markenschooltje zijn geweest voor de kinderen van het omringende platteland. Tot ver in de negentiende eeuw
was het een eenmansschool, ook al beliep het aantal leerlingen meer dan honderd. De privaten waren nog in de
lokalen. In het begin van de twintigste eeuw, toen een leerlingenaantal van honderdtwintig à honderddertig niet
ongebruikelijk was beschikte de school over drie lokalen.

Na de financiële  gelijkstelling van het  openbaar  en bijzonder onderwijs kreeg het  dorp Weerselo een eigen
katholieke lagere school. Het aantal leerlingen van de Stiftsschool liep daardoor tot een kwart of minder terug.
Net in deze tijd werd ook de elektrificatie  van de gemeente Weerselo tot stand gebracht.  Twee van de drie
klaslokalen van de Stiftsschool werden toen ingericht voor het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf, waarvan één
als garage.

Het  schoolgebouw  is  in  1976  geheel  verbouwd  en  gerestaureerd,  er  werden  twee  klaslokalen  en  een
directeurskamer gemaakt. Omdat het aantal leerlingen terugliep was de gemeente genoodzaakt om de school in
juli 2001 te sluiten. Het pand is in het voorjaar van 2003 verkocht aan de St. Vrienden van het Stift in Weerselo.

Inmiddels is het pand eigendom van de Protestantse Stiftsgemeente. Grondige restauratie bleek noodzakelijk,
omdat er sprake was van nogal wat achterstallig onderhoud en omdat een nieuw gebruik een andere indeling van
de school meebrengt. Deze restauratie werd mogelijk door bijdragen van diverse fondsen en bedrijven: DVR
Stichting, Fundatie van den Santheuvel – Sobbe, Handelsonderneming Oostdam b.v., Juulkesfonds, Koninklijke
Grolsch, M.A.O.C.Gravin van Bylandt Stichting, Mr. Paul De Gruyter Stichting, N.V., Cogas,  Stichting “De
Houtmaat”, Stichting Edwina van Heek, Stichting Fondation Jordaan-van Heek, Stichting Groen van Prinsterer,
Stichting  Interkerkelijk  Oriëntatiecentrum,  Stichting  Roelvinkfonds,  Tijhuis,  supermarkt/drogist,  Vasterink
installatiebureau, Woningstichting St Joseph en de donateurs van de Stichting Vrienden van het Stift en leden
van de Protestantse Stiftsgemeente.

Met behoudt van het karakter van dit vroegere schoolgebouw is de indeling aangepast:

 een grote zaal: geschikt voor vergaderingen en voor het sluiten van (burgerlijke) huwelijken

 een kleine zaal: geschikt voor kleine vergaderingen

 de consistoriekamer voor de kerkenraad van de protestantse Stiftsgemeente

 een eenvoudige keuken

 toiletruimtes

De Stiftsschool wordt tegenwoordig gebruikt voor vergaderingen, workshops en lezingen. Daarnaast is het een
bijzondere trouwlocatie waar het burgerlijk huwelijk voltooid kan worden. De entree in de nieuwe hal is ruim en
het uitzicht vanuit de zalen over het buitengebied van het eeuwenoude Stift is bijzonder.
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Het Storkenhuis werd gebouwd in 1839 door Jan Everard Stork, een zoon van ds. G.W. Stork, op de plaats van
enkele  voormalige  Stiftshuizen  aan  de  noordzijde,  het  werd  een  groot  huis  dat  nu  bekend  staat  als  het
Storkenhuis.

In 1901 werd dit pand door de heer Beelaarts van Emmichhoven, gehuwd met Maria Henriette Stork, die als
meisje de eerste steen legde, aan de Hervormde Gemeente van Weerselo verkocht. In 1909 kreeg het gebouw de
functie van hulppostkantoor; kantoorhouder werd toen A.J. Brilman uit Losser.  Tot in 1970 hield de familie
Brilman kantoor in dat huis om in 1970 naar het nieuwe postkantoor in de Raadhuisstraat te vertrekken. Als
laatste bewoner verliet J. Huizink in 1975 het totaal afgeleefde huis.

Op 23 maart 1975 werd er door de Hervormde Gemeente een verzoek ingediend om het Storkenhuis op te nemen
als zogenaamde werkgelegenheidsobject. Na een voorbereidingsperiode van vier jaren kon het bijna niet anders
dan dat er meer fout zou gaan. Zo vond er een forse aanvaring met de architect plaats; het werk was namelijk
niet in de door de subsidiegever gestelde termijn begonnen.

De smederij  van Poorten Smid, de smit  bij  de poort  van Het  Stift  is  lang van een familie geweest.  Bij  de
volkstelling  van  1795 hoorde  de  smid  nog bij  de  bewoners  van  Het  Stift.  Begin  negentiende  eeuw is  het
verplaatst  naar  buiten  de  gracht,  waar  ze  nog  altijd  staat.  Meer  dan  honderd  jaar  is  er  gesmeed  door  de

Weerselose  familie  Berends  en  vroeger  werd  menig  paard  in  deze
smederij  beslagen.  Na de dood van de laatste smid was het  vuur in de
smederij  enkele  jaren  gedoofd,  tot  in  2007 weer  een  smid zich op dit
historisch plekje vestigde. Na vier jaar heeft deze smid Het Stift verlaten
en is het pand weer leeg komen te staan. 
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De Rijssense smid Jurgen Nijhof is werkzaam op 't Stift bij Weerselo. foto: Charel van Tendeloo

Hij  mag  zich  sinds  twee  weken  (mei  2010)  officieel  restauratiesmid  noemen.  Rijssenaar  Jürgen  Nijhof  is
daarmee de eerste in Twente.  Maar de smid ontpopt zich in de oude smidse op ’t Stift ook steeds meer als
kunstenaar met hamer en aambeeld.
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De vijfendertigjarige Rijssenaar is als sier- en kunstmid helemaal in zijn element en op zijn plek in de meer dan
honderd jaar oude smederij aan de Vicarieweg op ’t Stift. Drie jaar zit hij er inmiddels en Nijhof wil er niet meer
weg. „Een mooiere plek is niet te vinden”, wijst hij om zich heen. „De bijzondere sfeer en de rust op ’t Stift in
combinatie met de oude smederij. Alsof de tijd hier honderd jaar heeft stilgestaan. Het is absoluut een voorrecht
om hier te mogen werken. Normaal gesproken kom je met een smederij op een kaal industrieterrein terecht. 

Het dorp Weerselo, ongeveer een kilometer gelegen van Het Stift, is ontstaan uit het Stift. Eigenlijk is de naam
van het dorp geen Weerselo maar ‘t Stift-Weerselo.  Dat wil  zeggen dat  Weerselo een deel  van de oude en
bestaande kern Het Stift is. Voorheen lag het centrum namelijk op Het Stift. 

Het dorp, gelegen in Twente (Overijssel) telt ruim drieduizend inwoners. Sinds 2001 is de gemeente met de
gemeenten Denekamp en Ootmarsum gefuseerd tot de gemeente Dinkelland. 

Het plangebied Erve Berends is gelegen aan de Stiftstraat 6 binnen het beschermde dorpsgezicht van Het Stift en
is duidelijke zichtbaar vanaf de weg. Erve Berends ligt door de situering aan de Middensloot en 't Stift in een
recreatief aantrekkelijk gebied. Tevens is het omringende kleinschalige essen- en kampenlandschap waardevol.
Het voormalige agrarische erf ligt als het ware 'ingeklemd' tussen het perceel Stiftstraat 8 aan de westzijde, de
Stifstraat aan de zuidzijde, de Rudolph Wilminklaan aan de oostzijde en de Bornsestraat aan de noordwestzijde.
De gekanaliseerde Middensloot doorsnijdt het plangebied. Langs deze Middensloot is een wandelpad aanwezig,
welke deel uitmaakt van een groter regionaal netwerk. 

Ten noorden van de Middensloot ligt een weiland, welke in eigendom is van de familie Berends. Tegenover het
perceel is een parkeerplaats ten behoeve van de toeristische functie van 't Stift gelegen. Het erf is één van de
weinig overgebleven agrarische erven gelegen aan 't Stift, het ligt aan de oude toegangsweg. Het erf was geen
eigendom het Stift, maar er waren wel morele verplichtingen, zoals het luiden van de kerkklok bij een begrafenis
of bruiloft. De familie Berends woonde van oudsher op het Stift. Eerst in het weiland bij de smederij. Na een
brand is  de familie  op de  locatie  aan  de Stiftstraat  gaan  wonen en runde hier  een  agrarisch  bedrijf.  De te
bewerken gronden lagen als vanouds verspreid,  dit was nadelig voor de bedrijfsvoering. De familie Berends
verhuisde naar grond gelegen in de heideontginningen en runt daar tegenwoordig een melkveehouderij. 

Kenmerkend  voor  het  erf  aan  de  Stiftstraat  zijn  de  verschillende  opstallen  uit  verschillende  jaartallen.
Functionaliteit was daarbij de belangrijkste factor. Op het erf is een duidelijke hoofdstructuur aanwezig: het erf
is oost-west gericht met een ingang vanaf de Stiftstraat. Duidelijk herkenbaar is het voor-, midden- en achtererf.

De boerderij  is  duidelijk herkenbaar  als hoofdgebouw,  door de hoogte en de dubbele kapvorm met  aan de
voorzijde het woonhuis. De overige gebouwen en schuren zijn duidelijk ondergeschikt, door de lagere noklijnen
en  afwijkende  kapvormen.  Afgezien  van  de  huidige  staat  van  de  oude  schuur,  is  de  architectuur  toch  als
waardevol te beschouwen. De oude Twentse schuur is gebouwd volgens het hallehuis principe. Dit is duidelijk
zichtbaar  aan  het  vrij  hoge  zadeldak  tussen  grotendeels  houten  topgevels,  met  rondom  de  karakteristieke
vakwerkgevels.  Opvallend op het erf is de strooiing van gebouwen over de lengte van het erf,  hierdoor zijn
verschillende open plekken ontstaan. Waarbij op meerdere plekken de zichtlijnen van achteren naar voren zeer
kenmerkend zijn voor het erf. Het hoofdgebouw is bijna overal zichtbaar. Een belangrijke plek, welke vrij dient
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te  blijven  van  bebouwing,  is  de  oude  waterput.  Deze  is  bestempeld  als  waardevol  en  zal  in  de  nieuwe
erfinrichting worden opgenomen.

Diepenheim
Het straatbeeld van Diepenheim is in de loop der jaren erg veranderd. Op oude foto's zie je nog stadsboerderijen
en diverse winkelpandjes aan een straat geplaveid met Brabantse keien. En in de doorrrijstal van Thijsen in de
Grotestraat heeft menig paard weer energie opgedaan voor een volgend traject over vaak slechte wegen. Alleen
in  de  Raadhuisstraat  zijn  de  verbouwde  boerderij  van  Boink  en  het  Ottenhuis  nog  als  voormalige
stadsboerderijen herkenbaar. De "glans van kinderkopjes", zoals stadshistoricus Wim Rietman het noemde, is
verdwenen onder het grijze asfalt. Zo hier en daar is er nog een stukje nostalgie van vroeger: herberg De Pol,
eens het bruisende middelpunt van Diepenheim, het kleine daglonershuisje in de Grotestraat of het pand van
Janna, nu in gebruik als jeugdsoos. 

Komende vanuit de richting van de kerk zag je dit pand uit het midden van de negentiende eeuw al van verre
liggen. Pal voor het huis splitste zich de weg, linksaf richting Goor en rechtsaf richting Haaksbergen. Het diende
als woonhuis voor dorpssmid annex brievengaarder Gerrit Hendrik Roessink. Het pand is vernoemd naar zijn
dochter Janna, die in 1971 overleed. De gemeente kocht het pand toen voor afbraak op vanwege een geplande
reconstructie van de Borculoseweg. Maar eind jaren zeventig besloot de gemeenteraad alsnog tot behoud van dit
beeldbepalende pand. Dit tot grote vreugde van veel inwoners, vooral van de jeugd van Diepenheim. Sinds 1973
was het namelijk al een onderkomen voor de jeugdsoos  Why don't cha en dat is het sindsdien gebleven. Het
gebouw werd in 2005 nog een keer grondig gerestaureerd en vooral door de reconstructie van de Grotestraat
heeft "het pand van Janna" een prominente plaats gekregen op het plein onder de platanen. 

Al meer dan honderdvijftig jaar staat er een klein opvallend huisje in de Grotestraat.  Het werd gebouwd in
opdracht  van Hermannus Plumers,  een  dagloner  uit  Diepenheim. Dochter  Hendrika,  die door haar  huwelijk
eigenlijk  Steunenberg  ging  heten,  werd  Plumers-Diekemeuje  genoemd  en  ook  haar  dochter  was  voor  alle
Diepenheimers bekend als Plumers-Hanna. Vlak vóór de Tweede Wereldoorlog werd het huisje onbewoonbaar
verklaard en door eigenaar Thijsen in gebruik genomen als schuur. Na de oorlog werd het huisje grondig schoon
gemaakt en mocht het door de meisjespadvinderij worden gebruikt. Maar het was er te koud en te vochtig, zij
zochten al spoedig een ander onderkomen. Voor schoenmaker Herman Wolbers was dat geen probleem, hij had
een prima kachel. Vervolgens werd het gebruikt door fotoclub de Kiekkaste en tot eind jaren tachtig nog als
museum onder de naam Ambachtshuuske. Een aantal jaren was het huisje nog het domein van een siersmid. In
1997 brak wederom een nieuwe fase aan in de rijke geschiedenis  van dit  huisje.  Na een korte periode van
restauratiewerkzaamheden werd het in gebruik genomen als VVV-kantoor en kreeg het de naam Plumershuuske
terug. In 1965 was er belangstelling van het Openluchtmuseum. Maar toenmalig eigenaar Hendrik Boonk wilde
Jopie Lammertink, die het achterste gedeelte als schuur in gebruik had, er niet zomaar uitzetten. Bijna was het
huisje afgebroken en in Arnhem weer opgebouwd! 

Jarenlang was De Pol  in Diepenheim het centrum van vermaak en cultuur. Maar door leegstand raakte het in
verval en wat overbleef zijn slechts herinneringen. Oorspronkelijk was dit gebouw een deftig herenhuis, in 1891
gebouwd door Eilerts de Haan, een gepensioneerd ambtenaar uit het voormalig Nederlands Oost-Indië. Vanaf
1901 kreeg  het  huis  een  horecabestemming.  In  dat  jaar  kocht  Hendrik  Relker  het  herenhuis  en  hij  liet  het
verbouwen tot café. Aan de zijkant verrees een bescheiden feestzaal. Vanaf 1928 brak een lange periode aan
waarin de familie Izaks een belangrijk stempel zette op het uitgaansleven in Diepenheim. Het café had boven een
paar  kamers,  maar  die  werden  slechts  zelden  verhuurd.  Een  herberg  kon je  het  nauwelijks  noemen.  In  de
achtertuin werden kippen, konijnen en vogels gehouden. In het café stonden opgestopte vogels, vissen en zelfs
een wolf. Door de week was De Pol het clublokaal van menige Diepenheimse vereniging. Een prijzenkast van
hengelaarsvereniging 't Simmetje, een biljart, een piano en de traditionele stamtafel, dat was het beeld van café
De Pol in de jaren voor de oorlog. Hoogtepunten waren de jaarlijkse kermis en schuttersfeesten. Voor de oorlog
nog bescheiden  van aard,  maar na de oorlog bloeide het  schuttersfeest  op als nooit  tevoren.  Inmiddels  was
Andries Izaks zijn vader opgevolgd als uitbater van De Pol. In de jaren zestig werd het café gesloten. De nieuwe
eigenaar, molenaar Hofhuis, gebruikte de feestzaal als pakhuis. De herberg stond bijna veertig jaar leeg en dat
heeft  zijn  sporen  nagelaten.  Maar  het  moment  van  restauratie  is  geweest:  als  onderdeel  van  Kunstwerk
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Diepenheim is herberg  De Pol  weer  een café  en is  de oude feestzaal  omgetoverd  tot  een modern cultureel
centrum.

Hof te Boekelo
Herman Ripperda is net als zijn broers Eggerik, drost van Salland, en Johan, heer van Weldam, aanhanger van
Oranje. Herman is net als Eggerik eerst in dienst geweest van het Spaanse leger. Beiden staan bekend als stevige
drinkers.  Hoewel  veel  Twentse  edelen  vluchten  krijgt  Herman  (voorlopig)  een  vrijgeleide  van  de  Spaanse
overheid. Hij blijft in Twente.

Herman Ripperda bouwt omstreeks 1570 het Hof te Boekelo op de plek waar eens de familie Van Twickelo het
goed Vogelenzang beheert. Cornelis Pronk maakt deze tekening rond 1734 toen het hof  honderdvijftig jaar oud
was en al die tijd vrijwel ongewijzigd.
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Herman Ripperda is zoon van Unico Ripperda, drost van Salland, en Judith van Twickelo. Zijn broer is Eggerik
van Ripperda, die zijn vader opvolgt als drost van Salland. De broers gaan in Deventer naar school. Herman
Ripperda  dient  bij  de  Duitse  hertog Erik van  Brunswijk,  Calenberg  en Lunenberg  (1528-1584).  In  1572 is
Herman Ripperda in krijgsdienst bij ritmeester Johan van Plettenberg ten Walle die onder hertog Van Brunswijk
(Braunsweich) voor Spanje vecht.

De drost van Salland, Unico Ripperda van Boxbergen verwekt na de dood van zijn vrouw een bastaardzoon
Herman die in Keulen studeert en de familie bijstaat in rechtszaken. In 1598 is Herman advocaat van de Twentse
ridderschap. In 1599 trouwt hij met de dochter van een burgemeester uit Zwolle. De Lutherse Herman Ripperda
strijdt in 1572 onder de protestantse hertog Erik van Brunswijk voor de katholieke koning van Spanje. Wanneer
hij hoort dat een Gelderse edelman in Frankrijk wil gaan vechten rijdt hij naar hem toe. Maar na afloop van een
drinkgelag valt Herman van zijn paard en breekt zijn been waardoor hij mank gaat lopen.

Herman Ripperda trouwt in 1569 met Margaretha van Heiden (of Heyden), dochter van Wennemar van Heiden
en Agnes van Reede. Het paar bouwt een huis dat bekend wordt als het Hof te Boekelo. Herman is holtrichter
van Woolde,  ritmeester  van het  staatse leger  en na de bevrijding van Twente in 1597 commandant  van de
schutterij  in  Delden.

Rennenberg voelt zich als katholiek steeds meer in het nauw gedreven door calvinisten die in veel steden de
macht grijpen. Herman van Ripperda krijgt als voormalige overste in het leger van de koning een vrijgeleide
(sauvegarde)  waardoor  hij  in  zijn  havezate  Boekelo  kan  blijven.

Hij kan net voorkomen dat de Spaanse overheid zijn goed confisceert. Als Holtrichter van Woolde bedreigt hij
Deldenaren die de hulp inroepen van de stadhouder Barlaymont.

De eigendommen van Herman Ripperda hebben zwaar te lijden van plunderende soldaten van Mendo(za) uit
Ootmarsum en  Martinegen  in  Enschede.  Veel  boeren  wordt  straatarm.  Herman  Ripperda  krijgt,  na
onderhandelingen met zijn broer, Johan Ripperda op het Weldam, en zijn zuster, de goederen van Eggerik van
Ripperda, nadat Eggerik in gevangenschap in Deventer kinderloos is overleden.  

Eggerik zit diep in de schulden en zijn eigendommen, zoals het huis Heeckeren, is in brand gestoken en zwaar
gehavend. Het huis Boxbergen in Wesepe bij Deventer ligt eveneens in puin. Herman woont een tijdje in de
kelder van Boxbergen en bouwt er langzaam weer wat op. Na 1593 is Herman Ripperda drost van Haaksbergen
en Delden en negen jaar later lid van de Ridderschap
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De zoon van Herman, Unico, wordt na 1596, wanneer Overijssel zich definitief aansluit bij de Staten-Generaal,
drost van Haaksbergen en daarna drost van Twente. (bron: Sweder Schele van Weleveld, archief Schelenburg
Osnabrück, Havezaten in Twente Gevers en Mensema). Herman Ripperda wordt in 1597 commandant van de
Schutterij van Delden. Unico neemt in 1597 bezit van goederen van gevluchte Spaansgezinde Deldenaren en is
in 1602 een vermogend man. Wanneer Spinola Oldenzaal belegert in 1605 valt Herman Ripperda van zijn paard
en sterft. 

Ruzie om het drostambt tussen Ripperda en Ittersum.  Een ernstige ruzies, dreigementen en intimidaties tussen
families van edelen dreigen de Staten van Overijssel te verscheuren in 1621. De aanleiding van de onrust is de
verwijdering van de landdag van Unico Ripperda tot Hengelo en Boekelo in 1617. Een edelman beschuldigt
Unico van overspel. Die aantijding leidt tot zulke heftige taferelen dat Ripperda uit de vergadering is gezet. Hij
probeert  daarna zonder succes weer op de landdag te mogen komen. Nadat in mei 1621 een nieuwe poging
mislukt gooit hij het over een andere boeg. Hij verdenkt kapitein Hendrik van Ittersum tot de Hofstede er van dat
die zijn functie van drost wil overnemen. Wanneer de landdag vergadert en op 29 mei de afgevaardigden van de
steden en de ridderstand bijeen komen in Deventer, lopen Unico en zijn zoon Willem Ripperda met officieren en
ruiters uitdagend heen en weer bij de brug die toegang geeft tot de stad. Ze wachten Hendrik van Ittersum op. 

Van Ittersum komt samen met enkele jonkers bij de brug waar een schermutseling plaatsheeft. Willem Ripperda
verwondt een vijand en escalatie dreigt. De volgende dag lopen de drost en zijn zoon met hun mannen wacht bij
het raadhuis en de herbergen van de stad waarin de bezoekers van de landdag overnachten. Zo dwingt hij zich
audiëntie af bij de landdag. Maar zijn verschijning op 1 juni in de vergadering loopt weer uit op bedreigingen, nu
aan het adres van de drost van Salland. De gedeputeerden van Zwolle en Kampen vertrekken en ook andere
edelen gaan naar huis. Prins Maurits brengt Ripperda twee weken later tot bedaren. Ripperda mag zijn logement
niet verlaten en hij moet afzien van verdere intimidaties.

Rond 1580 leven in het richterambt Enschede drie 'riddermatige'  mensen. Dat zijn Geerlich de Bever,  Evert
Splinter en Herman Ripperda.  

Herman Ripperda krijgt het goed Vogelenzang in de marke Usselo van zijn ouders, Unico Ripperda, sinds 1553
drost van Salland, en Judith Twickelo. De familie Twickel heeft Vogelenzang sinds 1450 in leen van Otto, heer
van Bronkhorst  en Borculo.  Het  zusje van Judith van Twickelo,  Agnes,  is  getrouwd met de Spaansgezinde
Goossen van Raesfelt, drost van Twente.

De heer  van Bronkhorst  beleent  Herman Ripperda  in 1570 met het  goed  Vogelenzang.  Hij  is  dan één jaar
getrouwd en begint direct met de bouw van het Hof te Boekelo. Herman Ripperda verblijft ook veel op zijn
landgoed Boxbergen in Wesepe bij Deventer en in zijn woning in Deventer. Na 1611 is hij als gedeputeerde van
Overijssel  vertegenwoordigd  in  de Staten-Generaal  in  's-Gravenhage.  Kort  voor  zijn  dood in 1623 doet  hij
afstand van zijn functie als drost van Salland.  

De oudste zoon van Herman, Unico, verblijft  veel in het Hof te Boekelo.  Unico koopt in 1614 de havezate
Hengelo en vestigt zich er met zijn vrouw Anna van Doetinchem.

Bij het bezoek van de tekenaars Abraham de Haen, Cornelis Pronk en Andries Schoemaker in 1729 aan het Hof
te Boekelo zakt een paard met een voet door de brug in de laan bij het Hof te Boekelo. 'Maar onze voerman was
zo voorzichtig dat hij sterk aansloeg waardoor er geen tijd was dat de brug verder brak en wij dus gelukkig
daarover geraakte',  schrijft Schoeman. Hij ziet een huis met poortgebouw en twee vrijstaande wachttorentjes
zoals Herman Ripperda dat honderdvijftig jaar eerder liet bouwen.

Hendricus Ignatius van Kempen koopt de havezate in 1792, maar hij verhuist in 1817 naar de Aalshorst bij
Dalfsen en laat Boekelo veilen. Gerhardus Kwinkeler,  Jan Dijk en Johan Gabriel Borchard Weerman nemen
alles over. In 1822 verkoopt Weerman de huisplaats met de daaraan verbonden rechten aan Helmich van Heek,
een fabrikeur uit Enschede. In 1949 brengen zijn nazaten Boekelo samen met landgoed 't Stroot onder in een tot
1972 naamloze en sindsdien besloten vennootschap. Bron: members.home.nl.

Huis Olidam
Olidam was een havezate gelegen in de buurtschap Kerspel Goor even zuiden van Goor. De plaats waar het huis
heeft gestaan maakt nu deel uit van een park in de Goorse wijk Kevelhammerhoek.
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De havezate Olidam of Olijdam stond aan de Poolsbeek enkele honderden meters ten zuiden van Goor.  De
Poolsbeek is verdwenen. Alleen rest er nog iets van de Molenkolk. Bij het bouwrijp maken van dit terrein is een
aantal palen tevoorschijn gekomen. De Olidam stamt uit de veertiende eeuw en stond aan de weg tussen Goor en
Borculo.

Het huis Olidam of Olydam is enige tijd in eigendom van de familie Splinter. Het huis ligt net buiten Goor, ten
zuiden  van  de  stad  op  het  landgoed  Weldam.  Het  huis  is  verdwenen  en  het  fundament  wordt  nog  steeds
onderzocht.

Olidam wordt voor het eerst genoemd in een lijst van leenmannen van Roelof van Bevervoorde uit omstreeks
1320. Berent van Hovele heeft het hues ten Olidamme dan in leen. In de lijst van de leenmannen van de bisschop
van  Utrecht  uit  1379/1382  worden  zowel  Gerrit  van  Bevervoorde  als  Roelof  van  Hoevel  als  leenmannen
genoemd. Vermoedelijk worden beiden genoemd omdat Van Bevervoorde het in leen hield en Van Hoevel in
achterleen.

In het Twentse verpondingsregister van 1601 staat het erf aangegeven als Esken ten Poele, het was toen in het
bezit van de families Splinter en Achtevelt.

Uit de archieven van huis Weldam blijkt dat Unico Ripperda omstreeks 1631 een derde deel had gekocht. Unico
Ripperda had in 1631 voor zes jaren zijn deel verpacht aan ene  Herman op den Olidam. In 1648 werden de
resterende twee delen van mevrouw van Boeymer gekocht door Johan Ripperda tot Weldam en voegde het bij
zijn landgoed Weldam waartoe het sindsdien behoort. Later wordt het erf aangeduid met Poolboer en de beek die
langs de boerderij stroomde Poolsbeek. De boerderij Pool is in 1945 afgebrand.

In  1965  en  1966  werd  archeologisch  onderzoek  naar  de  havezate  gedaan,  waarvan  geen  betrouwbare
afbeeldingen bekend zijn. Hierbij werden op de anderhalf meter hoge heuvel fundamenten (50 centimeter dik)
van een bouwwerk van tien meter en vijftig centimeter bij zeven meter buitenwerks gevonden. Deze fundering
bestaat uit grote zwerfstenen op de hoeken met kleinere stenen ertussen. Hierdoor vermoedt men dat het gebouw
een spieker was, gebouwd in een vakwerkconstructie. De restanten zijn aangemerkt als rijksmonument. 
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Essékinus ton Oyleydamme komt voor als Leenman van de bisschop van Utrecht in het manuaal (dagboek) van
de rentmeester  van  Twente  in  het  jaar  1385.  Bij  charter  van  20 oktober  1457 beleent  bisschop David van

Bourgondië  Rolof  van  Hovelle  met  de  Dam,  Olidam  en  Bromeldam,  gelegen  in  het  kerspel  Goor
(Kevelhammerhoek). En bij eenzelfde charter van 8 november 1478 na de dood van Rolof, diens zoon Willem

van Hovelle. Op 19 juni 1497 en ook nog op 19 juli 1518 wordt Willem van Hoevele er mee beleend. Ten slotte
koopt Johan Ripperda op 14 oktober 1648 van vrouwe Catharina, geboren Splinter, douairiere baronesse van

Boijmer ende Rimborgh: ‘twee darde perten van het leenroerig goedt en Havezathe den Olidam genaempt, het
resteerende derden deel word bij dien heer coeper ongescheyden en de ongedeelt beseeten, oick meede twee

gelycke derde parten van die erven de Groote en Kleyne Hedde in die buyrschap Hengevelde’. Sinds die dag
bleef het landgoed gevoegd bij de havezathe Weldam. Van de gesteldheid van het Huis noch van zijn omgeving

blijkt iets te zijn overgebleven.

Dingplaats en Galgenvelden

De Herikerberg (Nedersaksisch: Harkerbearg) is een van de vijf heuvels 'bergen' rond Markelo. Van deze vijf
heuvels  is  de  Herikerberg  de  hoogste.  De  top  van  de  Herikerberg  ligt  tussMarkelo  en  Goor.  Bovenop  de
Herikerberg bevindt zich een oude toren “Belvedère” eigendom van de Havezate Weldam.

De Belvedère (Goorseweg 51) staat ten oosten van Markelo op het hoogste punt van de Herikerberg. Het is een
vierkante toren van drie geledingen met plat dak, opgericht in 1890 in opdracht van de heer van Weldam. De
toren, die mede diende als baak voor het landmeetkundige Rijksdriehoeksnet, is nu in gebruik als woning en
atelier.diezelfde avond haar zoontje mee te moeten geven met het verzet. Het is het tweede kind al dat ze moest
afstaan om het zo te redden van de nazi-terreur. Aharon krijgt bij zijn pleegouders de naam Adri. Hij zelf en zijn
ouders overleefden de oorlog. Drie andere familieleden ook, alleen Diena Hoek niet; zij is waarschijnlijk in de
kuil ziek geworden en is aan TB overleden. Selma Hoek uit Goor vertelt met haar broers over hun ouders die ook
in de kuil ondergedoken zaten: Roza Hoek-From en Izak Hoek. Het bijzondere is dat moeder Roza tijdens de
oorlog ook onder de grond ondergedoken zat, in een hol in het Valtherbos in Drenthe. Selma is na de dood van
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haar moeder op zoek gegaan naar de roots van haar moeder om erachter te komen wie ze nu werkelijk was. Een
bezoek aan het hol in Drenthe maakte veel emoties bij haar los.

De Dingspelberg bij Markelo is de berg van de god van het recht. Hier hielden de Twentse Saksers op dinsdagen
(de gerechtsdagen) hun Ding. Dingspel is de rechterlijke uitspraak en volksvergadering in de openlucht op de
berg. Naar de god Tiu is de dinsdag vernoemd.

De Dingspelerberg is een van de vijf heuvels rondom Markelo en is dus genoemd naar de Saksische dingplaats
(plaats waar recht werd gesproken) die er zo'n achthonderd jaar geleden moet zijn geweest. Nadat de rechter zijn
oordeel  geveld had, werden de ter dood veroordeelden terechtgesteld op de Hulpe, een heuvel die een paar
kilometer verderop gelegen is. Ook werden de ter dood veroordeelden opgehangen op het galgenveld op de
Herikerberg bij de Belvedere. De dingplaats bestond uit drie lindebomen met een afgebakende, omheinde ruimte.
De  dingplaats  op  de  Dingspelerberg  is  enkele  jaren  geleden  gerestaureerd.  Tevens  is  er  een  officiële
"dependance" van de gemeente geplaatst, zodat men op deze historische plek in het huwelijk kan treden. De
dingplaats maakt ook deel uit van het gemeentewapen van de vroegere gemeente Markelo.

In de gemeente Losser komen namen als Galgenveld, Galgenstuk en andere samenstellingen met het woord galg
in  verhouding  veel  voor.   Deze  namen  herinneren  aan  de  hier  voltrokken  doodvonnissen.  In  Oldenzaal
veroordeelde misdadigers werden op deze locaties ter dood gebracht. Van de galgen bij de Kribbenbrug en bij
grenspaal 16 resten nog de belten. 

In de tijd van de "heidense" Saksen was de rechtspraak primair een lokale aangelegenheid. De hele buurt kwam
op een gemeenschappelijke plaats,  de  thij,  bijeen om feest  te vieren,  te vergaderen  en recht  te spreken.  De
boerderij- of veldnaam thij getuigt nog van deze Saksische rechtsgang. Wanneer men alle thijnamen op een kaart
intekent, dan vertoont deze grote overeenkomsten met een markenkaart. Zo'n kaart laat zien hoe klein het gebied
eigenlijk was waarover een thijgericht de jurisdictie had. Omstreeks 1225 is het mondelinge gewoonterecht van
de Saksen  gebundeld.  Het  kreeg  als  Saksenspiegel grote  bekendheid.  De Saksen  kenden  geen  pardon voor
dieven. Een artikel uit de Saksenspiegel luidt dat men "den dief sal hanghen". Bij een thij worden dan ook vaak
sporen aangetroffen van een voormalige galg, zoals bij Ootmarsum en het meest uitgesproken wel bij Oldenzaal.
Als in Oldenzaal voor het eerst sprake is van een ophanging, dan gebeurt dit vlakbij boerderij de Thij. Ook in
Losser  dragen meerdere grondstukken de naam Thij of afgeleide vormen daarvan zoals Teebult of Thiosing
(Teussink). 

Na onderwerping van de Saksen aan de christelijke Franken en uiteenvallen van dit  Frankische rijk,  kwam
Twente  rond  het  jaar  1000  binnen  de  invloedsfeer  van  de  vorst-bisschop  van  Utrecht.  Hij  stelde  een
vertegenwoordiger aan over de regio om uit zijn naam recht te spreken, die schout en later drost werd genoemd.
De dagelijkse rechtsgang liet  hij naderhand over aan lokale rechters,  maar de hoge rechtspraak (lijfstraffen)
behield hij aan zichzelf. De stad Oldenzaal bezat eigen rechtsmacht. Zowel de drost van Twente als de stad
Oldenzaal liet hun doodstraffen veelal buiten deze stad uitvoeren. Het is dan ook niet vreemd dat er in Losser
naar verhouding veel galgen hebben gestaan. Vanaf het midden van de zestiende eeuw vonden de executies
mogelijk vanwege de pest buiten het  wigbold of de stadsvrijheid plaats op het Galgenveld bij het Hulsbeek.
Vonnissen zijn ook voltrokken op de Markt in Oldenzaal. Dit was bijvoorbeeld in november 1678 het geval met
Lubbert  te Spraakstede uit  De Lutte,  die wegens doodslag van Berent  Oosterbroek en diverse diefstallen in
Oldenzaal werd terechtgesteld. 

Een galg was niet alleen functioneel,  maar diende tegelijkertijd als een waarschuwing.  De landsheer richtte
galgen op op plaatsen waar een doorgaande weg een landweer of een grens kruiste en waaraan nooit iemand zou
komen te hangen. In de Lutte stond zo'n galg ten oosten van Dinkelharbert bij de Kribbenbrug op de Galgenbelt
aan  de  Dinkel.  Soms plaatsen  twee landsheren  aan  beide  kanten  van  de  grens  een  galg.  Aan  de  weg  van
Oldenzaal naar Bentheim stond in 1827 bij grenspaal 17 de Bentheimer galg nog overeind. De Twentse galg was
toen al verdwenen. Die galg heeft op de wat zuidelijker gelegen belt gestaan vlakbij paal grenspaal 16. Eenzelfde
symbolische functie hadden waarschijnlijk de twee galgen in Losser op de grens bij de Scherpenberg nabij het
erve Verbeck (nu Aarnink) en op het galgenveld met de galgenbelt bij de Bleek. Dood door de strop werd op den
duur als onmenselijk ervaren. Vanaf 1861 werd de straf niet meer toegepast en in 1869 werd in Nederland de
doodstraf helemaal afgeschaft.

Een der hoogten op het heideveld bij de landweerboom draagt de naam "n Galgenbulten. Hier stond nog voor
honderd jaar (aan het begin van het oude gebied van de Heren van Ahaus, waaronder Alstatte behoorde) de galg.
De zware eikenhouten paal is nu verdwenen, doch diende nog jaren als vlonder over een waterleiding, zo dat dit
hout, waaraan zulke akelige herinneringen waren verbonden, toen, zoals iemand mij vertelde, zeer terecht "met
veute  wöre  trèèèn".  Niet  ver  van  de  galgenbult  ligt  een  hoogte,  die  de  eigenaardige  naam draagt  van  het
"schavotveldken" en het is deze plek, die lang kenbaar was aan het gras, dat daar temidden van de heide op
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groeide waaraan vele verhalen verbonden zijn. Van veel belang zijn deze geschiedenissen niet maarik wil er toch
het een en ander van mededelen, als een bewijs, hoe dergelijke verhalen door de jaren heen door het ene geslacht
aan het andere worden door verteld." Op zekeren dag kwam op het erve Lanweerman iemand aan, die aan de
vrouw, welke met haar kleine kind alleen thuis was, die vertelde, dat de koeien waren losgebroken en in de rogge
liepen te grazen. De vrouw spoedde zich naar buiten, doch zag al gauw dat ze door de man was beet genomen. In
huis terugkeerde, was de bezoeker verdwenen, maar tot haar grote ontzetting zag ze, hoe haar zuigeling met het
hoofd voorover in een pot met kokend water stond en reeds gestorven was. De bedrijver van deze wandaad werd
gevat en terechtgesteld op de plaats, die daarnaar "schavotvelken" heet. Acht dagen lang voerden de boeren hout
aan voor de brandstapel.  Daarop staande om verbrand te worden,  zagde onverlaat  tusen de omstanders zijn
moeder en voorgevende haar ten afscheid een kus te willen geven, verzocht hij haar nader te willen komen, doch
in plaats van haar te kussen, beet hij haar in het oor. Later schijnt hij echter geheel tot berouw te zijn gekomen.
Hij vertelde hoe zijn eerste diefstal een eend was geweest, voor welk vergrijp hij door zijn ouders niet was
bestraft. Hij raadde daarom de omstanders aan, nooit iets aan te nemen van kinderen, wat deze door diefstal
hadden verkregen. Ook ried hij de boeren aan, evenals de "watermulder" er een hond op na te houden want die
had hem verhinderd daar zijn misdrijf te plegen. Daar hij volgens zijn zeggen nooit genoeg getraft kon worden
voor al zijn misdaden, werd hij telkens weer uit het vuur gehaald en aldus langzaam geroosterd, totdat hij zonder
een schreeuw te hebben gegeven, was verbrand van "hoed tot bot". Zie daar het een en ander van wat men bij de
watermolen over dit schavotveldken kan horen vertellen." Eenzelfde soort verhaal doet de rond bij de galg ophet
Galgeslat onder Haaksbergen. Hier gaven de misdadigers vlak voor het opknopen aan de galg aan omstanders de
raad een waakhond te houden "endee gen hond kan hoolen loat nog 'n hundeken nemmen, dee hebt ons vake
verjag"
Een galg was niet  alleen functioneel,  maar diende tegelijkertijd als een waarschuwing.  De landsheer richtte
galgen op op plaatsen waar een doorgaande weg een landweer of een grens kruiste en waaraan nooit iemand zou
komen te hangen. In de Lutte stond zo'n galg ten oosten van Dinkelharbert bij de Kribbenbrug op de Galgenbelt
aan  de  Dinkel.  Soms plaatsen  twee landsheren  aan  beide  kanten  van  de  grens  een  galg.  Aan  de  weg  van
Oldenzaal naar Bentheim stond in 1827 bij grenspaal 17 de Bentheimer galg nog overeind. De Twentse galg
heeft op de wat zuidelijker gelegen belt gestaan vlakbij paal grenspaal 16. Eenzelfde symbolische functie hadden
waarschijnlijk de twee galgen in Losser op de grens bij de Scherpenberg nabij het erve Verbeck (nu Aarnink) en
op het galgenveld met de galgenbelt bij de Bleek. Dood door de strop werd op den duur als onmenselijk ervaren.
Vanaf 1861 werd de straf niet meer toegepast en in 1869 werd in Nederland de doodstraf helemaal afgeschaft

In  de buurschap  Hoge Hexel  bevond zich op de grens  tussen  Salland en  Twente het  hoge  halsgerecht van
Twente. Op de Middelhaar liep de bisschopsdijk van Ommen en Daarle naar Twente. Over het zogenaamde olde
zwarte dijkje kwam men via de Galgenhaar Twente binnen. Op de daar gelegen Galgenbelt zijn nog restanten te
zien, van waar eertijds de  galg heeft gestaan. Deze plek waar mensen werden terechtgesteld was volgens de
mondelinge geschiedenis omgeven door heide, waarbij het stuk grond door twee ondiepe sloten was afgebakend,
naar schatting vijftig meter lang en vier meter breed. De voorste greppel was iets korter dan degene die verder
van de weg gelegen was, zodat deze strook 'gehegene' grond aan beide einden een ietwat schuin liggende opgang
had. In het midden van deze wal in de heide waren ondanks de heidebegroeiing nog duidelijk sporen te zien van
vroegere graverij. Oorkonden en getuigenverklaringen uit de vijftiende eeuw in het Huisarchief Almelo spreken
over het oude hoge halsgerecht van het landgericht Twente op de grens tussen Hoge Hexel en Daarle, waarbij de
boeren van de marke Hekzeloe verplicht werden gesteld het Gerecht en de Sweepsgalge te onderhouden.

97

http://nl.wikipedia.org/wiki/Twente
http://nl.wikipedia.org/wiki/Halsgerecht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Huisarchief_Almelo&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Galg
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Galgenbelt&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Daarle
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ommen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Halsgerecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Twente
http://nl.wikipedia.org/wiki/Salland


De galg op de Galgebult, Buurse

Grenspaal 

In de gemeente Losser komen namen als Galgenveld, Galgenstuk en andere samenstellingen met het woord galg
in  verhouding  veel  voor.   Deze  namen  herinneren  aan  de  hier  voltrokken  doodvonnissen.  In  Oldenzaal
veroordeelde misdadigers werden op deze locaties ter dood gebracht. Van de galgen bij de Kribbenbrug en bij
grenspaal 16 resten nog de belten. 

In de tijd van de "heidense" Saksen was de rechtspraak primair een lokale aangelegenheid. De hele buurt kwam
op een gemeenschappelijke plaats,  de  thij,  bijeen om feest  te vieren,  te vergaderen  en recht  te spreken.  De
boerderij- of veldnaam thij getuigt nog van deze Saksische rechtsgang. Wanneer men alle thijnamen op een kaart
intekent, dan vertoont deze grote overeenkomsten met een markenkaart. Zo'n kaart laat zien hoe klein het gebied
eigenlijk was waarover een thijgericht de jurisdictie had. Omstreeks 1225 is het mondelinge gewoonterecht van
de Saksen  gebundeld.  Het  kreeg  als  Saksenspiegel grote  bekendheid.  De Saksen  kenden  geen  pardon voor
dieven. Een artikel uit de Saksenspiegel luidt dat men "den dief sal hanghen". Bij een thij worden dan ook vaak
sporen aangetroffen van een voormalige galg, zoals bij Ootmarsum en het meest uitgesproken wel bij Oldenzaal.
Als in Oldenzaal voor het eerst sprake is van een ophanging, dan gebeurt dit vlakbij boerderij de Thij. Ook in
Losser  dragen meerdere grondstukken de naam Thij of afgeleide vormen daarvan zoals Teebult of Thiosing
(Teussink). 

Na onderwerping van de Saksen aan de christelijke Franken en uiteenvallen van dit  Frankische rijk,  kwam
Twente  rond  het  jaar  1000  binnen  de  invloedsfeer  van  de  vorst-bisschop  van  Utrecht.  Hij  stelde  een
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vertegenwoordiger aan over de regio om uit zijn naam recht te spreken, die schout en later drost werd genoemd.
De dagelijkse rechtsgang liet  hij naderhand over aan lokale rechters,  maar de hoge rechtspraak (lijfstraffen)
behield hij aan zichzelf. De stad Oldenzaal bezat eigen rechtsmacht. Zowel de drost van Twente als de stad
Oldenzaal liet hun doodstraffen veelal buiten deze stad uitvoeren. Het is dan ook niet vreemd dat er in Losser
naar verhouding veel galgen hebben gestaan. Vanaf het midden van de zestiende eeuw vonden de executies
mogelijk vanwege de pest buiten het  wigbold of de stadsvrijheid plaats op het Galgenveld bij het Hulsbeek.
Vonnissen zijn ook voltrokken op de Markt in Oldenzaal. Dit was bijvoorbeeld in november 1678 het geval met
Lubbert  te Spraakstede uit  De Lutte,  die wegens doodslag van Berent  Oosterbroek en diverse diefstallen in
Oldenzaal werd terechtgesteld. 

Een galg was niet alleen functioneel,  maar diende tegelijkertijd als een waarschuwing.  De landsheer richtte
galgen op op plaatsen waar een doorgaande weg een landweer of een grens kruiste en waaraan nooit iemand zou
komen te hangen. In de Lutte stond zo'n galg ten oosten van Dinkelharbert bij de Kribbenbrug op de Galgenbelt
aan  de  Dinkel.  Soms plaatsen  twee landsheren  aan  beide  kanten  van  de  grens  een  galg.  Aan  de  weg  van
Oldenzaal naar Bentheim stond in 1827 bij grenspaal 17 de Bentheimer galg nog overeind. De Twentse galg was
toen al verdwenen. Die galg heeft op de wat zuidelijker gelegen belt gestaan vlakbij paal grenspaal 16. Eenzelfde
symbolische functie hadden waarschijnlijk de twee galgen in Losser op de grens bij de Scherpenberg nabij het
erve Verbeck (nu Aarnink) en op het galgenveld met de galgenbelt bij de Bleek. Dood door de strop werd op den
duur als onmenselijk ervaren. Vanaf 1861 werd de straf niet meer toegepast en in 1869 werd in Nederland de
doodstraf helemaal afgeschaft.

Het hofstelsel hof to Stochem
Het hofstelsel ontstond in de Karolingische tijd (800-1000). In deze periode was het van belang een constante
aanvoer van producten in natura te hebben, omdat geld schaars was en de handel achteruitliep. Daarom liet een
grootgrondbezitter zijn landgoed bewerken door boeren, die een gedeelte van hun oogst rechtstreeks aan hem
afdroegen.  Het  centrum  van  een  op  een  dergelijke  wijze  geëxploiteerd  landgoed  werd  gevormd  door  de
hoofdhof, waar de hofheer of zijn vervanger - de hofmeier - woonde. Voorts stond op het bezit een aantal kleine
boerderijen,  waar  de  horigen  woonden.  Zij  waren  verplicht  tot  het  leveren  van  goederen  in  natura  en  het
verrichten van allerhande diensten voor de eigenaar van de door hen bewerkte landerijen. 

Een hofhorige man die zijn einde voelde naderen en nog een testament moest maken, werd onderworpen aan een
wonderlijk ritueel. De zieke man, die nog goed bij zijn verstand diende te zijn, moest zich in de kleren steken die
hij aantrok als hij op een hoogtijdag de kerk bezocht. Vervolgens moest hij met een mes of bijl in de hand uit
zijn huis lopen en buiten drie keer in de stiepel (de houten post die de grote inrijdeur van de boerderij in tweeën
deelt) of een boom houwen. Deze krachtproef moest worden voltooid in het bijzijn van de hofrichter en twee
getuigen. 

Het hofstelsel raakte in West-Nederland vanaf de dertiende eeuw in verval. Met de toename van het geld- en
handelsverkeer nam het belang van de hoven af. Omdat de geldeconomie belangrijker werd, was het voor de
grootgrondbezitter minder van belang zijn aandeel in natura te ontvangen. Bovendien waren de lasten van de
horigen vastgelegd, zodat met een waardedaling van het geld de inkomsten van de heren terugliepen. Vrijwel
overal werden de oude verhoudingen ondersteboven gegooid en hofhorige lasten omgezet in tijnzen, erfpachten
en andere rechtsvormen. 

Het erve Scholte in 't Hoff heeft een oude geschiedenis. het erve wordt voor het eerst vermeld in 1188 en blijkt
eigendom te zijn van de graaf van Dalen, heer van Diepenheim. deze had toen veel bezittingen in de omgeving
van Diepenheim. Het 'Hof to Stochem' zoals het erve toen werd genoemd is de belangrijkste boerderij in de
omgeving geweest. Daar woonde de Scholte van Stokkum en er werden markevergaderingen gehouden. Het erve
Scholte in 't Hoff stond bij de kruising Brinkweg-Loppinksweg en is rond 1900 afgebroken. In de volksmond
wordt nog steeds de bijnaam Haver, Höver of Heuver gebruikt. Deze naam komt ook vaak voor in oude doop- en
trouwboeken. De Havers waren landbouwers op de Scholte in 't Hoff. 

De marke Stokkum
Stokkum is afgeleid van Stokheim en wil zeggen: woonplaats waar bomen zijn gerooid.  De marke Stokkum
omvatte vroeger een aanzienlijk groter gebied dan wat we nu de buurtschap Stokkum noemen. De marke bestond
destijds uit de ‘sub-buurten’ de Blikstege; de Haa; het Luttikende; het Vlier; het Moazeveld; het Westerflier;
Brinkeinde; de Veldstad; het Stokkumerbroek; Beusbergen en het Beusberger veld.

99



Een marke werd veelal afgebakend door natuurlijke grenzen als beken, kleine venen, moerassen en opvallende
punten als hoge bomen en heuveltoppen. Verder werden de grenzen gemarkeerd met zogenaamde lakestenen
(grenspunten).  Het  clandestien  verplaatsen  van  lakestenen  werd  gezien  als  een  zeer  zwaar  vergrijp  en
dientengevolge streng bestraft. Het opnieuw plaatsen van een lakesteen was een plechtige gebeurtenis, waarbij
zoveel mogelijk toeschouwers aanwezig dienden te zijn, zodat iedereen wist waar de steen behoorde te staan.
Ook  kinderen  werden  meegenomen  naar  zo’n  ceremonie.  Ze  werden  bij  die  gelegenheid  doelbewust
afgerammeld en daarna verrast met een kadootje. Praktische pedagogiek, opdat ze hun verdere leven niet meer
zouden vergeten waar de lakesteen ooit was geplaatst. Niettemin rezen er telkens weer meningsverschillen tussen
de verschillende marken over het recht van plaggen steken, brand maken (turf steken) en vee hoeden in bepaalde
gebieden.  Stokkumers  en Diepenheimers  hadden het  bijvoorbeeld  geregeld  met elkaar  aan de stok over het
grondgebruik in het Vlier en het Moazeveld. In het verslag van de markevergadering van de marke Markelo van
9 oktober 1628 lezen we de volgende alinea: “Oock claegen die geswoerene dat die Laecke tusschen Marculer en
Stoccumer Broecke staende op die holtreyse afgehouwen is, wort daeromme versocht dat die baevengenoemde
heer geinstitueerde Marckenrichter wil gelieven met een adjunct en Geswoeren beneestichen dat eenen pael in
dieselve plaetse wederomme opgerichtet ofte eenen steen daer thoe gebracht worden”.

De begrenzing van de marke Stokkum kan alsvolgt worden beschreven. Om te beginnen is er de lakesteen in
“Brinkert’s kempken”, die een ‘driemarkenpunt’ markeert tussen de marken Markelo, Stokkum en Herike. Het
lag  nabij  de  huidige  rotonde  waar  Koekoekslaan  en  Herikeresweg  uitkomen  op  de  Rijssenseweg.  Vanaf
“Brinkert’s kempken” liep er een rechte lijn naar het begin van de Roosdomweg, nabij de tegenwoordige molen
van Buursink. Vervolgens vormde de Roosdomweg, die toen onderlangs de Markeloseberg en de Kattenberg
liep, de grens. Vanaf de Roosdombrug liep er een rechte lijn, die het eerste deel van de Visschersdijk volgde, tot
aan de Bolksbeek. De Bolksbeek vormde de grens in het Stokkumerbroek en is tevens de grens met de provincie
Gelderland.  Even  voorbij  Hutteman  liep  de  grens  vanaf  de  Bolksbeek,  langs  een  nu  niet  meer  bestaande
waterloop, naar de Schipbeek, vlak achter huize Westerflier.  Op dat punt -genaamd ‘n Ziel- waar Regge en
Schipbeek zich splitsten, volgde de grens oorspronkelijk een ongeveer rechte lijn naar het Hoge Loar. Dit ligt
even zuidelijk van de afgang van de brug over het Twentekanaal aan de Diepenheimsedijk.

Het “Westerflier” is in 1818 deels overgeheveld van de gemeente Goor -waar Stokkum toen een onderdeel van
was- naar de gemeente Diepenheim. Kortom de tegenwoordige gemeentegrens ter plekke is dus niet de vroegere
markegrens  Stokkum-Diepenheim.  Vanaf  het  Hoge  Loar  liep  de  grens  naar  een  punt  zuidwestelijk  van  de
tegenwoordige boerderij Effink in het Vlier. De grens met de marke Herike liep vanaf dat punt nabij Effink
noordwestelijk naar de Goorseweg, westelijk van hotel de Herikerberg en vandaar in ongeveer een rechte lijn
naar de eerdergenoemde steen in “Brinkert’s kempken”.

De grens tussen Stokkum en Herike is niet eenduidig vastgelegd. Verschillende geschriften geven een wat van
elkaar  afwijkend grensverloop.  Waarschijnlijk omdat Stokkum en Herike later één marke vormden, was het
verloop van die grens niet meer van belang. Wanneer Stokkum en Herike samengevoegd zijn is niet duidelijk. In
elk geval werden ze al begin 1600 genoemd als één marke. Mogelijk is de samenvoeging een gevolg van het feit
dat de heren van het Weldam in beide marken de functie van Erfmarkerichter bekleedden.

Opvallend is dus dat de tegenwoordige nieuwbouwwijken De Koekoek en Beusbergen in het dorp vroeger een
onderdeel vormden van de marke Stokkum. Verrassend is ook dat het zogenaamde “driemarkenpunt”, waar de
grenzen van de marken Markelo, Stokkum en Herike elkaar raken, zo dicht bij het dorp ligt. Mogelijk heeft dit
iets te maken met het feit dat de oudste organisatievorm (voordat de marken bestonden) bestond uit kerspelen.
Het kerspel Markelo is op een bepaald moment opgesplitst in de marken Markelo, Stokkum en Herike, waarbij
het gezamenlijke grenspunt dicht bij de kerk kwam te liggen. Het is niet onmogelijk dat de kerk aanvankelijk
dienst deed als gezamenlijke lakesteen.

Belvedere
De Herikerberg (Nedersaksisch: Harkerbearg) is een van de vijf heuvels 'bergen' rond Markelo. Van deze vijf
heuvels is de Herikerberg de hoogste. De top van de Herikerberg ligt tussen Markelo en Goor. Bovenop de
Herikerberg bevindt zich een oude toren Belvedere die eigendom van de havezathe Weldam is. De Belvedere
staat  ten oosten van Markelo  op het  hoogste punt  van de Herikerberg.  Het  is  een  vierkante  toren van drie
geledingen met een plat dak, opgericht in 1890 in opdracht van de heer van havezathe Weldam. De toren, die
mede diende als baak voor het landmeetkundige rijksdriehoeknet,  is nu in gebruik als woning en atelier. 
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Het westelijke plangebied rond Markelo wordt gekenmerkt door het markante reliëf van de hoge stuwwal met de
koppen van verschillende "bergen", glooiende flanken en open laaggelegen natte voeten: het verzamelgebied. De
hoogste  delen  van  de  stuwwal  zijn  bebost,  vooral  met  naaldhout.  Rondom  zijn  grootschalige  jonge
veldontginningen gelegen met een grootschalige, blokvormige verkaveling. De Borkeld en het Elsenerveld zijn
oude  veld-  en  heiderestanten.  In  deze  hoge  gebieden  zijn  de  recreatievoorzieningen  geconcentreerd.  In  het
verzamelgebied komen de laaglandbeken van het  plateau en het dekzandlandschap bijeen, om via de Regge
langs de flank van de stuwwal noordwaarts af te stromen. 

Door  het  geringe  reliëf  stagneerde  de  afvoer  en zijn  brede  broeklanden  ontstaan,  zoals  het  Herikervlier  en
Elsenerbroek.   De  kern  Goor  is  ontstaan  in  dit  Reggedal;  op  een  dekzandkop  langs  de  Poelsbeek,  op  de
handelsroute met Duitsland. Aan de westzijde van Goor ligt het landgoed Stoevelaar, dat met de Herikerberg een
belangrijk  uitloopgebied  vormt  voor  de  bewoners  van  Goor.  Het  Twentekanaal  en  de  spoorlijn  vormen de
zuidrand van Goor en begrenzen het deelgebied.

 

Herberg de Pot
Aan de voet van de Herikerberg, langs de oude Hessenweg, de vroegere weg Deventer-Munster, staat de herberg
de Pot. Al meer dan honderdvijftig jaar  is het  café hetzelfde gebleven.  Een ouderwetse boerenkeuken waar
letterdoeken en jachttaferelen aan de muur pronken, waar de sfeer van toen terug te vinden is.

In een schrijven van 1583 wordt deze herberg al vermeld als ‘die Poth’. De eigenaresse was toen mevrouw Ten
Stabbe. De herberg bestond in dat jaar al want het schrijven was geen oprichtingsakte, en moet dus voor die tijd
zijn gebouwd.

Er  was  een  pand  dat  bekend  stond  als  ‘de  Oude  Pot’  en  was  ook  een  tapperij.  De  huidige  herberg  is
waarschijnlijk van jongere datum dan de Oude Pot. In de registers wordt de Oude Pot aangeduid als Kleine Pot.
Waarschijnlijk wordt met ‘die Poth’ de huidige herberg bedoeld. 

In 1600 was de Poth onbewoond of door machthebbers of soldaten in beslag genomen. Het grootste deel van de
grond lag toen braak. Dat was vanwege de oorlogsomstandigheden tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
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In het Verpondingsregister van 1602 staat:  Die Poth, 4 mudde bouwland, darvan Caspar van Bock geseiet 2
mudde landes, 2 woeste, ein daghwerk hoylants, gebruiker is Johan ten Fruchte to Goer.

In 1682 kopen Jan Egberts en zijn vrouw Jenneken Averbekke uit Goor de Pot voor 1175 gulden, met gaarden en
twee mudde bouwland in de Potkamp. Ze hebben één kind, Jannes genaamd. De nieuwe bewoners vonden een
nest jonge wolven in de bedstee. De herberg stond waarschijnlijk al een tijd leeg.

In 1773 wordt er een maagscheiding (boedelscheiding) opgemaakt wegens het overlijden van Jan Egberts. De
weduwe hertrouwde met Jan ter Look. Jannes erft zestienhonderd gulden en kist en kleren van zijn vader.

De inventaris was een huis met gaarden ofte camp gelegen bij den Kleinen Pot, een stuk bouwland groot 8
schepel gesaay liggende in den Potkamp, 2 koeyen, 1 kalf en inboedel des huyses. Totale schulden 175 gulden.

In 1811 bestaat de veestapel uit: één merrie, vier koeien en een kalf. 
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De Pot, 1954

Bericht van 16 augustus 1896: Ten gevolge van de te houden militaire manoeuvres in deze streken krijgen we op
12, 13, 14 en 15 september a.s. wanneer bij de ingezetenen moeten worden onder dak gebracht tweeenzeventig
officieren,  veertienhonderdnegenenveertig  manschappen  en  zeshonderdeenendertig  paarden,  terwijl  dan  nog
twee bataljons bivakeren in het kamp bij de herberg de Pot.

Er zijn drie sluitstenen in huis en schuur: IS HMV (Jan Scholten/Harmina Vasters) en de jaartallen 1834, 1836
en 1847.

Harmina Vasters werd door Jannes Egberts en Fenneken Sligman in huis genomen omdat hun eigen dochter jong
overleed.  Harmina  (afkomstig van de Borkeld)  werd  de opvolgster  van Jannes en trouwde in 1827 met  de
weduwnaar  Jan  Scholten  uit  Markvelde.  In  1832  werd  Jan  Scholten  de  eigenaar  van  de  boerderij  met
zevenenhalve hectare grond plus de tapperij. Jan breidde de zaak flink uit. Hij had al vierenhalve hectare grond
aangekocht en het pand werd verbouwd. 

Op 19 oktober 1927 werd kastelein Scholten uit Herike door de gemeenteveldwachters Van Heemert en Steen
bekeurd wegens het verkopen van sterke drank aan een minderjarig persoon. Drank werd in beslag genomen en
proces-verbaal opgemaakt.

De vader van Henk Boode (de huidige eigenaar), Gerrit Hendrik Boode, trouwde in 1954 met Dina Scholten, die
haar vader in de herberg opvolgde. Gerrit Hendrik Boode was afkomstig van Eungs. Dina en Gerrit kregen twee
zoons: Johan en Henk. Henk volgde zijn vader op en trouwde in 1986 met Alie Heuten (1955-2000) en kregen
twee dochters: Suzan en Marjolein Boode. 

Dieka van de Kruusweg
De boerderij is gesticht in 1827 door Jan Hendrik Ebbekink op markegrond. De erfnaam van de boerderij is
Ebbekinkshutte/Kruusweg. Jan Hendrik was afkomstig van de nabijgelegen Pongershutte.
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De markenrigter heeft op de markevergadering van 1828 te kennen dat hij J.H. Ebbekink, die bij de Pot een hut
heeft opgeslagen, zijnen hut heeft willen removeren, dog dat hij op zijn verzoek uitstel daar mede heeft gegeven
tot dese vergadering. Versoekende dat daar over worde beslist, is met meerderheid van stemmen besloten dat
J.H. Ebbekink daar zal blijven, mits geen grond meer aangegraven als hem word aangewesen.

In 1852 bij de markedeling ging het in eigendom over naar de kerk en in 1883 werd een nieuw huis gebouwd
welk in 1887 eigendom werd van de bewoner Hendrikus Ebbekink.

Na de Tweede Wereldoorlog was het een klein boerencafé en is door uitbater Hendrik Ebbekink (1934-1999)
uitgegroeid tot de grote bar-dancing en uitgaanscentrum ‘Dieka van de Kruusweg’. 

Jan Hendrik Ebbekink was een dagloner die geboren was in Diepenheim op 9 mei 1800. Hij was de zoon van
Gerrit Ebbekink en Jenneken Pongers. Hij overleed op zesenveertigjarige leeftijd te Markelo.

De eigenaar van de dancing, Hendrikus Ebbekink werd op 29 juni 1934 te Markelo geboren. Hij overleed te
Zwolle op vierenzestigjarige leeftijd. Hij was getrouwd met Dineke Vedders uit Beusbergen. Uit dit huwelijk
zijn twee kinderen geboren. De oudste dochter Gerritdina trouwde op zevenentwintigjarige leeftijd in 1988 te
Markelo  met  Berend  Pieffers  uit  Holten.  Het  echtpaar  volgde  Hendrikus  op  in  de  dancing.  Dieka  is  een
uitgaanscentrum met een capaciteit van ongeveer vierduizend bezoekers.

 

104



Begraafplaatsen in Enter

De oudste begraafplaats  van  Enter,  waarschijnlijk  al  van voor  de Tachtigjarige  Oorlog,  lag  aan de  huidige

Dorpsstraat  ter hoogte waar nu een Chinees restaurant  gevestigd is.  Toen in 1709 de hervormde kerk werd

gebouwd, is de begraafplaats verplaatst naar de hof rond de kerk. In plaatsen waar veel oudere kerken waren

werd al eeuwen rond de kerk begraven. Ook in de kerken zelf werden mensen begraven. In 1743 werd er een

“glint” (hek) om het kerkhof gemaakt voor tweehonderdzevenentwintig gulden. In 1752 werd besloten dat er

niemand, behalve de dominee, zijn vrouw en inwonende kinderen gratis in de kerk begraven mochten worden. 

In de Franse Tijd, in 1804, kwam er een verbod op het begraven in kerken. In 1813 werd dit verbod door Koning

Willem 1 weer opgeheven tot er in 1829 een definitief verbod kwam. In 1853 was het kerkhof vol. Door de

gemeente  Wierden,  die verantwoordelijk  was  voor  de  begraafplaatsen,  werd  in  dat  jaar  een  nieuw kerkhof

ingericht aan de latere Julianastraat. De katholieke parochie van de Heilige Antonius Abt kreeg toestemming van

de gemeente om zelf een begraafplaats in te richten. De Bisschop van Utrecht drong aan dat Katholieken in

gewijde grond begraven moesten worden. Voor tweehonderdzesendertig gulden werd een stuk grond aan de

Kruisweg (de latere Disselsweg) gekocht en als kerkhof ingericht. Pastoor Volmbroek van Rijssen werd in 1860

hier  begraven,  omdat  in  Rijssen  geen  katholieke  begraafplaats  was.

Wettelijk was het toen voorgeschreven dat begraafplaatsen minstens vijftig meter uit de bebouwde kom gelegen

moesten zijn. 

In 1853 was aan de Kruisweg helemaal geen bebouwing aanwezig. Tussen de Kruisweg en de Dorpsstraat was

over  de  volle  lengte  nog  een  brede  strook  landbouwgrond  aanwezig.  De  katholieke  begraafplaats  lag  dus

helemaal vrij in de es. Dat gold ook voor de algemene begraafplaats aan de latere Julianastraat. Ook hier lag een

brede strook landbouwgrond tussen de begraafplaats en de Dorpsstraat. Het eerste huis van de bebouwde kom

was  het  huis  van  schoolmeester  Leestemaker,  waar  later  Prakken  woonde.  Maar  in  vijfenzeventig  jaar

veranderde veel. De begraafplaatsen werden geleidelijk omringd door bebouwing. Dit was voor de gemeente

Wierden aanleiding om in 1932 de algemene begraafplaats te verplaatsen naar de Weitakkersweg. De katholieke

begraafplaats  bleef  om  financiële  reden  aan  de  Disselsweg  en  kreeg  van  de  gemeente  ontheffing  van  de

bepalingen omtrent de bebouwde kom. Een bezoek aan de oude begraafplaatsen is een tocht in het verleden. Op

de katholieke begraafplaats worden al jaren geen nieuwe grafrechten uitgegeven. Ruim twintig jaar geleden werd

de algemene begraafplaats aan de Weitakkersweg uitgebreid. Bij deze gelegenheid werd een gedeelte van de

uitbreiding als katholieke begraafplaats ingewijd.
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Rohaan tichelwerken Enter
Arend Jan Rohaan (in 2002 overleden) heeft in 1999 de genealogie van zijn familie uitvoerig beschreven in een
bundel over het erve Rodehane. Gerrit Kraa en Hendrik Kolhoop hadden daaraan voorafgaand ook al veel
speurwerk gedaan. Dit hoofdstuk richt zich niet op de genealogie, maar op het ontstaan van het erve en de
geschiedenis ervan. 

Vele jaren dacht de familie Rohaan dat hun naam afkomstig was van een uit Frankrijk gevluchtte Hugenoten
familie De Rohan, die zelfs van adelijken bloede was. Kraa ontsluierde echter dat de familieoorsprong in Enter
lag en voortsproot uit de familie Geels die een roomse en een protestantse tak had. 

Engbert Geels trouwt in het jaar 1707 met Geessie Jansen Lubberts. Als onderkomen wordt een "hutte" gebouwd
tegen de helling van de Hamberg. Waar nu de rotonde in de Rijssenseweg ligt stond iets  verder rechts van de
weg, toen nog woeste grond, hun schamele onderkomen. Vier kinderen krijgen ze waarvan de zoon Jan, geboren
in 1708, op 4 maart 1736 trouwt met Engele Gerritsen Langenhof wier ouders op het "Woolters-hoes" in Enter
woonden. Zij bouwen een "huysken" achter de hut van hun ouders, iets verder richting Rijssen. Als de dochter
Geesken op 10 oktober 1740 geboren wordt staat in het doopboek van de Hervormde Gemeente de aantekening
erbij "in de Rohane". Hier verschijnt de naam Rohane voor het eerst. Een veldnaam is het niet. Wat dan wel? 

 Het  antwoord  ligt  waarschijnlijk  in  het  archief  van  de  Hervormde  Gemeente  in  Enter.  Toen  in  1708  de
Hervormde  Kerk  gebouwd  werd  en  de  eerste  dominee  Marcelli  aantrad  werden  door  hem  in  alle
herbergen bussen opgehangen waarin men geld kon doen voor de armen. De namen van de herbergen werden
daarbij genoemd. Als de Rode Haan een herberg was zal dat uit het archief blijken. De naam Rode Haan werd
vaker gebruikt als naam voor een herberg dus het zou kunnen, dat omstreeks 1740 Jan Geels in zijn huis een
tapperij is begonnen die hij de Rode Haan heeft genoemd. Maar tot op heden is hiervoor het bewijs dus nog niet
gevonden. In 1795 geeft de bewoner van de Rohane als beroep op timmerman, maar in 1832 als het kadaster in
werking  treedt is zijn beroep tapper. Hoe ging het eigenlijk in die eerste jaren toen Engbert Geels op de helling
van de Hamberg een hut bouwde. 

Ook toen kon je niet zomaar een onderkomen bouwen op markegrond of op de gemeente zoals men ook wel zei.
In 1721 lezen we in de notulen van het markebestuur. "Spreekende van de veelvuldige huisen en  hutten, waer
mede de  Gemeente  dagelijx  beswaert  en  genoegsaam geruineerd  wordt  is  goetgevonden  dat  de  Gesworens
(degenen die daar toezicht op moesten houden) volgens haer eed en pligt de selve in 't toekomende niet meer op
de Gemeente zullen stellen maer gehouden zijn deselve in den beginne en binnen agt dagen dadelijk te ruimen en
af te breken.” 

Dat was duidelijke taal: afbreken en wegwezen. Maar de “'gesworens" stonden niet te trappelen, want ook toen
was agressie en geweld aan de orde van de dag en politie kon je er niet zomaar even bijroepen, die was er niet. 

Omdat het in de praktijk vaak onmogelijk was deze arme hutbewoners te verdrijven werd hun aanwezigheid later
gedoogd maar zodra hij kwam te overlijden werd de hut afgebroken. Verder moesten ze twee gulden per  jaar
betalen voor het woonrecht. Ze ontbeerden alle voorrechten van de gewaarde inwoners zoals: vee laten weiden
op de markegrond, plaggen steken, turf steken of leem winnen. Overigens was het  ongewaarden ook verboden
een hond te houden. Als er iemand die ongewaard was een stukje grond had gekocht  en daarop een huisje
bouwde mocht dat maar er werd ten strengste op toegezien dat hij geen vee liet lopen op de markegrond of
brandstof won in het veen. Om onder die vernederende omstandigheden uit te komen was er maar één oplossing.

Je moest sparen om een "uitdrift" te kopen van het markebestuur.  Met zo'n uitdrift mocht je "heyden en weyden"
in de marke Enter. Maar zo'n vergunning kostte honderdzes gulden, een  kapitaal voor een minderbedeelde. De
vroegste verkoopdatum van zo'n uitdrift die we hebben kunnen vinden is 1602. Engbert  Geels is niet  zover
gekomen. Wel heeft hij voor anderhalve gulden de ondergrond van zijn hut nog gekocht. Zijn zoon Jan heeft in
1736 ook een vierde spinde grond gekocht om zijn huisken op te bouwen. Het kostte hem één gulden.  Het is
hem eerst goed gegaan want hij vraagt het markebestuur een uitdrift te mogen kopen op zijn huis. Dit wordt
toegestaan en hij betaald vijftig gulden als aanbetaling.  De rest weet hij echter niet bij elkaar te krijgen en hij
wordt weer op "jaargeld" gesteld dat wil zeggen hij moet weer twee gulden per jaar betalen. 

In 1751 als het kohier voor het vuurstedenregister wordt opgemaakt staat daar Jan Geelsen in voor één vuurstede
met de aantekening "p" dat stond voor pauper oftewel zeer arm. In deze tijd is zijn  woning in het bezit gekomen
van de Schulte Dikkers uit Rijssen. Engbert Geels is oud geworden want in 1757 betaald hij nog steeds zijn
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jaargeld. Dan is hij de tachtig al gepasseerd. Zoon Jan stond dus in  1751 nog als pauper te boek. In 1770 leefden
hij en zijn vrouw nog want ze zijn als getuige aanwezig bij  het  huwelijk van hun zoon Hermen met Janna
Holland  die  woonde  op  het  erve  Holland,  waar  later  de  familie  Nijmeijer  (de  Elzen)  woonde  aan  de
Stokreefsweg. De jonggehuwden gaan inwonen bij hun ouders op de Rohane. In 1791 wordt De Rohane publiek
verkocht door G.E. Dikkers. Hermen Rohaan is de koper  voor twaalfhonderdvijfenzeventig gulden. De betaling
van de koopsom levert nog problemen op want een broer van G. Dikkers verbiedt Rohaan het tweede gedeelte
van de koopsom aan zijn broer te voldoen wegens schuldvorderingen. Pas in oktober 1794 wordt het erf op naam
van  Hermen  Rohaan  gesteld.  Als  in  1797  Hermen  Rohaan  overlijdt  moet  zijn  vrouw  Janna  Holland  een
schuldverklaring tekenen ten behoeve van Gradus Baan, onderburgemeester van Rijssen voor een lening van
negenhonderd gulden die in gedeelten was opgenomen in de jaren 1791, 1792 en 1793. Janna Holland is in  1804
overleden. Haar zoon Gerrit is in 1803 een steenbakkerij begonnen aan de overkant van de weg. In 1805 trouwt
hij met Aleida Böhmer uit het Enterbroek. Zijn ongetrouwde broer Engbert verzorgt de  boerderij die niet zoveel
voorstelde want bij de boedelscheiding in 1804 bedingt hij dat hij jaarlijks zes weken naar Holland of elders mag
om een "noodstuiver of tabakscent" bij te verdienen. In 1827 geeft Gerrit als beroep landbouwer op en Engbert
steenbakker. In 1832 als het kadaster wordt ingesteld geeft Gerrit als beroep tapper op. 

In 1833 overlijdt Gerrit en zijn vrouw Aleida en zijn broer Engbert  zetten de zaak voort. In 1840 wordt de
publieke weg die toen doodliep tegen hun woning doorgetrokken en hun woning gesloopt en weer opgebouwd
pal naast de weg waar het pand nu nog staat. De gevelsteen "1832" valt hiermee moeilijk te rijmen. De steen– en
pannen bakkerij wordt steeds belangrijker. In 1854 sterft Aleida en  "Engbert-oom" in 1861. De zonen van Gerrit
Rohaan en Aleida Böhmer, Jan Hendrik, Niekes en Jan zetten de zaak voort. Een geweldige opleving krijgt de
zaak als in 1862 Enschede afbrand. Er komt een geweldige vraag naar stenen en pannen. In 1865 wordt in het
Zuidereind van Enter een perceel grond gekocht waarop een veldoven wordt gebouwd. In 1880 wordt de oven
gesloopt en de grond verkocht aan Arend Jan Leestemaker die er in 1889 weer een steenbakkerij begint. Zo rond
de eeuwwisseling begint de leem hier schaars te worden. De kleiputten raken uitgeput. De activiteiten van de
steenbakkerijen lopen hard terug. Aanvoer van leem uit Rijssen waar in de Hoch grote hoeveelheden leem zijn
gevonden is technisch en financieel niet haalbaar. Er wordt overgeschakeld op eenvoudige betonproducten die in
honderd jaar hebben geleid tot de moderne betonfabriek die er nu staat. 

Henk Woolderink, geboren in Wierden nu wonend in Borne heeft veel kadastrale gegevens verzameld van de
familie Rohaan. We kunnen een viertal complexen onderscheiden.: 

1. Schuin tegenover het huidige pand De Rohane aan de Rijssenseweg 40 op het kadastrale perceel 647a
(1832) werd in 1803 de eerste  steenbakkerij  begonnen.  In 1877 werd hier  een meer  moderne steenoven
gebouwd die in 1893 verdween door sloping. 

 2.    In 1858 werd bij de verdeling van de Markegronden aan Rohaan o.a. een stuk heidegrond toegewezen naast 
hun woning (waar nu de betonfabriek staat). Hier werd in 1860 een  pannenbakkerij gesticht met een ringoven. De
schuur waarin de oven stond staat er nog steeds en wordt door de familie "Pan-Oawn" genoemd. In 1903 wordt
gestopt met de pannenbakkerij en werden alleen nog cement- of  betonproducten gemaakt. 

 3.     Pal naast het oudste complex werd bij de markedeling ook een stuk heide toebedeeld aan de familie Rohaan.
In 1867 wordt hier ook een steenbakkerij begonnen. In 1877 wordt deze  gesloopt omdat daarnaast op complex A
een moderne oven werd gebouwd. Wel werden de droogloodsen die hier stonden gehandhaafd. Als in 1893 deze
oven wordt gesloopt wordt op dit complex een nieuwe oven gebouwd. In 1916 valt het doek definitief. Vanaf toen
werd er aan de overkant van de weg alleen nog maar betonproducten gefabriceerd 

1. Waar  nu  de  carpoolplaats  is  met  daarachter  een  (voormalig)  bosperceel  werd  in  1864  aan  de
Rijssenseweg  door Gerhardus  Braamhaar  ook  een  steenbakkerij  begonnen.  Hij  had  daar  bij  de 
markedeling een stuk heide toebedeeld gekregen. In 1870 werd Arend Jan Leestemaker eigenaar en in 1893
Karel Christiaan van Wijngaarden. In 1894 koopt Willem Rohaan dit complex. In 1902 werd  alles gesloopt 

De steen- en pannenbakkerijen van Rohaan vormden de eerste industriële activiteit in Enter. In 1840 kwam er
een tweede industrie bij in de vorm van een weeffabriekje  dat eerst als weefschool had  gediend. De familie
Leestemaker was hier eigenaar van. In  1853 werkten bij  Rohaan drieendertig mensen waarvan vijfentwintig
mannen en acht vrouwen waaronder twaalf kinderen. Verdiensten: vijfenveertig tot zestig cent per week. Na de
grote brand in Enschede in 1862 steeg de vraag naar stenen en pannen explosief. Achter in dat jaar werkten er bij
Rohaan  zevenenvijftig  mensen  waarvan  drieendertig  mannen  en  vierentwintig  vrouwen  waaronder  dertien
kinderen. Verdiensten: vijfenvijftig tot vijfenzestig cent  per week. Bron: enters erfgoed.

107



De  betonfabriek  van  Rohaan  1930.  Na  de  sloop  van  de  steenbakkerij  in  1902  werd  overgeschakeld  op
betonprodukten.

Streektaal
De bewering dat Rijssen een belangrijk dee! in de geschiedenis van Overijssel inneemt, zal stellig door niemand
weersproken worden. Dat we hier te doen hebben met een streek die vroeg bevolkt was, bewijzen bij voorbeeld
sporen  van  de  Romeinen,  tussen  Rijssen  en  Elsen  gevonden  in  de  vorm van  een  munt,  een  denarius  van
Vespasianus en in de Heidense Rille twee geraamten,  begraven met een hamer en een bijl  en drie zilveren
denarien, waarvan een van Commodus. Verder een overblijfsel van een bronzen wig, houweel of beitel, een
armring van gedraaid koperdraad en een kleine ring met aangehechte nog kleinere ringen. Ook werden er umen
opgegraven.

Een kwartier over 't Veer, in Notter (gemeente Wierden), ligt te midden van mooie bossen de plaats van het
voormalig kasteel de Grimberg, nog herkenbaar aan een gracht, die er om loopt, en een poort. Tussen 1140 en
1145 toog een ridder van dit slot met Dirk VI van Holland ter kruisvaart naar Jeruzalem. In mei 1584 werd het
door Spaans krijgsvolk verbrand. Later woonde er Jan van Voerst, Drost van Twente, wiens broer bij Heiligerlee
was gesneuveld.

Van Wijngaarden vertelde over de "Heidensche rille" (ten zuidoosten van Rijssen), waar een bende zigeuners
zich ophouden mocht en het recht van houtsprokkelen kreeg; een Rijssense familie raakte er mee verwant, wat
nog aan het uiterlijk van de nakomelingen te zien is.

Een Sauvegarde, door de Rijssenaars in 1672 van de Munsterschen gekocht, verried de stad; het woedende volk
ving hem op en verdronk hem in een kolk, die later de Munsterkolk heette. 

Sauvegarde  is  een   zelfstandig  naamwoord,  het  is  een  document  waarmee  een  bepaalde  groep  mensen  of
instellingen door een hoge autoriteit zoals de koning, werd gevrijwaard van plundering of brandschatting.

Blücher,  toen  nog  luitenant,  lag  in  1787  met  dertienhonderd  huzaren  op  het  Schild  te  Rijssen  en  liet  de
patriotische dominee halen, die met hem moest klinken op de Prins en voortaan bidden voor zijne hoogheid.
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Binnen de Nedersaksische streektaal neemt het Rijssens een eigen plaats in. Je hoeft maar weinig kilometers af
te leggen om te horen dat het dialect verandert: de Riessense koarke is in het Enters kaarke, in 't Deldens keark,
in 't Nijverdals  karke, in 't Vriezenveens  kaaike. Een allochtoon valt hoorbaar door de mand als hij of zij de
achternaam Droaier of Kroaje uitspreekt.

Veel schrijvers hebben zich van het Rijssens dialect bediend. Bovenmeester W.J.C. van Wijngaarden (1818-
1882) schreef diverse verhalen in tijdschriften en weekbladen. Pas in 1955 werden zijn verhalen en gedichten
gebundeld  onder  de  titel  Met  n  oaln  Màester  biej  n  Heard.  Het  Rijssens  dialect  heeft  vooral  bekendheid
gekregen door het werk van K.D. Schönfeld-Wichers: In zijn woordenboeken Nederlands-Twents  (1979) en
Twents-Nederlands (1983) heeft hij een prachtig monument van het Rijssens dialect nagelaten. 

Het  Rijssens  onderscheidt  zich  het  duidelijkst  van  andere  dialecten  in  het  gebruik  van  klinkers.  In  de
zogenaamde  klinkerdriehoek  nemen  diverse  klinkers  toch  een  iets  andere  plaats  in  dan  de  klinkers  van
omliggende plaatsen. In Enter is iemand zeek, in Rijssen is iemand zik, waarbij de "i" langgerekt uitgesproken
moet worden. Dat geldt ook voor een woord als neet, ook dat gaat in de richting van de "ie", ook een langgerekte
"i" Dat geldt ook voor de "oo" in bijvoorbeeld moos (boerenkool), in het Enters meer neigend naar de "Hollandse
"oo" in Rijssen meer richting "oe"; een wat langer gerekte "o" zoals hoorbaar is in "motte" (vergelijk met "rotte",
of zoals bij "vot" (viej goat vot, we gaan weg) en in "het is al te zot, dat verbod. Ook in de "eu" is sprake van
klankverschuiving ten opzichte van het Nederlands. Neem het werkwoord "beunen" (stoeien) "Jongs, hooldt toch
op te beunen" hier is een langgerekte "u" hoorbaar. Net als in "zeune" (zonde), (heel wat anders dan de klank in
"zönne = zoon") en "heune" (honden). Het Enters laat toch een wat "lagere" en langgerektere "eu" horen. 

In Enter krijgt het voltooid deelwoord vaak een extra ("stomme") "ë": "hee hef zinne batse eveun" is in Enter
"eveune", net als "edoan" en "edoane". "Knij" (knie) en "drije" (drie) "wij hef dat ezegd" (wie heeft dat gezegd)
vindt men typisch Enters. In het vroegere Rijssen gebruikte men ook vaak die "ij": bijvooorbeeld Nij = nieuw,
"zeien" is zien, "nije"= nimmer. Bepaalde klanken die in Enter nog hoorbaar zijn, zijn in het Rijssens verdwenen.
In het boek  Met n oalen Màester biej n Heard wordt de schoolmeester  aangesproken met "meister".  Dat is
duidelijk "measter" geworden, terwijl men in Ypelo nog een "Meistershoes" heeft en in Enter hier en daar nog
"meister" gehoord wordt. In Rijssen sprak men vroeger een oudere vrouw of een ander iemand die men eerbied
wilde tonen aan met "doe" "doe hest, "hest-oe”.  Dat lijkt inmiddels uitgestorven en is in de omgeving nog hier
en daar te horen. Enkele voorbeelden uit met 'n oaln Màester) : "as toe 't wil winn dan meust et op ne aandre
wage pakn; as too miej wist dwingn must eers aandre leedjes zingn; astouwbleef  (a.u.b.);  doe biste toch 'n
ezelskop!" 

De Rijssenaren  gebruiken gelukkig graag beeldende taal.  In  de al  genoemde woordenboeken staan (jammer
genoeg over alle lemma's verspreid) heel veel spreekwoorden. Als je ze allemaal onder ogen kreeg "dan ha'j de
keaje good goar". Alleen al in het eerste woordenboek van Schönfeld-Wichers uit de jaren vijftig zijn pakweg
vijfhonderdvijftig spreekwoorden en gezegden te vinden! Zo wordt van een sullig iemand gezegd: "Dèn kö'j wal
een eai in het gat kokke", en van een mager uitgevallen persoon: "doar geet ne bokse met 'n buis allenig", en
(waarschijnlijk is deze uitdrukking uniek-Rijssens) als iemand toegeeft dat hij de plank missgeslagen had: "koak
zeggen".

Friezenberg
De Friezenberg is een veertig meter en twee centimeter meter hoge heuvel in de Twentse gemeente Hof van
Twente. Het is een smeltwaterheuvel, en daarom een aardkundig monument. De berg ligt in het natuurgebied De
Borkeld, op de heide nabij Markelo tussen de buurtschappen Elsen en Herike.

De Friezenberg is onderdeel van de stuwwal van Rijssen. Deze bestaat uit een mengsel van leem en gletsjerpuin
dat in het Pleistoceen door gletsjers naar dit gebied is getransporteerd. Door de stuwende werking van het landijs
gedurende het Saalien, de laatste periode waarin het landijs tot in Midden-Nederland kwam, zijn de heuvels
ontstaan. De zwerfstenen in dit gebied zijn door de ijsmassa meegebracht uit Scandinavië. Na het terugtrekken
van het landijs, zo'n tweehonderdduizend jaar gelden, heerste er in het nog nauwelijks met vegetatie begroeide
gebied  een  toendraklimaat  waarin  grote  zandstormen  voorkwamen.  Hierdoor  is  alles  bedekt  met  een  laag
dekzand.
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In de heidegebieden op en rondom de Friezenberg, onder andere op het Elsenerveld, bevinden zich een dertigtal,
tot vijfduizend jaar oude grafheuvels. Deze staan op de lijst van beschermde archeologische monumenten. De
eerste bewoningssporen dateren van dertienduizend jaar geleden, dit betreft stenen gereedschappen van jager-
verzamelaars die waarschijnlijk voor de jacht in het gebied verbleven.

Natuurreservaat 'Friezenberg' (10 ha) is het oudste bezit van de stichting Landschap Overijssel. Het werd in 1935
geschonken door de textielbaron G.J. van Heek. Het reservaat is begroeid met heide, vliegendennen, eik en berk.

De Tankenberg
De Tankenberg is een heuvel van vijfentachtig meter hoogte (volgens de Rijksdriehoeksmeting) nabij de plaats
Oldenzaal en  daarmee  het  hoogste  punt  van  de  provincie Overijssel.  De  Tankenberg  bevindt  zich  op  het
noordelijk deel van het stuwwalcomplex Enschede-Oldenzaal.

Het  stuwwalcomplex van Oldenzaal  is  ontstaan tijdens het  Saalien.  Het  landijs heeft  hier  de toen bevroren
ondergrond, bestaande uit Tertiaire mariene sedimenten en Pleistocene afzettingen, zijdelings weggedrukt en als
grote schubben dakpansgewijs op elkaar gestapeld. Het bijzonder reliëfrijke stuwwallencomplex van Oldenzaal
bestaat uit twee delen: een zuidelijke gedeelte, waar de schubben ongeveer noord-zuid lopen en een noordelijke
gedeelte met oost-west verlopende strekkingslijnen van de schubben. De strekkingslijnen in noordelijke deel
sluiten aan op die van de stuwwal van  Ootmarsum. De Pleistocene afzettingen zijn voor een groot deel door
erosie verdwenen,  waardoor  het  Tertiaire  materiaal  tegenwoordig aan of nabij  het  oppervlak voorkomt. Het
gehele stuwwallencomplex van Oldenzaal bevat bijzondere elementen, zoals Tertiaire afzettingen en periglaciale
dalen, waardoor het geologisch en geomorfologisch van grote waarde is. 

Op de noordhelling van de Tankenberg is in 1844 een huisje met een koepelvormig dak (en daarop een groot
kruis) gebouwd door J.F. Peese Binkhorst, oud-burgemeester van Oldenzaal. De koepel werd later, mogelijk bij
een restauratie in 1905, vervangen door een puntdak, maar in de volksmond bleef tot op heden de benaming
'koepel' in stand.

Vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw werd gedacht dat aan het begin van de jaartelling hier een tempel
stond van de godin Tanfana. Zij zou een Germaanse vruchtbaarheidsgodin zijn geweest. Die tempel zou dezelfde
zijn als de tempel die in 14 n. Chr. door de Romeinse veldheer Germanicus werd verwoest. Op de achterwand
van de koepel is een desbetreffend citaat  van de Romeinse geschiedschrijver  Tacitus te vinden. Dat de door
Tacitus bedoelde tempel op de Tankenberg heeft gestaan, wordt inmiddels door historici onmogelijk geacht met
het oog op de eveneens beschreven troepenbewegingen. J. van der Worp concludeerde dat op deze plek of in de
directe omgeving van Oldenzaal nooit een tempel kan hebben gestaan; A.G. de Bruyn sloot echter niet uit dat de
godin  Tanfana  in  Twente  werd  aanbeden  en  dat  de  Tankenberg  daarin  mogelijk  een  rol  had  gespeeld  als
religieuze plaats. 

In 1955 is de koepel op de Tankenberg door architect Jan Jans gerestaureerd. 

Wierden
Wierden,  Enter  en  de  buurtschappen  hebben een  geschiedenis  die  ver  teruggaat  in  de  tijd.  In  Hoge  Hexel
bijvoorbeeld zijn grafheuvels gevonden uit de ijzertijd.

In het gebied langs de Regge in de buurtschap Rectum is nog niet zo lang geleden de (vroeg) Middeleeuwse
heerlijkheid Bevervoorde beschreven met waarschijnlijk een vrouwenklooster en een florerende metaalindustrie;
een van de oudste in Europa. Oude veldnamen als Kloosterhoek en Tienhoven (tien = tin) herinneren aan de
historie. Terwijl vroeger heel Twente viel onder de verantwoordelijkheid van de Drost van Twente waren er twee
heerlijkheden: Almelo en Diepenheim met veel grond en een eigen rechtspraak. Nu lijkt daar een derde aan te
kunnen worden toegevoegd.

Bij de essen lagen meestal zogenaamde groengronden; de naam zegt het al: groene gronden, waar vaak een beek
doorheen  liep en die gebruikt  werden  om het  vee op te  weiden.  Op de groengronden groeiden  loofbomen,
waaronder veel eiken. De eik speelde een speciale rol in de veeteelt, omdat in het najaar de varkens zich te goed
konden doen aan de versgevallen eikels.
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Buiten de essen lagen de "velden"; ruwe gebieden met uitgestrekte heidevelden, vennen, moerassen enz. Deze
gebieden waren gemeenschappelijk bezit. Hier gold het gezamenlijk recht op het weiden van het vee (vooral
schapen), het steken van schadden en plaggen, het vellen van bomen en het graven van zand.

Schadden werden gestoken en gedroogd en als turf gebruikt om te stoken. Belangrijk was ook het steken van
plaggen: de plaggen werden gestoken om in de potstal te worden gelegd als ondergrond voor de dieren. Deze
ondergrond werd ververst door telkens nieuwe plaggen op de mest te leggen. Als de potstal vol was, werd deze
uitgemest om te dienen als bemesting van de landbouwgronden op de es. Het gevolg van deze afgravingen is op
sommige plaatsen in het landschap nog te zien in de vorm van zandverstuivingen.

Door  het  gebruik  van  plaggenmest  is  de  es  in  de  loop  der  jaren  hoger  geworden.  Er  ontstond  een  dikke
humuslaag. Door de Landbouwuniversiteit in Wageningen wordt deze groei geschat om één millimeter per jaar.
Een es  van duizend jaar  zou dus een  humuslaag van één meter  hebben.  Veel  essen in  Twente  hebben een
humuslaag, die dikker is dan één meter.

Toen er in deze streek nog genoeg ruimte was voor iedereen om landbouw en veeteelt uit te oefenen, was het
voor de bewoners niet zo noodzakelijk om onderling bepaalde afspraken te maken. Zij hadden een eigen stukje
landbouwgrond en er was genoeg woeste grond om schapen te weiden, plaggen en schadden te steken, zand af te
graven en bomen te vellen.

Bij  de  essen  stonden  verschillende  boerderijen;  de  mensen  leefden  in  een  soort  familiesamenleving.  Door
toename van de bevolking en daarmee samenhangend uitbreiding van het aantal boerenerven, kwamen de erven
in een buurtschap dichter bij elkaar te liggen en moest de landbouwgrond worden uitgebreid, waarbij het vooral
ging om de woeste zones.

Men moest zuinig worden op deze gemeenschappelijke zones tussen de erven. Het spreekt haast vanzelf dat
boeren uit een buurtschap ertoe kwamen onderling afspraken te maken en regels op te stellen tot behoud van hun
rechten en het juiste gebruik van de onverdeelde stukken grond en dat ze besloten geregeld bij elkaar te komen
om kwesties  te  bespreken.  Het  grondgebied  van  een  buurtschap  werd  afgebakend.  Er kwamen grenzen  die
werden gemarkeerd met grote stenen (veelal zwerfkeien, door de gletsjers in de ijstijd hier achtergelaten) of
palen.

Zo ontstonden de boerengemeenschappen die marken genoemd werden (marke = grens).  Dat gebeurde naar
schatting rond het jaar 700 en daarna. Verslagen van bijeenkomsten van de marke werden opgetekend in de
zogenaamde markeboeken. Veel van deze boeken zijn bewaard gebleven en hebben ons veel geleerd over het
leven in vroeger tijden.

De vergaderingen van een marke stonden onder leiding van de (erf)markerichter; een soort voorzitter. Het gebied
waarover  de  (erf)markerichter  de  scepter  zwaaide,  heette  (erf)markerichterschap.  Het  gebeurde  wel  dat
verschillende marken dezelfde markerichter hadden.

De markevergaderingen (holtincks) werden niet regelmatig gehouden. Het kwam voor dat men enkele malen per
jaar bij elkaar kwam en dan weer gebeurde het dat bijvoorbeeld twee jaar niet werd vergaderd. Binnen het gebied
van de marke waren de onderlinge verschillen tussen de bewoners erg groot: bewoners van adel (dienstmannen)
met grote bezittingen, waarvan de grond in pacht werd uitgegeven; vrije boeren; keuters en (helemaal in de
begintijd van de marken) horigen en zelfs slaven.

Tussen ongeveer 1830 en 1850 werden de woeste zones binnen de marken onder de boeren verdeeld. Hierdoor
ontstond op sommige plaatsen een enorme kaalslag.

Waren het altijd de markevergaderingen geweest die toezicht hielden op het kappen van bomen (er werden soms
felle discussies gevoerd over het al dan niet kappen van één boom); nu zagen de boeren in de bomen een leuke
bijverdienste.

Vele hectaren houtopstanden werden gekapt en de opbrengst werd verkocht. Binnen de kortste keren was er
haast  geen  boom meer  over.  Nieuwe  aanplant  werd  niet  gedaan.  Pas  door  de  nieuwe  Twentse  "adel"  (de
textielbaronnen) werden weer jonge bomen aangeplant op grote schaal. Boeren volgden hun voorbeeld. De meer
dan honderd jaar oude bomen, die nu nog in het landschap voorkomen, zijn in de meeste gevallen eiken. Deze
werden na de verdeling van de woeste gronden minder snel gekapt omdat eikels nog steeds gebruikt werden om
varkens bij te voeren.

Door de bewoners van boerderijen of groepen van boerderijen werd vroeger vaak op de grens van het bezit een
"landweer" aangelegd. Een landweer bestond meestal uit een brede sloot en een zware houtwal. Landweren zijn
waarschijnlijk al aangelegd door de eerste bewoners van deze streek; om hun eigendommen te beschermen; om
een gevoel van geborgenheid (vergelijk paaldorpen in Afrika) te hebben.
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Later gingen de landweren een belangrijke rol spelen in de verdediging van de eigendommen. Een landweer was
niet te nemen. De toegangswegen door de landweer werden voorzien van slagbomen.

Om over kerspelen en richterambten wat te kunnen vertellen, moeten we uitgaan van de "grote volksverhuizing"
die plaatsvond vóór en na het jaar 400.

De volksverhuizing kwam op gang door enerzijds het in verval raken van het Romeinse rijk en anderzijds de
opdringerigheid van nomadenvolken uit het oosten: de Hunnen. Deze laatsten bedreigden de in het oosten en
westen wonende volkeren, die onder Romeinse invloed stonden.

De Germaanse stammen zullen het lang niet altijd eens geweest zijn met de Romeinen, maar plukten wel gretig
de vruchten van deze overheersing: een hoge cultuur, luxe, enz. Toen nomaden deze verworvenheden kwamen
bedreigen, kozen de Germanen óf de kant van de Romeinen óf ze probeerden Romeinen te verjagen en zelf in
het bezit te komen van gronden en cultuurwaarden van dit volk.

Belangrijk voor Nederland zijn de tochten geweest van de Franken (samen met andere Germaanse stammen). Zij
vestigden zich ten zuiden van de grote rivieren. Ten noorden daarvan hadden de Saksen zich gevestigd die, met
de Franken als bondgenoten, de Romeinen hadden verjaagd en de Hunnen verslagen. In 451 werd Atilla de Hun
met zijn leger op de Catalaunische vlakte door de Franken verslagen.

De Franken bouwden verder op de Romeinse cultuur en - wat belangrijker is - namen het christelijke geloof
over.

Omstreeks het jaar 500 ging koning Clovis der Franken over tot het christendom; een daad die (onder druk) door
zijn hele volk werd gevolgd. Gesteund door deze kerk begonnen de Franken met uitbreiding van hun gebied. De
Saksen en Angelen - eerst hun bondgenoten - werden grote vijanden. Door verovering werd steeds meer land van
de Saksen afgenomen en in die streken werd begonnen met de prediking van het geloof; een werkzaamheid die
vele priesters het leven kostte.

Rond 700 kwamen de eerste predikers in Twente (Plechelmus, Marcellinus). Niet dat toen ook de rust intrad in
dit gebied. Herhaaldelijk moesten de Frankische koningen strafexpedities naar het noorden sturen om opstandige
stammen tot de orde te roepen. In 804 kwam onder Karel de Grote met de vrede van Selz een einde aan de
oorlog tussen de Franken en de Saksen.

Het Saksische gebied was vanouds ingedeeld in "gouwen", waarvan de gouw Twente (Tuvante) er één was. 

Een gouw was een tamelijk zelfstandig onderdeel van het Saksenbezit. De bevolking bestond uit enkele adellijke
families, vrije boeren en een aantal onvrijen (horigen en slaven).

Op vergaderingen  van  de  gouw (wat  hoofdzakelijk  een  wapenschouw was)  werden  bijvoorbeeld  geschillen
tussen de verschillende marken opgelost. Als gevolg van de vrede van Selz werden de Saksen massaal gedoopt.
Door  toedoen  van  Karel  de  Grote  kon  een  groot  deel  van  de  Saksische  wetgeving  blijven  bestaan.  De
gouwenindeling bleef gehandhaafd en gouwen werden in het vervolg graafschappen genoemd. Daarnaast werd
door de keizer een kerkelijke macht in het leven geroepen.

Kerken en kerkelijke grondbezitters kregen onder meer het recht van "immuniteit"; zij hoefden geen belastingen
te betalen, mochten voor hun gebied een eigen rechtspraak opzetten enz. Na de dood van Karel de Grote viel het
Frankische rijk uiteen en kwam onder meer Twente onder de Duitse keizers van het Heilig Roomse Rijk. In de
twaalfde eeuw werd de gouw Twente door de toenmalige Duitse keizer geschonken aan bisschop Balderik van
Utrecht.  Bisschop Balderik  wees  Twente  aan  tot  aartsdiaconaat,  dat  werd  bestuurd  door  de  Proost  van  het
Kapittel in Oldenzaal.

Het  aartsdiaconaat  werd  onderverdeeld  in  kerspelen  (parochies).  Een  kerspel  is  een  woongebied  met  een
kerkgebouw. De Twentse kerspelen waren: Oldenzaal, Ootmarsum, Enschede, Delden, Haaksbergen en Rijssen.
De grenzen van een kerspel waren in de meeste gevallen ook de grenzen waarover de richter de scepter zwaaide.
De dorpen en buurtschappen in de gemeente Wierden behoorden tot het kerspel Rijssen.

De rechtspraak in de kerspelen werd aanvankelijk uitgeoefend door de drost of rentmeester, die daarvoor in zijn
gebied rondreisde. Later werden ambtenaren aangetrokken om de rechtspraak uit te oefenen. Deze ambtenaren
werden "richters" genoemd. Het werkgebied van de richters was het "richterambt".

Wierden en Enter behoorden tot het richterambt Kedingen.

Een richter werd (evenals de landheer of rentmeester) aangesteld door de bisschop. De richter hielp de landsheer
bij  inning van schattingen,  pandingen,  en nog meer.  Door middel van de landsheren en de richters  was de
invloed van de kerk in een bepaald gebied dus erg groot.

De mogelijkheid bestond dat in een bepaald gebied naast de richter een onderrichter werd aangesteld. Van het
werk van de richter moet men zich niet te veel voorstellen. Grote proceszaken behandelde hij niet. Hij beperkte
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zich tot criminele zaken. Als de landsheer van plan was belastingpenningen te innen, dan zorgde de richter er in
vele gevallen voor dat de pastoor van de preekstoel afriep wanneer dat ging gebeuren. De plicht om belasting te
betalen berustte op de goederen en de belasting werd betaald door de gebruiker. Het is niet geheel duidelijk of de
gebruiker de kosten later op de eigenaar van de goederen kon verhalen. De hoogte van de aanslag werd door de
rentmeester vastgesteld op grond van inlichtingen door de richter. Als er niet betaald werd, werd (na eventueel
uitstel) een pand genomen; meestal huisraad in de vorm van een schaal of een ketel.

In 1365 krijgt Twente van bisschop Johan van Vernenburg van Utrecht zijn landsbrief. In deze landsbrief aan
"ridders, knapen, mannen, dienstmannen en gemene land van Twente" was het burgerlijke en criminele recht wat
Twente betreft op schrift gezet. Dit betrof in hoofdzaak de bevestiging van het gewoonterecht en regeling van de
verhoudingen tussen de verschillende ingezetenen.

De rechtstreekse invloed van de kerk in Twente begon aan het begin van de zestiende eeuw te tanen. In die tijd
was Twente regelmatig het doelwit van de hertog van Gelre, die invallen deed in het gebied. De toenmalige
bisschop van Utrecht, Frederik van Beieren, die niet één van de sterkste persoonlijkheden was, kon de inwoners
van Twente niet genoeg bescherming bieden. Hij schonk de wereldlijke macht over Twente aan Keizer Karel V
van het Heilig Roomse Rijk.

Rond 1580 koos Overijssel de kant van de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog tegen de Oranjes (Staaten).
Toen de Spanjaarden later uit het gebied verdreven waren, werd Overijssel Staats.

De gemeente Wierden in haar huidige vorm is in 1811 ontstaan uit de marken Wierden, Hoge Hexel, Rectum,
Ypelo,  Notter  en  Zuna,  die  voordien  behoorden  tot  het  richterambt  Kedingen.  In  1818  werden  Enter  en
Enterbroek aan de gemeente Wierden toegevoegd, door een grenswijziging met de gemeente Rijssen. In 1955
vond  een  grenswijziging  plaats.  Daarbij  werden  grote  delen  van  de  buurtschappen  Notter  en  Zuna  bij
Hellendoorn gevoegd.  De laatste grenswijziging die 1 januari  2001 inging,  vond plaats in het  kader van de
gemeentelijke herindeling Twente. Na een amendement in de Tweede Kamer moest een gebied van ruim 100 ha.
ter hoogte van Zuidbroek/Leemslagen aan de gemeente Almelo worden overgedragen.

"Wierden is een uitmuntend akelig dorp, en de burgemeester der gemeente woont op Luijerweerd. Vóór wij 't
logement van den gemeente-assessor Nollen bereikten, wachtte ons eene geduchte marteling op de straatstenen.
Voor een voetganger zal een wandeling daarover hoogste onaangenaam, voor een podagrist moet zij gruwelijk
zijn.  Gaarne  geloven  wij,  dat  zulk  een  lijder  uit  het  Vorstelijk  's  Hage,  in  den  zomer  van  1845  eenen
gezondheidstoernée door Twenthe makenden, op deze straat stil hield, en tegen den geregtsdienaar smeekend
uitriep: "Een bankje van duizend Gulden geef ik hier voor ééne el asphalt!"

Een passage uit het boek: "Meine Reisportefeuille" van Harm Boom in 1846 geschreven, toont aan, dat er in
Wierden in de loop der jaren het nodige is veranderd. Een naamgenoot van Harm, de journalist Henk Boom,
schreef  nog  niet  zo  lang  geleden  na  een  bezoek  aan  Wierden  in  een  regionale  krant:"alwaar  ik  mij  kan
overtuigen dat er de afgelopen 136 jaar wel degelijk iets is gebeurd. Ach, had Harm nog maar geleefd. Hij zou -
ik vermag daar niet aan twijfelen - opnieuw de dichter Kantelaar hebben geciteerd met een klein variant in
slechts één regel: "Ja Wierden, 't pronkjuweel der aard"...."

Een tikkeltje overdreven misschien, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Zeker is dat Wierden,
behalve  Harm  en  Henk,  vele  andere  gasten  heeft  ontvangen.  De  meesten  op  doorreis.  Wierden  heeft  als
verbindingsplaats door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld.

Het dorp Wierden was omstreeks 1400 een pleisterplaats aan de grote heirwegen van Deventer en Zwolle naar
Duitsland.  Een grote  waterplas  van  "een  uur  gaans"  scheidde  Wierden  van Almelo.  De verbinding had tot
omstreeks 1405 plaats per schuit. In 1405 werd namelijk een dijk aangelegd.

In verband met de ligging van een grote waterplas tussen Wierden en Almelo wordt de naam Wierden uitgelegd.
Het zou te maken hebben met een kunstmatige hoogte ter bescherming tegen het water, zoals terpen, hillen,
warden,  wierden.  Volgens  velen  lijkt  deze  afleiding  niet  waarschijnlijk,  aangezien  deze  terpen  of  wierden
hoofdzakelijk in het noorden van ons land voorkomen.

Het is zeker dat de naam Wierden is afgeleid van Wederden. Wederden zou kunnen betekenen "bevloeide strook
grasland  langs  een  rivier".  In  het  Overijssels  schattingsregister  treffen  we als  omschrijving aan:  Wederdem
(1323), Wederden (1334), Weerden (1450), Wederden (1456), Wedderen (1531), Wijrden (1551) en Wierden in
1670.

De naam Wederden treffen we ook al aan op schrift, dat dateert uit het eind van de dertiende eeuw. In een lijst
van leengoederen van de Herrschaft Steinfurt uit 1280 wordt gezegd, dat "Ecbertus de Almelo miles tenet jure
homagii duas domos in Wederden er duas domos in Elsne".
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De grond tussen de dorpen Enter en Wierden stond, zo vertelt de geschiedenis, in de Middeleeuwen driekwart
van het jaar onder water. Tussen Wierden en Rijssen lag heide evenals verder naar het noorden tot aan het dorp
Hellendoorn.

In 1405 werd een overeenkomst gesloten tussen de heer van Almelo en de bisschop Fredrik van Blankenheim,
heer van Overijssel. Deze leidde ertoe dat dwars door het moeras tussen Wierden en Almelo een dijk en daarmee
een verbinding over het land, werd aangelegd. Om gebruik te kunnen maken van deze verbindingsweg moest
men tol betalen. De tolboom stond ter hoogte van het "Schottenhuis", een voormalige Wierdense herberg, die
stond  ongeveer  op  de  plek  waar  het  woonhuis  van  Plaggemars  (vlakbij  hotel  De  Zwaan  en  nu
appartementencomplex De Zwaan).

Voordat men de tolboompalen mocht passeren moest men eerst het nodige tolgeld betalen. (In 1749 was dat "van
een beslagen wagen" twee stuyvers, twee doyten, van een yder persoon, die daar in sit één stuyver enz.) Het
vroegere tolbordje hangt nu in Huize Almelo. De vroegere tolboompalen kunnen gezien worden als een poort en
in dit verband wordt door velen uitgelegd dat Wierden daarom "De Poort van Twente" is.

In 1405 ging de postkoets van Deventer naar Bentheim door Wierden. Daarmee werd Wierden een belangrijke
verbindingsplaats  en  is  dat  eigenlijk  tot  op  de  dag  van  vandaag  gebleven.  Het  drukke  verkeer  wordt
tegenwoordig voor een groot deel om het dorp Wierden heengeleid via de rondweg door Het Zuidbroek.

Geruime tijd geleden was de situatie duidelijk anders. Toen schreef "Observer" in de Wierdense Courant: "Het
kan er soms druk zijn in ons goede dorp, vooral wanneer de spoorbomen aan de Nijverdalsestraat of in Almelo
hebben dichtgezeten. Dan komen soms hele rijen voertuigen van allerlei soort een plotselinge verkeersdrukte
veroorzaken. Op het Burgemeester Van den Bergplein is het dan bijkans onmogelijk de andere zijde van de
straat  te bereiken. Het verkeer  speelt dan in ons dorp een grote rol en geeft  onze politiemannen meermalen
handen vol werk."

"En kende Wierden veertig jaren geleden ook al verkeersproblemen?" vraagt Observer zich af in een krant uit
1960. "Nou en of!" Wierden was op verkeersgebied zelfs berucht. Hoe dat kwam? Door twee zeer gevaarlijke
punten. "In de eerste plaats de nauwe entree van ons dorp aan het begin van de Almeloseweg (de slechts enkele
meters  brede  weg  liep  tussen  een  woning  en  een  schuur  door)  en  ten  tweede  de  nauwe  doorgang  bij  het
toenmalige postkantoor (de nauwe ruimte tussen de schuur van Van Buuren en de woning van de heer F.H. van
der Kolk)." Dat moet dus rond 1920 zijn geweest.

Vele onrustige zwervers en internationale avonturiers hebben in Wierden overnacht. Later was het vooral in de
jaren 1662-1672 "dat vele vreemde officieren, oversten, hoflieden, vaandrigs, overnachtten en er vele kannen
bier en wijn dronken".

De straatweg van Deventer naar de Hannoverse grenzen kwam in 1819 tot stand. En het moet deze straatweg
zijn, waarover Harm Boom in 1846 klaagde: "eene geduchte marteling op de straatstenen." Het valt achteraf
moeilijk te controleren of ook de vele andere reizigers, die door Wierden, "'t  plaatsje, dat in 1845 door eene
hevige ziekte werd geteisterd", trokken, het met Boom eens zijn "dat ons nooit het heimwee naar het Twentsche
Wierden zou overvallen" ondanks dat de inwoners "goed van aard zijn, lekkere stoet en brood bereiden, op alle
uur van den dag een glaasje klare jenever met suiker lusten, en ook gaarne een ander daarvan laten proeven".

Bekend  stond Wierden  in  vroeger  jaren  om zijn  Bissing.  Dat  was  een  jaarlijks  terugkerende  markt,  die  's
woensdags ná de tweede zondag in juli werd gehouden. Van heinde en ver trok men naar deze Bissing, waar van
alles  te  koop was:  "Van  wagenwielen  zonder  beslag,  warme  worst  en  spek,  tot  pillen  en  drankjes  van  de
kwakzalver".

In de vorige eeuw verdween de Bissing en kwam de "Sunte Merten", de St. Maartensmarkt met de daaraan vele
jaren verbonden Jennechiesmarkt, er voor in de plaats op de eerste maandag van november.

Voor 1800 leefde de Wierdense bevolking vrij sober. Rijk was de rond de vijfduizend zielen tellende bevolking
niet. Voor vele geslachten waren de landbouw en het weven de middelen van bestaan. De huisweefkunst werd
zowel in het dorp als in de buurtschappen beoefend. De landbouw en (thuis)weverij gaven kleding, dekking en
voedsel. In het gemeentewapen vindt men deze belangrijke bronnen van inkomsten terug: de weversspoel en de
korenaar.

De landbouw en de industrie vormen tot op de dag van vandaag voor Wierden de belangrijkste bronnen van
inkomen.

In de negentiende eeuw kwamen de landbouw en de industrie meer tot bloei. De huisweverijen verdwenen met
de komst van de machinale weverijen, waarin velen werk vonden. Industrie en landbouw gingen hand in hand.
Na de aanleg van de spoorwegverbindingen Almelo-Zwolle (1880) en Almelo-Deventer (1888) kon Wierden
zich gelukkig prijzen met een gunstige ligging aan twee niet onbelangrijke spoorwegverbindingen. Ook al omdat
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Wierden  verstoken  was  van  een  behoorlijke  waterwegverbinding,  waren  deze  spoorwegverbindingen  van
economisch belang voor het dorp.

Zo voerde stoomspinnerij "Koningin Sophie der Nederlanden" (Ten Bos) grondstoffen en kolen (voor de ketels)
per spoor aan, de Wierdense Exportslachterij (Coveco) verlaadde veel vlees per wagon, de firma Koudijs kreeg
via  een  aansluitspoor  haar  veevoeder  binnen  en  ook  de  voormalige  boerenbond  "Rectum  -  Ypelo"  en  de
brandstofhandelaren hadden voordeel bij het spoor. Bron: historische kring wederden.

Bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 24 november 1819 werd het wapen van de gemeente Wierden
bevestigd. De beschrijving luidt: "Van zilver, beladen met een kruis van lazuur, vergezeld in het eerste en vierde
kwartier van een korenaar, en in het tweede en derde kwartier van een weversspoel, alles van goud".

De Rijkswerkkampen,  zoals de Vossenbosch en het (minder bekende) kamp aan de Nijverdalsestraat,  waren
eigenlijk een voortzetting van de kampen van de Arbeidsverschaffing die in de dertiger (crisis) jaren door de
Nederlandse regering waren gebouwd met als doel de ontstane werkeloosheid  te compenseren. Het werk betrof
ongeschoolde arbeid in ploegendienst, zoals ontginning van een veengebied of het graven van kanalen. Voor de
uitvoering werden in de buurt van de projecten kampen gebouwd. 

De Duitse bezetters speelden hier op in door eind juni 1940 de Nederlandse Opbouwdienst op te richten, een
organisatie  ter  ontmanteling  van  het  Nederlandse  leger,  met  als  doel  de  gedemobiliseerde  militairen  in  te
schakelen in het arbeidsproces. Reeds in oktober 1940 werd de Opbouwdienst echter omgezet in de Nederlandse
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Arbeids  Dienst  (NAD) en werd het  kader samengesteld uit  nazi  gezinde Nederlanders.  Het  werd een semi-
militair apparaat volgens Duitse opzet, aanvankelijk bestaande uit vrijwilligers, maar op 1 april 1942 werd hij
verplicht gesteld voor alle jonge mannen van 18 tot 23 jaar. De Duitsers gebruikten de reeds bestaande kampen
van de Arbeidsverschaffing, maar richtten ook een aantal nieuwe op, waaronder de twee nabij Wierden.

Een standaard NAD-kamp bestond meestal uit vier woonbarakken (elk drie kamers voor circa zestien personen),
een  keuken  of  kantinebarak,  werkplaats,  fietsenbarak  en  stafbarak.  Alle  gebouwen  waren  van  hout  en
gegroepeerd rond een appelplaats.  De leiding berustte bij ploegcommandanten, groepscommandanten en een
afdelingscommandant, die apart van de manschappen werden gehuisvest of ingekwartierd in een naburig dorp.
Tot begin 1942 was het leven in de kampen relatief pittig, maar het bewind was redelijk vrij. Wandelingen in de
vrije tijd waren toegestaan en ook zo nu en dan een kort verlof naar huis. 

Bij  aankomst  kregen  de  nieuwe  arbeiders  kleding,  een  beddenzak,  schoenen,  een  paar  klompen  en  als
gereedschap een schop. De dagindeling tijdens de 'opleiding' (de eerste vijf dagen) bestond grofweg uit: reveille,
ontbijt, een veldloop en vlaggenparade, gevolgd door gemeenschapszang en/of politieke scholing met weer een
veldloop en vervolgens de middagmaaltijd. ’s Middags mars- en ordeoefeningen (schop-exercitie), onderbroken
door een verplicht middagslaapje. Dan de avondmaaltijd, soms een kameraadschapsavond in de kantine en tot
slot  aardappels,  die  eerst  gezamenlijk  geschild  dienden te  worden.  Pas  na  vijf  dagen  'opleiding'  gingen  de
mannen naar het 'werkobject'.

De stoomtram van Oldenzaal naar Denekamp
De stoomtramlijn van Oldenzaal naar Denekamp is aangelegd door de Nederlandsch-Westfaalsche Stoomtram-
Maatschappij (NWSM). De lijn is geopend op 18 juli 1903. Deze lokaalspoorlijn is aangelegd voor het vervoer
van  arbeiders  en  goederen  van  en  naar  de  textielfabrieken in  Twente.  De lijn  werd  geëxploiteerd  door  de
Hollandsche  IJzeren  Spoorweg-Maatschappij (HSM)  en  vanaf  1  januari  1938  door  de  Nederlandsche
Spoorwegen (NS). Oorspronkelijk wilde men een doorgaande lijn aanleggen van Denekamp via Oldenzaal en
Losser naar  Gronau, waar aansluiting zou zijn op het Duitse spoorwegnet. De rechtstreekse verbinding tussen
Gronau en Denekamp werd echter in Oldenzaal 'geknipt'. De kruising van de spoorlijn Hengelo - Bentheim was
te duur. Het station voor de lijn uit Gronau werd Oldenzaal EO, ten zuiden van de lijn Hengelo - Bentheim, waar
ook de treinen naar Enschede vertrokken. De trams naar Denekamp vertrokken van het stationsplein voor station
Oldenzaal AS aan de lijn Hengelo - Bentheim.

Het personenvervoer op het traject Oldenzaal - Denekamp werd gestaakt op 15 mei 1936. Goederenvervoer vond
nog wel  plaats.  De Tweede Wereldoorlog luidde echter  het  einde van de lijn in.  De NS moest  vijfhonderd
kilometer spoor en dwarsliggers afgeven aan de Duitse bezetter en het bedrijf koos onder meer voor een groot
deel van deze lijn. Op 23 juli 1942 staakte NS ook de goederendienst naar Denekamp. Bijna direct na de sluiting
begon de opbraak. Alleen een klein stukje van de lijn, van Oldenzaal (AS) naar Oldenzaal Bentheimerstraat, zou
tot 15 juli 1957 voor goederenvervoer behouden blijven. De Duitse bezetters sloopten het gehele baanvak, terwijl
de ijzeren rails en andere materialen over  de grens werden weggesleept om  te dienen als grondstoffen voor de
oorlogsvoering  van het derde rijk. Als laatste herinnering aan deze  tramweg zijn nog twee geheel  verweerde
haltehuisjes in Rossum en Volthe bewaard gebleven, en zijn thans als schuur of bergplaatshuur of bergplaats in
gebruik.  De romantiek van het puffende trammetje in het wijdse landschap behoort voorgoed tot het verleden.

De aanleg van de tramlijn Denekamp – Oldenzaal in het jaar 1902 door de gemeente Weerselo via Rossum en
Volthe bracht een grote verandering in het plaatselijk vervoer. Voor de komst van de tram waren de mensen
hoofdzakelijk aangewezen op koets en wagen, terwijl   ”de lopende zaken” uiteraard   te voet werden afgelegd.
Vooral  de bewoners van de buurtschappen Rossum en Volthe waren ingenomen met de nieuwe tramweg en
maakten van dit vervoermiddel een druk gebruik. Uit brieven en mededelingen van die tijd blijkt dat er heel   wat
vergaderingen moesten worden gehouden voordat alle betrokken partijen het eens waren  over   de wijze van
totstandkoming van deze locale tramlijn.
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Ze werd bij de wet van 1 januari 1901 verklaard dat het algemeen nut vorderde dat ten name van de Nederlands-
Westfaalse  Stoomtram  Maatschappij  te  Oldenzaal,  gronden  moesten  worden  onteigend  in  de  gemeenten
Weerselo, OIdenzaal en Denekamp, voor de aanleg van deze tramlijn. Genoemde Maatschappij liet dus deze
nieuwe tramlijn aanleggen.

Op 13 mei 1901 werd door de Burgemeester  van Weerselo,  de   eerste  bekendmaking van de aan te leggen
tramlijn aan de inwoners van Weerselo ter kennis gebracht.

In deze bekendmaking werden belanghebbenden opgeroepen om voor de ingestelde Commissie te verschijnen
om   eventuele  bezwaren  in  te  kunnen  brengen  betreffende  de  aanleg  van  de  tramweg  over  Weerselo’s
grondgebied.

De Commissie samengesteld uit de heren W.J. van Dedem. G. Jannink en   Mr. J.M. van Voorst tot Voorst,
bijgestaan door Ingenieur F. Bauke van Rijkswaterstaat hield op 29 Mei  1901 zittíng in een locaal te Rossum,
doch er verschenen geen personen voor dit College met bezwaren tegen de aanleg van de tramweg. Evenmin
werden er schriftelijke bezwaren ingediend bij de Commissie. De bevolking van de buurtschappen Rossum en
Volthe waren het dus wel eens met het plan voor de aanleg van de tramlijn, want zij maakten geen bezwaar tegen
de onteigening van de benodlgde grondpercelen.

Burgemeester F. van Sonsbeek was echter wel verschenen in het locaal waar de zitting werd gehouden en merkte
op, dat noch uit de beschrijving van de aan te leggen lijn, noch  uit de kaart bleek dat in de gemeente Weerselo,
stopplaatsen of halten waren ontworpen. Hij verzocht de commissie dat deze alsnog zouden worden vastgesteld.
De commissie, de juistheid der opmerkingen van de Burgemeester erkennende, ondersteunde dit verzoek.

Nu er geen verdere bezwaren bleken te zijn tegen de aanleg van de tramweg, kon spoedig met de betreffende
werkzaamheden worden begonnen. Het project trok veel belangstelling van de Weerseloërs.   In een brief d.d. 22
meí 1902 van Burgemeester en Wethouders aan de Minister van Waterstaat te ‘s Gravenhage schrijft dit College:

Dat zij met verlangen uitzien naar het tot stand komen van de stoomtramlijn Denekamp – Oldenzaal  welke ruim
één uur gaans door de gemeente Weerselo zal-  lopen en waardoor ruim één derde van deze gemeente  zal
worden gebaat.

Dat voor de aanleg wier lijn door de drie gemeenten OldenzaaL, Weerselo en Denekamp gedurende twintig jaar
een jaarIijkse subsidie is toegezegd.
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Dat genoemde lijn van belang is voor de gemeente Weerselo, wier inwoners door de aanleg van deze tramlijn
besparing van tíjd, moeite en geld zullen verkrijgen, wijl dan aan het station Rossum gelost kunnen worden de
kunstmeststoffen en voederartikelen, die ieder jaar van vijfentwintig tot dertig wagons bedragen en thans van het
station O1denzaal per as langs slechte zandwegen voor veel geld moeten vervoerd worden.

Besparing dus van tijd en vrachtgeld dat thans veertig cent per  honderd kilo bedraagt.

Dat daardoor de inwoners van verschillende buurtschappen in hun  roomboterfabriek “De Eendracht”, voordeel
genieten  doordat  dan  a1le  brandstoffen  voor  de  fabriek  en  ook de  ver-werkte  boter  ten  bedrage  van  ruim
dertigduizend kilo per tram kunnen worden af- en aangevoerd.

Op 19 juIi  1903 werd de nieuwe tramlijn in gebruik genomen die de verbinding vormde tussen Denekamp,
Weerselo en Oldenzaal. Langs de tramlijn binnen de gemeente Weerselo waren twee stopplaatsen aangebracht.
 Een halte te Rossum en één halte in de buurtschap Volthe. Het ging er nogal gemoedelijk toe met dit nieuwe
vervoermiddel.

Op  17  Oktober  1903  waren  de  halteplaatsen  nog  onverlicht.  Burgemeester  van  Sonsbeek  wenste  hierin
verandering te brengen en merkte in een brief aan de Directie van de tramweg maatschappij op dat er nogal een
direct gebruik gemaakt werd van de tram en dat de halte in Rossum midden op de heide stond en elke verlichting
miste. De burgemeester besluit zijn brief dan met het verzoek van de Maatschappij om bij genoemde halte een
lantaarn te willen plaatsen op die avonden, a1s er geen maanlicht is. Die goede oude tijd. Een zeer bescheiden
man, deze Weerselose burgemeester  want hij vraagt alleen om kunstlicht als er geen maanlicht is. 

Oudere Weerseloërs   herínneren zich nog heel  goed dat er vooral  in de eerste jaren een druk gebruik werd
gemaakt van de tram. De machinist keek niet op een minuut en stopte wel even als hij op de heide bij de tramlijn
een paar rennende figuurtjes zag, die door het  bekende Weerselose kwartiertje geplaagd, te laat  bij de halte
dreigden aan te komen. Grote snelheden werden niet gehaald door de tram, die luid bellend door het wijdse
landschap reed. Zo gebeurde het eens dat tíjdens de rit een jeugdige reiziger uit de coupé wipte, naar een struik
langs de baan rende en vervolgens nog kans zag op de laatste treeplank te springen en weer mee reed.  De
conducteur was van deze sanitairè stop er niet kapot van en trok evenmin aan de noodrem.

Behalve  passagiers,  vervoerde  de  stoomtram  ook  vrachtgoederen,  levende  dieren  en  zelfs  lijken.  Dit  staat
tenminste uitvoerig omschreven in een door de Tramweg Mij. uitgegeven dienstregeling uit de jaren 1903 en
1904.

Deze eenvoudig uitgevoerde dienstregeling was natuurlijk geen modern spoorboekje, zoals wij ze thans kennen
 maar er stonden we1 merkwaardige voorschriften in te lezen. Een enkele reis van Rossum naar Denekamp
kostte dertig cent en een enkele reis van Rossum naar Oldenzaal vijftien cent.
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Dan waren er nog tarieven voor abonnementen ten behoeve van jongelieden van beiderlei kunne tot de leeftijd
van negentien jaar. Een dergelijk abonnement werd verleend voor een maand, voor zes maanden en zelfs voor
een jaar. Per maand kostte de reis van Rossum naar Denekamp zes gulden; voor zes maanden zevenentwintig
gulden en dertig cent en voor een jaar veertig gulden en tachtig cent.  

Goederenvervoer werd berekend per stukgoed of per wagon. De vrachtprijzen voor levende dieren werd als volgt
berekend; een paard of een stier negenentachtig cent, een koe een os of een ezel  drieenzestig cent, een varken,
kalf of een geit tweeendertig cent, een schaap of een lam zestien cent. In de oude dienstregeling van de Tramweg
Mij. staan verder nog merkwaardige voorschriften vermeld betreffende het vervoer van lijken. Het was bepaald
dat op zon- en algemeen erkende Christelijke  feestdagen lijken slechts na overleg met de tramwegdienst werden
aangenomen.  Het vervoer van drie of vier  lijken geschiedde  tegen de vrachtprijs  die voor vijfduizend kilo
stukgoederen waren berekend. Bij vervoer van meer dan vier lijken in één  wagon was voor elk lijk meer, een
vierde van eerstgenoemde  vrachtprijs verschuldigd.

Als we deze dienstvoorschriften  lezen schijnt het dat er vroeger meer aandacht werd besteed aan het vervoer van
doden dan van levenden

Er staat ook  nergens vermeld hoe de lijken moesten worden vervoerd. Misschien in het bagagerek. We weten
het niet. Over  kisten of ander verpakkingsmateriaal voor al die lijken, wordt evenmin in de dienstvoorschriften
gerept.

De oude stoomtram die  velen van ons door de velden van Rossum en Volthe hebben zien rijden, heeft in de loop
der jaren moeten wijken voor het  moderne wegverkeer. In het jaar 1938 werd de lijn opgeheven.

Blasiuskerk, Delden
De Oude Kerk van Delden behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De kerk, die voor het eerst vermeld
werd in 1118, was voor de Reformatie gewijd aan de heilige Blasius. Ter onderscheiding van de nieuwe, rooms-
katholieke kerk gewijd aan deze heilige, staat deze protestantse kerk in de volksmond tegenwoordig ook wel
bekend als Oude Blasius.

In de huidige gotische drieschepige hallenkerk bevinden zich nog resten van een laat-romaanse voorganger. Het
betreft hier de kolommen van een pijlerbasiliek of -pseudobasiliek uit de twaalfde eeuw. De imposten van de
noordwestelijke vieringpijler en de muurpijler aan de westzijde van het schip alsmede opgravingen tonen aan dat
deze  kerk  gebouwd  was  volgens  het  alternerend  stelsel.  Tevens  bevindt  zich  in  de  oostwand  van  het
noorderzijschip nog een (deels gereconstrueerd) romaans venster dat bij de grote restauratie van 1968 is ontdekt.

Het grootste deel van kerk stamt uit de vijftiende en begin zestiende eeuw. Na de bouw van het zuiderzijschip
volgde in 1464 de bouw van het zuiderzijkoor. Op de steunbeer op de hoek van de zuiderzijbeuk is nog een
zonnewijzer uit de vijftiende eeuw. Aan de zuidkant van de toren is ook nog een voeg te zien waar vroeger de
stadsschool  was  aangebouwd.
De twee westelijke traveeën van het noorderzijschip zijn jonger dan de oostelijke travee, het vroegere transept.
Tegelijk met de bouw van de westelijke traveeën werd een romaanse pijler vervangen door een gotische zuil. De
zandstenen toren, waarvan de bouw werd begonnen in  1516, is nooit voltooid. Een geleding met galmgaten
ontbreekt daarom. De klokken hangen direct onder het torendak.
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In 1583 brandden kerk en toren af, waarbij vermoedelijk enkele gewelven zijn ingestort. Na de reformatie werd
de kerk in 1602 door Prins Maurits aan de protestanten toegewezen.

Het Kerkplein is tot 1829 als begraafplaats gebruikt. Om het terrein van de kerk is een lage muur met een ijzeren
hekwerk. Bij het toegangshek vanaf de Markt ligt een varkensrooster waarmee men vroeger de varkens buiten
het kerkhof hield, en mogelijk ook de met bokkenpoten uitgeruste duivel. Aan het Kerkplein staat de  Oudste
Pastorie uit 1854.

In de jaren 1968-1970 is de kerk geheel gerestaureerd. De gewelven van de toreningang, het zuiderzijkoor en de
oostelijke travee  van  het  noorderzijschip werden  gereconstrueerd.  De oude hoofdingang van de toren  werd
hersteld en het dichtgemetselde raam boven de ingang weer geopend. Ook het hele interieur werd onder handen
genomen.

In het interieur zijn nog enkele restanten van het middeleeuwse interieur te zien. In het  zuiderzijkoor is een
restant van een vroeger altaar aanwezig, herkenbaar aan de wijdingskruisjes. Tevens staat daar een fragment van
een  laatgotische  sacramentstoren.  In  het  middengewelf  van  de  kerk  zijn  in  de  vijftiende  eeuw  secco's
aangebracht. Afgebeeld is het Laatste Oordeel. Door de protestanten werden de gewelfschilderingen in de jaren
veertig van de zeventiende eeuw met witkalk overgeschilderd, maar bij de restauratie van 1968-1970 werden zij
blootgelegd en gerestaureerd.

Tot  de  restauratie  van  1968  had  de  kerk  een  bankenopstelling  rond  de  preekstoel.  Deze  opstelling  was
hoofdzakelijk ontstaan bij de herinrichting van de kerk in 1847, toen ook het nieuwe orgel werd geplaatst. De
preekstoel  hing aan de noordwestelijke vieringpijler.  De koren werden afgesloten  door herenbanken.  Bij  de
restauratie werd gekozen voor een lengteopstelling. De herenbanken verhuisden naar het zuiderzijschip en de
zeventiende-eeuwse  preekstoel  naar  de  zuidoostelijke  vieringpijler.  Het  zeventiende  eeuwse  doophek werd
verzaagd. Twee delen staan onder het orgel, de rest vormt een afscheiding tussen het zuiderzijkoor en het schip.
In het zuiderzijschip staan van west naar oost de Bittersbank, de rentmeestersbank en de Twickelbank, waar de
bewoners van Twickel en hun personeel de dienst konden bijwonen. In het noorderzijschip staan de kostersbank,
de  Twickelbank  uit  de  kerk  van  Lage en  een  bank  waarin  fragmenten  van  diverse  oude  kerkbanken  zijn
samengebracht.

In  de  kerk  hangen  twee  koperen  kaarsenkronen  die  in  1781  geschonken  zijn  door  Sigismund  van  Heiden
Hompesch.

In kerk en toren liggen vele zandstenen grafstenen uit de zestiende tot en met negentiende eeuw. Tot de twee
belangrijkste  grafmonumenten  behoort  het  epitaaf van  Frederik  van  Twickelo  in  de  noorderkoorsluiting,
gedateerd 1545. Oorspronkelijk bevond het zich in de kapel van Huis Hengelo. In de zuiderkoorsluiting bevindt
zich het epitaaf van Johan van Raesfelt tot Twickelo (1604).

In de consistoriekamer zijn enkele oude fragmenten van zeventiende eeuwse brandschilderingen te vinden.

Al in 1573 is er sprake van een schoolmeester die het orgel in de kerk diende te bespelen. Waarschijnlijk is dit
orgel verloren gegaan bij de branden die Delden in 1583 en 1584 teisterden. Rond 1638 kwam er een nieuw
klein  viervoets  orgel  vermoedelijk  gebouwd  door  Arnoldus  Bader.  In  de  negentiende  eeuw  was  dit  orgel
versleten, ook vond men het te klein. Omdat de kerk geen geld had, stond de kerkenraad een deel van haar
collatierecht van de oudste predikant af aan de eigenaars van  Twickel die vervolgens een nieuw orgel aan de
kerk schonken. Dit kerkorgel is van de hand Carl Friedrich August Naber (1797-1861) uit Deventer en stamt uit
1847. Het orgel is gerestaureerd door Flentrop in 1970 en 2002. 

Over het leven van de Heilige Blasius is weinig bekend. Hij was bisschop van Sebaste in Armenië en werd
omstreeks het jaar driehonderd gevangen gezet, wreed gemarteld en onthoofd. Dat hij nu nog bekend is, heeft
vooral te maken met een gebeurtenis die zich tijdens zijn gevangenschap afspeelde. De legende vertelt dat op een
dag een wanhopige vrouw bij hem kwam met haar zoontje in de armen. De jongen was de verstikkingsdood
nabij, omdat een visgraat  was blijven steken. Blasius raakte de jongen aan en de graat  sprong uit zijn keel.
Tijdens zijn gevangenschap zou Blasius nog meer wonderen verricht hebben, maar vooral door het voorval met
de graat is hij de geschiedenis ingegaan als de Heilige die aangeroepen wordt tegen keelaandoeningen, hik, bof,
angina, spruw, krop en Astma. Daaruit ontstond in de dertiende eeuw het gebruik van de Blasiuszegen. Deze
wordt nog steeds op op of rond 3 februari aan parochianen gegeven, niet als wondermiddel, maar als een uiting
van gelovig vertrouwen in de voorspraak van heiligen bij God. De priester of diaken houdt dan twee gekruiste
kaarsen voor de borst en rond de keel van de gelovige en spreekt het volgende gebed uit:

Op voorspraak van de Heilige Blasius, Bisschop en martelaar, bevrijde God u van keelziekten en alle kwaad. In

de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
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Watermolens Markvelde en Morshuis
In de buurschap Markvelde kun je nog heel goed zien hoe onze voorouders het landschap als woonplaats in
gebruik  hebben  genomen.  Het  gebied  Markvelde  is  een  fijnmazig  net  van  vlakten,  ontstaan  door
beekoverstroming en door opgestoven dekzand. De beken die door het gebied lopen horen tot het watersysteem
van het  riviertje de Regge.  De eerste  bewoners  troffen een laag en nat gebied aan,  voor het  overgrote deel
begroeid met dopheide. In de beekdalen en op de zandruggen bos met voornamelijk eiken en berken. Op hogere
plekken, meestal aan de rand van een beekdal, stichtte men een boerenhoeve. 

Door  de  indeling  van  het  gebied  was  er  slechts  plaats  voor  één  hoeve  om daar  een  bouwlandcomplex  te
ontwikkelen,  een zogenaamde  eenmanses.  Bij  de boerderijen  werden  ook weidekampen aangelegd  voor het
melkvee. Veelal waren deze omhaagd met mei- en sleedoorns. De overige   "veldgronden " als heide, veen en
bos, waren gemeenschappelijk bezit, de zogenaamde markegronden. De zeggenschap over deze gronden berustte
bij het markebestuur, in dit geval dat van de marke Middendorp. In het bestuur zaten de bewoners van de grote
boerenhoeven, de geërfden. Voorzitter was de markerichter. Van de markegronden kon gebruik worden gemaakt
op grond van rechten die aan de hoeve, de huisplaats, waren verbonden. Zo'n recht werd ook wel "waardeel"
of "waarrecht" genoemd. De grootte van de hoeve bepaalde de omvang van het waardeel. Zo mocht men jaarlijks
een vastgestelde hoeveelheid heide- en grasplaggen steken, (jong)vee of schapen weiden, varkens laten "akeren"
op eikels in de eikenbossen, en hout oogsten. 

De bewoningsvorm van Markvelde werd van het begin af door de bodemgesteldheid gedicteerd. Geen clustering
van boerderijen zoals in esdorpen, maar verspreid liggende hoeven met bijbehorende eenmansessen. Op deze
wijze  ontstonden  onder  meer  de  erven  Bonkert,  Boerman,  Bisperink,  Hennink,  de  Scholte  of  Bennering,
Boevink, Leppink, Blokhorst, Boterhuis en Damme. In het waterrijke gebied werden aan de Schipbeek bij het
erve Leppink en mogelijk ook aan de Poelsbeek bij het erve Boerman, watermolens gebouwd. Dat het gebied al
vroeg bewoond was, blijkt wel uit de ouderdom van de  "huisplaatsen". Zo worden de erven Bonkert en Hennink
al in een oorkonde uit 1188 genoemd en bestaat zelfs het vermoeden dat het erve Bonkert al omstreeks het jaar
800 heeft gediend als opslagplaats van voedsel voor het leger van Karel de Grote. 

Het klooster Ter Hunnepe bij Deventer was één van de belangrijkste grootgrondbezitters in Markvelde. Al in
1273 verwierf het convent rechten, tienden, over een groot aantal  hoeven en kocht ze het Stichtse leengoed
"Hennink". Omstreeks 1500 bezat het klooster een groot aaneengesloten grondgebied en een eigen watermolen.
Als verzamelplaats van de pacht en belastingen als de tienden fungeerde het erve Bisperink. Bestuurlijk gezien
lagen de verhoudingen in Markvelde ingewikkeld. Kerkelijk gezien maakte het deel uit van het kerspel Neede,
dat tot het bisdom Munster behoorde. Het wereldlijke bestuur echter lag bij het bisdom Utrecht.  Het is niet
bekend of dit wel eens tot spanningen heeft geleid. Nu maakt Markvelde deel uit van de gemeente Hof van
Twente. Kerkelijk behoort het nog steeds tot het Gelderse Neede. Het Cisterciënzer klooster Ter Hunnepe, of
Mariënhorst zoals het eigenlijk heette, is er al lang niet meer. Het riviertje de Hunnepe, waaraan het zijn naam
ontleende, is opgegaan in de huidige Schipbeek. De verspreid liggende boerenhoeven van Markvelde, waarvan
sommige  met  mooi  opgaand  geboomte,  zijn  er  echter  nog  steeds.  Evenals  enkele  restanten  van  de  eens
uitgestrekte natte heidevelden. Het overgrote deel van de heide is na de markeverdeling in 1872 in verschillende
fasen ontgonnen en in cultuur gebracht. Ook de beken zijn er nog, zij het gekanaliseerd.

Met  de  aanleg  van  de  Schipbeek  zijn  nagenoeg  alle  beken  rond  Diepenheim,  zoals  de  Boven  Regge,  de
Diepenheimse Molenbeek en de Poelsbeek afgesneden van hun oorspronkelijke brongebieden en als het ware
onthoofd. Door water in te laten vanuit de Schipbeek hadden de Boven Regge en de Diepenheimse Molenbeek
ook in drogere perioden voldoende water.

Op het erve Morshuis groeide ook Maria van Beckum op, de zuster van Jan van Beckum. "Zij kon heel goed
opschieten met haar schoonzusje, Ursula van Werdum." Nadat het tweetal is overgestapt naar het Doopsgezinde
geloof,  liet de drost van Twente, Goossen van Raesfelt, de 'ketters'  oppakken en in 1544 verbranden op het
galgenveld aan de Wichersweg net buiten Delden.
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De watermolens in Diepenheim hebben, net als op andere plaatsen in Twente, veel te lijden in de Tachtigjarige
Oorlog. De watermolen in Markvelde op de grens van Overijssel en Gelderland is in 1579 beschadigd na het
beleg van Deventer. De olie- en korenmolen zijn bezit van het rijke klooster Ter Hunnepe bij Deventer waarvan
de abdis is gevlucht. Rentmeester Lubberdinck schrijft in 1579 dat de gebouwen en erven van het klooster zijn
verwoest. Hij geeft opdracht tot herbouw.

Abdis  Frans  van  Rossum,  pryorissa  Anna  van  Lyntelloe  en  andere  vrouwen  van  het  klooster  Ter  Honnep
(Hunnepe) verpachten vanaf 4 maart 1567 de molen in Marvelde aan Johan Mollers en Gertken, zijn huisvrouw.
Na de komst van prins Maurits in 1597 wordt de saetmolle tho Marckfelde en de oliemolen hersteld.

In de Middeleeuwen heet de Dortherbeek op de grens van Overijssel en Gelderland tussen Deventer en Zutphen
de Hunnepe. Deze oude Germaanse naam betekent letterlijk geelbruin water. Er zit veel oer (ijzer) in de grond.
Hun  is  een  bruin,  gele  kleur  en  apa  betekent  water.  

Het klooster Ter Hunnepe (Honepe) stamt uit de dertiende eeuw en is na 1581 geen klooster meer maar een stift.
Alleen ongehuwde adellijke dames worden er nog toegelaten. Het klooster Ter Hunnepe en de heren van het huis
Dorth betalen de bouw en inrichten van de kerk van Bathmen.

De  watermolen  van  Morshuis,  de  onderste  blauwe  stip,  lag  aan  de  Markvelderbeek,  vlakbij  de  marke
Hengevelde (de stippellijn). De bovenste blauwe stip is de voormalige kolk van de watermolen die er nog steeds
is terug te vinden. De watermolen stond vlakbij de havezaten Nijenhuis en Peckedam.

Ook de watermolen van het  erf en het voormalige borgmanshuis Morshuis (ook Morshuys en Marshuys)  in
Diepenheim heeft zwaar te lijden in de Tachtigjarige Oorlog. Het Morshuis hoort bij het huis Diepenheim. Maria
van Beckum die samen met Ursulka van Werdum stierf op de brandstapel bij Delden, groeide op in het Morshuis
waar  zij  mogelijk  is  geboren.

De graaf Van Dale bezit in 1188 dit domus ton Mersche. Het Marshuys is in de jaren 1583 - 1585 door brand en
verwaarlozing van de kerspel Diepenheim totaal verarmd. Wanneer de watermolen is verdwenen is niet bekend.

Bij  de  plek  waar  de  watermolen  heeft  gestaan  rest  nu  alleen  nog  een  schippersherberg,  de  voormalige
mulderswoning. Volgens de overlevering is een zware molensteen voor de watermolen per schuit van Andernach
hier gelost. Ook zijn er kolken, die dienst deden als aanlegplaatsen, aan te wijzen. Hier stonden scheepskranen.
Er was veel verkeer. Uit Duitsland voerden handelaren goederen aan voor Deventer die zij hier op een schip
laden. Koopwaren uit Holland takelde men hier van de boot op wagens.
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Het stadsbestuur van Deventer voltooit in 1402 het kanaal van het klooster Ter Hunnepe dat een paar kilometer
ten zuidoosten  van Deventer  ligt  tot  aan  Westerflier  bij  Diepenheim (tussen  de rode  stippen).  Een  nieuwe,
belangrijke verbinding tussen Twente en Deventer ontstaat. In de Regge leggen ze een dam zodat het water
voortaan via het nieuwe kanaal naar het westen in plaats van naar het noorden stroomt. De nieuwe dam bij
Diepenheim snijdt de scheepvaart af tussen Zwolle en de Achterhoek.

Achter de voormalige havezate Westerflier eindigt in 1402 de Schipbeek. Via een sluis leidt men hier overtollig
water in de Regge. De Schipbeek krijgt water uit de bovenloop van de Regge.

Het waterschap Regge en Dinkel heeft in 2005 de oude waterkolk, bij de watermolen de Haller, de zogeheten
molenstal, uitgegraven om er vijfduizend kubieke meter water in op te slaan voor droge tijden. Het waterschap
heeft ook de oude grachten uitgebaggerd om verdroging tegen te gaan.

Bovendien daalt de waterstand in de Regge waardoor er minder verkeer mogelijk is. Deventer geeft veel geld uit
aan het onderhoud van sluizen, bruggen en dijken. De Hanzesteden Zwolle en Zutphen hebben veel problemen
met  deze  voor  Deventer  lucratieve  vaarweg.  

Zwolle, Zutphen en Deventer zitten letterlijk in elkaars vaarwater. Ze slaan palen in de Schipbeek en vernielen
sluizen. Na 1600 trekt Deventer de Schipbeek door tot aan de Buurserbeek. De blauwe stippen zijn watermolens.
Bron: marceltetteroo.nl.

Vriezenveen 
Vriezenveen is een dorp in de gemeente  Twenterand. Het was een zelfstandige gemeente tot en met het jaar
2000.  In  Vriezenveen  staat  het  gemeentehuis  van  de  gemeente  Twenterand.  Postaal  gezien  en  voor  de
gemeentelijke basisadministratie (BAG) ligt ook het dorpje De Pollen 'in' Vriezenveen. Dat komt omdat dat dorp
geen eigen postcode en plaatsnaam heeft in het postcodeboek. Geografisch is het wel een apart dorp. 

De naam is  in  het  Nedersaksisch  ('t)  Vjenne,  Vreeznven  of  Vreeinvenne.  In  Vriezenveen  wordt  een  uniek
Nedersaksisch  dialect  gesproken,  het  Vriezenveens,  dat  weinig  overeenkomst  met  het  omringende  Twents
vertoont.  In  1969 verscheen  het  Woordenboek van het  Vriezenveens  (deel  1)  geschreven  door dr.  Hendrik
Entjes.  Oudere schrijfwijzen  1395-1396 Vresenveen, 1413 Vrezevene, 1424 Almelerveen, 1840 Vriesenveen,
1881 Vriezenveen, 1883 Friezenveen, 1888 Vriezenveen. De naam Vriezenveen kwam voor deze veenkolonie in
de stijl van de Fries-Hollandse ontginningsmethode maar langzaam in gebruik. In het begin werd gesproken van
het Almelerveen of van Veen. De naam wijst op een kolonisatie door 'vrije Vresen'. Bijnamen van de inwoners
zijn Venneheksn en Vennekloetns.
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Vriezenveen ligt ten noordwesten van Almelo, ten zuidoosten van Vroomshoop en Den Ham, aan de N36 naar
Hardenberg.  In  1840  had  de  gemeente  Vriezenveen  vierhonderdeenenzestig  huizen  met
achtentwintighonderddrieennegentig  inwoners,  verdeeld  in  dorp  Vriezenveen  430/2.708  (huizen/inwoners),
buurtschap Bruinehaar 11/80 en 'verspreide woningen' 20/105. Ook de dorpen Westerhaar-Vriezenveensewijk en
Aadorp,  die  in  1840  nog  niet  bestonden,  vielen  onder  de  gemeente  Vriezenveen.  Plus  de  buurtschappen
Westerhoeven  en  Weitemanslanden  (ged.).  Tegenwoordig  heeft  Vriezenveen  ongeveer  vierenvijftighonderd
huizen met ongeveer dertienduizendvijfhonderd inwoners.

De  oudste  vermelding  van  Vriezenveen  stamt  uit  1364,  toen  Evert  van  Hekeren,  heer  van  Almelo,  een
privilegebrief schreef voor de vrije Friezen, hun erfgenamen en alle mensen die op het veen woonden, van de
Wierdense Weuste tot de Bawesbeek. De mensen die op het veen woonden werden verplicht om jaarlijks één
emmer boter  Zwolse  maat  te  voldoen op Sint-Maarten  op Huis  Almelo.  Dit  betrof  een boterpacht  en werd
betaald in natura; de pacht was niet af te kopen.

De  heer  van  Almelo  had  vrije  Friezen  toegelaten  om  het  veen  te  koloniseren.  Het  Almelervene  zoals
Vriezenveen voor de vijftiende eeuw werd genoemd was ontstaan uit veertig boerderijen, die zich in de breedte
uitstrekten, van de huidige Schipsloot tot het later gegraven Overijssels kanaal. Elke boerderij had een breedte
van zestien akker,  dus van zestien bij  zeven is honderdtwaalf  meter.  Ten oosten van dit gebied,  tot aan de
Bawesbeek,  bleef  een  terrein  liggen,  de  zogenaamde  Oosterhoeven.  Dit  was  niet  verdeeld  en  mogelijk  het
gezamenlijk bezit van de bewoners. Ook aan de westkant lag vanaf de Boerstege tot aan de Stouwe een dergelijk
terrein onverdeelde grond. Dit waren de Westerhoeven en Woesten. Waarschijnlijk waren ook deze gronden
gemeenschappelijk bezit.

De nederzetting Almelervene groeide; in het midden van de vijftiende eeuw was het dorp al zo veranderd, dat de
verschillende boerderijen niet meer zestien akker breed waren maar gereduceerd waren tot tien of zelfs acht
akker breed.

De Duitse bisschop uit Munster Bernhard von Galen, bijgenaamd Bommen Berend, plunderde en roofde rond
1665 Twente leeg. Tot aan 1665 bleef Vriezenveen gespaard, omdat het omringd was door moeras en veen. Er
was maar één weg naar Vriezenveen en deze werd bewaakt door Staatse troepen. Maar in 1666 was het een
strenge winter, waardoor het veen en het moeras bevroor. Vriezenveen lag open en in januari 1666 denderden
vijftienhonderd ruiters van de bisschop Bernhard von Galen Vriezenveen binnen. Het dorp werd geplunderd en
huizen en kerk werden in brand gestoken. Een groot aantal mensen werd gedood en de rest werd gevangen
genomen. Het oude Vriezenveen werd niet herbouwd aan de Buterweg. Dit gebeurde aan de noordelijker gelegen
zandweg,  de  tegenwoordige  Dorpsstraat.  Deze  herbouw  ging  in  een  snel  tempo  en  aan  het  begin  van  de
achtteinde eeuw was het oude Vriezenveen aan de Buterweg geheel verleden tijd. Van dit oude Vriezenveen
bleef  enkel  het  oude  kerkhof  bewaard.  Nu  kenmerkt  het  dorp  zich  door  een  maar  liefst  zes  komma twee
kilometer lange bebouwde dorpsstraat met karakteristieke gevels aan de huizen. Tijdens de Reformatie die ook
in Twente doordrong, gingen de meeste Vriezenveners 'over' naar het protestantisme. In de negentiende eeuw
waren  de  bevindelijk  gereformeerden  in  de  meerderheid.  Tot  op  de  dag  van  vandaag  zijn  de  meeste
Vriezenveners Nederlands-hervormd of gereformeerd. Evenwel bleef aan de oostzijde van het dorpsgebied een
sterke  katholieke  minderheid.  Deze  R.K.-gemeenschap  kon  begin  twintigste  eeuw  haar  eigen  parochiekerk
inwijden. Kerk en parochie zijn toegewijd aan de H. Antonius Abt. Verder was er in Vriezenveen tot de Tweede
Wereldoorlog een Joodse gemeenschap. De synagoge mikdasj me'at (klein heiligdom) werd echter al ruim voor
de Eerste  Wereldoorlog gesloten, maar het gebouw is nog steeds intact.  Tegenwoordig dient  de voormalige
synagoge als opslagruimte van een particuliere onderneming. 

De inwoners van Vriezenveen dreven in de periode 1720-1917 een levendige handel met Sint-Petersburg in
Rusland. Daarom werden ze ook wel  Rusluie genoemd. In de loop der tijd werden er door de verschillende
Vriezenveense compagnieën zelfs handelshuizen en winkels gesticht aan de Nevski Prospekt en de Gostinny
Dvor. Hoewel men zich een vaste plek wist te verwerven in de stad aan de Neva, keerden veel Vriezenveners
uiteindelijk toch weer terug naar het moederdorp. 

In 1905 was er een grote brand in Vriezenveen. De firma Jansen & Tilanus werd tijdens de grote brand gespaard.
De textielfabriek was destijds de grootste werkgever van het dorp en de brand eindigde aan het Westeinde bij de
fabriek. Door de droogte en de harde oostenwind was er geen houden aan en gingen er meer dan tweehonderd
huizen, merendeels in de houten en of hout-stenen boerenstijl, in vlammen op. De rijkere boerderijen en Rusluie-
huizen uit baksteen en met grotere tuinafstand van overige huizen bleken beter bestand tegen het vuur en staan
tot  op de dag van vandaag  nog.  De bekendste  is  de boerderij  Peddemors.  Na de brand kwamen Koningin
Wilhelmina en Prins Hendrik de inwoners van Vriezenveen persoonlijk een hart onder de riem steken. Zij deden
daarbij een persoonlijke gift van liefst duizend gulden, bestemd voor de wederopbouw. De brand is in 2005
herdacht met een optocht van historische brandweervoertuigen.
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Vriezenveen het tijdelijke onderkomen van vele Rotterdamse kinderen.
Via de Vriezenveense katholieke pastoor Van Rhijn, afkomstig uit Rotterdam, werd contact gelegd en werden de
kinderen opgevangen in Vriezenveense pleeggezinnen. In 2004 organiseerde de vereniging Oud Vriezenveen een
reünie waar zo'n honderd oorlogskinderen, veelal afkomstig uit Rotterdam, bijeen kwamen. De oorlogskinderen,
toentertijd aangeduid als 'bleekneusjes', werd gevraagd hun verhalen op papier te zetten, wat resulteerde in het in
2006 verschenen boek 'Bleekneusjes oorlogskinderen'.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van de voormalige gemeente) Vriezenveen,
kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Vereniging Oud Vriezenveen.
- Vriezenveen genealogie (stambomen van families uit de kernen van de voormalige gemeente       Vriezenveen).

 Vriezenveen heeft elf rijksmonumenten.

- Grote Kerk (hervormd PKN)

- Westerkerk (hervormd PKN)

- RK kerk H. Antonius Abt uit 1905 (Oosteinde 17)

- Voormalige synagoge uit 1878 (Almeloseweg 5)

- Watertoren uit 1934

- Leemansmolen uit 1862

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Vriezenveen het tijdelijke onderkomen van vele Rotterdamse kinderen.
Via de Vriezenveense katholieke pastoor Van Rhijn, afkomstig uit Rotterdam, werd contact gelegd en werden de
kinderen opgevangen in Vriezenveense pleeggezinnen. In 2004 organiseerde de vereniging Oud Vriezenveen een
reünie waar zo'n honderd oorlogskinderen, veelal afkomstig uit Rotterdam, bijeen kwamen. De oorlogskinderen,
toentertijd aangeduid als 'bleekneusjes', werd gevraagd hun verhalen op papier te zetten, wat resulteerde in het in
2006 verschenen boek 'Bleekneusjes oorlogskinderen'.

Het gemeentehuis van Twenterand te Vriezenveen is in 2008 fors uitgebreid, om na de gemeentelijke herindeling
van 2001 de  hele  organisatie,  die  voorheen  ook deels  in  Den Ham was  gevestigd,  op één  plek te  kunnen
huisvesten.

De Twenterandrun (op een vrijdag eind mei) is een semi-professionele hardloopwedstrijd, die wordt omschreven
als  'de  Van  Dam  tot  Dam-loop  van  het  oosten'.
Twenterand  Kanaalrace (zwemwedstrijd  in  het  kanaal,  juni).  De laatste  woensdag van de bouwvakvakantie
wordt er een boerenmarkt georganiseerd waar altijd duizenden bezoekers op afkomen.

Engbertsdijksvenen is een bijzonder natuurgebied van liefst duizend hectare groot, met zeldzame flora en fauna
en deels nog levend hoogveen, gelegen ten oosten van Westerhaar-Vriezenveensewijk. Het ongeveer tien hectare
grote door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied Fayersheide, gelegen ten oosten van Vriezenveen, ten westen
van Weitemanslanden. 

Van Hercules naar Heracles
Heracles heeft thans in heel voetbalminnend Nederland een uitstekende naam en een eerbiedwaardige reputatie
opgebouwd. Het is de betaalde tak van Heracles – Heracles Almelo – die het meest van deze reputatie profijt
heeft, toch moet eerlijk gezegd worden dat ook de amateur tak – AVC Heracles – haar deel van de huidige
landelijke  uitstraling  van  de  naam  Heracles  heeft  verdiend.  Om  de  prachtige  historie  van  deze  Almelose
voetbalvereniging in tekst en foto's weer te geven is een mooie taak, temeer omdat op deze manier een aantal
historische onjuistheden gecorrigeerd kan worden. 

Wat in het voorjaar van 1902 begon als het onschuldig de lucht intrappen van een driekwart voetballetje mondde
uit in de oprichting van een club, waarover vandaag de dag met eerbied gesproken wordt. Maar zover is het nog
lang niet, we moeten beginnen bij het begin. Het was dus in 1902 dat een zekere D. Kortenvoort samen met zijn
neefjes,  onder wie G. en A. Reuvekamp, op een stuk weiland nabij het huis van D. Kortenvoort's  vader de
beginselen van de voetbalkunst eigen probeerden te worden. Van zondag 's morgens tot 's avonds laat werd er in
alle ijver geoefend, er werd alleen even onderbroken om wat te gaan eten. Nu moet niet gedacht worden dat deze
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jongelingen uit Ambt Almelo enig voetbal speelden dat op het eigenlijke spel leek, het was namelijk zo dat geen
der  voetballiefhebbers  de  regels  van  het  spel  kende.  

In het begin van deze eeuw bestond er reeds een voetbalclub in Almelo, "Oranje Nassau" geheten. De club was
alleen  voor  de  "gegoede"  burgerij  uit  Almelo  en  haar  –  voor  die  tijd  professionele  –  terrein  lag  aan  de
Wierdensche straatweg in Ambt Almelo (anno nu: omgeving Egbert ten Catelaan, ter hoogte van de huidige
tennisbanen). Voor de "eenvoudige" burgers was het onmogelijk om lid te worden van deze club, dus zat er voor
de enthousiaste jongelingen niets anders op dan zelf te oefenen. Zoals zovaak begon het zondagse voetbalspel
van de enthousiaste jongelingen uit Ambt Almelo steeds serieuzere vormen aan te nemen, het gevolg was er
steeds  meer  nieuwsgierigen  zich  aansloten  bij  de  groep  Almelose  voetbalpioniers,  onder  wie  H.  Smit,  A.
Nieuwenhuis en J. Meulenbelt. 

De eerste tegenslag voor de voetballiefhebbers kwam in de vorm van de mededelingen dat zij het terrein moesten
ontruimen. Al vrij spoedig was het de heer Hammink - woonachtig nabij het huis van D. Kortenvoort's vader -
die een stukje weiland af stond, onder de voorwaarde dat zijn zoon mee mocht voetballen. Uiteraard werd met
dit  voorstel  ingestemd en de inrichting van het  terrein  kon beginnen:  de twee doelen bestonden uit  stevige
stokken, overspannen met een touw. Verder kwamen de jongelingen in het bezit van het boekje "De regels van
het  Voetbalspel",  waardoor  men eindelijk kon beginnen met het  "echte"  voetbalspel  uit  te  oefenen.  Op dat
moment kwam men tot de ontdekking dat men eigenlijk nog geen club had. In een openluchtvergadering werd na
een langdurige discussie besloten tot de oprichting van een voetbalclub met als naam "Hollandia".  

De contributie  werd  in  die tijd vastgesteld  op vijf  cent,  de minder  draagkrachtige  leden  dienden twee cent
contributie per week te betalen. Het ledental breidde zich in de loop der tijd - door toetreding van onder andere J.
Nijkamp en H. Küpers - zo uit, dat toen een elftal samengesteld kon worden. 

De eerste wedstrijd die "Hollandia" speelde was op het terrein van de toenmalige voetbalvereniging "Oranje
Nassau" tegen deze ploeg. Een groot succes werd deze wedstrijd niet, alhoewel er wel veel doelpunten vielen: de
uitslag was maar liefst 23-0 voor "Oranje Nassau". Niet zozeer de kwaliteiten van de spelers van "Hollandia"
waren onvoldoende, men had meer moeite met de afmetingen van het speelveld. Het terrein van "Hollandia" was
slechts de halve grootte van het terrein van "Oranje Nassau" (dat overigens voldeed aan de juiste afmetingen). 

Toch besloten veel meer enthousiastelingen zich aan te sluiten bij "Hollandia", waardoor men financieel ook
steeds  meer  ruimte  kreeg.  Weliswaar  volgden  er  nog  wel  een  aantal  tegenslagen  -  twee  keer  moest  men
noodgedwongen een ander terrein zoeken -, toch was zeker dat de club langzaam maar zeker werkelijk gestalte
begon te krijgen. In het vroege voorjaar van 1903 werd een stuk terrein gehuurd bij Hammink aan de Graven
(nabij "Beeklust") voor het indertijd hoge bedrag van vijftien gulden. Toch waren de jongelingen zeer gelukkig
met dit terrein, want het terrein voldeed aan de minimale afmetingen. Dankzij de hulp van de heren v.d. Elst en
Slettenhaar begon de vereniging steeds meer op te komen. 

Doordat het terrein van "Hollandia" aan een wandelweg gelegen was, trok de club veel aanschouwers. Ook de
leden van de reeds bestaande club "Inartie" hadden veel oog voor het terrein, al spoedig werd er gesproken over
een mogelijke samensmelting. Enkele leden van "Inartie" waren E. Bloemendal, E. Stuldreher en de gebroeders
Seckel. In een gecombineerde vergadering in Hotel Schreuder (aan het Stationsplein te Almelo) werd besloten
tot een fusie, de leden van beide verenigingen leek het verstandig een nieuwe naam te kiezen. Als naam werd
gekozen voor "Hercules", mede vanwege het feit dat Griekse namen voor een sportvereniging in die tijd tot de
normaalste  zaak  in  de  wereld  behoorden.  

Het was op 3 mei 1903 dat er een voetbalvereniging was "geboren" die heel Almelo op een prominente plaats in
de Nederlandse voetbalwereld zou zetten. De clubkleuren indertijd waren niet zwart en wit, doch zwart en groen.
Later zou dit gaan veranderen, maar zover was het nu nog niet. Er werd nog meerdere malen geoefend tegen
"Oranje Nassau", verder werd er geoefend tegen clubs in Nijverdal en Wierden. 

Al  snel  bleek dat  het  spelen van wedstrijden tegen  deze clubs èn onderlinge  wedstrijden niet  meer  genoeg
voldoening gaven.  Besloten  werd  om de T.V.B.  (Twentsche  Voetbal  Bond)  te  verzoeken om zich bij  deze
organisatie aan te mogen sluiten. Groot was de verwachting niet, gedacht werd dat de eisen voor toelaatbaarheid
voor "Hercules" te hoog waren. Tot grote vreugde van de leden kwam op 3 oktober 1903 tòch het bericht dat
"Hercules" was toegelaten tot de T.V.B. 
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De jonge Almelose vereniging werd ingedeeld in de 1e klasse T.V.B. met als tegenstanders onder andere de
Enschedese verenigingen "Phenix", "Voorwaarts" en "E.V.V.". Omdat de financiële draagkracht van "Hercules"
nog steeds niet voldoende was werd besloten tot het heffen van entreegelden, met de opbrengst hiervan kon men
voldoen aan de financiële eisen van de T.V.B. De entree werd vastgesteld op tien cent. 

De eerste bondswedstrijd die "Hercules" speelde was in het najaar van 1903 thuis tegen "Voorwaarts". Deze
wedstrijd werd met 2-0 gewonnen. In die periode was het chique Enschedese "P.W." één der beste verenigingen
in Nederland, regelmatig waren de leden van "Hercules" 's middags in Enschede te gast om het eerste elftal van
"P.W." te  bewonderen.  Op zich was  dat  vrij  logisch,  want  "P.W."  speelde  in  de  1e  klasse  van  de  N.V.B.
(Nederlandsche Voetbal Bond) en de club had zelfs een echte "internationaal" (international) in haar gelederen,
te weten Willem Janssen. In  de jonge voetbalnatie Nederland was dit een prestatie van wereldformaat,  want
vrijwel alle "internationaalen" kwamen van de eliteclubs uit het westen en het zuiden van Nederland. Gedacht
moet worden aan "Sparta Rotterdam", "H.V.V." en "H.B.S." uit Den Haag, "D.F.C." uit Dordrecht en "Velocitas
Breda".  

Zelf vertelden de leden van "Hercules" dat zij de wedstrijden van "P.W." als goede "cursussen" zagen en het
duurde dan ook niet lang voordat deze "cursussen" voor resultaat zorgden. En wat voor resultaat! In het seizoen
1905-1906 eindige "Hercules" op een keurige 2e plaats in de competitie (achter "Voorwaarts"), nog groter was
het succes dat de Almeloërs behaalden in Mei 1906. Na een slopende en zeer lange finale werd op het terrein van
"P.W." met 2-1 gewonnen van Phenix, waardoor de Almelose helden de eerste editie van de T.V.B.-wisselbeker
wisten te winnen. 

 
Achterste rij: Joh. Toren, D. Kortenvoort, J. Ter Stal, J. Nijkamp, C. Lagcher
Middelste rij: H. E. Smit, G. Beverdam, W. Hendriks
Voorste rij: J. Meulenbelt, A. J. Nieuwenhuis, G. Reuvekamp  

In dezelfde periode werd een verzoek gedaan aan de N.V.B. om het eerste elftal van "Hercules" toe te mogen
laten treden tot de tweede klasse van de N.V.B. Er kwam een positieve reactie op dit verzoek, maar er werd een
wat minder prettige voorwaarde gesteld aan eventuele deelname aan de competitie van de N.V.B. Het bleek
namelijk dat er reeds een "Hercules" uit Enschede in de afdeling speelde waarin de Almeloërs zouden gaan
spelen. Het was de heer J. Hilarius die met een oplossing kwam, hij vertelde dat "Heracles" dezelfde betekenis
heeft  als "Hercules" en met dank werd deze suggestie  van de heer  Hilarius aanvaard.  De naam van (AVC)
Heracles zoals wij die nu kennen was geboren.  

Het debuut in de Oostelijke tweede klasse B van de N.V.B. was een zeer verdienstelijk debuut: in een competitie
met "P.W. 2" (Enschede), "Tubantia" (Hengelo), "Oranje Nassau" (Almelo), "Hercules" en "Tubanters" (beiden
Enschede) wist Heracles liefst vier van haar vijf thuiswedstrijden winnend af te sluiten, uit wist men echter maar
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één  punt te  behalen  (van "P.W. 2",  waarvan  thuis kansloos met 1-3 werd verloren  overigens).  Nu was het
trouwens niet  erg dat  Heracles  uit haar  uitwedstrijden slechts één punt behaalde:  men verloor namelijk alle
uitwedstrijden met één doelpunt verschil! Thuis werden de tegenstanders doorgaans overtuigend verslagen. 

Dat  het  verdienstelijke  optreden  in  het  seizoen  1906-1907 een  nòg beter  vervolg  kreeg  leek  in  de  lijn  der
verwachting te liggen en het eerste elftal van Heracles maakte de hooggespannen verwachtingen voor het tweede
seizoen in de tweede klasse dan ook volledig waar: van de twaalf gespeelde wedstrijden wisten de Almeloërs er
maar  liefst  negen  te  winnen,  éénmaal  werd  er  een  gelijkspel  geboekt  en  slechts  twee  wedstrijden  gingen
verloren. Dat seizoen werd Heracles keurig tweede achter "Robur et Velocitas" (Apeldoorn).  Het succes van
Heracles viel in heel Almelo in goede aarde, maar toch was men bij collega-voetbalvereniging "Oranje Nassau"
niet  gelukkig  met  de goede verrichtingen  van  haar  stadsgenoot.  Enkele niet  bij  name genoemde leden van
"Oranje Nassau" probeerden de goede naam van Heracles op alle mogelijke manieren naar beneden te brengen. 

De goede resultaten van Heracles betekenden ook dat de club steeds meer publieke belangstelling kreeg. De
eigenaar van het Heracles-terrein merkte dit ook en de huur werd steeds hoger en hoger (zelfs tot fl. 90-, per
jaar). In de zomer van 1909 werd het bestuur van Heracles mede gedeeld dat de eigenaar van het terrein - Graaf
van Rechteren - niet meer toestond dat er 's  zondags gespeeld werd op zijn grondgebied. Dit betekende dat
Heracles  vanaf  het  seizoen  1909-1910  ging  spelen  op  een  stuk  grasveld  nabij  erve  Bonthuis.  

Het  nieuwe  terrein  bracht  een  primeur  met  zich  mee,  want  voor  het  eerst  in  haar  bestaan  wist  Heracles
overtuigend te winnen van stadsgenoot "Oranje Nassau", met 13-0 maar liefst. Heracles was vanaf dat moment
de beste club van Almelo, spoedig zou de regio Twente volgen en nog wat later gebeurde er nog meer moois. In
het jaar 1910 werd besloten dat de tot dan toe gebruikte clubkleuren - zwart en groen - verwisseld werden voor
het nu alom bekende zwart met wit. Het seizoen 1912-1913 was het laatste seizoen dat Heracles speelde op erve
Bonthuis, het seizoen 1913-1914 werd er voor het eerst gebruik gemaakt van het - legendarische - terrein aan de
Bornsestraat.  

Naast het feit dat Heracles in 1913 haar nieuwe terrein betrok was het ook even wennen voor de spelers van het
eerste elftal qua tegenstanders. Daar waar de ploeg voorheen bijna uitsluitend tegen Twentse verenigingen had
gespeeld,  moest  er nu opeens gevoetbald worden tegen o.a.  "Z.A.C.",  "P.E.C." (Zwolle),  "Quick",  "H.V.C."
(Amersfoort) en "Quick Kampen". Kennelijk inspireerde de nieuwe competitie indeling de Heraclieden, want op
overtuigende  wijze  werden  de  manschappen  kampioen  van  de  Oostelijke  2e  klasse  B.  Helaas  werden  de
promotiewedstrijden tegen "Be-Quick Zutphen" met 2-0 en 5-2 verloren. 

In augustus 1914 brak de eerste wereldoorlog uit. Alhoewel Nederland haar neutrale positie wenste te behouden
- en dat ook voor elkaar kreeg - was de invloed van de eerste wereldoorlog in Almelo duidelijk voelbaar. Ook
Heracles ontkwam niet aan de misère. De club moest zich tot aan het seizoen 1917-1918 tevreden stellen met een
positie in de uiterste marge van de voetballerij. De financiën waren nooit van dien aarde dat de club zich veel
kon permitteren, de oorlog had er voor gezorgd dat het alleen maar moeizamer werd voor de club. Toch gaf het
"Heracles-gevoel"  ook in die  vroege  jaren  al  de doorslag,  ondanks alles  moest  de  club behouden blijven!  

In  het  seizoen  1919-1920  wist  Heracles  voor  de  tweede  keer  in  haar  bestaan  beslag  te  leggen  op  het
kampioenschap  van  de  Oostelijke  2e  klasse  B,  maar  wederom  moest  men  in  de  promotie-wedstrijden  de
meerdere erkennen in de tegenstander: nu was het "Theole" (Tiel) dat te sterk bleek. Het daaropvolgende seizoen
werd voor de derde keer het kampioenschap behaald en nu was Heracles wèl gelukkiger. "Wageningen" werd
thuis - in de slotseconden van de wedstrijd - met 3-2 verslagen, in Wageningen wist Heracles een gelijkspel uit
het vuur te slepen. Het 1e klasseschap was nu bereikt, Heracles kreeg nu de kans om werkelijk uit te groeien tot
een club van naam en faam. 

Niet alleen met het eerste elftal van Heracles ging het goed, ook het tweede elftal en het derde elftal werden
kampioen in hun klasse. Daarnaast floreerde de club als nooit tevoren, er waren meer dan tien senioren elftallen.
Het niveauverschil tussen de tweede en de eerste klasse was dermate groot, dat Heracles liefst vijf van de eerste
zes wedstrijden verloor. Gelukkig herpakten de spelers zich en met veel inzet werd de competitie op een prima
derde plaats afgesloten. Van de resterende twaalf wedstrijden ging er nog maar één verloren!  

Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat de groei van Heracles zonder de hulp van de Twentse textielbaron
Breuning ten Cate sr.  niet  tot stand zou zijn gekomen.  Mede dankzij de hulp van de familie Ten Cate kon
Heracles begin jaren twintig beschikken over een echte Engelse trainer. U moet zich indenken dat Engeland
indertijd hèt voetballand bij uitstek was, geen ander land mocht ook maar in de schaduw staan van de Engelse
natie. Het beste voetbal kwam uit Engeland, de beste trainers waren ook Engelsen. Normaal gesproken zouden
alleen de allergrootste Nederlandse ploegen uit de grote steden kunnen beschikken over een Engelse trainer,
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maar  nu  was  dit  ook  het  geval  bij  Heracles.  In  een  klein  stadje  in  het  oosten  van  Nederland  gebeurden
wonderlijke dingen. 

In  het  jaar  1924  werd  er  begonnen  met  de  bouw  van  een  schitterende  zittribune  op  het  terrein  aan  de
Bornsestraat, in het voorjaar van 1925 werd deze tribune voor het eerst in gebruik genomen. Was het toenmalige
bestuur van Heracles trots op deze houten tribune, nog steeds kan de tribune wedijveren met de mooiste in
Nederland. 

 
Bovenstaande foto laat de prachtige houten zittribune van Heracles zien - in oude stijl (anno 1967)

Moest  Heracles  in  het  seizoen  1925-1926  de  eer  voor  het  Oostelijke  kampioenschap  nog  aan  "Sportclub
Enschede"  laten,  het  seizoen  daarop  wist  Heracles  wèl  beslag  te  leggen  op  het  Oostelijke  kampioenschap.
Weliswaar was hiervoor een beslissingswedstrijd nodig tegen "Sportclub Enschede", de 2-0 overwinning voor de
Almeloërs gaf aan dat Heracles dat jaar nauwelijks te kloppen was.  

In de kampioens competitie moest Heracles het opnemen tegen "Ajax" (Amsterdam), "Feijenoord" (Rotterdam),
"N.A.C." (Breda) en "Velocitas" (Groningen). Heracles had een moeilijk begin met een wedstrijd tegen "Ajax"
in Amsterdam. Eenieder in de regio Almelo zou al tevreden zijn geweest als Heracles in ieder geval niet af zou
gaan  in de kampioens  competitie,  maar tot  verbazing van  velen werd  "Ajax" in  Amsterdam keurig op 2-2
gehouden. Met nog een gelijkspel - wederom tegen "Ajax" - en verder zes overwinningen werd Heracles op 19
juni 1927 in Almelo kampioen van Nederland. Op onderstaande foto staan de mannen die ervoor zorgden dat
Heracles definitief een prominente plaats kon innemen op de Nederlandse voetbalkaart. 

Dat de resultaten van Heracles niet onopgemerkt bleven, bleek uit het feit dat enkele spelers de eer hadden uit te
mogen komen voor het Nederlandse Elftal (F. Schipper en B. Freese), terwijl andere spelers voor het Bondselftal
mochten spelen (waar onder C. Schlosser). 

Na dit succesvolle jaar werd het voor Heracles allemaal wat moeizamer, een zeer slechte start van het seizoen
1927-1928 zorgde ervoor dat dat seizoen een bescheiden plaats in de 1e klasse het hoogst haalbare was. Vele
spelers  uit  de  succesperiode  stopten  met  hun voetballoopbaan  en  moesten  vervangen  worden  door  jongere
spelers.  In  1932 stopte  trainer  Colclough  bij  Heracles  en  kwam een  andere  Engelsman  -  Roxburgh  -  hem
vervangen.  In  de  jaren  na  1927  speelde  Heracles  slechts  een  bescheiden  rol  in  de  hoogste  Nederlandse
voetbalcompetitie, maar in het seizoen 1933-1934 was het eindelijk weer zover.

Het gehele seizoen stond Heracles aan kop en met slechts één nederlaag en drie gelijke spelen werd de
ploeg op overtuigende wijze afdelingskampioen.  Van de succesformatie  uit  1927 speelden nog vier
spelers  mee  met  het  "vernieuwde"  Heracles:  B.  Freese,  F.  Schipper,  C.  Schlosser  en  J.  Hinnen.
Eerstgenoemde stond op de nominatie om weer te worden opgenomen in het Nederlandse Elftal, maar
vanwege zijn leeftijd - Freese was reeds ruim de dertig gepasseerd - besloten de heren van de N.V.B.-
keuzecommissie om Freese niet te selecteren voor een hernieuwd optreden voor het Nederlands Elftal.
Dit  overigens  tot  groot  ongenoegen  van  de  vaderlandse  pers,  waaronder  de  redactie  van  het
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"Sportrevue".  

 
Staand:  H.  Colclough  (trainer),  B.  Smit,  J.  Edelijn,  H.  Hilbrink,  B.  Freese,  J.  Reekers,  
F. Schipper, G. Freese. Gehurkt: C. Schlosser, H. Grobben, F. v.d. Kolk, J. Hinnen 

In de kampioenscompetitie wist Heracles  niet te imponeren,  de eerste wedstrijd in Amsterdam tegen "Ajax"
werd met maar liefst 9-1 verloren. Toch wist de jonge ploeg thuis de schade die het had opgelopen recht te
zetten.  Er  werd  met  2-1  gewonnen  van  "Ajax",  verder  wisten  de  Heraclieden  nog  drie  wedstrijden  in  de
kampioenscompetitie te winnen. Overigens werd "Ajax" ondanks de nederlaag in Almelo wèl kampioen van
Nederland.  

In datzelfde jaar onderging het terrein een grondige uitbreiding middels twee grote staantribunes.  Ook in de
daaropvolgende  seizoenen  bleek  Heracles  steeds  mee  te  kunnen  doen  om  de  strijd  voor  het  Oostelijke
kampioenschap, toch bleken "Sportclub Enschede" en "Go Ahead" (Deventer, 2x) de sterkste te zijn. 

Wat in de jaren 1935-1937 nèt niet lukte, lukte in het seizoen 1937-1938 wèl. Heracles behaalde voor de derde
maal het afdelingskampioenschap nadat het hele jaar de leiding in de Oostelijke klasse was gehandhaafd. In dit
elftal bleek al snel een jonge "rechtspoot" furore te maken. Zijn naam was Frens van der Veen. Hij is zonder
twijfel de beste voetballer die men ooit heeft gehad in Almelo. In de kampioenscompetitie was al snel duidelijk
dat er slechts twee ploegen aanspraak konden maken op de titel. "Feyenoord" en Heracles streden tot de laatste
speelronde  om  het  landskampioenschap.  Het  lot  wilde  dat  de  laatste  wedstrijd  in  Almelo  werd  gespeeld.
Heracles-"Feijenoord" moest de beslissing brengen. 

Met ruim negentienduizend toeschouwers - waaronder alle prominenten binnen het Nederlandse voetbal - werd
de wedstrijd voor de zwart- witte formatie een grote teleurstelling. In Rotterdam bleek "Feyenoord" reeds met 4-
1 de sterkste en ook in Almelo bleken de Rotterdammers sterker (0-2). Het verschil kwam voornamelijk tot stand
doordat de jonge Frens van der Veen (hij kwam geblesseerd terug van zijn eerste interland die hij een paar dagen
eerder speelde tegen Schotland) en de gewaardeerde kracht Entjes vanwege hun lichamelijke gesteldheid niet
voluit konden gaan. "Feijenoord" had met de geroutineerde Puck van Heel (indertijd veelvuldig aanvoerder van
het Nederlandse Elftal) gewoonweg meer kwaliteit dan het licht gehavende Heracles.

De dreiging van een Tweede Wereldoorlog bracht de Almelose vereniging niet in paniek. In het seizoen 1939-
1940 kon Heracles wederom tonen de sterkste in de afdeling Oost te zijn, daarvoor moest echter gewonnen
worden bij "Enschedese Boys". Het had zo leuk moeten zijn: het bestuur van Heracles had donderdag 's avonds
een  feestavond voor  de  manschappen  voorbereid,  mocht  er  gewonnen  worden tijdens  de laatste  competitie
wedstrijd. Op vrijdag 10 mei 1940 vielen de Duitse troepen Nederland binnen... 

Het voetbal was - voorlopig - van de baan. De toenmalige trainer Jennings (uit Schotland) werd door de Duitse
bezetters gevangen genomen,  maar gelukkig kon Jennings na de oorlog heelhuids naar  zijn vaderland terug
keren. Na een week of zeven werd de competitie hervat en middels een 1-2 overwinning in Enschede werd
Heracles wederom afdelingskampioen. In de kampioenscompetitie bleek opnieuw dat "Feyenoord" de sterkste
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ploeg  had.  

Heracles behaalde in het seizoen 1940-1941 voor de vijfde maal het afdelingskampioenschap binnen. In een felle
strijd tussen Heracles en "N.E.C." (Nijmegen) was het Heracles dat in de laatste wedstrijd van de competitie
thuis met 5-0 te sterk bleek voor de Nijmegenaren. De tweede nationale landstitel behaalde Heracles door thuis
een 6-1 overwinning op "P.S.V." (Eindhoven) te behalen. Het elftal dat ervoor zorgde dat dit succes werd bereikt
staat hieronder afgebeeld. 

 
Achterste  rij:  J.  Krabshuis,  R.  Dirkink,  J.  Velthuis,  F.  v.d.  Veen,  F.  Jaarsma
Middelste  rij:  G.  Entjes,  T.  Lassche,  A.  Wanningen
Voorste rij: A. Dekkers, F. Dekkers, H. Koldewijn  

Aanvalsleider Velthuis werd dat seizoen met veertien treffers in de kampioenscompetitie (in 8 wedstrijden!!)
topscorer  van  Nederland.  Heden  ten  dage  wordt  er  nogal  eens  minderwaardig  gepraat  over  het  tweede
kampioenschap van Heracles  (het was tenslotte een competitie in oorlogstijd),  maar de eerlijkheid gebied te
zeggen dat het elftal van 1941 waarschijnlijk het beste is geweest wat Heracles ooit te bieden heeft gehad.

Het daaropvolgende seizoen waren de resultaten matig, maar in 1944 werd voor de 6e maal beslag gelegd op het
afdelingskampioenschap. In de kampioenscompetitie kwamen de Almeloërs niet verder dan een laatste plaats.
De  jaren  die  volgden  moesten  voetballoos  worden  doorgebracht,  pas  in  1947  werd  het  normale
competitieschema weer opgepakt. 

Heracles wist in het seizoen 1949-1950 nog lange tijd mee te doen om het afdelingskampioenschap, toch was
duidelijk dat de club een zware tijd tegemoet ging. In 1950 werd besloten dat de competitie indeling niet meer
regionaal was, maar landelijk. Er werden afdelingen van dertien elftallen samengesteld en daarvan zouden de
onderste  twee ploegen uit  iedere  afdeling degraderen.  Het  onmogelijk  geschiedde in  Almelo:  na dertig  jaar
onafgebroken in de top van de 1e klasse te hebben gespeeld, degradeerde Heracles in 1951 naar de 2e klasse. 

Wie echter vermoedt dat de Heraclieden de moed opgaven heeft het mis, vanaf de start van de competitie in het
seizoen 1951-1952 stond Heracles aan kop. Ongeslagen werd Heracles kampioen, ook de noodzakelijk promotie
wedstrijden werden winnend afgesloten. In 1952 stond Heracles weer daar waar het hoorde: in de hoogste klasse
van het Nederlandse voetbal. Er zou helaas nog een veel slechtere periode volgen.

Het betaalde voetbal deed haar intrede in Nederland en daar waar Heracles altijd het "amateur zijn" hoog in het
vaandel had moest opeens professioneel gewerkt worden. In een kleine stad als Almelo zou dit geen eenvoudige
taak zijn. Met de nodige kunst en vlieg werk werd de club in stand gehouden in de beginjaren van het betaalde
voetbal.  Zo moesten de prijzen van de donateurskaarten flink omhoog en werd er een Heracles  voetbalpool
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gehouden. De verdiensten van de Heracles-spelers waren niet hoog: dertig gulden voor winst, twintig gulden bij
een gelijkspel en bij verlies werd er tien gulden uitgekeerd. 

De eens zo trotse club uit  Almelo was inmiddels naar  de Tweede Divisie B van de K.N.V.B.  (Koninklijke
Nederlandse Voetbal Bond = opvolger van de N.V.B.) afgedaald. Hoe lang kon men in Almelo nog lijdzaam
toezien dat de zwart-witte formatie doelloos in de marge van het betaalde voetbal opereerde? 

De toenmalige voorzitter - H. van Ingen - besloot dat er reclameborden rond het hoofdveld geplaatst moesten
worden, tevens werd in overleg met de toenmalige supportersvereniging besloten om de fabrikantenkring in
Almelo  te  benaderen.  Het  gevolg  was  vrijwel  meteen  te  merken:  vanuit  de  fabrikantenkring  werd  de  heer
Molenaar (directeur Palthe Stomerijen) naar voren geschoven als nieuwe "leider" binnen Heracles. In 1956 was
Heracles nog net voor "Zwolse Boys" op de voorlaatste plaats in de Tweede Divisie B geëindigd. Dit was het
sein voor Almelo om van Heracles weer de trotse club te maken die het ooit was.  

Samen met oud-speler F. van den Elst lukte het Mr. Molenaar om Heracles uit het slop te halen. Na in de felle
kampioenschapstrijd  met  "Go  Ahead"  een  bijna  beslissende  puntenvoorsprong  te  behalen,  kon  Heracles  op
zondag 1 juni 1958 het kampioenschap in de Tweede Divisie B behalen. Thuis tegen "Zwolse Boys" werd maar
liefst  met  7-0  gewonnen.  De  twee  bekendste  spelers  uit  die  periode  zijn  S.  Mokone  en  J.  Schuman.
Eerstgenoemde was de eerste Zuid Afrikaanse speler op de Nederlandse velden, Schuman is nog altijd topscorer
aller tijden van het betaalde voetbal in Nederland met zijn zevenenveertig doelpunten in datzelfde seizoen. 

 
 Heracles in 1958 mèt Mokone en Schuman. 

In het seizoen 1960-1961 streed Heracles lange tijd mee met het Amsterdamse "Blauw-Wit", maar op het laatst
bleken de Amsterdammers toch over meer capaciteiten te bezitten. Het jaar erop was het wel feest in Almelo:
Heracles werd na een enerverende strijd met "Elinkwijk" kampioen door in de beslissende wedstrijd thuis met 1-
0 van het reeds gedegradeerde "Heerenveen" te winnen. De beslissende promotiewedstrijden tegen "Fortuna
Vlaardingen" staan bij menig oudere Heracles- aanhanger nog op het netvlies gebrand. Na een 0-0 gelijkspel in
Vlaardingen scoorde Hennie van Nee in Almelo na tien minuten het enige doelpunt van de wedstrijd: de 1-0
overwinning werd door 22.000 dolenthousiaste Heracles-aanhangers tot ver na de wedstrijd gevierd. 

In de Ere Divisie bleek al snel dat Heracles een tegenstander was waar eenieder respect voor had, de resultaten
waren redelijk tot goed te noemen en in het seizoen 1964-1965 steeg Heracles zelfs boven zichzelf uit. De eerste
acht  wedstrijden in  de competitie  waren  de Almeloërs  ongeslagen  gebleven,  er  werd onder andere  met 1-4
gewonnen  bij  "Ajax"  en  ook  "P.S.V."  werd  in  Eindhoven  met  0-1  verslagen.  In  de  thuiswedstrijd  tegen
"Feijenoord" ging het voor zesentwintigduizend toeschouwers dan toch mis voor Heracles. De 1-5 nederlaag
sloeg bij de spelersgroep in als een bom. Wat trainer van der Leck ook probeerde, de rest van het seizoen was het
zeer wisselvallig. Toch behaalde Heracles alsnog een keurige plaats nèt onder de subtop. De relevatie van dat
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seizoen was Heracles-aanvaller Hennie van Nee. De razendsnelle Van Nee zag zijn goede vorm beloond middels
meerdere uitnodigingen die hij kreeg voor het meespelen met het Nederlandse Elftal. 

In  dat  seizoen  leek  er  voor  Heracles  niets  meer  aan  de  hand  te  zijn.  Toch  moesten  sommige  spelers  -
noodgedwongen - vertrekken uit Almelo en met een half nieuw elftal werd het seizoen 1965-1966 begonnen.
Vanaf het begin was het allemaal moeizaam. Toch leek er aan het einde van de competitie niets meer aan de
hand, Heracles zou zich wel kunnen handhaven. Toen leek het geluk Heracles in de steek te laten: volledig tegen
de verwachtingen in degradeerden de Almeloërs naar  de Eerste Divisie.  Indertijd beweerden de kranten dat
Heracles de dupe was geworden van een "omkoopschandaal",  maar al met al was het Heracles  dat afscheid
moest nemen van de hoogste Nederlandse voetbalklasse.  De jaren daarna bleek Heracles steeds een stapje tekort
te komen voor een terugkeer naar de Ere Divisie. 

In Almelo leek betaald voetbal in 1970 tot het verleden te behoren, vandaar dat er in 1971 sprake zou zijn van
een  fusie  met  streekgenoot  FC  Twente  (Enschede).  Op  22  juni  1971  werd  in  een  heftige  algemene
ledenvergadering een fusie met de Enschedeërs van de hand gewezen. Het was vice-voorzitter van den Elst die
op de betreffende avond de legendarische woorden sprak: "Beter een half ei dan een lege dop!". 

De periode die daarop volgde wordt door de Heracles-kenners ook wel de periode "de Jong" genoemd (naar de
toenmalige voorzitter De Jong). Zo werd er in 1971 al een eerste "splitsing" gemaakt binnen de organisatie van
Heracles. Er kwam een afdeling betaald voetbal en er was reeds een afdeling amateurvoetbal met beiden een
zelfstandig  bestuur.  Daarboven  stond  een  Algemeen  bestuur,  waarvan  ook  beide  voorzitters  van  de
afdelingsbesturen  deel  uitmaakten.  Een  financieel  gezond  beleid  was  een  eerste  vereiste  voor  Heracles,  de
resultaten zouden daarna vanzelf beter worden. Dat was althans de stelling. Toch bleek deze mooie gedachte in
de praktijk niet zo eenvoudig haalbaar te zijn, alhoewel het bestuur van Heracles werkelijk al het mogelijke deed.
Een eventuele daadwerkelijke splitsing binnen Heracles leek nog slechts een kwestie van tijd. 

De Almelose bevolking liet Heracles in de steek: in de jaren vijftig was het stadion altijd goed gevuld, evenals in
het begin van de jaren zestig: een kleine  tien à twaalfduizend mensen zaten er altijd wel. Er waren zelfs perioden
dat de kaarten al enkele weken voor een wedstrijd uitverkocht waren! Na de degradatie uit de Ere Divisie daalde
de publieke belangstelling, maar toch zaten er altijd nog zo'n zeven à achtduizend mensen aan de Bornsestraat.
Vanaf het begin van de jaren zeventig ging het echter steeds minder en minder, het gevolg was dat gemiddeld
nog  slechts  vier  à  vijfduizend  mensen  de  weg  vonden  naar  Heracles.  En  nog  steeds  nam  de  publieke
belangstelling af. Was de Heracles zondagmiddag opeens uit de mode? Het had er alle schijn van. 

Vanuit het Algemene bestuur van Heracles kwamen steeds somberder berichten. Wilde men de amateurtak van
Heracles (AVC Heracles) in stand houden, dan was een splitsing de enige manier van overleven. Tenslotte lag de
mooie historie - meer dan zeventig jaar voetbal - bij AVC Heracles. Vanuit de K.N.V.B. kwam het advies om
een  zelfstandig  betaald  Heracles  op  te  richten,  daarnaast  werd  dit  advies  ook gegeven  door  de  gebroeders
Molenaar  (die enige  jaren  daarvoor  via een  soortgelijk  systeem van "Alkmaar'54"  en "FC Zaanstreek"  met
succes "AZ" hadden gemaakt).  

Op 1 juli 1974 was het dan een feit: de stichting SC Heracles '74 zag het levenslicht. AVC Heracles keerde terug
naar de amateurcompetitie, de vierde klasse om precies te zijn. Dat de amateurs het niet altijd even makkelijk
hadden spreekt voor zich, maar door de liefde van vele clubmensen gaat het de club momenteel weer redelijk
voor  de  wind.  In  het  seizoen  1997-1998  werd  het  eerste  elftal  kampioen  in  de  zesde  klasse.  Na  een
gewenningsperiode van een paar weken lijkt AVC Heracles nu het niveau van de vijfde klasse aan te kunnen. 

Weliswaar ging het in competitie verband niet erg goed met SC Heracles, in de beker lieten de Almelose mannen
zien dat ze voor niemand onder hoefden te doen. Aan het einde van 1974 zorgden de zwart-witten van trainer
Ron Dellow voor een daverende stunt in het bekertoernooi: "Ajax" werd thuis met 4-2 verslagen. Ondanks dat de
Amsterdamse  formatie  2  keer  een  voorsprong  nam was  het  Heracles  dat  in  de  verlenging  toesloeg.  In  de
kwartfinale  was op de Wageningse Berg de plaatselijke "FC Wageningen" met 1-0 te sterk.  Toch ging het
langzaam maar zeker steeds minder en minder goed in Almelo. De club speelde geen prominente rol meer in
voetbalminnend Nederland en aan het  begin van de jaren tachtig was het  chaos troef.  De ene na de andere
bestuurwisseling  had  tot  gevolg  dat  het  eens  zo  trotse  Almelo  haar  betaalde  tak  van  Heracles  dreigde  te
verliezen.  

Daar waar clubs als "FC Amsterdam", "SC Amerfoort",  "Fortuna Vlaardingen" en in een later stadium "FC
Wageningen" uit het betaalde voetbal verdwenen, daar bleef SC Heracles bestaan. Weliswaar met de nodige
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moeite, maar steeds waren er mensen die de club voor een dreigend bankroet behoedden. Er zijn zelfs enkele
mensen geweest die een tweede hypotheek op hun huis namen, om zodoende het geld aan Heracles te lenen! 

Bij het tienjarig bestaan van SC Heracles was vanuit het bestuur de melding gekomen dat er "een frisse wind
moest gaan waaien" door de club. In fasen zou de club naar de subtop van de Eerste Divisie geleid moeten
worden.  Het seizoen 1983-1984 was een overbruggingsjaar,  in het seizoen daaropvolgend zou er een eerste
bescheiden stap gezet kunnen worden. Het liep allemaal wat anders.

In het seizoen 1984-1985 werd SC Heracles tot verrassing van velen kampioen in de Eerste Divisie. Voor het
eerst  in  negentien  jaar  zou  Almelo  weer  een  Ere  Divisionist  hebben!  Op  de  beslissende  laatste  speeldag
vergezelden meer dan tweeduizend aanhangers in bussen de club vanuit Almelo. Nog eens duizenden gingen met
eigen vervoer naar het Roosendaalse "R.B.C.". Na een 0-3 zege kon de zegetocht naar Almelo beginnen. 

 
 Het kampioensteam van 1985 met o.a. Hendry Krüzen, Jan van Staa en Johan Tukker.

Dat SC Heracles het niet makkelijk zou krijgen in de hoogste Nederlandse voetbalklasse bleek al snel. Na een
goede start - 1-0 zege op "Go Ahead Eagles" - was er weinig reden tot juichen in Almelo. Weliswaar werd er
nog wel met 0-3 bij streekgenoot "FC Twente" gewonnen dat seizoen, maar het was vrij duidelijk dat de spelers
het niveau niet allemaal aankonden. Net toen de ploeg haar draai had kwam de winterstop, daarna was het over
en sluiten voor de zwart-witten. Het was duidelijk dat een langdurig verblijf in de Ere Divisie alleen mogelijk
zou  zijn  indien  men  beschikte  over  ruime  financiële  middelen.  En  daar  ontbrak  het  aan  in  Almelo.  De
daaropvolgende degradatie was dan ook niet meer dan logisch.

De degradatie had tot gevolg dat er een complete "leegloop" ontstond. De meeste basisspelers (onder wie Ray
Richardson en Rudi Metz) zochten hun heil bij andere voetbalverenigingen en een enkeling (waaronder de latere
trainer  Jan  van  Staa)  maakte  een  einde  aan  zijn  actieve  loopbaan  als  profvoetballer.  Het  grote  Almelose
voetbaltalent  Hendrie Krüzen vertrok naar  het ambitieuze "FC Den Bosch",  om vervolgens via "P.S.V." als
speler enige keren voor het Nederlands Elftal uit te mogen komen. 

Het was na de degradatie enkele jaren "ouderwets" rommelig binnen de club, net zo als aan het begin van de
jaren  tachtig.  Er  volgde  een  absoluut  dieptepunt:  sommige  wedstrijden  werden  voor  minder  dan  duizend
toeschouwers afgewerkt. Dit moet bij vele clubmensen zeer hard zijn aangekomen. Toch bleken er al snel enkele
mensen te zijn die de club van een zekere "dood" wilden behoedden. De twee meest bekende namen zullen die
van R. Verweg en G. Tusveld zijn. 

Als  voorzitter  heeft  Tusveld  ervoor  gezorgd  dat  de  club  financieel  weer  gezond werd,  ondanks dat  hij  als
voorzitter  regelmatig het  verwijt  kreeg "te  veel  op de centen te zitten".  Toch is gebleken dat  het  werk van
Tusveld voor SC Heracles de redding heeft betekend. De club zette vanaf 1988 een heuse "revival" in. Een groot
aandeel  daarin  heeft  zonder  twijfel  aanvaller  Folkert  Velten gehad.  Deze Enterse spits kwam in zijn  eerste
seizoen  in  het  betaalde  voetbal  (1988-1989)  op  een  totaal  van  vierentwintig  doelpunten.  Op  de  laatste
wedstrijddag  van  het  seizoen  1996-1997  scoorde  Velten  zijn  honderdvijftigste  doelpunt  voor  de  Almelose
formatie.  
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De club bleek weer in staat geroutineerde spelers aan te trekken en het resultaat was er dan ook naar. Liefst zes
keer wist SC Heracles in de laatste tien seizoenen de nacompetitie te halen, maar geen enkele keer werd er
promotie naar de hoogste klasse van het Nederlandse voetbal afgedwongen. Alhoewel de laatste twee seizoenen
voor de Almeloërs wat minder succesvol waren dan de jaren daarvoor, heeft de club over de hele wereld naam
gemaakt door in de tweede ronde van de Amstel Cup in November 1996 de toenmalige wereldkampioen "Ajax"
met  1-0  thuis  te  verschalken.  Doelpuntenmaker  was  Jorg  Smeets.  

SC Heracles is financieel gezond, toch bleek de club recentelijk niet in staat haar betere spelers te behouden. Zo
vertrokken tijdens en na seizoen 1997/98 Jorg Smeets ("Wigan Athletic" Eng.), Antti Heinola ("Queens Park
Rangers" Eng.), Marco Holster ("Ipswich Town" Eng.) en Alex Burns ("Southend United" Eng.).

Reeds enige tijd werd er in Almelo gepraat over een nieuw stadion voor SC Heracles. Door de problemen van de
Sport7-affaire (die voor vele clubs een zware last blijkt) leek het voor SC Heracles een zeer moeilijke zaak om
een  nieuw  stadion  te  bouwen.  Maar  door  het  geweldige  werk  van  enkele  prominente  clublieden  kon  er
uiteindelijk toch opgelucht ademgehaald worden. Vanaf het seizoen 1999-2000 was het dan ook daadwerkelijk
zover: de Almelose formatie kon gebruik maken van een nieuw stadion aan de Weezebeeksingel in Almelo. Het
complex kostte ruim drieentwintig miljoen gulden (ruim 11 miljoen euro) en bood plaats aan ruim zesduizend
bezoekers. Daarnaast had het stadion - als eerste in het Nederlandse betaalde voetbal - géén hekken en géén
grachten. Iets waar men in Almelo met recht trots op kan zijn! 

Het nieuwe stadion nog meer veranderingen met zich mee. De naam SC Heracles  '74 is op verzoek van de
Gemeente  Almelo  per  1  juli  1998  gewijzigd  in  "Heracles  Almelo".  Daarnaast  kreeg  Hercles  Almelo  een
eigentijds logo aangemeten. De nieuwe voorzitter J. Smit wass samen met de overige bestuursleden èn sponsors
vastbesloten Heracles  Almelo nieuw leven in te blazen. Het nieuwe stadion betekende dat ermeer financiële
middelen beschikbaar zouden komen. Overigens blijft AVC Heracles gewoon op haar vertrouwde plekje aan de
Steve Mokonelaan/Bornsestraat zitten. 

Zoals  gezegd  werd  het  nieuwe  in  1999 in  gebruik  genomen.  Onder  leiding  van  erkend  succestrainer  Fritz
Korbach werd direct in het eerste seizoen de nacompetitie gehaald. Promotie bleef echter achterwege. 

Korbach werd opgevolgd door Gertjan Verbeek die een geheel nieuwe, grotendeels regionale, ploeg opbouwde
en Heracles Almelo structureel in de bovenste regionen van de eerste divisie wist te brengen. In het seizoen
2003-2004 leek dit te resulteren in promotie, maar in de beslissende nacompetitiewedstrijd bij FC Volendam
bleef de ploeg ondanks de steun van een groot aantal meegereisde supporters op een gelijkspel steken en ging De
Graafschap er met de eer vandoor. 

Wie echter verwacht had dat deze grote domper de club terug zou werpen kwam bedrogen uit. Een seizoen later
wist men onder leiding van de nieuwe trainer Peter Bosz op de laatste wedstrijddag het kampioenschap en de
bijbehorende  promotie  naar  de  Eredivisie  te  behalen!  
De ploeg die het behalve van de ervaren aanvoerder Nico-Jan Hoogma vooral van een sterk collectief moest
hebben, uiteindelijk te sterk voor het door de alle kenners al beter ingeschatte Sparta Rotterdam. 
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Het viering van het kampioenschap werd een onvergetelijk feest. De ploeg ging in open wagens door de stad
naar het marktplein waar vele duizenden supporters aanwezig waren om hun helden toe te juichen. Tot in de
kleine uurtjes werd er gefeest en het leek dat heel Almelo en omstreken in de ban van Heracles was. 

 

Nog voor het begin van het nieuwe seizoen werd het Polman Stadion met tweeduizend stoelen uitgebreid zodat
de capaciteit nu ruim vijfentachtighonderd toeschouwers is.

Voor aanvang van het seizoen waren alle 'kenners' er van overtuigd dat Heracles Almelo degradatie-kandidaat
nummer één zou zijn. De technische staf benutte het bescheiden budget echter om een aantal ervaren krachten
(o.a. Rob Maas en doelman Martin Pieckenhagen) en jonge talenten (zoals de Japanner Sota Hirayama en de Est
Ragnar Klavan) binnen te halen waardoor er vanaf de eerste dag een zeer degelijke ploeg ontstond. Zo werd er
gelijk gespeeld tegen kampioenskandidaten PSV, Ajax en AZ. En al een paar weken voor het einde van de
competitie hadden de zwartwitten zich veiliggespeeld. Uiteindelijk werd het debuutseizoen in de Eredivisie met
een prachtige dertiende plek afgesloten.  
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Ook onder leiding van trainer Ruud Brood werd de doelstelling (rechtstreekse handhaving zonder nacompetitie)
gehaald. Heracles Almelo wist vier punten te pakken vaan naaste buur FC Twente (3-0 thuis en 1-1 uit) en kende
verder een uitstekend seizoen. De start van het seizoen 2007-208 was minder, dat leidde in december tot het
onstlag van Ruud Brood. Onder leiding van zijn opvolger Gert Heerkes, en door de impuls van nieuwelingen als
Gonzalo Garcia Garcia en Robbert Schilder, speelde Heracles Almelo zich op de laatste speeldag alsnog veilig.
Hoogtepunt was het bereiken van de halve finale in het Bekertoernooi, voor het eerst in de clubhistorie. De halve
eindstrijd werd via Stormvogels Telstar, Omniworld, FC Den Bosch en Haarlem bereikt. Nadat ook na verleging
de gelijke stand nog altijd op het bord stond (2-2) moesten strafschoppen de finalist bepalen. Alleen Srdjan Lakic
miste, hij rakte de paal, waardoor Roda zich plaatste voor de finale in Rotterdam. 

Als  opvolger  van Gert  Heerkes  wordt  in  de zomer  van 2009 Gertjan  Verbeek  gepresenteerd.  De terugkeer
van Verbeek blijkt een goede zet: Heracles Almelo boekt de beste klassering uit de moderne clubhistorie en
wordt zesde. In de play-offs die volgen is Roda JC net te sterk. na de 1-1 in Kerkrade wordt het in de return in
de slotfase 1-2. En dus een zuur afscheid voor de trainer, die naar AZ vertrekt. Als opvolger wordt Peter Bosz
terug  gehaald.  De Apeldoorner  werd  in  2005 kampioen  met  Heracles  en  zorgt  ook  in  zijn  tweede periode
voor vuurwerk. In zijn eerste jaar wordt de club achtste. Opnieuw mag men via de play-offs proberen Europees
voetbal te halen, maar nu is het FC Groningen dat de weg naar glorie verspert. In de seizoenen 2011-2012 en
2012-2013 eindigt  Heracles  Almelo  verdienstelijk  als  twaalfde.  De  spectaculair  aanvallend  spelende  ploeg
plaatst zich in 2012 voor de KNVB Bekerfinale, onder meer door AZ in Alkmaar na verlenging te verslaan: 2-4.
In de finale komt men tekort tegen PSV: 3-0. Maar de uittocht van twintigduizend Heraclieden naar De Kuip
toont eens te meer aan hoe de club leeft.   

Huis Brecklenkamp
Enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog begonnen de kansen voor het Huis te keren. De basis voor die
verandering was al wel een eeuw eerder gelegd door een ontwikkeling die in de oostelijke provincies op gang
was gekomen,  een voortzetting van het  verzet  tegen  de Hollandse dominantie  in het  verleden,  vooral  in de
zeventiende eeuw.  Er ontstond een eigenaardig verbond tussen de aanzienlijke industriëlen in de regio,  die
opkwamen voor de bedreigde eigen cultuur, en gedreven schrijvers, architecten, historici en onderwijzers, die
zich verzetten tegen het centraliserende bestuur dat van deze cultuur geen weet had en er ook geen belangstelling
voor  had.  Hoewel  de  wortels  van  deze  ontwikkeling  dus  veel  ouder  waren,  kreeg  zij  nieuw elan  door  de
romantiek met zijn nostalgie naar voorbije tijden. Dat veroorzaakte een nieuwe kijk op het verleden waardoor
veel onvervangbaar erfgoed van de ondergang zou worden gered. De teksten in dit artikel zijn (bewerkte) citaten
uit het boek: "Een korte tijd van glorie".

De basis voor de beweging,  die na de Tweede Wereldoorlog ‘regionalisme’  zou worden genoemd,  werd al
gelegd  in de eerste  helft  van de negentiende eeuw. De Staphorster  burgemeester  en notaris Frederik Allard
Ebbinge Wubben was de eerste die de geschiedenis van de Overijsselse havezaten onderzocht. In de jaren 1844-
1849 verscheen een reeks artikelen van zijn hand in de Overijselschen Almanak voor Oudheid en Letteren. In het
eerste  artikel  van  1844  werden  in  alfabetische  volgorde  tweeenveertig  havezaten  summier  beschreven,
waaronder  het  Huis  te  Breckelenkamp:  ‘In  1672  was  er  heer  van  Gerard  Adolph  Bentinck,  Roomsch-  en
Munsterschgezind. Thans behoort het aan den Heer Zegers te Lage en is in merkelijk verval.’ In de negentiende
eeuw ontstond een grote belangstelling voor de geschiedenis van de adellijke families voor de Franse tijd. Een
vriend van Wubben, de archivaris van de provincie Overijssel mr. J. van Doorninck publiceerde in de jaren1869-
1871 zijn meer dan zevenhonderdvijftig pagina’s tellende Geslachtkundige Aanteekeningen ten aanzien van de
Gecommiteerden  ten  Landdage  van  Overijssel  zedert  1610-1794,  met  genealogische  notities  over  tot  de
ridderschap toegelaten edelen. 

De textielfabrikanten die het leven in Twente in de negentiende en twintigste eeuw zo diepgaand beïnvloedden
raakten gefascineerd door wat in veel opzichten hun voorgangers waren geweest. Zij voelden zich aangetrokken
tot hun leefwijze en hadden bewondering voor hun imposante woningen en bezittingen. Net als de adel bouwden
zij voorname huizen buiten de stad en maakten er ware lusthoven van, aangepast aan de nieuwe tijd. En net als
de adel hadden ze grote affiniteit met kunst en natuur. Een van de belangrijkste onder hen was Jan Herman  die
het vermogen van de familie inzette om het culturele erfgoed in Twente en de Gelderse Achterhoek in stand te
houden. In 1912 kocht hij het Huis Bergh te 's-Heerenberg met veertienhonderd hectare grond en liet het geheel
restaureren.  Hij  maakte  het  herstel  van  kerken  en  cultuurhistorisch  belangrijke  gebouwen  mogelijk  en
ondersteunde de aankoop van natuurterreinen door Natuurmonumenten. 

Jan Herman was een goede tekenaar. In 1919 maakte hij een pentekening van de achterzijde van het Huis te
Breckelenkamp waaruit  de toen al  desolate staat  duidelijk is  af te lezen. Zijn tien jaar  oudere halfbroer  Jan
Bernard van Heek was de initiatiefnemer tot de oprichting van het Rijksmuseum Twente.  Het werd in 1930
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geopend, zeven jaar na zijn dood. In 1906 werd op instigatie van de machtige textielfamilies de Oudheidkamer
Twenthe opgericht. G.J. ter Kuile schreef in 1911 zijn standaardwerk over de havezaten in Twente waarin voor
het eerst het Huis te Breckelenkamp de aandacht kreeg die het verdient. Zijn publicaties waren de aanzet tot een
stroom van boeken en artikelen over de regio die tot onze dagen voortduurt, alle gekenmerkt door een grote
liefde voor de streekcultuur.  In  dagblad  Tubantia publiceerde Van Deinse zijn artikelen over Twente en de
Twentenaren, later gebundeld in  Uit het land van katoen en heide (1922). Werken van een dochter van een
fabriqueur, de schrijfster en dichteres in de Twentse streektaal Cato Elderink die vrijwel elke Twentenaar kent,
zijn Oet het land van weleer (1921) en Twenther leu en laand en lèven (1937). Andere befaamde voor-oorlogse
regionalisten  waren  de  al  eerder  genoemde  Willem  Hendrik  Dingeldein  en  de  architect  Jan  Jans  die  de
plattelandsbouwkunst  in  het  oosten  van  Nederland  vastlegde.  Zij  allen  kenden  de  textielfamilies  en
correspondeerden met hen, want als het om de bescherming van de streekcultuur ging waren het geestverwanten.
Dit alles vormde de voedingsbodem voor de redding van het onherstelbaar geachte Huis te Breckelenkamp.

Brecklenkamp 1652' - tekening van Jan Herman van Heek, gemaakt augustus 1919.

Al  in  1934  had  Jan  Herman  van  Heek  blijk  gegeven  van  zijn  belangstelling  voor  dit  cultuurhistorisch  zo
bijzondere goed in Twente dat verloren dreigde te gaan, maar hij had Monumentenzorg niet tot actie kunnen
bewegen.  Zijn  jongere  broer  Arnold,  jongste  uit  een  gezin  van  dertien  kinderen,  had  als  jongeman  weinig
belangstelling voor kunst maar hij was een geduchte sportman. Arnold was een bekende voetballer en beklom
Alpentoppen  boven  de  vierduizend  meter.  In  1921  trouwde  hij  op  achtendertigjarige  leeftijd  met  de
eenentwintigjarige Welmoet van Hoorn, een vriendin van de vrouw van Jan Herman. Jan Herman wist zijn
jongere broer te inspireren, onder zijn invloed begon Arnold zich met kracht in te zetten voor de redding van het
Huis te Breckelenkamp.

Allereerst  moest  het  Huis  van  Twickel  worden  verkregen  en  toen  Rodolphe  van  Heeckeren  in  1936  was
overleden, leek dat niet meer zo onmogelijk te zijn. Rodolphe had kostbare hobby’s gehad en daar was de crisis
nog bijgekomen. Door dat alles was zijn weduwe gedwongen orde op zaken te stellen en financiële maatregelen
te nemen. Arnold begon onderhandelingen met Twickel, maar die verliepen in eerste instantie moeizaam. Op 20
oktober 1938 schreef hij nog aan rentmeester Bitter dat hij niet akkoord kon gaan met de eisen van de barones en
dat hij het betreurde dat ‘het geval Brekkelenkamp’ in een hopeloos stadium leek te verkeren. Maar in 1941 moet
er toch schot in de zaak zijn gekomen, want het Hengelose architektenbureau Feenstra en Van Broekhuizen
kreeg van Van Heek opdracht om het hele gebouw op te meten en in tekening te brengen  - een welkome opdracht
want door de oorlog lag het werk in de bouw niet voor het oprapen.

In  het  voorjaar  begon  een  medewerker,  de  toen  drieentwintigjarige  G.W.  van  Arragon,  aan  die  taak.  Van
Arragon  bacht  de  toenmalige  toestand  voortreffelijk  en  minutieus  in  kaart  en  leverde  met  zijn  werk  een
belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving van het Huis. In juli 1995 - hij was toen zevenenzeventig jaar oud
en zat in een bejaardentehuis in Delden - kwam hij er op bezoek. Hij bleek aantekeningen over zijn tijd in
Breklenkamp te hebben gemaakt en hij bracht foto’s en extra tekeningen mee. Door deze actie heeft hij ervoor
gezorgd dat dit materiaal een plaats heeft gevonden in het archief van het Huis, net op tijd want kort na zijn
bezoek overleed hij.
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Arnold van Heek met architect van Broekhuizen, 1941

Van Arragon had het gebouw in een deplorabele toestand aangetroffen: ‘In het dak zat een gat waar men wel met
paard en wagen doorheen  kon’ staat  in zijn aantekeningen. ‘Alle ramen en deuren waren stuk of niet  meer
aanwezig,  de zandsteenomlijsting van  de raamkozijnen was  veelal  stuk door  roest  van de  verankering.  Het
metselwerk was op vele plaatsen verweerd en naar buiten uitgeweken. Binnen in het gebouw waren meerdere
balken in het metselwerk verrot. De gracht was volkomen dichtgegroeid. Ratten waren in overvloed aanwezig en
zij waren ook vele tientallen jaren de enige bewoners van het pand geweest, zowel op de begane grond als in de
gracht. Echter op de zolder hadden de uilen het voor het zeggen.’ 

Toen Van Arragon verslag had uitgebracht over de toestand waarin het Huis verkeerde concludeerde Arnold van
Heek  dat  er  dringend  maatregelen  moesten  worden  getroffen  en  hij  vroeg  Twickel  toestemming  om
voorzieningen te treffen om verder verval te voorkomen, ook al was de overdracht nog niet geregeld. Twickel
stemde daarmee in en de Denekampse aannemer Ludden ging aan het werk. Van een houtzagerij in Silvolde
kwamen  nieuwe  eikenhouten  balken  en  de  gracht  werd  uitgegraven  met  kruiwagens  en  met  door  paarden
getrokken kipkarren. De grond ging naar de boeren in de omgeving. Van Arragon herinnerde zich ook nog dat de
provisiekelder aan de westzijde meter voor meter werd uitgegraven. Hij was weken met de opmetingen bezig
geweest,  samen  met  een  timmerman.  Bij  het  verzetten  van  een  ladder  had  hij  nog  een  baksteen  op  zijn
rechterschouder gekregen waar hij geruime tijd last van hield.

Van november 1941 tot februari 1942 maakten Van Arragon en zijn medewerker B. van der Wal alle tekeningen
en hij moest daarvoor nog regelmatig het huis bezoeken. Tijdens de opmetingen had hij bij een Denekampse
familie gelogeerd, maar nu moest hij op de fiets van Delden komen. Dat was geen pretje want begin januari 1942
was de temperatuur gaan dalen en omstreeks half januari was er een uitzonderlijk strenge vorst ingetreden. Maar
Van Arragon tekende hierover  niets  aan;  in  deze voor zoveel  mensen  loodzware  oorlogswinter  kon hij  die
kwelling kennelijk wel relativeren. Meester Dingeldein schreef in het dagboek dat hij gedurende de hele oorlog
bijhield: ‘Januari 22 Donderdag. Heden de school voor veertien dagen gesloten. Om half tien vroor het nog 6◦ in
de klas.’ En op 26 januari: ‘De sneeuwstorm duurt voort. ’t Vriest nu al drie weken. ’s Morgens om 10 uur is
gewoonlijk 15-18◦ C vorst.’ De ijzige koude die de Duitsers in Rusland in zijn greep hield, was tot ver in het
Westen doorgedrongen. 

Het dagboek van Dingeldein is een indringend getuigenverslag van de beproevingen waaraan de bevolking onder
de Duitse bezetting werd blootgesteld. De meestal korte, dagelijks gemaakte aantekeningen verhalen over de
schrik van de eerste dagen van de oorlog en de berichten over gesneuvelde en vermiste jongens uit de streek.
Over het leegzuigen van het land, waardoor alles schaars werd, over de steeds verdergaande voorschriften aan de
boeren en de voortdurende controles. Over de in de loop van de jaren verergerende vervolgingen en terreur, en
over de voortdurende onrust van de oorlog in de lucht. Het was alles in een eigentijdse jas gestoken maar het
doet  niettemin  denken  aan  de  eerder  in  dit  boek  beschreven  oorlogstoestanden.  De  grenslijn  werd  erdoor
verscherpt en voor het eerst zagen de mensen die als iets wat meer was dan alleen een afspraak tussen overheden
en een kans om te smokkelen.
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Vanaf de dood van de laatste bewoner tot het moment dat Van Arragon zijn tekeningen maakte, is het Huis
onbewoond geweest  en onveranderd gebleven,  behalve in die zin dat  het  steeds meer tot  een ruïne verviel.
Zonder die tekeningen zouden we van veel details hoogstens een vermoeden hebben gehad of ze zouden zelfs in
het geheel niet bekend zijn. De zuidelijke vleugel bevatte de deel, stallen en een gierkelder, en op de verdieping
erboven was een tasruimte waar hooi werd opgeslagen. Deze vleugel moet Jan Dusink of een voorganger zo
hebben ingericht,  want voorheen  was in het  Huis geen boerenbedrijf  gevestigd.  Tegenwoordig bevindt zich
hieronder een extra kelder. Deze is volgens van Arragon in de oorlog gemaakt en dient nu als provisiekelder. De
huidige grote zaal was opgedeeld in drie vertrekken, een indeling die al in de achttiende eeuw bestond. Dat blijkt
uit de indertijd door Anna Maria van Westerholt opgemaakte inventarislijst waarin de toestand wordt beschreven
ten tijde van het overlijden van haar man Riquin Ignatius Bentinck in 1737. De keukenkamer, een van de drie
vertrekken in de grote zaal, bevatte de monumentale schouw van 1637; op de tekeningen van Van Arragon zijn
bij de schouw nog een soort ovens te zien. De opkamer - de huidige bibliotheekkamer - is altijd ongewijzigd
gebleven, maar de andere door Anna Maria genoemde vertrekken zijn moeilijker te benoemen door de latere
aanpassingen van Johan Zegers.

Direct boven de grote zaal bevindt zich nu de woonkamer met een vloeroppervlak gelijk aan dat van de grote
zaal. Uit de tekeningen blijkt dat zich daar twee vertrekken en een overloop hebben bevonden en, boven het
huidige  trappenhuis,  ook nog twee vertrekken  met  een  gemeenschappelijke  stookplaats.  In  de noordvleugel
tekende van Arragon een koetshuis met stal. Die bestemming moet er door Johan Zegers aan zijn gegeven toen
hij de tweede poortdeur in deze vleugel liet aanbrengen. Merkwaardig genoeg ontbreekt op de gedetailleerde
tekeningen een trap naar de verdieping en naar de zolder. De trappentoren, die zich in de tijd van Bentinck nog
aan  de  noordwestkant  van  de  hoofdgevel  bevond,  werd  door  Johan  Zegers  na  zijn  aankoop  van  het  Huis
afgebroken. Er moeten houten trappen in het gebouw voor in de plaats zijn gekomen, vermoedelijk uitkomend
op de overloop van de verdieping, want het is moeilijk voorstelbaar dat de verdieping niet via een trap bereikbaar
zou zijn geweest. Maar bij de opmetingen was van die trappen niets meer te vinden.

Op 17 februari 1942 verkocht barones Van Heeckeren van Wassenaer het Huis met ongeveer drieëneenhalve
hectare aan de enkele maanden daarvoor door Van Heek opgerichte Stichting tot instandhouding van het Huis te
Brecklenkamp. In de oprichtingsakte is te lezen dat Arnold van Heek in z’n eentje het stichtingsbestuur op zich
zou nemen en dat hij na zijn dood zou worden opgevolgd door zijn vrouw Welmoet. De Oudheidkamer Twente
kreeg een eervolle taak toegewezen waardoor deze vereniging een bijzondere band met het Huis kreeg. Na het
overlijden van Welmoet zou het bestuur worden uitgebreid tot drie personen die door de Oudheidkamer moesten
worden benoemd. Toekomstige statutenwijzigingen moesten door de Oudheidkamer worden goedgekeurd. De
instandhouding  van  het  Huis  leek  verzekerd  te  zijn.  Boven  op  dit  alles  liet  de  barones  ook  nog  in  het
koopcontract  vastleggen  dat  de  koper  de  plicht  had  het  Huis  zodanig  te  doen  restaureren  en  daarna  te
onderhouden dat het van verder verval bespaard zou blijven. Maar Arnold van Heek is natuurlijk nooit anders
van plan geweest.

Op 3 juni 1942 vaardigden de Duitsers een bouwverbod uit. Met ingang van 1 juli moesten alle bouwprojecten
worden stopgezet; bij overtredingen zouden zware straffen volgen. De jongste dochter van Arnold van Heek,
Mechteld, weet te vertellen dat, ondanks het bouwverbod, de restauratiewerkzaamheden toch werden voortgezet,
zij het dat aannemer Ludden de opdracht kreeg om zo langzaam mogelijk te werken en vooral niet de aandacht te
trekken. Eind juli 1943 maakte Jan Herman opnieuw een pentekening vanuit een gezichtspunt ten zuidoosten van
het Huis. Daaruit blijkt duidelijk dat er inderdaad is doorgewerkt: de dakkapellen aan de achterzijde zijn zijn al
zichtbaar en ook alle nieuwe kruiskozijnen zitten erin. Linksboven op de tekening staat: ‘Brecklenkamp tijdens
herstel 28 Juli 1943’. Door de ruïneuze staat waarin het Huis verkeerde, maar zeker ook door de verborgen
ligging – het hele terrein was overwoekerd door struikgewas en de weg ernaartoe was toen nog een karrenspoor -
ontsnapte het aan inbeslagname, een lot dat in oktober 1944 bijvoorbeeld wel de school in Lattrop trof. 

Vanaf 1942 was de oorlog in de lucht steeds heviger geworden. Het gebied rond Denekamp en Nordhorn lag in
de aanvliegroute van Engeland naar  doelen in Duitsland en de Duitsers hadden overal  in de omgeving hun
jachtvliegtuigen  gestationeerd.  Begin  1944  hadden  de  voortdurende  luchtgevechten  en  beschietingen  zo’n
omvang genomen, dat de toenmalige Denekampse NSB-burgemeester zich in ging spannen om versterking van
de luchtbescherming te krijgen. 

Op 4 april 1945 werd Noordoost Twente door de Engelsen bevrijd en direct daarnaa werd de restauratie van het
Huis met volle kracht hervat. Christine Cromhoff-van Heek, dochter van Arnold van Heek, herinnert zich de
periode na de bevrijding nog goed. De familie bezocht het Huis regelmatig en het werk vorderde gestaag. In
augustus 1945 bracht Christine samen met een vriendin geruime tijd op het Huis door. Het tweetal beleefde er tal
van avonturen en deed daar boeiend verslag van in een keurig verzorgd schriftje met grappige aquarellen.  Ze
begonnen met het inrichten van ‘de gezelligste kamers ter waereld ooit gevonden’. De ‘joffers van het kasteel’
trokken meer belangstelling dan hun lief was, maar uit de aantekeningen blijkt dat ze daar goed tegen waren
opgewassen en dat ze niet voor een kleintje vervaard waren.
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Het achterzijde van het herstelde Huis in 1946. Foto vanuit noordoosten. 

In de herfst van 1946 was de restauratie klaar. Het resultaat is te zien op een reeks prachtige zwart-witfoto’s
gemaakt door meester Dingeldein; het Huis staat er krachtig maar sober bij, met schone baksteen en natuursteen,
blank gelakt en geolied hout en zo te zien weer goed voor eeuwen. De restauratie had op buitengewoon degelijke
en  zorgvuldig  ambachtelijke  wijze plaatsgevonden.  De Diepenheimse architect  Johans  Kreek  associeerde  in
1991 de werkwijze met de laat negentiende eeuwse architectuuropvatting omtrent waarheid in materiaalgebruik.
Eerdere critici  hadden er  het  etiket  historiserend op geplakt.  Daarmee werd de succesvolle  reddingsoperatie
echter  veel  onrecht  aangedaan.  Bij  een  historiserende  werkwijze  wordt  een  gebouw  met  opzet  zodanig
vormgegeven dat het er oud uitziet, hoewel dat niet zo is. Maar het Huis werd niet nieuw gebouwd en ook niet
ingrijpend  veranderd.  Het  aanzicht  zoals  dat  eertijds  was  geweest  was  geweest  werd  zoveel  mogelijk
teruggebracht en het gebouw behield zijn oorspronkelijke uitstraling. Hoewel aan de achterzijde drie dakkapellen
werden geplaatst naar ontwerp van Van Broekhuizen kwam het exterieur na de restauratie in grote lijnen overeen
met de toestand van voor 1882. Alleen de windvaan van Everhard Bentinck en Euphemia van der Marck kreeg
een nieuwe plaats - hij werd nu op het wachttorentje gezet – maar hij verfraaide, na een lange afwezigheid, wel
weer het aanzicht van het Huis.

De kruiskozijnen waarvan Heloïse Zegers  het binnenwerk had laten verwijderen en vervangen door Engelse
ramen werden gereconstrueerd naar het model van de nog aanwezige kruiskozijnen in de achtergevel. Op enkele
plaatsen werden wel nieuwe vensters aangebracht maar ook weer volgens hetzelfde model. Het klokkentorentje
dat rond de eeuwwisseling in de gracht was gevallen werd hersteld en de in de grachtbodem teruggevonden klok
van Herman Otto Bentinck uit 1787 werd weer aangebracht. Aan het zandsteen- en bouwsteenwerk werd vrijwel
niets  veranderd.  De  wapenstenen  in  de  gevels  bleven  ongewijzigd.  Veel  balklagen  en  vloeren  werden  uit
noodzaak vernieuwd maar de belangrijke elementen van het interieur  bleven behouden. Het plafond van de
opkamer en de schouw in dat vertrek, de grote schouw in de zaal uit 1637 en die van Riquin Ignatius op de
verdieping uit 1731 zijn er nog in al hun glorie. En aan deze restauratie is nog een andere belangrijke bijdrage
aan het Huis te danken: de fries van Johan Moerbecke en Anna van der Marck werd teruggevonden op een oude
put onder de vloer van de grote zaal.

Om de inspanningen van Arnold van Heek op juiste waarde te kunnen schatten moeten we het streven van de
regionalisten mee in ogenschouw nemen en in het bijzonder de drijfveren van deze tak van de familie Van Heek,
eigenlijk maar van enkele leden van die ene familie. De hang naar soberheid, romantiek en het zoeken naar
wortels leidde als vanzelf tot historisering, maar bij nadere beschouwing wordt een eigen vormgeving, een aparte
stijl zichtbaar. Arnold Enklaar, een kleinzoon van Arnold van Heek, herkent in de werken van de broers Van
Heek en hun zuster Bertha een zoektocht naar de identiteit van de streek en een streven naar authenticiteit. Dat
werd enerzijds veroorzaakt door een behoefte tot compensatie van het verlies van het oude landschap door de
lelijke industrie waarin zij zelf een centrale rol vervulden. Maar het had ook te maken met de wens om een eigen
gezicht te tonen aan zakenrelaties in het Westen, een profilering van de eigen authentieke en sobere cultuur in
Twente  en  de  Achterhoek  in  contrast  met  de  in  het  Westen  in  het  algemeen  getoonde  pracht.  Tegen  deze
achtergrond was de degelijke restauratie van het Huis te Breckelenkamp eigenlijk een na-ijlend hoogtepunt uit de
actieve periode van de broers. In de geschiedschrijving over de familie Van Heek wordt dit werk nauwelijks
genoemd. Aan een kant is dat verklaarbaar, want zonder de inspiratie van Jan Herman zou zijn jongste broer
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Arnold er waarschijnlijk niet toe gekomen zijn. Maar ook de afgelegen ligging moet ook een rol hebben gespeeld
bij de relatieve onbekendheid van dit werk; als het om publieke belangstelling gaat kan het Huis niet concurreren
met de nalatenschap van de familie van Heek in Enschede.

Arnold  van  Heek  en  zijn  vrouw  lieten  rechts  van  de  toegangsdeur  een  -  ook  weer  sober  vormgegeven  -
gedenksteen aanbrengen met de tekst:

RENOVATUM

1941-1946

A.H.v.HEEK

W.N.v.HEEK-

v.HOORN

Al tijdens de restauratie  was rekening gehouden met  de bestemming die het  echtpaar  voor ogen  stond:  het
gebouw moest een jeugdherberg worden. In 1946 werd het Huis met het omliggende terrein verhuurd aan de
Stichting Nederlandse Jeugdherberg Centrale (NJHC) voor een niet kostendekkend bedrag. Het beheer en de
exploitatie werden overgedragen maar het echtpaar Van Heek bleef de beschikking houden over de opkamer en
twee slaapkamers op de zolderverdieping. Op 23 november 1946 verrichte Arnold van Heek de opening in de
volledig gevulde grote zaal. De voorzitter van de Stichting Jeugdherbergen in Twente sprak zijn dank uit en
vertelde de aanwezigen dat het Huis door de moderne inrichting met centrale verwarming ook ’s winters zou
kunnen worden gebruikt voor het houden van conferenties, vergaderingen en bijeenkomsten van allerlei aard. De
burgemeester  van  Denekamp,  van  der  Heijden,  verklaarde  dat  een  afgestorven  plekje  nieuw  leven  was
ingeblazen. 

Enkele jaren daarna bleek hoezeer het Huis aan status had teruggewonnen, nadat het in de eerste decennia van de
twintigste  eeuw  bijna  verloren  was  gegaan.  De  verhoudingen  in  de  grensstreek  waren  door  de  Tweede
Wereldoorlog  jarenlang  verstoord  gebleven.  De  Nederlandse  bevolking  eiste  na  de  oorlog  vergelding  en
schadevergoeding en er werd voortdurend over grenscorrecties gesproken. Duitse boeren hadden grond moeten
afstaan aan hun Nederlandse collega’s die vroeger vaak hun noabers waren geweest, of waarmee ze in elk geval
goede betrekkingen hadden onderhouden. Allerlei ingewikkelde regels stonden een toenadering in de weg.

In 1950 namen de burgemeesters van Denekamp, Losser, Oldenzaal en Ootmarsum het initiatief om de eertijds
goede betrekkingen tussen Oost Twente en de graafschap Bentheim nieuw leven in te blazen. Op 17 oktober
vond er met dat doel een vergadering plaats op het Huis te Breckelenkamp. Aanwezig waren vertegenwoordigers
van de vier Twentse gemeenten en van de gemeenten Nordhorn, Bentheim, Schüttorf en Gildehaus. Verder was
er de Nederlandse consul te Emden, de directeur van de Provinciale Overijsselse VVV en een vertegenwoordiger
van  de  graafschap  Bentheim.  Er  werd  over  allerlei  zaken  gesproken  en  de  sfeer  was  uitstekend.  Het  hele
gebeuren  was  een  belangrijk  statement  ter  ondersteuning  van  een  spoedige  terugkeer  naar  normale
verhoudingen. Een van de punten van bespreking was het herstel van de relaties tussen Nederlands en Duits
Breklenkamp.

Het was duidelijk dat de NJHC met de Breckelenkamp een van de mooiste jeugdherbergen van Nederland had
gekregen. Een nieuwe fase in de geschiedenis van het Huis was aangebroken. Niet eerder had het te maken
gehad  met  zoveel  bezoekers,  met  zoveel  ongekende  en  voortdurende  drukte.  Het  bracht  de  noodzaak  van
ingrijpende en ontsierende voorzieningen met zich mee om allen veilig te kunnen huisvesten en van de eerste
behoeften te voorzien. Met de nieuwe bestemming werd een hoogstaand en sympathiek doel nagestreefd dat
velen vreugde heeft gegeven, maar uiteindelijk zou die bestemming voor het Huis een te zware belasting blijken.
Bron:www.brecklenkamp.nl.

De steen op het Buurserzand
De plek waar de markesteen in het Buurserzand staat is een beetje vreemd en anders dan de omgeving. De plek
ligt wat hoger en heeft iets rommeligs. Heeft er een huis gestaan? Is het een oude landweer? Als iets duidelijk is
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over de steen in het Buurserzand dan is het dat het allemaal niet erg duidelijk is. Toch is het wel een aardige
geschiedenis.

Iedereen is het er over eens: de steen is in het Buurserzand terechtgekomen door toedoen van de Enschedese
textielbaron Van Heek. Maar op de kadastrale kaart van 1832 staat op deze plek al een steen, zonder naam of
nummer, alleen 'Steen'. De steen staat op de grens tussen de marken Buurse en Haaksbergen/Hones. De marke
Buurse  is  in  1845  opgeheven.

Van  Heek  zou  de  Kattestaartpaal  overgeplaatst  hebben  naar  het  Buurserzand.  De  Kattestaartpaal  staat  iets
noordelijker.  Op  de  kadastrale  kaart  uit  1832  is  hij  beschreven  als:  Driekanten  stenen  paal  genoemd  de
Kattenstaarts Paal. Ook in stukken van gemeente Haaksbergen uit 1825 komt de beschrijving van de driekantige
Kattestaartpaal  voor.  De  paal  staat  op  het  punt  waar  de  marken  Buurse,  Hones  en  Usselo  bijeenkwamen.
Vandaar de drie kanten. Als de steen in het Buurserzand eigenlijk de Kattestaartpaal is, dan is het in ieder geval
niet de oorspronkelijke driekanten steen want hij is vierkant.

De tegenwoordige Kattenstaartpaal is ook niet driehoekig. Het is waarschijnlijk van oorsprong helemaal geen
markesteen maar een dorpel van een oude boerderij. De steen heeft namelijk één volkomen gladgeslepen (of
afgesleten) kant. Er heeft jarenlang helemaal geen steen gestaan op deze plaats. 

Bij  het  opheffen van de marken aan het  eind van de negentiende eeuw werd de gemeenschappelijke grond
toegewezen  aan  de  rechthebbenden.  Dit  veroorzaakte  een  stortvloed  aan  bezwaarprocedures.  Om  deze  te
bekostigen  werden  delen  van  de  gemeenschappelijke  gronden  verkocht  via  openbare  veilingen.  De
grootindustriëel J.B. van Heek kocht op deze veilingen veel grond waaronder het kale en ledige Buurserzand.
Het gebied was eeuwenlang gebruikt om turf te steken, hout te kappen en schapen te weiden. Er was weinig over
van de oorspronkelijke begroeiing. Van Heek was zeer geïnteresseerd in het Twentse landschap en de cultuur.
Hij vatte het plan op om van het Buurserzand een openluchtmuseum te maken. Er zouden bouwsels moeten
komen die op een boerenerf thuishoren zoals een bakspieker, een bijenschuur of een wagenschuur. Ook zouden
er landbouwwerktuigen en dergelijke te zien zijn. Hij redde bijvoorbeeld Wissinks Möll, een bijzondere molen,
van de sloop en liet deze in 1921 verplaatsen naar het Buurserzand. Ook de Bommelas, een oude boerderij, kreeg
een plaats in het Buurserzand. Waarschijnlijk was de paal die in 1832 nog op de kaart stond in 1920 al lang
verdwenen. Van Heek heeft de Kattestaartpaal verplaatst naar het Buurserzand en deze geplaatst op de plek waar
van oudsher al een steen had gestaan. Op de plek van de Kattestaartpaal is daarna pas na jaren een vervanger
geplaatst.  Helaas  overleed  Van  Heek  in  1923.  Van  een  Openluchtmuseum is  verder  niets  gekomen.   Zijn
erfgenamen schonken het Buurserzand aan Natuurmonumenten in 1929. De steen en de Bommelas staan er nog.
De molen is in 1972 afgebroken en in 1982 teruggezet op zijn oorspronkelijke plek in Usselo.

De Kielweg, is genoemd naar Kielgraads. Geen belangrijke hotemetoot, maar een in 1867 geboren kluizenaar die
eigenlijk Gerardus Wegdam heette. Een luisterrijk type die hier aan de Kielweg half onder de grond in een hut
woonde. Hij scharrelde zijn kostje bij elkaar als dagloner en bezat een stuk of dertig kippen, waarvan hij de
eieren  in  de  omgeving verkocht.  Hij  was  ook muzikaal  en schnabbelde  wat  bij  met  zijn  trekharmonica  en
eigengemaakte liedjes. Toen hij een jaar of zestig was, werd hij twee keer overvallen, wat hem zo aangreep dat
hij  door  tussenkomst  van  de  burgemeester  kon  worden  opgenomen  in  een  verzorgingstehuis.  Alhoewel  de
verkeersdrukte, zeker in deze omgeving, in die tijd nog niet veel voorstelde, overleed hij in 1937 na overreden te
zijn door een auto.

De Harrevelder schans
De Harrevelder (Haarvelder) Schans ten westen van Buurse, tussen de Buurserbeek en de Buurserstraat, is een
vervallen vierhoekige, gebastionneerde schans, waarschijnlijk daterend uit omstreeks 1590.

Schansen zijn oude militaire verdedigingswerken. Ze zijn opgebouwd uit aarde en hebben gewoonlijk vier, vijf
of zes hoeken. De Harrevelderschans is één van de weinige oude vestingwerken in Nederland die een vierpuntige
opbouw  met  zogenaamde  'halfbastions'  hebben.

De schans is rond 1590 (Tachtigjarige Oorlog) opgeworpen in opdracht van de Staten-Generaal. Ze beheerste
een handelsweg die van Munsterland hierlangs naar Deventer liep. De Buurserbeek voorzag de gracht van water.
Over  de  gracht  lag  waarschijnlijk  een  ophaalbruggetje.

In het Monumentenjaar 1976 is de schans gedeeltelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. De gracht werd
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uitgediept en de binnenplaats vrijgemaakt van begroeiing. De eiken en de jeneverbessen die op de wallen groeien
bleven gespaard. De wallen kregen hun oude vorm terug.

De Staten Generaal laten in 1590 de Harrevelderschans graven om het handelsverkeer tussen plaatsen in het
Bisdom Munster, zoals Coesfeld en Deventer te controleren. De schans ligt midden in vijandelijk gebied. Twente
en  Salland  zijn  nog steeds  in  Spaanse  handen.  Maar  de  bevrijding staat  voor de  deur.  De Staten Generaal
veroveren in 1591 Deventer en Zutphen. Ook pakken zij de vijand in Enschede aan. De uit Italie afkomstige
Mendo wordt met tweehonderd soldaten in een hinderlaag verslagen. Maar pas in 1597 verovert prins Maurits
Bredervoort, Groenlo, Enschede, Ootmarsum en Oldenzaal.

De Staten 

In  het  heidegebied  van  Haaksbergen  bevindt  zich  dus  een  schans  uit  de  Tachtigjarige  Oorlog.  Het  is  een
eenvoudige  veldschans  met  vaste  afmetingen,  ook  wel  Duitse  schans  genoemd.  In  de  Tachtigjarige  Oorlog
(1568-1648)  kwamen  de  Nederlanden  in  opstand  tegen  de  katholieke  Spaanse  overheersers.  Het  was  een
vestingenoorlog, waarin schansen een belangrijke rol speelden. 

De Haaksberger  schans  is  aangelegd  aan  de  toenmalige  handelsweg naar  Duitsland,  langs  de  Buurserbeek.
Strategisch  was  dat  een  goede  plek.  De  schans  maakte  geen  onderdeel  uit  van  een  verdedigingslinie  met
meerdere schansen. Verscheidene namen doen de ronde: Warvelderschans, Statenschans, Tilly-schans (naar de
veldheer Tilly, die slag leverde net over de grens). Dat het Harrevelderschans is geworden, komt waarschijnlijk
door een foute vermelding op een landkaart.

Uit de Tachtigjarige Oorlog zijn er geen meldingen van oorlogshandelingen bij de schans. Mogelijk heeft een rol
gespeeld  dat  Haaksbergen  geen  vestingstad  was.  In  deze  oorlog  draaide  het  vooral  om  het  innemen  en
verdedigen van vestingen, bijvoorbeeld Groenlo. Er is een verslag uit 1581 over gevechten in Goor, waarbij de
Spaanse troepen onder leiding van Maarten Schenk vanuit  Haaksbergen kwamen om een schans in Goor te
heroveren. De weg langs Haaksbergen wordt ook genoemd in het verslag dat prins Maurits maakte van zijn
veldtocht in 1597. Daarin beklaagde hij zich over de slechte staat waarin de weg verkeerde. Voor hem was dat
reden om een andere route te kiezen, over Vreden. Bij de schans bij Haaksbergen kwam hij dus niet.

De  grondvorm  van  de  Harrevelderschans  is  vierkant.  Het  is  een  eenvoudige  schans  uit  het  boekje,  een
veldschans, ook wel Duitse schans genoemd, met op elke hoek een halfbastion. Deze bastions waren uitbouwen
om te voorkomen dat vijandige soldaten bij een aanval dekking konden zoeken tegen de wal van de schans.
Vanuit de bastions kon de buitenzijde van de wal worden overzien en beschoten.

Bij bodemonderzoek zijn diverse vondsten gedaan: musketkogels, oude munten van landvoogd Albrecht van
Oostenrijk en zijn vrouw Isabella, dakpanresten en ook resten uit de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitsers hier
luchtafweergeschut  hadden  geplaatst.  De  laatste  "oorlogshandelingen"  vonden  plaats  tijdens  de  Open
Monumentendag van 2009, toen leden van de Grolsche Compagnie de Tachtigjarige Oorlog naspeelden. Thans
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is  de  Harrevelderschans  eigendom  van  de  Vereniging  Natuurmonumenten.  In  1976  is  dit  natuurmonument
gedeeltelijk in oude glorie hersteld. De gracht is toen uitgediept en op de binnenplaats zijn bomen gekapt om de
vorm beter in beeld te kunnen brengen. Het is een toeristisch punt in het fraaie natuurgebied aan een zijweg van
de Buurserstraat,  iets buiten de bebouwde kom van Haaksbergen.  Die zijstraat  is  naar  de schans genoemd:
Schansweg. De gedeeltelijk gerestaureerde schans lag langs de handelsweg naar Duitsland. Maar omdat de weg
in slechte staat was en Haaksbergen geen vestingstad, ontkwam de schans aan oorlogshandelingen. Het adres is
Buurserstraat 7480 AA Haaksbergen (Harrevelder Schans a/d Buurserstraat). Het gebied was erg uitgestrekt en
leeg en werd daarom Siberië genoemd.

De Grolsche Compagnie
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Harrevelderschans uit 1590
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De eerste verharde wegen
De eerste verharde wegen in Twente rond 1830 lieten Enter links en rechts liggen. De ene route liep van Zwolle
over Raalte naar  Wierden, Almelo en verder.  De andere route liep van Deventer  over Holten en Goor naar
Enschede. Enter moest nog even wachten op de eerste verharde weg. Bij Koninklijk Besluit van 20 januari 1854
werd besloten om een “kunstweg van kortgeslagen keyen” volgens de bewerking van Mac Adam aan te leggen
van Ommen over Hellendoorn, Nijverdal, Rijssen en Enter tot aan de Keistraat in Goor. Het gedeelte van Rijssen
naar en door Enter zal 'klinkertweg' worden.

John Loudon Mac Adam (Ayr (Ayrshire, Schotland), 21 september 1756 - Moffat (Dumfriesshire), 26 november
1836) was een  Schots ingenieur die bekend werd door het  ontwikkelen van de zogeheten  macadamweg, de
voorloper van asfaltwegverharding.

Mac Adam bracht drie verschillende lagen steenslag over elkaar. “In de zomer van 1854 is men bezig met de
aarden baan tussen Rijssen en Enter en tussen Goor en Enter met het verbrijzelen der keyen”. Zo’n wegstrook
werd dan minstens een maand afgesloten voor voer- en rijtuigen en voor het vervoer van vee. Het verkeer moest
zijn eigen weg dan maar zien te vinden. De aanleg was allemaal handwerk en leverde daardoor werk aan veel
mensen. In 1859 was de hele weg klaar. Tien jaar later kwam de grintweg van Wierden naar Enter gereed en was
ook een macadamweg geworden. In de kom van Enter was deze weg verhard met klinkers, aansluitend op de
kunstweg van Ommen naar Goor. Toen het gemotoriseerde verkeer begin 1900 op gang kwam bleek dat deze
wegen erg kwetsbaar waren en veel onderhoud vergden. Met de komst van de auto’s kwamen overigens ook de
eerste verkeersborden in Enter. Het waren er drie met het opschrift “maximum snelheid voor auto’s twaalf km
per uur”. Ze stonden aan het begin van de bebouwde kom vanaf Wierden, Rijssen en Goor.

De wegen naar Ypelo, Bornerbroek en Delden waren nog steeds slechte zandwegen. In 1917 wil de provincie
een klinkerweg aanleggen van Enter over Bornerbroek naar Borne. Met de gemeente Wierden wordt overleg
gepleegd over het te volgen tracé. Al snel blijkt dat hierover in Enter ernstige meningsverschillen bestaan. De
ene groep rond Ter Keurst wil de weg over de Keurstbrug door Ypelo richting Bornerbroek en de andere groep
wil de weg aanleggen over de Langevoortsbrug,  in wat later de Bornerbroekseweg zal heten, maar dan nog
'Middenweg'  genoemd  wordt.  Een  argument  van  de  groep  Ter  Keurst  was  dat  voor  de  aanleg  over  de
Langevoortsbrug  'kolossale'  hoeveelheden  zand  nodig  waren  om  de  weg  in  tijden  van  hoge  waterstand
begaanbaar te houden. Daar hadden ze een punt want toen de weg later toch over de Langevoortsbrug werd
aangelegd moest hier en daar een zandbed van anderhalve meter komen. De weg kreeg in de volksmond dan ook
de naam “ ’n Hoog’n Diek” en de “Hoge Brugge”.

Maar voor het zover was sleepte de discussie zich van 1917 tot 1932 voort. De crisisjaren zorgden eindelijk voor
de aanleg in het kader van de werkgelegenheid. De weg naar Bornerbroek kwam er evenals de weg door Ypelo
naar Wierden; allemaal klinkerwegen. Ook de klinkerweg naar Delden kwam er zij het dat deze weg eindigde bij
de dikke beuk achter “Binnen-Gait”, want Delden was van mening veranderd en legde het vervolg van deze weg
niet aan. In 1935 werd de grintweg naar Goor de eerste weg in Enter waar asfaltbeton werd toegepast. Op de
grindweg werd eerst  een  laag fijne steenslag aangebracht  dat  met bezems zo vlak mogelijk  verdeeld  werd.
Daarna werd er verhitte teer over gegoten en tot slot werd dit mengsel gewalst.
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Wierden 

De Brink van het Loo. Erve ’t Sweerink

Als meest noordelijke van de boerderijen aan de brink van het Loo ligt 'Het Swerink', als Swederink genoemd in
het schattingsregister van 1475. In het Vuurstedenregister van 1682 heet het Swierink en in het register uit 1752
wordt als eigenaar van dit erf Spijker genoemd. Het Swerink - benoemd naar de mansnaam Swier of Sweer – is
tijdens de Volkstelling van 1748 bewoond door Jan en Jenne Sweerink met hun kinderen Hendrikjen, Jan en
Gerrit  en Marijken en een inwonende Maria Sweerink. De boerderij  die vroeger schuil ging achter de grote
schöppe van 'Het Heerdink' is rond 1875 afgebrand en wat dichter naar de weg herbouwd. Aan het begin van de
vorige eeuw was 'Het Swerink' bewoond door een familie Berkel, Janna Berkel huwde met Hendrik Kiekebeld.
Hendrik  was  afkomstig  uit  Diepenveen  en  rond  het  jaar  1875 naar  Wierden  gekomen.  Het  erve  was  toen
eigendom van ene Steehouwer uit Apeldoorn. Als deze Steehouwer op zijn jaarlijkse tocht was om de pacht te
innen  dan  werden  bij  de  Swerinkboer  de  mooie  kopjes  en  glazen  voor  de  dag  gehaald.
Ook werden er op ’t Swerink schapen gehouden, meestal werden ze door de kinderen of door opa of ook de boer
zelf gehoed in het Wierdense veld of de Venne Weuste. De zoon van Hendrik Kiekebeld, Herman huwde in
1934 met Janna Waalderink. Herman heette in de Noaberschop SwerinkHerman. Ze kregen drie kinderen Jan,
Johan en Hennie. Jan en Johan wilden de boerderij niet voortzetten dus bleef Hennie, de jongste, over om boerin
te worden op het Swerink. Hennie trouwde in 1968 met Johan Morsink afkomstig uit het Enterbroek. Zij kregen
vier kinderen, Albert Jan, Marjanne, Gerwin en Hanneke. Albert Jan is thans de boer op het Swerink. Albert Jan
trouwde in 2003 met Henriette Schottert. Samen met hun drie kinderen, Rosanne, Irma en Thijmen wonen en
werken ze op de boerderij.
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De Brink van het Loo. Erve ’t Noltes

Blijkens de Volkstelling van 1748 liggen er op het Loo tegenover 't Swerink en 't Heerdink niet minder dan drie
katersteden  die  alle  zijn  bewoond  door  families  die  Noldes  heten.
Het is waarschijnlijk dat de twee eerstgenoemde familie in het huis woonden zo we dat op bijgaande foto zien
genaamd het Noltes. Het huis was tot het begin van vorige eeuw een dubbel boerenwoonhuis echter met een
gemeenschappelijke deel. Dat laatste was wel nodig omdat men anders te weinig ruimte had om met de hand te
dorsen.
Dat het Noltes twee woonkanten, welke ook wel twee eggen werden genoemd, werd bewezen door het feit dat
het twee weefkamers had. Ook had het huis toen nog wanden welke bestonden uit vlechtwerk bepleisterd met
leem.  De  zuidwestkant  werd  bewoond  door  Berend  en  Geesken  Noldes  met  hun  kinderen  Harmken,  Jan,
Geesken  Gerriet  en  Klaas.
In de nooroostelijke egge zullen toen Jan en Maria Noldes gehuisd hebben met hun kinderen Jan, Gerrit  en
Jannoaken  met  als  inwonende  Jenneken  Noldes,  een  oude  vrouw.
De derde katerstede die wat verder op naar het Hexel lag is in 1748 bewoond door het echtpaar Egbert en Maria
Noldes  met  hun  kinderen  Aaltje,  Herman  Jan  en  Janna.
De huizen welke eertijds hier stonden zijn allemaal afgebroken en er is nieuwbouw gepleegd.

’n Dikken, Hoge Lucht

Tot  de  mogelijk  oudste  en  riantste  boerderijen  op  de  Hoge  Lucht  kan  zeker  boerderij  'n  Dikken  worden

gerekend.  In  een van de 'stekbeane'  bevond zich het  jaartal  1661. In  het  vuurstedenregister  van 1675 is de

bewoner Hermen Sijmons en in 1748 - vijfenzeventig jaar  later Hendrik Eshuis.  De familie Eshuis heeft  er

generaties  lang  gewoond  en  daarna  de  familie  van  der  Kolk.  Deze  familie  betrok  in  het  kader  van  de
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'ruilverkaveling Wierden' een boerderij in het Wierdense veld.  Tot het erve 'n Dikken' behoorden vroeger vele

landbouw en weidegronden. Ook op 'n Dikken werd geweven: gewoon plat linnen. Dikkens Eibert was de laatste

thuiswever op de Dikkensboerderij. Direct achter de fabriek van Höfkes, ooit behorend tot de gronden van ‘n

Dikken, lag de pannekoeksmaat. De belt daarachter heette de 'eekne riezen'. Er gaan verhalen dat die belt alleen

bereikbaar was via een moerasbrug van takkebossen, echter,  zeker weten doen we het niet; wel dat  het een

moerassig gebied was. In de verdere ontwikkeling van Wierden werd de boerderij een dorpsboerderij. Het werd

in  de  jaren  zeventig  van  de  vorige  eeuw  het  centrum voor  'Youth  for  Christ'.  Op  3  augustus  1993  is  de

monumentale boerderij afgebrand; opnieuw een monument verloren gegaan in Wierden.

Ondanks dat verzekeringsgelden voor handen waren is het pand niet herbouwd. Een andere bestemming voor de

kavel, aanleg van Tenniscentrum Beukersweide en parkeergelegenheid voor de sporthal en het zwembad, gaven

de letterlijke doorslag om niet te herbouwen.

Uitspanning De Schaapskooi

Rond de vorige eeuwwisseling liet ondernemer H. van der Elst van de Wierdense Wasserij een schaapskooi

bouwen. Een bijzonder gebouw in een Indische bouwstijl. Voor Twente en Wierden was het een zeer bijzonder

gebouw  in  een  stijl  die  we  hier  niet  gewend  waren.  Van  der  Elst  zag  wel  brood  in  de  schapen:  wol  en

schapenkaas waren niet te versmaden. Rond 1920 liet van der Elst de schaapskooi verbouwen tot woonhuis.

Albertus van Manen werd de huurder van het verbouwde pand en liet er een café bij aanbouwen en later nog een

filmzaal. Het was het begin van een korte bloeiperiode van de uitspanning. Op zaterdag en zondagavonden kon

er worden gedanst. Honderden jongeren uit Wierden en wijde omgeving kwamen in de weekeinden naar 'De

Schaapskooi'. De muzikale inbreng gebeurde door een piano en een groot pijporgel. Nog meer bezoekers trok de

uitspanning  met  haar  speeltuin  in  de  vroegere  schapenweide.  Een  speeltuin  met  een  draaimolen,  wipwap,

glijbaan en een schommel. Voor vijf cent kon er op een pony en een ezel worden gereden. De al wat oudere

jeugd vermaakt zich in de aangelegde doolhof. Echter de Wierdense gemeenteraad zag het geheel met lede ogen

aan en verbood de dansavonden. En dat was de doodsteek voor Van Manen's uitspanning. In 1927 vertrok hij uit

Wierden. Er werden nadien door meerdere horecaondernemers enkele avonden met ontspanning aangeboden,

echter in 1935 viel het doek en werd de uitspanning opgeheven. De grond en opstallen werden verkocht aan de

gebroeders  ten  Doeschate  uit  Bentelo.  In  de  mobilisatietijd  werd  het  Friese  bataljon  er  in  gehuisvest.  De

manschappen in het  voormalig café en de officieren in het  woonhuis van de familie Oostlander.  Het gehele

gebouw was  namelijk  verbouwd tot  twee woningen.  Oostlander  op zijn  beurt  kreeg  in  1949 inwoning van
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Herman en Tonnie Korenromp. De familie Anton en Marie Telgenkamp kwam erbij in wonen. Toen Korenromp

verhuisde kwam Theo Broens er wonen. Op 14 juni 1967 was het gedaan met de Schaapskooi. Als gevolg van

kortsluiting ontstond er brand en die legde het gehele complex in de as. In december 1967 zijn de restanten

gesloopt . De Schaapskooi was daarmee voorgoed historie. Op dit moment is er de plek de Stoeterij en Manege

van Jogé Nijhof gehuisvest.

De Wever, ofwel erve Aaltink, ofwel Dinahoeve

Ongeveer op de plaats waar de Huurne aansluit op de Kippershoek ligt 'de Wever'. De Wever lag aan de Götte;

een waterafvoerleiding langs de zuidoost van het grafveld tot eind 1800, die in de volksmond de Götte werd

genoemd. Op oude kaarten werd het ook wel de Huurenergoot genoemd. Men heeft waarschijnlijk niet hebben

geweten of vermoed dat het af te graven deel oude dodenakker betrof. Zo ze zeiden kregen ze wel eens een

smerige pot voor de schop, dit ontlokte dan vaak de oneerbiedige opmerking 'wie zoll toch den ooln breurselpot

in de groond hemne stopt'. Slechts enkele potten en urnen hebben het overleefd. Achteraf hebben deskundigen

kunnen vaststellen  dat  deze  dodenakker  in  gebruik  moet  zijn  geweest  al  voor  en rond het  begin  van  onze

jaartelling. Het erve moet hetzelfde zijn als de omstreeks 1750 genoemde Caterstede Aaltink. In de Bentheimer

stenen put voor de boerderij  staan de initialen gebeiteld  van de echtelieden  die toen de put is  geslagen  de

boerderij  bewoonden: J.H.G.J Geerling en D.A., Dina Aaltink met daaronder het  jaartal 1748. De Geerlings

hebben er tot in het zesde geslacht gewoond. Bij onvoldoende bestaansmogelijkheden legde men zich toentertijd

op de huisnijverheid toe, zoals het weven. Toen het huisweven door de opkomst van de textielfabrieken niet

meer lonend was, begonnen de Geerlingsjongs met een zandvaarderij.  Enigszins bizar: In de nacht van vrijdag

18 juni op zaterdag 19 juni 1976 werd de laatste Geerling, Derk Geerling, op deze locatie op beestachtige wijze

vermoord. Het huis wordt thans bewoond door de familie Heutink.

Oude veldnamen zijn bij voorbeeld, naast Dasselaarshoek en Klumpershoek: De Kölke, De Jentmoat, ’n Goarn,

De Holtpiepe, Janninksmoat en Zandinkskaamp. En oude boerderijnamen in de directe omgeving zijn: Staman

(of:  Ten Stae,  Ten  Stade,  Stathues),  de  Wasseri’je,  Dina  Hoeve of  Aaltink (Altinck,  Altingh),  Ghervelding

(Gierveld),  Fliercamp,  de  Wever,  Klumper,  Dasse(l)man,  Beverdam,  Haerboer  (Ter  Haer)  en  Hesselink

(Hesseling).
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Hotel 'De Zwaan'  kan bogen op een lange en rijke historie als logement en mogelijkheid om de paarden te

verversen. Het stond in vroeger tijden bekend onder de naam 'Het Schottenhuys'. Liggend aan de heirweg van

Deventer  naar  Duitsland. Reeds in 1682 wordt het in historische registers genoemd, met als eigenaar Gerrit

Nijhoff . Waarschijnlijk heeft deze familie 'Het Schottenhuys' lange tijd in bezit gehad. In 1834 wordt er tol

ingesteld, waarvan de baten ten goede kwamen aan de Graaf van Rechteren Limpurg in Almelo. De tolboom

wordt in 1860 verwijderd. Een restant is bewaard gebleven in Huize Almelo, de woonplaats van Graaf van

Rechteren Limpurg. De laatste Nijhoff die eigenaar is van het pand is Schotten Dolf, Adolf Hendrik Nijhoff,

geboren  op  17  oktober  1850.  Deze  krijgt  in  1882 de  vergunning  op  naam.  Schotten  Dolf  overlijdt  op  20

december 1918. In 1919 laat Willem Altena, geboren in 1888, een tiental meters verderop een nieuw gebouw

neerzetten. Altena wordt in 1921 opgevolgd door Paul Krommendijk, geboren in Wijhe in 1898. Deze laat het

pand enkele jaren later uitbreiden met een kleine zaal welke bij 'De Zwaan' wordt aangebouwd. In 1960 wordt

het  pand  fors  uitgebreid  met  een  feestzaal  en  die  zaal  wordt  in  1976  nog  eens  uitgebreid.  Jan  en  Trees

Krommendijk hebben dan inmiddels in 1956 de zaak overgenomen. Menig Wierdens bruidspaar heeft hier zijn

bruiloftsfeest gehouden. In 1988 neemt het echtpaar Krommendijk het besluit met de zaak op te houden daar er

geen opvolging kan plaats vinden. De Gemeente Wierden koopt het gebouw en laat het in 1995 slopen om er

door  Projectontwikkelaar  Weghorst  Makelaardij  winkels  en  appartementen  te  laten  bouwen:  het  huidige

Tolgaarde.
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In het bevolkingsregister van 1869 staat de in 1815 geboren kastelein Kobus Roberg als Tapper genoteerd. Als

deze in 1870 overlijdt, gaat  zijn cafévergunning over op zijn vrouw Geertjen Telman tot ook deze in 1890

overlijdt. Hierna wordt het café tot 1 november 1891 waargenomen door Hendrik Wilharms. Vanaf november

1891 gaat  de drankvergunning over op Jannes Meijer,  geboren  in  1851,  tapper  van beroep en gehuwd met

Egberdiena  Berkel.  In  mei  1924  neemt  hun  zoon  Gerrit  Jan  het  café  over.  Gerrit  Jan  Meijer  werkte  als

losarbeider en zijn vrouw moest overdag de klanten bedienen. Zo nu en dan kreeg ze daarbij hulp van haar zoon

Berend. Berend was werkloos en pachtte het café De Schaapskooi van een brouwerij. Er was echter in die jaren

geen droog brood te verdienen. Meijer deed daarom in 1939 vrijwillig afstand van de vergunning. Gerard Peeze

huurde samen met zijn vrouw Mina het café en zette de zaak voort. Garrat (dialect voor Gerard) lustte zelf ook

graag een borrel. Men zegt wel eens dat hij de beste klant in z’n eigen zaak was! Gezondheidsproblemen en

ouderdom waren er de oorzaak van dat Peeze het café in 1961 moest verlaten. De cafévergunning van het café

ging over op Het Anker. Het café werd overgenomen en voortgezet door mevrouw Spenkelink. Ze behaalde de

benodigde diploma’s ten behoeve van de vergunning. In 1971 werd het café en woonhuis verkocht aan het Rijk

in verband met de verbreding van de Aadorpsweg. Hiervoor werd het dan ook afgebroken.

De  afgelopen  weken  heeft  sloopbedrijf  Rijssense  Gebouwen  Sloperij  (RGS)  bijna  alle  woningen  in  de

Smeijerskampstraat  gesloopt.  De  straat  in  de  volksmond  ook  wel  bekend  als  'De  Bouw'  begint  aan  de

Rijssensestraat en houdt op bij de Stamanstraat. Aan de zijde van de Rijssensestraat is aan beide kanten een blok

gespaard. Dit zijn gemeentelijke monumenten. Deze woningen zijn gerestaureerd en in de oorspronkelijke staat

van 1921 terug gebracht.  De naam Smeijerskamp komt van het erve De Meijer. Ofwel op de kamp van de

Meijer.

In september 1919 verzocht de Woningbouwvereniging Beter Wonen aan de gemeenteraad om vergunning tot

het bouwen van tweeendertig zogenaamde arbeiderswoningen. De woningbouwvereniging kreeg een voorschot

op de bouwkosten van 216950 gulden. De bouw van de woningen werd uitgevoerd door aannemer Siemerink die

later fuseerde met aannemer Reehuis, die in deze samenstelling als combinatie Siemerink en Reehuis later ook

de RK Kerk en pastorie hebben gebouwd. In de daarop volgende twee jaren kreeg de Smeijerskampstraat zijn

oorspronkelijke indeling zoals  op de foto te zien is.  Aan de Rijssensestraat  werden  eveneens gelijksoortige

woningen gebouwd. Deze zijn eind jaren negentig gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Eén van de eerste

bewoners was de veearts W. Vleeming die in 1920 naar Wierden kwam. Veel families hebben tientallen jaren in

deze straat gewoond. We laten een aantal namen de revue passeren. De Families Kamp, Gerard en Bernard,

Bernard met de bijnaam KippenKamp. De families Doosje en Niezink, Poolman, Gierveld, Olink en Veldhuis.

De  straat  kende  diverse  families  die  een  muzikale  achtergrond  hadden  en  lid  waren  van  een  van  beide

muziekverenigingen in het dorp. Ook veldwachter Aaferink woonde in deze straat. We zullen ongetwijfeld niet
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volledig zijn maar een straat die leeft kende veel bewoners en evenzoveel doortrekken naar andere wijken. In

1999 werden de huizen nog weer een onder handen genomen en geheel gerenoveerd. Daarmee werd de aanblik

van het straatbeeld geheel gewijzigd. De gevels werden voorzien van hout en van binnen bij de tijd gebracht. Nu

is dus de gehele straat verdwenen. De eerste sociale woningbouw in Wierden is letterlijk tegen de vlakte. 

De toekomst: In het voorjaar van 2015 wordt begonnen met de nieuwbouw van eenenveertig appartementen aan

de  Smeijerskampstraat.  De  eenenveertig  appartementen  krijgen  allemaal  drie  kamers:  een  woonkamer  met

keuken en twee slaapkamers.  De afmeting van alle  appartementen  is  ongeveer  gelijk:  negentig tot  honderd

vierkante  meter.  De  appartementen  worden  ondergebracht  in  complexen  van  twee  of  drie  bouwlagen.  De

huurprijs komt tegen de huurtoeslaggrens van zeshonderdtachtig euro te liggen (prijspeil 2013). De woningen

gaan  van  energielabel  F  naar  label  A,  waardoor  de  energierekening  in  de  nieuwe  appartementen  lager  zal

uitvallen dan in de vorige woningen. Om de pittoreske uitstraling van de Smeijerskampstraat te behouden, zien

de appartementen er van de buitenzijde uit als grondgebonden huizen. Bovendien krijgen de appartementen op

de begane grond een eigen voordeur.

Het begin van het Anker dateert  al uit 1958. De geschiedenis van het pand ligt bij de kerken. De bestaande

locaties  voor  samenkomsten  buiten  de  diensten  van  de  Hervormde  en  Gereformeerde  kerk  waren  te  klein

geworden.  Alle  verenigingen  moesten  een  gastvrij  onderdak  worden  geboden;  ze  moesten  letterlijk  een

ankerplaats hebben. De gezamenlijke inspanningen van het gemeentebestuur, de kerkelijke gemeenschappen, het

bedrijfsleven en de Wierdense bevolking door middel van de verkoop van bouwstenen voor het nieuwe gebouw,

maakte een uitvoer van de ambitieuze plannen mogelijk.  Een gastvrij onderdak voor alle (ook niet kerkelijk

gebonden) verenigingen werd op 2 maart 1962 door burgemeester Maalderink geopend. Als basislocatie voor

alle mogelijke verenigingen is Het Anker bij uitstek verbonden met de verschillende ontwikkelingen in Wierden.

De eerste beheerder was heer Idema uit Almelo. Hij werd echter al snel opgevolgd door Albert Schutteman, die

jarenlang de scepter zwaaide over Het Anker. Voor dat Het Anker overging naar de gemeente Wierden was

Gerrit Gerritsen de laatste beheerder. Theo Welling volgde hem op, maar dan als beheerder in dienst van de

gemeente Wierden. Als sociaal cultureel centrum heeft Het Anker een groot deel van de Wierdense bevolking

binnen haar muren gehad. Exploitatietekorten dwongen de kerken echter om in 1978 het Anker af te stoten. Het

feit dat de gemeente de zaak inclusief de tekorten wilde overnemen was een bewijs van de functie van Het

Anker.  In  de periode 1978 tot 1985 is er van commerciële exploitatie nog geen sprake. Het Anker was een

intensief gebruikt  verenigingsgebouw. In de loop van 1986 zetten Nico en Anneke Griffioen hun schouders
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eronder.  De eerste  jaren  als pachters  en sinds 1992 als  eigenaars.  Het  Anker  is  inmiddels  een moderne en

bloeiende horecaonderneming voor Wierdenaren en ook voor mensen uit de wijde omgeving.

Toen pastoor Meijerink in 1921 in Wierden werd benoemd, wachtte hem een uiterst moeilijk taak. De parochie

had een oud vervallen kerkgebouw en een gehavende pastorie. Het eerste wat hij verwezenlijkte was een nieuwe

kerk en pastorie. Deze kwamen in 1922 gereed. Toen in 1929 het Wit Gele Kruis werd opgericht en in 1932 een

tweede R.K. school tot stand kwam, de Mariaschool, zag de pastoor er een groot nut in de Eerwaarde Zusters

Franciscanessen met de zorg voor bovengenoemde instellingen naar Wierden te halen. Het grote probleem was

echter het vinden van huisvesting voor deze zusters. Op de plaats waar een oud vervallen huis werd afgebroken,

stichtte pastoor Meijerink een fraai zustershuis dat volgens de wens van de pastoor de naam Theresiahuis kreeg.

In  oktober  1932  betrokken  acht  zusters  Franciscanessen  afkomstig  uit  het  klooster  Noord  Deurningen  bij

Denekamp het nieuwe gebouw. De zusters hebben zich al deze jaren gegeven voor het onderwijs, zowel Lagere

meisjesschool  en  de  kleuter  of  bewaarschool.  Zuster  Tobia,  moeder  overste  werd  aangesteld  als

wijkverpleegster. Belangeloos zetten zij zich in voor de Wierdense gemeenschap. Vele zusters hebben in het

onderwijs gezeten en in de zorg. Als laatste hebben zij het mede mogelijk gemaakt dat er verpleegzorg voor

bejaarden is gekomen in Wierden. De zusters zijn grotendeels naar het moederhuis Huize Noord Deurningen om

daar van hun laatste levensjaren,  in devotie,  te kunnen genieten.  Het  gebouw werd in 1981 afgebroken ten

behoeve van de aanleg van De Bongerd en de uitbreiding van het Sint Jansgebouw.
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Rond 1926 werd op de plek van de Stationsstraat nummer 3 in Wierden een huis gebouwd voor opoe Schipper.

Maar volgens de verhalen echter, heeft ze hier nooit echt gewoond. De familie Leeser heeft er tot 1940 gewoond

en verhuisden in 1940 naar de Appelhofstraat. Jan en Joke Wanschers (Dika van de Wierdense Revue) trouwden

in 1940 en kwamen hier te wonen. Joke Wanschers-Eshuis werd in Almelo geboren op 10 januari 1920. Ze was

de dochter van slager Herman Hendrik Eshuis en zijn vrouw Jaantje Willemsen. Ze overleed in Almelo op 5 juni

2001. Joke mocht van haar ouders leren. Ze doorliep de ULO en dat was voor de oorlog een flinke opleiding

voor meisjes. Voor haar huwelijk had ze ettelijke kantoorbanen, waarin ze het zout in de pap niet verdiende. Ze

trouwde met Jan Wanschers uit Wierden. Uit dat huwelijk werden twee kinderen geboren. Joke werd na haar

huwelijk samen met haar man ondernemer. Hun winkel annex textielgrossierderij floreerde tot de neergang in de

Twentse textiel ook hen raakte. Haar hele huwelijk lang en ook na de dood van haar man, in 1981, woonde ze in

de woning aan de Stationsstraat 3 in Wierden. Het huis werd eerst gerealiseerd met een plat dak. Dat is aan de

'versieringen' in het metselwerk nog terug te zien. Toen hun zoon Henk trouwde is er een kap op het huis gezet,

dit vanwege de toen heersende woningnood. Rechts op de foto is het pand aan de Stationsstraat 3a te zien: de

Openbare Lagere School. Deze werd in 1872 op deze plek gebouwd. 

Op de huidige plek van de Wereldwinkel en Attila’s Gym stond tot 1966 de R.K. School. In het jaar 1912 begint

in Wierden het katholieke onderwijs, mogelijk gemaakt door een fonds dat in 1908 was opgericht, zo valt te

lezen  in  het  notulenboek  van  het  R.K.  Kerkbestuur.

Door een belangrijke schenking (deels anoniem), werd stichting van deze school mogelijk. De pastoor uit die

tijde,  H.  Weezenberg,  liet  er  geen  gras  over  groeien  en  enige  maanden  later  was  de  machtiging  van  de

Aartsbisschop binnen.  Er  werd  in  april  1911 besloten  tot  bouw van de school.  Het  R.K.  kerkbestuur  werd

klaarblijkelijk niet gehinderd door allerlei wettelijke bepalingen, want op 16 januari 1912 werd met een plechtige

inwijding door de pastoor  de opening verricht.  Tot  hoofd der  school  werd  toentertijd  benoemd de heer  A.

Hüsken,  afkomstig  uit  Enschede  en  tot  onderwijzer  de  heer  Van  de  Lossen.  Met  de  benoeming  van  een

onderwijzeres  werd  besloten  te  wachten  tot  het  volgende  schooljaar.

Het schoolgeld moest wekelijks worden betaald en bedroeg zes cent per kind. Er werden voor de vrijwillige

bijdragen die waren binnengekomen schoolmeubilair aangeschaft van Amerikaan Grenen. De school was een

eenvoudig gebouw met drie klassen, een gang en enige toiletten met aan het eind van de gang een turf- en

kolenhok.  Het  gebouw  werd  lang  ook  voor  meerdere  doeleinden  gebruikt.  Onder  andere  de  A.B.T.B.,  de

kiesvereniging en ook voor het houden van lezingen. In 1956 werd door de groei van het aantal leerlingen een

nieuwe school gebouwd aan de Kerkhofstraat: de Sint Jansschool. Tot 1966 deed het oude gebouw dienst als

opslagruimte en voor allerlei andere doeleinden.
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In  de  wintermaand  van  het  jaar  1809 stuurden  de  R.K.  Kerkmeesters  van  Wierden  een  brief  naar  koning

Lodewijk Napoleon, met het verzoek een kerk te mogen bouwen. Op 24 juni kwam er een schrijven van zijne

majesteit uit Brussel dat ze tot de bouw van een kerkgebouw en pastoriehuis konden overgaan. In 1818 was het

kerkgebouw klaar. De kerk werd toegewijd aan St. Johannes de Doper en werd bediend vanuit de R.K. Kerk te

Rijssen en Vicarius kapelaan Willem van Oosterik stuurde en op 31 mei 1824 tot pastoor werd benoemd. Door

een  toename  van  het  aantal  katholieken  in  die  tijd  kon  in  1847  een  nieuwe  kerk  gebouwd  worden.  Een

waterstaatskerk. Het stond op de huidige plek waar de pastorie staat. Dus naast de huidige kerk. Waterstaatskerk

is de benaming voor Nederlandse kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875 met financiële steun van de landelijke

overheid werden gebouwd. Het ontwerp en de bouw van dergelijke kerken was onderhevig aan de goedkeuring

en controle door ingenieurs van het ministerie van Waterstaat. Het waterstaatskerkje werd op 10 oktober 1848

ingewijd  door  Aartspriester  van  Twente  de  hoogeerwaarde  Lambertus  Engberts.  Bovengenoemde

waterstaatskerk werd in 1924 vervangen door het huidige kerkgebouw.

Op bovenstaande foto het voormalige stationsgebouw van Wierden. Het gebouw kwam gereed in 1880. In 1881

werd de eerste verbinding tussen Almelo en Zwolle geopend. Mede op initiatief van de textielondernemers in

Almelo en Nijverdal, die een spoorverbinding zagen als een belangrijke schakel in vervoer van producten. Het

was  een  Staatsspoorverbinding.  In  1890 werd  er  door Hollands  Spoor een  railverbinding  van  Almelo  naar

Deventer  (en vice versa) aangelegd. Zowel Staatsspoor als Hollands Spoor maakten van het stationsgebouw
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gebruik. In 1965 werd het imposante gebouw vervangen door een modern nieuw gebouw dat thans ook al niet

meer in gebruik is als stationsgebouw, maar als Restaria Sterk langs de lijn.

Op  de  hoek  van  de  Wethouder  van  Buurenstraat  en  de  Kruisteenweg  werd  in  1959  een  winkelwoonhuis

gebouwd door Mans Eshuis de zaak werd verbouwd in 1967 en voldeed op dat moment aan de titel 'Supermarkt'.

Mans was al zijn hele leven lang bezig in de kruidenierswereld en mede daardoor liep hij vanaf 1969 voorop met

deze mooie winkel. De winkel op deze plek werd tot het midden van de jaren zeventig in gebruik bij de familie

Eshuis. Nadat Eshuis zijn nieuwe supermarkt aan de Marktstraat had gebouwd, zaten er achtereenvolgens de

volgende zaken in dit  pand:  Flietstra  stoffen,  Bennie Schoenmaker  met galanterieën,  Automat van Alberink

automaterialen,  Buisman  tapijt,  Agrarisch  Centrum  Overijssel  en  sinds  1  januari  2007  Dierenspeciaalzaak

Schipdam.

Van  eenvoudige  automatiek  naar  Café  Restaurant,  feestzaal  en  bowlinggelegenheid  De  Marke.  In  1949

begonnen Gerrit en Riek Brouwer met een automatiekhal in een verbouwde slaapkamer, in het woonhuis van de

familie  Brouwer  op  de  plek  van  het  huidige  restaurant  aan  de  Vossenbeldstraat.  In  deze  periode  was  de

Vossenbeldstraat  nog  verhard  met  kinderkopjes  en  vaak  modderig  door  het  vele  paard-en-wagens-  en

vrachtverkeer  aangezien  De  Boerenbond  en  ABTB  nog  gevestigd  waren  op  de  hoek  van  Kerkstraat  en

Vossenbeldstraat. De zaken van de automatiekhal liepen goed en het assortiment werd uitgebreid met broodjes
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knakworst  en  frikandel,  Cola  en  Up.  'Vijf  knakworsten  voor  een  piek  bij  tante  Riek'  was  de  slogan.  De

automatiek werd omstreeks 1951 uitgebreid met een ontspanningslokaal.  Hier  stond een biljart  en kon men

tafeltennissen en een drankje nuttigen. Café De Sport was na het sporten dé ontmoetingsplek, want clubhuizen

en kantines waren er in die tijd nog niet. De vraag naar snacks, frites en ijs steeg en Brouwer besloot in 1958 het

pand van de buurman te kopen, dat vervolgens werd verbouwd en het snelbuffet en terras deden hun intrede. In

1967 namen Jan en Leny Brouwer de zaak over van de ouders Brouwer. Het snelbuffet kreeg een echte counter.

De keuken werd grondig aangepakt: uniek voor die tijd was de open keuken. Om aan de vraag naar bruiloften en

partijen te kunnen blijven voldoen werd het bedrijf in 1969 uitgebreid. De oude woning werd gesloopt en het

nieuwe pand verrees naast het bestaande café en zo ontstond het huidige restaurant. Eind jaren zeventig werd het

bedrijf nogmaals uitgebreid met een grote feestzaal met een bowlingkelder. De Marke bestaat nog steeds, als

feestzaal, bowlingcentrum, restaurant en snackbar.

De  afgelopen  weken  heeft  een  sloopbedrijf  de  gebouwen,  die  op  de  hoeken  Schoolstraat,  Marktstraat  en

Wethouder van Buurenstraat stonden, gesloopt. Deze plek is nu geheel leeg en is veranderd in een woestijn. Eén

fiere  boom  midden  op  het  terrein  heeft  de  sloopwoede  overleeft.  Hopelijk  overleeft  ze  zo  ook  de

bouwactiviteiten.  De  plek  van  de  school  en  de  gebouwen  waar  in  de  afgelopen  eeuw  diverse  winkels  en

bedrijven hebben gezeten krijgt een nieuwe invulling. Wat deze locatie betreft gaan we even naar de oude foto

van het begin van de vorige eeuw. Bij de boom midden onder op de foto woonde Elsenfrits. Het open veldje

erboven was een bestrating naar  de Christelijke school.  Rechtsboven, naast  de fabriek,  staat  de woning van

directeur Blauw. Aan de overkant van de straat, van links naar rechts, bakker Riesmeyer, Boertien, Boom, later

Veldhuis  (Jehan  van  'n  Paosschen)  en  Lodeweges.

Bakker  Riesmeijer  begon  er  in  1926 zijn  bakkerszaak.  In  1949 vertrok  Riesmeijer  naar  Enschede.  Bakker

Kortenhorst nam de zaak in 1949 over en bakte er zijn brood en banket tot 1976. Daarna nam bakker Kamphuis

het over. Naast de bakkerij heeft jarenlang het loodgietersbedrijf van de familie Meijer gezeten. De laatste jaren

waren de gebouwen onder de 't Winkeltje in bedrijf van een charitatieve instelling ten behoeven van Roemenië.
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Op  de  foto  zien  we  het  Burgemeester  J.C.  van  den  Bergplein  omstreeks  het  jaar  1925,  met  links  de

schoenmakerij  van  Eshuis.  Achter  de  handwijzer  rechts  is  ook  gedeeltelijk  nog de  woning  van  de  familie

Kruiskamp zichtbaar. Het pand staat in Wierden bekend als het Freule-Huis. De laatste freule Maria van Dedem-

van Driesberg overleed  11 oktober 1911 op 84-jarige  leeftijd.  Bij  haar  in huis woonde toen nog haar  neef

Antonie Wesselman, ambtenaar ter secretarie en haar nicht Alexandrin. Zij vertrok naar Almelo en Antonie werd

kostganger bij veldwachter Oudelaar. Het linker gedeelte van het huis werd toen bewoond door Albert Eshuis,

hij was schoenmaker, en het rechter gedeelte door zijn vader Albert met zijn dochters, Hanna, Dika en Mina. Hij

beheerde  de  boerderij  en  was  tevens  koster  en  klokkenluider.  Voor  1922 is  de  links  van  het  huis  staande

boerderij weggebroken en in 1924 kwam er een groot winkelraam in het pand. Naast het huis staan A.W. Eshuis

met Henk Wassenaar en Piet Enkelaar (zoon van de dominee) met in de hand het ‘Nieuws van de Dag’, die bij

de school bezorgd werd door ‘krant’n Nölske’. Naast het Freule-Huis is de boerderij te zien van familie Kamp en

aan de Almelosezijde van deze boerderij woonde de familie Koers (‘Hookjaans’). Tussen het Freule-Huis en die

andere boerderij heeft de boerderij van Koers 'de Grutter' gestaan. Thans is op deze plek het Carre gebouwd. 

In navolging van de bijdrage van vorige week, over Stationsstraat nummers 3 en 3a, gaan we deze week dieper

in op de geschiedenis van het naastgelegen pand Stationsstraat 5 in Wierden. In 1872 wordt van gemeentewege

het besluit genomen een openbare school te bouwen. Dit gebouw wordt in 1886 uitgebreid met een 'bijbouw'.

Bouwkundige  Koers  wordt  de  opdracht  gegeven  met  daarin  de  overweging  'De  privatenminder  kostbaar  te
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maken'. De school groeit en in 1895 wordt deze opnieuw uitgebreid met een lokaal voor de kosten van 2379

gulden. De grond kostte toentertijd zevenhonderdzeventig gulden en de meubels tweehonderdzesenvijftig gulden

en tachtig cent gulden. Er werd een straat aangelegd tot de Markt van oude klinkerbrokken voor een bedrag van

vijfhonderdvijfentwintig  gulden.

In 1920 wordt de put bij de school gedempt. In dat jaar werd ook de gelijkstelling van openbaar en bijzonder

onderwijs doorgevoerd. Dat betekende dat het bijzonder onderwijs ook van overheidswege werd gefinancierd,

hetgeen tot gevolg had dat de toestroom van leerlingen sterk terug liep. Van 1944 tot 1945 wordt het linkerdeel

van de school als noodziekenhuis gebruik. Dit ziekenhuis werd met name belangrijk na de beschieting van de

olietrein rond Kerstmis 1944, waarbij ettelijke gewonden vielen. Deze werden in dit noodziekenhuis behandeld.

Op 1 januari 1954 verhuisde de school naar de Schoolstraat De Hemmelgaard genaamd. Vanaf 1 juni 1958 werd

in een gedeelte van de oude school het postkantoor gevestigd. Als vervolgens in 1963 het rechterdeel wordt

afgebroken komt op deze plek het nieuwe postkantoor. In 1972 wordt het laatste deel van de school gekocht door

de heer J. Reterink die er zijn bedrijf, kantoorboekhandel Reterink in vestigde. In augustus 1972, dus na honderd

jaar, werd ook het laatste deel van de openbare school afgebroken.

Nijverdalsestraat hoek Stationsstraat!

Het  pand,  op  de  hoek  van  de  Nijverdalsestraat  met  de  Stationsstraat,  werd  in  1918  gebouwd  door  G.H.

Wanschers. In 1923 werd er ruimte bij gebouwd ten behoeve van de grossierderij. In 1948 werd er achter het

pand een naaierij gerealiseerd, waar door zeven dames werkbroeken, overhemden en schorten werden genaaid.

Als  G.H.  Wanschers  in  1962  overlijdt,  is  de  winkel  al  overgenomen  door  zijn  dochter  Gerritje  Schipper-

Wanschers. Haar dochter mevrouw Vording-Schipper neemt in 1969 de leiding over, waarna in 1984 mevrouw

Pape-Maris de winkel overneemt onder de naam First Lady. In 1999 neemt zoon André de zaak over en wordt de

naam omgetoverd tot André-elle. Na André-elle wordt het Gaalman en nu is PB Cheap Fashion er gevestigd. Het

woonwinkelpand is symmetrisch gebouwd voor de hoek en heeft daardoor een schuine entree en evenwijdig aan

de straat aan weerszijden gevels. Het pand, uit het eerste kwart van de twintigste eeuw, bevat art-nouvea achtige

stijlelementen  zoals  het  ijzeren  hekwerk  op  het  balkon op  de  nok.  Verder  is  het  gebruik  van  natuursteen,

bijvoorbeeld op de hoeken naast de entree, kenmerkend voor deze periode. Wijzigingen aan het pand hebben

vooral  betrekking  op  de  vensterpuien  en  de  voordeur,  die  voor  de  winkelfunctie  gemoderniseerd  zijn.  In

hoofdvorm is het pand vooral gaaf. Vooral van belang is de stedenbouwkundige ligging, die beeldbepalend is

voor dit deel van het centrum. Het zou zonde zijn als ook dit pand wordt gesloopt voor nieuwbouw, waarmee dit

beeldbepalende winkelpand, zo traditioneel op deze plek, zou verdwijnen. Architect en eigenaar: Houdt rekening
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met de status en het karaktervolle, beeldbepalende gezicht van dit al bijna een eeuw oud winkelwoonhuis, zodat

we niet over een aantal jaren moeten zeggen, 'hebben ze dat ook nu al weer afgebroken?'

De traditie van honderdvijftig jaar Sunt Mart’n ofwel de Sint Maartensmarkt in Wierden

Elk jaar wordt er in Wierden op de eerste maandag van november (de slachtmaand) de Sint Maartensmarkt

(Sunte Mart’n) gehouden. Tot een aantal jaren geleden werden op deze markt alle dieren die werden gehouden

op een boerderij gekocht en verkocht. Op die markt werden koeien, schapen, varkens, kippen, eenden, ganzen,

kalkoenen en paarden aangeboden. 

De Sint Maartensmarkt dateert van 1864, want in 1964 werd namelijk het eeuwfeest gevierd. Waarom werd deze

markt gehouden? Dat antwoord is niet zo moeilijk. De samenstelling van de boerenerven, en dan met name de

stallen, waren eerdaags veel kleiner en zuiniger ingericht dan heden ten dage. Nu zijn er alle boerderijen grote

loopstallen en schuren te vinden. 

Een mooie luchtfoto van de Klokkenfabriek van Oonk aan de Rijssensestraat te Wierden. De Rijssensestraat

loopt van rechts midden naar midden links boven. Villa Huurnerheem zien we aan de overkant van de straat. Tot
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na de oorlog was de blekerij van Van der Elst hier gevestigd. Later Stoom en Wasch en Strijkinrichting. In 1950

werd er vervolgens op deze plaats een textielweverij gevestigd terwijl nog weer later klokkenkastfabriek Oonk

het  pand  betrok.  Bij  de  afbraak  werd  duidelijk  dat  de  oude  fabrieksmuren  schuil  gingen  achter  de  bruine

gevelbeplating van de fabriek, die we allemaal nog kennen. Duidelijk op de foto is de gevelbeplating te zien

waar het oude dak achter verscholen zit. De fabriek is in april 2005 afgebroken voor de aanleg van de A35 en

nieuwbouwwijk het Zuidbroek.

Op maandag 11 juni 1923 na de middag om zes uur is het verbouwde gemeentehuis officieel geopend door de

toenmalige  burgemeester  J.C.  van  den  Berg.  Middels  een  uitvoerige  rede  gaf  hij  het  belang  aan  van  het

verbouwde gemeentehuis en wat dit voor de Wierdense burgerij zou gaan betekenen. Behalve de burgemeester

waren ook aanwezig de wethouders Dasselaar en Braamhaar, de secretaris de heer Wentzel en de raadsleden en

verscheidene genodigden, waaronder architect dhr. Vixseboxse, de predikanten ds. Enkelaar en ds. Staal, pastoor

Meijerink, de dokters Velthuizen van Zanten en Beens, dhr. Heerdink voorzitter van de afdeling Wierden van de

Christelijke Textielarbeidersbond Unitas, J.C. Huiskes lid van de R.K. Textielarbeidersbond St. Lambertus, J.

Becking voorzitter van de boterfabriek,  Kiers  voorzitter van de afdeling Wierden van het Groene Kruis,  G.

Broeze voorzitter der Boerenvereniging Rectum Ypelo, Veearts Wagenaar. Alsmede het secretarie-personeel en

veel Wierdens publiek.

Rijssensestraat 67 Wierden
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Het Staman is het meest Oostelijk gelegen erf in de Huurne. In een leenregister van 1470 behoort het erve tot de

hof van Delden. Het heeft verschillende benamingen: in het schattingsregister heet het ‘’Ten Stade’, en in 1675

‘Staman’. In 1748 vindt er een openbare verkoop plaats. Gerrit Staman heeft achterstallige pacht en herenlasten

niet betaald. 

In de zomer van 1854, de rogge was net gemaaid, brandde ‘het Staman’ af. De rogge die aan garsten op het land

stond ging zelfs voor een deel in vlammen op. Voor de herbouw heeft men uit de boerschap rond Tubbergen het

vierkante werk van een boerderij gekocht. In 1914 werd het huidige dwarshuis ervoor gezet. Daarvoor zat het

vooreinde dus aan de andere kant van de boerderij. De huidige boerderij is een tweede-helft-negentiende-eeuws

boerderijcomplex, bestaande uit een T-vormig hoofdgebouw met middenlangsdeel, aangebouwde bijschuur en

twee vrijstaande schuren.

Het T-vormig aandoende hoofdgebouw is opgetrokken uit baksteen op onderkeldering en gedekt door met riet en

pannen belegde schilddaken. De daken het woongedeelte zijn aan de rechterzijde doorgetrokken, dat van het

bedrijfsgedeelte  aan  achterzijde afgewolfd  en met  (vermoedelijk  vergroot)  hooiluik,  windveren,  staafankers,

spatlijst, eenvoudig geprofileerde gootlijst en schoorsteen op de scheiding van woon- en bedrijfsgedeelte.

Op het erf : 

- een twintigste eeuwse aangebouwde stenen schuur onder rieten schilddak met pannen tot aan de gebintplaat en 

twee oude gebinten, waarvan de oudste gedeelten uit de zeventiende of achttiende eeuw dateren

- een in aanleg mogelijk nog tweede helft negentiende-eeuwse schuur opgetrokken deels uit steen deels uit 

rabatdelen en gedekt door een rieten (aan voorzijde afgewolfd) schilddak met oorspronkelijk een hooiluik in het 

voorschild en pannen tot aan de gebintplaat, spatlijst, dubbele deuren, staldeuren en -vensters.

- een in aanleg tweede helft negentiende-eeuwse schuur, grotendeels opgetrokken uit houten delen (met 

uitzondering van het twintigste eeuwse versteende voorste gedeelte) en gedekt door een rieten schilddak, pannen 

tot aan de gebintplaat en twee stel dubbele deuren.

Lang heeft de familie Kamphuis op het Erve Staman gewoond. Thans woont de familie Hazelhoff hier met drie

gezinnen. Zij hebben samen de complete boerderij gerestaureerd en daar zijn ze alleszins in geslaagd.
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De geschiedenis van villa De Rozelaar - voorheen Huize Aleida - begint eigenlijk op de plek waar deze villa

gebouwd is, aan de huidige Rijssensestraat 26 in Wierden. Dit stuk grond was in 1869 een gedeelte van een

perceel groot zevenenveertig roeden en veertig ellen, dat toebehoorde aan Hermannus Veneman te Wierden. Hij

verkocht het in dat jaar aan Albertus Meijer, huisschilder te Wierden, voor de prijs van tweehonderd gulden. Het

is niet duidelijk hoe lang het perceel in bezit gebleven is van Albertus Meijer. Begin twintigste eeuw was de

grond in bezit van Bernard Geertman en zijn vrouw, Janna Hendrika Langkamp en Janna Schipper, weduwe van

Gerardus  Langkamp.  De  naam  Geertman  zal  de  oudere  Wierdenaren  bekend  in  de  oren  klinken.  De  heer

Geertman was bakker in Wierden. Zijn bakkerij stond naast de winkel van Höften (nu de HEMA) aan het begin

van de Rijssensestraat. Na de dood van bakker Geertman is diens vrouw in dit pand blijven wonen. Eind 1943 is

het echtpaar Jan Jansen en Gees Schipper, wonende aan de Appelhofstraat, bij haar ingetrokken om haar tot het

einde van haar leven te verzorgen. Het echtpaar Jansen begon hier de bekende ijssalon-lunchroom.

Het  kleinste  huisje  van  Wierden,  aan  de  Oude  Zwolsestraat  14,  is  gebouwd  in  1928  door  de  aannemers

Siemerink en Reehuis en op verzoek van het RK-kerkbestuur. De bouwkosten waren minder dan fl.1000,- (€

454,-).  Het  huisje  had  een  kamer  van  4.15  x  4.00  meter,  een  slaapkamer  van  3.10  x  2.20  meter  en  een

wasgelegenheid van 3.10 meter x 1.88 meter. Het plan werd in der tijd goedgekeurd door de gemeente-architect

Jan Vixseboxse uit Almelo. Het huisje werd vele jaren bewoond door de bij iedereen bekende Appolonia van

Swaal, geboren op 18 december 1883 in Amsterdam en als wees naar Wierden gekomen. Zij was lichamelijk

gehandicapt  en verdiende haar  brood als  huisnaaister.  In  1964 ging zij  naar  verzorgingshuis  De Koppel  in

Almelo en overleed daar in 1965. Het huisje werd in februari 1997 afgebroken.

Foto ca.1950. Appolonia van Swaal voor haar woning, het kleinste huisje van Wierden.

Zwembad Wendelgoor
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Op 11 januari 1947 informeerde het college van burgemeester en wethouders van Wierden bij hun collega’s van

Almelo of ze interesse hadden in de oprichting van een nieuw zwembad. De gemeente Wierden had een plan

ontwikkeld om bij de doortrekking van de zijtak van het Twentekanaal aan de westzijden een zwemgelegenheid

aan te leggen. Almelo reageerde positief en vond het zeer wenselijk een voor hen tweede zwemgelegenheid aan

te leggen. De gemeenteraad van Almelo ging in haar vergadering van 11 juni 1953 akkoord met de exploitatie

van een tweede zwembad. Ook het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vond het een goede zaak en bood zelfs

aan om de kom voor het zwembad uit te graven.

De sectie Sport van de Gemeenschap Almelo (de voorloper van de VVV) had graag oprichting van een zwembad

in  de  wijk  de  Riet  gezien.  De  Gemeenschap  was  van  mening  dat  de  afstand  naar  het  zwembad  bij  het

Twentekanaal te groot was. Een tweede bezwaar kwam van de directeur Dienst Gemeentewerken. Volgens hem

was het vanuit het oogpunt van de Volksgezondheid en veiligheid niet wenselijk een zwembad aan te leggen in

of bij open water, waarin ook nog werd gevaren. Maar gezien de enorme kosten van de wederopbouw zo kort na

de oorlog was er  geen  geld  beschikbaar  voor de bouw van een  nieuw zwembad in de bebouwde kom van

Almelo. 

Begin 1950 werd begonnen met de ontgraving en in oktober 1950 waren de grondwerkzaamheden voltooid. De

directeur  van  de  Geneeskundige  Dienst  had  eisen  gesteld  aan  de  kwaliteit  van  het  zwemwater.  Namelijk

volkomen helder  en hygiënisch betrouwbaar zwemwater.  Het water  moest  voortdurend worden weggepompt

waardoor  voldoende  'vers'  kanaalwater  kon  toestromen.  Zowel  de  gemeente  Wierden  als  Almelo  stelden

financiën beschikbaar voor de bouw van de badhokjes en een ligweide. Voor de dagelijkse exploitatie werd in

samenwerking van beide gemeentes de Stichting Zwembad Het Wendelgoor opgericht. 

De opening vond plaats in het voorjaar van 1954 door de beide burgemeesters: Maalderink van Wierden en

Ravesloot van Almelo. Eind jaren zestig werd besloten geen water meer uit het kanaal te pompen en werd er

gebruik gemaakt van schoon leidingwater. In de loop van de jaren tachtig liep het bezoekersaantal sterk terug.

Mede door ontgraving en aanleg van het natuurpark het Lageveld en de openstelling – ook in de zomer - van het

overdekte zwembad De Kolk. Na veel politiek gekrakeel wie de tekorten van het zwembad moest betalen werd

in 1988 het zwembad 'Het Wendelgoor' definitief gesloten. Een aantal verenigingen heeft op de plek van Het

Wendelgoor  een  nieuwe  plek  gevonden:  jeu  de  boulesclub  De Toss,  hondensport  vereniging  HSV Almelo,

rugbyclub The Big Bulls en roeivereniging Amycus.
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Stationsstraat 12 in 1951, ten tijde van de groente en fruitzaak van G.H. van Dijk. 

Begin 1900 verkoopt de weduwe ten Dam–Nijhof sigaren in het pand aan de Stationsstraat 12. Zij hertrouwt in

1920 met Arie Nicolaas Kool. Rond 1927 woont hier J.H. Uit het Broek en verbouwt zijn woonhuis in 1933 om

tot werkplaats. Zijn dochter Sientje Uit het Broek start er vervolgens een hoedenwinkeltje. Zij trouwt met G.

Gouman en ze verhuizen naar Stationsstraat 9. In 1939 verandert het pand van eigenaar en begint G.H. van Dijk

zijn groente en fruitzaak. In 1951 wordt de winkelpui veranderd door het vergroten van de raampartij. In 1953

wordt  de  achterliggende  woning  verbouwt.  In  1978  neemt  Snufje  Jeans  haar  intrek,  winkel  in  dames  en

herenmode, waarna tien jaar later, in 1988, door Erik en Alfred Hospers de zaak wordt verbouwt en als Jeans

Centre heropent. In de loop der jaren volgen nog enkele verbouwingen en thans is op deze plek New Day met

een volledig vernieuwde winkel in dames en herenmode gevestigd. De naam Hospers is nog steeds met deze

plek verbonden.

Elk jaar wordt er in Wierden op de eerste maandag van november (de slachtmaand) de Sint Maartensmarkt

(Sunte Mart’n) gehouden. Tot een aantal jaren geleden werden op deze markt alle dieren, die gehouden werden
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op een boerderij, gekocht en verkocht. Op die markt werden koeien, schapen, varkens, kippen, eenden, ganzen,

kalkoenen en paarden aangeboden. 

De Sint Maartensmarkt dateert van 1864, want in 1964 wordt namelijk het eeuwfeest gevierd. Waarom werd

deze markt gehouden? Dat antwoord is niet zo moeilijk. De samenstelling van de boerenerven – en dan met

name  de  stallen  –  waren  eerdaags  veel  kleiner  en  zuiniger  ingericht  dan  heden  ten  dage.  Nu  zijn  er  alle

boerderijen grote loopstallen en schuren te vinden.  

De  kruidenierswinkel  annex  het  woonhuis  van  de  Niezinks  aan  de  Nijverdalsestraat  was  vanaf  1941  een

distributiecentrum voor de illegale kranten 'Vrij Nederland' en 'Trouw' en later ook een ontmoetingspunt van

Trouw-medewerkers. De winkel werd ‘Fort de Blik’ genoemd vanwege de vele emaillen reclameplaten aan de

muren.

Gerard Niezink (twintig jaar in 1941 en bijgenaamd 'de kleine muis') werkte in de kruidenierszaak van zijn vader

en met bakker Morsink ('de grote muis') en Noltes distribueerde hij Vrij Nederland. Na de afsplitsing van Trouw

uit de Vrij Nederland-groep, werd alleen nog Trouw bezorgd. Het vervoer van het zetsel naar de plaatsen waar

het drukken plaatsvond werd 'Roggebrood sjouwen' genoemd. De aktetas met het zware loodzetsel werd uit

voorzorg een coupé verderop in de trein neergelegd en op het betreffende station werd deze afgegeven, waarbij

de drukker voor de koeriers onbekend bleef. De Trouw-mensen waren herkenbaar doordat ze Volk en Vaderland

(een NSB-krant!) bij zich droegen.

Met Herman Mooij, Theo Mooij, Piet Fleurke en Arie Speelman werden de gedrukte kranten opgehaald en

vanuit de schuur van Niezink gedistribueerd. Gerard ontving elke maand ongeveer duizend exemplaren, die hij

doorspeelde aan verspreiders in Almelo, Markelo, Wierden, Nijverdal en Enschede. Ook de buit (onder andere

bonkaarten) van overvallen op distributiekantoren en dergelijke werd vaak bij de Niezinks verdeeld.

Uit veiligheidsoverwegingen sliep Gerard nooit thuis. Op 26 januari  1944 ging hij (naar  aanleiding van een

waarschuwing) naar Almelo. De volgende dag leerde een telefoontje naar Wierden hem dat hij niet thuis moest

komen omdat de ‘Sicherheitsdienst’ hem opwachtte. Hij waarschuwde zijn medewerkers en hoorde twee dagen

later dat de SD onder andere zijn radiotoestel, een geladen pistool en documenten had meegenomen plus dat Piet

Fleurke en Andries Gort (bijnaam Victor, de tekenaar van Trouw) door de SD waren gearresteerd. Piet Fleurke is
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op 9 augustus 1944 gefusilleerd in Vught, evenals twintig andere Trouw-medewerkers. Andries Gort overleed op

18 maart 1945 in het kamp Zwieberge, een 'Aussenkommando' van Buchenwald.

Gerard verrichtte gedurende de gehele oorlog waardevol verzetswerk (onder andere als lid van de Nederlandse

Binnenlandse Strijdkrachten),  waarbij hij vaak gebruik maakte van verschillende vervalste persoonsbewijzen.

Een  oorkonde  ondertekend  door  Air  Chief  Marshal  Tedder,  plaatsvervangend  bevelhebber  (na  generaal

Eisenhouwer) van de geallieerde strijdkrachten, vormt een tastbaar bewijs van terechte erkenning.

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

V-1's. Deze zogenaamde 'Vergeltungswaffe' werd richting Antwerpen gelanceerd om de geallieerde troepen en

aanvoerlijnen  schade  aan  te  brengen.  Dat  lukte  maar  gedeeltelijk  dankzij  de  inzet  van  geallieerde

luchtdoelartillerie dat veel  V-1’s naar beneden wist te halen. Ook de onbetrouwbaarheid van de V-1 zorgde

ervoor  dat  veel  projectielen  hun  doel  niet  bereikten  of  op  onbedoelde  plaatsen  terecht  kwam.  Het  is  dus

begrijpelijk dat het wapen angst zaaide onder de Nederlandse bevolking. Zolang de motor pruttelde was er niets

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

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

uiteraard in het diepste geheim. Een aantal direct omwonenden van het dennenbos werd daarom, zonder enige

kennisgeving vooraf, door NSB-burgemeester Regout en een ambtenaar gesommeerd hun boerenbedrijf “met

hun gezinnen en levende have” onmiddellijk te verlaten. 

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

geconcludeerd  worden er  gemiddeld 7 V-1’s  per  dag zijn  verschoten;  de drukste dag zou 8 maart  geweest

moeten zijn met maar liefst eenentwintig gelanceerde V-1’s. De kortste tijd tussen twee lanceringen werd op 19

februari genoteerd: slechts acht minuten. In totaal zijn er vanuit Het Haarbos naar alle waarschijnlijkheid zo’n

vierhonderdvijftien projectielen verschoten hetgeen 3,5 procent van het totaal vanuit Nederland verschoten V-1’s

is richting het  grondgebied  van onze zuiderburen.  Het  laatste  projectiel  werd  op 29 maart  1945 afgevuurd,

waarna de baan werd vernietigd en de Duitsers zich terugtrokken. Uit het archief van Stichting Historische Kring

Wederden.
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Proat Twents

Sinds de zeventiende eeuw, toen de Nederlanden zich losmaakten  van de Spaanse invloed,  is  het  Hollands

dialect de standaardtaal. Holland was in die tijd het economische en culturele centrum van de Republiek der

Zeven Verenige Nederlanden. Het heeft enige eeuwen geduurd voordat deze invloed zich kon uitstrekken tot de

buitenste gewesten. In het algemeen wordt aangenomen dat de invloed van de bijbel een belangrijke reden was

op basis waarvan het algemeen Nederlands zich heeft kunnen verspreiden. In de meeste gezinnen werd twee keer

per dag uit de statenbijbel gelezen. Twente was eeuwenlang meer georienteerd op Duitsland. De dialecten uit het

Teutoburgerwoud lijken veel op die in Twente. 

Wat is een twentisme? Dat is een letterlijke vertaling van een Twents woord, woordgroep of uitdrukking in het

Nederlands. André Hottenhuis is op dit onderwerp afgestudeerd aan de universiteit van Groningen. Hij heeft een

groot  aantal  twentismen  in  woordsoorten  (werkwoorden,  zelfstandige  naamwoorden,  voornaamwoorden)

geordend volgens  het  grammaticamodel  en is  nagegaan in hoeverre er  binnen die woordsoorten twentismen

voorkomen. Zijn studie is nooit uitgegeven. Een twentisme is geen barbarisme. Bij een barbarisme is er sprake

van een een woord, woordgroep of uitdrukking in een vreemde taal. Een twentisme wordt gebruikt door een

Tukkerdie Nederlands spreekt en denkt dat het vernederlandsen van de Twentse zegswijzen goed nederlands is.

Het zal niet voorkomen dat andere nederlanders zijn manier van praten overnemen zodat die op den duur in de

nederlandse taal worden opgenomen, zoals dat met veel barbarismen het geval is geweest. Dikwijls geeft het

gebruik ook aanleiding tot misverstanden omdat de ander niet begrijpt wat er bedoeld wordt. ‘Ik kan het niet

wachten’ (ik heb geen tijd) wordt niet begrepen in Amsterdam. Ook niet ‘daar doe ik niks op uit’ (daar trek ik

me niets van aan).  In Drenthe en Groningen worden deze uitdrukkingen wel gebruikt.

Ook het niet vertalen maar wel gebruiken van een Twentse woord in het Nederlands noemt men een twentisme.

Als iemand zegt: ‘dat kan ja niet’ zal een amsterdammer die dit hoort raar opkijken. Uit dit voorbeeld blijkt dat

sommige twentse woorden direct zijn ontleend aan het Duits. Vooral taaleigen uitdrukkingen die als twentisme

worden gebruikt komen op de niet-tukker vreemd over. André Hottenhuis geeft de volgende voorbeelden: het

vriest hem op de emmer. Dit is een letterlijke vertaling van ‘het vrös hem op ’n emmer’: daar krijgt hij spijt van.

Vet wil altijd boven drijven klinkt in het Twents: het vet wil aait boavn drievn: de rijkaard krijgt altijd gelijk.

Een Tukker die wil duidelijk maken dat een bepaalde zaak de betreffende persoon schade heeft berokkend, kan

zeggen: hij heeft zich lelijk in de buik gebeten, een letterlijke vertaling van ‘hee hef zich lillijk in ’n boek betn’.

Iemand beweerde dat het gebruik van twentismen een uiting van taalarmoede zou zijn. Dat is een onjuiste en

arrogante constatering. Iemand die een twentisme gebruikt geeft daarmee aan dat de twentse streektaal hem meer

vertrouwd is dan het Nederlands. Een aangezien het gebruikt ervan bij heel veel mensen voorkomt, kunnen we

constateren dat de twentse streektaal nog steeds wordt gesproken. Het geeft aan dat het nederlands anno 2010

door veel Tukkers nog steeds als een tweede taal wordt ervaren en dat de Twentse streektaal dus nog steeds

springlevend is. 

Joodse lotenventers
Twee boeren uit Twente, Bernardus ten Dam uit Lonneker – ook wel Demster genaamd – en Steven te Waarbeke
uit Driene, voerden in de Franse tijd en vlak erna (1809-1818) een lange juridische strijd tegen twee joodse
lotenvensters  uit  Zutphen.  Deze  joodse  lotenvensters  heetten  Salomon  Samuel  Hartog  en  Hertz  Samuel
Starrenveld.  Het  ging  daarbij  om  twee  aanklachten.  De  boeren  beschuldigden  de  Joden  van  bedrieglijke
loterijhandel  in  de  105e editie  van  de  Koninklijke  Hollandsche  Loterij  –  de  voorloper  van  de  huidige
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Staatsloterij. Deze liep in het voorjaar van 1809. Op hun beurt eisten de Joden dat de boeren betaalden; zij
hadden hun de loten namelijk voorgeschoten. De eerste aanklacht mondde uit in een strafproces bij het Gelders
Hof in Arnhem (1809-1810). De tweede aanklacht leverde twee processen op bij de Regtbank van Eerste Aanleg
in Almelo (1812-1813; 1816-1817).

Voorafgaand aan deze rechtzaken dienden in de zomer van 1809 in Enschede een aantal korte gedingen bj het
Landgerigt, voorgezeten door mr. Greve.

Het  was  dan  ook  geen  kinderachtige  schuld  die  de  boeren  hadden  opgebouwd.  Demmer  had  voor
tweeduizendzeshonderdzesendertig  gulden aan loten gekocht  en Te Waarbeke voor drieduizenddrieentwintig
gulden.  Kapitale  bedragen  voor  die  tijd.  Ter  vergelijking:  de  nieuwe  boerderij  op  de Demmer  – sedert  de
Middeleeuwen een van de gewaarde erven in de Lonneker marke – werd in 1828 geschat op een waarde van
duizend gulden  en de  toenmalige  korenwindmolen  in  Lonneker,  die  ook aan  Demmer  toebehoorde,  op een
waarde van drieduizend gulden. Naar huidige maatstaven hadden beide boeren dus voor een paar ton (in euro’s)
aan staatsloten gekocht, en dat nog wel met geld dat ze van de lotenventers geleend hadden. Daarmee overtraden
ze een gedragsregel: nooit met geleend geld speculeren.

Om hun voorschot zeker te stellen hadden de lotenventers de boeren na elke speelronde een briefje laten tekenen.
De lotenventers beschouwden dat briefje als een schuldbekentenis, de boeren als een ontvangstbewijs van de
loten. Demmer en Te Waarbeke waren ingestapt in de derde Classe van de Loterij, en na het doorlopen van de
derde en vierde Classe waren ze doorgegaan naar de vijfde en laatste Classe waarin de hoofdprijs zou vallen.
Koning  Lodewijk  Napoleon  had  de  hoofdprijs  in  de  Koninklijke  Hollandsche  Loterij  een  paar  jaar  eerder
verhoogd van honderdduizend naar tweehonderdduizend gulden, en dat werkte als een magneet op het volk, tot
in de Twentse marken toe. Die hoofdprijs zou nu tien miljoen euro waard geweest zijn.

Vooral in de laatste speelronden – in de vijfde Classe, die uit zeven trekkingen in zeven weken bestond – spande
het erom. De hoofdprijs viel steeds maar niet, dus bleven de boeren loten kopen. En dat terwijl de loten steeds
duurder werden. Een heel lot in de vijfde week kostte honderd gulden, in de zesde week honderdtachtig en in de
zevende  week  driehonderdveertiggulden.  Omdat  de  prijs  van  de  loten  wettelijk   niet  vastlag,  konden  de
collecteurs (groothandelaren) en slijters de prijs af laten hangen van de vraag. Demmer en Te Waarbeke moeten
door een ware goudkoorts bevangen zijn geweest toen ze in de slotweken zulke grote sommen neertelden.

Aan het eind van de zesde week in de vijfde Classe kwam Salomon Samuel weer bij de boeren op bezoek om de
loten voor de laatste, beslissende speelronde te slijten. Het is dan 6 juni 1809. Tevens wilde hij deze  keer een
generale schuldbekentenis laten tekenen door de boeren.

Er volgen nu drie versies van het verhaal. Eerst de versie is van de lotenventers, dan die van beide boeren. Het is
een samenvatting van de verhoren.

Salomon Samuel (20 jaar)

Eerst vroeg ik of de boeren wilden doorgaan – dat wilden ze – en toen kwam ik een prijs met hen overeen voor
de  loten  van  de  zevende  en  laatste  speelronde.  Dat  bedrag  telde  ik  op  bij  de  reeds  gemaakte  schuld  en
vervolgens vroeg ik de boeren de ‘generale obligatie’ te tekenen. Als er in de laatste week nog prijzen zouden
vallen op de loten, zou ik terugkomen om deze te verrekenen. De boeren zetten hun handtekening en ik ging met
de obligaties naar advocaat mr. Jacob Scgluiter in Zutphen, die ze controleerde en het eindbedrag in letters
uitschreef.

Steven te Waarbeke (44 jaar)

Salomon Samuel vroeg mij of ik naar het huis van Levy Nathan in Hengelo wilde komen, een kwartier lopen van
mijn boerderij, voor de volgende ronde. Daar werd ik eerst op een drankje getracteerd, jenever of anijswater,
dat weet ik niet meer; en toen zei Salomon Samuel tegen mij dat ik zoveel prijzen gewonnen had dat ik een
briefje moest tekenen, zodat hij aan het geld zou kunnen komen. Ik heb het briefje zelf niet gelezen. Salomon
Samuel las het mij voor en toen heb ik er nietsvermoedend mijn handtekening onder gezet.

Bernardus ten Dam (23 jaar)

Salomon Samuel wou mij alleen spreken in mijn huis en lokte mij weg van mijn familie naar een andere kamer.
Daar vertelde hij mij een apart verhaal. Hij zei dat hij de helft van de loten had verkocht aan een heer, maar dat
deze heer zijn naam niet bekend wilde maken. Toen vroeg hij me om een briefje te tekenen, waarmee ik daarvoor
toestemming gaf. Dat getekende briefje zou ons beiden honderd rijksdaalders opleveren, die ik een paar weken
later  in  de herberg  van Erler  in  Hengelo  zou kunnen afhalen.  Er waren  getuigen bij.  Twee boeren uit  de
Lonneker marke, Barnardus Klaaskate en Harmen Wiggers, die toevallig bij mij op bezoek waren, hebben het
bedrog vanaf de zolder gezien en gehoor, zonder dat de jood het merkte.

Bernardus Klaaskate (33 jaar) en Harmen Wiggers (28 jaar)
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Toen de vreemde jood zich met Bennad van ’n Demmer terugtrok in de grote kökken, wilden wij daar het onze
van weten. We zetten een ladder of zoiets tegen de buitenmuur en klommen op de zolder, recht boven de grote
kökken. Daar konden we de listen van de jood beneden goed gadeslaan, dankzij de holtes tussen de planken.

Twee weken na de trekking – die beide boeren weer geen prijzen oplevert – arriveert er een ijlbode bij Demmer
die hem maant naar Erler in Hengelo te komen (het tegenwoordige restarant De Twee Wezen).

De Twee Wezen

Dat doet Demmer, die denkt dat hij daar honderd rijksdaalders in ontvangst kan nemen. Dat beweert hij in zijn
verhoor.  Maar het  loopt anders.  Behalve Salomon Samuel zijn er ook andere joodse mensen in de herberg,
waarvan één hem aanspreekt, ‘een jood van Haaxbergen’ naar hij meent. Later blijkt het de zesentwintig jarige
Jaco Wolf Levi Bloemendaal, de toekomstige zwager van Salomon Samuel te zijn. Deze zegt tegen hem: ‘Weet
Gij wel dat Gij een Wissel  Getekend hebt die heden moet betaald worden? Ik heb die van Salomon Samuel
Hertog gekogt’. Demmer weet niets van een wissel en verlaat in paniek de herberg.

Op dezelfde dag – dinsdag 27 juni 1809 -  leent Demmer tweeduizend gulden van Hendrik Pennink, ‘fabriqueur
en suppleant vrederigter’ te Enschede. Dat was een verrassende ontdekking in het notarieel archief. Wat moest
Demmer die dag met dat geld? De meest logische verklaring lijkt dat Demmer de tweeduizend gulden bij zich
had toen hij naar Erler ging en aanvankelijk bereid was om te betalen. Wellicht hoopte hij in een persoonlijk
gesprek met Salomon Samuel zijn schuld met zeshonderdzesendertig gulden terug te brengen. Toen hij echter in
de  herberg  met  zo’n  groot  gezelschap  hem  onbekende  Joden  werd  geconfronteerd,  schrok  hij  en  maakte
rechtsomkeert en zoch onmiddelijk juridische bijstand.

Niet alleen Demmer en Te Waarbeke zochten daarna juridische bijstand, ook Salomon Samuel en Hertz Samuel.
Beide partijen vervoegen zich – zonder dat ze dat van elkaar weten – bij mr. Gerrit Pennink, notaris en juridisch
raadsman te Enschede. Pennink kan de twee ruziënde partijen niet tegelijk verdedigen en kiest partij voor de
boeren, omdat hij hun verhaal  geloofwaardiger vindt. Bovendien heeft  Demmer geld geleend van zijn broer
Henrik. De Joden vinden een raadsman in Oldenzaal, de bekende patriot dr. Jan Racer, die nog op hoge leeftijd
zijn vak uitoefende.

Op 30 juni is er een ‘Noordgerigte’ van het Landgerigt te Enschede, voorgezeten door rigter Greve. De twee
lotenventers dagvaarden de boeren omdat ze hun schuld niet willen inlossen. Demmer en Te Waarbeke geven toe
dat de handtekeningen op de briefjes van hen zijn. Daar is de oude Racer blij om. Verder is het hier niet de plaats
en  tijd  ‘om zich  over  de  beuzelachtige  separate  verdigtzelen  van  de  geciteerden  uit  te  laten’.  Met  andere
woorden: er klopt niets van wat de boeren beweren, meent Racer.

Op 15 juli 1809 eisen de joodse lotenventers ‘panding’. Demmer en Te Waarbeke krijgen acht weken de tijd hun
schuld in te lossen op straffe van verbeurdverklaring van een deel van hun roerend en onroerend goed. Juist in
die periode – op 25 augustus – trouwt de jongste van de twee lotenverkopers, Hertz Samuel (19 jaar), in Hengelo
Gelderland met Bella Jacob (Fortuin) uit Lochem (18 jaar). Ook Salomon Samuel trouwt deze zomer met Helena
Wolf (Levi Bloemendaal) uit Haaksbergen. Het echtpaar kreeg tien kinderen.

Op 16 september 1809 trekken de boeren het initiatief naar zich toe. Ze dienen ‘pandkeringe ‘ in: ze maken
bezwaar tegen de panding die hen is opgelegd. De lotenventers hebben hun bij hun deelname aan de loterij
bedrogen, vinden ze. De boeren Klaaskate en Wiggers, die toevallig getuige waren van de laatste transactie in
Demmers huis, hadden immers met eigen ogen gezien hoe Salomon Samuel zijn klant  Demmer met list  en
bedrog verleidde tot het zetten van de fatale handtekening.

Op 31 oktober worden Klaaskate en Wiggers officieel ondervraagd over wat ze gezien hebben. Hun verklaringen
zijn merkwaardig eensluidend. Op 5 november schrijft een van de beide Penninks – vermoedelijk Gerrit,  de
advocaat – een manipulatief briefje aan het Gelders Geregtshof in Arnhem, met de vraag waarom het zo lang
duurt voordat beide lotenverkopers,  Gelderse burgers,  opgepakt worden. Immers,  voordat ze in Twente twee
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‘eenvoudige boeren’ te pakken hadden genomen, hadden ze ook in de Achterhoek al een akkefietje bij de hakken
gehad. Ze zouden in Zelhem een lot verkocht hebben waar al een prijs op gevallen was. Daarvoor hadden ze drie
weken vastgezeten.

Op 20 november – midden in de rechtsgang – overlijdt in Hengelo Gelderland plotseling Hertz Samuel, 19 jaar
oud, aan een besmettelijke ziekte. Zijn huwelijk heeft maar drie maanden geduurd. Zijn vrouw Bella trekt weer
in bij haar ouders in Lochem.

De Arnhemse  procureur  Rouckens  meent  op  grond van  het  advies  van  Pennink dat  er  voldoende reden  is
Salomon Samuel en Hertz Samuel op te pakken. Op 23 december vaardigt het Gelders hof een arrestatiebevel uit
tegen beide lotenverkopers. Het justiële apparaat in Zutphen en de Achterhoek komt er dan snel achter dat Hertz
Samuel wegens overlijden niet meer vervolgd kan worden. Dat verhindert hen niet de jacht op Salomon Samuel
voort te zetten. Een maand later, op 25 januari 1810, signaleert de bode van het ambt Zelhem hem bij het huis
van zijn ouders. De bode arresteert hem onmiddellijk en sluit hem voor een nacht op in het lokale Geregtshuis.
De volgende dag wordt Salomons Samuel overgebracht naar ’s Lands Gevangenhuis te Doetinchem, waar hij de
rest van het jaar in voorarrest doorbrengt. 

In de loop van 1810 verhoort Rouckens Salomon Samuel vele malen. Salomon Samuel en Hertz Samuel waren
sedert kort partners in de lotenhandel, vertelt hij. Salomon deed het veldwerk – in de Achterhoek en Overijssel –
en Hertz deed de administratie. Ook leverde Hertz de loten, die hij betrok van de joodse collecteur Schaap uit
Amersfoort. Hij vraagt Salomon het hemd van het lijf over de communicatie tussen hem en de boeren gedurende
de speelronden 3,4 en 5, en in het bijzonder wil hij weten hoe de twee fatale, door de boeren ondertekende
schuldbekentenissen tot stand zijn gekomen.

Na de langdurige ondervraging van Salomon Samuel wil Rouckens ook de boeren verhoren, maar die kan hij
moeilijk met paard en wagen naar Arnhem laten komen. Dus besluit hij een vragenlijst op te stellen voor een
verhoor onder ede van de boeren door zijn collega’s bij justitie in Overijssel. Via Deventer, waar het Geregtshof
van Overijssel zetelt, gaat de vragenlijst naar Enschede, waar op 8 en 9 september beide boeren officiel gehoord
worden door Rigter Greve. Het resultaat hiervan, de ‘Condschappen’ van Demmer en Te Waarbeke, wordt op 15
oktober naar Arnhem gezonden.

Als  Rouckens  deze  ‘condschappen’  leest  is  hij  er  snel  uit.  Deze  boeren  houden  zich  uit  strategische
overwegingen van de domme. Terwijl Salomon Samuel gedetailleerd verslag doet van zijn contacten met de
boeren, herinneren de twee boeren uit Lonneker en Driene zich zogenaamd niets meer. Belangrijke informatie
hebben ze niet gelezen, zeggen ze, drukwerk over de loterij en de schuldbekentenissen/ontvangstbewijzen die ze
tekenden en een administratie hebben ze niet bijgehouden. Dat vindt Rouckens niet geloofwaardig gezien de
‘Enorme  Quantiteit  van  Looten’  die  de  boeren  afnamen  en  gezien  hun  alfabetisme:  beiden  hadden  op  de
markeschool leren lezen en schrijven, Demmer zelfs rekenen. 

Op grond van het advies van Rouckens wordt Salomon Samuel op 6 december uit zijn detentie ontslagen. Hij
heeft  dan  tien  maanden  voor niets  in  de  gevangenis  gezeten.  Vreemd genoeg neemt  het  Gelders  hof  geen
initiatief om de twee Twentse boeren te vervolgen (voor meineed) of te dwingen alsnog hun schuld – tezamen
5659  gulden  –  te  betalen.  Juridisch-technisch  is  de  ‘pandkeringe’  van  Demmer  en  Te  Waarbeke  immers
verworpen en staat de eis van ‘panding’ jegen hen nog recht overeind. Maar wellicht beschouwde het Gelders
hof dit als een Twentse zaak. De eis tot ‘panding’ was immers in Enschede ingediend. Maar ook in Enschede
gebeurt niets. In het jaar 1810 zet Napoleon zijn broer af als koning van Nederland en lijft ons land rechtstreeks
in bij Frankrijk. Heeft de laksheid van de Twentse justitie met de toenmalige politieke verwikkelingen te maken?
Of houdt zij bewust de eigen boeren de hand boven het hoofd, en interesseert haar het lot van deze ‘vreemde
Joden’ die bovendien in een andere provincie wonen.

De Twentse justitie heeft in deze zaak in elk geval buiten de waard gerekend. In 1812 kaarten Salomon Samuel
en Samuel David (Starreveld), de vader en erfgenaam van Hertz Samuel, de zaak opnieuw aan, en wel bij de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Almelo. Zij eisen ‘namptissement’ (aflossing) van de schuld door beide boeren.

Een verrassing kun je dit initiatief nauwelijk noemen, gezien de hoogte van de voorschotten die de lotenventers
verstrekt  hadden.  Hun families hadden er zich zwaar voor in de schulden gestoken.  Salomon Samuel werd
financieel gesteund door een oom en zijn schoonfamilie, Hertz Samuel door zijn vader. Het grootste gedeelte van
de 5659 gulden die ze tezamen bij beide boeren hadden uitstaan, bestond uit onkosten. De loten die ze hadden
gekocht bij de collecteur  Schaap in Amersfoort,  die het grootste deel  van de winst opstreek. De lotenveters
moesten heel wat harder sappelen voor de kost en moesten met een veel kleinere winstmarge genoegen nemen.

De  rechtbank  vindt  het  een  exceptionele  zaak.  Geen  wonder  want  in  Twente  werd  voordien  amper  in  de
staatsloterij  gespeeld,  laat  staan  bedrog  gepleegd.  Na acht  maanden delibereren  komt  de  rechtbank  tot  een
vonnis.  De  boeren  hoeven  niet  te  betalen.  De  rechters  vinden  de  schuldbekentenissen  die  Demmer  en  Te
Waarbeke ondertekend hebben, te vage briefjes. ‘Het handschrift zelve schijnt gemutileerd en daarin naderhand
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veranderingen gemaakt te zijn, waardoor men mede tot gepleegde valsiteit besluiten moet’. Bovendien voldoen
de briefjes niet aan de eisen die het Landrecht van Overijssel stelt aan officiele obligaties. Ten slotte wijst de
rechtbank  erop  dat  beide  lotenverkopers  indertijd  bij  dat  akkefietje  in  Borculo  weliswaar  uit  detentie  zijn
ontslagen, maar wel een verdenking van fraude op zich hebben geladen waarvan zij nog niet zijn ontslagen. De
rechters hebben het idee dat er sprake is van recidive.

Wat  vreemd is  aan  dit  eerste  proces  voor  de  Almelose  rechtbank  is  niet  zozeer  de  omgekeerde  uitkomst,
vergeleken met de eerdere uitspraak van het Gelders Hof, maar het totale ontbreken van enige verwijzing naar
het strafproces in Arnhem uit 1810. Als mr. Jan Willem Racer (1736-1816) opnieuw de verdediger van Salomon
Samuel en zijn compagnon, de beschikking hadden gehad over het vernietigende rapport van Rouckens, had hij
gehakt gemaakt van de boeren. Dan hadden ze ongetwijfeld moeten betalen, inclusief de achterstallige rente. 

Na de val  van Napoleon en de restauratie  van Oranje ondernemen Salomon Samuel en de vader van Hertz
Samuel in 1816 een nieuwe poging om hun geld terug te krijgen. Deze keer wordt alleen Demmer voor de
Almelose rechter gedaagd. Te Waarbeke is in de tussentijd waarschijnlijk overleden zonder veel na te laten. In
de genealogische database Genlias is na 1815 geen spoor meer van hem te vinden.

Het tweede proces verloopt nog vreemder dan het eerste. Het lijkt of Demmer geen vertrouwen meer heeft in de
zaak. Zijn raadsman brengt twee formele bezwaren in. Hij betwist onder andere of de vader van Hertz Samuel
wel aanspraak kan maken op het geld van zijn zoon. Maar dat wordt van tafel geveegd. Vervolgens komen
Demmer en zijn raadsman niet meer opdagen waarna de rechtbank concludeert dat het de verdedigende partij
kennelijk ontbreekt aan argumenten om de rechtmatigheid van de obligatie in twijfel te trekken. En dus wordt
Demmer – op 4 december 1817 – veroordeeld tot  het betalen van 2636 gulden en 95 centen,  ‘met verdere
condemnatie van den verweerder in de interesten en in de kosten’. Vier procent was in die jaren de gangbare
rentevoet, keer achtenhalf jaar. Demmer moet uiteindelijk ongeveer vijfendertighonderd gulden betalen.

Ook in dit tweede proces in Almelo wordt niet verwezen naar het Arnhemse vonnis uit 1810 en het rapport van
Rouckens.  Wel  naar  het  eerste  proces  in  Almelo  (1812-1813),  maar  de  argumenten  die  toen  de  boeren
vrijpleitten, schijnen nu voor de rechtbank niet meer geldig te zijn. Wat betreft de obligatie draait de rechtbank
honderdtachtig graden om. Was de obligatie eerder ‘gemutileerd’ en schijnbaar vals, nu is deze rechtsgeldig,
want de verweerder maakt geen bezwaren. De bewijslast ligt kennelijk geheel bij de verweerder. De rechtbank
voelt zich niet geroepen zelf een oordeel uit te spreken over de echtheid van de obligatie.

Op  16  maart  1818 –  drie  maanden  na  het  laatste  proces  –  deponeert  Demmer  een  schuldigverklaring  van
achthonderd  gulden  bij  notaris Greve,  bestemd voor Mozes Izaak  Bottenheim, een  koopman te  Almelo die
optreedt als gevolmachtigde van Salomon Samuel Hartog en Samuel David Starrenveld. Deze som wordt betiteld
als een ‘restant som’, die Demmer nog moet betalen. Dit bedrag komt ongeveer overeen met de rente die hij nog
over zijn totale eerdere schuld moest betalen. Die oorspronkelijke schuld van 2636 gulden heeft Demmer dan
kennelijk  al  betaald.  Daarvoor  heeft  hij  zijn  lening van tweeduizend gulden  uit  1809 van Hendrik Pennink
wellicht aangesproken.  

Hij belooft de ontbrekende achthonderd gulden de komende vier jaar in porties van tweehonderd gulden jaarlijks
te betalen, vermeerderd met een rente van vier procent, ook nog eens tachtig gulden. Op 1 mei 1822 zal Demmer
dus zijn laatste schuld aan de lotenventers aflossen. Na dertien jaar hebben Salomon Samuel en de vader van
Hertz Samuel dan eindelijk hun geld van Demmer. Het geld van Te Waarbeke hebben ze nooit teruggezien.

Toch zeurt de loterijaffaire nog langer na in Demmers leven. Op 6 februari 1829 leent hij zesentwintighonderd
gulden van zijn rijke buurman Benjamin Willem Blijdenstein. Drie weken later, op 25 februari, lost hij zijn oude
lening van tweeduizend gulden bij Pennink af. Twintig jaar na die beruchte dag in de herberg van Erler.

Het verhaal van deze Twentse loterijaffaire is om meer dan één reden boeiend. Het leert ons iets over de omgang
van Twentse boeren met Joden (boetnmaarksen)  bij  uitstek,  en over sluimerende vooroordelen tussen beide
bevolkingsgroepen. Het leert ons iets over de leefwijze van de joodse families, die verspreid woonden in de grote
en kleine steden van Gelderland en Overijssel.  Het leert ons iets over de psychologie van de loterijspeler. Ook
Twentse boeren uit de negentiende eeuw bleken vatbaar voor gokverslaving. Ze maakten zich wijs dat deelname
aan de loterij verantwoord was want ‘je kon er niet bij verspeelen’, zoals Salomon Samuel bij zijn eerste bezoek
had gezegd. De loterij keerde een hoog prijzengeld uit, maar ook in 1809 won niet iedereen. Demmer en Te
Waarbeke stelden hun hele vermogen in de waagschaal in hun jacht op de hoofdprijs. Ze konden de gedachte
niet verdragen dat iemand anders er met ‘hun’ hoofdprijs vandoor ging. Vandaar dat ze voorafgaand aan de
laatste speelronde – toen hele loten per stuk driehonderdveertig gulden kostten – nog eenmaal flink ‘inkochten’.
Per obligatie wel te verstaan.

Mogelijk is het Gerrit Pennink die bedacht om er een paar getuigen bij te zoeken om de balans in het voordeel
van de boeren te laten omslaan. Anders was het immers het woord van de lotenventers tegenover het woord van
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de boeren. Door nu Klaaskate en Wiggers in te huren als getuigen, konden de Tukkers ‘bewijzen‘ dat Salomon
Samuel de arme Demmer erin had geluisd, want zij waren erbij toen het bedrog gepleegd werd.

Maar de uitvoering van deze strategie is zo primitief dat een buitenstaander meteen doorheeft  dat er met de
getuigenverklaringen is gerommeld. Ze hebben ten eerste hun verklaringen te letterlijk op elkaar afgestemd. En
ten tweede is er teveel toeval in hun verhaal. Ze waren toevallig aanwezig. Ze hadden toevallig van een afstand
in de gaten dat de lotenventer iets in zijn schild voerde. Toevallig stond er een ladder of iets tegen de muur, zodat
ze boven op zolder konden klimmen. En Salomon Samuel had toevallig niets gehoord van het gestommel boven
zijn hoofd.

En wat was het rendement van de verzonnen getuigenissen? Nul komma nul. Ze maakten totaal geen indruk op
Rouckens, integendeel. Het werkelijke bedrog – zoals dat volgens Demmer plaats had gehad – hadden ze van
bovenaf  niet  eens  kunnen zien.  Vanaf  die afstand konden ze natuurlijk nooit  het  beruchte  briefje  lezen dat
Demmer getekend had. Als zij Demmer echt te hulp hadden willen schieten hadden ze moeten roepen: ‘Demmer,
eerst dat briefje goed lezen! Niet tekenen voordat je dat briefje goed gelezen hebt! Misschien is het wel een
schuldbekentenis!’ Maar nee, zij stonden erbij en keken ernaar zonder in te grijpen, terwijl ze zogenaamd de
listen van de lotenventer wel goed in de gaten hadden.

Op een korte blik in de uitvoerige ‘Condschappen’ van Demmer en Te Waarbeke is voldoende om vast te stellen
dat de antwoorden van de boeren gemanipuleerd zijn. Vaak geven ze dezelfde nietszeggende antwoorden. Daar
tegenover staan de fantastische verzinsels die ze ook vertellen, in het bijzonder over het tekenen van de finale
obligatie. Zoals dat verhaal van Demmer over ‘die heer van Haaxbergen’ die de helft van de loten van Salomon
Samuel gekocht  zou hebben en die onbekend wenste te blijven. Spannend, maar niet  te begrijpen.  Ook het
obligatieverhaal van Te Waarbeke, dat anders is dan dat van Demmer, is niet te begrijpen. Afgesproken werk
lijkt het. Beide boeren moesten het doen voorkomen dat ze voor iets heel anders meenden te tekenen dan voor
een schuldbekentenis. Maar dan moet je wel met een smoes komen die te begrijpen valt en enigszins plausibel is.

In de opstelling van de Oost-Nederlandse magistraten ten opzichte van de Joden valt een duidelijke tweedeling
waar te nemen. De patriottische, fransgezinde juristen Rouckens in Arnhem en Racer in Oldenzaal nemen de
leuze van de franse revolutie ‘liberté, égalité et fraternité letterlijk. Joden hebben bij hen evenveel rechten als
boeren. Zij wensen geen onderscheid te maken tussen bevolkinsgroepen. 

Met name de respectvolle behandeling van Salomon Samuel in de Gelderse gevangenis valt op. De verhoren die
Rouckens  hem  afneemt  verlopen  goed;  Salomon  Samuel  werkt  dan  ook  constructief  mee  aan  de
waarheidsvinding. Zo gauw Rouckens merkt dat de Twentse boeren de kluit belazeren zorgt hij ervoor dat zijn
joodse gevangene zo spoedig mogelijk uit detentie ontslagen wordt.

Wel valt hem en het Gelders hof wellicht aan te rekenen dat zij het gerechtelijk dossier over deze zaak niet
gekopieerd hebben en naar het Overijssels hof in Deventer, respectievelijk het Landgerigt in Enschede hebben
gestuurd, zodat de boeren aangepakt hadden kunnen worden. Maar is dat wel zo? Door deze nalatigheid hebben
twee  joodse  families  in  het  Gelderse  jarenlang  op  hun geld  moeten  wachten.  Zou  Rouckens  zich  dat  niet
gerealiseerd hebben? Salomon Samuel had dat geld goed kunnen gebruiken want hij kreeg in de periode 1812-
1830 maar liefst tien kinderen.

De gerechtelijke  functionarissen  in  Enschede  en  Deventer  nemen het  op  voor  de  eigen  ingezetenen.  Gerrit
Pennink en Greve hebben duidelijk sympathie voor de boeren. Maar ook   de president van het Overijssels hof in
Deventer doet een goed woordje voor de Twentse boeren bij het Gelders hof.

Gerrit Pennink is de meest partijdige van het stel, bij het corrupte af. Hij schrijft de manipulatieve brief naar
Arnhem  waarin  hij  de  Gelderse  justitie  aanspoort  de  joodse  venters  op  te  pakken  wegens  bedrieglijke
loterijhandel waar ‘twee eenvoudige Boeren’ de dupe van waren geworden.

Mr. Greve is een bijzonder geval. Hij is zich bewust van zijn partijdigheid en schrijft aan de procureur-generaal
van het Overijssels hof dat hij liever niet met onderzoek in deze zaak belast wil zijn; als ‘rigter’ hoort hij immers
neutraal te zijn, en daar heeft hij moeite mee. Waarom laat u Pennink en Van Riemsdijk, de twee advocaten van
‘de jongens’, de informatie niet aanleveren, vraagt Greve. Op die suggestie gaat de procureur-generaal niet in.
Hij blijft erbij dat Greve gewoon zijn werk moet doen, waarop Greve zijn bezwaren intrekt.

Het is dan ook Greve die in het vervolg alle vier boeren onder ede verhoort, niet alleen Demmer en Te Waarbeke
maar ook Klaaskate en Wiggers. We weten inmiddels hoe leugenachtig hun verklaringen waren, en ze zijn net zo
opgeschreven als ze verteld werden. De rechter heeft geen kritische vragen gesteld. Het zou zomaar kunnen dat
de gefingeerde getuigenverklaringen van Klaaskate en Wigger een opzetje zijn van het trio Pennink, Greve en de
Twentse boeren, met Pennink als aanstichter en Greve als meeloper.

Greve meldt vervolgens expliciet aan Deventer dat hij Klaaskate en Wigger als zeer geloofwaardige getuigen
beschouwt. Met deze opmerking gaat hij als ‘rigter’ buiten zijn boekje. Niet dat Deventer daar moeite mee heeft!
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Met hetzelfde gemak geeft de Deventer procureur-generaal deze visie van Greve door aan Arnhem, als hij de
stukken uit Enschede doorstuurt. Het is maar dat ze in Arnhem weten dat de Twentse boeren geloofwaardig zijn.
En daar was Rouckens snel achter. 

Deze Twentse loterijaffaire levert dus geen al te florisant beeld op van de integriteit en snuggerheid van de
justitiele autoriteiten in Enschede in de franse tijd. Advocaten en rechters verdedigen hun boeren door dik en dun
en zijn niet te beroerd de waarheid een flink handje te helpen. Helaas doen ze dat niet al te slim zodat ze bij een
externe toetsing –  door een collega in een ander juridisch district – al snel door de mand vallen.

De enige Twentse justitiele functionaris die geen blaam treft in deze affaire is de oude patriot Jan Willem Racer,
van wie in Oldenzaal  een standbeeld staat.  Hij  had er weliswaar een kleine rol  in,  maar hij zag meteen de
‘beuzelachtige verdigtselen’ waaraan de boeren en hun raadslieden zich bezondigden. Het is geen cliche, maar
een correcte weergave van de onnozele bijna kinderlijke leugens die zij zich veroorloofden.

Toch kon ook hij niet in zijn eentje opboksen tegen de pro-boeren-lobby. De ’panding’ die hij namens de joodse
clienten indiende werd overruled door de ‘pandkeringe’ van de tegenpartij,  en die werd bij het Gelders hof
uitgevochten, waar hij geen rol speelde. In het eerste proces in Almelo speelde hij wel een rol, maar kon hij geen
potten breken door tekort aan informatie over de boeren. Hij was toen al zeveenzeventig jaar. En inderdaad, de
twee obligaties waren niet geheel conform de regels tot stand gekomen. Feitelijk hadden ze getekend moeten zijn
in het kantoor van notaris Schluiter, in aanwezigheid van betrokkenen.

De justitiele heldenrol in deze affaire wordt vertolkt door mr. Arent Anthony Rouckens (1747-1822), die vanaf
1795 tot  aan  zijn  pensioen  als  procureur-generaal  verbonden  was  aan  het  hof  van  Gelderland.  Onpartijdig
ondervraagde hij de joodse gevangen en onbevoordeeld stelt hij vast dat de Twentse boeren niet de waarheid
vertellen, daarin niet gehinderd door hun advocaten en de rechter die hen verhoort.

Is het niet doorsturen van het dossier over deze zaak naar het hof in Overijssel een smet op het blazoen van
Rouckens? Maar de kopij van het dossier is wel doorgestuurd, daar kun je donder op zeggen. Gezien de steun die
de  Enschedese  justitiele  autoriteiten  aan  hun  boeren  gaven  is  er  maar  één  scenario  aannemelijk:  het
verdwijnscenario! Het Gelders dossier over Demmer en Te Waarbeke is geeindigd in de kachel van Greve of
Pennink. Dit staat niet in de bronnen maar is wel het meest aannemelijke verhaal.

 

Mans Kapbaarg
De spoorwegtunnel in de Wierdensestraat zou een saaie tunnel zijn geweest als er geen creatieve enthousiaste
Almeloërs waren geweest.  Dat waren in dit geval Kees Witsenburg (voorzitter stichting stadsherstel Almelo) en
Ineke  Pezie  (docent  toegepaste  vormgeving  voormalige  detailhandel  vakschool).  Het  was  het  idee  van
Witsenburg om voor het verfraaien van de tunnel de verhalen van Mans Kapbaarg te gebruiken. In 1993 werd
begonnen met het  project.  Langzamerhand werd de tunnel steeds kleurrijker.  Uiteindelijk bleken negen jaar
nodig te zijn om de wanden vol te krijgen met vijfhonderdzeven panelen waarop de verhalen van Kapbaarg
verenigd  zijn.  De panelen  worden  omlijst  door  tussenliggende stiepel-  en  geveltekens.  Alle  mozaieken  zijn
gemaakt  van  afvalmaterialen:  oude  wand-  en  vloertegels,  dakpannen,  kiezelstenen,  flesjes,  spiegelglas,
nummerplaten van auto’s , kapotte klompen en stukjes deurmat. Het zijn stuk voor stuk kunstwerkjes geworden.
De totale lengte van het mozaiek is vijfhonderd meter.

Een  stripverhaal  aan  de  openbare  weg  dat  de  geschiedenis  verbeeldt  van  een  Almelose  jongeman  die
tweehonderd jaar geleden door de verplichte inschrijving in militaire dienst in het leger van Napoleon kwam.
Mans Kapbaarg nam deel aan de veldtochten naar Spanje en Rusland. Hij bracht het er levend af en vond niet als
zovelen zijn  laatste  rustplaats  bij  de Berezina.  Mans was  dus jaren  van  huis,  kwam in onbekende streken,
ontmoette allerlei mensen en maakte kennis met vreemde gewoonten. Na al deze belevenissen en na vele jaren
rondzwerven kwam hij uiteindelijk weer in Almelo aan. Na alles wat hij had doorstaan en beleefd kon hij niet
meer wennen aan een geregeld bestaan.

In kroegen vertelde hij in ruil voor een borrel en pijptabak aan de toehoorders over zijn avonturen die steeds
wonderbaarlijker werden. Hij kon blijkbaar erg goed verhalen vertellen. Natuurlijk wisten de mensen dat Mans
de helft van het verhaal erbij verzon. Maar dat was niet belangrijk zolang de avond gezellig was. Mans werd
‘den grootsten leugenbuul’  van Twente genoemd. Hij deed wat al die vertellers ‘um den heerd’ deden, zijn
fantasie gebruiken en zo de mensen vertier verschaffen. Meester G.B. Vloedbeld (1884-1961) heeft die flarden
van verhalen, die hij nog wist uit zijn jeugd, verzameld en aangevuld. En zo groeide Mans Kapbaarg uit tot een
van de symbolen van de Twentse cultuur.
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De Grimberg

De havezate Grimberg in Notter was een leen van de provincie Overijssel. Aan het goed was ook een leenkamer

verbonden, die na de afschaffing van het leenstelsel in 1798 werd opgeheven. 

Wie in deze tijd nog resten wil vinden van de eens roemruchte havezate 'de Grimberg' moet zijn oren en ogen

goed  de  kost  geven.  Maar  de  zoektocht  zal  uiteindelijk  worden  beloond.  Er  zijn  nog  overblijfselen,

aanduidingen,  tekenen te vinden van de plek waar eens het kasteeltje heeft  gestaan.  Een ‘mansio’ werd het

genoemd in de vroegst bekende akte, waarbij sprake is van de ‘Grimberghe’. Egbert I van Almelo vermaakte het

huis en de hoeve in 1297 aan zijn tweede vrouw Mechteld van Limburg. De kinderen uit hun huwelijk noemden

zich nadien ’van den Grimberg’. De oudste zoon Derk stierf waarschijnlijk kinderloos, want zijn broer Egbert

van den Grimberg komt daarna voor in akten. Hij was een belangrijk heer. Diens zoon, eveneens Egbert (II) had

in 1396 een conflict met Geert van Bevervoorde. Deze Egbert had een zestal kinderen waaronder de oudste zoon

Derk II die hem opvolgde. In 1430 staat hij als ‘jonker’ te boek wat voorbehouden was aan bezitters van een

‘heerlijkheid’. Na zijn overlijden verdelen zijn broer Johan en zijn zuster Egbertje, die getrouwd was met Geert

ten Thije, in 1443 allerlei Grimbergse goederen. Hierdoor komt na het overlijden van Egbertje,  ‘dat hues to

Grimberghe mit den veer ende mit den vrede... enzovoorts’ aan haar kinderen Derk en Seino ten Thije, die het in

1475  verkopen  aan  Otto  van  den  Rutenberg  en  zijn  vrouw.

De van den Rutenbergs waren één van de meest  vooraanstaande families in het Oversticht,  verwant  aan de

Utrechtse machtige heersers. Otto woonde op het landgoed Sudena in Notter. Hij huwde op latere leeftijd met

Maria van Twic(ke)lo,  die de Grimberg als woning verkoos ‘omb deste neher bei  der  kirchen  zu sein’.  De

Grimberg werd drastisch verbouwd. Hij stierf in 1500. Zijn vrouw een jaar later. Ze werd in Rijssen begraven.

Hun kinderen  heetten  Alof (proost  van  Sinte  Marie  te  Utrecht),  Otto II  (opvolger  op de  Grimberg),  Hake,

Catharina (stiftsjuffer te Neuss) en Willemtje (trouwde met Johan van Welvelde). Otto speelde een belangrijke

rol. Hij werd aangewezen als afgevaardigde van de Twentse Ridderschap om gewichtige zaken te regelen. Hij

huwde met Eleonora Sticke van het Weldam, maar stierf kinderloos in 1549. De Grimberg viel na de dood van

zijn weduwe in 1561 toe aan de nakomelingen  van zus Willemtje:  Anna (getrouwd met Sweder Schele tot

Weleveld) Sophia (getrouwd met Evert van Varendorp), Steventje ( de vrouw van Peter van Voorst tot Beerse)

en zodoende aan het geslacht Welvelde.
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De oprit naar het kasteel eind jaren zeventig.

De Grimberg viel na de dood van zijn weduwe in 1561 toe aan de nakomelingen van zus Willemtje: Anna

(getrouwd met Sweder Schele tot Weleveld) Sophia (getrouwd met Evert van Varendorp), Steventje ( de vrouw

van Peter van Voorst tot Beerse) en zodoende aan het geslacht Welvelde. 

Otto II had in 1549 al bepaald dat het kind van Steventje en Peter, eveneens Peter van Voorst geheten, vooruit

duizend gulden ‘vor de tymmerasie van den huse to Grimberge’ moest krijgen. De verdere verdeling van de

nalatenschap was ingewikkeld en pas in 1575 werd Johan van Voorst (de vijfde zoon van Steventje en Peter) met

de Grimberg beleend. Hierna bleef het zes geslachten lang in het bezit van de familie van Voorst. Twee broers

van  Johan  waren  gesneuveld  in  Heiligerlee  en  één  in  Frankrijk.  Hij  trouwde  met  Hermanna  Mulert  en

hertrouwde na haar dood met Mechteld van Langen. In 1581 stelde de Prins van Oranje hem aan tot drost van

Twente, nadat Gosen van Raesfelt naar het stift Munster was gevlucht. In datzelfde jaar werd hij in de slag bij

Goor gevangen genomen en werd nadien jarenlang opgesloten op het huis Blijenbeek in Noord-Limburg. Omdat

de  van  Voorst-familie  voor  de  staatsgezinden  had  gekozen,  werd  zij  door  de  Spaanse  koning  als  vijand

beschouwd en werden al hun goederen in beslag genomen. Het Staatsgarnizoen van de Prins van Oranje dat de

Grimberg moest beschermen vluchtte in 1583 samen met Mechteld van Langen, bij de komst van de Spanjaarden

naar Lochem. De Grimberg werd veroverd door de Spanjaarden en in brand gestoken.

Pas in 1595 vestigde Johan zich opnieuw op de weer opgebouwde plaats met zijn beide zusters. Hij overleed in

1598. Zijn oudste zoon Peter trouwde met Odila van Bevervoorde maar stierf al voor 1613 want toen werd diens

minderjarige zoon Johan met de erve beleend.  Ook Johan stierf  kort  daarna,  waarop  zijn broer  Berend van

Voorst te Notter verschillende landerijen 'vrijde' (als waarborg er voor instaan). Deze stierf kinderloos en zijn

broer Herman van Voorst werd in 1634 ingeschreven in de Overijsselse Ridderschap. Deze Herman was tot 1636

luitenant in de compagnie van zijn neef Reinier Schaep, waarna hij een rol ging spelen in de Overijsselse Staten.

Hij mocht tol heffen aan de brug over de Regge. In 1639 overleed hij en werd in Rijssen begraven. Zijn vrouw

Agnes Schaep van Windesheim was in 1634 al overleden. In 1646 pas werd hun zoon Peter van Voorst door de

heer van Almelo beleend met de Grimberg. Hij woonde daar alleen met een meid en een knecht. Op latere

leeftijd, in 1676, trouwde hij met Euphemia Alegonda van Broeckhuysen van de Doorn. Het huis werd toen flink

verbouwd,  getuige  de  grote  aanslag  op  het  vermogen  van  Van  Voorst.  Toen  het  klaar  was  had  het  vier

vuursteden. Peter overleed in 1693. Toen ook zijn zuster Odilia Anna, stiftsjuffer te Hunnepe, in 1698 stierf
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konden de erfgenamen de schulden uit de nalatenschap van vader en tante niet voldoen en vroegen uitstel van

betaling van de successierechten.

De oudste zoon van Peter, Herman, kreeg de goederen in 1705, en werd toegelaten tot de statenvergaderingen.

Zijn  jongere  broer  Willem  Reinier  volgde  hem  op  na  zijn  dood  in  1709.

In 1711 werd deze lid van de Ridderschap maar hij volgde een militaire loopbaan waardoor het huis soms lange

tijd leeg stond. Hij kreeg een eigen regiment en bracht het in 1747 zelfs tot generaal-majoor. In 1727 was hij in

Brummen getrouwd met Clara Anna Elisabeth van Broeckhuysen tot de Geldersche Toren. Zij overleed op de

Grimberg  in  1732.

Bij de volkstelling van 1748 woonden op 'de Grimbargh'  zowel de heere luitenant-generael  Willem Reyner,

baron van Voerst, heere van de Grimbargh; sijn soon Peter Willem; de kneght Arent Hendrik Bitter, Willem van

de  Eese,  Catrina  van  Eybargen  en  Hendrina  ter  Wele.

De generaal overleed in 1759. Enige zoon Peter Willem erfde de Grimberg en trouwde met Johanna Isabella

Bentinck tot Bevervoerde-Hoyckinck. Hij overleed kinderloos in1765. Zijn vrouw erfde alles. Ook de erven de

Boom, de Ese, Brugmans, den Berg en Heinhuis, een deel van de erven Winkel en Kifhorst, Klein Lochter, de

katersteden het Schot, Schuttenplaatsje en de Telgte, evenals het huis de Zegget. Johana Isabella hertrouwde met

Frederik  Benjamin  van  der  Capellen  tot  Rijsselt,  een  burgemeester  van  Zutphen.

Ze verkochten de Grimberg met onderhorige goederen voor 67.000 gulden in 1779 aan 'baron' Jean Guillaume

de Vaillant 'van den Grimberg' en zijn vrouw Isabella Anthonia baronesse van Imhoff, gewettigde dochter van de

gouverneur-generaal van Oost-Indie en een inlandse vrouw, Helena Pieters.

Op de Hottingerkaart uit 1783 is het landgoed Grimberg goed weergegeven. Het noorden is boven, links stroomt

de Regge en links onderin is duidelijk het belangrijke Veer te Rijssen zien.  Ze verkochten de Grimberg met

onderhorige goederen voor 67.000 gulden in 1779 aan 'baron' Jean Guillaume de Vaillant 'van den Grimberg' en

zijn vrouw Isabella Anthonia baronesse van Imhoff, gewettigde dochter van de gouverneur-generaal van Oost-

Indie en een inlandse vrouw, Helena Pieters. Hun erfgenamen boden het in 1786 na zijn dood als volgt te koop

aan:  'Het  Overste  Huis  en  Havezathe  de  Grimberg,  met  Bouw-  en  Orangehuisen  en  Hoven,  voorzien  met

privaatte  en  publicque  Visscherijen,  het  regt  van  Verschrijving  in  de  Provincie  en  Leenkamer,  twee  zesde

stemmen in de Collatie van Predikant en Koster te Rijssen, moderne dubbelde Bank en Grafkelder aldaar, halve

Erfmarkerichtersplaats van de Boerschap Notter en Zuna enzovoorts'. Volgt een beschrijving van het Overste

Huis,'naar beste smaak verbeterd, hecht en sterk en welgesitueerd, wel betimmerd en logeabel'. 'Omringd met

een breede Gragt,  gelijk ook de daarbuiten liggende Hoven met een tweede Gragt omringd zijn, waarin een

179



fraaie Vijver of Kom met Goud en Zilver Visjes en daarbij gelegen vermaakelijk Engelsch Bosjen,  alles wel

gesitueerd gelegen aan de met schuiten bevaaren wordende Rivier de Aa zeer vermaakelijk met een dagelijks

daar  doorgaande Passage  van Postwagens  en andere  Rijtuigen.  Jan Zeger  Sloet  eigenaar  van de Woeste of

Bellinckhof bij Weerselo ging er op in en kocht de havezate. Hij werd opgenomen in de Ridderschap. In 1802

verkocht hij de Grimberg en de erve het Veer voor 57.000 gulden aan Ludwig Eberhard Friedrich Nehrkorn.

Deze Nehrkorn kende Rijssen. Als leerling had hij gewerkt bij timmerman Peddemo(r)s, was later vertrokken

naar Amsterdam waar hij architect was geworden. In 1749 vertrok hij naar Suriname en werd stadsbouwmeester

van Paramaribo. Daar huwde hij de rijke jonge weduwe Aaltje Margaretha Schröder. Ze kregen een zoon Carl

Friedrich. Samen met de negerin Maria keerden ze terug naar Holland waar moeder en een tweede pasgeboren

zoon  in  1799  stierven.

Vader en zoon vestigden zich samen met Maria op de Grimberg. In 1804 hertrouwde hij met Helena Brouwer.

Hij stierf in 1812. Carl Friedrich werd erfgenaam, maar hij vestigde zich in 1820 in Kampen als wijnkoper en

verkocht de Grimberg. Het herenhuis was voor afbraak bestemd. Voor 3500 gulden werd het gegund aan Willem

Hendrik  van  Heerdt  tot  Eversberg.  Het  bouwhuis  met  de  rechten  werd  verkocht  aan  Helena  Brouwer,  de

stiefmoeder, voor vierduizend gulden.

Zij verkocht de Grimbergse goederen aan Christiaan Henny,  echtgenoot van Johanna Catherina Brouwer,  en

Derk Jan Brouwer jr. Het landgoed van vijftien hectare diende voornamelijk als geldbelegging. In 1876 kocht

Jan Harmen ter Horst, zoon van de oprichter van de jutefabriek in Rijssen het voor zijn zoons Gerrit Hendrik en

Auke Hayo.  Na het kinderloos overlijden van zijn broer kreeg Auke Hayo ook diens deel. Hij trouwde met

Thalia Gerarda Engberts in 1879 en stierf in 1919. Zijn zoon Jan Harmen erfde de Grimberg. Hij trouwde in

1914 met Sophia Charlotte Mathilde van Dorp. Ze woonden op de Eschhorst maar lieten een theehuis bouwen op

de Grimberg dat ook voor bewoning geschikt was en verfraaiden de tuin. Hij overleed in 1942. In 1954 verkreeg

dochter Imke, echtgenote van fabrikant Herman Jordaan, de voormalige havezate. Zij hebben er nog een tijd

gewoond  en  hebben  het  bezit  ondergebracht  in  de  'Reggeland  N.V.'  in  1972  omgezet  in  een  besloten

vennootschap. Het theehuis is enkele jaren bewoond door de familie Rotman. Aannemer Homan uit Enter die

pogingen in het werk stelt tot verdere renovatie en heeft in 2014 het bezit verkocht aan de familie Tijhof. Zij

hebben  het  theehuis  verbouwd  en  wonen  er  nu  met  hun  gezin.

Leyerweerd 

De eerste vermelding van dit erve vinden we in het schattingsregister van  Twente  uit het jaar 1475. De eerste
bekende eigenaar is de familie van Tije. In 1475 verkopen Derk en Seino ten Thije dat hues  to Grymberghe mit
den veer etc. en ook met de Leijerweerd in de buurschap Enter aan Otto van den Rutenberg en diens vrouw. 
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Deze Otto van de Rutenberch was een zoon van Alof
van  den  Rutenberg  en  Willemtje  van  Vianen  van 
Beverweerde die het huis Zuthem bij Zwolle bezaten.
De  van  de  Rutenbergs  behoorden  tot  de  meest
vooraanstaande  families  in  het  Oversticht  en  waren
verwant aan machtige geslachten in Utrecht. Otto had 
reeds  een  in  1461  een  aanzienlijk  bezit  in  Notter
verworven door de aankoop van het goed Sudena. Hij
huwde  op  latere  leeftijd  met  Maria  van  Twickelo,
dochter  van  Johan  van  Twickelo  en  Jacobje  van 
Keppel.  Dit  echtpaar  wilde  zich  eerst  op  Sudena
vestigen, maar Maria van Twickelo verkoos Grimberg
ömb deste neher bei der kirchen zu sein”. Daarna werd
Grimberg  aanzienlijk  verbouwd.  Zij  kregen  vijf
kinderen waarvan Otto hem opvolgde in het bezit van
de Grimberg. Deze Otto overleed kinderloos in 1549
zijn  weduwe  in  1561.  In  1562  werd  de  boedel
verdeeld tussen de families Schele en van Voorst. Het 
Luierweerd komt in het bezit van de familie  Schele
tot Weleveld. Het Luierweerd is altijd een pachterve

geweest. Er is zelfs een pachtboek over de periode 1632 tot en met 1650 waarin Daniel van Schele van al zijn
bezittingen de inkomsten heeft bijgehouden. 

In 1734 koopt Carel Frederik Cramer, richter te Delden het Leijerweerd  van A. Schele te Osnabruck. Cramer
was gehuwd met Johanna Putman. Bij het Leijerweerd wordt een buitenhuis gebouwd en een tuin met theehuisje
aangelegd en tevens een sterrebos en allee. In de zomer verblijven de Cramers regelmatig op het Leijerweerd.
Hun enige kind Joannes Wilhelmus Cramer volgt zijn vader in 1733 op als richter van Delden. Diens tweede
zoon  Carel  Frederik  Herman  Cramer  volgt  zijn  vader  in  1789  op  als  richter  van  Delden,  ontvanger  der
landsmiddelen en advocaat-fiscaal van Twenthe. In 1802 krijgt Cramer toestemming om de naam Putman aan de
familienaam Cramer toe te voegen. Met zijn moeder Susanna Geertruyd Putman dreigde n.l. de familienaam
Putman uit te sterven. Bij de komst van de fransen in 1795 wordt Cramer uit al zijn ambten ontzet van wege zijn
prinsgezinde gevoelens. Na de franse tijd is hij burgemeester en secretaris van het Schoutambt Delden. Op 72-
jarige leeftijd in 1838 wordt hem eervol ontslag verleend uit deze functies. 

Op 1 november 1838 vestigt Carel Frederic Herman Putman Cramer zich met zijn vrouw Maria Elisabeth van
Thielen op het buitengoed het Leijerweerd te Enter.  Zijn zoon Joan Wilhelm Putman Cramer wordt in 1841
benoemd tot  burgemeester  van  de gemeente  Wierden  en  neemt  dan  samen met  zijn  vrouw Maria  Gerarda
Adolphina Johanna Schouten en hun drie kinderen intrek  bij zijn ouders op het Leijerweerd. Ook de zuster van
Joan Putman Cramer, Joanna Wilhelmina Maria, weduwe van de heer Zeger de Jongh trekt bij haar ouders en
broer in. Daar worden nog zes kinderen geboren. In 1845 overlijdt Carel Frederic Herman Putman Cramer  en in
1847 zijn vrouw. 
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Carel Frederink Herman Putman Cramer 
(1765-1845), de vader van de burgemeester 
van Wierden 

Joan.Wilhelm Putman Cramer (1814-
1897), burgemeester van Wierden van 
1841 tot 1880 

Rond dit overlijden der ouders zijn toendertijd een aantal actes van boedelscheiding etc. opgemaakt met o.a. een 
volledige inventarisatie van alle goederen die op het Leijerweerd werden aangetroffen. Deze actes zijn hierna 
onverkort weergegeven. Tevens is nog opgenomen een acte van verpachting van de boerderij die naast het 
herenhuis stond. Deze verpachting geldt voor de jaren 1812-1818. In deze acte komen we allerlei bepalingen en 
beperkingen tegen waaraan de toenmalige pachter was onderworpen.Na beeindiging van zijn loopbaan als 
burgemeester van de gemeente Wierden in 1880 en het overlijden van zijn vrouw in 1883 komt een einde aan de 
historie van het buitenhuis. In 1883 wordt het herenhuis voor  afbraak verkocht. 

Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het huis van “Deks-Ab” , Albert Koenderink, stond vroeger op de plek waar nu de Horstinksteeg uitkomt op de
Dorpsstraat. ( zie foto). Het huis werd  afgebroken in 1971 en de familie bouwde een nieuw huis ernaast nu
Dorpsstraat 31.  De geschiedenis van dit erve willen we hier volgen: 
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Het oude “Dekshoes” 

Het  Twente van het  jaar  1601 zuchtte  onder de omstandigheden van de Tachtigjarige Oorlog.  Veel  van de
boerderijen op het platteland werden niet  bewoond en de landerijen lagen gedeeltelijk “woest”. 

Oldenzaal was in 1597 weer door de Staatse troepen van Oranje veroverd, zodat op dat moment de Spanjaarden
in Twente geen machtsbasis meer hadden.  De Staten van Overijssel moesten ook bijdragen in de kosten van de
oorlog  en  het  in  de  vaart  houden van  oorlogsschepen.  Regelmatig  werden  die  kosten  omgeslagen  over  de
ingezetenen van Overijssel zoals ook in het jaar 1601. 

  

Per richterambt werden lijsten opgesteld van de boerderijen met hun grondbezit. Van ieder “mudde” land (0.53
HA) moest vijftien stuivers betaald worden.  Ook van Enter is deze lijst bewaard gebleven en hierin komen we
voor de eerste keer het erve De Decker tegen met 3 mudde land. Van het jaar 1602 is ook zo’n lijst waar het erve
De Decker met dezelfde gegevens  voorkomt. Als buren van De Decker worden genoemd Äele ter Hofstedde,
Derrick Sweers en Jan ten Oldenhave. 

Op 10 oktober 1641 trouwt Johan Deckers  met Gerien Wilmssen uit Herike. 

Op  de  vergadering  van  het  markebestuur  van  Enter  van  25  juni  1667,  gehouden  in  het  logement  van  Jan
Jacobsen (ongeveer waar nu het de Oudheidkamer  Buisjan gevestigd is) wordt Derck Deckers als “gesworene”
aangesteld.  Gezworenen  waren  de  dagelijkse  vertegenwoordigers  van  het  markebestuur.  De  markerichter
woonde meestal  verder  weg en kwam niet  voor  elk  wissewasje  opdraven.  De gezworenen  hadden strenge
instructies die op markevergaderingen opgesteld werden.  De markerichter in Enter was op dat moment Ernst
van Ittersum van de Oosterhof in Rijssen. Gezworene  was toch meer een erebaantje want de beloning voor de
tijd dat ze echt hun werk moesten doen was minimaal. Ergens staat dat ze het voor drie stuiver daags moeten
doen. 

In 1674 tijdens de Tweede Munsterse Oorlog als Bernard van Galen, Bisschop van Münster heel Twente heeft
bezet wordt ook Enter niet gespaard.  De  Munstersen hebben heel Enter geplunderd en daarnaast  moet men
bijdragen in de kosten van het Munsterse leger. Derck Deckers als gezworene wordt ook aangesproken en wordt
gedwongen  uit  eigen  zak vijfenveertig  gulden  te  betalen  voor  fourage  voor  het  leger.  Vijf  jaar  later  in  de
markevergadering van 18 juli 1679 lezen we dat Derck Deckers verklaard de som van vijfenveertig plus rente
van de Enter Marke terugontvangen te hebben. 

Tijdens de Munsterse oorlogen moesten de Enterse boeren verscheidene keren met paard en wagen materiaal
vervoeren voor de Munstersen. Ook Derck  Dekkers moet vijf dagen met een paard mee naar Enschede en later
moet hij 
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Bij “Deks” voor het huis 

nog eens een paard leveren voor het vervoer bij de terugtocht van de Munstersen. Ook de schippers worden
gedwongen  goederen  te  vervoeren  richting  Munster,  maar  verder  dan  de  Oosterdorper  watermolen  bij
Haaksbergen konden ze niet komen. 

Op 7 november 1682 wordt de zoon van Derck Decker, Hendrick als gezworene aangesteld. Op 7 juni 1688
wordt deze aanstelling  gecontinueerd. Geen goedbetaald baantje dus maar men moest wel van onbesproken
gedrag zijn om er voor in aanmerking te komen. De Deckers waren dus wel gerespecteerde leden van de Enterse
samenleving. 

In 1687 besluit het markebestuur dat nog maar weer eens alle waarrechten in de Enter Marke op papier gesteld
moeten worden. Per slot van rekening  waren er twee oorlogen geweest papieren zoek geraakt en de kans was
groot dat er oude rechten verloren zouden raken. 

Om het begrip “waarrecht” goed te kunnen inschatten moeten we eerst weten wat het begrip Marke inhoudt.
Zonder op details in te gaan was een Marke een afgebakend grondgebied (over de juiste grenzen werd eeuwen
gebakkeleid) waarbinnen de grond gedeeltelijk in particulier bezit was n.l. de bouwlanden en de hooilanden en
de rest in gemeenschappelijk bezit nl. de zgn. “woeste “gronden zoals heidevelden, broekweilanden, bossen en
moerassen. Ook de wegen, bruggen en waterwegen moesten gezamenlijk onderhouden worden op kosten van De
Marke.  In  Enter  waren  er  zevenentwintig  waren,  later  werd er  nog een halve  aan toegevoegd die door de
bewoner van het herenhuis Kattelaar gekocht werd. Ook de belastingen die de Provinciale overheid oplegde
moest door het markebestuur geïnd worden. Hiertoe werden “zetters”aangesteld die lijsten moesten maken van
woningen en het bedrag dat opgebracht moest worden. 

Uit de inventarisatie van de waarrechten blijkt o.a. dat het Eckerdinckerve begunstigt  is met een volle waar
waarvan  “de  halfscheid”  op  het  erve  Deckers  verlegd  is.  De  eigenaar  van  dit  waarrecht  is  een  van  de
burgemeesters van Deventer, genaamd Borgerink, die in 1685 het huis Catteler heeft aangekocht.  Op het erve
Deckers woonde dus pachter Derck Deckers terwijl de eigenaar Borgerink van het Kattelaar is. 

De vuurstedenregisters  van 1675 en 1682 en 1706 vermelden het erve Deckers met één vuurstede. Werd er
aanvankelijk twintig stuivers per vuurstede geheven, later liep dat op tot meer dan vier gulden. De eigenaar en de
pachter  moesten  beide  de  helft  betalen.  Tot  1748  komen  we  het  erve  Deckers  tegen  op  verschillende
belastingregisters zoals het register van het zoutgeld, de verponding en de contributie, het vuurstedengeld en het
hoofdgeld. 

Over het grond bezit weten naast het gegeven uit 1601 niets. In de markeboeken wordt af en toe gesproken van
“Deckerskamp”. Verschillende keren moet  het markebestuur regelend optreden en zelfs dreigen met boetes als
door boeren de weg bij Deckerskamp vernield wordt. Het markebestuur gelast dat de wegbreedte minstens twee
wagenbreedten moet zijn. Op 7 oktober 1732 neemt Berent Deckers een hypotheek op Deckers kamp. 
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 In het jaar 1748 wordt een grote volkstelling gehouden. Alle erven, katersteden, woningen en hutten worden
opgeschreven  samen  met  de  namen  van  de  bewoners,  hun  kinderen,  de  knechten  en  de  meiden  en  de
kostgangers.  Van het  erve  Deckers  vinden we de volgende gegevens:  Caterstede Dekkers,  bewoner  Berent
Dekkers en vrouw Derkien Deckers,  een knecht Jan  Cuypers zijnde arm en een meid Marijken Mullers, als
kostganger wordt Teunis Weterink vermeld zijnde “simpel”. 

Op 22 november 1752 worden er twaalf stukken grond uit Deckerskamp verkocht. We naderen nu het tijdstip dat
de familie Dekkers van het erve verdwenen is en de familie Ter Steege op het erve komt. 

Jan  Hermen  ter  Steege  geboren  28  juli  1737  zoon  van  Hendricus  ter  Steege  woonde  toen  op  de
“Steeghewoninghe”  achter  de  voormalige  Openbare  Lagere  School.  Hij  trouwde op 24 augustus  1760 met
Jenneken  Jansen  Langenhof.  Uit  dit  huwelijk  werd  o.a.  zoon  Albert  geboren  op  28  november  1769.  Zeer
waarschijnlijk is dit gezin als pachter op het erve Dekkers  terechtgekomen. In ieder geval koop Jan Hermen ter
Steege  op 22 februari  1790 het  erve  Dekkers  met  het  halve  daarop  rustende waarrecht  voor  f.  2200,-  van
Professor A.F. Ruckersvelde, theologisch doctor aan het Deventer Atheneum. Professor Ruckersvelde was een
zwager van de laatste juffer Borgerink n.l. Swanida Borgerink die in 1796 op het Kattelaar overleed. 

Jan Hermen ter Steege was inmiddels op 21 mei 1775 nadat zijn vrouw Jenneken Langenhof was overleden
opnieuw getrouwt met Jenneken Gerritsen ten  Berge uit Elsen. 

Een gedeelte van het land dat bij het erve Dekkers hoorde was tiendbaar dat betekende dat de eigenaar van de
tiendrechten een tiende deel van de  oogst opeiste. Een verdere bijzonderheid was dat door het erve Dekkers een
jaarlijkse “uitgang”  verschuldigd was aan de Proostdy van St. Lebuinus in Deventer. Die “uitgang” bestond uit
het  leveren  van een  mud  rogge  en een  mud garste.  Dit  recht  was een  overblijfsel  uit  de tijd  dat  het  erve
Eckerdinck waarvan het waarrecht gedeeltelijk verhuisd was naar het erve Dekkers, nog een hofhorige erve was
in de Proostdij van St.  Lebuinus. 

Op 3 juni 1790 neemt Jan Hermen Ter Steege een hypotheek op van f. 600,– van G. Schimmelpenninck. Als
onderpand dienen: 

 a. Huis en grond gelegen tussen Gerrit Langenhof en Jan Meyer. 

 b. De volgende percelen grond uit het erve Eckerdink aangekocht t.w.:
Een gaarden groot drie schepel land naast Harmen Ekkerink en Gerrit Evers met een  halve waar daarbij. 
Weitakker groot 5 schepel gezaay.
Bergakker groot 1 mudde.
Steenakker groot 5 schepel.
Een half mud land voor Kluppelskamp.
Een dagwerk hooiland bij “t Exo Den Akker genaamd. 

In 1773 overlijdt de broer van de vrouw van Jan Hermen ter Steege, Jan van den Berg of Meyer. Jan Hermen
wordt voogd over de minderjarige kinderen en moet ook de administratie van hun erfenis bijhouden. Op 26 juni
1793 wordt er een akte opgemaakt, dat Jan Hermen ter Steege uit hoofde van het beheer van de boedel van de
minderjarige kinderen f. 800,– schuldig is aan hen. 

In 1795 wordt er in opdracht van de Franse bezetters (sinds voorjaar 1795 was ons land bezet door de Fransen)
een volkstelling gehouden. Onder Enter komt hierin Jan Hermen ter Steege en vrouw Jenneken van den Barg en
drie kinderen voor. Het beroep van Jan Hermen ter Steege is schipper. Het beroep van hem verklaart het relatief
geringe grondbezit. De boerdery was  een nevenberoep. Schipper was zijn hoofdberoep. Ook rundvee hadden ze
maar weinig . Uit de rundveetelling van 1800 blijkt dat ze twee koeien hebben. 

Ook  de  zonen  Albert,  Gerrit  en  Hendrik  hebben  het  schippersberoep  gekozen.  Zoon  Albert  trouwde  op  6
december 1795 met Aleida Alofsen  die woonde op het erve Wolters in de buurtschap Archem onder Ommen.
Albert gaat inwonen bij zijn ouders op het erve Dekkers. 

Albert, die schipper was, kon zijn zomp als het ware in zijn achtertuin afmeren want De Lee, waarvan het eind
doodliep  tegen  het  bouwland  achter  het  erve  Dekkers,  fungeerde  als  thuishaven  van  de  Enterse  zompen.
Omstreeks 1780 was er nog al wat heisa geweest omtrent het gebruik van de zgn “Enter Haven”  en de Horstink
Dijk, die daar naartoe voerde. Derk Brandes die daar woonde beschouwde n.l. de Horstink Dijk en de Enter
Haven als zijn privè land en water. Het markebestuur protesteerde daar fel tegen en ook de schippers waren het
er totaal niet mee eens. Sinds mensenheugenis waren de Dijk en de Haven ten profijte van de gemeenschap

185



geweest.  Het werd een langdurige rechtzaak die een vervelende wending nam toen de schippers  voor eigen
rechter  gingen  spelen  en  bomen  gingen  vellen,  die  wel  particulier  eigendom  waren  van  Derk  Brandes.
Uiteindelijk stelde Markebestuur een compromis voor. Men vergoedde een groot deel van de proceskosten van
Derk Brandes, die daarvoor het gemeenschappelijk gebruik van de Horstink Dijk en Enter Haven accepteerde. 

In 1811 nog in de Franse Tijd wordt er een lijst opgesteld van alle huisgezinnen in Enter (en overal elders). De
lijst  wordt  opgesplitst  in  Gereformeerden  en  Rooms  Katholieken.  In  dit  jaar  worden  voor  het  eerst  de
huisnummers ingevoerd. Men begint met nummer 1 bij het huis van Evers Berent waar later de familie Baan
(Frerik Jan) woonde. De boerderij van  J. Mulder (in onze tijd Stal-Haarms) krijgt nummer 2. Albert ter Steege
op Dekkers krijgt nummer 35 . Op nummer 37 woont G. Zweers en op nummer 34 Albert Nijland. 

De dienst van het kadaster wordt in 1832 ingesteld. Tussen 1820 en 1832 worden alle landerijen opgemeten en
de eigenaren van de grond en de woningen  te boek gesteld. Het erve Dekkers staat hierin genoteerd op sectie E
nummer 907 en 906 op naam van Albert ter Steege (zoon van Jan Hermen ter Steege), het grondbezit is 2.25 Ha.
Verdeeld in tien stukken.  Als  vruchtgebruiker van het erve Dekkers staat Albert Koenderink genoteerd. Hij was
op 4  april  1822 getrouwd met  Hendrika  ter  Steege  een  dochter  van  Albert  ter  Steege  op  Dekkers.  Albert
Koenderink is door zijn huwelijk met Hendrika ter Steege de eerste Coenderink die inwoont op het erve Dekkers
bij zijn schoonvader. 

In 1811 had Albert Coenderink geluk gehad want in dat jaar werden alle schippers door de Fransen op een lijst
geplaatst voor mogelijke dienst op èèn van Napoleons oorlogsschepen. Na een medische keuring werden ze al of
niet geschikt verklaard voor de dienst bij de vloot. Albert was nog net te jong en ontsprong de dans. Direct na de
Franse Tijd toen de dienstplicht ingesteld was werd hij opgeroepen voor dienst bij de Nationale Militie en kreeg
bij loting nummer 299 toegekend. Dit hoge nummer behoedde hem voor oproep in werkelijke dienst. 

Het eerste kind van Albert Koenderink en Hendrika ter Steege werd geboren in 1822 en deze werd ook Albert
genoemd. In 1841 wordt deze Albert  opgeroepen voor de loting voor de Nationale Militie en loot een nummer
dat hem tot dienstneming verplicht. Hij zorgt echter voor een remplaçant (plaatsvervanger) die tegen een flinke
vergoeding  de  dienstplicht  voor  hem vervult.  Op 27 september  1856 trouwt hij  met  Johanna Ezendam uit
Enterbroek. Hij gaat inwonen bij zijn ouders Albert Koenderink en Hendrika ter Steege. Ook zijn beroep is
schipper. Hun zoon Gerrit Jan wordt op 14 mei 1859 geboren. 

Zijn vader Albert Coenderink overlijdt op 29 januari 1861 en zijn moeder Hendrike ter Steege overlijdt op 3 juli
1868. 

Bij de markedeling van 1857 toen alle deelgerechtigden aandelen kregen in de de woeste gronden kreeg ook het
erve  Dekkers  flinke  stukken grond  vanwege  hun halve  waargerechtigdheid.  Na de  markedeling  bestaat  het
grondbezit van het erve Dekkers uit de volgende percelen: Sectie E. nummers 229, 465, 498, 522, 539, 544, 701,
906, 907, 2040, 2449, 2485, 2545,  2776, 2995, 2996 en 3842, totaal ruim negen hectare. 

 Albert Koenderink overlijdt op 17 maart 1869 op zevenenveertigjarige leeftijd. De enige zoon Gerrit Jan (naast
twee dochters) wordt in 1878 ingeschreven voor de Nationale Militie lichting 1879. Bij loting valt hem nummer
13 ten deel. Normaal een nummer dat absoluut dienstneming betekent . Vanwege het feit dat hij de enige wettige
zoon is wordt hij door de Militieraad van  dienst vrijgesteld. 

Zijn moeder Johanna Ezendam overlijdt op 1 oktober 1895. Gerrit Jan Koenderink trouwt op 23 januari 1896
met Geertruida Geerling. Als kinderen worden geboren Johanna 14 maart 1899, Janna 22 december 1900 en
Albert op 19 maart 1905. 

In het jaar 1900 krijgt Gerrit Jan het hele grondbezit van het erve Dekkers op zijn naam. Gerrit Jan is de eerste
Koenderink op Dekkers die het  beroep van landbouwer heeft. 

Met de huisnummers gebeurt er nogal eens wat. In 1811, de eerste keer dat een huisnummer wordt toegekend i s
aan Dekkers nummer 35 toegekend. Tussen  1825 en 1828 wordt dit weer gewijzigd. In 1861 is het nummer 812
geworden. In 1880 is het nummer 1031 en later wordt het Enter Kom (E.K.) nummer 40. In 1944 is het nummer
33. 

Op 30 januari 1927 overlijdt Gerrit Jan Koenderink. Bij het Kadaster wordt eenvierde deel van het erve op nam
gesteld van Geertruida Geerling en  een vierde deel op naam van de kinderen Johanna, Janna en Albert. 
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Johanna trouwt met Bernard van de Riet, Rondweg 36.  Albert en Janna blijven op het erve Dekkers. Albert
trouwt met Johanna Pluimers in 1937. 

In 1944 wordt de boedel verdeeld groot ruim  negen Ha. Johanna krijgt een deel uit het grondbezit en Janna en
Albert krijgen het huis en de overige grond toebedeeld in gezamenlijk bezit. Ook in de Bullenaarshoek liggen
nog twee stukken grasland uit een onverdeelde boedel van Koenderink. Hierin zijn ze nog gerechtigd voor ruim
1 Ha. 

Op 19 maart 1971 wordt het oude “Dekkers erve” met de kadastrale percelen E. 906 en 907 groot 13 are en 10
centiare voor f. 53160,– verkocht aan de Gemeente Wierden. Het gezin Koenderink woont dan in het nieuwe
huis op nummer 31. 

Van Langenhof tot Wooltershoes

Op de plaats waar nu Emte supermarkt staat stonden vroeger drie grote oude boerderijen en een kleinere. De
meest zuidelijke boerderij stond naast de smederij van Rutenfrans (Stoffer) en werd het Wooltershoes genoemd.
Er  woonde  de  familie  Nijenhuis  (Binnengaaits-Herman)  en  daarvoor  de  familie  Ter  Denge,  die  ook  wel
Woolters genoemd werd. De Langenhof was een boerderij aan het pad naar de Mors, de latere Woolterssteeg, en
was het bezit van het adellijk geslacht Van Langen. Aan de hof was het markerichterschap verbonden. Voor het
huis lag de Hogebrink, waar in de open lucht door de markegenoten en geërfden van de marke werd vergaderd,
de zogenaamde holtingen.  Van Langen had de Oosterhof in zijn bezit, en ook de Dackhorst, het Syngraven, huis
Wemsel (Albergen) de Koohorst en de Hof te Bevervoorde (Rectum).

Midden in de Tachtigjarige Oorlog (1601) waren veel boerderijen vanwege de oorlogsomstandigheden verlaten,
ook in Enter. In een grondbelastingregister uit dat jaar staat opgeschreven: ‘Wolters gekommen op ein woeste
erve’. De familie Wolters werd toen pachter op het verlaten erve De Langenhof. In de Late Middeleeuwen had
de bisschop van Utrecht  veel  boerderijen in bezit  in Twente.  Deze boerderijen werden in leen gegeven aan
riddergeslachten in ruil van militaire bijstand aan de bisschop. Ook De Langenhof is zo’n leengoed. In 1381 is
ridder Gerrit van Bevervoorde leenman. In de loop van vier eeuwen heeft De Langenhof veel adellijke families
als eigenaar gehad. Vanaf 1703 zijn de pachters bekend. In het spraakgebruik in Enter en ook de  pachters zelf
haspelen de namen Wolters, Lubbers en Langenhof door elkaar. Het is een heel gedoe om via de kerkelijke
geboorte- en huwelijksregisters  de juiste personen te volgen.

Griete Wolters, weduwe van Derck Wolters trouwt met Derck Luicksen Lubbers en hij gaat inwonen  bij de
bruid op De Langenhof.  Derck Lubbers zal bij zijn huwelijk inbrengen ‘eene nije schuyte  met haar toebehoor
ende eene goede koe’. De oude boerderij De Langenhof werd al in 1381 genoemd in de registers van de bisschop
van Utrecht. Voor 1703 woonde er een familie Wolters en er komt een schipper inwonen op De Langenhof. Dit
blijkt  ook uit  een acte uit  1721, waarin de toenmalige eigenaresse  Agnes Penninck,  weduwe douariѐre  van
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Harincksma, de landerijen van De Langenhof voor vier jaren verpacht. Derck Lubbers huurt het huis en een stuk
land voor twintig gulden en de andere landerijen worden aan maar liefst negentien andere mensen verhuurd.

Omstreeks 1800  koopt de familie Lubbers, die al sinds 1703 de Langenhof pacht, de boerderij van de familie
Jalink  uit  Goor.  In  1804  trouwt  Gerrit  Lubbers  met  Zwane  Langenhof.  In  1825  wordt  dochter  Egberdina
geboren. In 1837 overlijdt Gerrit Lubbers en Egberdina, twaalf jaar oud, blijft achter op de boerderij met haar
tweeenvijftig  jarige  moeder.   In  1862  is  Egberdina  zevenendertig  jaar  en  trouwt  dan  met  de  vierentwintig
jarige knecht Hendrik ter Denge. Hij gaat inwonen bij zijn vrouw en schoonmoeder op De Langenhof die dan het
Wooltershoes wordt genoemd. De boerderij aan de Woolterssteeg stond zo’n vijftig meter achter de naastgelegen
boerderijen aan de latere Dorpsstraat.

De vader  van  Hendrik ter  Denge,  Johann Bernard  ter  Denge,  was  in  1837 als  lidmaat  ingeschreven  bij  de
hervormde kerk “komende uit Gronau”. De familie Ter Denge is afkomstig van het oude erve Ter Dinghe, net
over de grens bij Overdinkel en behoorde kerkelijk bij Gronau. In de familie gaat het verhaal nog dat Johann ter
Denge gedeserteerd zou zijn uit het Pruisiche leger en naar Nederland gevlucht. Toen Johann in 1837 trouwde
met Gerritdina  Pouwel uit Enter werd zoals gewoonlijk onderzocht of er nog verplichtingen waren ten aanzien
van de Nationale Militie. De gouverneur van Overijssel schrijft daarover:

Gelet  op  een  mede ten  requeste  overgelegd  certificaat,  strekkende  ten  bewijze  dat  de  requestrant  in  zijn
geboorteland aan zijne militaire verplichtingen ten vollen heeft voldaan en aldaar eerst in 1833 uit de dienst is
ontslagen. Overwegende alzoo dat voldoende gebleken is dat de requestrant tijdens zijn ontslag uit de militaire 
dienst in zijn geboorteland reeds verre boven de jaren was van verplichtingen tot de Nationale Militie in dit Rijk.

Johan ter Denge was dus geen deserteur, hij is gewoon in dienst geweest in Pruisen. In 1882 wordt de boerderij
herbouwd aan de Dorpsstraat, naast de twee andere boerderijen. De zoon Gerrit, die in 1868 geboren is, trouwt in
1892 met Aaltje ter Weele. De zoon Hendrikus was de laatste Ter Denge die woonde in het Wooltershoes. Toen
hij  in 1932 trouwde met  Maartje  Spui lieten ze een  nieuwe boerderij  bouwen aan de Eversdijk.  De laatste
bewoner van het Wooltershoes was Herman Nijenhuis (Binnengaaits-Herman) tot de boerderij in 1965 werd
afgebroken voor de bouw van de supermarkt van de cöoperatie.

Van schippersdochter tot kasteelvrouwe

Het lijkt de titel van een sprookje maar het is een waar gebeurd verhaal. In de buurt van Goor in de boerschap
Herike stond vroeger een kasteel dat Het Stoevelaar heette. Het was één van de grotere havezaten in Twente
waar onder andere de bekende familie Van Coeverden heeft gewoond. Rond 1800 woonde er de familie Van
Wijck. Toen er in 1810 een dienstmeisje gevraagd werd op Het Stoevelaar werd Jenneken Volbrink, dochter van
een schipper uit Enter, aangenomen. Op de vliering was een dienstbodekamer waar ze sliep. De oude heer Van
Wijck  en  zijn  vrouw woonden er  alleen  met  wat  personeel.  Toen ze beiden  waren  overleden,  ruzieden  de
kinderen over de verdeling van de erfenis.

 
Berend  van  Wijck,  een  zoon,  werd  het  kasteel  met  wat  onderhorige  goederen  toebedeeld.  Berend  was
gepensioneerd  luitenant-kolonel  bij  de  artillerie  en  vestigde  zich  op  Het  Stoevelaar.  Verder  weten  we  dat
Jenneken in 1816 is bevallen van een dochter. In de geboorteakte wordt geen vader vermeld. In 1819 bevalt ze
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weer van een dochter en ook nu wordt geen vader vermeld. Niet veel  later,  op 22 augustus 1820, is er een
huwelijksakte. Berend Hendrik van der Wijck, gepensioneerd luitenant-kolonel van vierenzestig jaar oud trouwt
met  de  zesentwintigjarige  Jenneken Volbrink.  In  deze  trouwakte  worden  ook twee  onwettige  dochters  van
Jenneken door Van der Wijck erkend. Toen ze getrouwd waren,  werd er in 1821 nog een dochter geboren.
Jenneken was in één keer van dienstmeisje een echte kasteelvrouwe geworden. Toen in 1830 Berend van der
Wijck op vierenzeventigjarige leeftijd overleed, bleek uit het testament dat de jongste dochter het goed erfde. De
dochters waren nog jong en tot de jongste meerderjarig zou worden moest Jenneken een groot herenhuis met de
goederen beheren.

Het betrof een herenhuis met een grote buitengracht, grote tuinen, een binnengracht en twee bouwhuizen. In de
tuinen stonden meer dan tweehonderdvijftig grote potten met ‘vreemdsoortige’  plantgewassen.  Deze planten
waren onder meer Aloës, Graniums, Sedums, Vicoides, Stapelias,  Jacobias, Passiebloemen, Leeuwenbekken,
Cactus  monstrofa  en  negenenzestig  andere  differente  soorten.  Blijkbaar  waren  ze  toen  zo  zeldzaam dat  ze
‘vreemdsoortig’ werden genoemd. Dat was een hobby van Berend van Wijck geweest.

Drie maanden na het overlijden van haar echtgenoot werden al deze potten met de planten te koop aangeboden.
Op Het Stoevelaar stonden heel veel grote eikenbomen. In 1817 werden al eens zevenhonderdnegenendertig
percelen zware eiken- en dennenbomen, zeer geschikt voor zwaar scheepstimmerhout, te koop aangeboden. Er
zijn  veel  eiken  naar  de  Enterse  scheepswerven  gegaan.  In  1844  worden  in  de  Haarlemmer  Courant  weer
zevenhonderd  stuks  eiken  aangeboden,  waaronder  driehonderd  zeer  zware  geschikt  voor  molenassen  en
scheepsbouw.

Toen de jongste dochter meerderjarig was geworden besloten ze in 1848 het oude oncomfortabele huis voor
afbraak te verkopen en een nieuw comfortabeler kleiner huis te bouwen. In de Haarlemmer Courant staat ‘Te
koop: Een kapitaal Herenhuis, voor afbraak, Het Stoevelaar genaamd, zeer zwaar en sterk gebouwd en bestaande
uit bijzonder dikke buiten- en binnenmuren et cetera’.

 
In 1850 trouwde de jongste dochter Maria Henrietta (29 jaar) met de vijfenveertigjarige Joannes Jarman. Ze gaan
inwonen  bij  haar  moeder.  In  1862  word  Het  Stoevelaar  te  koop aangeboden  en  het  betrof  toentertijd  een
herenhuis,  bouwhuis,  tuinen en landerijen van in totaal  vierenzeventig hectare.  Het werd ingezet  op 30,800
gulden. Daarna komt het herenhuis in bezit van de familie Jannink. Na de verkoop kopen ze een huis in de
gemeente Lochem, waar Jenneken Van der Wijck-Volbrink in 1867 op vierenzeventigjarige leeftijd overlijdt na
een memorabel leven.

 

Almelo
De vroegste sporen van menselijke activiteit of bewoning in de directe omgeving van Almelo zijn gevonden op
“De Schuilenborch" in de Aalderinkshoek. Het betreft hier vuurstenen werktuigen, waarvan enkele uit de tijd:
7000-5000 v. Chr.

 Vanaf  ongeveer  het  jaar  1000  word  de  nederzetting  Almeloo,  (of  Olmenloo)  steeds  vaker  genoemd.  Het
toenmalige  "landgericht  Almeloo" bevond zich op een  kruispunt  van landwegen  (bv.  de postweg Kampen-
Osnabruck)  en  waterwegen  (Loolee,  Weezenbeek,  en  later  Twentekanaal  en  kanaal  Almelo-den  Haandrik,
kanaal  Almelo-Nordhorn en de snelwegen A1, A35 en N36).  Almelo ligt  in een lager  gelegen gedeelte  van
Twente  en  vroeger  bevonden  zich  rondom  Almelo  een  aantal  moerassen  en  laagveen  gebieden,  (richting
Wierden en Vriezenveen) en stroomgebieden die geregeld onder water liepen. Door de ligging was Almelo een
levendig handelscentrum met kooplui, schippers, vissers, ambachtslieden, en bovendien waren er toen nog veel
boeren.

Landgoed "Huize Almelo"word voor het eerst genoemd in 1236 maar bestaat waarschijnlijk al langer. Het is het
eigendom van de familie Van Rechteren Limpurg, In de geschiedenis van Almelo heeft Huize Almelo altijd een
sterke rol gespeeld in de ontwikkeling van de stad. In de middeleeuwen ging de Heer van Almelo, over zowel
rechtspraak alsook over het kerkelijk- en openbaarbestuur.

Almelo is in de vorige eeuw door de industriële ontwikkeling, (vooral textiel) sterk gegroeid, maar de daarop
volgende malaise in de textiel, was ook de oorzaak van een terugval van werkgelegenheid in Almelo. Later
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zorgden  bedrijven  als  "Philips",  "Urenco",  en  instellingen  al  het  "Twenteborg  ziekenhuis"  voor  nieuwe
werkgelegenheid.

Door de industriële bedrijvigheid in de vorige eeuw was er ook een sterke groei van het aantal inwoners en werd
er dientengevolge steeds meer buitengebied "opgeofferd" ten dienste van het bouwen van nieuwe woonwijken.

Door deze ontwikkeling is het buitengebied van Almelo in ruim een eeuw tijd sterk ingekrompen en zijn er
daardoor vele oude Boerenerven verdwenen en hebben vele agrariërs hun bedrijf op een andere plek voortgezet.
Gelukkig is er toch nog een gedeelte van het mooie agrarische gebied behouden gebleven. Bovendien is het
buitengebied door de gemeentelijke herindeling weer in omvang toegenomen doordat Bornerbroek is toegevoegd
aan de Gemeente Almelo.

Het grondgebied van Ambt-Almelo bestond vroeger bijna geheel uit agrarisch gebied. Het is nu bijna niet voor te
stellen, maar vroeger waren zelfs de Westeres en de Oosteres gewoon buitengebied. Geleidelijk aan zijn ook, de
Hofkamp, de Boomshoek, het Rohof, het Rosarium, de Riet, de Kerkelanden, het Nieuwland, het Sluitersveld, de
Rumerslanden, de Haghoek, het Beeklust, de Ossenkoppelerhoek, volgebouwd.
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Ook daarna kwamen er weer nieuwe stadswijken bij, waarbij weer mooie landbouwgebieden verloren gingen:
De Aalderinkshoek, de Schelfhorst, de Kluppelshuizen, het Groeneveld, het Windmolenbroek, het Paradijs, en
als laatste nieuwbouwwijken: de Markgraven, het Nijrees, en het Kollenveld. Ondertussen waren er ook nog
omvangrijke  industrie  locaties  tot  ontwikkeling  gekomen:  het  Stationsgebied,  Turfkade  Oost  en  West,
Bornsestraat, Dollegoor, Bedrijvenpark Twente, Buitenhaven en Twentepoort.

Vele boeren families hebben in die tijd een nieuwe locatie moeten zoeken, en aanvankelijk waren er daarvoor
soms plekken beschikbaar in de omgeving van Almelo en soms ook in de "nieuwe landbouwgebieden" zoals de
Weitemanslanden, Vriezenveen en Westerhaar.

Geleidelijk  aan  raakte  Almelo  door haar  buitengebied  heen,  maar  door  de  gemeentelijke  herindeling  kreeg
Almelo  er  het  Bornse  kerkdorp,  Bornerbroek  bij  en  kon er  in  samenwerking  met  de  netwerkstad  partners
Enschede-Hengelo-Borne een nieuw en groot industieterrein gepland worden: XL-business-park. En deze keer
moesten Bornebroekers het veld ruimen, en hun heil elders zoeken.

En opnieuw werden  er  ten Stadshuize plannen gemaakt  voor een aantal  nieuwe grote  woonwijken:  Almelo
Noord-Oost, plan Leemslagen en het pretentieuze Waterrijk. Ook hier zijn weer vele agrariërs weggekocht, deze
hebben bijna allemaal een nieuwe plek gevonden in de omgeving van Almelo of in een noordelijker gelegen
provincie. Ondanks deze grondhonger van de gemeente Almelo bestaat er ook nu nog een mooi buitengebied
rondom Almelo.

Het buitengebied van nu rondom Almelo:

De Gravenallee,  De Bolkshoek,  De Bellinckhof,  De Wateregge,  Het  Nijrees,  Tusveld,  De Mooie vrouw en
Weitemanslanden, Aadorp en omgeving en Bornerbroek en omgeving.

Zoals bijna overal in Twente waren de landbouwbedrijven in Almelo in het begin van de vorige eeuw gemengd
van aard. Naast een aantal koeien en kalveren werden er ook meestal wat varkens, kippen, en soms schapen
gehouden. Naast het grasland was er ook nog veel bouwland aanwezig. Op de veelal hogere gronden en essen
werden  aardappelen,  knollen en bieten verbouwd,  maar er  wuifde ook nog het  veel  voorkomende goudgele
graan.

"daar wuift op de essen het goudgele graan,

doet snelvliedend beekje het molenrad gaan"

( Uit het "Twentse volkslied”, maar ook zeer van toepassing op Almelo.)

 De Landbouw in de jaren na 1900 werd gekenmerkt door "Ontwikkeling"
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- De ontwikkeling van de Mechanisatie en automatisering. (Van handmelken tot Melkrobot,en van de zicht tot de
Combine)

-  De  ontwikkeling  van  de  Bedrijven.  (Van  gemengd  naar  gespecialiseerde  Rundvee-  of  varkens-  of
pluimveebedrijven)

-  De  ontwikkeling  van  het  Landschap.  (ontginning,  ruilverkaveling,  egalisatie,  perceelsvergroting,
wegverharding)

- De ontwikkeling van het Verenigingsleven. (BOO, BDV, OLM, ACO, Landbouwersbank, Boerenleenbank,
K.I., Fokvereniging)

Aan het  eind van de vorige  eeuw gingen steeds meer plaatselijke landbouwverenigingen samenwerken met
andere  zusterverenigingen.  Deze veelal  Twentse  samenwerkingsverbanden werden  na verloop van  tijd  vaak
omgezet  in fusie's.  Denk hierbij aan de zuivelcooperatie's,  (ACO- Ormet- Coberco- Friesland- Campina) de
Veevoercooperatie's,  (Landbouwersbank,  VTL,  CTA,   ABCTA  en For  Farmers),  de  K.I.  organisaties
(K.I.Almelo,  K.I.  Twente,  K.I.Overijssel,  NRS,  C.R.Delta  en  C.R.V.),  de  coöperatieve  slachterijen  (GOS,
Dumeco  en Vion),  en  de  Landbouw(stands)organisatie's  (Twensche  Landbouw  Maatschappij,  OLM/ABTB
en LTO).

Dat  deze  grotere  samenwerkingsverbanden  en  fusie's  en  dientengevolge  het  opheffen  van  de  plaatselijke
Landbouwvereniging,  niet  door iedereen  met  evenveel  entousiasme werd  ervaren,  is  goed  te  begrijpen.  De
hierboven geschetste schaalvergroting deed zich echter vrijwel overal voor, en men kan dan ook achteraf stellen
dat het  onafwendbaar is geweest.  Tegelijk met het opheffen van deze plaatselijke coöperaties kwamen weer
nieuwe verenigingen tot stand, bv: Fokstudieclubs, particuliere zuivelhoeves, NVV/NMV e.d.

De vrijetijdsverenigingen ("ter lering en vermaak") bleven veelal wel zelfstandig (Plattelandsvrouwen, PJGO,
Korenaer,  VABO).  Sommige  verenigingen  zijn  daarna  helaas  door  gebrek  aan  voldoende  leden  opgeheven
(VABO, PJGO).

Naast  de  hierboven  genoemde  coöperatieve  bedrijven  waren  er  in  Almelo  en  omgeving  ook  een  aantal
particuliere  bedrijven  actief  in  de  agrarische  sector:  Almelo  kende  in  een  ver  verleden  een  groot  aantal
molenaars, particuliere veehandellaren en slagerijen.

Er zijn ook steeds meer veeartsenpraktijken gevormd, en ook deze gingen later steeds meer samenwerken.

Toch kunnen we wel  stellen dat  de boeren  in Almelo voor het  overgrote  deel  coöperatief  waren  ingesteld.
Misschien  heeft  de  onderlinge  verbondenheid  via  het  landgoed  van  de  Graaf  van  Huize  Almelo  hiertoe
bijgedragen.

De naam Aalderink is de naam van boerderijen. De naam gaat steeds terug op de vorm 'Alardink', persoonsnaam
Alard < Adelhard + -ink: 'de plaats van Alard en de zijnen'. Ook de havezate Den Alerdinck in de marke Lenthe,
nu  gem.  Heino,  wordt  in  de  volksmond  Aalderink  genoemd.  Een  wijk  van  Almelo  heeft  de  naam
Aalderinkshoek.

Aanvankelijk  had  het  achtervoegsel  -ing/-ink  een  patronymische  functie:  Aalderink,  voorheen  Alardink  =
behorend tot de familie van Alard. In  de middeleeuwen verloor het  achtervoegsel  deze functie; patroniemen
werden voortaan gevormd met het achtervoegsel zoon of dochter, waarvan in familienamen de buigings -s of -en
en/of  de versleten vorm -se(n)  resteert:  Aalders,  Alards,  Aartsen.  Namen met -ing/-ink waren  vooral  in het
oosten van het land overgegaan op de woonplaatsen, op de erven of boerderijen van de betreffende families.
Latere  bewoners  ontleenden  hun  achternaam  aan  deze  woonplaatsen.  Hoewel  de  meeste  van  deze  namen
oorspronkelijk een roepnaam bevatten, wordt dit type naam om de latere lokaliserende functie tot de adresnamen
gerekend.

De Almelose Aa

Almelo kreeg in 1420 stadsrechten en is gelegen aan de beek de Almelose Aa. Almelo is ontstaan in de elfde
eeuw, aan een kruispunt van land- en waterwegen en werd een echte textielstad. Een deel van de naam Almelo
komt ook uit de naam van de beek, "lo" is een bos op de zandvlakte, zo maken de "Aa" en de "lo" samen de
naam Almelo. Een vertaling van de naam is dus een bos op een zandvlakte aan de Aa.
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Het op zandgrond gelegen Almelo ontstond in de Middeleeuwen als nederzetting op de plek waar een landweg
een beek kruiste die toen de Aa (Almelose Aa) heette. Op die plaats stond het voor het eerst in 1236 genoemde
en nog steeds bestaande Huis Almelo. Uit oude documenten blijkt dat de nederzetting in ieder geval in 1420 al
stadsrechten had. De stad had een gracht, maar geen muur, en is dan ook nooit van militair belang geweest. Huis
Almelo bestaat waarschijnlijk al sinds de  twaalfde eeuw en is tot op de dag van vandaag in handen van de
familie Van Rechteren Limpurg. De familie had eeuwen verschillende rechten in de stad Almelo, waaronder dat
om recht te spreken. Tegenwoordig houdt de graaf zich bezig met restauratie van oude panden in de binnenstad
en het onderhouden van bossen die eigendom van de familie zijn.

De Almelose Aa heeft oorspronkelijk een andere loop gehad. Ergens tussen het Rohof en het erve Schutteman
aan de Oude Wierdenseweg boog de beek noordwestwaarts  af in de richting van het erve Veerenhuis in de
Aaldrinkshoek en stroomde vervolgens richting De Schuilenborch en verder zuidwestwaarts richting de Regge.
In 1475 tot 1476 liet de heer van Almelo een ‘nije Graven’ aanleggen vanuit de stad vrijwel rechtstreeks naar de
Regge. Deze beek moest de jaarlijks optredende wateroverlast voor de stad en het omliggende land verminderen
maar zal ook de scheepvaart  hebben bevorderd. De oude loop door de Aaldrinkshoek lijkt nog lange tijd te
volgen zijn geweest maar door de bouw van de nieuwe stadswijk na 1970 is hier niets meer van te herkennen. Bij
die oude beek heeft ooit een watermolen gestaan, waarvan echter geen historische gegevens voorhanden zijn,
alleen bodemsporen en overlevering. Er zijn tussen 1920 en 1930 langs de voormalige bedding die uiteindelijk
niet meer was dan een aaneenrijging van weilandsloten, bij graafwerk oude beschoeingen aangetroffen, ongeveer
tegenover de huidige begraafplaats. Op de kadasterkaart van Ambt Almelo kun je de oude loop van de beek nog
redelijk  te volgen,  maar de plaats  is  ook hierop niet  herkenbaar.  De locatie  is  een gissing gebaseerd  op de
beschrijving.  

De Almelose Aa is een watergang die meandert door het centrum van Almelo. De watergang ontvangt zijn water
via de Loolee (ongeveer 500 meter stroomopwaarts vanaf het Banis-gemaal).

Eigenlijk zou de Aa moeten worden opgedeeld in drie stukken:

 De Hagen (vanaf de Loolee tot het Theaterhotel Almelo)

 De Almelose Aa, (tot het punt waarop de oorspronkelijke loop in 1475/'76 verlegd is) en

 De Nieuwe Graven, (gegraven in 1475/'76, tot de instroom van de Wierdense Aa).

Tegenwoordig wordt de Hagen echter vaak onder de noemer Aa geschaard en de Nieuwe Graven gaat door voor
de Weezebeek. Via die beek wordt het water afgevoerd richting de Regge. Het water van In het centrum wordt
steeds meer nadruk gelegd op de Aa.
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De Almelose Aa, de Nieuwe Graven en de Loolee op een kaart van de gemeente Almelo uit 1866. Men sprak
toen nog van de 'Almelosche Aa' en de 'Loo Lee'. Tussen 1818 en 1914 was de gemeente Almelo opgesplitst in
de gemeenten Stad Almelo en Ambt Almelo. Deze kaart uit 1866 toont het Ambt Almelo; de Stad Almelo ligt in
het midden daarvan. 

De Almelose Aa heeft een trajectlengte van een ruime zes kilometer en er bevinden zich drie stuwen in de Aa.
De watergang begint  zoals gezegd bij  de Lolee,  vervolgens  nadat  de Castello  Flat  en het  Theaterhotel  zijn
gepasseerd komt de Aa uit in de wijk Ossenkoppelerhoek en stroomt vervolgens door het Beeklustpark. Hierna is
de beek samengevoegd met de Weezebeek en stroomt dan onder de Ringweg nog twee kilometer door waarna hij
over gaat in de Exoosche Aa.
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Almelo, haven

Het  Beeklustpark  is  een  stadspark  met  een  rijke  historie.  In  de  achttiende  eeuw  stond  hier  de  inmiddels
verdwenen villa  van de Almelose  fabrikantenfamilie  Coster,  precies  op de  plek waar  de Weezebeek  en  de
Almelose Aa zich bij elkaar voegen. Het park is nu volledig gerestaureerd naar de ontwerptekening uit 1772. Zo
werd het Grand Canal, een klassieke waterpartij met aan weerszijden bomen hersteld en werd de muziekkoepel
gerenoveerd.

Vanaf 2006 heeft de Almelose Aa een verlaagd terras waar de klanten van proeflokaal "België" hun drankje
kunnen drinken terwijl ze vlak bij het water zitten. Ook is er bij de lokale cafés een wit bier te verkrijgen dat
vernoemd is naar deze watergang, genaamd "Witte Aa".

De Almelose Aa heeft een functie als ‘landschappelijke structuurdrager’ en is de schakel tussen de oostelijke
groene long, de binnenstad en de westelijke groene long. Op het gebied van recreatie, beleving, flora en fauna
draagt de verbeterde Almelose Aa veel bij aan de gehele stad. In de gemeentelijke Aa-visie wordt een integraal
toekomstbeeld voor de Almelose Aa geschetst. Daarin staat waar gemeente en waterschap de komende jaren met
deze beeldbepalende beek naar toe willen.

De oevers van de beek zijn nu minder steil aangelegd en breder gemaakt, en de beek langs dit traject is minder
recht gemaakt. Aan de beplanting en de wandelpaden is veel aandacht geschonken. Daardoor is de leefbaarheid
en de kwaliteit van de buurt verbeterd. Heel bijzonder is de plaatsing van een speciaal voor dit project ontworpen
wandelbrug over de Almelose Aa.

Het op hogere zandgrond gelegen Almelo ontstond in de Middeleeuwen op de plek waar een landweg en de beek
de Aa elkaar kruisten. De nederzeting werd omsloten door moerassen. Almelo was een levendig handelscentrum
met kooplui,  schippers,  vissers,  boeren en ambachtslieden.  Het  water  in de stad bestond uit  een stelsel  van
waterlopen, kolken en bleken. Veel waterlopen zijn in de loop der tijd gedempt, De Aa is als enige nog aanwezig
in de binnenstad. Het Theaterhotel Almelo is letterlijk over het riviertje de Aa gebouwd.

Hier is het begonnen, in erve 't Joosteman. Dit was een boerderij gelegen aan de Almelosche Aa. Op deze plaats
is uitspanning 't Joostman gebouwd welke 1 September 1932 is afgebrand. In hetzelfde jaar is op dezelfde plaats
de  schouwburg,  dansgelegenheid 
het Groenendal gebouwd. Meerdere bekende artiesten zijn hier geweest.  Helaas in 1972 afgebroken nadat een
brand flinke schade had toegebracht. 
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Uitspanning  't  Joostman.  Hier  nog  aan  een  zandweg  aan  de  Almelose  Aa.  
Dit werd later Willem de Clercqstraat.

De plattegrond van Almelo bestond uit de Grotestraat met haar zijstegen en het omringende stelsel. Het oude
grachtenstelsel is tegenwoordig nog zichtbaar in het stratenpatroon. De Götte en Hagengracht zijn nog duidelijk
waarneembaar.  Dit  geldt  eveneens  voor het  grootste  deel  van de  rooilijnen  in  de  Grotestraat,  Kerkplein  en
Doelengebied. Het doel is om de voormalige waterlopen Hagengracht, Schuttenbeek en Götte in de bestrating
weer te geven. Dit geldt ook voor de brug in de Grotestraat. De Molenstreng was oorspronkelijk een waterloop
die vanaf het Kolkje de beide watermolens aan de Koornmarkt voorzag van water. Omstreeks 1940 werd deze
waterloop gedempt.
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De Almelose Aa/Hagen

Gereformeerde kerk Almelo
Als we het ontstaan en de ontwikkeling van de Gereformeerde Kerk Almelo willen beschrijven, kan dit niet
zonder  oog  te  hebben  voor  de  landelijke  ontwikkeling  op  dit  gebied  en  zonder  in  te  gaan  op  een  stukje
kerkgeschiedenis die aan de feitelijke instituering is voorafgegaan. 

In 1618 werd tijdens de Synode van Dordrecht de belijdenis vastgesteld die we kennen als de Drie Formulieren
van Enigheid: de Gereformeerde belijdenis. (De Catechismus, de Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels).
De Synode van Dordrecht was een zitting van de Nederduitsch gereformeerde kerk. Na de Franse overheersing
werd in plaats van de Dordtse Kerkenorde door koning Willem I een Algemeen Reglement ingevoerd en de
Algemene Synode moest toezien op de naleving ervan. 

Het Algemeen Reglement lokte echter verzet uit bij velen in de kerk die de verkondiging van het Woord en de
kerk houden aan haar belijdenisgeschriften, belangrijker vonden dan de naleving van het Algemeen Reglement.
Daarnaast hadden velen moeite met de zgn. leervrijheid binnen de Hervormde Kerk. Predikanten die tegen het
bijbels getuigenis ingingen, werden bijvoorbeeld door niemand vermaand. In 1834 kwam de jonge predikant
Hendrik de Cock naar Ulrum. Naast zijn werk in de gemeente wijdde hij veel tijd en energie aan het bestuderen
van onder meer de Dordtse leerregels. Door zijn studie werden zijn preken inhoudelijk van een hoog niveau. Van
heinde en ver kwam men luisteren. Tegelijkertijd kwam hij door zijn preken en het dopen van kinderen uit
andere kerkelijke gemeenten, in conflict met de kerkelijke regels, zoals die destijds door Koning Willem I waren
vastgesteld.  
Het gezin van Hendrik de Cock kreeg veel ontberingen te verduren. De predikant werd afgezet en het gezin werd
uit  de pastorie  gezet.  En dat  alles  in  naam van Koning Willem I  die het  verzet  tegen  de  kerkelijke  regels
beschouwde  als  opstand  tegen  zijn  eigen  gezag.  
Veel kerkleden die het eens waren met de wijze waarop het Woord door Hendrik De Cockwerd uitgelegd, bleven
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hem trouw en ook elders in het land kwamen mensen bijeen om in huisgodsdiensten de zuivere verkondiging van
het Woord te horen. De Afscheiding was een feit geworden. 

In Twente ontstonden de eerste (afgescheiden) gemeenten omstreeks 1838 in kleinere plaatsen als Enter, Rijssen
en  Vriezenveen.  Tot  de  gemeente  van  Enter  behoorden  eveneens  enkele  Afgescheidenen  die  in  Almelo
woonden, maar waar hun aantal nog te klein was om tot een kerkformatie in de eigen plaats te kunnen overgaan.
Deze situatie veranderde door ontwikkelingen die overigens niet rechtstreeks het gevolg waren van de landelijke
Afscheiding. In het midden van de 19e eeuw was Almelo namelijk voorwerp van evangelisatie geworden door
de in Den Haag gevestigde Ned. Evang. Prot. Vereeniging, waarbij in 1855 ene A. Jacques door de vereniging
werd  aangesteld  als  evangelist.  Men kreeg  gelegenheid  om bijeenkomsten  te  beleggen  in  het  gebouw  "De
Evangelisatie" aan de toen nog geheten Holtjessteeg, de latere Holtjesstraat. De heer Jacques werd in 1860 als
voorganger opgevolgd door de heer C.W. Jacobs. De groep rond de evangelisten groeide en daarmee ook de
behoefte aan aanwending van de Sacramenten in de vorm van Avondmaal en doopbediening. 

In verband hiermee stelde men zich in verbinding met de groep Almelose Afgescheidenen die de bijeenkomsten
in Enter pleegden te bezoeken en via hen kwam men terecht bij de predikant van die gemeente, ds. W.H. van den
Bosch die hen adviseerde om contact te leggen met de classis Holten, waartoe ook Enter behoorde om informatie
te geven over de eigen situatie en om advies te ontvangen over een eventuele kerkformatie in Almelo. 

Op 7 november 1861 volgde een samenkomst, waarvoor ook enkele leden van de ClassisHolten, deeluitmakende
van het (landelijk gevestigde) Christelijke AfgescheidenGereformeerde Kerkgenootschap,  waren uitgenodigd:
voornoemde ds. W.H. van den Bosch uit Enter en Ds. H. Weenink uit Holten. Die avond werd besloten tot het
vormen van een Christelijke Afgescheiden Gereformeerde Gemeente in Almelo, waarna een dag later de eerste
ambtsdragers  werden  bevestigd.  Al  kort  daarna  telde  deze  eerste  Gemeente  80  zielen  en  het  gebouw  "De
Evangelisatie" bleef voorlopig de plek der samenkomsten. 

In  de  tijd  die  daarop  volgde  groeide  het  ledental  gestaag.  De  eerste  tijd  bijna  uitsluitend  als  gevolg  van
overkomst van een andere kerkelijke geloofsgemeenschap; zo nu en dan door overkomst met belijdenisattestatie
of doopattest en in de latere jaren door een sterke groei van de Gemeente Almelo als gevolg van de ontwikkeling
van de textiel-, metaal- en confectie-industrie in geheel Twente. Op 6 december 1863 werd de eerste predikant
bevestigd, ds. W. van der Kley uit Tiel. Intussen had de jonge gemeente haar eerste echte kerkgebouw in gebruik
genomen,  de Sligtekerk aan de Poulinkstraat.  Gemeenteleden konden in die tijd een vaste zitplaats pachten.
waarbij het volgens het toen geldende reglement "geen plaatsen voor vrouwen bestemd, door mannen mogen
worden  bezet  en  zoo  ook  in  het  omgekeerde  geval"  en  "wanneer  een  half  uur  na  het  begin  der
Godsdienstoefening een plaats door een pachter  of de zijnen niet is bezet, zal het den koster of de kosterin
vrijstaan die door een ander te doen innemen, overeenkomstig art. 5". Uit geschriften uit die tijd blijkt verder dat
de zorg voor de Gemeente en haar leden sterk overheerste en veel aandacht werd geschonken aan een trouw
meeleven,  een  geregeld  kerkbezoek  en  een  christelijke  vrije-tijds-besteding.  
Een  opvallend  wapenfeit  van  ds.  van  der  Kley  is  verder  dat  onder  zijn  leiding  op  23  augustus  1866 een
plaatselijke afdeling van de Vereniging  voor Christelijk  Nationaal  Schoolonderwijs  werd  opgericht  en op 3
januari 1868 de eerste School voor Christelijk Onderwijs in Almelo werd ingewijd. Ds. W. van der Kley heeft de
eerste gemeente tot april 1871 gediend en is daarna naar Amerika vertrokken. 

Op 9 december 1891 werd in Almelo een Nederlandsch Gereformeerde Kerk gesticht door leden die afkomstig
waren uit de groep Dolerenden, een groepering die zich in 1886 had afgescheiden van de toen nog geheten
Nederduitsch gereformeerde kerk. Zij hielden hun samenkomsten in een gebouw aan de Spoorstraat. De twee
geloofsgemeenschappen van respectievelijk  "Afgescheidenen" en "Dolerenden",  zochten na verloop van tijd
toenadering  tot  elkaar  en  hun  besprekingen  leidden  op  26  juni  1893  tot  het  vaststellen  van  de  Acte  van
Ineensmelting, waarna met ingang van 1894 één geheel nieuwe kerkenraad aantrad en vanaf 16 juli van dat jaar
alleen nog kerkdiensten werden gehouden in de Sligtekerk aan de Poulinkstraat. 1894 was daarmee het jaar van
de feitelijke instituering van de Gereformeerde Kerk Almelo. 

Niet alle leden bleken zich met de eenwording van beide geloofsgemeenschappen te kunnen verenigen. In vele
kerkenraadsvergaderingen  werd  deze  zaak  besproken,  waarna  op  12  oktober  1894  het  ontstaan  van  de
Christelijke  Gereformeerde  Kerk  te  Almelo  een  feit  werd.  
Intussen was ook het gesprek op gang gekomen voor de bouw van een nieuwe kerk, waarvoor in 1896 een
bouwcommissie werd gevormd. Twee jaar later, op 28 augustus 1898 kon toen een nieuw onderkomen aan de
Prinsenstraat in gebruik worden genomen. Lang heeft het verblijf in dat gebouw echter niet geduurd. Met de
komst  van  ds.  P.A.  Veenhuizen  in  mei  1901 breidde  de  gemeente  zich  gestadig  uit.  Bovendien  wilde  het
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aangrenzende bedrijf Bendien uitbreiden en had in verband daarmee belangstelling voor het stuk grond, waarop
het kerkgebouw aan de Prinsenstraat was gebouwd. 

De onderhandelingen werden geopend en leidden tot de verkoop van het kerkgebouw en het perceel, waarop
gebouwd was. Een nieuwe kerk, gebouwd in het villapark Molenkampspark onder leiding van de beroemde
architect Tjeerd Kuiper, kreeg de naam Molenkampkerk en werd op 14 december 1910 onder veel belangstelling
plechtig in gebruik genomen. 

Ds. Veenhuizen sprak naar aanleiding van de tekst Psalm 84:2, dezelfde tekst die gebeiteld was in de gevelsteen
van het eerste kerkgebouw in de Sligte (Hoe lieflijk zijn Uw woningen, O, Heere der heerscharen). In die tijd
was er nog steeds het stelsel van plaatsverpachting met als gevolg daarvan: veel laatkomers in de diensten. In
1914 werd het reglement aangepast in dier voege dat voortaan de plaatsen vrij waren, wanneer de voorlezer het
eerste vers had opgegeven. In hetzelfde jaar werd een Commissie van Administratie opgericht die in 1915 haar
taak begon. In de tijd van ds. Veenhuizen maakte de gemeente een sterke groei door. Toen hij in 1916 (om
gezondheidsredenen) met vervroegd emeritaat ging, was het aantal leden in vergelijk met zijn komst in 1901
meer  dan  verdubbeld  tot  ongeveer  1300  leden.  
De door het vertrek van ds. Veenhuizen ontstane vacature werd op 5 november 1916 met de komst van ds. B.A.
Knoppers  weer  vervuld.  In  de  periode  daarna  werd  het  stelsel  van  plaatsverpachting  afgeschaft,  vond een
uitbreiding van het Evangelisatiewerk plaats en kreeg de gemeente een eigen Kerkbode (1919). In 1921 vertrok
ds. B.A. Knoppers en hij werd opgevolgd door ds. W.L. Milo uit Kollum die op 2 juli 1922 werd bevestigd. 

Ook in de jaren daarna bleef het ledental toenemen, zodat de Molenkampkerk te klein begon te worden om alle
kerkgangers een plaats te bieden en ook de aanstelling van een 2e predikant dringend gewenst bleek. Op 15 juli
1928 deed ds.  J.J.  Bouman uit  Urk zijn  intrede  en 14 dagen later  werd voor Almelo-Noord begonnen met
kerkdiensten in het gymnastieklokaal van de school aan de Hagengracht tot aan de bouw van de Noorderkerk aan
de Visschedijk in 1935. Het moge duidelijk zijn dat het bouwen van een kerk in een tijd dat het economische
klimaat  bijzonder  slechts  was,  alleen  mogelijk  was  door  een  grote  offerbereidheid  van  de  leden.  
Niet bekend is welke invloed de landelijke afscheiding in het Hersteld Verband op de Almelose situatie heeft
gehad.  Daarbij  ging  het  toen  om  de  vraag  of  je  Genesis  1-3.  
(het  scheppingverhaal  wel of  niet  letterlijk moest  nemen.  Aanhangers  van een meer vrije opvatting werden
veroordeeld/geschorst,  onder  meer  ds.  Geelkerken  en  ds.  Buskes.  
(Deze kerk van het Hersteld Verband is in 1946 overgegaan naar de Nederlands Hervormde Kerk. Overigens
heeft de synode van de Gereformeerde Kerken in 1967 de uitspraak van 1926 herroepen.) 

Door de bouw van de Molenkampkerk in 1910 en de Noorderkerk in 1935 beschikte de Gereformeerde Kerk van
Almelo  over  twee  gebouwen  voor  het  houden  van  de  zondagse  erediensten.  Daarnaast  beschikten  beide
gebouwen  weliswaar  over  enige  vergaderruimte,  maar  intussen  was  er  een  dermate  bloeiend  (kerkelijke)
verenigingsleven  ontstaan  dat  er  een  sterke  behoefte  werd  gevoeld  aan  een  eigen  verenigingsgebouw.  
Daartoe was reeds op 15 november 1924 de "Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van een Christelijk
Vereenigingsgebouw" opgericht en nadat er jarenlang op diverse manieren was gespaard om een eigen gebouw
te kunnen realiseren,  werd in 1936 een gebouw aan de Grotestraat  152 aangekocht voor de prijs van ca.  fl.
18.000,00. Dit gebouw, waar voorheen een café-restaurant was gevestigd, werd geschikt gemaakt om de diverse
onderdelen van een zeer bloeiend kerkelijk verenigingsleven onder te brengen. 

In 1943 was het aantal leden van de Gereformeerde Kerk gegroeid naar circa 2500 en werd besloten tot het
aanstellen van een 3e predikant in de persoon van ds. G.W. Rijksen uit Nieuwerkerk aan de IJssel. 

Intussen kreeg ook de Gereformeerde Kerk van Almelo te maken met de negatieve gevolgen van Wereldoorlog
II. In oktober 1941 is ds. W.L. Milo gedurende enige weken van zijn vrijheid beroofd geweest nadat hij in de
Almelosche Kerkbode melding had gemaakt van de doop van prinses Irene. Tevens moest daarna, op last van de
Duitse bezetter, de verdere uitgave van de kerkbode worden gestaakt en bleef de positie van ds. W.L. Milo
kwetsbaar. Verder heeft ds. J.J. Bouwman zich in de periode van juli 1942 tot april 1945 schuil gehouden, omdat
een dochter van hem verloofd was met de "Trouw"-voorman, Wim Speelman en de familie een actief aandeel
had  in  het  verzet.  Daarnaast  voelde  de  kerk  zich  in  haar  bewegingsvrijheid  beknot  doordat
kerkenraadsvergaderingen gewoonlijk werden bijgewoond door een, de vijand goed gezinde, agent van politie. 

Een echt dramatisch dieptepunt voltrok zich toen op 23 september 1944 door een brandend vliegtuig in de
Hofkampstraat de woning van de toenmalige scriba, de heer J.B. Netelenbos, totaal vernield werd. Het echtpaar
Netelenbos, hun dochter en schoonzoon kwamen daarbij om het leven en een groot deel van het kerkelijk archief
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ging daarbij eveneens verloren. Onder andere ging het daarbij om kerkenraadnotulen van de periode van 1937-
1944 en andere kerkelijke correspondentie en administratie. 

Andere problemen deden zich voor toen in het kader van de zogenoemde Vrijmaking, evenals elders in den
lande, ook in Almelo zich een groep afscheidde en met ingang van 13 maart 1945 verder ging onder naam van
(Vrijgemaakte) Gereformeerde Kerk onderhoudende art. 31 der Kerkenorde. 

In 1955 jaar werd besloten tot een grondige restauratie van het verenigingsgebouw aan de Grotestraat 152 en
werd  tevens  besloten  tot  een  nieuwbouwgedeelte.  Dit  werd  in  1956  gerealiseerd,  waarna  het  door  de
burgemeester van Almelo werd heropend en het de naam "De Rönneboom" meekreeg. Door de plaatselijke pers
werd het gebouw toen zelfs geprezen als: "qua interieur het fraaiste gebouw van Almelo." Met deze restauratie
en uitbreiding was het gebouw ook geschikt gemaakt voor het verzorgen van bruiloften en partijen en daar werd
in die tijd als zodanig volop gebruik van gemaakt. 

In diverse geschriften zijn opvallend vaak herinneringen terug te vinden aan de tijd dat ds. Okke Jager in Almelo
werkzaam  was.  Een  bloemlezing  daaruit:  
"De Almelose jaren van ds. Okke Jager waren als die van een rijzende zon. Zijn preken trokken overvolle kerken
en in de week daarop werd er duchtig over nagepraat. Het was een lust zijn redenaarstalent over je heen te laten
gaan,  nadat  hij  schikschouderend  de kansel  had betreden.  Wat  een  stoet  van opmerkingen  ging  dan aan  je
voorbij. Het bidden om geduld bij winkeljuffrouwen en ziekenverpleegsters was nieuw voor ons. Evenals schier
achteloos daarheen geworpen opmerkingen. Zoals: als je wilt weten hoe oud een vrouw is, moet je het haar
schoonzuster vragen. En: Ai, ziet hoe goed en lief'lijk is het dat dochters van eenzelfde huis als zusters op tien
etages  samenwonen;  ze  geven  elkaar  de  hand  als  boksers  in  de  ring......"  
Daarna stelt de schrijver van dit epistel zichzelf de vraag: "Of het vertrek van ds. Jager een leegte betekende?"
Om dan de vervolgen met het antwoord: "Het was als bij Izaäk die na de dood van zijn moeder Sara getroost
werd door de komst van Rebekka, dat de komst van ds. Anne Wind als opvolger de kerken (opnieuw) deed
volstromen......". 

Als het ledental blijft groeien en door de Gemeente Almelo de nieuwbouwwijk "De Ossekoppelerhoek" wordt
ontwikkeld in Almelo-Zuid, blijkt de noodzaak van een derde kerkgebouw en het ligt dan voor de hand dat deze
in  de  nieuwe  wijk  wordt  gesitueerd.  Dit  wordt  gerealiseerd  met  de  bouw  van  de  Pniëlkerk  in  1964.  
Het is in een paar zinnen gezegd, maar het moge duidelijk zijn dat ook de bouw van de Pniëlkerk gepaard is
gegaan met grote offerbereidheid, inzet en enthousiasme van veel gemeenteleden. Ook de jeugd was hier actief
bij  betrokken.  Jongelui  stonden op de  braderie,  verkochten  ballonnen in de  stad en verkochten  symbolisch
spijkers, schroeven, planken en van alles wat maar met de bouw te maken had en op deze wijze van "verkopen"
geld kon opleveren. 

De  klok  in  de  toren  was  een  geschenk  van  de  heer  H.R.P.  Norbruis,  huisarts  en  tevens  voorzitter  van  de
bouwcommissie.  De  klok  kreeg  de  naam Arno,  vernoemd  naar  een  jong  overleden  zoon van  het  echtpaar
Norbruis en werd tevens voorzien van een gedicht van ds. Okke Jager: 

Ik ben er op de hoogte van 
dat God het diepste neerzien kan 
Dat Hij u uitleidt luid ik in: 
van wat geen eind heeft het begin 

Op  19  december  1964  werd  de  Pniëlkerk  feestelijk  geopend.  
Ds. A. Ykema was de eerste predikant die in deze kerk werd bevestigd. Dat was op 7 maart 1965. Ruim een half
jaar  later,  op zondag 3 oktober  van  dat  jaar,  vond de bevestiging plaats  van  ds.  J.  Boonstra,  die  toen van
Middelburg kwam. Beide predikanten bleven verbonden aan de Pniëlkerk met dien verstande dat de pastorale
taak van ds. Boonstra voornamelijk lag in de nieuwbouwwijk, de Aalderinkshoek. In verband met het groeiende
ledental in die wijk werd besloten om de aldaar wonende gemeenteleden de gelegenheid te geven om in hun
directe omgeving de zondagse erediensten te kunnen bezoeken. Met ingang van 1 januari 1969 werden deze
gehouden in de Wilhelminaschool en enkele jaren later in de aula van de Christelijke Middelbare Technische
School. Een teruglopend aantal kerkbezoekers en oplopende kosten deden de kerkenraad in 1983 echter besluiten
niet langer kerkdiensten in dit gedeelte van de stad te houden. 

Nadat het verenigingsgebouw "De Rönneboom" jarenlang door de eerder genoemde "Vereeniging" was beheerd
en daarmee in feite selfsupporting was, bleek dat als gevolg van de in aantal teruglopende recepties en partijen,
het steeds moeilijker werd om de exploitatie sluitend te krijgen. In 1971 besloot de kerkenraad derhalve om de
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exploitatie van "De Rönneboom" voor rekening van de kerk voort te zetten en om zoveel als mogelijk alle
bijeenkomsten  van  de  diverse  kerkelijke  geledingen  in  dit  gebouw  te  concentreren.  Bovendien  werd  de
Molenkampskerk in 1972 verkocht aan de gemeente Almelo -die de grond waarop de kerk was gebouwd, graag
wilde gebruiken voor het inrichten van een parkeerterrein- en werd besloten om de zondagse bijeenkomsten van
deze wijkgemeente,  te houden in de grote zaal van "De Rönneboom". Dat de verkoop en later sloop van de
monumentale  Molenkampskerk  door  de  gemeente  gepaard  ging  met  veel  emoties  van  vooral  oudere
gemeenteleden laat zich raden. 

De jaren daarna kenmerkten zich door de diverse mutaties betreffende de predikanten die de Gereformeerde
Kerk van Almelo dienden. Namen als ds. P. van de Beukel, ds. G.J.W. van Bleek, ds. J. van der Zanden, ds. J.
van  Loo,  ds.  J.W.  de  Vos  en  anderen  blijken  onlosmakelijk  met  de  Gereformeerde  Kerk  Almelo  te  zijn
verbonden.  
Daarnaast staan de diverse ontwikkelingen van de Gereformeerde Kerk in het teken van het samengaan en de
latere  eenwording  met  de  Hervormde  Gemeente  van  Almelo.  
Dit Samen-OP-Weg proces startte landelijk gezien met een oproep tot eenwording van 18 predikanten uit de
diverse Gereformeerde Kerken en Hervormde Gemeenten in het midden van de zestiger jaren van de vorige
eeuw. Later kwam daar ook de Evangelisch Lutherse Kerk bij. 

Toch heeft  het  tot  ongeveer  het  midden van de tachtiger  jaren geduurd,  voordat  hier  het  proces  in  Almelo
enigermate op gang kwam. Dat wil zeggen in de wijk De Schelfhorst werden toen al sinds 1972 gezamenlijke
kerkdiensten gehouden en deze wijk vervulde min of meer een voortrekkersrol  ten opzichte van de overige
wijken in de stad toen de beide wijkgemeenten in 1985 een federatie  aangingen.  In de jaren daarna is veel
overleg, geduld, tijd en energie nodig geweest om het beleid van de beide kerkgenootschappen op elkaar af te
stemmen tot op 27 augustus 2002 de Gereformeerde Kerk Almelo en de Hervormde Gemeente Almelo hun
federatieovereenkomst met een feestelijke bijeenkomst in de kerkzaal van de Schelfhorstwijk konden afronden.
Beide organisaties gaan voortaan verder als Protestantse Gemeente Almelo! 

Een belangrijk moment in de geschiedenis van beide kerken en een goed moment om dit overzicht mee af te
sluiten.  En dan  graag  met  de  woorden  die  ooit  ten grondslag  lagen  aan  een  oudejaarspreek  van  de  eerder
genoemde ds. P.A. Veenhuizen.  Hij had toen als tekst gekozen: "Blijf bij ons, want het is bij de avond" (Lucas
24:29), om op Nieuwjaarsdag de gemeente te begroeten met een: "De Here heeft geantwoord! Zie hier: "Ik ben
met U, tot de voleinding der wereld." (Mat. 28:20).

De Synagoge van Enschede: schoonheid en 
continuïteit
De Synagoge van Enschede staat bekend als een van de mooiste synagogen van West-Europa. Het grote gebouw
met de opvallende koepels is gelegen aan de Prinsestraat en werd in 1928 geopend. Sinds 1998 is het een erkend
rijksmonument.

Al in de achttiende eeuw vestigden joden zich in Enschede. Door de jaren heen groeide de gemeenschap en in
1772 opende de eerste sjoel (Jiddisch voor synagoge) aan de Walstraat. Na de Franse Revolutie werd een grotere
sjoel ingewijd aan de Achterstraat (nu Stadsgravenstraat). Deze sjoel was nevenkerk van de sjoel in Zwolle. De
grote brand van 1862 die bijna geheel Enschede in de as legde, liet ook van de sjoel niets heel. Gelukkig kon met
giften, onder andere van Prins Hendrik en baron van Heeckeren van Wassenaer van Twickel al in 1865 een
nieuwe sjoel worden betrokken, wederom aan de Achterstraat. Enschede herbouwde en groeide, mede door de
textielindustrie.  De  joodse  gemeenschap  kende  nu  ongeveer  1200  leden  en  was,  mede  door  diezelfde
textielindustrie, een stuk kapitaalkrachtiger geworden.

In 1918 werd aan architect Karel de Bazel gevraagd een ontwerp te maken voor een nieuwe synagoge om de
grotere gemeenschap te kunnen huisvesten. De Bazel stond bekend om zijn ontwerpen met oosterse invloeden en
dit is ook zichtbaar bij zijn ontwerp voor de synagoge in Enschede. Een grote koepel is de grote blikvanger van
het gebouw. Zoals vaak in die tijd ontwierp de architect niet alleen de buitenkant van het gebouw maar ook
elementen van het interieur. Maar in 1923 overleed De Bazel. De taak van het realiseren van de plannen kwam
nu bij  zijn  leerlingen  C.  van  de  Linde  en  A.P.  Smits  te  liggen.  Als  locatie  was  inmiddels  de  Prinsestraat
aangewezen. Van de Linde en Smits namen het plan van De Bazel letterlijk over,  en voegde er slechts een
schoolgebouw en  twee  woningen  aan  toe.  Pas  in  1927 begon  men met  de  bouw.  Het  proces  werd  geheel

201



bekostigd door de eigen gemeenschap. Grootste geldschieter was de fabrikantenfamilie Menko. In 1928 was het
zover: op 13 december werd de synagoge groots geopend. Door de grote koepel kreeg het in de volksmond de
ietwat oneerbiedige benaming ‘Circus Menko’.
Aan het begin van de twintigste eeuw leefden de groepen van verschillende gezindten strikt gescheiden van
elkaar. Het verhaal ging zelfs dat in Enschede een katholieke, protestantse en een joodse vrouw gerust dezelfde
jurk bij dezelfde zaak konden kopen, de kans dat zij elkaar zouden treffen was bijzonder klein. Ook in de kringen
van de textielfabrikanten gold dit. Dit veranderde echter toen Jan van Heek en Gerrit Jan van Heek Jr., beiden
firmanten van textielfabriek Rigtersbleek en protestant, besloten naar de opening van de synagoge toe te gaan.
Het was het begin van een nieuwe verstandhouding die zelfs zover ging dat Sig Menko aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog zijn fabriek veilig stelde door het beleid tijdelijk over te geven aan onder andere Jan van
Heek. Sig Menko was ook de voorzitter van het Nederlands Israelisch Genootschap Enschede.  Het schriftje
waarin hij in 1941 wekenlang de doodsberichten noteerde van 105 Joodse mannen die tijdens de razzia op 13 en
14 september  1941 waren  opgepakt,  is  bewaard  gebleven  en  bevindt  zich  in  het  archief  van  de  gemeente
Enschede.

De Synagoge,  in tegenstelling tot een groot  gedeelte  van de gemeenschap die er  thuishoorde, overleefde de
oorlog. Dit kwam niet in de laatste plaats doordat de Duitse bezetter het gebouw in beslag nam en het tot het
onderkomen van de Sicherheitsdienst (SD) maakte. Met een vooruitziende blik had de Joodse gemeenschap de
thorarollen  en  andere  kostbaarheden  al  overgebracht  naar  andere  locaties.  Na  de  bevrijding  bleek  dat  de
Synagoge beschadigd was maar wel weer in gebruik kon worden genomen. De gemeenschap was echter sterk
verkleind. In heel Overijssel waar voor de oorlog 4385 joden hadden gewoond, waren er na 1945 slechts 1635
over. In Enschede, en ook in Hengelo, was het percentage overlevenden groter dan in de rest van Overijssel en
Nederland. De razzia van 1941, vroeg in de oorlog, had er toe geleid er toe dat er snel initiatieven op touw
werden gezet om joden te helpen onderduiken. Predikant Leendert Overduin speelde hierin een grote rol. Ook de
veelal protestantse fabrikantenfamilies lieten zich niet onbetuigd. In korte tijd wisten zij een groot geldbedrag bij
elkaar te brengen om het onderduiken mogelijk te maken. Na de bevrijding diende het huis van Sig Menko aan
de Trompstraat, ook ontworpen door De Bazel, enige tijd als opvanghuis voor hen die terugkeerden.

De Synagoge werd weer in gebruik genomen. Voor de oorlog kende Nederland ca. 300 synagogen, nu was de
synagoge  in Enschede slechts  één  van de dertig.  De kleine vernielingen  die door de Duitse bezetter  waren
gepleegd werden gerepareerd en langzaam maar zeker begon de gemeenschap zich te herstellen. Aan het eind
van de twintigste eeuw bleek echter dat het gebouw aan een grote opknapbeurt toe was. Er werden scheuren
ontdekt in de muren en ook het dak was aan vernieuwing toe. Met de restauratie aan de Synagoge, die inmiddels
de status van rijksmonument had gekregen, werd begonnen in 2001. De heropening was op 22 april 2004.

Sallandse jongens in dienst van Napoleon
Wie enigszins thuis is in genealogisch onderzoek, weet dat het makkelijker wordt na ongeveer 1810. Toen werd
namelijk de burgerlijke stand ingevoerd. Niet zozeer omdat we allemaal een achternaam nodig hadden, nee, dit
vond plaats in de periode dat ons land deel uitmaakte van het grote en machtige Franse keizerrijk. Napoleon had
geld  en  manschappen  nodig  om  zijn  oorlogvoering  te  kunnen  bekostigen.  Centrale  ordening  van  alle
persoonsgegevens was daarbij zeer welkom. De belastingen konden beter geïnd worden en alle jongemannen
vanaf twintig jaar konden opgeroepen worden voor de militaire dienst, oftewel de ‘conscriptie’, zoals dat in die
tijd heette.

Het Franse bestuur had de naam van het gewest Overijssel omgedoopt tot het departement Monden van de IJssel
met de prefectuur in Zwolle. Het departement was onderverdeeld in drie arrondissementen. Deze waren weer
verdeeld  in kleinere  bestuurlijke eenheden,  de kantons.  Een van die kantons was Raalte,  waaronder  Wijhe,
Heino, Hellendoorn, Holten en Raalte zelf vielen als onderdeel van het arrondissement Deventer. Kort na de
inlijving in 1810 wilde Napoleon in de Nederlandse gebieden een inhaalslag maken voor de conscriptie en hij
riep snel achter elkaar de lichtingen 1808, 1809 en 1810 op. De loting voor het kanton Raalte vond plaats in de
kerk  aldaar.  Diegenen  met  de laagste  nummers  moesten  mee op de uiteindelijk  fatale  Russische  veldtocht.
Vrijwel geen van hen kwam terug.
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Een jongeman meldt zich voor het leger. Misschien is hij een vrijwilliger. In dat geval is de man rechts achter
hem zijn ronselaar. Collectie auteur.

De conscriptielijsten voor Overijssel bevinden zich allemaal in het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle.
Voor een groot aantal kantons valt na te gaan hoe de lotingsvolgorde was, welke conscrit (loteling) naar welk
legeronderdeel gestuurd werd, wie welke lichaamsafwijkingen had, hoe lang de jongens waren, wie al vrijwillig
of als beroepsmilitair in dienst was, wat de beroepen van de jongens waren, wie het zich veroorloven kon iemand
te betalen om vervangende dienst te doen etc. Kortom, de lotingslijsten vormen een ware ‘Fundgrube’. Ze bieden
inzicht in het reilen en zeilen van de Napoleontische periode, maar verstrekken ook informatie over de sociale en
economische samenstelling van de bevolking.
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Deze tekening van Hyppolite Bellangé (1800-1866) toont een grenadier van het 3e regiment grenadiers van de
Keizerlijke Garde. Collectie auteur.

Via  de  regimentsregisters  van  de  Société  Historique  de  la  Défense  in  Vincennes  bij  Parijs  kan  vervolgens
nagezocht  worden  wat  er  verder  van  hen  geworden  is.  De  administraties  werden  nauwgezet  bijgehouden.
Desertie  kwam veelvuldig voor.  Wie gepakt  werd, hing een zware straf boven het  hoofd. Met name als hij
deserteerde tijdens een veldtocht. Er werd milder omgegaan met jongens die ontsnapten op weg waren naar het
leger of als ze voor de loting niet kwamen opdagen. Nou ja, milder? De jongens kregen dan niet de kogel. In die
laatste gevallen werden er gendarmes ingekwartierd bij de ouders, net zo lang tot de onwillige zoon in kwestie
zich met veel spijt kwam melden. Waarop deze alsnog werd weggezonden om zijn dienstplicht te vervullen.

In de verschillende gemeentes van het kanton Raalte kwam bovenstaande evenveel voor als in andere gemeentes.
De vader van Hendrikus Eikels uit Heeten raakte slaags met maire (burgemeester) Cock over zijn onwillige
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zoon. Derk Stoffels Kruisdijk uit Wijhe zat bij de marine in Antwerpen. Hij deserteerde meermalen en werd even
vaak weer opgepakt. Antonie Plettenberg, eveneens uit Wijhe, deed vervangende dienstplicht voor een conscrit
uit  Oldemarkt,  maar  had  zijn  geld  niet  ontvangen.  Hij  ontsnapte  van  zijn  schip  in  Antwerpen  en  ging  in
Oldemarkt verhaal halen. De moeder van Lambert Koers uit Heino schold maire Klomp uit voor alles wat mooi
en lelijk was, omdat hij de kosten gemaakt door de gendarmes vanwege haar verdwenen zoon op haar wilde
verhalen. Arend Willem Bach uit Holten liep over naar het Hannoverse leger. Onderwijzer Derk Jan Noordink
uit Marle kwam nooit opdagen en wist uit handen van de Fransen te blijven. De verhalen zijn legio.

Nadat Napoleon naar Elba gestuurd werd, kreeg het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden vorm. Daarbij behoorde
ook een nieuw leger.  Voor die tijd moest echter  nog afgerekend worden met Fransen die nog in Nederland
verbleven. Deventer was bezet door de Fransen en werd vanaf eind 1813 belegerd door Pruisen en Russische
kozakken. Er werden hulptroepen opgeroepen uit de omgeving om hen te helpen. Elke gemeente uit het kanton
Raalte leverde wekelijks een groep mannen om dienst te doen. De conscriptie bleef ook onder het Koninkrijk der
Nederlanden gewoon bestaan, maar heette voortaan dienstplicht. Een flink aantal jongemannen uit het kanton
Raalte nam deel aan de strijd tegen de Fransen bij Quatre Bras en Waterloo in juni 1815.

Spotprent op de mislukte veldtocht van Napoleon naar Moskou, oktober 1812. Napoleon keert met een kous op
de kop terug. Hij wordt begroet door verschrikte Franse generaals waaronder stiefzoon Eugène en zwager Murat.
Rijksmuseum, Amsterdam RP-P-OB-87.022.

Gevoelig, principieel, moedig, maar ook eigengereid en roekeloos. Zo zou Jan Slomp (1932) zijn vader Frits
Slomp, gereformeerd predikant en verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog, typeren. Al in de jaren dertig
trok Slomp sr. vanaf de kansel fel van leer tegen nazi-Duitsland en tijdens de oorlog raakte hij diep betrokken bij
het  verzet  en de hulp aan onderduikers.  Dit  jaar  wordt de aan Slomp verbonden Frits  de Zwerverprijs,  een
schrijfwedstrijd voor middelbare scholieren over de Tweede Wereldoorlog, voor het laatst uitgereikt.

Jan Slomp groeide op in Heemse, waar zijn vader predikant was, en was zeven jaar oud toen de oorlog uitbrak:
‘Wij woonden vlakbij Duitsland. Vóór de oorlog had mijn vader nauwe contacten over de grens en was hij
geabonneerd  op een  aantal  nationaalsocialistische kranten.  Hij  had dus vrij  vroeg door wat  er  in  Duitsland
gaande was. Toen de Nederlandse overheid in 1938 mensen in de grensstreek vanwege de werkgelegenheid
opriep om in Duitsland te gaan werken, protesteerde hij daar direct tegen. Als je dat deed zou je volgens hem
alleen maar helpen aan de opbouw van het Duitse leger. Hij spoorde boeren in zijn gemeente dan ook aan een
extra knecht in te huren, zodat die niet in Duitsland hoefde te werken. Zelf heeft hij er toen een hulppredikant bij
genomen. Hij was altijd iemand die zijn woorden en daden met elkaar combineerde’, aldus Slomp.

Na  de  Duitse  inval  riep  Slomp sr.  tijdens  illegale  bijeenkomsten  van  de  door  de  Duitsers  verboden  Anti-
Revolutionaire  Partij  (ARP)  en  het  Christelijk  Nationaal  Vakverbond  (CNV)  op  tot  verzet  en  zocht  hij
schuiladressen voor Rijksduitsers die weigerden hun dienstplicht bij de Wehrmacht te vervullen. Voor dit werk
wilde de Gestapo hem arresteren waardoor Slomp moest onderduiken. Desondanks reisde hij door het hele land
om samen met Helena Kuipers-Rietberg uit Winterswijk een landelijk netwerk voor hulp aan onderduikers (LO)
op te zetten, wat hem de bijnaam ‘Frits de Zwerver’ opleverde. Her en der ontstonden lokale afdelingen van deze
verzetsorganisatie.  De landelijke  vergaderingen,  ook  wel  de  ‘beurs’  genoemd,  werden  in  het  geheim in de
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Zuiderkerk  in  Zwolle  gehouden.  De  LO  telde  uiteindelijk  duizenden  medewerkers  die  nog  veel  meer
onderduikers uit handen van de Duitsers wisten te houden.

Door zijn onderduik en status als gezocht persoon had Slomp sr. na 1942 sporadisch contact met zijn gezin.
Slechts af en toe dook hij plotseling op bij de pastorie in Heemse, waar zoon Jan nog steeds met zijn moeder en
zus woonde, om na een paar uur ook al snel  weer te verdwijnen. In 1944 werd Slomp opgepakt,  maar een
knokploeg  onder  leiding  van  verzetsstrijder  Bob  Scheepstra  wist  hem  na  een  aantal  weken  weer  uit  de
gevangenis te bevrijden. Daarna werd de situatie ook voor zoon Jan en de andere gezinsleden gevaarlijk en
moesten zij eveneens onderduiken. Toch bleven vader en zoon niet de gehele oorlog van contact  verstoken.
Slomp: ‘Na heel wat omzwervingen was m’n vader op een onderduikadres terecht gekomen in Schuinesloot bij
Slagharen. Ik was toen elf jaar oud en zat ondergedoken in Rozendaal bij Arnhem, maar ik moest naar een ander
schuiladres toe. Een koerier van de LO bracht mij naar Lutten, waarna ik werd doorgestuurd naar Schuinesloot.
Tot mijn stomme verbazing zat vader daar toen ook! Toen heb ik een paar maanden samen met hem op het
zelfde adres ondergedoken gezeten. Dat was heel fijn.’

Op een gegeven moment  scheidden zich de wegen van vader en zoon Slomp weer.  De rest  van de oorlog
brachten ze op verschillende adressen door. Na de bevrijding hield Frits Slomp op verzoek van de LO samen met
verzetsstrijder en pater Lodewijk Bleijs door het hele land lezingen over de ‘geestelijke achtergronden van het
verzet.  Ik  ging daar  een keer  een week lang mee naar  toe en werd toen behoorlijk geïndoctrineerd met de
verzetsgeest’, glimlacht Slomp jr. ‘Bij ons thuis werd gewoon over de oorlog gepraat. Maar ik kon wel merken
dat vader er last van had dat hij heel veel jonge mannen, vaak ook vaders van gezinnen, in zijn organisatie had
gehaald die vervolgens in de oorlog omgekomen zijn. Tot aan zijn dood ging hij bij hun families langs om ze
geestelijk en moreel te ondersteunen’.

Maandag wasdag, dinsdag strijkdag, woensdag gehaktdag, donderdag schoonmaakdag, vrijdag visdag, zaterdag
klusjesdag en zondag kerkdag. Eigenlijk heel makkelijk te onthouden en voor iedere Overijsselse huisvrouw een
heerlijk ritme dat rust gaf. Tegenwoordig zijn er in Overijssel niet zoveel vrouwen meer die zich aan dit regime
houden. Hoe komen de verschillende dagen van de week aan hun bijnamen? 

Voor de komst van de wasautomaat, eind jaren zestig, was een huisvrouw dagen bezig met het doen van de was.
Zo stopten onze voorouders tot in het begin van de twintigste eeuw op zondag de witte was in een grote tobbe
met zeep. Na een nachtje weken vond vervolgens de was plaats, die werd gestampt. Daarna werd het wasbord
gebruikt. Als alles meezat hing op maandagmiddag de was aan de waslijn. Vandaar de term maandag, wasdag,

De slager startte zijn werkweek altijd met het slachten van dieren. Op dinsdag werden vervolgens de karkassen
uitgebeend en opgedeeld in verschillende karbonades, speklappen en riblappen. Bij dat snijwerk bleef er altijd
war restvlees over. Ook werden er stukken van de minder courante delen gebruikt, zoals de varkensschouder en
de flanken van de koe. Dat ging dan op woensdag de gehaktmolen in en werd verkocht als gehakt. De term
'woensdag, gehaktdag' stamt uit 1949. Het Nederlandse slagersvak had namelijk een prijsvraag uitgeschreven
voor een slogan. Het laat zich raden; de winnaar bedacht de korte pakkende zin 'woensdag gehaktdag'. Hij won
daarmee maar liefst 25 gulden. In de jaren '60 werd deze slogan opgepikt door de reclamewereld en daarom is
'woensdag, gehaktdag' ook vandaag de dag nog een begrip.

De vrijdag was van een onthoudingsdag. De katholieken eten op deze dag vis, omdat het eten van vlees op die
dag niet was toegestaan. Daarom is de vrijdag visdag. De bijnamen van de overige dagen van de week zijn
eenvoudiger te verklaren. Op dinsdag werd er gestreken, op donderdag werd er schoongemaakt, op zaterdag
deed men allerlei klusjes en op zondag ging men naar de kerk. 

Deventer tijdens de Eerste Wereldoorlog
Hoewel  Nederland  zich  neutraal  verklaart,  blijft  de  Eerste  Wereldoorlog  (1914-1918)  voor  de  gewone
Deventenaar niet zonder gevolgen. Deventer kampt met de mobilisatie en een gestagneerde economie, en net als
veel andere steden neemt de stad tijdens de oorlog Belgische en Franse vluchtelingen op.

De eerste oorlogsdagen leiden ook in Nederland tot paniek. Op 28 juli - exact een maand na de ‘laaghartige’
moord op de Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand en zijn vrouw Sophie - verklaart Oostenrijk-Hongarije
de oorlog aan Servië. Diezelfde dag verschijnt er in het Deventer Dagblad een bericht over de militaire bewaking
die de avond ervoor bij de spoorbrug is geplaatst: ‘Als een loopend vuurtje deed 's avonds de tijding de ronde dat
de Spoorbrug door militairen was bezet. [… ] Weldra was er een groote massa menschen op de been om van de
zeldzame  gebeurtenis  getuige  te  zijn.  Vooral  de  jeugd  amuseerde  zich  best  bij  dit  schouwspel.  Echter
ondervinden  velen  door  verkeersbelemmering  groot  ongerief.’  
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Na de oorlogsverklaring van Oostenrijk-Hongarije aan Servië wordt de Amsterdamse beurs direct gesloten. Veel
spaarders  halen  uit  angst  hun  geld  van  de  bank  en  cafés  nemen  alleen  nog  waardevast  muntgeld  aan  en
accepteren niet langer bankbiljetten. In Deventer wordt het filiaal van De Nederlandsche Bank aan de Kleine
Poot bestormd. Een fotograaf heeft deze gebeurtenis vastgelegd

In  de  week  na  het  uitbreken  van  de  Eerste  Wereldoorlog  bestormen  Deventenaren  een  filiaal  van  de
Nederlandsche Bank om hun saldo op te nemen.

Hoewel Nederland neutraal blijft, besluit de regering het land wel in staat van verdediging te brengen. Op 31 juli
worden 200.000 Nederlandse mannen onder de wapenen geroepen. Plotseling moeten zij huis en haard, familie,
vrouw en kinderen verlaten. Velen van hen hebben een gezin en zijn kostwinner. Nu zij gemobiliseerd zijn,
wordt hun salaris niet doorbetaald. Duizenden Nederlandse gezinnen zitten dus opeens zonder inkomen, kunnen
de huur niet meer betalen en dreigen plotseling tot armoe te vervallen. Om zulke gezinnen in Deventer te helpen,
richt burgemeester Van Humalda van Eysinga in augustus 1914 de ‘Economische commissie tot vermindering
gevolgen mobilisatie’ op.

207



In 1914 werd een Centrale Keuken ingericht aan de Nieuwe Markt om tot de bedelstaf vervallen Deventenaren
aan een maaltijd te helpen.

Begin  augustus  1914 breekt  in Europa de strijd echt  los.  De Duitsers  vallen Luxemburg en België  binnen.
Terwijl de rest van Europa in brand staat, kan er in Deventer weer gelachen worden. Op maandag 5 oktober staat
de  Nieuwe  Nederlandsche  Tooneelvereeniging  om  acht  uur  ’s  avonds  op  de  planken  in  de  Deventer
Schouwburg. De voorstelling ‘Gemobiliseerd’ is volgens het Deventer Dagblad van 2 en 5 oktober ‘een nieuw
militair kluchtspel in 3 bedrijven’. De acteurs zijn Kurt Kraats en Schöningen. Kaartjes kosten 35 cent tot een
gulden.

In  buurland  België  lopen  de  spanningen  verder  op.  Na  de  val  van  Brussel  op  20  augustus  heeft  het  hele
Belgische veldleger  zich in en rond Antwerpen teruggetrokken.  Volgens de Belgen is de Antwerpse vesting
volstrekt  onneembaar.  Niets  blijkt  minder waar:  op 10 oktober  – na een  beleg  van  zes  weken  -  moet  ook
Antwerpen zich overgeven. De val van Antwerpen brengt een stroom Belgische vluchtelingen op gang. Op 11
oktober komt er in Deventer een trein met 273 vluchtelingen aan. Om de zorg voor de vluchtelingen te regelen,
is enkele dagen hiervoor door de burgemeester een commissie bijeengeroepen onder leiding van de wethouder
voor sociale aangelegenheden Arend Kelderman. Er is grote behoefte aan ledikanten, beddengoed en dekens, die
gul  door  de  Deventer  bevolking  ter  beschikking  worden  gesteld.  De  Belgen  worden  opgevangen  in  de
Buitensociëteit aan de Twelloseweg en in Het Klooster, waar ze onder militair toezicht komen te staan.

Naarmate de oorlog vordert, keren veel vluchtelingen weer terug. Een aantal blijft in Deventer en gaat aan de
slag bij bedrijven die door de mobilisatie een tekort aan arbeidskrachten hebben. In het voorjaar van 1915 wil
Deventer de deuren van de Buiten Sociëteit weer openen voor culturele activiteiten. De resterende vluchtelingen
worden gedurende de rest van de oorlog in eigen woningen ondergebracht.

Vanaf  1917  komt  de  oorlog  voor  Nederland  veel  dichterbij.  Het  wordt  voor  de  Hollandse  schepen  steeds
moeilijker om overzeese levensmiddelen te halen. Er ontstaan grote tekorten en de prijzen stijgen. Voedsel wordt
schaars  en  veel  goederen  zijn  alleen  met  bonnen  verkrijgbaar.  De  bonnen  worden  aanvankelijk  door  de
Economische Steuncommissie verdeeld, maar vanaf 1916 is de gemeente gebonden aan de Distributiewet.

In de nazomer van 1918 wordt duidelijk dat de geallieerden de oorlog gaan winnen. In oktober 1918 komt er een
tweede  vluchtelingenstroom  op  gang.  Op  maandag  28  oktober  doet  het  Deventer  Dagblad  verslag  van  de
aankomst van de eerste vluchtelingen: ‘Ook te Deventer zijn thans een aantal vluchtelingen uit Noord-Frankrijk
aangekomen. Het waren er echter niet, zooals telegrafisch was aangekondigd, circa 1000, maar slechts een kleine
300, die gisteravond 8 uur per  extra-trein uit  Weert  hier  arriveerden.’  Uiteindelijk worden er  in oktober en
november  1918  in  Deventer  circa  2500  -  voornamelijk  Franse  -  vluchtelingen  opgevangen.  Zij  worden
gehuisvest  in  verschillende  scholen,  onder  andere  de  bewaarschool  aan  de  Rijsweerdsweg.  Nadat  op  11
november 1918 de wapenstilstand ingaat,  keren de vluchtelingen weer terug.  In  januari  1919 zijn de laatste
vluchtelingen vertrokken en is de rust in Deventer teruggekeerd. Bron: Mijn Stad Mijn Dorp

Overijssels kanaal 
1850  Bewoning in het Daarlerveen

Vanaf het midden van de 19de eeuw werd in Overijssel begonnen met het graven van enkele kanalen vanaf het
westen richting de oostelijker gelegen gebieden. Doel was het goederentransport tussen Salland en Twente te
stimuleren en een impuls te geven voor de vervening en de ontginning van woeste gronden. 

Sectie I: Kanaal Zwolle – Regge

In 1850 begon de Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij (OKM) met de aanleg van het Overijssels Kanaal.
Het eerste deel begon bij de stadsgrachten van Zwolle en liep via Wijthmen en Dalmsholte naar de Regge bij
Eelen en Rhaan. De kruising met de Regge werd vorm gegeven door het plaatsen van een stuw in de rivier. Het
kanaal liep hier tevens een stuk met de Regge mee, zodat het water in het kanaal op peil gehouden kon worden.
Het werk, uitgevoerd door ruim 500 arbeiders, kwam in juli 1853 gereed. 

Secties II en III: Kanaal Regge - Daarle en Daarle – Almelo

Het vervolg van het kanaal liep vanaf de Regge naar Daarle en van daar naar Almelo. Oorspronkelijk wilde men
het  kanaal  aanleggen  vanaf  Almelo,  in  westelijke  richting  naar  Wierden  en  vervolgens  langs  de  huidige
Veeneleiding tot bij de Tol, om daarna dwars door het Bruineveld bij Daarle richting de Regge te gaan. Onder
meer door de tegenstand van Daarlese boeren, die hun landerijen niet doorsneden wensten te zien, werd de route
verlegd. Omdat men tevens rekening moest houden met de Daarler-es, werd voor het dal van de Daarlerbeek
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gekozen.  Dit  kanaal  werd  op  12  juni  1855  voor  de  scheepvaart  opengesteld.  Omdat  de  Almelose  Aa
onvoldoende water leverde voor het op peil houden van het waterniveau werd er zo oostelijk mogelijk een zijtak
gegraven naar de Vecht. Dat tracé kwam in 1856 gereed. 

Al snel kwam er bewoning langs het nieuwe kanaal. Zo lezen we in de Daarlese kerkenraadsnotulen uit 1856 dat
zich "eenige vreemdelingen hebben geset in de Veenen van Daerle". Zij voorzagen in hun levensonderhoud door
het graven van turf. De veengebieden, die al in 1813 waren verdeeld onder de Daarler boeren, werden veelal
verkocht  aan  ontginningsmaatschappijen.  Deze  veenbazen  of  verveners  lieten  zogenoemde  wijken  graven:
Kalkwijk, Meesterswijk, Boeswijk, Lijsterwijk, Webbinkswijk, Vriezenveenschewijk, Nonkeswijk, Kooijwijk en
Reinderswijk. Aan de Nonkeswijk in Daarlerveen en aan de Kalkwijk net over de grens met de gemeente Den
Ham werden enkele kalkovens gevestigd. Aan de Kalkwijk en aan de de Webbinkswijk kwamen scheepswerven.
Rond de eeuwwisseling vestigden zich akkerbouwers,  onder meer uit Groningen, op de dalgronden waar het
veen  inmiddels  was  afgegraven.  Ook  deze  bedrijvigheid  gaf  weer  de  nodige  bevolkingsgroei  in  het
Daarlescheveld. Kerkelijk vielen de bewoners van dit gebied aanvankelijk onder Daarle. Na verloop van tijd
werden de afstand naar het dorp, de slechte toestand van de weg en waarschijnlijk ook de geaardheid van de
bevolking,  redenen voor hen om zich te willen afscheiden.  In  1909 verkregen zij toestemming hiervoor  en
voegden zij zich bij de gemeenschap van Vroomshoop. Het Daarlescheveld werd zelfstandig en kreeg officieel
de naam Daarlerveen.

De Sallandse verdedigingslinie
Tien, soms zwaar bewapende vestingen beschermden Twente ooit tegen de invallen van de Gelderse troepen,
Spaanse  soldaten,  Duitse voetknechten  en rondstruinende hongerige  bendes.  In  Holten stond de vesting De

Waerdenborch waar de scholengemeenschappen in Goor en Holten naar zijn genoemd. Het kasteel stond aan de
belangrijke handelsweg op de splitsing van de wegen richting Munster en Osnabrück (bij de handelswegen naar

Rijssen richting Noord-Duitsland (Hannover) en naar Markelo richting Westfalen).   In  Holten werd door de
bisschop van Utrecht tol geheven van passanten. 

Onder bisschop Jan van Arkel, die regeerde van 1342-1364, kwam een impossante verdedigingslinie tot stand,

die  Salland  en  de  handelsroutes  naar  Duitsland  moest  beschermen  tegen  invallen  uit  Gelderland.  De
Waerdenborch  bewaakte  als  grenspost  tussen  het  Oversticht  en  het  hertogdom  Gelre  de  doorgang  van  de

Sallandse landweer bij Holten.

De  verdediging  bestond uit  een  hele  lange  en  hoge  wal:  de  landweer.  De  wal  was  begroeid  met  scherpe
doornstruiken. Waarschijnlijk lagen de Koerhuisbeek, Dortherbeek en de Oude Schipbeek als een gracht langs

de landweer. Door de scherpe doornstruiken en het water was het bijna onmogelijk om over de wal te klimmen.

De Sallandse landweer liep van de belangrijke hanzestad Deventer tot voorbij Holten en diende onder meer om
de handelsroute van die stad richting Westfalen te beschermen. Bij doorgangen in de landweer waren een viertal

versterkingen gebouwd.  In die verdedigingslinie werden twee versterkte huizen gebouwd: kasteel "Arkelstein"
aan de Hunnepe (zo heette de Oude Schipbeek destijds) te Loo-Bathmen en de "Waerdenborch" te Holten.

Kenmerkend voor de Sallandse landweer zijn de zware bakstenen  wachttorens en  kastelen bij de belangrijke
doorgangen:

 Het Koerhuis ten zuiden van Deventer, dicht bij de IJssel.

 De Swormertoren bij Colmschate

 Kasteel Arkelstein bij Bathmen

 Kasteel de Waerdenborch bij Holten.

Deze versterkingen werden bezet door tenminste een wachter die in gevaarlijke tijden hulp kreeg van een aantal
mannen uit de stad. Voor de kastelen werd door de landsheer een kastelein aangesteld die verantwoordelijk was
voor  bezetting  en  instandhouding  van  het  bouwwerk.  Deze  beheerder  was  altijd  afkomstig  uit  een  van  de
IJsselsteden. 
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Waarschijnlijk vormden de Koerhuisbeek, de Dortherbeek en de  Oude Schipbeek de  gracht van de landweer.
Alleen waar geen water in de buurt was moest een gracht worden gegraven. Op een dijkje langs het water was
een heg geplant en mogelijk was er op sommige plaatsen een palissade.

Het  meest  westelijke  gedeelte  van  de  linie,  vanaf  de  IJssel,  was  in  feite  een  onderdeel  van  de  Deventer
stadslandweer die de Deventer buitengebieden moest beschermen. Het Koerhuis stond daar waar de weg naar
Zutphen de Koerhuisbeek kruiste. Van hier gezien was de volgende doorgang bij de Swormertoren waarvan in
1994 de  fundamenten zijn opgegraven. Het ging om een ronde vrijstaande toren met een doorsnede van zo'n
achtenhalve meter die was omgeven door een driehoekige stenen ommuring.

De landweer liep hierna zo'n tien kilometer langs de Schipbeek naar kasteel Arkelstein. Arkelstein bestond uit
een huis groot negen bij vijftien meter en een vierkante toren met een doorsnede van ruim vijf meter. Bisschop
Jan van Arkel gaf rond 1360 de opdracht om kasteel Arkelstein te bouwen. Het grote kasteel lag in het midden
van de landweer. Waarschijnlijk was het daarom het belangrijkste kasteel. Er konden veel soldaten in het kasteel
verblijven. Ondanks dat wisten de troepen van de hertog van Gelre Arkelstein twee keer te bezetten.  Het is
onduidelijk hoe de landweer van Arkelstein precies verder liep tot het bisschoppelijk kasteel De Waerdenborch
bij Holten. Een groot deel van de route liep hier door moerasgebied.

Voorbij Holten liep de Twentse landweer waarover veel minder bekend is. Samen vormden ze de Overijsselse
landweer, een eenvoudige waarschuwings- en verdedigingslinie.

De naam Waerdenborch is mogelijk afgeleid van een burcht waar huursoldaten (waargelders) een onderkomen
kregen. De metersdiepe grachten bij de rotonde in de Oranjestraat herinneren aan de plaats waar het kasteel

stond, midden in een enorme landweer,  de verdedigingslinie  aan de Schipbeek. Het  Hues van Holten werd
gebouwd rond 1348 en bestond aanvankelijk uit een eikenhouten bouwwerk. Het Hues van Holten werd in 1380

platgebrand maar de stad Deventer heeft in 1383 een stenen kasteel gebouwd. De gracht rond het kasteel was
ongeveer twintig meter breed en drie meter diep, de muren waren anderhalve meter dik om kogels te weren.

Het kasteeltje, dat toen vijfentwintig bij dertig meter groot was en tot anderhalve meter dikke muren had,  heeft

buiten  de  kasteleins,  nooit  belangrijke  bewoners  gehad.  Bij  archeologisch onderzoek  zijn  geen  sporen  van
woonverblijven gevonden. Op 1 mei 1382 werd de eerste bekende kastelein, Willem van der Maze, benoemd.

Het Huis te Holten kreeg toen zijn officiële naam: de Waerdenborch. 

In 1380 stak Hendrik van Solmisse het eiken gevaarte van de Waerdenborch in brand en verwoestte het. Van
Solmisse was  in  dienst  van de bisschop van  Utrecht,  die  niet  gediend  was  van het  opstandige  gedrag  van

Hendrik van Stakenborch, zijn rentmeester in Salland. Daarna toog bisschop Floris van Wevelinckhoven (1379-
1394)  weer  aan  het  werk  om De Waerdenborch  te  herbouwen:  er  kwam een  groter  en  sterker  kasteel  dan

tevoren. Volgens een overlevering waren er dertienhonderd karrenvrachten Bentheimer en Gildehauser stenen
door  de  Twensche  boeren  gehaald  voor  de  bouw.  Toen  het  kasteel  voltooid  was,  kreeg  Floris  van

Wevelinckhoven het kasteleinschap over de Waerdenborch en drie soldaten tot zijn beschikking, gefinancierd
door de steden Deventer, Kampen en Zwolle. Na de dood van bisschop Van Wevelinckhoven verpachtte zijn

opvolger Frederik van Blankenheim de Waerdenborch in 1401 aan Gerrit Borre,  een telg uit een aanzienlijk
Utrechts  geslacht.  Behalve  De  Waerdenborch  kreeg  Gerrit  Borre  ook  het  richtersambt  van  Holten  met

bijbehorende waardigheden voor de duur van tweeendertig jaren. 

Namen als Ronneboom, Slagman, Landweer, Landeweert, Pasop, Trekop, Kiekebelt en Draaiom herinneren nog
aan personen die de toegangen bewaakten en tolgelden inden.

In  1444 kwam De  Waerdenborch  met  de  marke  Holten  in  handen van  de  stad  Deventer.  De  in  geldnood

verkerende bisschop Rudolph van Diepholt zag zich genoodzaakt het kasteel met het dorp en de tol met weggeld
aan Deventer te verpanden voor 1500 oude schilden. Tot 1487 hield de stad Deventer het kasteel met de tol in

bezit. Daarna was het jarenlang in particuliere handen. In 1528 ging de macht in het Oversticht over naar keizer
Karel  V. Deze vond dat het kasteel niet  rendabel was en het geen rol meer speelde bij de verdediging van

Salland en bepaalde daarom dat het gesloopt moest worden. Tussen 1529 en 1531 werd het kasteel afgebroken.
De komst van keizer Karel V die in 1528 de macht overnam in het Oversticht en iets later van het Hertogdom
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Gelre,  maakte  dus een einde aan de regelmatig terugkerende strijd tussen Gelderland en Overijssel, aan de

plunderingen en brandstichtingen. In 1649 werd besloten dat Arkelstein en de Swormertoren gesloopt moesten
worden.

In 1870 werd het terrein waarop kasteel Arkelstein stond gekocht door boer Roeterink uit Diepenveen. Hij liet er

een boerderij bouwen. De familie Roeterink heeft nog steeds een boerenbedrijf op deze plek.  In 1935 werden de
resten van de landweer opgeruimd en de grachten van het kasteel dichtgegooid. Dat maakte het bewerken van de

akkers voor boer Roeterink makkelijker.  Archeologen hebben toen veel voorwerpen van keramiek gevonden,
zoals potjes.  Ook bleek dat kasteel Arkelstein nog groter was dan altijd gedacht werd.

Schipmolens

Schipmolen Minden in de Wezer bij Minden, Duitsland met drijver ter ondersteuning van de as van het waterrad.

Schipmolen in de Mur bij Veržej, Slovenië.

Model Duitse schipmolen uit 1819.
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Acht schipmolens in de Maas bij Maastricht, Joan Blaeu Toneel der Steden 1652.

Een schipmolen is een watermolen die op een in een rivier verankerd schip staat en zo aangedreven wordt door
de stroming in de rivier.

Bij een molen met een klein  waterrad hing dit naast de boot. Bij een groot rad werd het op een tweede punt
ondersteund door een drijver.

De schipmolens zijn een doorontwikkeling van een uitvinding van Vitrivius, die leefde in de eerste eeuw. Na de
vernieling van de waterlopen die de watermolens voedden door de Ostrogoten tijdens het Beleg van Rome in het
jaar  538, besloot generaal  Belisarius om schipmolens in te zetten die op de  Tiber dreven. Daarmee was de
meelvoorziening voor de bevolking beter beschermd tijdens oorlogen. Van hieruit verspreidde de schipmolen
zich tijdens de Middeleeuwen over West-Europa.

Het waterrad was een onderslagrad dat door de stroming langzaam werd voortbewogen. Een molensteen moet
voor een goed maalresultaat echter veel sneller draaien, ongeveer 60 omwentingelen per minuut. Daarom werd
er een soort houten  versnellingsbak toegepast,  waarbij  het  waterrad het  rondsel op een tussenas met aan de
andere kant van de tussenas een groot wiel aandreef. Het wiel dreef vervolgens het rondsel van het maalkoppel
aan.

Vroeger hebben er in de rivier de IJssel onder andere bij Deventer schipmolens gelegen. Ze lagen ook in andere
rivieren zoals in de 17de eeuw in de Maas in Maastricht en in de Waal bij Nijmegen.

Om de stroming goed te kunnen benutten lagen schipmolens zo ver mogelijk naar het midden van de stroom. Bij
de passage van een schip werd de schipmolen uit de vaarroute getrokken door de kabels waarmee hij aan de wal
verankerd lag, in te halen. Dit gebeurde met handkracht met behulp van een lier of een kaapstander.

In de tweede helft van de negentiende eeuw is het aantal schipmolens sterk afgenomen. De reden daarvoor was
de komst van stoomschepen, die veel oponthoud ondervonden van de traag manoeuvrerende schipmolens.

Het  waterwiel  was  wereldwijd  de belangrijkste  energiebron  van  de middeleeuwen  tot  op  het  einde  van  de
negentiende eeuw. Toen de kleinere rivieren verzadigd raakten, richtten middeleeuwse ingenieurs hun aandacht
op de grote rivieren, wat uiteindelijk leidde tot de ontwikkeling van de stuwdam die we vandaag nog steeds
kennen. Veel minder bekend zijn de tussenliggende stappen naar die technologie: schipmolens, brugmolens en
hangende molens. Schipmolens ontstonden al in de zesde eeuw en verspreidden zich over de hele wereld. De
meesten bleven in gebruik tot in de negentiende eeuw, een aantal bleef werken tot ver in de twintigste eeuw.

Tot voor kort  werden schipmolens als een curiositeit  gezien,  een voetnoot in de lange  geschiedenis  van de
watermolen. Vandaag denken sommige historici dat ze even wijdverspreid waren als windmolens - hoewel daar
moet worden bij verteld dat windmolens, uitgezonderd in Vlaanderen en Nederland, veel minder voorkwamen
dan watermolens. De eerste monografie van de schipmolen verscheen pas in 2003, en ze is geschreven door een
Vlaming,  Karel  Broes.  De  studie  bevat,  naast  andere  nieuwe  feiten,  de  ontdekking  van  drie  piepkleine
schipmolens op een beroemd schilderij uit de middeleeuwen ("De maagd van kanselier Rolin" van de Vlaming
Jan van Eyck).  Niemand had ze eerder  opgemerkt,  of tenminste niet zonder te realiseren wat die dingen nu
precies waren.

Toegegeven, schipmolens zijn vreemd. Ze zien eruit als een rivierboot met schoepenraderen, maar eigenlijk zijn
ze daar net het tegenovergestelde van. Een waterrad kan op twee manieren gebruikt worden: het kan energie
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produceren uit bewegend water (zoals het geval is bij de watermolen), of het kan energie uitoefenen op water
met als resultaat een beweging (het princpe van de rivierboot met schoepenraderen).

De schipmolen lijkt uiterlijk op de laatste, maar werkt net als de eerste.  Een schipmolen is een watermolen
(waterrad en molenhuis) op een drijvend platform dat vastgebonden is aan de rivieroever of voor anker ligt in het
midden van de stroom. Het stromende water doet het wiel draaien, en het wiel drijft  de maalinrichting aan.
Schipmolens konden afzonderlijk in het water liggen, of zij aan zij aan elkaar vastgesjord.

Waarom zou je een drijvende watermolen bouwen als je evengoed een vaste watermolen op de oever van de
rivier kan zetten? Daar zijn een aantal goede redenen voor. Hoewel water een veel betrouwbaarder energiebron
is dan wind, kan je er niet altijd op rekenen. De waterstand van een rivier stijgt en daalt alnaargelang het seizoen
en de heersende weersomstandigheden, terwijl het waterwiel zich op een vaste hoogte bevindt.

Op kleinere  rivieren  kon deze veranderlijkheid redelijk  goed worden opgevangen door het  bouwen van een
kleine  dam  met  een  sluiswerk,  waardoor  een  reservoir  gevormd  werd  dat  de  natuurlijke  variatie  van  het
rivierwater kon opvangen. In bergachtige gebieden kon ook een overslagrad worden gebruikt, een wiel dat via
een soort aquaduct water langs boven ontvangt en veel efficiënter is (50 tot 65 procent, tegenover 20 tot 30
procent voor een onderslagrad).

Op een grote rivier - die honderd meter breed en tientallen meters diep kan zijn - waren die hulpmiddelen niet
voorhanden.  Aangezien  de  waterstand  in  grote  rivieren  bovendien  aanzienlijk  kan  variëren,  kon  een  vaste
watermolen op de oever makkelijk met zijn raderen boven het waterpeil komen te liggen, waardoor hij nutteloos
werd. Andersom kon een hoger dan normaal waterpeil ervoor zorgen dat het waterrad te diep in het water kwam
te liggen, wat het al even nutteloos maakte (in tegenstelling tot een moderne turbine, die volledig onder water
kan werken).

Zelfs  minieme  variaties  van  het  waterpeil  konden  de  efficiëntie  van  een  vast  waterrad  beïnvloeden.  Een
onderslagrad haalt z'n energie bijna volledig uit de impuls van water, niet aangevuld door de zwaartekracht zoals
dat bij een bovenslagrad het geval is. In combinatie met een spaarvijver kon daarmee het water via een optimale
hoek op de schoepen gericht worden om de maximum efficiëntie te behalen. Op een grote rivier kon dat niet,
waardoor het al relatief beperkte rendement van het onderslagrad nog verder naar beneden ging.

Drijvende  watermolens  waren  het  eenvoudige  antwoord.  Ze  volgden  automatisch  het  waterpeil,  zodat  het
onderslagrad zich altijd in een ideale positie bevond ten opzichte van het water. Het resultaat was een krachtbron
die vierentwintig uur per dag en driehonderdvijfenzestig dagen per jaar beschikbaar was, met uitzondering van
extreme weersomstandigheden. Bovendien konden schipmolens op een plaats in de stroom worden verankerd
waar  de  watersnelheid  hoger  was  dan  aan  de  oever,  zodat  de  efficiëntie  omhoog  ging.  Tenslotte  hadden
schipmolens ook geen ruimte op de oever nodig, vooral van belang in drukke steden.

Er waren ruwweg twee soorten schipmolens. Het ene type bestond uit twee scheepsrompen met een waterrad er
tussenin,  terwijl  het  andere  type  bestond uit  één  scheepsromp met  twee waterraderen  aan  beide kanten (of
uitzonderlijk slechts één waterrad aan één kant). De schipmolen met twee rompen, die wat op een catamaran
lijkt, leverde het grootste rendement. De twee scheepsrompen kanaliseerden het water recht naar het rad toe,
waardoor de impuls werd verhoogd. De schipmolen met slechts één romp deed precies het tegenovergestelde,
zodat het rendement daalde.

Daarbij kon de schipmolen met twee rompen een veel breder waterrad dragen dan de schipmolen met één romp,
waardoor het vermogen toenam. Ten derde maakten de twee rompen het mogelijk om vooraan een systeem met
schuiven te gebruiken waarmee de hoeveelheid water die op het wiel terecht kwam, geregeld kon worden. Zo
kon de snelheid van de maalinrichting worden aangepast, of kon het rad eenvoudig worden gestopt. Dit systeem
beschermde het  waterrad ook tegen drijfhout.  Schipmolens met twee rompen waren natuurlijk ook een stuk
stabieler.

Bij een schipmolen met twee scheepsrompen was één romp altijd een stuk breder dan de andere. Op die brede
romp werd het molenhuis gebouwd, inclusief de molenstenen, de transmissie, de voorraadruimte en - in het geval
van  grote  schipmolens  -  de  woning  van  de  bootmolenaar  en  zijn  familie.  In  het  geval  van  een  kleinere
schipmolen stond dat huis op de oever van de rivier. De kleinere romp diende alleen om de as van het waterrad
te dragen en om het geheel in evenwicht te houden. Beide rompen waren langs voor en langs achter met elkaar
verbonden met stevige balken. Het gevaarte in balans houden gebeurde door het laden van stenen in de kleine
scheepsromp.

De grote romp bevond zich steeds aan de kant van de oever zodat de schipmolen makkelijk bereikbaar was. Dit
betekende  dat  drijvende  molens  met  twee  rompen  altijd  werden  ontworpen  met  een  specifieke  locatie  in
gedachten: de linker- of de rechteroever (op het eerder vermelde schilderij van Jan Van Eyck zag de schilder dat
feit over het hoofd).
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Als een schipmolen aan de rivieroever lag, dan was het vaartuig toegankelijk via een houten of stenen loopbrug
of loopplank. Soms werden lastdieren ingezet om het graan af te leveren en het meel weer af te voeren. Als de
schipmolen in het midden van de stroom lag, dan werden kleine schuiten gebruikt.

Schipmolens,  die  vrijwel  volledig  uit  hout  werden  gebouwd,  konden  bijzonder  imposante  bouwsels  zijn.
Doorgaans waren ze tien tot vijftien meter lang, terwijl de langste drijvende molen die Karel Broes beschrijft,
een lengte van meer dan twintig meter had. De grote romp was meestal vijf tot acht meter breed, de smalle romp
twee tot drie meter. Een schipmolen kon zes meter hoog zijn en had soms twee of drie verdiepingen.

Maar terwijl sommige schipmolens erg groot waren en met vakmanschap in elkaar werden gezet, waren vele
andere molens eerder kleine en soms erg primitieve constructies. De levensduur van een schipmolen kon dertig
tot vijftig jaar bedragen, terwijl het wiel zelf een decennium meeging. Maar sommige schipmolens hielden het
niet eens zo lang uit, omdat ze van binnenuit begonnen te rotten of omdat ze uit elkaar vielen.

Terwijl de conventionele houten raderen van vaste watermolens zelden meer dan één meter breed waren, konden
die van een schipmolen met twee scheepsrompen een breedte hebben tot zes meter, met een as van tien meter
lang. Middeleeuwse ingenieurs verkenden duidelijk de grenzen van wat mogelijk was: houten raderen konden
niet breder gebouwd worden omdat ze dan onder hun eigen gewicht zouden bezwijken.

Schipmolens op de Elbe, 1899. Postkaart uit collectie Ton Meesters

Maar terwijl sommige schipmolens erg groot waren en met vakmanschap in elkaar werden gezet, waren vele
andere molens eerder kleine en soms erg primitieve constructies. De levensduur van een schipmolen kon dertig
tot vijftig jaar bedragen, terwijl het wiel zelf een decennium meeging. Maar sommige schipmolens hielden het
niet eens zo lang uit, omdat ze van binnenuit begonnen te rotten of omdat ze uit elkaar vielen.

Terwijl de conventionele houten raderen van vaste watermolens zelden meer dan één meter breed waren, konden
die van een schipmolen met twee scheepsrompen een breedte hebben tot zes meter, met een as van tien meter
lang. Middeleeuwse ingenieurs verkenden duidelijk de grenzen van wat mogelijk was: houten raderen konden
niet breder gebouwd worden omdat ze dan onder hun eigen gewicht zouden bezwijken.

Schipmolen op de Kur in Georgië, postkaart uit collectie Ton Meesters, Breda
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De raderen hadden een diameter van ongeveer vijf meter en draaiden aan drie tot vijf omwentelingen per minuut,
afhankelijk van de snelheid van de stroom. Ze leverden doorgaans tussen de drie en vijf PK. Schipmolens met
een enkele romp konden deze brede raderen niet dragen en leverden dus veel minder energie op.

Er waren ook een paar minder voorkomende types, zoals schipmolens met twee raderen tussen de grote en de
kleine scheepsromp, waarmee twee molens tegelijk konden worden aangedreven. Ze hadden erg lange assen
nodig, die vaak moeilijk te verkrijgen waren (illustratie links). De wielen achter elkaar plaatsen loste dit euvel
op, maar dan ging het rendement naar beneden.

Terwijl veel watermolens vanaf de vijftiende eeuw andere taken begonnen uit te voeren dan het malen van graan,
was dat niet het geval voor de meeste schipmolens. Het waren bijna allemaal korenmolens. Er waren een paar
uitzonderingen. Karel Broes geeft een lijst mee van een aantal papiermolens, zaagmolens, volmolens, oliemolens
en katoenmolens. Een paar recentere schipmolens eindigden hun leven als energiebron voor het opwekken van
elektriciteit. In zijn standaardwerk over de geschiedenis van Chinese technologie (zie bronnen) citeert Joseph
Needham een zestiende-eeuwse Chinese schrijver die de hamers op een drijvende papiermolens beschrijft:

"In Liang-chiang there were many ship mills, which work on the same principle as the water raising wheels, and
are all anchored in the rushing water. The operations of grinding, pounding, and shifting (bolting) are all carried
out by the use of water power. The boats make a noise 'ya-ya, ya-ya' incessantly".

Hoewel Deventer zijn ligging mede dankt aan de ligging op de kruising van verschillende landwegen met een
waterweg kreeg het pas relatief laat een vaste oeververbinding. Tot ver in de vijftiende de eeuw werden reizigers
met boten van de ene naar de andere oever over gezet. De enige obstakels die zich in deze periode in de rivier
bevonden waren  een aantal  schipmolens voor het  malen van graan.  De eerste  vermelding van deze molens
dateert uit 1337. Aangezien de eerste brug pas in 1482/83 tot stand kwam, waren ze destijds vermoedelijk nog
los aan ankerkabels in de IJsselstroom bevestigd. In 1438 kregen Jacob Wever en Derck Bruggert toestemming
om een watermolen in de IJssel te leggen nabij de Stakelertoren. Op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer
zijn de schipmolens aangegeven met het woord mola. De bouw van de brug ging in 1482 van start. De brug werd
omschreven als een zeer grote en degelijke brug. De brug lag aan de noordzijde van de stad ten noorden van het
Bastion Graaf van Buren. Naast de brug stond een soort toren. De Bakoven, die diende om de brug te bewaken.
In 1521 was Deventer in oorlog met hertog Karel  van Gelre.  De stad liet de bestaande verdedigingswerken
onderhouden, nieuwe aanleggen en wierf soldaten aan. In de Timmermansrekeningen over 1521 staan de kosten
vermeld voor de bouw van een toren aan het uiteinde van de IJsselbrug: de Spijtenburg. De hertog van Gelre
beschouwde de bouw van de toren bij de brug als een provocatie en tekende bezwaar aan. De magistraat en
meenslieden van Deventer wezen het voorstel om de toren af te breken van de hand. In 1521 voerde de stad
Deventer een soort plundertocht/strafexpeditie uit op de Veluwe die uitliep op een totale nederlaag. De burgers
hielden het stadsbestuur medeverantwoordelijk en het stadsbestuur werd kort na de actie afgezet en gedeeltelijk
vervangen. De hertog van Gelre maakte van deze korte periode van onrust gebruik om de toren en het bolwerk te
vernielen en hier zelf twee vestingen op te richten. Ook werd hierbij een deel van de brug in brand gestoken.
Vermoedelijk werd de brug al snel weer herbouwd want in 1545 wordt de brug alweer genoemd. Aan de brug
lag  volgens  een  getuigenverklaring  een  watermolen  die  werd  gebruikt  voor  het  malen  van  koren.  Op  de
plattegrond van Jacob van Deventer uit ongeveer 1560 zijn in ieder geval drie Schipmolens weergegeven. De
Bakoven, die tot in de 19 de eeuw bleef bestaan, lag in de 16 de eeuw in de buurt van het uiteinde van de brug.
Tijdens de oorlogshandeling in 1578 slaagden de Staatse troepen onder Rennenberg er na enkele vruchteloze
pogingen in om de brug in brand de steken. De brug brandde enkele dagen en alleen de staanders bleven bestaan.
Na de strijd werd de vaste brug niet meer herbouwd. In 1494 werd op de westelijke oever van de rivier (de
Worp), aan het uiteinde van de brug, een kapel gebouwd. De kosten voor de bouw van de kapel zijn terug te
vinden in de rekening voor de bouw van de Noordenbergtoren. De kapel werd gemetseld door Hendrick van
Grunde de stadsmetselaar,  had negen glazen vensters en een dak van leisteen. In  1548 liet de Drost van de
Veluwe twee misdagers vangen en terechtstellen. De lichamen werden voor de brug naar Deventer achter de
kapel opgehangen. Op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit ongeveer 1560 staat de kapel voor het
eerst afgebeeld. Op de kaart van het beleg van Rennenberg uit 1578 is de kapel nog slechts een ruïne. De kapel is
vermoedelijk bij de oorlogshandelingen in de Tachtigjarige Oorlog ten onder gegaan en niet meer herbouwd. Bij
de  verzwaring  van  de  dijk  in  1995 werden  op  het  perceel  Worp 111 een  aantal  muren  van  middeleeuwse
baksteen aangetroffen. Hoewel aanvankelijk geopperd werd dat het hier om de kapel zou kunnen gaan, sluit de
vondst van negentiende eeuws vondstmateriaal onder de fundering een Middeleeuwse datering uit. De brug en
de kapel staan op het schilderij van het beleg van Rennenberg in 1578. Mogelijk zijn in de IJsselbodem nog
palen van de brug aanwezig die bij verder uitbaggeren zeker boven water  zullen komen, ook delen van het
bruggehoofd  zijn  mogelijk  nog onder maaiveld te  vinden.  Het  is  niet  waarschijnlijk  dat  nog resten  van  de
watermolens en schipmolens worden aangetroffen aangezien deze verder in de stroom lagen. In Bremen is echter
op de oever van de Weser het restant van een dergelijke molen teruggevonden die vermoedelijk ongeveer tien
meter lang was. Van de kapel en de Spijtenburg zijn mogelijk bakstenen muren in de bodem achtergebleven.
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De  eerste  aanwijzing  dat  Deventer  watermolens  in  bezit  had  dateert  van  1337,  en  heeft  betrekking  op
schipmolens in de IJssel. De schipmolens lagen verankerd aan de brug, die even beneden de Stekkeldertoren
(Stakettentoren) over de IJssel lag, en ze werkten op de stroming van de rivier. Door het stromen van de rivier
kon het  rad  draaien.  Dezemolens waren  op schepen gebouwd.  De drie  schipmolens bij  de grote  IJsselbrug
beneden de Stekkelertoren werden met de brug in 1570 door zware ijsgang zo goed al geheel vernield. Nadien
kwam er een pont en in 1572 een schipbrug.

De eerste  Deventer  schipmolen  wordt  genoemd in 1438.  In  dat  jaar  kregen  Jacob Wider  en Dirc  Bruggert
toestemming om ‘een watermoele te leggen bij Stekelertoern in den Yselstroem’.  De heren hadden bedongen dat
niemand binnen twaalf jaar een molen in de IJssel mocht leggen en dat er nooit één in de rivier gelegd mocht
worden die hun molen zou hinderen.

Toch kwamen er twee schipmolens bij, zo blijkt uit de oude documenten. Het lijkt voor de hand te liggen dat in
het midden van de zestiende eeuw molens aan de in 1483 gebouwde brug waren bevestigd. Het water stroomt
sneller tussen de pijlers van een brug en die extra energie konden de molenaars goed gebruiken.

Gek genoeg ontbreken de molens op een gedetailleerde  prent van Deventer  uit  ongeveer 1550. Wel zijn er
duidelijk tal van molenstenen op de kade zichtbaar. Dat is niet verwonderlijk. In de goed florerende Hanzestad
waren in die dagen maar liefst dertien windmolens en twee watermolens in bedrijf, nog afgezien van de drie
molens die in de IJssel dreven. 

Een kwart eeuw later – inmiddels is de Tachtigjarige Oorlog uitgebroken – werd Deventer belegerd door het
Staatse leger van graaf Van Rennenberg. Bij de verovering van de stad op de Spanjaarden in 1578 ging de
houten  paalbrug  in  vlammen  op.  De  drie  riviermolens  troffen  hetzelfde  lot.  Nadien  is  er  niets  meer  van
vernomen.

De zeven molens van Rijssen

Rijssen heeft, voor zover bekend, zeven molens gehad. De molens waren van een verschillend type. Het waren
de pelmolen, de stellingmolen van Slaghekke, de watermolen, de molen van Rosman en de molen van Bouwhuis

Reeds in de veertiende eeuw werd in het Bisschoppelijk register de “watermoele to Risenen” vermeld. Deze
watermolen moet hebben gestaan aan een beek, die vanaf de Maatgraven liep langs de huidige straat Watermolen
(let  wel)  naar  de  Wierdensestraat  (de  Beek)  naar  de  Regge.  
Nabij de Veerenlandweg bij de Witte Brug moet in de negentiende eeuw een stenderkast hebben gestaan. Hier
woont nog steeds een familie met de bijnaam Mőlnassink.

De belangrijkste molen van Rijssen was en is de Pelmolen, gelegen aan de rivier de Regge. Deze achtkantige
stellingmolen is gebouwd in 1752 door Jan ter Horst, die ook meerdere jaren burgemeester van Rijssen was.
Omdat niet alle materialen voorhanden waren, is vermoedelijk balkhout gebruikt  dat afkomstig was van een
klooster uit Westfalen. Van ver uit de omtrek brachten boeren hun lijnzaad, koolzaad en raapzaad naar de molen
om het daar te laten pletten en tot olie te laten slaan. Ook werd er in mindere mate gerst gepeld. Door de ligging
aan de Regge konden boeren hun zaad, of na bewerking hun lijnolie met een zomp verder laten verhandelen wat
mogelijk meer opbracht. Uit de goede jaren dateert het gedicht: “God zegen’ Jan ter Horst, dat hij nog lang de
olie  dorsch’”.
Rond 1900 kwam er door andere technieken minder aanbod, wat uiteindelijk tot verval van de molen leidde.
Gelukkig  ontstond  rond  1970  het  besef  dat  de  molen  behouden  moest  blijven.  De  molen  werd  in  1973
ondergebracht  in  de  Stichting  Pelmolen  ter  Horst.  Er  kwam  geld  beschikbaar  waardoor  de  molen  geheel
gerestaureerd kon worden. Sindsdien pronkt de molen weer in alle glorie aan de Regge en is Rijssen een uniek
monument rijker. De molen werkt nog geregeld en er wordt nog in beperkte mate lijnolie uit vlaszaad gewonnen.
Het  is  ter  plekke  te  koop.  

Verder kenden we de stellingmolen van Slaghekke aan de Molendijk. Deze molen is gebouwd in 1897 en in
1941 ontdaan van de wieken en de balustrade. Tot 1934 heeft de molen gedraaid als korenmolen. Heden ten dage
staat alleen de achtkantige stenen onderbouw er nog. De familie Slaghekke drijft echter op deze plek nog steeds
een  bloeiende  meel-  en  veevoederhandel.

De molen van Rosman (het Reetmolke) bij de Weijerd was een achtkantige grondzeiler. Evert Rosman liet hem
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bouwen in 1863 en hij was tot 1925 in gebruik als roggemolen. Jan Rosman liet hem in 1933 slopen. Op de hoek
van  de  Molenstraat  en  de  Vennekesgaarden  woont  nog  steeds  een  lid  van  de  familie  Rosman.

Op de Annabelt, vooraan de Markeloseweg (Hatteweg) stond de molen van Arends. Dit was een achtkantige
stellingmolen en hij  deed dienst  als korenmolen.  De molen werd in 1800 gebouwd en is in 1968 gesloopt.
Sindsdien  is  hier  een  benzinestation  gevestigd.

Bouwhuis  had  een  stellingmolen  aan  de  Nijverdalsestraat/hoek  Lichtenbergerdijk.  Deze  molen  is  in  1885
gebouwd door ene Schoep en via Koedijk kwam de molen in 1919 in het bezit van Willem Bouwhuis. Na een
brand  is  de  molen  in  1938  gesloopt.  De  molen  was  een  grondzeiler  en  deed  dienst  als  korenmolen.

Aan de Klokkendijk stond de beltmolen van Muller, gebouwd door Jan Ezeman in 1880. Deze molen leed in
1928  ernstige  stormschade  en  werd  in  1938  verbouwd  tot  silo.  Nog  vele  jaren  was  hier  de  Coöperatieve
Boerenbond gevestigd met een malerij en veevoeder- en kunstmesthandel ten behoeve van de aangesloten leden.

Waar nu vakantiepark Mölke is gevestigd aan de Molendijk in Zuna heeft ook een molen gestaan, maar hier is
verder weinig van bekend. Met deze laatsten zijn we trouwens ook al in de Gemeente Wierden.

De Pelmolen te Rijssen
Over het verleden van de Pelmolen te Rijssen is weinig bekend. De bouwheer is Jan ter Horst (jutefabriek)
geboren te Rijssen op 17 maart 1700. Hij was betrokken bij het stadsbestuur en voor het jaar 1752 al diverse
keren burgermeester van zijn woonplaats. Hij liet in het jaar 1752 aan de Regge de Pelmolen bouwen. Een olie-
en pelmolen die als De Pelmolen de geschiedenis in zou gaan. De bovenbouw is vermoedelijk afkomstig uit de
Beemster en heeft in dat geval als poldermolen gedaan voordat hij naar Rijssen werd gehaald. De onderbouw en
dan met name de gebinten zouden afkomstig zijn van een gesloopte kerk of klooster uit Westfalen. Alles is
aangevoerd door Enterse zompen die in grote aantallen de Regge bevaarden. In het archief van het Richterambt
Kedingen onder de vrijwillige rechtshandelingen van het jaar 1752 is vermeld dat Jan ter Horst op 19 februari
dertig eiken koopt van de erven Alevink te Hoge Hexel. Deze eiken zouden voor vloeren en daken gebruikt
kunnen zijn. Deskundigen schatten het aantal eiken dat nodig zal zijn geweest voor de totale nieuwbouw op een
veelvoud van dertig. Ook uit de bloeitijd van de Pelmolen, de negentiende eeuw is weinig vastgelegd. Bekend is
dat de molen een van de belangrijkste industriemolens van Twente werd. En in de ontwikkeling van Rijssen tot
handelscentrum speelde de molen een grote rol. Van heinde en ver werden de grondstoffen aangevoerd die in de
pellerij en olieslagerij van de pelmolen verwerkt werden. De grondstoffen werden met schepen aangevoerd die
in  een  toen  nog  bestaande  slenk  van  de  Regge  een  natuurlijke  haven  vonden.  Op  grote  afstand  was  het
doordringende gestamp van de olieslagerij te horen. Na de eeuwwisseling 1800/1900 draaiden de wieken minder
vaak.  De  vraag  naar  de  door  de  molen  vervaardigde  producten  werd  minder,  tegelijkertijd  wonnen  de
(stoom)fabrieken terrein. Langzamerhand begon het verval van de Pelmolen. Oorspronkelijk was deze molen een
watermolen. Zijn Rijssense geschiedenis begon in 1752. In werkelijkheid is de molen nog ouder, want voor hij
naar Rijssen kwam stond hij dus in Holland, ergens aan de rand van de Beemster. Vanaf het begin had de molen
voor de boeren gerst gepeld, maar ook lijnzaad geplet en het raapzaad tot olie en koek verwerkt. Op den duur
zou blijken dat de Pelmolen geen toekomst had. In 1904 werd de molen door de bliksem getroffen. In 1913
staakte hij zijn werkzaamheden. Bijna zestig jaar is de Pelmolen sindsdien aan zijn lot overgelaten, waardoor hij
danig in verval raakte. Het was zo erg dat er aan restaureren bijna niet meer te denken viel. Toch gebeurde het
ongelofelijke. De vereniging De Hollandsche Molen plaatste in 1968 de oude molen op de urgentielijst voor
restauratie.  Na een  lange  weg werd  jaren later  de molen geheel  gerestaureerd  en bleef  voor het  nageslacht
behouden. De molen draait weer en er wordt weer gemalen. Het is een van de visitekaartjes van Rijssen.

Hotel de Adelaar te Enter
In het begin van de negentiende eeuw is er op de plaats waar later hotel de Adelaar zou komen een logement
waar Gradus Volbrink de eigenaar van was. In 1831 is Gradus Volbrink overleden en vervolgens is het pand
verkocht aan Jannes van Uitert. 

Of hij  ook zelf het  logement  heeft  gerund is niet bekend. In 1853 verkoopt Jannes van Uitert  het pand aan
Gerhardus Struik uit  Rijssen.  Gerhardus Struik is  getrouwd met Geertruida  Meyer,  een kasteleindochter  uit
Delden. Ze beginnen een  tapperij/logement met daarnaast een smederij, want Struik is grofsmid van beroep. In
1871 overlijdt Gerhardus Struik. Zijn vrouw zet de zaak voort tot 1883. In dat jaar verkoopt ze de panden aan
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kandidaat-notaris Jan Poulie uit Wierden. Poulie verhuurt de tapperij/logement aan Jan Evert Jansen uit Meppel
die gehuwd is met Rensje van Dijk. Het pand ernaast waar vroeger o.a. de smederij was wordt verhuurd aan
Annette van Wijngaarden. Als zij in 1887 overlijdt komt haar neef Karel van Wijngaarden hier te wonen. Karel
is net brievengaarder geworden en het hulppostkantoor van Enter wordt nu in een kamer in dit pand gevestigd.
Karel van Wijngaarden is in 1891 getrouwd met Jansje Maatje die vroedvrouw was in Enter.

Omstreeks 1900 is er een nieuwe voorgevel  voor het  logement  gekomen.  Dan verschijnt  in de voordeur de
afbeelding  van  de  Adelaar.  In  het  hulppostkantoor  ernaast  komt  in  1894  een  openbare  spreekcel  waar  je
interlokale telefoongesprekken kon voeren  door tussenkomst van de telefoniste.  In  1907 overlijdt  Jan Evert
Jansen. Zijn vrouw Rensje van Dijk zet het logement voort. In 1906 is notaris Poulie overleden, zijn vrouw blijft
De Adelaar verhuren aan de familie Jansen. Ook overlijdt Karel van Wijngaarden, de postkantoorhouder die
naast De Adelaar woont. Hij wordt opgevolgd door zijn vrouw Jansje van Wijngaarden-Maatje.

Als  de  weduwe van  notaris  Poulie  in  1916 overlijdt  besluiten  de erven  het  pand waarin  de  Adelaar  zit  te
verkopen. Als koper dient zich aan Hermannus Schuurman een stalhoudersknecht uit Zwolle. Hij is getrouwd
met Anna Philippi, een zuster van schoenmaker Philippi die enige jaren eerder in Enter gekomen is. Schuurman
blijkt totaal ongeschikt voor het horecavak. Zijn vrouw voorkomt dat het uit de hand loopt, maar in januari 1921
wordt de Adelaar verkocht aan Johannes Smithuis uit Hengelo.

In december 1921 brandt het hotel af. Ook het naastgelegen postkantoor loopt grote waterschade op. In februari
1922 wordt door de gemeente al een plan voor nieuwbouw goedgekeurd. Op de benedenverdieping komt de
gelagkamer met daarachter een biljartzaal, keuken voor het hotel en een kamer voor de familie aan de voorkant.
Op de verdieping komen zes hotelkamers  en een zitkamer,  slaapkamer en keuken voor het  gezin Smithuis.
In 1924 staat het hotel te koop. Gerrit Jan Koenderink wordt de koper. Zijn vader komt uit Enter en is van de
‘Zwen-Jans’-familie. In 1926 vraagt Gerrit Jan Koenderink een vergunning bij de provincie tot het onderhouden
van een autobusdienst op marktdagen tussen Enter en Rijssen en Enter, Wierden en Almelo. In 1927 wordt de
vergunning  onder  protest  van  de  Spoorwegen  en  Hodes  in  Rijssen  voor  vijf  jaar  verleend.  Naast  de
autobusdiensten verhuurt Koenderink ook een luxe auto.

Dan komt de Tweede Wereldoorlog. Alle auto’s en autobussen worden in beslag genomen. De Duitsers vestigen
hun hoofdkwartier in De Adelaar. Na de oorlog zijn de boerenbruiloften op de deel van de boerderij nagenoeg
afgelopen. Er komt vraag naar grotere en luxere zalen. Koenderink laat in 1952 een grote ‘ontspanningszaal’
bouwen. Dit wordt een groot succes. Veel bruiloften, dansavonden en tentoonstellingen worden er gehouden. In
1959 overlijdt Gerrit Jan. De concurrentie zit ook niet stil en ook Dreijerink en Ten Berge krijgen zalen. In 1960
wordt de zaak verbouwd. Het café komt langs de gehele voorzijde aan de Dorpsstraat. Johan ten Hove, getrouwd
met Jo Koenderink, is inmiddels op de zaak gekomen. De biljartzaal wordt aangetrokken bij de grote zaal. In de
jaren die volgen wordt de zaal niet gemoderniseerd en de activiteiten lopen hard terug. Als Johan ten Hove komt
te overlijden zet Jo het cafѐ nog voort tot september 1987.

Ontstaan gereformeerde kerk Enter
In 1834 begint de landelijke afscheiding onder ds. De Cock , ds. Brummelkamp, ds. Scholte en ds. van Raalte

Otto Voortman en Hendrikus Lubbers, beiden van beroep schoenmaker, waren al geruime tijd bezig met het

stichten van een eigen "afscheidingsgemeente" in Enter, hetgeen door het Staatshoofd Koning Willem I via de

provinciale gouverneurs,de plaatselijke schout en de veldwachterij streng verboden was. Desondanks zette men

door en in 1840 werd de verbintenis acte getekend.

Inhoud Verbintenis Acte:

Wij, ondergetekende Ouderlingen en Diakenen der Christelijk afgescheidene Gemeente te Enter verklaren bij

dezen opregtelijkenin goede Consientie,dat wij van harten gevoelen en geloven dat alle de Artikelen en Stukken

der leere, begrepen in de Belijdenis des geloofs, den Catechismus en de leerregels der Sinode te Dordrecht,

gehouden in den Jare 1618 en 1619 in alles met Gods Woord overeenkomen, belovende wij derhalve als in de
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tegenwoordigheid Gods dat wij de voorzijde Leere naarstelijk zullen leren en handhaven, verwerpende alle

dwalingen die daartegen strijden, biddende den Heere dat Hij ons uit genade in allen zijne bekwaammakenden

Geest  schenke  ter  verheerlijking  van  Zijnen  naam  en  tot  heil  Zijner  Gemeente.  Amen.  

Enter, den 1 Januarij 1840 

Diakenen:  Dk.Getkate,  J.H.ten  Bosch,  G.J.Scholten,  H.van  Nes,  H.J.Borkent,  F.J.Broeze;

Ouderlingen: Hs.Lubbers, J.Kempers, D.ten Brinke, J.H.ten Brinke, Js.ter Keurst, D.Hartgerink Jzn.
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De groep komt samen in een huis van de familie Ezink-Koenderink op de Hoge Brink. In die periode gingen

predikanten uit naburige gemeenten in de gemeente van Enter voor. Dit gebeurde meestal op een doordeweekse

dag. Op 1 februari 1850 komt de kerkbouw tersprake. Plannen voor een kerkgebouw werden begroot op Hfl.

1300.- ! In 1851 is de eerste gereformeerde kerk Enter een feit.

Op 20 maart 1853 deed ds. Coelingh zijn intrede als eerste predikant van de Afgescheiden gemeente. In 1858

kwam pas officieele Staats-goedkeuring tot het oprichten van een Christelijke Afgescheidene gemeente voor het

dorp Enter.

In  September  1846  vetrok  ds.  van  Raalte  (als  gevolg  van  de  regeringsmaatregelen  tegen  de  afgescheiden

gemeenten)  naar  Amerika.  Ook uit  Enter  vertrokken  enkele  families  o.a.  Lubbers,  Hommers,  Geerlings  en

Ezendam.  Bij  het  oversteken  van  een  der  grote  meren  vloog  hun  boot  'de  Phoenix"  5  mijlen  voor  hun

eindbestemming in brand en verloren velen van hen het leven.

In Enter groeiden de "Christelijk Afgescheidenen" ook aanzienlijk, maar veel van wat in den lande gebeurde

ging (gelukkig?) aan hen voorbij. In 1886 kwam b.v. de Doleantie tot stand onder de bekende Abraham Kuyper.

Hij maakte zich los van de Hervormde Kerk. De aanhangers van de Doleantie, de Dolerenden " verenigden zich

in 1892 met de Afgescheidenen. Samen vormden zij de Gereformeerde Kerken.

In Enter viel er niets te fuseren, want daar had men zich wel afgescheiden (1840) maar had men niet gedoleerd

(1886). Niettemin sloten de afgescheidenen zich wel aan de Gereformeerde Kerken.

Omstreeks 1912 wordt besloten om een nieuwe pastorie te bouwen, die in 1914 gereed is. Ds. Parlevliet met zijn

gezin zijn de eerste bewoners. Het kerkje aan de Dorpsstraat (nu restaurant, vroeger smederij) was ook te klein

geworden; een stuk grond achter de pastorie aan de Rijssenseweg werd aangekocht. Op woensdag 13 Mei 1927

vond de eerste steenlegging plaats door ds. Parlevliet en ouderling Hendrikus Getkate. Op 2 November 1927

wordt de kerk in gebruik genomen.
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De jaren 1930 –1965 (met fragmenten uit " Terugblik " 1840-1990)

De tijd voor de Tweede Wereldoorlog wordt gekenmerkt door armoede, geldgebrek en werkeloosheid. Als op 10

Mei 1940 de Duitsers ons land binnenvallen krijgt men al spoedig te maken met maatregelen van de bezetter: de

rijkscommissaris van dit gebied geeft opdracht om opgave te verstrekken van alle collectes die gehouden worden

en het doel waaraan ze worden geschonken. Dit wordt gewoon genegeerd en gelukkig heeft dit geen gevolgen.

Hoe erstiger de oorlogs-situatie wordt des te meer bidstonden worden er gehouden en komt de hulpverlening

naar "stadskinderen" beter op gang. Er zijn nu nog kontakten met "oorlogskinderen" die in de jaren 1943-1945 in

ons dorp op krachten konden komen, omdat er in het  westen van Nederland grote hongersnood heerste.  De

bevrijding komt in Mei 1945. De jeugdverenigingen,de catechisaties en heel het kerkelijk en maatschappelijk

leven komt weer op gang. Nederland herleeft!

Een overzicht van predikanten van na de oorlog:

 1945 ds. van Wageningen,

 1946 ds. van Hoegee,

 1948 ds. Schenk,

 1972 ds. Schelhaas,

 1977 ds. Overeem,

 1985 ds. Hellinga,

 1996 tot 2008 ds. A.A. van der Spek,

 2009 tot heden ds. A.P. Berensen.

In 1952 wordt met de bouw van het jeugdgebouw begonnen en in Mei 1953 geopend. Naam: ONS CENTRUM.

De oude pastorie uit 1914 wordt in 1958 afgebroken en in 1959 is er een nieuwe pastorie gebouwd. In 2002

bleek deze ook niet langer te voldoen en werd besloten een geheel nieuwe te bouwen. Deze werd in enkele

maanden tijds uit de grond gestampt en er staat nu een schitterende woning annex studeerruimte voor het gezin

van der Spek. Het opschrift:  "PAX INTRANTIBUS" destijds door ds.Schenk voorgesteld is gehandhaafd en

betekent nog steeds in het Nederlands: Vrede hem die hier binnentreedt !

In  1990  werd  het  honderdvijftig  jarig  bestaan  gevierd.  Van  alle  wijken  werden  foto's  gemaakt  en  het  is

interessant deze in het boekje Terugblik 1840-1990 eens weer te bekijken.
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De laatste jaren zijn er  toch enkele veranderingen waar  te nemen: Het  Avondmaals-ritueel  is  gewijzigd,  de

aanvangsuren van de kerkdiensten zijn verschoven, er worden diensten gehouden met de Hervormde Gemeente

van Enter op 2e Paasdag, 2e Pinksterdag enz. De "vrouw in het ambt" is een vanzelfsprekenheid geworden, er is

een Kinderliedboek gekomen, het proces Samen op Weg komt vaker op de Agenda, De kindernevendienst bloeit

en op Bid-en dankdagen worden er gezamenlijke kerkdiensten gehouden met de scholen.

Kortom de gemeente is vol betrokken bij veel aktiviteiten en sluiten af met de strekking van de verbintenis-acte

uit 1840 dat dit alles mag dienen: biddende den Heere, dat Hij ons uit genade in alles Zijn bekwaammakenden

Geest schenke tot verheerlijking van Zijn Naam en tot Heil van Zijn (onze) Gemeente. 

Molens in de Hof

Vijf  molens  telt  de  gemeente  Hof  van  Twente,  stuk  voor  stuk  rijksmonumenten:  de  Braakmolen  in  Goor,

korenmolen De Hoop in Markelo, houtzaagmolen Twickel in Delden en de beide watermolens Den Haller in

Diepenheim en de Noordmolen in Ambt Delden.  Met overheidssteun en inzet  van veel  vrijwilligers  zijn ze

gerestaureerd en voor het nageslacht bewaard gebleven. In het verleden was het aantal molens veel groter, maar

aan het begin van de twintigste eeuw verloren ze hun functie en raakten in verval, waarna veel molens uit hun

omgeving zijn verdwenen. 

In  Diepenheim hebben drie  molens  gestaan  die,  zoals  uit  de overlevering blijkt,  vooral  in  de Tachtigjarige

Oorlog veel te lijden hebben gehad. De watermolen van 't  Morshuis, die in de buurt van havezate Nijenhuis

stond,  raakte  door  brand en  oorlogsgeweld  verwoest  en  is  toen,  naar  we  aannemen,  niet  hersteld.  Ook de

watermolen van Markvelde werd in die tijd zwaar beschadigd, maar aangezien de koren- en oliemolen "met huis

en hof" eigendom was van het rijke klooster Ter Hunnepe bij Deventer, werd deze molen wél herbouwd. De

watermolen van Markvelde werd al in 1257 genoemd en heeft een geweldige geschiedenis aan conflicten en

rechtszaken. Zo werd er in 1759 langdurig geprocedeerd tussen de abdis van het klooster Ter Hunnepe en de

ingezetenen  van het  naburige  Lochuizen  over het  schutten van de molen.  Tot 1910 bleef  de molen nog in

gebruik, toen werd de Buurserbeek verbreed en werd de molen afgebroken. 

Watermolen Den Haller is de enige molen in Diepenheim die is overgebleven. Het is de oudste watermolen in

Overijssel: de eerste vermelding dateert al uit een oorkonde van 1169. Vele jaren was de molen eigendom van de

stad Deventer. Het Deventer archief bevat nog talrijke notities uit de resoluties van Schepenen en Raad over de

jaren 1700 tot 1759, handelend over onderhoud en reparaties,  over  het  kopen van een molensteen,  over  het

beleggen van het dak met stro en over reparaties aan de sluizen. 

In 1870 werd de molen op een publieke veiling verkocht aan Jan Hallers, die sinds 1846 pachter van deze molen

was. Hij werd opgevolgd door zijn neef H.H. Tellmann, die bij hem het molenaarsvak had geleerd. Tijdens

herstelwerkzaamheden in 1866 werd onder meer een nieuwe koningsspil geplaatst. Op de spil staan het jaartal

1866 en de letters H.H.T. gekerfd. 

Op  Pinkster-  en  Paasmaandag  was  het  bij  de  herberg  van  Den  Haller  altijd  "mölnkarmse".  De  jongens

trakteerden  de  meisjes  op  een  glaasje  citroenkwast,  Curaçao,  brandewijn  met  rozijnen  of  voezel (een  soort

jenever). Naarmate de alcohol zijn werk deed, werden de jongelui luidruchtiger en baldadiger. De Stokkumers,

die  in  grote  groepen  naar  de  "karmse"  trokken,  maakten  het  soms  wel  eens  te  bont.  En  o  wee  als  een

Diepenheimse jongen  een Stokkums meisje  naar  huis  bracht.  Hij  liep  dan kans  dat  hij  door  de Stokkumse

jongens werd opgewacht en voor de ploeg gespannen! 
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Op het landgoed Twickel in Delden treffen we nog twee molens aan. De watermolen aan de Azelose beek (De

Noordmolen)  is  al  meer  dan  zeshonderdvijftig  jaar  oud.  Vroeger  stond tegenover  deze  oliemolen  nog  een

korenmolen, maar die is in 1831 afgebroken. In de Twickeler houtzaagmolen achter hotel Carelshaven is ruim

tweehonderd jaar hout gezaagd. Eerst nog op windkracht, daarna met een stoommachine, maar tegenwoordig

wordt er uitsluitend elektrisch gezaagd. Het gebouw, dat al lang niet meer het uiterlijk van een windmolen heeft,

is in 1989 grondig gerestaureerd. Sindsdien heeft Stichting Beheer Houtzaagmolen Twickel beheer en onderhoud

onder haar hoede.

Sinds 1991 staat "de molen van Buursink" weer prachtig gerestaureerd in het centrum van Markelo. De molen

dateert al uit 1836 en heet eigenlijk De Hoop. Toen in het begin van de vorige eeuw eerst een oliemotor en vanaf

1924  een  elektromotor  zorgde  voor  de  energie,  takelde  de  molen  zienderogen  af.  De  toenmalige  eigenaar

Buursink dacht zelfs aan sloop. Maar de stichting Vrienden van de molen van Buursink is er in geslaagd dit

agrarisch  monument  voor  het  agrarische  dorp  Markelo  te  behouden.

Ook de Goorse Braakmolen, een achtkantige stellingmolen van ruim 22 m hoog, staat na de restauratie in 1988

weer te pronken op de Braak. Deze werd daar gebouwd in 1856, maar de romp komt oorspronkelijk nog van een

molen aan de Diepenheimseweg. Het oude molenaarshuisje, het "Mölnhuuske", staat daar nog steeds. Opvallend

is dat twee wieken van de Braakmolen voorzien zijn van houten Ten Have-remkleppen, waardoor de snelheid

automatisch wordt geregeld. De andere twee wieken hebben de traditionele zeilen.

De almachtige schepper 

Al in de twaalfde eeuw wordt de watermolen van Diepenheim genoemd. Wolbertus, heer van Diepenheim, heeft

volgens  een  oorkonde uit  1169 "hoff  geholden  op syn  castrum beneven  de  watermolen".  Daarmee  is  deze

watermolen,  na  de  Bisschopsmolen  in  Maastricht,  de  oudste  nog  werkende  watermolen  in  Nederland.  De

watermolen komt ook voor in de goederenlijst van graaf Hendrik van Dale, Heer van Diepenheim en in 1237 in

een oorkonde betreffende de kerkscheiding tussen Diepenheim en Markelo. 

De heerlijkheid Diepenheim met de molen werd in 1331 gekocht door de bisschop van Utrecht, Jan van Diest.

Wegens geldgebrek verpandde hij de molen in 1336 aan de Heer van Brederode, de graaf van Gelre. Doordat de

bisschop later de schuld inloste met de hulp van de steden Zwolle, Kampen en Deventer, kregen deze steden

medezeggenschap. Deventer kreeg het recht troepen in Diepenheim te legeren en de stad heeft nog eeuwenlang

de zeggenschap over de beek en de molen gehad. In het Deventer archief zijn talrijke stukken te vinden uit de

zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, die handelen over onderhoud en reparaties, over het kopen van een

molensteen, over het bedekken van het dak met stro, over herstel van de zoldering en over reparaties van de

sluizen. 

In de koopakte van 1331 wordt ook melding gemaakt van "den Meynhof (erve Nijhof) de leghet bider molen tot

Dyepenhem". Als enige domeinboer had Erve Nijhof het recht van "vriej- en veurmalen". Er stonden wel drie

verplichtingen  tegenover.  De  boer  moest  het  vervoer  verzorgen  als  er  zo  eens  in  de  tien  jaar  een  nieuwe

molensteen  uit  Deventer  werd  gehaald.  Hij  moest  helpen  bij  het  keren  van  de  molensteen  als  die  gebild

(aangescherpt)  werd  en  hij  moest  op  het  waterpeil  letten  als  de  molenaar  afwezig  was.  Acht  andere
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domeinboerderijen, Haghuis, Geesink, Boerman, Reimerink, Kagelink, Wiedenbroek, Kamphuys en Donkelman,

hadden alleen het recht van "veurmalen".  Zij  hadden de verplichting het stro voor het dak van de molen te

leveren, maar werden bij de molen telkens met voorrang behandeld. Ook hadden zij het recht om peppels te

poten en te hakken langs de molenkolk, in ruil voor onderhoud van de oever. 

Van de zeventiende eeuw tot 1870 was de molen eigendom van de stad Deventer. Begin dat jaar verkocht de stad

de molen op een publieke veiling aan Jan Hallers, die al vanaf 1846 pachter was. Jan Hallers was niet getrouwd,

hij woonde samen met zijn eveneens ongetrouwde zuster. Een andere zuster was in Goor getrouwd met een

Tellmann. Uit dat  huwelijk werd H.H. Tellmann geboren,  die eind 1867 in het  gezin van Jan Hallers werd

opgenomen om het molenaarsvak te leren. Na de dood van Jan Hallers werd Tellmann de nieuwe eigenaar. Al na

enkele jaren was hij genoodzaakt de molen te verkopen, maar hij bleef nog tot 1926 pachter van de watermolen.

Graaf Schimmelpenninck van kasteel Het Nijenhuis verwierf de molen in 1895 maar schonk hem in 1912 ter

gelegenheid van zijn zilveren huwelijk aan de gemeente Diepenheim. Hij gaf de bepaling mee dat de gemeente

de molen steeds in werking moest houden en doneerde er een onderhoudsfonds bij. De gemeente op haar beurt

verpachtte de molen voor het leven aan molenaar Tellman. De broers Gerrit en Herman Tellman, in Diepenheim

bekend als Hallersget en Hallersherman, hebben er tot in de jaren zeventig nog dagelijks graan gemalen. In 2007

is de molen overgegaan in handen van Stichting Den Haller. 

Een molen van dergelijke ouderdom is vaak vertimmerd, aangepast of herbouwd. In de kademuren bevinden zich

Bentheimerstenen met de jaartallen 1654, 1751 en 1843. Ooit heeft het complex er heel anders uitgezien. Op een

rekening in het archief van de stad Deventer staat bijvoorbeeld geschreven dat de molen twee waterraderen had.

In 1959 is het waterrad in een oorspronkelijker uitvoering hersteld, met acht gebogen eikenhouten spaken. Op

ansichtkaarten vanaf 1905 is een rad te zien met zes rechte spaken. In 2005 is het rad opnieuw vervangen en om

voldoende watertoevoer te garanderen is in 2006 een stuwvijver gegraven. De boerderij naast de molen is in

1680 gebouwd. Het was de woning van de molenaar, maar zoals vaker gebeurde, werd er de wachtende boeren

(wie het eerst komt, wie het eerst maalt) een borrel geschonken. In de voormalige boerderij bevindt zich nu een

restaurant. 

Vroeger  gold nog het  oude gilderecht:  de molenaar  mocht  een  deel  van het  gemalen  product  voor zichzelf

houden. De vergoeding voor het malen bedroeg meestal 1/24 tot 1/16 gedeelte van het te malen graan. Met een

geijkte maatschep nam de molenaar zijn deel, maar het scheppen werd met wantrouwen bekeken. Er werd soms

gezegd dat "de mouwen van de molenaar" mee schepten. Ook over het "allemachtige scheppen" van molenaar

Baneman werd gemord. Tijdens de catechisatie vroeg de dominee aan een in slaap gesukkelde boerenzoon: "Wie

is de Almachtige Schepper?" De jongen veerde op en antwoordde zonder aarzeling: "Baneman van Den Haller,

dominee". 

Havezate Grotenhuis
Naast de grote havezate Weleveld stond er ooit nog een tweede havezate in het gebied rond Hertme, namelijk het
Grotenhuis, onder het volk minstens zo bekend als Het Spookhuis. Anders dan de naam doet vermoeden, was het
een relatief klein goed.

Waar in andere plaatsen de bezitters van havezaten zich na de reformatie aansloten bij de nieuwe leer, bleven de
bezitters van het Grotenhuis katholiek. De katholieken uit de omtrek hielden er lange tijd heimelijk hun missen
en  wel  in  het  koetshuis.  Het  Grotenhuis  kreeg  regionale  bekendheid  als  verzamelplaats  voor  katholieke
erediensten. In 1687 stelde een predikant vanuit Deventer vast: ‘Te Borne, zoo heet het daar, woont een pape
genaemt Albert Beker, op ’t Groothuis in boerschap Hertmen, die daer openbare dienst doet’.
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De naam Het Spookhuis dateert, naar verluidt, ook uit deze tijd. Er gaat een verhaal dat plagerige mensen uit de
buurt bij nacht en ontij in witte lakens rondom het huis bewogen, om zo de diensten van de katholieken te
verstoren. Bewijs is echter nooit geleverd. Op de fundamenten van de oude havezate is de huidige boerderij
Grotenhuis gebouwd.

Welevelder windmolen 

De Romeinen beschikten al over watermolens en molens die door dieren aangedreven werden. De windmolen is

van veel latere datum. Borne kende geen poldermolens, maar wel industriemolens: twee watermolens en enkele

windmolens die aanvankelijk dienden voor het malen van graan (vooral rogge), pelmolens voor gort en rijst,

oliemolens en houtzaagmolens.  In  de negentiende eeuw werden de stoommachine,  de verbrandingsmotor en

tenslotte de elektromotor gebruikt voor aandrijving van het maalwerk. Helaas is in Borne geen enkele molen

bewaard gebleven.  

Havezate Weleveld in Zenderen had twee watermolens,  één voor koren en één voor olie,  gelegen aan twee

kolken waarvan er nu nog één aanwezig is. Van de beide muldershuizen is er ook nog één over. Daarnaast was er

de Welevelder windmolen op het Bornse veld. In 1582 werd bij de vernielingen van het huis Weleveld door

oorlogshandelingen  melding  gemaakt  dat  "die  moele  geheel  gelempt  ende  van  vloegelen  ende  wintbalken

ontstelt" was. Dit is de eerste vermelding van deze windmolen. In 1684 verhuurden Judith Vrouw van Weleveld

en haar  man Joost  Chr.  Van Bevervoorde "hun eigendomelijke molen voor levenslang" aan molenaar Evert

Gerritsen.  In  1689 verkopen zij  de molen met bijbehorende grond en opstal  "met  de wiend [wind] aan Jan

Gerritsen,  muller  tot  Almelo en sijn  huisvrou Fenneken Meilinck voor 7500 carl.  Gl." Deze Jan Gerritsen,

koopman, was al pachter van zowel de water- als de windmolen van de heren van Rechteren in Almelo. Toen in

1777 de aangetrouwde zoons Gerrit  en Otto Bruins kort na elkaar  waren overleden, hertrouwde de weduwe

Fenneken  Mollink  met  Jan  Hendrik  Dikkers,  schout  van  Vriezenveen.  Vanaf  die  tijd  werd  de  aloude

Weleveldermolen "De Dikkersmolen" genoemd. 

In de Franse tijd werd de "molendwang" afgeschaft, waardoor men voortaan het koren kon laten malen waar

men wilde. Ook stond het eenieder vrij om molens te bouwen. Al in 1799 werd de zeskantige houten beltmolen

in  Bornerbroek  gebouwd.  Deze  windkoren-pelmolen,  "de  molen  van  Braakhuis",  werd  in  1930  gesloopt.

G.J.O.D. Dikkers, zoon van genoemde Jan Hendrik, kocht in 1819 havezate Weleveld en bouwde een nieuwe

windkoren- en pelmolen aan de oostzijde van het dorp in "het nieuwe land". In 1894 werd deze molen De Hoop

samen met de Dikkersmolen door de familie geveild. Willem IJzereef, molenaar op Singraven bij Denekamp,

kocht  de  op  stoom  gebrachte  Dikkersmolen,  die  in  1905  werd  afgebroken  en  in  Sint  Oedenrode  weer

opgebouwd.  De  gebroeders  IJzereef  bleven  de  locatie  gebruiken  voor  hun  houthandel  annex  zagerij.  De

windkoren- en pelmolen "De Hoop" kwam in handen van Hermannes Velthof. Omstreeks 1920 werd deze molen

van zijn wieken ontdaan. In 1895 bouwde: "Everard" Vonke een stoomkorenmolen aan de Almelosestraat die

door zijn opvolger Everard van den Berg in 1924 verkocht werd aan de heer Brok, die er een garage in vestigde.

Bernardus ten Heggeler kocht in 1900 een stuk grond in Zenderen om er een windmolen op te bouwen. Kort

daarop  ging  hij  failliet  en werd  de molen  gekocht  door  G.J.  Winkelman.  Deze winkelier  en  caféhouder  te

Zenderen  schafte  een  petroleummotor  aan.  In  1920  liet  hij  de  wieken  verwijderen  en  stapte  over  op  een

dieselmotor.  Toen in 1922 zijn opvolger  Hendrik Winkelman op achtentwintigjarige  leeftijd  stierf,  werd de

"wind- en motorgraanmalerij met veehandel en boerengemaal" verkocht aan de er werkzaam zijnde molenaar
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Bernard Wissink die hem in 1925 weer verkocht aan de landbouwbank in Almelo. Uiteindelijk ontkwam geen

van deze molens in de twintigste eeuw aan de sloophamer. 

De Korenbloem 

Haaksbergen is één windmolen rijk: De Korenbloem uit 1798, in de Fazantstraat. Dit monument overleefde alle

stormen,  zoals  diverse  sloopdreigingen  en  wisselingen  van  eigenaren.  Achtereenvolgens  was  het  een

stellingmolen, een beltmolen en weer een stellingmolen. Bij een stellingmolen is een houten galerij om de molen

heen gebouwd. Van daaraf kan het wiekenkruis op de wind worden gedraaid. Een beltmolen heeft geen galerij,

maar  staat  op  of  heeft  rondom  een  natuurlijke  of  kunstmatige  heuvel.

Een stelling of een belt maakt molens hoger, zodat ze meer wind vangen. Dit kan nodig zijn voor windmolens in

de bebouwde kom, zoals De Korenbloem. Sinds 1964 is de gemeente Haaksbergen eigenaar en wordt de molen

in stand gehouden als een kostbaar bezit uit het verleden. Hij wordt beheerd door  Stichting De Hoksebargse

Möll'n, waarvoor vrijwilligers werkzaam zijn, vooral ook uit de buurt. 

Toen bij de oprichting van de Bataafse Republiek in 1795 veel van de zogenaamde "heerlijke rechten" van de

adel werden afgeschaft, zoals water-, wind-, jacht- en visrecht, mochten ook burgers een molen gaan exploiteren.

In Haaksbergen heeft men hier toen op ingespeeld. Op de markevergadering van 7 augustus 1797 verkocht de

marke  Haaksbergen  en  Honesch  voor  achtenveertig  gulden een  scheppel  (±  1/8  ha)  veldgrond  aan  George

Boekman. Hierop liet diens schoonzoon Bernardus van de Pol een windmolen bouwen. Het werd een achtkantige

stellingmolen met schuine schoren (balken waarop de stelling steunt). In 1885 kwam de molen in handen van

Antonius Oude Wansink. Deze moest in 1888 groot onderhoud plegen, omdat de doorrit inzakte en er dus een

nieuwe tunnel moest komen. De stelling was in zo'n slechte conditie, dat deze moest worden gesloopt. In 1891

liet Oude Wansink de molen ombouwen tot een beltmolen. Ook kwam er een stoomaandrijving, om niet meer

afhankelijk te zijn van de wind. Tevens bouwde hij een pakhuis en een houtzagerij en omstreeks 1913 een café.

Dat staat er nog: De Oude Molen, later uitgebreid tot zalencentrum. 

In 1923 werd de molen gerestaureerd door molenbouwer Ten Have, waarna hij de huidige naam De Korenbloem

kreeg.  Oude  Wansink  overleed  in  1932;  zijn  schoonzoon  Frans  Otte,  die  er  al  jaren  werkzaam  was  als

molenaarsknecht, nam toen het beheer over. Vanaf 1934 werd alleen nog gemalen met de stoommolen, waardoor

de windmolen ernstig in verval raakte.  Otte vroeg daarom in 1942 een sloopvergunning aan, maar dat ging

gelukkig  niet  door.  Nadat  de  molen  door  de  gemeente  was  aangekocht  kreeg  molenmaker  Beckers  uit

Bredevoort in 1966 de opdracht voor de restauratie. De molen werd toen echter niet maalvaardig opgeleverd; de

wieken  draaiden  alleen  bij  wijze  van  uiterlijk  vertoon.

In 1985 lag er wel een plan om de molen zo te restaureren dat de maalstenen weer zouden functioneren. Toen

ontstond er veel discussie over de vraag of de molen wel op deze plaats moest blijven staan. Hij was immers

behoorlijk ingesloten geraakt door de omliggende huizen. Het idee van verplaatsing riep heftige reacties op, ook

van  de  buurt.  Daarom  werd  van  verplaatsing  afgezien  en  besloten  tot  een  grondige  restauratie.  Die  werd

uitgevoerd in 1991 en daarbij werd De Korenbloem weer een stellingmolen, niet met schuine maar met rechte

staanders. 

Bij de windmolen spreekt men niet over verdiepingen, maar over zolders, waarvan er vier zijn. De eerste zolder

heet  de  stellingzolder.  Die  wordt  ook  wel  de  meelzolder  genoemd,  omdat  hier  het  meel  in  zakken  wordt

opgevangen. Daarboven ligt de steenzolder, waar het koppel maalstenen ligt. De derde zolder is de luizolder, met

het luiwerk (hijswerk).  De vierde en bovenste zolder is de kapzolder. Hier kan de bovenkap met gietijzeren
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rollen ronddraaien op de romp. De twaalf meter lange wieken van De Korenbloem hangen aan de stalen bovenas

met het bovenwiel. Deze kunnen de molenstenen honderdtwintig omwentelingen per minuut laten maken. Aan

de top bereiken de wieken een omtreksnelheid van ongeveer negentig kilometer per uur.

De Pelmolen 

God zegen Jan ter Horst

dat hij nog lang de olie dorsch'

God zegen hem!

Dat hij ons lang besmeer'

En 't olie dorschen leer'

God zegen Jan ter Horst.

Dit  versje  heeft  betrekking  op  de  enige  overgebleven  molen  van  Rijssen:  De pelmolen  van  Ter  Horst.  De

pelmolen aan de Regge werd in 1770 door Jan ter Horst, meerdere jaren burgemeester van Rijssen, gebouwd. De

onderdelen zijn waarschijnlijk afkomstig van een poldermolen uit het westen van ons land en de onderbouw van

een klooster in Westfalen. Ver uit de omtrek brachten de boeren hun lijn-, kool- en raapzaad naar de molen om

het daar te laten pletten en tot olie te slaan. De gerst werd er ook, zij het in mindere mate, gepeld. Men noemde

de raapolie naar Jan ter Horst ook wel Hősjanvet. De molen werd door zijn goede bereikbaarheid via de zompen

één van de belangrijkste industriemolens van Twente, maar raakte door de vooruitgang van de techniek rond

1913 in verval. Gelukkig werd hij in 1973 van de definitieve ondergang gered. De enige combinatie van olie- en

pelmolen van ons land werd met vereende krachten door de Stichting Pelmolen ter Horst, Rijk, provincie en

gemeente gerestaureerd. Molenaars doen nu dienst als gidsen. Ook wordt er nu weer lijnolie uit vlaszaad en zelfs

gort uit gerst gewonnen. 

De molens hebben naast de kerken lange tijd het stadsbeeld van Rijssen gedomineerd. Er was een tijd dat men

sprak van de zeven molens van Rijssen. Hiermee werden dan bedoeld de pelmolen, de molen van Slaghekke aan

de Molendijk, de molen van Arends aan de Markelose weg, de molen van Rosman aan de Vennekesgaarden, de

molen van Bouwhuis aan de Nijverdalseweg. Aan de Klokkendijk stond nog de molen van Muller en molen Het

Molke bevond zich op de locatie van de gelijknamige camping. 

Eén  van  de  eerste  molens  van  Rijssen  moet  al  in  het  begin  van  de  14de  eeuw  zijn  gebouwd  aan  de

Watermolenwal.  Het  bisschoppelijk  register  vermeldt:  "Everts  vrouwe  van  der  Eese  hout  (ter  leen)  ...die

watermoele to Risenen". In 1785 werd deze molen nog verpacht voor de tijd van 6 jaar. In 1743 wordt op een

kaart van Overijssel al een molen aan de Molendijk vermeld. In de buurt van de windkorenmolen van Slaghekke

uit 1896 stond voorheen een stenderkastmolen, die Molnjan werd genoemd. Om de molen te kunnen bereiken

was over de Molenbeek (een beekje dat de Maatgraven verbond met de Regge) het zogenaamde Witte Bruggetje

aangelegd. De molen is in 1940 zijn kap, de wieken en de omloop al kwijtgeraakt. 

Het Reetmolke van Rosman (voorheen Peters) bij de Weijerd was een achtkantige grondzeiler en werd in 1863

gebouwd door Evert Rosman. Hij was tot 1925 in gebruik. Jan Rosman liet hem in 1933 slopen. De molen van

Arends op de Annenbelt  was een achtkantige stellingmolen die dienst deed als korenmolen en in 1800 was
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gebouwd.  Hij werd in 1968 gesloopt.  Onder anderen Jan Anthony ter Horst is er eigenaar van geweest.  De

stellingkorenmolen aan de Nijverdalseweg is in 1870 gebouwd door ene Schoep. Via de familie Koedijk kwam

de molen in 1919 in het bezit van Willem Bouwhuis. In 1936 is hij gedeeltelijk afgebrand en gesloopt. Aan de

Klokkendijk stond de beldmolen die gebouwd was door Jan Ezeman. In 1928 leed hij ernstige stormschade en

werd in 1938 verbouwd tot silo.

De Leemansmolen 

De enige nog bestaande molen van Vriezenveen is de Leemansmolen uit 1862 aan de Hammerweg. In de elfde

eeuw begon men in Nederland windmolens te bouwen. In de negentiende eeuw stonden er ruim tienduizend

wind-  en  watermolens  in  ons  land.  Naast  de  grootste  categorie  van  korenmolens  betrof  dat  poldermolens,

zaagmolens  en  oliemolens.  Vriezenveense  boeren  waren  eeuwenlang  verplicht  hun  graan  op  de  grafelijke

(water)molens in Almelo te laten malen. De heer van Almelo en Vriezenveen had namelijk het alleenrecht op

wind en water.

Later  ontdoken de Vriezenveners  dat  recht  door hun graan met eigen  rosmolens te malen. Bij  deze molens

werden de maalstenen door paardenkracht in beweging gebracht en werd geen gebruik gemaakt van wind of

water. In deze molens werden raap en lijnolie geslagen. In 1619 klaagde de heer van Almelo bij het Ridderschap

en Steden van Overijssel, dat "Jasper Jansen op 't Vriezenveen een olymolen wilde opstellen". Naderhand bleek

er toch een akkoord met Jansen te zijn gesloten. Als vergoeding moest hij jaarlijks op Sint Martinusdag op Huize

Almelo honderdvijftig lijnkoeken afleveren. Pas in de negentiende eeuw, nadat er veel heerlijke rechten waren

verdwenen, werden er nieuwe molens gebouwd. Dat ging niet zonder slag of stoot.

Dankzij de hulp van koning Willem I kregen de Vriezenveners toestemming om een watermolen te bouwen. De

graaf van Almelo had dit lang tegen gehouden, hoewel het zeer nodig was om de landerijen te ontwateren. Zelfs

door de Vriezenveners  in Sint-Petersburg werd geld ingezameld,  zodat hun dorpsgenoten hun voeten droog

konden houden. Vanaf 1818 bemaalde deze molen aan de Oude Wierdenseweg het zuidelijk deel van het dorp.

In 1920 werd de molen aan L.J. van 't Spijker verkocht. Deze was al sinds 1885 door hem gepacht. Willem van 't

Spijker gaf in 1920 de aanzet tot een nieuwe maalderij ten noorden van de molen. In 1932 werd de molen voor

afbraak verkocht. 

Een andere molen heette in de volksmond de molen van Dekker. Deze was oorspronkelijk door J. Smelt in 1845

gebouwd. Na meerdere generaties Smelt kreeg de molen door huwelijk van Jesina Smelt met Albertus Dekker de

naam molen van Dekker. De molen is op 16 oktober 1936 door brand verwoest en niet meer herbouwd. Het

onderstuk van de molen met afdak en de grote schuur zijn jammer genoeg bij de ruilverkaveling met de grond

gelijk gemaakt. De molen stond aan het einde van het molenstraatje, ter hoogte van de Boslandweg en de nieuwe

zuidelijke rondweg. 

De  Leemansmolen  is  een  achtkantige  stellingmolen,  gebouwd  in  1862.  Hij  werd  gebruikt  als  korenmolen.

Hendrik Leemans, die in 1846 van Hellendoorn naar Vriezenveen was gekomen, was de opdrachtgever voor de

bouw. Drie generaties Leemans waren molenaar op de molen. De laatste molenaar/eigenaar was Frits Hoff. De

molen is thans ondergebracht in een stichting. De voet is van gemetselde baksteen. De romp is van hout en is

rietgedekt. Het jaartal 1862 staat in de rietgedekte kap. De molen heeft een vlucht van tweeentwintig meter.

Vóór de oorlog werd er al een motor aangeschaft om te malen als er eens geen wind was. 
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Ook de molen van Fikkert  is  al lang verdwenen.  Zij  stond achter  de eerste  waterleiding ten westen van de

zuivelfabriek  aan  de  Almelosweg.  Ook deze  molen  brandde  af  rond  1918  en  werd  niet  weer  opgebouwd.

Volgens  dorpspublicist  Herman  Jansen  was  dat  op  een  woensdag  in  mei,  want  het  was  "Mäimaaikt".  De

toenmalige eigenaar Willem Leemans kocht een windmolen in Almelo.

Aan de oostkant van de Almeloseweg, achter de eerste waterleiding, stond de molen van Johan Heinrich Steffens

(1801-1891).  Deze  molenaar  droeg  altijd  een  hoge  zijden  hoed.  Vandaar  de  naam de  molen  van  Hoed.  In

1860/1861 op een  stormachtige  morgen  sloegen  de  wieken  los.  De molen  raakte  in  brand  en  werd  geheel

vernield. De koren- en pelmolen werd daarna niet weer opgebouwd. Steffens beschikte gelukkig nog over een

andere molen aan de huidige Nieuwestraat in Almelo. 

Soaseler möl 

Watermolens  waren  er  in  Nederland  eerder  dan  windmolens.  Al  in  de  12de  eeuw  treffen  we  in  Twente

watermolens aan. In 1162 was er in een schenking van de bisschop van Utrecht, vanuit de kerk in Ootmarsum,

aan  het  klooster  in  Weerselo  al  sprake  van  "molens,  wateren  en  waterlopen".  Voornamelijk  daar  waar

hoogteverschillen waren, stonden ze in de beken voor het maken van papier, het malen van graan, als oliemolen

en voor het zagen van hout. Het Stift bezat later nog één molen in de marke Dulder en ook nog een bij erve

Mölman.  Rossum beschikte  over  de  watermolen  van  Hesmölle.  In  Deurningen  stonden de watermolen  van

Wensink en die van Egbertink. Gammelke had de Gammelkermolen en in Lemselo stond er één bij erve De

Kemper en bij Mölmoat. Door het geringe verloop in het waterpeil verdwenen ze allemaal.

Eind achttiende eeuw gebruikte Gerrit Engelbertink een erfenis om in de Rossummerbeek net buiten Rossum te

experimenteren  met  een  watermolen  voor  het  malen van  graan.  Het  water  kwam vanaf  de  Tankenberg  bij

Oldenzaal. Met een stuw hoogde hij het waterpeil op om voldoende waterkracht te krijgen. Na klachten uit het

dorp  maakte  de  overheid  een  einde  aan  de  exploitatie.  Engelbertink  bouwde  vervolgens  rond  1811  een

windkorenmolen.

Windmolens bleken voor de omgeving van Weerselo een betrouwbaarder krachtbron dan watermolens. Al in

1640 beschikte het adellijk Stift te Weerselo over een eigen windmolen. Deze molen, die we nu kennen als de

molen van Kleisen, werd in 1862 verplaatst naar de marke Reutum. De windmolens beleefden hun glorietijd in

de negentiende eeuw, na afschaffing van het adellijk recht op windvang. De vier kerkdorpen Rossum (molen van

Engelbertink), Weerselo (Beldmolen), Deurningen (Beldhuismolen) en Saasveld (Rudinks-möl) hadden indertijd

elk een molen. De komst van de stoommachine en elektromotor maakte de molens overbodig. De molen van

Engelbertink in Rossum ging in 1936 tegen de vlakte. "Hij heeft geen meerwaarde voor het landschap", schreef

de burgemeester instemmend. Tegenwoordig is nog maar één windmolen binnen de oude gemeentegrenzen van

Weerselo intact, de Soaseler möl. 

"Wij zouden, tusschen Weerselo en Borne, het woeste maar wonderschoone landschap zien, bij het meertje met

den glooienden heuvel, op wiens top een houten molen zich zoo scherp afteekent tegen de helderen avondlucht."

Aldus Jacobus Craandijk over de molen van Saasveld tijdens zijn wandeling door Twente in 1869. Ooit was deze

molen, gelegen bij het Molenven op ruim één km afstand van het dorp Saasveld, bezit van het kasteel Saterslo.

Hij wordt al in 1643 genoemd. In 1846 verkocht kasteeleigenaar graaf Droste zu Vischering de molen en het

broodbakhuis aan Eduard Storck, rijksontvanger te Weerselo, voor achttienhonderdtwintig gulden. In december

1869 verwoestte een storm de molen, dan eigendom van de familie Bootsveld, volledig. De familie bouwde een

nieuwe windkorenmolen en verkocht die in 1901 aan de familie Rotgerink. In de volksmond heette de molen

230



sindsdien "Rudinks möl".  Een elektromotor nam in de jaren dertig het  werk over en de eigenaar besloot de

vervallen windmolen af te breken. Actie van de gemeente en het Denekampse museum Natura Docet voorkwam

dit. Rond 1950 besloot Johanna Rotgerink op eigen kosten de molen te laten restaureren. Na haar overlijden in

1952 werd de familie Spijker eigenaar.  Maar de molen verviel  opnieuw. Uiteindelijk ontfermde de stichting

"Soaseler Möl" zich in 1977 over het bouwwerk en kwam er geld beschikbaar voor restauratie. Overal vinden we

nog de namen van Mölman, Meuleman, Mulder, Watermulder en Moleman terug als herinnering aan de molens.

Herlevend verleden
Logementhouder Verhoeven en de landbouwers Derkman, Tijans en Johannink bouwden in 1859 in Denekamp

aan de weg naar Ootmarsum een windmolen. In 1908 kwam deze "Nije Möl" in handen van Johannes Derkman,

de zoon van de initiatiefnemer.  Zoals veel andere molens raakte de Sint Nicolaasmolen, zoals hij inmiddels

heette,  in de jaren dertig in verval.  In  1974 werd,  via architect  Knippers,  de gemeente Denekamp eigenaar.

Inmiddels was de molen, een grondzeiler op verhoging, grotendeels ontdaan van de kap en waren de wieken niet

meer dan kale roeden zonder hekwerk. De romp en kap waren gedekt met eikenhouten schaliën. Kort daarna

begon de restauratie en in 1976 volgde ingebruikname, hoofdzakelijk als les- en instructiemolen. De gemeente

had een voorbeeld gesteld en de vonk zou overslaan. 

Nadat in 1976 de Denekamper Nicolaasmolen in oude glorie was hersteld, nam Heemkunde Denekamp met

voorzitter Herman Borgman en anderen het initiatief ook andere molens te "redden". In september 1981 werd de

Stichting Oortmanmolen opgericht. Het bestuur stelde zich als doel "het in eigendom verkrijgen en behouden,

het restaureren, onderhouden en exploiteren van de windmolen Oortman met aanhorigheden." De overdracht van

de Oortmanmolen volgde  direct  daarna.  In  1983, na de overname van de Westerveldmolen,  werd de naam

gewijzigd in Molenstichting Lattrop-Tilligte. 

Vanaf 1892 heeft in Lattrop de Vennegoormolen gedraaid.  Deze werd in 1958 afgebroken. In 1910 bezocht

Johannes Oortman uit Lattrop het dorpje Tjamsweer in Groningen en kocht voor veertienhonderd gulden de van

1779 daterende pel- en oliemolen. Via waterwegen, waaronder het kanaal Almelo-Nordhorn, en met hulp van

vele noabers, kwam hij er mee thuis. De molen kreeg de naam Oortmanmolen en zou het boegbeeld worden van

de Molenstichting. Lang heeft molenaar Oortman van zijn molen niet geprofiteerd, want in de jaren dertig zette

het verval in. Ruim na de oorlog, toen er inmiddels veel erfgoed was verdwenen, begon men aan restauratie te

denken. In 1983 werd de stellingmolen, met riet gedekte romp en kap, door de Molenstichting gerestaureerd. 

Bakker  en  molenaar  Gerhardus  Brunninkhuis  kocht  in  1865 de  Westerveldmolen  in  Tilligte.  Deze  pel-  en

korenmolen aan de Frensdorferweg was in 1863 door Heinrich Joseph Fickers uit Wietmarschen gebouwd. In

1929 kwam er een einde aan de Westerveldmolen, vanwege een breuk in de wieken. In de Tweede Wereldoorlog

werd de houten romp gedeeltelijk afgezaagd. De romp diende enkel nog als opslagplaats van veevoeder. In 1982

kwamen er plannen voor herstel van de Westerveldmolen. De Molenstichting werd in 1983 eigenaar en een jaar

later volgde de restauratie. Deze beltmolen heeft een met riet gedekte romp en kap. Hij staat op een kunstmatig

opgeworpen heuvel, de belt, waarin een invaart (tunnel), voor paard en wagen, is aangebracht. 

Lambert Brandehof, Derk Bloemkamp en Albert Keizer kregen in 1816 van koning Willem I het recht op de

bouw van een windkorenmolen. Dit was tegen het zere been van de familie De Thouars van Singraven, die

eeuwenlang het alleenrecht op de exploitatie van molens in deze omgeving had gehad. Aan dit adellijk recht van

windvang was tijdens de Bataafse Republiek (1795-1801) een einde gekomen. In 1846 brandde de zo genoemde

"Oale  Möl"  af.  Hij  werd  herbouwd als  koren-  en  pelmolen.  In  1853 kocht  Roessingh  Udink,  de  heer  van

Singraven en burgemeester van Denekamp, de molen, met Gerrit Borgelink als molenaar. In 1870 werd Herman
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Borgelink eigenaar  en werd het  de Borgelinkmolen.  Omstreeks  1930 trad verval  in.  Na de oorlog deed het

molenrestant  dienst  als  mengvoederbedrijf.  In  1992  werd  de  Molenstichting  eigenaar.  Opnieuw  volgde

restauratie en in 2002 draaide de Borgelinkmolen weer. 

In Denekamp stonden omstreeks 1970 vier verwaarloosde molens in desolate toestand. Eigenlijk was het een

uitzichtloze  situatie.  Vier  windkorenmolens,  allemaal  bovenkruiers  met  achtkantige  romp,  werden  met

vakmanschap van molenmaker Wintels gerestaureerd. Ter bestrijding van de jeugdwerkeloosheid en ter wille

van het behoud van het ambacht, werden de restauraties als leerlingbouwplaatsen gezien. Alle molens zijn in

gebruik en bediend door zelfopgeleide molenaars. De Sint Nicolaas- en Borgelinkmolen kregen het predicaat

"rijksmonument" en de Oortman- en Westerveldmolen kwamen op de lijst "gemeentelijke monumenten".  Na

een vijfentwintig jaar restauratie kon gesproken worden van een "herlevend verleden".

De Lutter Möll 

In  De  Lutte  heeft  van  1756  tot  1952  een  windmolen  gestaan,  genaamd  De  Luttermöll.

Op de molen was onder anderen Jan Seijger molenaar. De molen bleef in handen van dit molenaarsgeslacht tot in

1888. De laatste molenaar, Jan Hendrik Seijger, stierf op jonge leeftijd aan tbc.

In  1891  werd  Jan  Hendrik  Oosterbroek  eigenaar  van  de  Lutter  windmolen.  Oosterbroek  was  tot  die  tijd

molenaarsknecht bij de molen van Schellings in Beuningen. In 1923 schreef Oosterbroek de molen in als een

open standerdmolen.  Deze molen was een typische  Oost-Nederlandse  standerdmolen,  een driezolder  met de

"bomen" van de trap hoog doorlopend tot de hoekstijlen tot even onder de kap van de "kast". De molen had een

apart takelluifeltje en de voorzijde was beplakt met vilt. Er waren weinig weegbanden (schuinstaande stijlen om

het  scheeftrekken te  voorkomen).  De molen had een houten as.  De  teerlingen (funderingspalen)  waren  van

Bentheimer zandsteen. De molen diende als korenmolen. In 1927 werd een nieuwe as (de verticale spil in het

hart van de molen) aangebracht en voortaan werd de molen "Molen Oosterbroek" genoemd. In de jaren dertig

van de twintigste eeuw zijn er tevergeefs vele pogingen gedaan om de molen te behouden.   In 1938 was de

molenkap zo ver verweerd, dat hij de wieken niet meer kon dragen. Ze werden afgebroken en naar het Duitse

Gildehaus verkocht. De molen raakte steeds verder in verval. De februaristorm van 1953 gaf het laatste zetje

gegeven en in de herfst van 1955 is de molen omgetrokken; het nog bruikbare hout werd

Begin jaren tachtig werd het idee gelanceerd om in het gebied waar ooit de molen stond een recreatiepark aan te

leggen. Er kwam in 1989 een bestemmingsplan voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie, dat voorzag in de

bouw van vijfhonderdvijftig bungalows en een centrumvoorziening. Het park kreeg de naam Luttermolenveld.

Ondanks diverse bezwaren ‒ het park zou een omvang krijgen die de helft van de dorpsoppervlakte bedroeg ‒

ging de bouw toch van start. Ook zouden er hoge geluidswallen moeten worden aangelegd, die van invloed

zouden zijn op het landschap. Eind jaren negentig bleek dat er op het recreatiepark steeds meer sprake was van

permanente bewoning. Er werden diverse handhavingacties in gang gezet. Dit bleek echter bijna onmogelijk. In

2003  besloot  de  toenmalige  minister  van  VROM dat  recreatiewoningen  mochten  worden  gelegaliseerd  tot

permanente bewoning. De gemeente Losser besloot toen dat dit ook ging gelden voor het Luttermolenveld. Vele

autochtone  dorpelingen  waren  het  hier  niet  mee  eens.  Na  een  uitspraak  van  de  Raad  van  State  is  het

Luttermolenveld in 2010 officieel tot woonwijk verklaard. Bijna alle straatnamen in deze wijk herinneren nog

aan de molen die er ooit heeft gestaan. 

In de gemeente Losser stonden nog meer windmolens. Aan de vroegere Lutterstraat (de huidige Sportlaan) in

Dorp Losser stond de Teylersmöll of Muttersmöll uit 1640, ook een standerdmolen. Op de Möllenberg in de
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Lossersche Esch (de huidige Hogeweg) draaiden de wieken van de molen van Lakerink/Kellerhuis uit 1856. In

Beuningen staat aan de Denekamperstraat het restant van de Heimolen, een achtkantige stellingmolen uit 1901.

Molen Van Dissel 
1829 

Al aan het begin van de 15de eeuw stond er een molen in Enter. Eigenaar was de heer van Saasvelt. De molen stond

ver buiten de bebouwde kom aan de huidige Ypeloweg op de molenbelt dicht bij de Regge. Het was een zogenaamde

stenderkaste. Het molenhuis met de wieken was bevestigd aan een zware verticale paal, de stender, en kon met behulp

van kruipalen en kettingen in en uit de wind gedraaid worden. De molenaar van de Entermolen woonde in wat de

Enternaren het "Duutse hoes" noemden. Bouwheer Frans Jozef Lokamp uit Ahaus liet het huis in Duitse vakwerkbouw

optrekken. 

Het recht van windvang was sinds de 12de eeuw voorbehouden aan de landheer. Het was een hoogheerlijk recht. In

Enter had de Bisschop van Utrecht het recht van windvang dat hij in leen had afgestaan aan de heer van Saasfelt.

Afhankelijk van de grootte van een gemeenschap waren er één of meerdere molens. In Enter werd tot de Franse Tijd

maar één molen toegestaan waar alle inwoners verplicht waren hun graan te laten malen. Daarna werd de molendwang

afgeschaft. 

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

hoeveelheid meel uit de zak waarin het meel opgeborgen was. Dit was in het algemeen 1/32 deel. In de gemeenteraad

werd in 1823 geklaagd dat de mulder in Enter hiermee de hand lichtte en soms wel 1/16 deel schepte. Het scheploon

werd in de schepkist gedaan die voorzien was van dubbele sloten. Eén voor de molenaar en één voor commies van de

belasting. Als de kist vol was moest er afgerekend worden. De belasting op het gemaal was in de Tachtigjarige Oorlog

ingevoerd omdat de overheid in geldnood zat. 

Op 13 juli 1829 kreeg Frans ter Halle koninklijke goedkeuring voor het oprichten van een tweede "koornmolen" in

Enter. Deze molen verrees op de huidige kruising van de Prins Bernhardlaan met de Disselsweg. Als molenaarsknecht

was bij Ter Halle in dienst Jan Herm Distel uit Ambt Delden. Toen Ter Halle in 1849 overleed kwam de molen in

het bezit van de familie Distel. Deze molen was een heel andere molen dan de molen op de Mors. Het was een

achtkantige  bergmolen  met  twee  koppels  maalstenen,  gebouwd  op  een  kunstmatige  heuvel.  Een  koppel

maalstenen bestond uit een "ligger" en een "loper". 

Op 2 oktober 1852 trof een hevige storm het dorp Enter. De kap en de roeden van de molen van Distel werden

hierbij afgerukt en ook het binnenwerk liep grote schade op. Bij een volgende zware storm op 7 december1868

waaide de hele stenderkast op de Mors omver en werd geheel verbrijzeld. In 1869 kreeg eigenaar Brinkwerth

toestemming een nieuwe molen te bouwen aan het Noordeinde van de Dorpsstraat. Beide molens kregen ook met

brand te maken. In 1918 brandde de molen van eigenaar Bouwhuis in het Noordeinde af en in 1923 de molen

van  Distel.  Distel  herbouwde  de  windmolen  niet,  maar  stichtte  een  mechanisch  aangedreven  maalderij.

Bouwhuis daarentegen liet met materialen van een afgebroken molen uit Albergen de windmolen nog weer

opbouwen.  Maar  de concurrentie  van  de  mechanisch  aangedreven  maalderijen  werd  hem te groot.  In  1932

verdween de laatste windmolen als beeldbepalend bouwwerk uit Enter.

Oostendorper watermolen 
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De Oostendorper Watermolen is een van de populairste, drukst bezochte en meest gefotografeerde monumenten

van Haaksbergen. De oudste schriftelijke vermelding van deze koren- en oliemolen in de Buurserbeek wordt

gevonden in een akte van de Utrechtse bisschop David van Bourgondië, gedateerd 18 augustus 1487. De molen

lag toen circa één kilometer stroomafwaarts.  In 1547-1548 werd de dubbele molen herbouwd op de huidige

idyllisch gelegen plek. 

De naam Oostendorper Watermolen komt van Johan ten Oostendorp, boerenzoon uit Langelo die hier in 1547

pachter was. Voor zijn diensten als molenaar (mulder) werd hij in natura betaald volgens het "scheprecht". Van

elk mud koren  mocht  hij  een  hoeveelheid  scheppen,  die  hij  moest  verdelen  tussen de  keizer,  de  drost  van

Haaksbergen en zichzelf als maalloon. 

Toen de Tachtigjarige Oorlog over Twente kwam, werden de molens opnieuw verwoest. In de rekening van

1584-1585 schreef  de rentmeester  van koning Philips II,  dat  "de molens,  erven ende guederen,  landen ende

huysseren van den vyandts gants affgebrandt sijn". Met de herbouw is geen haast gemaakt, waarschijnlijk omdat

Unico Ripperda, de staatse drost van Haaksbergen, intussen op zijn kosten een windmolen had laten timmeren

aan het begin van de huidige Eibergsestraat. Die moet daar hebben gestaan tot 1633 en bezorgde die plek de

naam het Molenrot, wat de verklaring vormt voor de latere naam van de Molenstraat. In 1633 kreeg Unico's zoon

Willem  van  de  Ridderschap  en  Steden  van  Overijssel  vergunning  om  de  Oostendorper  Watermeule  in

Haexbergen te herbouwen. Hij had hiervoor zeventien eiken laten kappen. In 1635 waren de molens weer in

bedrijf. Gedurende de volgende 2 eeuwen gingen ze een aantal keren over van de ene eigenaar op de andere,

door vererving of door verkoop. De laatste particuliere eigenaren waren na 1830 Jan Hendrik Stuve en eind 1847

zijn schoonzoon Jan Willem Greve.

Tegen het einde van de jaren twintig van de 20ste eeuw verkeerde de oliemolen in zeer slechte staat. Na een

restauratie kon in 1931 de geheel herstelde molen weer in gebruik worden genomen. Bij hoog water in de nacht

van  8  op  9  februari  1946 werd  een  deel  van  het  complex  weggeslagen.  De  molens  zijn  daarna  eigendom

geworden van de gemeente Haaksbergen, die ze onder leiding van architect Jan Jans heeft laten herbouwen en

restaureren.  Bijna  40  jaar  later  stond  het  molencomplex  er  opnieuw  verwaarloosd  bij.  Na  een  ingrijpende

restauratie medio jaren tachtig worden de molens gekoesterd door meer dan twintig vrijwilligers van de Stichting

Vrienden van de Hoksebargse Möll'n. De molens zijn sindsdien regelmatig in werking en zijn met het daarbij

gelegen  terras  van  hotel-restaurant  "Bi'j  de  Watermölle" een  van de belangrijkste  toeristische  attracties  van

Haaksbergen. Hoe bijzonder de Oostendorper Watermolen is, kan ook worden opgemaakt uit de aanwezigheid

van een miniatuur van dit monument in Madurodam. Het model is daar op 5 september 1996 onthuld door

burgemeester  drs.  J.A.M. van Agt,  samen met zijn Madurodamse collega Frenske van den Dries.  De kleine

Oostendorper Watermolen was een schenking van de Haaksbergse kleefstoffen en kunststof vloerenindustrie

Unipro BV. 

De Haaksbergse domineeszoon Herman Berghege, de eerste dichter in het Twents wiens werk in boekvorm is

uitgegeven, schreef het gedicht "De Watermölle biej Hoksebarge". Het is opgenomen in zijn dichtbundel "Oet

Hoksebarge".

Nog heurt mien oor dat stöarig zoezen,

Nog zut mien ooge 't draeiend rad,

Wóar 't wit van schoem kwaamp oaver broezen

Het röstloos water, 't frische nat.
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In 't dreuge welzand ston alleene

Nen weependoorn (= wilde roos), in vollen bleui

Dóar zat ik gèèrn, met bloote beene,

As kind, in 't heete zunn' gegleui.

Het wodden miej zoo vrömd te meude

As ik door noa dee mölle keek,

Ik dach dat hef joa niks van neude!

Wat maakt miej ait dee mölle week?

't Was of dee greun gel grieze steene

Van lang vergoanen tied wat zèèn.

Was 't bliedschop mangs? Was 't will' alleene?

Of troanen woar z 'an denken dèèn?

En as ik dan weer 't water heurden

Dat brullend deur de schutte sprong

En zich in doezend fladden scheurden

Dan kreeg ik schrik. Maer dan weer drong

't Zich zachjes (net of as 't wol vriejen

Met al de bleumkes langs den wal),

Ten kanten op met röstig vliejen.

'k Vertrouw oe, dacht ik, nummedal.

En doezend half 'ezeene dinge,

Vertelsels half neet oetverteld,

Het eene noa het ander ginge, …

Een roadsel bleef miej ait de welt.

Landweren 

Omstreeks 1200, tegen invallers en weglopers

Aan de  zuidzijde  van  de  gemeente  Borne  liggen  zogenaamde  landweren uit  de  Middeleeuwen.  Het  begrip

landweer heeft te maken met het weren of verdedigen van een bepaald gebied. Het waren verdedigingswallen in

hoger  gelegen  gebieden,  gebouwd van  aarde  of  stenen,  beplant  met  ondoordringbare  struiken  en vaak  ook

gemarkeerd met grote veldkeien die aangaven dat hier een grens lag.

Landweren waren bedoeld om vijanden buiten te houden. Ze bestonden uit wallen waarop struiken als sleedoorn,

braam en hulst en bomen werden geplant. Het was voor dorpelingen ten strengste verboden om gebruikshout van
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deze landweren te kappen. Er stonden zware boetes op. Aan beide zijden van de wal bevonden zich vaak diepe

greppels.  Bestaande  beken  vormden  vaak  het  uitgangspunt  van  een  dergelijk  verdedigingslinie.  Landweren

liepen  ook niet  recht;  zij  werden  voorzien van S-bochten.  Voor doorgaand verkeer  waren  openingen  in de

landweren aanwezig. Deze openingen lagen zonder uitzondering bij belangrijke postwegen en werden bewaakt

door  versterkte  boerderijen  en  huizen.  De  Meyershof  was  zo'n  boerderij,  evenals  het  Grote  Hulscher  (nu

Karmelietenklooster), Groot Buren, het Weleveld en de Hondeborg. Bij deze doorgangsposten werd vaak tol

geheven.

Een nevenfunctie  van landweren was die van afrastering.  Het vee graasde veelal  gemeenschappelijke op de

hoger gelegen markegronden met de landweer als grens. Wanneer een koe of ander stuk vee uitbrak en op het

grensgebied van een andere marke terechtkwam, zette de vinder het dier in de "schutstal", waarna de eigenaar

het beest tegen een forse boete kon ophalen. Het was dus zaak dat de landweren goed onderhouden werden.

Op het grondgebied van Borne, Zenderen, Hertme en Azelo zijn nog diverse sporen van landweren te vinden.

Soms is het even zoeken, maar de contouren zijn zichtbaar voor wie goed kijkt. Hoewel de eigenlijke wallen

veelal  zijn  afgesleten,  zijn  de  kenmerkende  bochten  nog  duidelijk  in  het  landschap  herkenbaar.  Een  goed

voorbeeld  van  een zodanige  S-bocht  is  nog te  vinden  bij  't  Graes  aan  de Hulscherweg tegen  het  landgoed

Twickel. Ook bij de Hondeborg is een restant van een landweer te ontdekken, zelfs een zeldzame cirkelvormige

landweer. Bij Huize Weleveld is recentelijk een nieuwe landweer gebouwd, inclusief een doorlaatpunt met een

hek. 

Landweren bestaan uit één of meerdere aarden wallen met daarlangs diepe greppels. Om te begrijpen waarvoor

landweren dienden en waarom ze werden aangelegd, moeten we teruggaan naar de periode 1200 tot 1500. In

deze tijd bestond het oorlogvoeren uit kortstondige rooftochten van bendes van soldaten en uit het veroveren van

steden.   Natuurlijk  probeerde  men de  vijandige  bendes  tegen  te  houden.  Daarom werden  op of  dichtbij  de

grenzen landweren aangelegd. 

Landweren werden aangelegd op wat hogere plekken, waar je de vijand al van ver kon zien aankomen en je dus

ruim  de  tijd  had  om  te  alarmeren.  In  De  Lutte  liepen  de  landweren  evenwijdig  aan  de  grens  langs  de

Denekamperdijk. Ze lagen achter de Dinkel, zodat het rivierdal een extra barrière was voor de naderende bendes.

In Beuningen, waar de Dinkel verder van de grens af loopt, ligt bijvoorbeeld de Mekkelhorster landweer wel ten

oosten van de Dinkel. 

Het middeleeuwse landschap was veelal open met uitgestrekte heidevelden. Veewerende dichte houtwallen rond

de ontgonnen gronden waren laag en werden beheerd als hakhout en opgaande bomen waren een uitzondering.

In het mozaïek van moerassen, beekdalen en omwalde essen en hooilanden, sloten de landweren de resterende

doorgangen af. Op de Hottingerkaart  uit 1782 zijn diverse landweren in de Fleerderhook te zien. De landweren

sluiten openingen tussen omwalde cultuurgronden. De bochtige landweer in het zuiden sluit in het oosten aan op

het dal van de Snoeiinksbeek en in het zuidwesten op het Oldenzaalse veen. Ten noorden achter deze landweer

stroomt een zijbeekje van de Snoeiinksbeek (parallel met de huidige Winkelscholtweg). Drie kleinere landweren

in het westen sluiten aan op het Zuidbroek. 

De grensbewoners speelden zelf een belangrijke rol bij de verdediging van hun territorium. De boeren waren ook

verantwoordelijk voor het onderhoud van de verdedigingslinie. Van de inwoners van de marke Berghuizen is in

de 17de eeuw in het markeboek opgeschreven dat zij "in tijd dehr nooth des nachts buyten dehr stadt [Oldenzaal]

die wacht moeten holden und correspondentie mith der Borger holden". Landweren functioneerden alleen als ze

een goed waarschuwingssysteem hadden om op tijd troepen op te trommelen, om de vijand de pas af snijden.

Uitkijkposten in of langs de landweer moesten daarom over grote afstand geluid- of zichtsignalen geven als er

iets  loos  was  en  zichtcontact  hebben  met  de  toren  van  Oldenzaal.
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Oostelijk van Oldenzaal waren de stuwwal en de rivierduinen en de scherpe dalranden langs de Dinkel geschikte

plekken  voor  de  landweren  en  hun  uitkijkposten.

Boerderijnamen verwijzen soms naar  een wachtersfunctie,  bijvoorbeeld de Wegter  in Beuningen;  De Schal,

Koertshuis in De Lutte; Koekkoek (ook Kockuit), Spitshuis (om te spieden), Kalheupink (om te schreeuwen). Of

deze herrieschoppende personen professioneel wachter waren, zoals bijvoorbeeld in Osnabrück, is niet bekend.

Koloniale waren firma Peddemors, Almelo
Direct bij de ingang van de Tuinstraat aan de Almelose Aa, waar nu een kunsthandel en lijstenmakerij gevestigd
is, stond vroeger het pand van de koloniaal-warenhandel Peddemors. Maar naast producten uit exotische oorden
verkocht men ook allerlei zaken die voor het boerenbedrijf onontbeerlijk waren zoals voederartikelen en had
men er ook een koffiebranderij.  De zaak was gesticht in 1857 door Gerrit Jan Peddemors in de Knoopshöfte
(toen nog de naam voor het gebied tussen Holtjesstraat en Rohofstraat). Hij startte met een winkel in tabak- en
koloniale waren en een koffiebranderij. Gerrit Jan Peddemors is geboren te Ambt Almelo in 1829 als zoon van
Willem Peddemors en Gezina Kamerhuis. Van oorsprong was hij schipper maar hij kwam al spoedig tot inzicht
dat hij beter aan de wal de kost kon verdienen. In 1858 trouwdehij met Dina Nijhof uit Hengelo. In 1863 kocht
hij  voor  zevenhonderdzevenenzeventig  gulden  een  perceel  grond  aan  de  Holtjesstraat,  waarop  hij  een  flink
winkelpand met woning bouwde. De zaak liep goed en enige jaren later werd op de hoek van de Holtjesstraat en
Prinsenstraat een groot pakhuis gebouwd om de voorraden op te slaan. De koffiebranderij zou het belangrijkste
onderdeel worden van het bedrijf. Gerrit Jan Peddemors werdopgevolgd door zijn zonen Jan en Gerrit. In 1905
bouwde de firma aan de Ootmarsumsestraat een fraai bedrijfspand met daarnaast een winkel, ontworpen door
architect B. Vixseboxe. De voornaamste activiteit was de electrische koffiebranderij naast de verkoop van graan,
meel en voederartikelen. Alna enkele jaren werd dewinkel omgebouwd tot woonhuis. Nog een derde generatie
Peddemorszou hierna aantrden. Twee neven, Jan’s zoon Gerrit en Gerrit’s zoon Hendrik zetten de zaak voort. In
de jaren vijftig kwam er een einde aan het toen bijna een eeuw oude bedrijf. De beide laatste eigenaren hadden
geen zoons die het bedrijf wilden voortzetten. Tegen die achtergrond besloten zij de zaak te sluiten.

Het pakhuis op de hoek van de Holtjesstraat en Prinsenstraat. 
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Links het oudere deel van de fabriek van Bendien. Het pakhuis had na het vertrek van Peddemors nog diverse
andere gebruikers, waaronder als bottelarij voor het Almelo's bier. De foto is van ca 1970.

De winkel aan de Ootmarsumsestraat

De synagoge 
1884  De Joodse gemeenschap

Ze zijn na de Tweede Wereldoorlog niet weer in het Rijssense straatbeeld teruggekeerd: Marcus Polak, Rachel
Pagrach, de Monne (Salomon) en al die anderen. Plaatsgenoten van Joodse afkomst. Al honderden jaren maakten
zij deel uit van de Rijssense samenleving, volledig geïntegreerd en toch de eigen identiteit behouden.

Uit de archieven blijkt dat er in de achttiende eeuw al enkele Joden in Rijssen hebben gewoond. In het laatste
decennium van de 18de eeuw kregen de Joodse inwoners een eigen begraafplaats toegewezen op De Hagen. Die
werd in 1949 geruimd onder toezicht van een rabbijn; de aangetroffen stoffelijke resten werden herbegraven op
de joodse begraafplaats aan de Arend Baanstraat, die daar in 1878 was aangelegd.

n 1813 telde de joodse gemeenschap acht gezinnen. Kostwinners waren werkzaam als handelaar, vleeshouwer en
landbouwer. De kinderen bezochten de openbare school. In 1884 liet de gemeenschap een synagoge bouwen aan
de Elsenerstraat  47, waar  later installateur  G. van Dam een winkel  had. Begin twintigste eeuw bestond het
kerkbestuur uit drie leden en was er een godsdienstleraar voor de kinderen.

De joden van Rijssen en omgeving zijn tussen november 1942 en april 1943 vrijwel allemaal gedeporteerd.
Slechts enkelen keerden terug uit de kampen en een klein aantal wist als onderduiker te overleven. De bekende
joodse winkelier Ies de Lange overleefde het kamp Auschwitz-Birkenau. Zijn vrouw en vier kinderen kwamen
om  in  het  kamp  Sobibor.  Ies  de  Lange,  Bertha  Spanjar  en  haar  zoon  Leo  waren  na  de  oorlog  de  enige
overgebleven joodse Rijssenaren.

De synagoge  aan de Elsenerstraat  werd na Tweede Wereldoorlog een winkel/opslagplaats.  Een deel  van de
inventaris  was  naar  Almelo  overgebracht  en  bleef  daardoor  behouden.  De  joodse  gemeente  werd  in  1948
opgeheven en bij die van Almelo werd gevoegd. Aan de gevel van het pand aan de Elsenerstraat werd eind 1998
een  gedenkplaat  aangebracht  met  daarop  Psalm  84  vers  2  in  het  Hebreeuws:  "Hoe  liefelijk  zijn  mij  Uw
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woningen, o Heere der heerscharen." De Joodse begraafplaats aan de Arend Baanstraat wordt tegenwoordig door
de plaatselijke overheid onderhouden.

In mei 1990 is op initiatief van Ies de Lange en Leo Spanjar een monument op de joodse begraafplaats opgericht
ter nagedachtenis aan de meer dan 100 Rijssense Joden die werden weggevoerd en vermoord. Het monument is
door hen ontworpen en bekostigd uit gelden die door de nabestaanden zijn bijeengebracht.  De leerlingen van
openbare basisschool De Salto hebben het monument geadopteerd en dragen zorg voor het onderhoud. Ieder jaar
op 4 mei wordt een dodenherdenkingsplechtigheid gehouden bij het monument. Een stille tocht vertrekt vanaf de
parkeerplaats van sportcomplex De Koerbelt naar de Joodse begraafplaats. Leerlingen van De Salto lezen iedere
vijf jaar alle namen en leeftijden voor van de weggevoerde joodse plaatsgenoten.

Verdwenen Joodse medeburgers 
1940-1945  Tweede Wereldoorlog

Mau en Keetje Polak waren begin 20ste eeuw als jong stel in Diepenheim een slagerij begonnen. Ze kregen twee
zoons, Gerard en Alex, die in de voetsporen van hun vader traden. Het waren markante figuren in het Stedeke, de
jongens van Polak. Je zag ze vaak in hun witte jasjes op de transportfiets met voorop de slagersmand. Op vrijdag
10 mei  1940,  enkele  uren  nadat  de bruggen  over  het  Twentekanaal  waren  opgeblazen,  reed  er  een  Duitse
verkenningsauto op de Goorseweg. Gerard Polak, die juist vlees bezorgde, raakte zo in paniek, dat hij met zijn
fiets met slagersmand in aanraking kwam met de auto en in de sloot belandde. Ook in Diepenheim was de oorlog
begonnen.

De Joodse medeburgers speelden een actieve rol in de Diepenheimse gemeenschap. In de Grotestraat hadden
Joël Abraham Nijstad en zijn vrouw Friederike Mildenberg een winkel in oude gebruiksvoorwerpen en textiel.
Joël Nijstad was in 1901 medeoprichter van de muziekvereniging de Harmonie. In de Haaksbergerstraat woonde
de familie Herschel. Bram was lid van de Harmonie en van de plaatselijke toneelvereniging. Zoon Nico speelde
als rechtsbuiten in het eerste van de voetbalclub, zoon Herman was trommelslager bij de Harmonie.

In de 18de eeuw woonden in Diepenheim slechts enkele Joodse families. In het midden van de 19de eeuw was er
echter al sprake van een hechte Joodse gemeenschap. Op 25 september 1857 werd toestemming gegeven tot de
bouw van een Israëlitische kerk. Deze synagoge stond in de Middenstraat,  daar  waar nu een kunstgalerie  is
gevestigd. Het gebouw is slechts 20 jaar in gebruik geweest, raakte in verval en is in de beginjaren 1900 weer
afgebroken. Waren er in het midden van de 19de eeuw nog ongeveer 30 Joden in Diepenheim, begin 20ste eeuw
was dat aantal teruggelopen tot hooguit tien. Sinds 1857 telde Diepenheim ook een joodse begraafplaats. Ver
buiten het stadje, want op een Joodse begraafplaats geldt eeuwige grafrust. Het laatste van de achttien graven
dateert van 1939.

De Tweede Wereldoorlog maakte een wreed einde aan de Joodse gemeenschap van Diepenheim. Zonder enige
vorm van  protest  van  het  hele  gemeentelijke  apparaat  werd  op  4  maart  1941  een  lijst  met  twaalf  Joodse
medeburgers ingestuurd en ondertekend door de burgemeester J. Eijken Sluijters. Ze werden geregistreerd en
kregen een stempel met een "J" in hun persoonsbewijs. De Diepenheimse Joden, vader Abraham Herschel (59),
zijn  zoons Nico (32)  en Herman (24)  en  de  broers  Gerard  (34)  en  Alex (33)  Polak  zijn  in  het  werkkamp
Nunspeet terechtgekomen. Op 9 september 1942 kreeg Berent Bittink, als secretaris van de Harmonie, van de
drie Herschels nog een kaart toegestuurd. Abraham stierf in oktober 1942 in Auschwitz, het vernietigingskamp
waar enkele maanden later ook zijn zoons en de slagersjongens Alex en Gerard Polak zijn gestorven.

Al in een vroeg stadium van de oorlog kreeg meester Sprokkereef van de lagere school een uitnodiging om bij
dokter  Lindeboom in  Goor  een  lezing  bij  te  wonen  over  Vlaamse  literatuur.  Er  werd  niet  gesproken  over
Vlaamse  literatuur,  maar  over  de  organisatie  van  het  verzet.  Sprokkereef  werd  commandant  en  er  waren
ongeveer 30 mensen die verklaarden hem te willen helpen. Hij  ging omzichtig te werk en zocht een aantal
betrouwbare mensen. Alle contacten liepen via de commandant en men gebruikte de codenaam Willy 3D. Ook
de  koeriersters  wisten  uiteraard  de  codenaam.  Een  belangrijke  taak  was  het  zoeken  van  betrouwbare
onderduikadressen. Maar ook moesten er wapens worden gehaald. Door veel mensen zijn met gevaar voor eigen
leven vele verzetsacties uitgevoerd.

Mosterdfabriek 
1926  Beperkte industrie
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Echte industrie heeft Diepenheim nooit gehad. Door de aanwezigheid van de landgoederen rondom het Stedeke
was slechts beperkte industriële ontwikkeling mogelijk. Zo af en toe stak een bescheiden vorm van industrie de
kop op.

Lang heeft er aan de Stokkumerweg een windmolen gestaan. De molen is begin 19de eeuw door brand verwoest
en helaas nooit weer opgebouwd. Rond 1880 liet Hendrik van den Berg ongeveer op dezelfde plek een bakkerij
bouwen, maar ook deze werd begin 1900 alweer afgebroken. De grond rondom bleef familiebezit en daar liet
Peter van den Berg, destijds schoolmeester in Markvelde, in 1924 een huis bouwen voor zijn zonen Piet en
Bertus. De woning werd in 1926 uitgebreid met een mosterdfabriekje. "Bergo Twentsche Mosterdfabriek" stond
er op het etiket van de glazen potjes. Het recept zou verkregen zijn van iemand uit Goor. Er werden twee soorten
mosterd geproduceerd, fijn en grof. Bertus was altijd in de mosterdmaalderij te vinden, terwijl broer Piet zorgde
voor verkoop bij winkeliers in Twente en de Achterhoek. In 1936 nam Reint Bussink, een horeca-exploitant in
Diepenheim, het mosterdfabriekje over. Het fabriekje werd verplaatst naar een schuur naast zijn bedrijf, maar
door de oorlog braken er moeilijk tijden aan. De ingrediënten werden schaars en er was nauwelijks nog aan
glazen potjes te komen. Direct na de oorlog heeft Bussink zijn cafébedrijf verkocht aan de familie Oudelaar,
maar de mosterdfabricage hield hij aan. Hij maakte er weer een florerend mosterdfabriekje van. Tot 1953, toen
hij om gezondheidsredenen moest stoppen en de zaak inclusief de recepten verkocht aan caféhouder Hagedoorn
in Borculo.

Tot midden jaren zeventig stond aan de rand van Diepenheim een eeuwenoude boerderij De Wezel. Nu staan er
mooie bungalows, maar ruim 100 jaar geleden was erve De Wezel het centrum van de handel in wortelzaad. De
grondslag  rondom  Diepenheim  bleek  er  uitermate  geschikt  voor  te  zijn.  Het  verbouwen  ervan  was  een
bijverdienste voor veel keuterboertjes,  maar was wel arbeidsintensief. De moederwortel werd voor de winter
ingekuild en in het voorjaar uitgepoot. Nadat het loof had gebloeid, kon men in september oogsten en werd het
lange loof met bloemen en zaad gedroogd. Vervolgens kwam de hele familie er vaak aan te pas om het zaad uit
de gedroogde bloemen te wrijven. Pas dan ging het wortelzaad naar de handelaren. Eén van die handelaren was
Gerrit Jan Geerdink van erve De Wezel. Hij hield van 1880 tot 1918 een soort dagboek bij, of eigenlijk was het
meer een notitieboekje.  Daarin staat te lezen dat hij in 1903 een handdorsmachine had gekocht.  En in 1910
werden achttien manden wortelzaad gedorst en afgeleverd. De grootste handelspartners voor het Diepenheims
wortelzaad zaten in Westfalen. Uit een briefwisseling met Herr Deiting is op te maken dat Geerdink zich gebelgd
toonde, omdat zijn plaatsgenoot Boonk een hogere prijs zou hebben ontvangen. Het antwoord kwam al snel: het
zou op een misverstand berusten... .

Rond 1900 kende Diepenheim de melkfabriek van de firma Johan Noordendorp en Zonen, eigenlijk was het
meer  een  botermakerij.  De  melk  werd  dagelijks  vers  aangevoerd  door  de  boeren  uit  de  buurt.  Naast
boterfabrikant waren de drie zoons ook kruidenier en herenboer, dat alles gevestigd in een aantal aaneen gesloten
panden in de Grotestraat. De melkfabriek werd in 1914 gesloten, aan de ene kant omdat er geen vergunning was
voor export  naar  Duitsland,  aan de andere  kant  vanwege de concurrentie  van de coöperatieve zuivelfabriek
Weddehoen in het naburige Goor.

Aanvankelijk had de familie Noordendorp ook een handel in kunstmest. Na 1900 werd kunstmest voor de boeren
een steeds belangrijker artikel. Op initiatief van burgemeester Jeremias Meyes en enkele vooruitstrevende boeren
werd in 1915 de coöperatieve aankoopvereniging CAV Diepenheim opgericht. De landbouwers deden daar hun
bestellingen voor kunstmest, lijnkoeken, pluimveevoer en andere agrarische artikelen en de vereniging kocht het
voor  hen  in.  De  goederen  werden  per  trein  aangevoerd  en  opgeslagen  in  een  bescheiden  loods  op  het
stationsemplacement.  In  1930 werd  er  een  flink pakhuis  gebouwd,  maar  helaas  werd  de  spoorlijn  in  1935
opgeheven en moest men overgaan tot vervoer per vrachtauto. De ontwikkelingen bij "de coöperatie" gingen
echter door: in 1956 volgde andermaal een aanzienlijke uitbreiding en enkele jaren later werd het voormalige
station  aangekocht.  Tenslotte  werd  in  1970  een  modern  winkelpand  gebouwd.
Maar ook de CAV ontkwam niet aan schaalvergroting. In 1984 werd CAV Diepenheim onderdeel van VLC
Twente  met  hoofdkantoor  in  Markelo,  om vervolgens,  ruim  10  jaar  later,  ingelijfd  te  worden  in  de  grote
coöperatie Arkervaart. Enkele jaren daarna onderging de CAV Diepenheim hetzelfde lot als boerderij De Wezel:
het pakhuis maakte plaats voor hedendaagse bungalows.

Boekhandel Waanders, Enter
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foto:  de  achterste  van  de  drie  huizen  aan  de  rechterkant  was  toen  het  kruidenierswinkeltje  van  Jannes

Brunnekreef.  Hier was Bruna Waanders,  nu Primera gevestigd.  Het torentje  van de Waterstaatskerk is door

schilder Jaap van Kregten, omstreeks 1900 geschilderd, veel te groot gemaakt.

De  eerste  bebouwing  op  deze  plek  treffen  we  aan  in  het  jaar  1779.  Hendrik  ter  Morsche,  ook  Volberink
genoemd, trouwt dan met Jenneken Koenderink. Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwt hij met Maria
Past, in Enter geboren, maar tot haar huwelijk als dienstmeid werkzaam in Amsterdam. In 1810 is Hendrik ter
Morsche overleden en in 1828 zijn tweede vrouw.

In 1811, bij de toekenning van de eerste huisnummers, werd het pand nummer 125 toegekend. Het pand wordt
aangekocht door Hendrik Baeselman. Hij is een koopman uit Deventer. Die heeft er zelf niet gewoond, maar
heeft het doorverkocht aan Hendrik Kampman. Deze Kampman, een horlogemaker, wordt de volgende eigenaar.
Je zou kunnen zeggen dat hij de eerste juwelier was in Enter. De volgende eigenaar wordt Jannes Brunnekreef
die er vervolgens een kruidenierswinkel begint. Als in 1910 de spoorlijn Neede-Hellendoorn met een station in
Enter  geopend  wordt,  bouwt  Brunnekreef  een  stationskoffiehuis  tegenover  het  station.  De  winkel  aan  de
Dorpssstraat wordt verkocht aan timmerlui, de gebroeders Mannes en Gerrit Waanders. Mannes geboren in 1881
en Gerrit geboren in 1885, zonen van Jan Waanders, kiezen het beroep van hun vader timmerman. Het pand
wordt  uitgebreid.  Aan  de  voorkant  rechts  komt  een  timmermanswerkplaats.  Helemaal  rechts  is  een
mutsenmakerswerkplaats van 3,50 bij 4,20 meter met daarbij een bedstee waar de mutsenmaakster sliep. Wie die
mutsenmaakster  was  is  niet  meer  te  achterhalen.
Gerrit Waanders was naast timmerman ook actief als dichter en had veel contact met Jan Rispens, een zoon van
dominee Rispens van de Gereformeerde kerk die eveneens dichter was. In 1928 wordt door Gerrit Waanders –
na de nodige discussie met broer Mannes – een stukje van de werkplaats van de timmerman opgeofferd voor de
inrichting van een boek- en papierwinkeltje van drie bij vier meter. De ruimte was bestemd voor voornamelijk
religieuze literatuur en dichtkunst. In 1936 overlijdt Gerrit Waanders op vijftigjarige leeftijd. In 1937 wordt het
pand  ingrijpend  verbouwt  tot  dubbel  woonhuis.  Rechts  en  links  komen  woongedeeltes.  De
timmermanswerkplaats verdwijnt dan. Aan de voorkant in het midden blijft het winkeltje dat bij de verbouwing
dezelfde grootte houdt. 

Na het overlijden van Gerrit Waanders neemt dochter Gerritje van Mannes Waanders de zorg over de winkel op
zich. Gerritje  is  op negenentwintigjarige  leeftijd in 1947 getrouwd met Johan Bakker.  Samen dreven ze de
winkel  waarvan  het  assortiment  steeds  groter  werd.  Gerritje  nam het  initiatief  voor  het  inrichten  van  een
bescheiden bibliotheek. Als je de winkel binnenkwam liep je rechtdoor de gang in en aan de rechterkant ging je
een voormalig slaapkamertje in waar de bibliotheek ondergebracht was. In een kaartenbakje hield ze de uitlening
bij.  Het  was  overigens  niet  de  eerste  bibliotheek  in  Enter.  In  1912  had  de  Katholieke  kerk  al  een  kleine
Katholieke Volksbibliotheek geopend. De pastoor bepaalde welke boeken gelezen mochten worden.

Toen de eerste openbare bibliotheek geopend werd in een deel van het pand van bakker/winkelier Schuitemaker
(Timmer-Jans) aan de Rijssenseweg stopte Waanders met de bibliotheek. Johan Bakker kreeg in 1954 na het
overlijden van zijn schoonouders  de winkel op zijn naam. Hij  had goed begrepen dat  de naam boekhandel
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Waanders een begrip was in Enter en daarom hield hij de naam in stand. De zoon van Johan Bakker, Hans, nam
de winkel over van zijn vader. Diens zoon Joost heeft de winkel ook een poos gedreven. Inmiddels is Helga
Broeze de nieuwe eigenaresse. Boekhandel Waanders is nu Bruna Waanders waar ook de laatste postdiensten in
Enter aangeboden worden. Op 16 juli sluit ook Bruna en wordt het Primera. Daarmee verdwijnt definitief de
naam Waanders uit Enter als winkel.

De Hellweg 
ca. 1400 Vervoer door de eeuwen heen

Haaksbergen ligt aan een route die in de middeleeuwen een zeer belangrijke verbinding was tussen Deventer en
het  Munsterland.  Deventer  was  de  oudste  van  de  Overijsselse  hoofdsteden.  Tijdens  de  invallen  van  de
Noormannen functioneerde de IJsselstad als tijdelijke residentie van de bisschoppen van Utrecht. Maar vooral
was  Deventer  belangrijk  als  handelsstad  binnen  het  Duitse  Hanzeverbond.
Een hanze was een groep handelaren die samenwerkte om het handelen over grotere  afstanden mogelijk te
maken. Goederen vervoeren zonder bescherming was een hachelijke zaak. De verschillende hanzes werden in de
14de eeuw samengevoegd tot de stedenhanze, die zijn zwaartepunt had rond de Oostzee. Door onderzoek naar
familienamen  is  vastgesteld  dat  de  handelaren  grotendeels  uit  Westfalen  kwamen,  een  gebied  waar  in  de
Romeinse tijd uitgebreide handel bestond. Hun handel ging over land en maakte gebruik van toen al bestaande
wegen. Uit de migratie valt op te maken dat de handelsfamilies in de vroege middeleeuwen via Deventer naar het
Noorden trokken.

Een van de belangrijkste wegen vanuit Deventer naar Duitsland liep langs Haaksbergen. Deze middeleeuwse
handelsroutes droegen de naam Hellwegen. De betekenis van die naam is niet te herleiden; gedacht wordt aan de
bodemgesteldheid of de ligging van de weg, maar het kan ook te maken hebben met de te verhandelen goederen.
De Hellweg in Haaksbergen liep langs De Braom, Buurse, De Schans en de hoge es (Honesch). Vandaar leidde
die  naar  en  door  het  dorp  Haaksbergen.  De  weg  liep  verder  via  Goor,  waar  de  Twentse  Hellwegen
samenkwamen. Deventer was voor de economie van Twente de belangrijkste stad. Vanuit deze IJsselstad was
langs  de  zuidgrens  van het  Oversticht  (Overijssel)  een  verdedigingslinie  opgetrokken  om de handelsweg te
kunnen controleren. Hiervoor had de bisschop in Haaksbergen kasteel De Blanckenborgh aangekocht.

De  oudste  aanwijzing  van  het  bestaan  van  een  doorgaande  route  over  Haaksbergen  is  de  vondst  van  een
compleet  pijlgewicht  langs  een  voormalige  Hellweg  naar  Duitsland.  Zo'n  pijlgewicht  werd  gebruikt  door
handelslieden voor het  wegen van goederen en bestond uit  vier  in elkaar  passende bakjes,  een stop en een
staafvormig afsluitpennetje. Het hier gevonden bronzen exemplaar is gedateerd rond 1300. Bij het vernieuwen
van de riolering in 1935 in de Spoorstraat en rond 1980 in de Jhr. von Heijdenstraat werd circa 2 m onder de weg
een oude houten bestrating gevonden. Deze bestond uit stammetjes (knuppels), takkenbossen en vierkante eiken
palen en planken. Tussen de takkenbossen werden hoefijzers aangetroffen van dezelfde soort als die in 1250
waren gebruikt bij de slag bij Ane, waar troepen van de bisschop van Utrecht vochten met Drentse boeren.

Bij  De Broam, nu de Braambrug in Buurse,  kwamen handelswegen bij  elkaar.  Uit  Duitsland kwam aan de
noordzijde van de Buurserbeek de Hessenweg en er liep een hellweg door naar het noorden. Deze weg is door de
bisschop van Munster gebruikt bij de inval van 1665, waarbij hij met zijn leger in de richting van Enschede en
Delden trok. Tevens was De Broam de plaats voor overslag van hout en andere goederen van de weg op het
water. De route tussen oost en west langs Haaksbergen is reeds lang geen vervoersader meer. Toen halverwege
de 19e eeuw rijkswegen werden aangelegd, werd die functie overgenomen door de noord-zuid verbinding naar
Enschede, nu de Twenteroute.

Bijnamen in Enter 

Als de foto's  op onze site  bekeken worden volgt nog vaak de uitroep:  ohh dat  is………. en dan volgt  een
voornaam gevolgd door de bijnaam of huisnaam van de betreffende familie. Een groot deel van de Enternaren
omstreeks het midden van de afgelopen eeuw werd in het dagelijks gebruik alleen aangesproken met de bijnaam
of huisnaam. 
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Voor de vreemdeling was het moeilijk. Zoekend naar een familie waarvan men alleen de officiële naam wist,  
kon men in Enter maar moeizaam de weg vinden omdat de Entersen vaak alleen de bijnaam wisten. Ook 
schoolmeesters, pastoors en dominees hebben ermee geworsteld.Op zich verschafte dat veel duidelijkheid want 
waar veel officiële familienamen dezelfde waren bijv.: Velten en  Freriksen kon men in de bijnaam of huisnaam 
feilloos het juiste gezin herkennen. Op bovenstaande kopie uit een klantenboek van een Enterse middenstander 
uit 1915 zien we de naam van de klant met vaak de bijnaam  er voor. 

We vonden het een leuk idee om zoveel mogelijk familienamen op te nemen met daarachter vermeld de 
betreffende bijnaam of huisnaam. Over 25 jaar zullen veel van deze namen verdwenen zijn uit het  
spraakgebruik. We beseffen dat de opsomming niet volledig is.  Ook zullen er ongetwijfeld fouten inzitten. 
Hiervoor bij voorbaat onze excuses. 

In een aantal gevallen hebben we een korte uitleg gegeven hoe de betreffende bijnaam tot stand kwam. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Officiële naam Bijnaam of huisnaam 

Altena De Moat 

Altena Reins 

Asbroek Klei 
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Asbroek Bolten 

Asbroek 
'n Stal
Oude huisplaats aan de Eversdijk die al in de 18 e eeuw voorkomt. De eerste bewoner 
heeft waarschijnlijk te maken gehad met de aalstallen in de dichtbij gelegen Regge 

Asbroek Slag-Geyen 

Assink 
't Mölnboertje
Woonde aan de Ypeloweg op de "mölnbeelt" waar tot 1870 de Oude Entermolen gestaan 
heeft 

Averdijk Streebaas 

Baan 
Frerik-Jan
Zijn echte naam was Frederik Jan Baan. Woonde op de oude huisplaats Evers (Eavers) 

Bakker Oale Wolfs 

Bekhuis De Karre 

Bekhuis 
De Pijp
De oude man des huizes was onafscheidelijk van zijn pijp. 

Bekhuis 'n Busker 

Van de Berg 
'n Sokkert
Aan de Witmoesdijk vestigden zich in 18e eeuw de gebroeders Suikerberg. In dialect 
Sokkerbaarg; verbasterd tot Sokkert 

Van de Berg De Kleine Jager 

Van de Berg Kooln-Dieks 

Van de Berg Log 

Aaltje v.d. Berg-
Evers 

Mussen-Aaltje
Zij maakte de kaapmutsen 

Ten Berge De Bakker 

Ten Berge 'n Proot 

Ten Berge 'n Eapel 

Ten Berge De Toete 

Ten Berge De Krol 

Ten Berge De Lutte 

Bloemendaal De Hofstee 

Bloemendaal De Vinke 

Bloemendal Bargman 

Bloemendal 
Leyerweert
Woonde op de plaats waar vroeger het herenhuis Leyerweert gestaan heeft. 

Blokhorst Geykes 

Boswinkel De Bredde
Zo heette de omgeving waar de boerderij lag. Laag gelegen grond, die vroeger altijd onder 
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water stond 

Boswinkel De Log 

Braamhaar Schouwmaker 

Braamhaar De Weend 

Braamhaar 'n Stos 

Braamhaar De Boer 

Braamhaar 
'n Tol
Woonde in het oude tolhuis aan de Rijssenseweg 

Ten Brinke 
Eavers
Was ingetrouwd op het erve Evers 

Ten Brinke 
Berends
Woonde op de oude huisplaats Berends 

Ten Brinke 
Weeln
Waren afkomstig van het erve De Weele 

Ten Brinke Teuntjes 

Ten Brinke 
De Smid  of Weeln-Smid
Was een smederij begonnen op de Brandput 

Ten Brinke Pleskes-Hanna 

Ten Brinke Snieder 

Ten Brinke Ezink 

Ten Brinke Oants 

Ten Brinke 
Pluumers-Jongs
Woonde in het oude Pluumers-hoes 

Broekman Boon-Jan 

W. Broeze Ypelo-Wilm 

Broeze de Hoss 

Bruggeman 
Spoorman
Werkte bij de lokaalspoorlijn die in Enter liep van 1910 tot 1935 

Brunnekreef Boer-Jan 

Brunnekreef Slamp 

Brunnekreef 'n Sik 

Brunnenkreef De Kremer 

Van de Burg Vosgetjeentjen 

Burgers Haar-Gaaits 

Burgers Hook-Jan 

Burgers Mussen-Miene 

245



Busger op 
Vollenbroek 

Boertjes 

Ten Cate Keemps 

Ten Dam Koudieks-Naats of Fietsen-Naats 

Js Ten Dam Piel-Jans 

Ter Denge 
Woolters
Woonde aan de Dorpsstraat op de oude huisplaats Woolters 

Ter Denge Maskop 

Deurnink Max-Snieder 

Dissel 
De Beuse
Ingetrouwd op het erve De Beuse 

Doesschotte Kleemps 

Dreyerink Reunink 

Eelderink Hutn-Jewilm 

Eertink 
Zwik
Woonde aan de Achteresweg op de huisplaats Het Zwik 

Effinck De Keune 

Ekkerink Klokn-Ka 

Ekkerink Honde-Jan 

Essink 'n Kaamp 

Ezendam Baks 

Ezendam Dötn 

Ezendam Enteler 

Ezendam Loeksman 

Ezendam Plas-Jente 

Ezink De Kos 

Ezink Exo's-Jan 

Ezink De Moes 

Freriksen Kaaks 

Freriksen Geert 

Freriksen De Wos 

Freriksen de Heert'n 

Freriksen Oale Uup’n 

Geels Breider 

Geels De Geele 
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Geels 
Graats van Antwaarpen
Was in de 1e wereldoorlog gelegerd nabij Antwerpen 

Geels 
Jantje van Rotterdam
Was tijdens de 1e wereldoorlog gelegerd in Rotterdam 

Geels Jemeijer 

Geels Albertjèèntjen 

Gerritsen 'n Pol 

Getkate Voeters 

Getkate Raps 

Groothaar Wolfsboer 

Grouve De Groaf 

Ter Haar Kattelersboer 

Haarman Barlo 

Harink De Kruuder 

Harmsel 'n Pool 

Ter Harmsel De Matte 

Ter Harmsel 'n Bol 

Heering 
Fraans
De stamvader heette Franciscus Heering 

Heetkamp Schöp’n 

Hendrikse Poetje 

Hiltjesdam 
Brugn-Derk
Woonde in het oude brugwachtershuis aan de Regge 

Hoek Leers-Nolle 

Ter Hofstede Zaandink 

Ter Hofstede Kliens-Getjan 

Holland Langeler-Boer  (woonde op Groot-Langeler) 

Homan Julia 

Hopster 
Groot Langeler Boer
Woonde op het erve Groot Langeler 

Horstink De Poes 

Horstman Binnen-Gaaits 

Ten Hove De Klitse 

Jansen Reins 

Jansen Leyerweerts-Boer 
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Jansen De Hakke 

Jansen 'n Stompn 

Jannink Velner 

Japink De Pont 

Kalenkamp Kössel 

Kalenkamp Luke-Va 

J. Kamphuis Uub'n-Jenske of Gaans-Uub 

Kamphuis Tuiten 

Kamphuis Möln-Hendrik 

Kamphuis Betse 

Kamphuis Beuze 

Kamphuis De Loore 

Ten Kattelaar Vötn 

Kerkhof Toon 

Kerkhof Antoons 

Ter Keurs Wigs 

Kieftenbeld De Sieje 

Klein Nagelvoort Slamp 

Klein Nagelvoort Loo-Jan 

Koenderink Zwenne-Jans 

Koenderink Konekes 

Koenderink 
Deks
Woonde op het oude erve De Dekker 

Kolhoop Doven 

Kolhoop Dissels-Diekske 

Kolhoop Koerdam 

Koolhof Met'n 

Kosters Lieps 

Kosters De Wegwaarker 

Kosters Klei-Jonge 

Krake Zweers-siene 

Krake De Prinse 

Kuipers Kliebak 

Kuipers 'n Kuup 
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Kuipers Hostan 

Kuipers 
Detje
Was een zoon van Hostans-Detje 

Lammertink Bolscher 

Lammertink Paander 

Lammertink 
De Ketiene
Woonde in een van de pandjes die vroeger tezamen een Fabriekje vormden waar 
jutezakken gemaakt werden. Hij woonde op de plaats waar vroeger de kantine was 

Lammertink Klok'n 

Lammertink Spekmans 

Lammertink De Klumper 

Langenhof Pas 

Langenhof De Menze 

Langenhof De Hoesarre 

Lansink Dokters-Hendrik 

Leusman Spat 

Leussink Schippers 

Lubbers Jevientjes 

W. Lubbers Baasjes-Wilm 

Luttikhedde 
Kamphoes
Vroeger het Klein Peddemors geheten 

Megelink Malo 

Mekenkamp Pop'n 

Mennegat Tuut'n-Beernd 

Mennegat 'n Tönneman 

Mensink Jevientjes 

Mokkelencate 'n Steegert 

Ter Morsche Streef 

Wed. Morshuis Plaat'n-Jannoa 

Morsink 'n Plas 

Morsink Soels 

Morsink Jan-Brunink 

Morsink 
Bakker-Frits
Zijn vader was eind vorige eeuw een bakkerij begonnen 

Mulder Stal-Haarms 
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Nijenhuis 
Binnen-Gaaits
Woonden vroeger in de oude schippersherberg Binnen-Gerrit aan de Regge 

Nijenhuis Kakstool 

Wed. Nijenhuis De Walboer 

Nijhof De Bos 

Nijhof De Boake 

Nijland Hostenk 

Nijland De Hinnen 

Nijmeijer Was het Erve Hiltjesdam 

Nijmeijer De Elzen 

Nijmeijer 
'n Beumert
Oorspronkelijk het erve Groot Peddemors. 
Hier trouwde in 1795 een Böhmer in 

Nijmeijer 
n Uulker
Dit erve aan de Velnersweg heette  het Oeln-Hoes 

Olink Seendam 

Oude Samson Hooy-Jan 

Ooms Heuks 

Ooms De Kotter 

Otten Langeler-Dieks 

Otten Dientjes-Dieks 

Otten Klok'n 

Otten Klok'n-Pille 

Otten Dik'n-Ab 

Otten Mot-Boertje 

Otten Steile-Menske 

Otten Lubs 

Peddemors Schutteman 

Pek Slamp 

Ten Peze Mennegat 

Philippi De Potje 

Pluimers 
Fabrieks-Bats
Werkte in het handkracht boterfabriekje van Bolscher begin 1900

B. Pluimers 
Fabrieks-Bats
Werkte in het handkracht boterfabriekje van Bolscher begin 1900 

H. Pluimers Pluums-Hendrik 
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Pluimers De Susse 

Pluimers Baasjes 

Pluimers Zweers 

Puimers Boden-Dina 

Wed. M. Pluimers Gediene in 'n Diek 

M. Pluimers Mans van 'n Ab van Gediene oet 'n Diek 

Reyerink De Boake 

Rietberg De Rassche 

Van de Riet Kroaks 

Rikkert Kedoes 

G. Rikkert 
Ketrien-Graads
Leefde als kluizenaar 

Roessink Schultjesboer 

Rohaan Sussen-Jenne 

Rohaan 'n Beelt 

Rohaan Schultjes 

Rosink De Heupe 

Roetgerink De Boone 

Rouweler 'n Koppel 

Rozemuller De Roos 

Rutenfrans 
Stoffer
Kwam midden vorige eeuw uit Duitsland naar Enter en begon als smidsknecht bij smid 
Droste. Hij heette Christoffer Rutenfrans 

Samuel De Junne 

Samuel De Beie 

Samuel De Bette 

Samuel Semke 

Schellevis Kobus 

Scholten Buis-Jan 

Scholten 'n Pot 

Scholten Hobbelink 

Scholten Trien’n 

Schreurs De Pistolle
Dit erve heete van ouds Den Dragonder.Hier is in de 18 e eeuw een soldaat, een dragonder,
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blijven hangen. Dragonders droegen een groot pistool 

Schreurs Hutteman 

Schrooten Oale Kasper 

Schrooten Kaspers-Pruusse 

Schuitemaker 'n Brouws 

Schuitemaker 
Timmerjans
Was vroeger scheepstimmerman 

Schuitemaker Mantjes 

Schuitemaker Bakker-Jan 

Schuitemaker Weend-Trui 

Schuttenbelt 'n Schut'n 

Slag 'n Bras 

Slag De Teente 

Slag Keunkjes 

Slag Streef 

Slagers Krulke 

Slaghekke Menskes 

Slaghekke De Lutte 

Slaghuis Piel-Diene 

Spanjar Hartog 

Spekenbrink Moatsen 

Spekenbrink Beuse 

Spekreize Kloas 

Spenkelink 'n Pot 

Spoelder Wal-Ebke 

Spoelder Klei-Lutte 

Ter Steege Heuks 

Ter Steege Jais-Hinnen- Ab 

Ter Steege Stiems 

Stegeman 
'n Tol
Bewoonde het oude tolhuis aan de Exo's brug. Deze tol is tot 1941 in gebruik geweest 

Stegeman Loo 

Aan de Stegge 
De Keizer
Wonen op de oude huisplaats De Keizer waar vroeger een schipper woonde die Evers 
heette bijgenaamd De Keizer. 
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Aan de Stegge Helmus 

Stokreef Veltens-Boer 

Tiehuis De Geyen 

Tiehuis Wöste Hoes 

Tiehuis Velner 

Veld 'n Tossen 

Veldhuis Pielman 

Veldhuis Prins-Jan 

G. Velten Gaait-Oom 

Velten 

'n Diekn
Oud schippersgeslacht. Kreeg de naam omdat ze als schippers op de slecht bevaarbare 
Regge altijd dijkjes moesten aanleggen om het water op te stuwen; dijken is in dialect 
Diekn 

Velten Oelenreef 

Velten Broeze 

Velten Bax 

Verver Dekke-Jan 

Voortman De Meier 

Voortman De Weele 

Voortman De Bosdame 

Vreriksen Snieder 

Waanders 
Knibbel-Jan. 
De bijnaam is afkomstig van Gerritdina Beltman (Knibbelgediene) uit de buurtschap 
Knibbelhoek in Markelo, getrouwd op 26-3-1863 met Willem Waanders (Maximaal). 

Waanders Brouws 

Gebr. Waanders Timmerleu 

Ter Weel 
Biesterman
Woonden op de Biesterye 

Ter Weel Veejs 

Ter Weel Loaver 

Ter Weele Poal 

Welink Kamp 

Wessels 
De Keurs
Het  erve wordt al in 1425 genoemd, heette toen Erve Cohorst of koehorst later verbasterd 
tot Keurs 

Wessels 't Mekenkamp 

Te Wierik Streef 
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Wilbers De Jager 

De Wilde Kaat'n (naam komt van de stammoeder Katharina Koenderink) 

De Wilde 'n Driever 

De Wilde De Jeente 

De Wilde 
Bode
Was postbode 

De Wilde 
De Jante
Woonde op de huisplaats die vroeger Jan te Langen heette. 

De Wilde Trien’n 

L. de Wilde Lubs-Luuks 

G.J. de Wilde Boosman's-Gait 

H. de Wilde Hostink-Hendrik 

G.J. de Wilde Jais-Getjan 

J. de Wilde Koon-Jan 

Wilmink Schipdam 

Wilmink Heggelder 

Wolfs Ven'n 

Wolters Koeln 

Wolters Vit 

G. Wolters Mos-Gerrat 

M. Wolters Vit-Geykes 

Wolthuis Wools 

Wolves Perik 

Wijnen 'n Koekkoek 

Zwienenberg De Krol 

Albert Ferdinand Lancker
Albert  Ferdinand  Lancker (Utrecht,  2  maart 1894 –  Hoge  Hexel,  11  februari 1945)  was  een  Nederlandse
verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was commandant van het Binnenlandse Strijdkrachten (BS)
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District  Salland. Op 11 februari 1945 kwam hij om het leven toen hij door de Sicherheitsdienst (SD) in Hoge
Hexel op de vlucht werd neergeschoten.

Lancker ging op zestienjarige leeftijd in militaire dienst. Na zijn militaire opleiding in  Kampen vertrok hij in
oktober 1921, in de rang van eerste luitenant, als lid van het  Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL),
naar Nederlands-Indië. Terug in Nederland werd hij na twee jaar bevorderd tot kapitein.

In  de  meidagen  van  1940  voerde  hij  als  commandant  het  bevel  over  een  bataljon  van  het  41e  Regiment
Infanterie. Zijn eenheid, die achter de Zuid-Willemsvaart in de Peel in stelling lag, moest zich terugtrekken. Via
Breda en Zeeuws-Vlaanderen belandde hij met zijn manschappen in Duinkerke. Hij kreeg geen toestemming om
naar Engeland over te steken. Hij moest zich met zijn eenheid aan de Duitsers overgeven. Op 3 juni 1940 keerde
hij  in  Nederland  terug.  Om uit  Duitse  gevangenschap  te  kunnen worden ontslagen  tekende  hij  de door  de
bezetter verlangde "Erewoordverklaring". Een en ander hield in dat hij zich van enige activiteit tegen de bezetter
diende te onthouden. In juni 1940, na de demobilisatie van de Krijgsmacht, meldde Lancker zich vrijwillig aan
voor de Arbeidsdienst.

In oktober 1940 nam hij ontslag uit de Arbeidsdienst. Vanaf dat moment verleende hij zijn medewerking aan de
Ordedienst (OD). Hij organiseerde illegale activiteiten in  Den Haag,  Amsterdam en  Utrecht. Vanaf december
1940 werd hij door de SD gezocht. Hij dook onder in Den Haag. Vanuit zijn onderduikadressen ondernam hij
diverse acties. In de zomer van 1942 werd hij in verband gebracht met de liquidatie van een agent van de SD. Hij
werd door de SD gezocht. In het najaar van 1942 besloot Lancker om onder te duiken in hotel De Uitkijk, op de
Hellendoornse Berg, in de gemeente  Hellendoorn. Vanaf dat moment opereerde hij onder de schuilnaam  De
Jong. Eind 1942 dook hij onder bij de weduwe G. Bakker-van ’t Roth aan de Ommerweg in Hellendoorn. Vanuit
zijn schuiladres bouwde Lancker een illegale organisatie op. Zijn codenaam was Evert.

Zoals overal in het land werden er in die tijd in Hellendoorn en het aangrenzende Nijverdal steeds meer mensen
voor de keus gesteld of in het kader van de Arbeidsdienst in Duitsland te gaan werken of zich op een of andere
manier aan de Arbeidsdienst te onttrekken. Vele jonge mannen, meestal van protestanten huize, kozen voor de
illegaliteit.  Ze onttrokken zich aan de Arbeidsdienst en ze doken onder.  Het kostte Lancker dan ook weinig
moeite om in een tiental plaatsen in het noordwesten van  Twente en het aangrenzende  Salland jonge mannen
onder zijn gezag te plaatsen. Hij benoemde de mannen tot zijn plaatselijke commandanten en gaf ze opdracht om
ieder voor zich een tiental mensen om zich heen te verzamelen.

In de zomer van 1943 kwam Lancker in contact met  Jan Thijssen (1908-1945). Thijssen was de oprichter en
leider van de Raad van Verzet (RVV). Thijssen en zijn medewerkers reisden het land door om verzetsgroepen
onder de paraplu van de RVV te verenigen. Lancker werd commandant van de Twentse Brigade van de RVV.
Kort daarna werden door ondercommandanten van Lancker in Nijverdal en Wierden sabotagegroepen opgericht.

Begin juni 1944 kwam Lancker in contact met Frits Hazelhoff uit  Den Ham. Hazelhoff was de leider van een
van de verzetsgroepen die zich dan al geruime tijd in het noordoosten van  Overijssel bezighielden. Hazelhoff
sloot  zich  bij  Lancker  aan.  Hazelhoff  kreeg  van  Lancker  opdracht  om  in  Vroomshoop en  omstreken
sabotagegroepen op te richten. In  de weken die volgden werden door Hazelhoff illegale kernen gevormd in
Vroomshoop en de omliggende plaatsen.  Deze plaatsen werden  verdeeld in twee kringen en wel de "Kring
Vroomshoop"  en  de  "Kring  Mariënberg".  Frits  Hazelhoff  werd  commandant  van  de  "Kring  Vroomshoop"
omvattende; Den Ham, Vriezenveensewijk, Vriezenveen en Daarle. W. Hento werd commandant van de "Kring
Mariënberg" omvattende;  Mariënberg,  Bergentheim,  Heemse,  Hardenberg en  Gramsbergen. Hento was tevens
medewerker  van  de  Landelijke  Organisatie  voor  Hulp  aan  Onderduikers (LO)  te  Hardenberg en  hij  was
stationsschef in Mariënberg.

Vanaf  het  begin  van  de  oorlog  streefden  koningin  Wilhelmina (1880-1962),  prins  Bernhard (1911-2004),
minister-president  Pieter  Sjoerds  Gerbrandy (1885-1961)  en  de  leden  van  zijn  Oorlogskabinet op  landelijk
niveau  naar  een  goede  onderlinge  samenwerking  tussen  de  Ordedienst (OD),  de  Raad  van  Verzet en  de
Landelijke Knokploegen (LKP). Het bevorderen van deze eenheid was gewenst om het Nederlandse volk achter
de eerste naoorlogse regering en de  monarchie te doen staan. Het bevorderen van deze doelstelling werd de
coördinatie  genoemd.  Agenten  die door het  Bureau  Inlichtingen (BI)  en het  Bureau  Bijzondere  Opdrachten
(BBO) boven bezet Nederland werden geparachuteerd kregen de opdracht om de coördinatie van het Nederlands
verzet te bevorderen. Deze coördinatie zou vanaf november 1944 gestalte krijgen en zou leiden tot de oprichting
van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS).

De steunverlening door agenten

Voor dit doel werden, in de nacht van 28 op 29 augustus 1944, door het BBO, de agenten Jaap Beekman (1919),
Jaap  Hinderink  en  Johan  Luykenaar,  in  de  omgeving  van  Voorthuizen,  boven  de  Veluwe  geparachuteerd.
Beekman was radiotelegrafist. Hij kreeg een onderduikadres in  Hellendoorn. Hij werd toegevoegd aan de staf
van de Twentse Brigade van de RVV. Vanaf dat moment had Lancker via Beekman een directe radioverbinding
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met het BBO en de Nederlandse regering in Londen. Hinderink en Luykenaar gingen aan de slag om de leden
van de sabotagegroepen op te leiden en om afwerpterreinen ten behoeve van het afwerpen van parachutisten,
wapens  en materiaal  in  gereedheid  te  brengen.  De afwerpterreinen  werden  in  de omgeving  van  de  Piksen,
Stegeren, Ommen en Bruinehaar ingericht.

In  de  nacht  van  11  op  12  september  1944 werd  op  het  afwerpterrein  Evert bij  de  Piksen  een  zogenaamd
Jedburgh-team  geparachuteerd.  Lancker  en  de  sabotagegroepen  van  Nijverdal en  Daarle zorgden  voor  de
ontvangst  van  de  parachutisten.  Het  Jedburgh-team  bestond  uit;  de  Nederlandse  majoor  Henk  Brinkgreve
(codenaam; Dudley), de Amerikaanse majoor John Malcolm Olmsted en de Britse sergeant John Patrick Austin
(codenaam;  Bunny).  Vanaf  zijn  aankomst  in  Twente zou  Brinkgreve  veel  energie  gaan  steken  in  de
samenwerking van de RVV en de Knokploegen in Twente, waarvan die onder de leiding van Johannes ter Horst
een van de belangrijkste was. De Amerikaan Olmsted was agent van het Office of Strategic Services (OSS). Hij
hield zich hoofdzakelijk bezig met het verzamelen van militaire inlichtingen die direct van nut waren voor de
oprukkende  geallieerde  legers.  Via  de  radiotelegrafist  Austin  stond hij  rechtstreeks  in  radiocontact  met  de
militaire  inlichtingenorganisaties  in  Londen en  met  het  achter  de  oprukkende  geallieerde  legers  opererende
zendstation Wensun. Austin kreeg een onderduik- en seinadres in  Daarle. Van daaruit werkte hij nauw samen
met zijn collega radiotelegrafist Jaap Beekman van het BBO.

Samen met de parachutering van de agenten van het “Jedburgh-team” werden er op 12 september 1944, op het
afwerpterrein bij de Piksen, door het BBO, containers met wapens en munitie gedropt. Vanaf dat moment had de
brigade van Lancker niet alleen de beschikking over agenten maar ook over honderd dertig kilogram explosieven
met  toebehoren,  een  groot  aantal  handvuurwapens en  handgranaten.  Vanaf  dat  moment  vonden  er  op  de
afwerpterreinen van de Twentse Brigade van de RVV meerdere droppings plaats.  De plaats en tijd van die
wapendroppings werd via de radiozender “Radio Oranje” door middel van een zogenaamde “slagzin” bekend
gesteld. Bijvoorbeeld; "Bericht voor Grote Jan - Hartelijk Gefeliciteerd". Dan wist men precies wat er aan de
hand was. Bij zo'n dropping werden de leden van de “ontvangstploeg” en “opvangploeg” ingeschakeld om het
afwerpterrein met lichtbakens en seinlampen in te richten.

Door  de  Operatie  Market  Garden en  de  verwachte  doorstoot  van  de  geallieerde  legers  nam  het  Bureau
Inlichtingen (BI)  het  besluit  om de  in  Nederland werkzame agenten  te  verplaatsen  naar  plaatsen  boven de
IJssellinie.  Na  oorspronkelijk  eerst  in  de  Biesbosch,  Dussen,  ’t  Gooi,  Rotterdam en  andere  plaatsen  in  de
provincies  Zuid-Holland en  Utrecht werkzaam te zijn geweest  verplaatste  de agent  Ben Buunk (1917-1945)
(codenaam  Fopkonijn),  eind  september  1944,  zijn  seinpost  met  de  hulp  van  zijn  collega  Karel  Christiaan
Mooiweer (1923-1971) naar Vroomshoop in Overijssel. Buunk werd door Jan Thijssen, als verbindingsofficier,
aan de staf van de Twentse Brigade van de RVV toegevoegd. Hiermee werd de basis gelegd voor de Zendgroep
Oost van de  Radiodienst van de Raad van Verzet. De komst van Buunk duidde erop dat de Twentse Brigade
hoofdzakelijk spionage ging bedrijven.

Bij zijn aankomst in Overijssel werd Buunk door de bemiddeling van Lancker in Vroomshoop bij dokter Oskam
ondergebracht. Oskam was de huisarts van Frits Hazelhoff uit Den Ham. Buunk woonde in Vroomshoop onder
de schuilnaam; “Frederik Hanendoes”. Volgens zijn papieren was hij van beroep landbouwingenieur. Vanaf zijn
aankomst  in  Overijssel  ging  Buunk  nauw  samenwerken  met  Frits  Hazelhoff.  Samen  met  Bergsteyn,  een
medewerker van de Twentse Brigade van de RVV, organiseerde Buunk het Inlichtingencentrum Oost.

Met de medewerking van enkele kopstukken van de Radiodienst van de Raad van Verzet zoals D. Eskes, F.van
der  Laaken  en  enkele  lokale  radiotelegrafisten  groeide  de  Zendgroep  Oost  in  korte  tijd  uit  tot  een  zeer
belangrijke zendgroep. De militaire inlichtingen die door de medewerkers van het Inlichtingencentrum Oost en
de  Brigade  van  Lancker  werden  aangeleverd  werden  door  de  radiotelegrafisten  van  de  Zendgroep  Oost
verzonden  naar  het  BI  in  Londen en  in  Eindhoven.  Om  doublures  in  het  verwerken  van  inlichtingen  te
voorkomen hielden Olmsted en Austin van het "Jedburgh-team" en de radiotelegrafist  Jaap Beekman van het
BBO nauw contact met de Inlichtingengroep Oost en de agent Buunk.

Zoals  op  landelijk  niveau  het  geval  was  had  ook de  coördinatie  van  het  Nederlands  verzet in  Twente en
Overijssel hoge prioriteit. Het was er bij de Nederlandse regering in Londen alles aan gelegen om het verzet in
Twente en omgeving samen te voegen tot de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). In Twente kwam als gevolg van
de tegenstrijdige karakters tussen Evert Lancker, de leider van de Twentse Brigade van de RVV, en Johannes ter
Horst (1913-1944), de leider van de Knokploegen in Twente, deze samenwerking moeizaam van de grond. De
majoor Brinkgreve stak veel energie in het organiseren van besprekingen en “praatsessies” om de verzetsgroepen
in Twente te bundelen en de staf van de Twentse Knokploegen en de Twentse Brigade van de RVV te integreren
in  de staf  van  het  Rayon  van de  Binnenlandse  Strijdkrachten.  Na de  dood van  Johannes  ter  Horst,  op  22
september 1944, nam Cor Hilbrink (1918-1973) de leiding over de Twentse Knokploegen tijdelijk over. Onder
zijn leiding verbeterde de samenwerking tussen de KP en de RVV en kreeg de nieuwe staf van het BS-rayon
Twente gestalte. Lancker werd commandant van het BS District Salland. De medewerkers van de verzetsgroepen
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in “het veld” merkten van deze reorganisatie in de topleiding bijna niets. Door de grote mate van veiligheid die
Lancker  betrachtte  waren  er  maar  weinig  verzetsmensen  die  Lancker  ooit  in  levende  lijve  hadden  gezien.
Lancker gaf leiding op afstand hetgeen inhield dat zijn ondercommandanten een grote vrijheid van handelen
hadden en dat hij zich niet met hun interne zaken bemoeide.

Begin november 1944 kregen Frits Hazelhoff en Ben Buunk hun handen vol aan de opvang en de begeleiding
van  een  Special  Air  Service (SAS)  detachement.  De  groep  bestond  uit  vijf  Belgische  militairen  en  een
Nederlander.  Het  waren  de  sergeant  Siffert,  de  korporaals  Levaux,  Heylen  en  De  Moor  samen  met  hun
Nederlandse collega Blatt. Hun commandant was de Belgische luitenant Emile Debefve (codenaam; Macbeff).
De groep was in het kader van de Operatie Market Garden op dinsdag 26 september 1944 bij het Drentse Orvelte
afgeworpen.  Door  het  mislukken  van  de  Operatie  Market  Garden  werd  hun  guerrillaopdracht  geannuleerd.
Tijdens een vuurgevecht met de Duitsers waren ze hun uitrusting, wapens en radio zend ontvanger kwijt geraakt.
Door de bemiddeling van Frits Hazelhoff kregen de militairen een tijdelijk onderduikadres in een boerderij bij
Ormel te Bruinehaar en in Vroomshoop. Via de bemiddeling van Buunk werden de leden van het detachement
door het BI van een nieuwe uitrusting, wapens en een radio zend ontvanger voorzien. Als tegenprestatie was de
radiotelegrafist  van  de  groep  behulpzaam  om  vanaf  15  november  1944,  ongeveer  drie  weken  lang,  de
inlichtingen  die  door  het  Inlichtingencentrum  Oost  werden  aangeleverd  door  te  seinen  naar  de  militaire
autoriteiten in Londen en Eindhoven. De leden van de SAS eenheid zorgden voor de nodige onrust. Het waren
commando’s die gevechtskleding droegen. Terwijl de agenten van het BI en het BBO er de voorkeur aan gaven
om zich zo onopvallend mogelijk tussen de burgerij te bewegen.

Vanaf 8 november 1944 sloeg voor de Radiodienst van de Raad van Verzet het noodlot toe. Jan Thijssen en D.
Eskes werden door de SD gearresteerd. D.Eskes werd in een “spitterskamp” nabij  Zevenaar tewerkgesteld. F.
van der Laaken nam tijdelijk de leiding over de Radiodienst over. Van der Laaken besloot vanaf dat moment de
Zendgroep  Oost  met  personeel  en  materieel  te  ondersteunen.  Zo  verplaatste  hij  radiotelegrafisten  en  radio
zendapparatuur van het Westen van het land naar het Oosten.

Een gevaarlijke periode brak aan toen op 13 november 1944 de SS-Werfer-Abteilung 500 in Overijssel een V2-
raketlanceerbasis inrichtte. In de periode 19 november 1944 tot 28 maart 1945 werden er door de eenheid vanuit
lanceerplaatsen in de omgeving van  Hellendoorn en  Dalfsen V2-raketten afgevuurd op allerlei voorkomende
geallieerde doelen. De voornaamste doelen die onder vuur werden genomen waren; de Haven van Antwerpen en
de brug in Remagen in Duitsland.

Op 18 november 1944 werd bij toeval John Austin, de radiotelegrafist van het “Jedburgh-team” in Luttenberg
gearresteerd. D.Eskes kreeg de kans om uit het “Spitterskamp” te ontsnappen. Na zijn terugkeer werd Eskes
hoofd van de Radiodienst van de Raad van Verzet. Ook hij gaf bij de steunverlening een hoge prioriteit aan de
Zendgroep  Oost.  Vanaf  9  februari  1945  werd  de  Radiodienst  van  de  Raad  van  Verzet  door  een  golf  van
arrestaties getroffen. In een boerderij in Hardenberg werd door de SD een radiozendontvanger van de Zendgroep
Oost uitgepeild. De in de boerderij werkzame leden van de Radiodienst waaronder F. van der Laaken, Prenger en
het hoofd van de Radiodienst D. Eskes werden gearresteerd en onmiddellijk overgebracht naar het SD-kantoor
aan  de  Bornestraat  in  Almelo.  Diezelfde  dag  werd  ook  de  huisarts  Post,  een  verbindingsman  van  het
Inlichtingencentrum Oost, in zijn woning te Bergentheim gearresteerd.

Als gevolg van de eerdere arrestaties werd het net rond de Zendgroep Oost en het Inlichtingencentrum Oost door
de Duitsers snel aangetrokken. Op 10 februari  1945 deed de SD een inval in het huis van dokter Oskam, in
Vroomshoop.  Buunk,  Oskam  en  Bergsteyn,  een  van  de  leiders  van  het  Inlichtingencentrum  Oost,  werden
gevangengenomen en in de gevangenis in Almelo vastgezet. Oskam werd gevangengenomen omdat hij aan een
agent  van  het  BI  onderdak  had  verleend.  Oskam  werd  in  de  gevangenis  als  gevangenisarts  ingezet.  Hij
behandelde de verwondingen van de gevangenen nadat zij door de SD waren verhoord. Na de arrestatie van
Buunk  werd  zijn  werk  bij  de  Zendgroep  Oost  en  het  Inlichtingencentrum  Oost  door  zijn  collega’s  Karel
Christiaan Mooiweer, Pieter Bouman (1924-1997) en Menco Rein Mulder (1923-1945) voortgezet. De SD pakte
door.  Op 10 februari  1945 troffen  de leden van de SD bij  een landbouwer  in  Daarlerveen de andere  zend
ontvanger van de Zendgroep Oost aan. Ofschoon op dat tijdstip zou worden geseind was het apparaat op dat
moment onbemand. De landbouwer werd meegenomen naar  Almelo. In  de volgende dagen werden nog zes
andere  medewerkers  van  de  Zendgroep  Oost  en  het  Inlichtingencentrum  Oost  in  Almelo  in  het  Huis  van
Bewaring opgesloten.  In  februari  1945 gingen er  niet  minder dan vijf zenders  verloren.  Drie zenders in het
westen van het land, een op de Veluwe en een in Overijssel. De agenten Jaap Beekman, Hinderink, Luykenaar
en Brinkgreve wisten de dans te ontspringen. Ze doken onder. Ruim voor de arrestatiegolf was Olmsted door de
vijandelijke linies naar bevrijd Nederland gevlucht. Hij ging bij de militaire autoriteiten rapport uitbrengen over
de aanwezigheid en plaats van de Duitse troepen.

Op 11 februari 1945 kwamen Evert Lancker en zijn koerierster Ria Hermans aan bij het huis van Nieuwboer in
Hoge Hexel. In het huis was sinds september 1944 het hoofdkwartier van het BS-District  Salland gehuisvest.
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Even later stopte er een dienstauto van de SD voor de deur van het huis. Vier gewapende leden van de SD
stapten uit. Het waren de Duitser Büchner en de Nederlanders Blankensteijn, Rutgers en Veefkind. Veefkind
nam meester Nieuwboer, het hoofd van de Openbare School in Hoge Hexel, een verhoor af. Uit de wijze van
verhoor kon worden afgeleid dat de SD-beambten op zoek waren naar verborgen wapens. Daarnaast hadden ze
het vermoeden dat in het huis illegaal werk werd verricht. Ze hielden een huiszoeking. Op dat moment zagen ze
dat zich in de aangrenzende kamer meerdere mensen bevonden. Het waren Evert Lancker en zijn koerierster Ria
Hermans,  mevrouw  Nieuwboer,  haar  zoon  Ton  Nieuwboer,  haar  dochters  en  Leo  Blomkowski,  een
ondergedoken  Duitse  deserteur.  De  mensen  moesten  hun  persoonsbewijs  laten  zien.  De  controle  van  het
persoonsbewijs leverde niets op. De jassen aan de kapstok werden onderzocht op wapens. Het doorzoeken van
de kleding bracht een gummistok aan het licht. Doordat Nieuwboer plotseling de gewichten van de gangklok
optrok, hetgeen nogal een ratelend geluid maakte werd de SD-beambte afgeleid. Bij het fouilleren sloeg hij bij
toeval de jas van Lancker over. Hij zag zodoende het pistool over het hoofd dat in de jaszak van Lancker zat.

Daarna kregen Lancker, Tom en Leo de opdracht om mee te gaan naar het Bureau van de SD in Almelo. Ze
trokken hun jas aan. Lancker had al gauw zijn wapen teruggevonden en na de situatie te hebben overzien, schoot
hij Büchner en Blankensteijn, de twee SD-beambten die het dichtst bij de voordeur stonden neer. Vervolgens
vluchtte hij via de achterdeur naar buiten. Veefkind en Rutgers zetten de achtervolging in. Er werd op Lancker
geschoten. Lancker werd door twee kogels dodelijk getroffen. In het Hexeler Flier achter de woning van de
gebroeders Meijer op de Braambelt stierf Lancker. Volgens sommige bronnen heeft hij zich toen door het hoofd
geschoten omdat hij niet in handen van de Duitsers wilde vallen. Door andere bronnen werd dit voorval niet
bevestigd. Wel echter door de Historische Kring Wederden in zijn historisch magazine "WederAardigheden"
(nummer 50, augustus 2012). In het artikel "Eindelijk zekerheid over dood kapitein Lancker", schrijft de heer A.
Palthe dat de Wierdense historische kring twee foto's in bezit heeft van een dode Lancker. De ooggetuige die
Lancker destijds moest vervoeren verklaart dat hij een klein gaatje (inschot) aan de voorkant van de hals had
gezien en aan z'n achterhoofd een grote wond (uitschot). Daarmee is de zelfmoord bewezen.

De mensen die in  de woning achterbleven  sloegen op de vlucht.  Toen Veefkind  en Rutgers  bij  de woning
terugkwamen namen zij hun dode en gewonde collega mee naar  Almelo. Even later arriveerde in Hoge Hexel
een SD-Kommando. De leden van het Kommando plunderden het huis van meester Nieuwboer en ze staken het
vervolgens in brand. Een inwoner van Wierden, die met de zaak niets te maken had, werd twee dagen later als
represaille in de Bornestraat in Almelo doodgeschoten.

Na de dood van Lancker werd Herman Doppen commandant van het BS District  Salland. Hij verplaatste het
hoofdkwartier van het BS District Salland over naar  Heeten. Vanaf 24 februari 1945 zetten de agenten  Karel
Christiaan Mooiweer (1923-1971),  Pieter Bouman (1924-1997) en  Menco Rein Mulder (1923-1945) het werk
van de agent Buunk voort. Op 5 maart 1945 werd majoor Brinkgreve bij toeval in Losser gearresteerd. Hij trok
zijn pistool en tijdens het vuurgevecht dat volgde werd Brinkgreve door de Duitsers gedood. Jan Thijssen werd
samen  met  honderd  zestien  gevangenen,  waaronder  een  tiental  medewerkers  van  de  Radiodienst  en  de
Zendgroep Oost, op 8 maart 1945 bij de “Woeste Hoeve” op de weg naar Apeldoorn gefusilleerd. Medio maart
1945 werd Buunk door de SD overgebracht naar het Huis van Bewaring in Zwolle. Op 4 april 1945 werd Buunk,
aan de Geldersedijk in  Hattem, samen met nog vijf  andere  verzetsstrijders  waaronder D. Eskes,  F.  van der
Laaken en John Austin voor het vuurpeloton gezet en gefusilleerd.

Onderscheidingen en eerbetoon

 De Bronzen Leeuw, KB nr.17 van 5 december 1952 (postuum)

 Het Bronzen Kruis, KB nr.14 van 4 januari 1949 (postuum)

 Certificate of Commendation (GB) van 2 april 1946.

 In 1996 werd de naam van Lancker verbonden aan de Scouting Lancker Groep. 

 In  Wierden werd in 1948 ter nagedachtenis aan de Commandant van het BS District  Salland Lancker
een monument opgericht. 

 In Hattem aan de Geldersedijk werd rond 1948 ter nagedachtenis aan mensen waarmee A.F. Lancker tot
aan zijn dood nauw had samengewerkt, J.P. Austin, G.B. Buunk, D. Eskes en F. van der Laaken, een
monument opgericht. 
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Op 23 september 1944 storte een Lancaster bommenwerper MK I P for Peter ME 732 van No. 61
Squadron RAF omstreeks 23.00 uur ( brandend ) neer in de Hofkampstraat te Almelo. Het toestel zou
zijn  opgestegen  van  de  basis  Skellingthorpe  voor  een  aanval  op  het  Ruhrgebied.  Zes
bemanningsleden kwamen om en liggen begraven op de algemene begraafplaats. De zevende vlieger
werd die nacht met verbrande handen gevangen genomen en afgevoerd naar het ziekenhuis. Onder
de bevolking vielen 6 slachtoffers, enkele huizen en een school werden verwoest. De foto toont de
"noseart" van de Lancaster in kwestie.

Het erve Stokkeler
’t Stokkeler was van oorsprong een borgmansgoed waarvan de bewoner zich verplichtte om de heer van Almelo
bij te staan tijdens krijgshandelingen. In 1653 komen we nog een jonker Funke op het Stokkeler tegen wiens
vermogen  op  dat  moment  bedroeg  drieduizend  gulden.  
Het Stokkeler en het Vonkenhuis vormden oorspronkelijk één erf onder de naam Stokkeler dat al wordt genoemd
in 1488. Het oorspronkelijke erve Stokkeler is, nadat het in handen was gekomen van de familie Vonke (ook
Funcke),  ook Vonkenhuis  genoemd (eind 16e,  begin  17e eeuw).  Het  erve  wordt  daarop in  tweeen gesplitst,
waarvan de ene helft meestal Stokkeler wordt genoemd, terwijl de andere helft de naam het Vonkenhuis krijgt.
Een mogelijke eerdere afsplitsing is de katerstede Stokkeler. De helft van het erve Stokkeler is door de heer van
Almelo in 1713 gekocht van enkele leden van het Almelose burgemeestersgeslacht Swam, terwijl de overige
helft in het bezit van Swam bleef. In 1784 heeft de heer van Almelo zijn aandeel in dit erve weer verkocht. Het is
niet duidelijk of deze verdeling een feitelijke splitsing van het erve inhield of slechts het gemeenschappelijke
eigendom  van  een  door  een  pachter  gebruikt  erve.  Aan  het  Stokkeler  was  vroeger  ook het  visrecht  in  de
Weezebeek verbonden. De boerderij bezat een onderschoer met hoekschotten. In het begin van de twintigste
eeuw was het Stokkeler eigendom van de familie Bavink ten Cate, die het dan verkoopt aan boer Uilenreef. Deze
heeft  het niet lang in bezit gehad want in 1918 bouwt boer Coster er een dwarshuis voor. In 2008 werd de
boerderij ingrijpend verbouwd en heeft tegenwoordig geen agrarische functie meer. 
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Nieuwe natuur
In de beeldende kunst heeft Kandinsky grondig geanalyseerd hoe een lijn tot stand komt en hoe lijnen, punten en
vlekken op elkaar inwerken, zwart-wit en in kleuren. Bij het herontwerpen van de meer natuurlijke Regge is zijn
compositieleer  toegepast:  individuele  bomen  en  bomenrijen,  hoofdstroom  en  nevengeulen,  weides  en
moerasvlaktes,  bruggen en  wegen,  paden en  stuwen,  alles  telt  mee in  de  compositie  van het  landschap als
kunstwerk, en alles heeft betekenis.
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Enter is een dorp waar veel schippers woonden. De Entergraven is een waterloop in de Voormors, het natte
gebied tussen dorp en Regge, waar vroeger de grote en kleine werf lagen. Een gebied voor het verwateren van
bomen en waar de zompen gebouwd en onderhouden werden. De Entergraven heeft geen verbinding meer met
de Lee, die weer is aangesloten op de Regge. Daarom kan de zomp, gebouwd op de nieuwe werf, weer varen op
de Regge.

Zomer en winter is er weer water in de Regge. Dat komt dankzij de stuwen en een verdiepte en gekanaliseerde
bedding binnen een bedijking. Maar in zo’n rivier kan geen zomp meer varen. Verrassend is dat wat verstandige
beslissingen  leken,  gemaakt  tussen  1850 en  1960,  om bevaarbaarheid,  de  veiligheid  van  het  gebied  en  de
mogelijkheden voor de landbouw te waarborgen, dat niet bleken te zijn. Kanalisering, bedijking en verdieping
leidden  tot  grotere  veiligheidsproblemen  benedenstrooms  en  verdroging  van  de  natuur.  Op  nationaal  en
internationaal is gewerkt aan een fundamentele herziening van het watersysteem. De Regge wordt omgevormd
tot een meer natuurlijke, dynamische stromende laaglandrivier.

De natuurlijke inrichting van de Regge gaat gepaard met het creëren van nieuwe natuur. Door een ecologische
verbindingszone  aan  te  leggen  is  het  mogelijk  om onderlinge  samenhang van  natuurgebieden  te  realiseren.
Hierdoor  kunnen  planten  en  dieren  zich  verspreiden.  Daarnaast  wordt  ook  ruimte  gecreëerd  voor  een
levensvatbare en rendabele landbouw rond het Reggedal. De natuurlijke inrichting van de Regge geeft tevens
een impuls aan recreatie en toerisme in de gemeenten waar de Regge stroomt. Ook worden plannen gemaakt
voor wonen aan het water en beleving van water in stedelijk gebied.

Nederland heeft geen traditie van ruïnes, van follies. Wat overbodig is wordt opgeruimd, wat geen functie heeft
verdwijnt.  In  de  Romantiek  en  later  het  Neoclassicisme  werden  bouwsels  toegevoegd  aan  ontworpen
landschappen om de dramatiek van de natuur te vergroten, de spanning tussen cultuur en natuur werd zichtbaar
gemaakt middels ruïnes, kunstmatige ruïnes, die in materiaal en detaillering teruggrepen op Middeleeuwen of
Griekse-Romeinse bouwkunst. In de twintigste eeuw hebben kunst en architectuur weer de deur geopend voor de
follie, nu als vraagteken, een ‘nutteloos construct’ stelt in het contrast met haar omgeving een vraag aan onze
cultuur.  Door de stuw van de Entergraven te behouden ontstaat  een disfunctioneel  bouwwerk  in een steeds
natuurlijker wordend landschap. Het is een echte ruïne en een moderne follie in één, het zal steeds nadrukkelijke
een tegenstelling met haar omgeving worden: een werk dat vragen oproept bij bezoekers.  Belangrijk bij het
denken over de stuw is je te realiseren dat de locatie van de stuw ten opzichte van de Regge verandert als de
nieuwe Regge klaar is. Nu ligt de stuw in de Entergraven ten zuiden van de Regge. Straks ligt de stuw ten
noorden van de Regge, op een hoogte die ligt tussen oude (bij hoog water meestromende) bedding en de nieuwe
beding.

De betonnen keerwanden van de nieuwe stuw, waarin een klep die de waterstand regelt,  zijn boven het maaiveld
doorgetrokken. Staand op de nieuwe stuw zie je dat de vorm hetzelfde is aan de follie, een paar honderd meter
verderop. Door het optrekken van deze betonwanden en de hellende vormen van de zomp is ook de nieuwe stuw
een prettige plek om even te zitten, met ruim zicht op de omgeving en van dichtbij op de vistrap.  

Het waterschap heeft overeenstemming bereikt met het bestuur van de Enterse Zomp over de bevaarbaarheid van
de Regge ter plekke van de stuw bij Exoo. Uitgangspunt is dat de Regge gaat meanderen en dat er een oplossing
wordt  gezocht  om het waterpeil  op ene voldoende niveau voor de zomp te houden.  De bestaande stuw zal
verdwijnen en een moderne stuw zal hiervoor in de plaats komen.

Langs  de  Elsgraven  en  Entergraven  zijn  natuurvriendelijke  oevers  gekomen.  Er  zijn  twee  nieuwe  stuwen
geplaatst en vier vispassages (vistrappen).

De nieuwe natuur  langs  de  zuidrand van  het  Mokkelengoor  is  ingericht.  De percelen  tussen  het  bestaande
reservaat en het zandpad zijn onder handen genomen en er zijn bloemrijke graslanden ontstaan. Op het zandpad
is een fietspad aangelegd. De oorspronkelijke contouren van de moerassige laagte zijn hersteld. Er zijn natte
kruidenrijke graslandvegetaties ontstaan. Er is langs de Doorbraak aan de noordzijde van het Mokkelengoor een
aaneengesloten natuurgebied ontstaan.

Houtwallen en singels, hoogstamboomgaarden en kikkerpoelen; het zijn elementen die horen bij het Twentse
landschap. Dit landschap is door de eeuwen heen ontstaan. Vaak door een wisselwerking tussen mens en natuur.
De elementen in het landschap vertellen het verhaal van onze geschiedenis. Maar in de afgelopen eeuw is het
aantal elementen sterk verminderd of in kwaliteit achteruit gegaan. Provincie, gemeenten, bedrijfsleven, boeren
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en particulieren hebben hun krachten gebundeld om het unieke landschap te behouden voor de toekomst. Er zijn
bomen geplant, vaak is hierbij aangesloten op al bestaande rijen bomen langs de weg. Zo worden de lijnen in het
landschap  langer.  De  landschapsstructuur  wordt  daardoor  duidelijker  zichtbaar.  Er  zijn  bomen  geplant  aan
Achteresweg, Stokreefsweg, Ypeloweg, Rondweg en Bornerbroekseweg.

Twentse Ambassade wil vanuit Amsterdam 
aantonen dat regio veel te bieden heeft

Zes jaar na het ontstaan van het idee is afgelopen vrijdag het bordje ‘Twentse Ambassade’ op een monumentaal
pand aan de Herengracht in Amsterdam aangebracht. Vanuit een zestal aaneengesloten panden in het luxueuze
bedrijfsverzamelgebouw De Bary kunnen ondernemers en bestuurders uit Twente netwerken en zakendoen met
collega’s uit de Randstad. 

Eerdere pogingen om een pand te kopen zijn niet gelukt. Met de huur van een pand in de zogenoemde 'Gouden

Bocht' aan de Herengracht kan de ambassade van start op een A-locatie.

De Twentse Ambassade heeft een onderkomen gevonden in Amsterdam. In een bedrijfsverzamelgebouw van zes

grachtenpanden huurt de ambassade verschillende ruimtes.

Al  zes  jaar  praten  de  Enschedeërs  De  Vries  en  Dieleman  over  een  vooruitgeschoven  Twentse  post  in

Amsterdam.  Met  die  ambassade  willen  ze  als  Twentse  ondernemers  contacten  leggen  met  ondernemers  in

Amsterdam en de Randstad.

Dat mislukte doordat de koop van het beoogde pand, een klooster op de Wallen, op het laatste moment niet

doorging.  Als compromis organiseerden de initiatiefnemers  van de Twentse Ambassade bijeenkomsten voor

Twentse en Amsterdamse ondernemers op andere plekken in de stad. "Maar dat heeft niet goed uitgepakt. Er is

ook behoefte aan andere ontmoetingsruimte of tijdelijke kantoorruimte", aldus De Vries.

Hij is ervan overtuigd dat dit nu slaagt. "Er zijn zo ontzettend veel mensen in Amsterdam die iets met Twente

hebben, er vandaan komen of er gestudeerd hebben." Die mensen kunnen net als Twentse bedrijven lid van de

ambassade worden en aanspraak maken op plekken, andere faciliteiten en symposia bijwonen.

Ook  heeft  De  Vries  inmiddels  contacten  met  de  Amerikaanse  Kamer  van  Koophandel  om  Amerikaanse

bedrijven via de Twentse Ambassade voor Twente te interesseren. "In een pril stadium nog."

De ambassade gaat uit van drie pijlers die Twente en de Twentse economie en bedrijvigheid in de schijnwerpers
moeten plaatsen in de hoofdstad: zakendoen/netwerken, pleasure en de promotie van Twente in brede zin. „We
willen hier uitdragen dat er in Twente veel moois gebeurt”, zegt Danny de Vries. De Twentse Ambassade wil het
belang van Twente onder de aandacht brengen bij ondernemers in Amsterdam.

De  Vries,  communicatiestrateeg,  is  met  zijn  bureau  Albers  De  Vries  en  ondernemer  Rob  Dieleman
initiatiefnemer van de Twentse Ambassade. Ondernemers en bestuurders dienen lid te zijn van de ambassade,
individueel  of  in  collectief  verband.  De  leden  krijgen,  afhankelijk  van  het  type  lidmaatschap,  toegang  tot
flexwerk- en vergaderplekken, een maandelijkse netwerkborrel en daarnaast worden er festiviteiten en symposia
georganiseerd.

Tegelijkertijd wil het ook op toeristisch gebied fungeren als Twente Promotor. "Waarom zouden toeristen vier
uur rondrijden, terwijl  ze in twee uur in Twente zijn.  Zo'n  bustoer  willen we ook mogelijk  maken.  Of een
rondvaart  door de grachten langs bedrijven die aan Twentse gelieerd zijn of met Twentse ondernemers."  De
Vries: „Amsterdam trekt jaarlijks zeven miljoen toeristen. Die moet je in staat stellen om ook de countryside van
Nederland, Twente dus, te bezoeken. ’s Ochtends met een bus naar Twente, ’s avonds of later terug. Die twee
uur rijden stelt voor buitenlanders niks voor.” Bron: Tubantia en RTV Oost.
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Ter Harmsel 

De naam ter Harmsel komt van het erve Hermsel. In 1602 is het Hermsel negen mud groot.. Het Hermsel stond
achter de hervormde kerk op de hoek Werfstraat  waar nu drie erven staan, waaronder Jais Hinnen Ab en het
Maskopshoes. Later stond op deze plaats het erve Borgerink. Men denkt ook wel dat het erve Hermsel en het
erve Borgerink het zelfde zijn geweest. 

In 1993 was de inventarisatie van het omvangrijke archief van het huis Almelo voltooid. Hiermee kwam een
rijke bron beschikbaar voor historici en genealogen. Verrassend genoeg had het archief ook voor Enter enkele
bijzondere  gegevens  in  petto.
Uit de oudste akten van het archief blijkt dat er aan het begin van de veertiende eeuw een heus riddergeslacht in
Enter woonde. In die tijd werden koop en verkoop van onroerend goed, erfeniskwesties en dergelijke vaak door
kloosterlingen, die de schrijfkunst meester waren, op schrift gesteld. Als getuigen werden door de heren van
Almelo  ridders  en  knapen  uit  de  omgeving  uitgenodigd,  die  borgmannen  waren  van  het  kasteel  Almelo.
Borgmannen  speelden  een  bijzondere  rol  bij  de  verdediging  van  het  kasteel  van  hun  heer.  Oorspronkelijk
moesten ze bij of in het kasteel wonen. In een akte uit het jaar 1308 komen de namen voor van de knapen
Hermannus de Enthere en Theodoricus de Enthere. Na 1350 lezen we niets meer over dit geslacht. De heren Van
Enthere stichtten in deze tijd waarschijnlijk de kapel gewijd aan de H. Antonius Abt in hun woonplaats.

Het archief van de bisschop van Utrecht vertelt meer over de mogelijke woonplaats van deze ridders in Enter.
Het leenregister rept in 1382 van het Hermanshuys of Hermannishus in Enter. Hermannus was de laatst bekende
telg uit het geslacht van Enthere. Het is zeer waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met het huis van het
geslacht  van  Enthere.
In 1382 was Albert van den Reve, verwant aan de graven van Almelo was, beleend met het Hermannishus.
Adellijke huizen die goederen in leen hadden van de bisschop van Utrecht gaven deze soms weer in onderleen
uit aan pachters van hun bezittingen. Particuliere leenkamers werden dit genoemd. In het archief van het huis
Vilsteren werden ook enige boekjes gevonden met de administratie van de leenkamer van het Hermshuis in
Enter.  De naam van het Hermannishuis is in de loop der eeuwen veranderd van Hermsele en Hermshuis in
Harmsel.

Het erve Hermsel stond achter de hervormde kerk en was als enige begunstigd met een dubbele waar of aandeel
in de marke Enter. Hieruit blijkt ook weer een bijzondere status vanuit het verleden. De plek achter de coöperatie
werd vroeger 'De Berg' (Borg?) genoemd en de gorens (tuingronden) daar de 'Berggorens'.

In de archieven staat vermeld dat het erve Hermsel ook wel het Hermanshuys wordt genoemd en dat het een leen
was  van de bisschop van Utrecht. Dat was in de tijd dat Enter hoorde bij de gemeente Rijssen.  Het erf werd
verkocht aan de oud-burgemeester van Zwolle, genaamd Warner Hoefslag op 11 februari 1687. Hij kocht het
erve Hermsel van Gerhard van Laar tot Honloo. Gerhardus Helmigh werd de voogd van  Warnerus Hoefslagh,
die toen nog niet volwassen, dus wilsbekwaam wasg, na de dood van zijn vader Joan Arnold Hoefslagh. Op 24
april 1762 werd "het erve en goed Hermsel of Hermanshuis in Enter" op verzoek van dr. Arnold Jan Helmich en
krachtens besluit van Ridderschap en Steden van 15 maart 1762 uit het leenverband ontslagen in ruil tegen nr.
587 (Klein Letink of Wolters te Elsen), onder voorwaarde, dat de achterlenen van Hermanshuis, in het bijzonder
de "Lutttikenhof toe Gietmen" en Katenstienden over Herman Wessels goed in het vervolg zouden gelden als
achterlenen van Klein Leting.

In dienstmansstad : Hermanshuys to Enther ende Ludolvinc to Enther, dat Catteler ende dien thienden over die
Eze to Enther, smal ende grof.

Dat erve toe Harmenshuys voer een Stichtes leen van Utrecht, in der buerschap toe Enter in den kerspel van
Rysen, mit alle synen tobehoer. Item Kattelaer, gelegen in derselver buerschap ende kerspel voirseit mit alle
synen toebehoer.

Gerhard  van  Laar  tot  Honloo  na  de  dood  van  zijn  moeder  Seina  van  der  Beek.
1687 feb 11 (OF fol 239v) Warner Hoefslag, oud-burgemeester van Zwol, als koper na opdracht door Gerhard
van  Laar  tot  Honloo  en  Barlo  en  zijn  vrouw  Anna  Margareta  Olimath.
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* Het erve ende goed Hermenshuis of Hermsele met alle syn regt en geregtigheid, vrij van alle uitgaande rente,
thinsen of  anders,  zodanig als hetzelve in de buirschap Enter,  gerigte van Kedingen gelegen,  met dan nog
twintig manschappen, als het erve Bekmannink en het erve Velthof in het gerigte van Ootmarssum, elk voor twie
manschappen, ende de vordere ingevolge koopcedulle in dato den 28 mey 1686 genomineert, de provincie van
Overyssel leenroerig.

Jais Hin’n
Als Entersen deze naam lezen zullen hun gedachten in de eerste plaats gaan naar het vroegere winkeltje in potten
en pannen direct achter de hervormde kerk. De winkel van” Jaishin’n-Ab”.

Waar kwam deze naam vandaan?. De plaats waar de boerderij is gebouwd was  in de achttiende eeuw grond van
het erve Hermsel,  dat  daarnaast  lag.  Dit  oude uit  de veertiende eeuw stammende erve is  in 1762 openbaar
verkocht door de eigenaar Helmigh.  Het boerenhuis werd gekocht door de toenmalige pachter Gerrit Harmsel.
De grond ernaast, met daarop een volle waar in de Enterse marke, kocht Hendrik de Wilde.

Hendrik de Wilde had een zoon Jannes, die in de wandeling Jasse genoemd werd. Deze Jasse,  geboren in 1733,
 heeft meer dan veertig jaar functies vervuld in het markebestuur van Enter. Van hem kwam de naam Jassen-
Hinne,  Jannes  van  Hendrik  de  Wilde,  later  verbasterd  tot  Jais-Hin’n.  De  familie  De  Wilde  was  vaak  in
rechtzaken verwikkeld die de schipperij betroffen. Misschien is dit wel de oorzaak dat er zoveel papieren in de
familie bewaard zijn gebleven.

Jas de Wilde overleed in 1830 op 96 jarige leeftijd. In zijn testament had hij vast laten leggen dat zijn dochter,
die hem al dertig jaar verzorgd had, zeshonderd gulden zou krijgen, zijnde dertig jaar  ’meidenloon’ à twintig
gulden per jaar. Een opmerkelijke transactie in de papieren van De Wilde komen we tegen in 1860. Van een stuk
grond gelegen ’aan de Hamberg’ wordt het recht van uitgraving van klei of leem verkocht aan Willem Struik,
steenbakker uit Rijssen. Het is een stuk grond van zesenvijftig are. Van iedere twee are waarin zich tenminste
drie Amsterdamse voeten klei of leem bevindt wordt honderdvijfentwintig gulden betaald. De uitgraving moet
binnen vier jaar worden gedaan. Daarna moet het land geёgaliseerd worden en geschikt gemaakt worden voor
bouwland. Als onder het hele stuk grond voldoende leem zit levert dat vijfendertighonderd gulden op en blijft de
grond eigendom. 

Hendrik de Wilde, de zoon van Jasse, zet het schippersvak voort en diens zoon Jan neemt het weer van hem
over. Maar als in 1875 Willem ter Steege trouwt met Janna de Wilde en bij zijn schoonouders in gaat wonen is
zijn schoonvader al geen schipper meer. Willem ter Steege is schipper en vaart in maatschap met zijn vader en
zo blijft de schipperij toch nog in de familie. De zoons van Willem zoeken ander werk  en de zomp van Willem
belandt in onderdelen op de zolder. De jongste zoon Albert Jan ter Steege trouwt in 1920 met Gerritdina Klein
Nagelvoort.  Albert Jan is metselaar en zijn vrouw melkt de koeien. Hij heeft nog meegeholpen met de bouw van
het station in 1910. Begin jaren dertig wordt Albert Jan ziek. Hij mag niet meer metselen en is genoodzaakt een
ander beroep te kiezen. Hij koopt voor tachtig gulden een paard en een wagen voor achtentwintig gulden en trekt
beladen met potten en pannen de boer op.  Als in 1932  zijn ouders overlijden wordt een deel van de boerderij
verbouwt tot winkeltje in potten en pannen. Hij  krijgt in Enter al snel de naam ’Schörter-Ab’ of ’Blik-Ab’.    

De oorlog legt de handel een beetje stil en er worden onderduikers in huis verborgen. De laatste tijd van de
oorlog had hij een wit kleed op de kar met een rood kruis om aanvallen van Britse jagers te voorkomen. Als
Albert met zijn venterskar in het buitengebied bij een boerderij kwam en zijn handelswaar aanprees was een
vaste standaardzin van hem: ’Moader meanske Mina (of Dina) muste nog een pötje vuur de lange nachte?’. En
nog een anekdote. Hij kwam ook altijd met zijn wagen bij het zusterklooster Heekeren in Goor. Daar kwam
steeds dezelfde zuster bij de wagen om iets te kopen. Toen er op zekere dag een andere zuster bij de wagen
kwam vroeg Albert of er iets was met de andere zuster. ’Oh nee,’ zo luidde het antwoord, ’maar zij is moeder
geworden’. ’Oh, dan heb ik nog iets voor de kleine bij me’, antwoordde Albert Jan.   Toen zijn zoons in de zaak
kwamen  werden  er  veel  markten  bezocht  en  groeide  de  zaak  snel.  Jaishin’n-Ab  overleed  in  1972  op
negenenzeventigjarige leeftijd. Bron: Johan Altena.

Huis Weleveld, Zenderen
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Het huis Weleveld, ooit één van de machtigste havezaten van Twente, bestond van 1300 tot de sloop in 1804.
Het  was  strategisch  gelegen  bij  de  kruising  van  de  grote  handelsweg  Utrecht-Deventer-Osnabrück  met  de
Bornsche Beek in Zenderen. De wegtol en de watertol waren eeuwenlang belangrijke bronnen van inkomsten
voor de eigenaren van Weleveld. Bij opgravingen in 1964 en 1985 kwam een deel van de havezate weer boven
water. De grootte van het huis was vergelijkbaar met die van de havezate Herinckhave bij Fleringen. In 1994
werd de binnenste gracht hersteld, waardoor nu weer te zien is waar het huis heeft gestaan.

In de oudst bewaarde leenakte van 1353 bevestigt Johan (I) van Weleveld door zijn heer Johan (III) van Ruinen
beleend te zijn met de Hof to Welvelde en zes andere goederen in Sindron (Zenderen), namelijk Luttik Hulscher,
Storksel, Bekman, De Haar, Bartelink en Veldhuis. Hoe de heren van het Drentse Ruinen in het bezit van deze
Twentse goederen kwamen, is niet met zekerheid bekend.

Godefridus de Welefelde,  genoemd in 1244, is de eerste bekende bezitter van het goed. Misschien was zijn
dochter getrouwd met Mewekien (Bartholomeus) van Ruinen. Rond 1300 verdeelden zij de Ruinense goederen
onder hun vier zonen. De tweede zoon, Otto, kreeg in achterleen de Twentse bezittingen, waaronder het goed
Weleveld. Zijn zonen Bernard en Otto bouwden daar in 1300 het eerste huis en noemden zich daarna naar het
goed  Van  Weleveld.  De  zes  generaties  die  hier  woonden,  speelden  in  de  14de  en  de  15de  eeuw  (de  late
Middeleeuwen)  een voorname rol  in Twente.  Bernards  zoon Johan I  van Weleveld figureerde in het  eerder
genoemde document uit 1353. Otto III, zoon van Johan I, verwierf veel aanzien en bezit. Hij nam rond 1420 het
initiatief het oude romaanse parochiekerkje van Borne te vervangen door de huidige Oude Kerk. Ook zijn zoon
Johan II was een welgesteld man: in 1437 leende hij de bisschop van Utrecht een aanzienlijk bedrag en kreeg
daarvoor de stad Enschede in onderpand. Hij was, met zijn zoon Gert, ook de belangrijkste financier van de
voltooiing van de Oude Kerk, die rond 1482 werd ingewijd. Met het overlijden van Johan III in 1526 kwam er
een einde aan erfopvolging door de Van Welevelds.

De erfdochter Anna van Johan III van Weleveld trouwde in 1521 met de Westfaalse edelman Sweder (I) Schele
(circa 1490-1533) van de Schelenburg bij  Osnabrück.  Eén van hun zonen, Christoffel  Schele van Weleveld
(1529-1606), introduceerde het Lutherse geloof in Borne. De havezate viel in 1582 en 1583 ten prooi aan de
Spaanse  troepen.  Het  huis  werd  ernstig  beschadigd,  het  huisarchief  ging  verloren,  wind-,  watermolens  en
landerijen werden verwoest. De familie vluchtte naar het huis Sandfort bij Osnabrück en keerde pas in 1596 naar
Weleveld terug. Het ingestorte huis moest herbouwd worden. Christoffels zoon en opvolger Sweder (II) Schele
tot Welveld en Welbergen (1569-1639) heeft  een belangwekkende familiekroniek nagelaten over de periode
1591-1637. Sweders  nakomelingen  raakten verwikkeld  in een kostbare  juridische  strijd  over de erfenis,  die
eindigde met de veiling van de havezate in 1715.

Lambert Joost van Hambroick, wiens moeder een Van Weleveld was, werd de nieuwe eigenaar. Hij restaureerde
het inmiddels weer geheel vervallen huis. Uit die tijd dateren twee prenten van Hendrik Spilman (1724-1781),
waardoor we een idee hebben hoe het  huis er toen uitzag. Met de dood van de oudste zoon baron Robbert
Hendrik (1708-1789) kwam het huis leeg te staan. Het werd in 1804 voor afbraak verkocht en de kasteelgracht
gedeeltelijk gedempt. Het huis is nooit herbouwd. De Van Hambroicks waren van 1715 tot 1819 eigenaren van
Weleveld. Het straatje bij de Oude Kerk in Borne is naar deze familie genoemd.

In 1819 is het landgoed verkocht aan mr. G.J.O.D. Dikkers (1782-1852). Financiële problemen noopten zijn
nazaten in 1908 het 136 ha grote landgoed te veilen. Het werd gekocht door C.M. (Cato) Hänisch-ten Cate. De
huidige eigenares is haar kleindochter C.M. Kwint-Hänisch ten Cate.

Omdat de eigenaren aan het  eind van de 18de eeuw het huis Weleveld verlieten, zijn er geen verfraaiingen
aangelegd in de vorm van imposante rechte lanen en parkachtige tuinen zoals bij het huis Almelo en Twickel. Zo
behield het goed Weleveld zijn middeleeuwse grondpatroon van kronkelende wegen, onregelmatige velden en
akkers  afgewisseld met houtwallen en bospercelen.  De boerderijen liggen,  hoewel  vele malen verbouwd,  al
eeuwenlang op dezelfde plaats. Tussen Weleveld, Huis Almelo en Twickel bestaat een samenwerkingsverband,
het  WAT-Venster,  dat  is  gericht  op  het  behouden  van  een  groene  corridor  tussen  Noordoost  en  Zuidwest-
Twente. Daarmee is dit de voorloper van De Groene Poort van Borne.

De beelden van Middeleeuws Weleveld

Op de expositie Middeleeuws Weleveld staan niet minder dan vijfendertig levensgrote figuren. De stalen beelden
geven de bezoeker een indruk van de Middeleeuwen op Landgoed Weleveld. Het toont de wereld van de eerste 
bewoners van het landgoed en geeft een inzicht in de maatschappelijke verhoudingen rond het jaar 1300. De 
permanente tentoonstelling is gratis toegankelijk.
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De eerste bewoners in 1300

Middeleeuws Weleveld is openbaar toegankelijk

Toen Otto en Bernard van Ruinen in 1300 hier, op de kruising van de Bornsche beek en de weg Deventer-
Oldenzaal,het  eerste  versterkte  huis  bouwden namen zij  de  naam van het  goed  aan  en  noemden zich  Van
Weleveld. Hun wereld was vergeleken met onze tijd redelijk eenvoudig en daardoor gemakkelijk te overzien. De
beelden van Middeleeuws Weleveld geven een kijkje in deze wereld.

Er waren drie standen, de geestelijkheid, de adel en de derde stand, zoals boeren, ambachtslieden, handelaren en
burgers. De eerste stand, de geestelijkheid, zei “Ik bid voor U”, de adel zei “Ik vecht voor U” en de derde stand
mocht zeggen “Ik werk voor U”. Van die drie standen staan voorbeelden op het veld.

De mensen van Weleveld

De mensen die hieronder worden genoemd leefden allemaal in 1300.

In het centrum staat natuurlijk de familie Van Weleveld bestaande uit Bernard, zijn vrouw Geze, hun zoontje
Johannes en zijn broer Otto. Bernard zal het tot drost van Twente brengen.

Links naast  de ingang staat  de  geestelijkheid.  Voor de Van Weleveld’s is  de belangrijkste  de bisschop van
Utrecht,  Wilhelmus  Berthout,  hun  leenheer.  Aan  hem  waren  zij  als  leenman  trouw  en  gehoorzaamheid
verschuldigd, zoals de bisschop dat weer was aan zijn leenheer de keizer. Hij staat in gezelschap van de Abt van
Weerselo, de Abdis van Essen, Beatrix van Holte, een van haar nonnen, een priester en Paus Bonifatius VIII, de
machtigste man in de kerk.
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De poortwachter van Weleveld

Iets verderop lopen een bedelmonnik en een van de laatste kruisridders. De adel is vertegenwoordigd door de
drost van Twente, Herman van Rothem. Helemaal aan de top van de adel komen de Rooms-koning, de nog niet
door  de  paus  tot  keizer  van  het  Heilige  Roomse Rijk gekroonde  Albrecht  I  von Habsburg,  en  zijn  vrouw
Elisabeth  van  Karinthië.  Daar  staan  ook  buurman  Egbert  van  Almelo  met  zijn  echtgenote  Mechteld  van
Lymborch.

We gaan verder en komen een pelgrim en een bode tegen. Een rondtrekkende troubadour vermaakt op zijn luit
de boer, een pachter van Weleveld, die daar staat met vrouw en kind. De toevallig passerende hofmeier uit Borne
en een kapelaan horen toe.

De rondtrekkende handelaar  houdt afstand van de lepralijder die de stad Oldenzaal niet in mag. Daar wonen
vooraanstaande burgers zoals Johannes Stengere en Hendrik Snoync, die schepen van Oldenzaal wordt. In deze
eerste stad in Twente vinden we meerdere beroepen zoals handwerksman, bronsgieter, leerlooier en zelfs dat van
goudsmid. De belangrijkste geestelijke in Oldenzaal is de proost Philippus, een broer van Egbert van Almelo.
Als vertegenwoordiger van de overheid staat hier een gerechtsdienaar.

De geschiedenis van het Weleveld

De geschiedenis van Landgoed Weleveld is lang en rijk. Al in 1244 werd Weleveld genoemd. In dit artikel kunt
u alles lezen over de historie van dit boeiende landgoed. De geschiedenis van een bijzonder plek is lang of kort te
beschrijven. Veel is bekend en dat willen we u niet onthouden. Voor de geïnteresseerde is daarom onderaan dit
artikel een verwijzing opgenomen naar nog meer informatie over het rijke verleden van Landgoed Weleveld en
haar eigenaren.

In 1244 wordt een Godfried van Weleveld genoemd en mogelijkerwijs huwde zijn erfdochter met de Heer van
Ruinen. Deze was leenman van de Bisschop van Utrecht, die op zijn beurt weer leenman was van de Keizer van
het Heilige Roomse Rijk. Het bezit van Van Ruinen werd verdeeld onder zijn zonen waarbij de tweede zoon,
Otto, het Twentse grondbezit verwierf.

Beter gezegd: daardoor werd beleend door de Heer van Ruinen. Deze belening zal nog vele eeuwen voortduren. 
Otto noemde zich voortaan Otto van Welvelde. Hij en zijn broer Bernard bouwden het eerste huis in 1300 zoals 
blijkt uit de volgende aantekening van een van de Van Hambroicks, eigenaars van Weleveld van 1715 tot 1819.

“Anno 1750 is de oude toorn zinde geboud Anno 1565 afgebrooken en terwijl deselve zeer vervallen en in 
gevaar stond van in te storten en dien hoek Weder nieus is opgemetselt. Waer wij booven de Deur hebben laeten 
setten het hier gevonden Waepen van de Besitteren Des huijses Welvelde, Waer in te sien is Dat eenen 
Bernardis, Johannis en Otto van Ruijnen de eerste stigters van dit Huijs geweest zijn, Dewelke hetselve hebben 
beginnen te Bouwen Anno 1300 welke Heeren van Ruijnen in Drente de Naem van Welvelde hebben 
aangenomen.”
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De steen staat nog vermeld in een brief uit 1907, waarin ene Tisse aan de amateur archeoloog Snuif schrijft dat 
de steen als stoep wordt gebruikt bij een boer in Zenderen. De steen is helaas verloren gegaan.

Het huis op de huisplaats

Dit is de voorkant van het huis Weleveld in 1737

Het kan niet worden uitgesloten dat voor 1300 op de huisplaats al een eenvoudig bouwsel heeft gestaan. Dit was 
een zogenoemde spieker. De naam Weleveld komt al eerder voor. Maar concrete aanwijzingen zijn er pas in 
1300. Daarom is dit de stichtingsdatum van Landgoed Weleveld. Daarmee is het een van de drie oudste 
havezates in Twente. De plek waar de eerste havezate wordt getimmerd, om de terminologie van die dagen te 
gebruiken, werd Wolfsveld genoemd, en dat wordt verbasterd tot Weleveld, Wellsfelt of Welvelde.

De wolf leeft voort in het wapen van de Welevelds dat bovenaan een gouden veld vertoont met een rode 
wolfskop. De onderste helft heeft drie zilveren rozen op een blauw veld. Bij de viering van het feit dat het huis 
700 jaar geleden werd gebouwd (in 2000), is dit wapen bij de grenzen van het landgoed geplaatst.

De plaats van de havezate is zeker niet willekeurig gekozen. Het huis staat op het snijpunt van de Bornse beek en
een weg, een van de weinige goed begaanbare Oost-West verbindingen uit die tijd door Twente. Het kasteel 
krijgt hiermee naast behuizing van de eigenaar van Weleveld en administratief centrum ook een militaire functie.
Er wordt tol geheven, zowel op de weg als op de beek. Zodoende moesten de daar passerende potten en zompen 
geladen met turf en andere goederen ook tol betalen. Het tolrecht werd in 1914 afgekocht.

Weleveld gaat een bloeiperiode tegemoet en ontwikkelt zich tot een van de belangrijkste havezaten van Twente. 
Eerst onder de diverse generaties Weleveld en, na het overlijden van Johan III van Weleveld in 1521, onder 
erfdochter Anna en haar afstammelingen uit het huwelijk met Sweder Schele. Hij kwam van de Schelenburg, een
waterburcht iets ten oosten van Osnabrück, die tegenwoordig nog steeds door afstammelingen van het geslacht 
Schele bewoond wordt. Op de binnenhof, rechts naast de buitendeur van het restaurant is een steen ingemetseld 
met daarop de volgende tekst:

ANNA VAN WELVELDE & SWEDER SCHELE 

Zij woonden wisselend op de Schelenburg en Weleveld, hoewel het laatste in principe door een “amptman” werd
beheerd. In 1541 werd begonnen het oude huis door een nieuw te vervangen. Anna overleefde haar man en werd
in 1547 nogmaals door de heer van Ruinen met Weleveld beleend. Dat is bijna tweehonderdvijftig jaar na de
eerste belening.
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Dit is de achterkant van het huis Weleveld rond 1740.

De zonen Caspar en Christoffel deelden de ouderlijke bezittingen. Caspar kreeg de Schelenburg en Christoffel
Weleveld. Hij en zijn broer hadden in Wittenberg gestudeerd en namen daar de Nieuwe Leer van Maarten Luther
aan. Als gevolg daarvan werden in Borne priesters aangesteld van de Lutherse leer. Dit brengt Christoffel in
conflict met Den Haag waar men vanuit de calvinistische levensovertuiging de Luthersen niet streng genoeg
vindt.

Hoewel Christoffel probeerde neutraal te blijven werd hij tot  vijand  van de Spaanse koning gerekend. De 80-
jarige oorlog had trieste gevolgen voor de havezate. Het huis werd beurtelings door Spaanse en Staatse troepen
bezet en zwaar gehavend. Daarbij ging het huisarchief verloren. Christoffel en zijn familie weken langdurig uit
naar Osnabrück. Na hun terugkeer in 1596 werd het inmiddels alweer ingestorte huis herbouwd en verfraaid.

Christoffels oudste zoon, Sweder Schel to Welveld end Welbergen die leefde van 1569-1639, hield gedurende
meer dan vier decennia een  dagboek bij. Van 1591 tot 1637, met een onderbreking van 1623 tot 1629. Dit
dagboek, dat in totaal 1822 met een zeer kriebelige hand beschreven pagina’s telt, is eerst enige jaren geleden
herontdekt en door Mr. Adri de Bakker in leesbaar schrift omgezet.

De Kroniek van Weleveld

De geschriften vallen in drie delen uiteen:

In het eerste deel van 676 bladzijden verhaalt hij de geschiedenis van de familie Schele. Het tweede gedeelte, dat
256 pagina’s omvat, is een chronologische huiskroniek lopend van 1591 tot en met 1623. Het derde deel, niet
minder dan 890 bladzijden,  begint met Pasen 1629 en eindigt in 1637, twee jaar voor zijn overlijden. Meer over
de Kronieken is te lezen in het boek: Gott betert desen tidt van Drs. Dick     Schlüter.

Sweder had  tien kinderen; zeven uit zijn eerste huwelijk met Reinera van Coeverden en drie uit dat met Anna
Brawe  uit  het  Duitse  Eemsland.  De  belangrijkste  uit  het  eerste  huwelijk  is  Gossen  Heiderijk,  die  hem op
Weleveld opvolgde en uit het tweede huwelijk Rabo Herman Schele van Weleveld, 1620-1662. Deze laatste, die
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het  eveneens  aan  zijn  vader  toebehorende  Welbergen  erfde,  was  geleerde  en  staatsman  en  woonde  in  die
capaciteit de vredesonderhandelingen in Munster bij.

En hoe verging het Weleveld na dit hoogtepunt? Helaas is dat  een verhaal in mineur. De nakomelingen van
Sweder raakten in kostbare processen over de erfenis verwikkeld en toen in 1706 de laatste mannelijke Schele
van de Weleveldse tak overleed, was Weleveld zwaar met schulden beladen. Het resultaat was dat zijn zusters,
die in armoede moesten verder leven, in 1715 Weleveld in het openbaar lieten verkopen. De koper was Adolph
graaf van Rechteren van huis Almelo.

Helaas hebben zich bij de verkoop onregelmatigheden voorgedaan en daardoor beschouwde Lambert Joost baron
van Hambroeck zich ook eigenaar. Het resultaat was een jarenlang conflict, dat uiteindelijk in 1720 door Van
Hambroeck werd gewonnen. Eer het proces had uitgewezen wie de koper was, brak Van Rechteren het huis af
(“een  groot  bouwhuis,  staande op de Plaats  doen afbreken  en  naar  Almelo vervoert”).  Het  huisarchief  van
Weleveld werd ook naar  Almelo overgebracht.  In  Huis  Almelo werd  het  archief  bewaard,  tot  het  door het
Archief in Zwolle is overgenomen.

Van Hambroeck, wiens moeder een Van Welvelde was, restaureerde het inmiddels weer geheel vervallen huis en
legde grote tuinen aan; kortom hij stak veel geld in het landgoed. Uit de tijd van Lambert Joost dateren ook de
twee prenten van Spilman -getekend door Pronk- waardoor we een idee hebben hoe het huis er uitgezien heeft.

In 1789 komt met de dood van Robert van Hambroeck, de oudste zoon van Lambert Joost, het huis leeg te staan.
Het  wordt  nog enige jaren verhuurd,  maar in 1804 is het  gedaan  met het  huis en wordt het  voor de sloop
verkocht. Alleen een stuk gracht herinnert dan nog aan de eens zo machtige havezate.

De afbraak was uitermate grondig want bakstenen en Bentheimersteen waren in die tijd schaars bouwmateriaal.
Ergens onder een boerderij bij Wierden schijnen de fundamenten uit Welevelder Bentheimersteen te bestaan.
Enige grotere fragmenten, een met het opschrift FESTINA LENTE (Haast U langzaam), werden gevonden bij
het heruitgraven van de gracht in 1994. 

Het landgoed wordt in 1819 door de Van Hambroecks verkocht aan de familie Dikkers, die begin twintigste
eeuw failliet ging. Op de openbare verkoping in juni 1908 koopt Mevrouw C.M. Hänisch ten Cate Weleveld.
Door verdere aankopen in 1909 en 1910 wordt het landgoed uitgebreid tot bijna 150 ha. De huidige eigenaresse,
Drs. C.M.Kwint-Hänisch ten Cate, woont sedert 1998 op het nu 140 ha omvattende landgoed in het “Jachthuis”.
Deze naam is ontleend aan de bij het gebouw horende jachtkamer uit de periode Dikkers.

De rijke historie van het bijzondere Landgoed Weleveld, de havezate en de bewoners is door historicus Jet Spits
opgetekend in dit boeiende boek. Och ewig is so lang, geeft in vlotte schrijfstijl een beeld van het huis Weleveld
en  zijn  bewoners,  tegen  de achtergrond  van  de economische,  politieke  en  culturele  ontwikkelingen  van  de
grensstreek door de eeuwen heen.
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Vechtersbazen,  machtige  heren,  vrome  abdissen,  geschifte  geestelijken,  verstandige  huisvrouwen  en
drankzuchtige  dames,  de  bewoners  van  landgoed  Weleveld  in  Hertme  vormen  een  bont  gezelschap. Hun
verhalen geven samen een beeld van ruim zeven eeuwen armoede en rijkdom, oorlog en vrede, plunderende
soldaten en besmettelijke ziekten en van boeren en landeigenaren.

De middeleeuwse ridders van Weleveld speelden als drost een belangrijke rol in het middeleeuwse Twente. De
lijvige kroniek van de latere bewoners, Sweder II Schele van Weleveld, vormt een welhaast onuitputtelijke bron
van wetenswaardigheden en  kostelijke anekdotes. De lezer krijgt een verbluffend kijkje in de denkwereld van
deze Twentse landjonker aan het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw.

Dankzij een verstandig beheer van vermogen en goederen bouwde de familie Schele van generatie op generatie
aan een indrukwekkend imperium. Begin achttiende eeuw viel het Welevelder erfgoed ten prooi aan wanbeheer
en verwaarlozing. Een nieuwe eigenaar zorgde voor een korte opleving, doch in 1804 werd de havezate tot op de
fundamenten gesloopt. Twentse industriëlen gebruikten het landgoed vervolgens als belegging.

Anno 2003 zijn de middeleeuwse structuren van het landgoed nog goed te herkennen zijn. Samen met Huize
Almelo en Twickel vormt Landgoed Weleveld een van de laatste grote groene verbindingszones in de Twentse
netwerkstad tussen Noordoost- en Zuidoost Twente.
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Sweder II  was een van de prominentste eigenaren van Weleveld. Hij leefde van 1569 tot 1639. Gedurende 40
jaar van zijn leven, namelijk van 1591-1623 en vervolgens van 1629-1637, hield hij een soort dagboek bij. Dit
wordt De Kroniek genoemd. Het zijn bijna 1900 (in een kriebelig handschrift) geschreven pagina’s. De Kroniek
beschrijft allerlei zaken en voorvallen in Oost-Nederland, Münsterland en Niedersachsen en heeft daardoor een
grensover-schrijdend karakter. Met bezittingen aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens en door zijn
brede belangstelling was Sweder II een „Euroregiöer” avant la lettre.

Tussen Zenderen en Hertme in de gemeente Borne ligt het landgoed Weleveld, waarvan de oorsprong teruggaat
tot  in  de  13e  eeuw.  Op  deze  site  leest  u  meer  over  de  geschiedenis  van  Landgoed  Weleveld.  De  oudste
vermelding van de naam Weleveld dateert uit 1244. Het eerste huis werd gebouwd in 1300. Het is een van de
oudste  havezates  van  Twente.
De havezate groeide uit tot een belangrijke bezitting en vele Van Welevelds bekleedden hoge posten. Johan III
was de laatste Van Weleveld.  Zijn erfdochter  Anna huwde in 1521  Sweder Schele,  van de Schelenburg bij
Osnabrück, waarna de familie zich Schele van Weleveld ging noemen. Hun zoon Christoffel (1529-1608), kwam
tijdens zijn studie in Duitsland met de Lutherse godsdienst in aanraking en bracht deze “nieuwe religie” naar
Twente. Deze schrijver van de dagboeken, de Kronieken van Weleveld, was ook eigenaar van het onder Ochtrup
gelegen huis Welbergen. Hij noemde zich Schele van Weleveld en Welbergen.

De geschiedenis van de Kronieken
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Schrijver van de Kronieken van Weleveld: Sweder II

De delen I en II van de Kroniek van respectievelijk 676 en 256 pagina’s werden op de Schelenburg bewaard en
berusten nu het staatsarchief in Osnabrück. Het derde deel van 890 pagina’s bleef op Weleveld tot 1715, het jaar
waarin Weleveld publiekelijk werd verkocht.

Volgens de koopvoorwaarden mocht de koper terstond de goederen in gebruik nemen en zo liet Adolf graaf van
Rechteren de archieven op Weleveld naar Huis Almelo overbrengen. Wellicht een zegen in vermomming, want
het lag er veilig en onaangeroerd totdat het gevonden werd bij de inventarisatie in Zwolle begin jaren ’80.

Ondanks een transcriptie van het echtpaar De Bakker eind vorige eeuw is het dagboek nog steeds nauwelijks
toegankelijk. Dat komt mede omdat Schele in het (oud)Nederlands,  Duits, dialect  en Latijn schreef  en zelfs
enkele stukjes in het Grieks en het Frans. De in de Kroniek behandelde onderwerpen zijn zeer gevarieerd, zoals
politiek, geologie, bezit, archeologie, godsdienst en genealogie, maar ook voorvallen uit het dagelijks leven.

Wat Sweder II aan het papier toevertrouwde zijn ontboezemingen,  waarnemingen en analyses van iemand die
zowel de tweede helft van de 80-Jarige Oorlog in de Nederlanden meemaakte als een groot deel van de 30-Jarige
Oorlog in Duitsland. Het boek “Gott betert desen tidt” van mr. Adri de Bakker en drs. Dick Schlüter uit 1995
geeft daar een selectie van.

In  augustus  2011 zijn bij  het  plaatsen van de beelden voor  Middeleeuws Weleveld resten van enige poeren
(steunen) gevonden. Zouden er meer resten van een bouwwerk in de grond zitten? De hele grond weer omspitten
was  geen  optie,  maar  geofysisch  onderzoek  was  een  goed  alternatief  voor  deze  situatie.  Het  archeologisch
adviesbureau RAAP in Leiden voerde het onderzoek uit.

Besloten  werd  tot  een  zogenoemd  elektrisch  weerstandsonderzoek.  Bij  een  elektrisch  weerstandsonderzoek
wordt de elektrische weerstand van het bovenste deel van de bodem gemeten door middel van het plaatsen van
elektrodes in de grond en het opwekken van een elektrische stroom. Hierbij wordt niet de weerstand op één
bepaalde diepte gemeten, maar de weerstand van het bodemvolume.

De verschillende weerstandswaarden leveren, wanneer ze op kaart worden gezet, een beeld van de ondergrond.
Organisch  materiaal  bijvoorbeeld  houdt  wat  meer  vocht  vast  en  geeft  lagere  waarden.  Maar  muurresten  of
fundamenten, die droger zijn, laten hogere waarden zien.
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Het onderzoek op de huisplaats, dat is waar het kasteel en de bijgebouwen hebben gestaan, werd op 11 en 12
september 2013 uitgevoerd. Op basis van dat veldonderzoek is duidelijk geworden dat er  resten van havezate
Weleveld in het onderzoeksgebied aanwezig zijn, maar ook dat een groot gedeelte van het onderzoeksgebied is
verstoord.
Op  het  door  de  gerestaureerde  binnengracht  gevormde  eiland  is  een  mogelijke  puinconcentratie  en/of
fundamenten aangetroffen van het hoofdgebouw van de havezate. Binnen de zone is een interne structuur te
herkennen in het noordoosten. De afwijking bestaat uit zeer rommelige waarden die het gevolg zouden kunnen
zijn van de sloop van het hoofdgebouw of latere opgravingen, zoals de archeologische onderzoeken uit 1964,
1985 of ten gevolge van de reconstructie van de binnengracht in 1994. Het ondoordringbare, vaste puin is in een
boring op circa 1,15 m diepte aangetroffen.

Voor het eiland is een fundament aangetroffen bestaande uit poeren. Dat zijn de bewuste poeren uit 2011. Deze
poeren liggen op circa 0,3 m diepte. Dit fundament komt qua ligging en oriëntatie echter niet overeen met het
voormalige bouwhuis dat in dit deel van het onderzoeksgebied moet hebben gestaan. Het is mogelijk dat het
aangetroffen fundament wel aan het bouwhuis toebehoort en dat dat verder naar het oosten heeft gelegen. Een
andere mogelijkheid is dat het fundament aan een ander gebouw heeft toebehoord dat niet op de historische
kaarten staat aangegeven.

In  het  westelijke  deel  van  het  onderzoeksgebied  is  nog  een  losse  poer  aangetroffen.  Er  zijn  echter  geen
aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van resten van de beide bouwhuizen of van het poortgebouw.
Eventuele resten van het poortgebouw kunnen echter verder naar het zuiden toe liggen. Het is waarschijnlijk dat
de resten van beide bouwhuizen in het verleden zijn verdwenen.

Oude kaarten zijn een prima hulpmiddel om vroegere situaties te reconstrueren. Er is een aantal oude kaarten van
Landgoed Weleveld teruggevonden. Aan de hand van die kaarten is te zien waar vroeger de boerderijen van het
landgoed hebben gestaan.

De eerste  kaart  die  enige  gedetailleerde
informatie  voor  Landgoed Weleveld  kan  leveren  is  de  Hottinger  kaart.  De streek  werd  rond 1790 in kaart
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gebracht. De Hottinger Kaart werd voor militaire doeleinden gemaakt. Dus wegen, wateren, dorpen, steden en
voorname huizen, zoals havezates, staan goed ingetekend. Maar of bosjes, bossen en boerderijen allemaal even
nauwkeurig op hun plaats staan, is twijfelachtig. Bovendien staan er bij de boerderijen, in ieder geval die op
Weleveld, geen namen vermeld. Sommige ingetekende boerderijen zijn te herleiden naar nog bestaande, anderen
doen vermoeden dat er maar wat getekend is. Dus wel een algemeen beeld, maar geen absolute zekerheid.

In 1819 koopt G.J.O.D. Dikkers, Weleveld van de laatste Van Hambroick, die het huis in 1804 liet afbreken.
Omdat vanaf dat moment de eigenaar niet meer op het goed woonde, kreeg Weleveld de status van belegging.
Voor een  beter  overzicht  daarvan  gaf  Dikkers  in 1821 opdracht  aan  L.M.  Schukking een  beheers-  kaart te
maken. De Welevelder boerderijen staan met naam zo nauwkeurig mogelijk op deze kaart ingetekend, waarbij
richting en vorm te zien zijn. Een belangrijke verbetering ten opzichte van de Hottinger kaart.

Oud Esschering (zie de pijl) afgebeeld op de kadastrale kaart van 1832.

Nog weer  mooier  wordt  het  wanneer  de eerste  kadastrale  kaart,  uit  1832 verschijnt.  Eindelijk  een absolute
zekerheid, maar natuurlijk wel afhankelijk van de meet- en tekentechniek van die tijd. Op de beheerskaart en de
kadastrale kaart  staan op Weleveld drie boerderijen die inmiddels verdwenen zijn. Dat zijn  Oud Esschering,
Zweershuis en Nardus Mulder. De laatste werd afgebroken kort nadat Cato Hänisch-ten Cate in 1908 Weleveld
kocht. (zie ook de geschiedenis van Landgoed Weleveld elders op deze site).

Nardus  Mulder  was  geen  volwaardige  boerderij,  maar  de  woning  van  één  van  de  twee  molenaars  op  de
Welevelder watermolens. Dit waren een korenmolen en een oliemolen. Het gebouw stond schuin tegenover het
huidige Muldershuis aan de andere kant van de Bekkingvelderweg. Vanwege de vergravingen van de Bornsche
beek op die plek in 1935 en later in 1994 is er niets meer terug te vinden. Nardus Mulder lag waar nu de beek
loopt. Bij de vergraving van 1994 is nog gekeken naar eventuele resten, maar toen is al niets meer gevonden.

De  boerderij Oud  Esschering aan  de  Zenderensestraat  behoorde  tot  Weleveld,  maar  werd  in  1970  aan  de
bewoners, de familie Jansen, verkocht. Oud Esschering is niet te vinden op de Hottinger kaart, maar wel weer op
de beheerskaart en de kadastrale kaart. Misschien is deze boerderij niet ingetekend op de Hottinger kaart omdat
het niet een volwaardige boerderij was. Of misschien te klein of gewoon niet door Hottinger c.s. gezien. Wellicht
is het ook te veel eer om Oud Esschering een krans-esboerderij te noemen.
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Het zwarte blokje (zie de pijl) is Oud Esschering met ter oriëntatie de naam/ bewoner van bestaande woningen.
Geheel boven de huisplaats van Weleveld.

Op de plek waar vroeger deze boerderij stond, is nu plaats gemaakt voor nieuwe natuur. Maar om de locatie
geheel  verloren  te  laten gaan  was jammer.  Met  behulp van  onder meer  GPS en de oude kaarten  werd  het
mogelijk  tot  een  redelijk  nauwkeurige  plaatsbepaling  te  komen.  Daarom is  besloten Oud Esschering in  het
landschap te markeren. Vier punten zijn in het veld gemarkeerd. Er staan nu simpele betonpalen van ongeveer
1.10 m boven de grond, geverfd in de kleur van Bentheimer zandsteen. Zo kan je toch zien waar de hoeken van
Oud Esschering ooit stonden, zonder dat de palen een storend element in het landschap zijn. Binnen de palen is
een speciaal weidebloemenmengsel gezaaid.

Nu rest nog Zweershuis, dat wel op alle bovengenoemde kaarten staat. Een wat moeilijker geval omdat op dat
perceel  nu bos groeit  met veel  bramen, waardoor de situatie minder overzichtelijk is.  De berekeningen zijn
inmiddels gemaakt. Rest nog het inmeten in het veld en het plaatsen van palen.
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Landweer op Weleveld

Op landgoed Weleveld ligt een heus stukje landweer. Het is een reconstructie van een landweer die ooit op deze
locatie heeft gelopen.  Landweren zijn stukken terrein die dienden als grenzen. Ze vormden een hindernis voor
vijandelijke benden. Ook werden landwegen gebruikt door de boeren. Ze moesten het vee binnen de weilanden
en  buiten  de  akkers  houden.  Landweren,  meestal  alleen  resten,  worden  voornamelijk  in  Oost-Nederland
gevonden en dateren meestal uit de late middeleeuwen.

Zicht op de landweer vanuit Zenderen met pad richting Hertme.

Landweren waren soms wel honderden meters lang. Ze bestonden uit een of meerdere parallelle  dijklichamen
van ongeveer twee meter hoog. De ophogingen werden gemaakt van plaggen of van de grond uit de grachten. Ze
waren  begroeid  met  in  elkaar  gevlochten  bomen  en  stekelige  struiken  zoals  meidoorn,  hulst,  sleedoorn  en
bramen. Aan een of allebei de kanten liep een gracht of diepe greppel. Hier en daar waren smalle doorlaatposten
met een horizontale afsluitboom gemaakt, zodat de doorgang gemakkelijk door een paar man te verdedigen was.

De  landweren  werden  goed  beschermd.  Bisschop  David  van  Bourgondië,  de  leenheer  van  Overijssel,
verordonneerde op 18 oktober 1457:  Wie de lantweere breecke, schynnede, offte darinne houwe, die sal siin
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rechterhandt gebroken hebben. Of te wel: wie de landweer doorbrak, schond of daarop hout hakte, werd de
rechterhand gebroken.

Borne was eens omgeven door een stelsel van verdedigingswerken. Bij de doorgangen lag vaak een borg (huis)
of een versterkt huis zoals Weleveld. Op het landgoed is, voor wie goed kijkt, te zien dat hier ooit een landweer
heeft moeten lopen. Bij  boerderij Rabo Scheele moet de landweer hebben gelopen gezien het wegpatroon op
deze  plek,  de  nabijheid  van  de  huisplaats  van  Weleveld  en  de  functie  van  de  boerderij  als  schutstal  voor
weggelopen vee. Vee werd vaak opgevangen in de buurt van een doorgang. Ook loopt hier de grens in de vorm
van de Oude Bornsche beek, tussen de marken Zenderen en Hertme.

Al in de in 2000 opgestelde  Landgoedvisie  voor Weleveld, wordt de mogelijke reconstructie  van een stukje
landweer  genoemd.  In  het  kader  van  de  aanleg  van  een  paar  wandelpaden  kon  de  reconstructie  worden
gerealiseerd. En staat er sedert enige jaren een stukje landweer met een doorgang compleet met afsluitboom. Een
van de wandelpaden loopt er langs.

De gesloten landweer vanuit Hertme

De reconstructie van de landweer moet een indruk geven hoe een landweer er  ongeveer uitgezien kan hebben.
De beschoeiingen aan weerszijden van de doorlaatpost horen er niet bij, maar zijn een 21e eeuwse versteviging.
Deze worden over enige tijd verwijderd wanneer het zandlichaam genoeg is ingeklonken. Inmiddels zijn er de
nodige struiken op de landweer ingepoot.
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De heer Kwint op de landweer tijdens zijn uitleg bij de opening.

Op 27 oktober 2009 is de landweer op Weleveld officieel gepresenteerd tijdens de ingebruikname van nieuwe
wandelpaden op het landgoed. De landweer is een initiatief van de directeur van de Stichting Weleveld,  mr.
E.T.J.T.Kwint,  en  de  curator,  de  heer  J.W.  ter  Keurs,  van  het  nabij  gesitueerde  Museum  Weleveld  op
Hertmerweg 37.

Het project kon gerealiseerd worden via het  Bornse project de Groene Poort in het kader van de aanleg van
enkele voetpaden voor het Kloosterpad Zenderen. In dat laatste wordt door Weleveld actief geparticipeerd. Het
Kloosterpad loopt namelijk voor een niet onbelangrijk gedeelte over het landgoed omdat het gelegen is tussen
Zenderen en Hertme, respectievelijk het beginpunt en het keerpunt van de lange versie van deze wandelroute. 

Op Landgoed Weleveld staan twee wolven,  een creatie van Eric Kwint uit 2003. Ze zijn gemaakt van staal en
staan midden op een van de maisakkers van het landgoed. In de zomer zijn ze niet te zien. Dan staan ze verstopt
tussen het mais. In de winter komen ze tevoorschijn.

Deze wolven staan symbool voor Weleveld. Het oorspronkelijke wapen van Weleveld dat van voor 1300 dateert,
vertoont niet voor niets een rode wolf op een gouden veld. Weleveld heeft  met wolven te maken. De naam
Weleveld komt van Welfsveld en dat betekent wolvenveld.

Bij  de  reconstructie  van  de  binnengracht  van  de  havezate  in  1994  werd  een  wolfskaak  gevonden.  Bron
www.hetweleveld.nl

Waanders
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Nicolaas Wandert Koning, zijn nazaten noemden zich Waanders. Zijn naam is over de jaren heen geëvolueerd.
Hoe is de ontwikkeling verlopen van de naam “Koning” naar “Waanders”? Wat betekent de naam “Waanders”
en waar komt de naam vandaan?  

Koning, Wandert, Wanders Waandert, Waanders

Nicolaas werd in 1800 gedoopt als Nicolaas Wandert Koning. In het lidmaten en attestatieregister van Deventer
wordt  hij  in  1819 vermeld  als  Nicolas  Wanders.  In1824  tekende  hij  nog  met  N.  Waandert  zijn  certificaat
nationale militie.

  

Handtekening Nicolaas van de acte nationale militie 1824 

In zijn trouwakte wordt Nicolaas Wandert vermeld. Zijn eerste twee kinderen krijgen bij de geboorteaangifte ook
de naam Wandert  mee (Abraham 1824 en Maria Elisabeth,  1825).  Na 1827 krijgen  zijn  kinderen  de naam
Waanders. Nicolaas ondertekent dan ook met Waanders.  

Handtekening Nicolaas onder geboorteakte Abraham Waanders (1831)

  

Handtekening Nicolaas (1856) 

In zijn overlijdensakte staat Nicolaas Wandert Koning, genaamd Nicolaas Waanders. Op grond van decreten van
keizer Napoleon van 1811 en 1813 werden alle inwoners verplicht een vaste naam aan te nemen en deze te laten
registreren. De wijze van registratie verschilt per gemeente. Deventer vermeldde alleen gezinnen die een nieuwe
naam aannemen. Nicolaas staat niet geregistreerd in dit register. 

Alle nakomelingen van Nicolaas worden met de naam “Waanders” geschreven.  

Betekenis van de naam “Waanders”

Vóór  1811  hadden  vele  Overijsselaars  geen  vaste  familienaam.  Men  gebruikte  een  patroniem.  Dat  is  een
achternaam  ontleend  aan  de  voornaam  van  de  vader,  die  dus  veranderde  bij  elke  generatie.  Ook  was  het
gebruikelijk een naam te ontlenen aan de boerderij of veldnaam waar men woonde; deze namen wijzigden dus
bij verhuizing.

In Waanders en Wanders schuilen de voornamen Waander en zijn grondvorm Wander. De naam Waanders 
betekent niet anders dan de zoon van Waander en behoort dus tot de familie van de patroniemnamen.

Wander is een typische Friese voornaam. Winkler noemt Wander een misvorming van Warner.  Dit zou dan
gegaan moeten zijn via Warnder, met reductie van r tot Wander. Zoals blijkt uit de volgende wisselvormen is dit
vermoedelijk juist: Wernder, Wander, Wandel = Wernar, Bommelerwaard ca. 1600; Wander, Waender, Wendel
= Werner,  Ewijk (Gld.),  18e eeuw. De naam kwam tot in de negentiende eeuw voor in Dinxperlo.  Zie ook
Werner. Verdere Friese varianten zijn Waender, Wandert en Wender en de typische meisjesnaam Wantjes naast
de algemenere Wandrina.

De oorsprong van de naam Waander ligt in de Germaanse voornamen Wanther, samengesteld uit de elementen
"Wand" en "harja"; het laatste woord is in het oud-Saksisch tot "Hert" geworden en betekende "leger", zoals nu
in het Duitse "Heer". "Wand" hangt samen met het Germaanse werkwoord "Wandjan", dat wenden betekent.
Hierdoor komt de betekenis van Waanders neer op "WENDLEGER", wat voor ons zeer ongewoon klinkt.
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Er bestaat ook nog een verwant woord "Wandu" dat "Staf" betekende en dat in het Engels "Wand" of toverstaf
betekent. De staf is oorspronkelijk een tak en van takken maakte men speren. Woorden die een speer aanduiden,
zoals "geer", "gees" en "es" waren naamselementen die we kennen in namen Gesink, Geenink, Essink. De naam
Wanther verklaard als "speerleger" was voor de krijgshaftige Germanen aanvaardbaar. 

Naamsvermeldingen en literatuurreferenties

 Hekket, B.J., in: Tubantia 1978

OTGB 2 (1985), nr 3, p 35.  

Spreiding van de naam “Waanders”

Waar komt de naam vandaan? Een belangrijke bron om de geografische spreiding en de herkomst van een naam
te ontdekken is de landelijke volkstelling van 1947.  

Uit deze volkstelling blijkt dat de meeste dragers met de naam “Waanders” afkomstig zijn uit de provincies 
Overijssel (592) en Gelderland (166).  

Provincie Aantal naamdragers

Groningen 7

Friesland 3

Drenthe 1[1]

Overijssel 592

Gelderland 166

Utrecht 27

Amsterdam 39

Noord-Holland 27

Noord-Holland totaal 66

Den Haag 73

Rotterdam 11

Zuid-Holland 26

Zuid-Holland totaal 110

Zeeland 0

Noord-Brabant 7

Limburg 21

Totaal 1000

Aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen

[1] Bijna zeker is deze ene Waanders in Drenthe de onderwijzer in Valthe Abraham Antonie Waanders, nazaat 
van Nicolaas Waanders.

De Oosterhof 
1334 De havezaten

Havezaten waren plaatsen waar men zijn bezit (= have) had opgeborgen. Later kwamen de muren en grachten ter
beveiliging. Een havezathe werd bewoond door een adellijk persoon, vaak een rid-der. De boeren vonden er
bescherming en zij leverden wederdiensten. De ridders waren afhankelijk van de bisschoppen van Utrecht of
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wereldlijke heersers. In een register van 1646 staan in de omge-ving van Rijssen de volgende "steenen huyze"
als  havezaten  of  "saelsteden"  aangemerkt:  huys  Elsen  (ook  Effinc),  Oosterhoff,  Grimbergen,  Eversberg,
Brandlicht en de Beverfeurde. Na 1578 vormde de Statenvergadering van Ridderschap en Steden het hoogste
gezag. Om lid te worden moest een ridder een havezate bezitten.

Havezaten moesten "adellijck betimmert" zijn, versterkt en omgeven door grachten. De bewoners moesten van
adel zijn en minstens 25.000 Carolusguldens waard zijn. De Oosterhoff wordt in een akte van 1334 genoemd.
Dan verkoopt Jacob van Thije de erve "het Gherlovinc", ressorterend onder het goed "Oesterhof" aan Johan van
Ockenbroec. De Oosterhof was bezitsdeel van de proost van St. Mauritius te Munster. In 1475 verkoopt Otto van
de Rutenberg het goed door aan Johan ten Bussche en zijn vrouw Machteld van Langen. Het blijft  tot 1621
eigendom van de familie Van Langen. Dan trouwt de erfdochter Bernardina met Ernst van Ittersum. Het raakte
vervallen,  maar Ernst  Hendrik van Ittersum behoedde het  in 1820 voor afbraak.  Louise Charlotte Elizabeth
trouwde met Hendricus Albertus Diedericus Coenen, die er woonde tot 1937. In 1960 werd het aan de gemeente
Rijssen verkocht. Na restauratie was het een opleidingscentrum voor kraamverzorgsters. In 1987 kwam het in
handen  van  de  Stichting  Havezate  De  Oosterhof  en  het  biedt  nu  onderdak  aan  het  Rijssens  Museum,  het
Internationaal Brandweermuseum, de Kring Werkgevers Rijssen en een architectenbureau.

De  mansio (pleisterplaats) "Grimberghe" werd in 1297 door Egbert  I van Almelo vermaakt aan zijn tweede
vrouw Mechteld van Limburg. Het nageslacht werd nadien Van de Grimberg genoemd. Na 1475 kwam het aan
de Van den Rutenbergs. De vrouw van Otto, Maria van Twicklo, wilde liever op de Grimberg wonen dan op de
erve Sudena in Notter, "omb deste neher bei der kirchen zu sein". Ze werd ook in die kerk begraven. De familie
Van Voorst bewoonde de havezate tot 1779. Daarna kwam het goed in handen van de Vaillant en later Zeger
Sloet. In 1802 kocht Eberhard Friedrich Nehrkorn het samen met de erve Het Veer. Via de familie Brouwer
kwam het in 1876 in handen van de jutefamilie Ter Horst. Ze verfraaiden de tuin en bouwden er een theehuis,
waar later boswachter Rotman heeft gewoond. Aannemer-eigenaar Homan heeft dit gedeelte opnieuw trachten te
renoveren.

De straatnamen Bevervoorde en de Krans houden de herinnering aan een andere havezate in leven. Het goed
Bevervoorde werd in 1328 beschreven als "die stall to Risnen". Na afbraak gebruikte men de stenen voor de
bouw van boerderij de Krans. De fundamenten van de havezate zijn in de jaren 1990 blootgelegd, maar weer
voorzichtig toegedekt. Er staan nu bejaardenappartementen. Van de andere havezaten uit Rijssen resteren slechts
de kleurrijke verhalen over de bewoners.

Adelijke huizen, motten, kastelen en havezathen

Huis Hengelo bij Thiemsburg, waar Drienerbeek, Elsbeek en berflobeek samenstroomden, liggen nu nog de 
grachten van wat eens het machtige kasteel van Frederik van Twickelo en Unico Ripperda was.

Almelo was een fraaie  onbemuurde stad bijna in 't  midden van Twente;  berucht  om de linnenweverijen  en
toenemende welvaart. De graven van Rechteren, die Vrijheeren deze plaats zijn en er de hoge jurisdictie voeren;
't  welk, buiten hen, in geheel  Overijssel, in geen andere Heerlijkheden of heren plaats heeft;  hebben er een
schoon  Slot,  merendeels  modern;  in  den  jaere  1730  door  Cornelis  Pronk uitgebeeld  en  in  ons  Overijssels
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tekenkabinet te vinden; welk Slot lange jaren daar gestaan heeft; en vast en sterk geweest is, als blijkt uit het
verdrag van den jaere 1394. Tussen Frederik van Hekeren en Catharina van Almelo, echtelieden met bisschop
Frederik van Blankenheim gemaakt; uit het welke ook af te nemen is, dat Almelo toen bewald en bevest is
geweest. Tegenwoordig is dit huis met schone hoven en veel cingelen en dreven versierd, die een aangename
wandeling en vermakelijke schaduw verschaffen.

Baeckenhage (Backenhagen) is een herenhuis, tussen Almelo en Delden, niet ver van de laatstgenoemde plaats,
is door mij in den jaar 1732 na 't leven uitgetekend. 

Bellinkhof, niet ver van Almelo, na de kant van Wijrden; door mij in den jaar 1732 uitgetekend, is een oud
vervallen boerenhuis van geheel geen aanzien; ik vond er niet merkwaardigs, als enige oude glazen getekend met
het jaartal 1616. nevens 't wapen van die van Bellinkhave, drie goude bellen op een rood; en behoort dit goed
nog aan een van dit geslacht en naam; in Munsterland wonende.

Bentinck, tussen Nienhuis en Ootmarsum, volgens de Kaart van Benthem; maar ik merk uit de standplaats dat dit
het huis Broklichaam zal moeten zijn 't welke in de gemelde kaart niet werd uitgedrukt, gelijk dit Bentink in
tegendeel in de Overijsselse kaarten niet aangewezen is, zijnde dit huis een weinig ten noorden de buurschap
Breklichamp (Breckelenkamp) gelegen.

Blankenberg is  een  vervallen  landhuis,  zegt  van  der  Houve  Handvest  Chronicel  in  Westerloo,  onder  't
Schoutambt  van  Ootmarsen  (Ootmarsum);  ik  vind  de  naam  van  Blankenberg  in  geen  der  Overijsselse
Landkaarten noch in die van Westerloo, doch hiermee zal hij Weerseloo, weleer een berucht Klooster willen
uitdrukken, 't welk bijna in 't midden tussen Ootmarsen, Oldenzaal en Almelo gelegen is.

Bolskamp, A.M. tekent Bolskamp in 1733 en in onze verzamelingen te vinden; is een oud herenhuis niet ver van
Denicham (Denekamp) en 't huis Borchbeuningen gelegen.
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Boekholt ook wel 't hof te Boekholt of Boekuloo (Boekelo) is in de buurschap met deze naam, evenwijdig van
Delden en Enschede gelegen. In 1730 heeft Cornelis Pronk dit herenhuis getekend en dus tot onze verzameling
overgebracht.

Beuningen Borg, in de buurschap Beuningen niet ver van Denikamp gelegen; 't wordt door den baron Timan
Sloet bewoond; maar is van gering aanzien, schoon oud van grondslag, op den welken in 't jaer 1636 een fraai
vierkant gebouw gesticht werd, 't geen in den jaar 1709; de reden is mij onbewust, tot den gronde toe afgebroken
is, blijvende niets dan een gedeelte der stalling en ' t bouwhuis; gelijk A.M. zulks in den jaere 1733 na 't leven en
't afgebrooken huis uit een schilderij, daar ter plaatse afgetekend heeft.

Breklikamp of Breklichave (Breklenkamp) ook door 
A.M. in 't boven gemelde jaar uitgetekend; zie voor op 
Bentink.

Beverveurde (Bevervoorde)  op de  uiterste  grenzen  van
Overijssel in 't graafschap Zutphen tussen Diepenheim en
Borkeloo,  door  mij  in  1732  uitgetekend;  is  een  slecht
lemen  boerenhuis,  ten  dele  met  een  breden  maar  ruig
begroeiden graft (gracht) omvangen.

Diepenheim een groot vlek, ruim een uur ten zuiden van
de stad Goor, zeer berucht in de geschiedboeken ten tijde
der  Utrechtse  bischoppen,  placht  onder  zijne  eigen
vrijheren te staan, die dikwijls met de naam van graven
voorkomen,  tot  dat  bisschop Johan van  Diest  in  1331,
deze heerlijkheid, soms een graafschap genoemd, tot de
Sticht heeft aangekocht en 't inlijfde stellende hij en zijn

navolgers bijzonderen casteleinen, om de burg, die er stond te bewaren en de inwoners te berechten. Waar van
elders breder. Dat oude slot door tijdverloop en oorlog, die het zelve menigmaal onder andere Heren en in verval

brachten, thans geheel vernietigd zijnde, ziet men er heden een prachtig modern hof; door de Drossaerd (drost)
van Twente bewoond; met een ruim voorhof, schone tuinen en dreven, door mij en Cornelis Pronk in 1732
afgebeeld; men ziet van achteren tegen 't huis aan een hogen heuvel; mogelijk uit de puin en aarde van 't oude
huis bestaande.

Diepenheim een vervallen landhuis te Westerloo, (Weemselo?) 't  Weerselo zal zijn; volgens van de Houves
Handvest-kronijk. 

Dublink (Dubbelink) niet ver van Delden, noordwaarts, bij de buurschap Azelo aan een beekje.

Effink is een buurschap tussen Rijssen en Goor; waar het adelijk huis Effink in Elsen gelegen is.

Esschede is een havezate in Tubbergen, tussen de steden Almelo en Ootmarsen.

Elzen in de buurschap Essink, tussen Rijssen en Goor.

Enschede een stad op de grenzen van Munster; schijnt voor dezen een kasteel gehad te hebben, want bisschop
Rudolf  van  Diephout  verpandt  A  1437  geheel  Twente  met  NB.  het  kasteel  van  Enschede  aan  Johan  van
Welvelde

Evenloo (Everlo) tussen Oldenzaal en Denicamp (Denekamp).

Eversberg een zeer oud huis, waar soms landdagen gehouden werden, is aan de rivier de Regge, tussen Rijssen
en Hellendoorn gelegen.
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Huis Heeckeren

 
Goor,  een  erg
oude stad die in
de

geschiedenisboeken genoemd wordt; had weleer zijn eigen graven, machtige heren; maar is naderhand in bezit
gekomen van de bisschoppen van Utrecht, die er een groot hof hadden, 't  geen nu weg is; wordt nu 't  huis
Heeckeren 't huis te Goor genoemd.

Grimbergen een adelijk Landhuis bij Rijssen, op den weg naar Wijrden (Wierden), is door Cornelis Pronk in
1730 uitgetekend.

Graes in de buurschap Azelo, bij 't huis Dublink, tussen Delden en Almelo.

Grootenhuis westelijk van Oldenzael aan den weg naar Almeloo en Borne.

Hachmeule (Hagmolen) is gelegen tussen Goor en Enschede.

Heeckeren een vast vierkant gebouw, met een zeskantig torentje, aan 't Noord Oosten van de Stad Goor gelegen
is in 1732 door mij en Cornelis Pronk na 't leven afgeschetst. 't heeft brede grachten en beneden dikke muuren; 't
wordt ook wel 't huis te Ghoor genoemd; of nu hier het oude bisschops-hof gestaan heeft en dit huis op deszelfde
grondslagen gebouwd zij, is mij niet gebleken; dan heeft wel enigen schijn van de Waerheid en mogelijk heeft
men, als meer gebeurt,  den naam van Hekeren aan dit Slot gegeven, naar bezitteren uit dit edel geslacht in
Overijssel en Gelderland alom nog huiden bekend en beroemd.

Hengelo een huis bij het dorp dezes naam tussen Delden en Almeloo.

Herinkhave of Herinkhof is niet wijd van het klooster Albergen tussen Almelo en Ootmaersen gelegen.

Hertshuis ook Harseveld genoemd is gelegen tussen Denecamp en Lage aan de Dinkel.

Heuw als een adelijk huis in de Handvestkronijk gemeld, zonder aanwijzing waar 't gelegen is. 

Hooikink of Hoikink en Hoitink, niet ver van Weerselo tussen Delden en Ootmarsen.

Holten tussen Deventer en Almelo; zie Waerdenburg.

Hulsbeeke te Markelo, bijna tussen Diepenheim en Almelo.

Kattelaar of Kartelaar en Cartelaar aan de weg Delden Rijssen aan de Regge bij Enter 

Kennade (Kemnade of Kemna?) is volgens van de Houve een adelijk huis onder 't Schoutampt van Ootmarsen
(Ootmarsum). 

Keppels Huis Keppels bij Markelo. 

Kollendoorn niet  ver  van  Hardenberg;  heeft  verscheide  Leengoederen,  Leenkamer;  onder  't  zelve  behoren
verscheide catersteden, erven, bossen, venen en veenslagen; is in 1731. openbaar te koop geveild.

Markvelde is een adelijke havezate; mogelijk in de buurschap Markvelde op de grenzen van Zutphen, bijna
tussen Goor en Haaksbergen.
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Nijenhuis bij  Diepenheim,  door  mij  en
Cornelis Pronk in 1732 uitgetekend.

Noortdeuningen op  de  grenzen  van  't
Bentheimse tussen Denicham en Noorthoorn,
door A.M. in 1733 tweesins geschetst.

Oldenhof bij  het  dorp  Markelo,  niet  ver  van
Goor.

Oldemole een sierlijk huis in zwaar geboomte,
door  Cornelis  Pronk  in  1730  na  't  leven
afgebeeld,  en  in  onze  verzamelingen  te
beschouwen,  is  tussen  Delden  en  Enschede
gelegen, niet ver van het huis te Boekholt.

Olidam een  vervallen  huis  bij  Goor  achter  't
huis te Wegdam.

Oosterhof een deftig herenhuis nabij Rijssen.

Ootmarsen (Ootmarsum)  heeft  een  oud herenhuis,  door  Cornelis  Pronk in  1730 getekend;  behoorde  aan  't
Capittel te Munster, maar is door de staten genaderd, zie Moonens Deventer chronijk op 't jaer 1636.

Pekkendam een oud heerenhuis bij Diepenheim heeft een begroeiden diepen graft en veel ruigte houtgewas en
vruchtbogaerden rondom zich; is door mij en Cornelis Pronk in 1732 getekend.

Rijssen een vlek aan de Regge is van weinig aanzien en vermogen, maar heeft een herenhuis.

Saasveld van ouds Satersloo genaamd, is een oud grof gebouw; door Cornelis Pronk in 1731 geschetst, tussen
Almelo en Oldenzael.

Scherpenzeel een vermakelijke havezate, op den kant van een beekje, even buiten Ghoor aan de weg na Markel
gelegen, is door mij in
1732 getekend.

Singrave bij
Denecamp, een modern
gebouw  door  Cornelis
Pronk  in  1731
getekend.

Stuivelaer Stoevelaar
of  Stouvelaer  bij  Goor
aan  den  weg  na
Markel,  en  den
Herickerberg  gelegen,
door  mij  in  1732
getekend.

Twikkeloo (Twickelo)
een  zeer  aanzienlijk
slot  even  buiten
Delden, van oude jaren
vermaard,  zijnde  de
edelen  van  Twikkeloo
onder  de  oudste  en
machtigste  heren  van
dit  gewest  beroemd

geweest; 't slot behoort nu aan een graaf van Wassenaer die het met veel hoven en bloemtuinen versiert en 't huis
zelve in luisterrijken staat gebracht heeft; onze verzameling is verrijkt met twee nauwkeurige tekeningen van dit
deftig huis in 1730 door Cornelis Pronk na 't leven gedaan.

Veenebrugge in de Overijsselsche kaarte als een schans uitgedrukt, legt ruim een half uur gaens zuidoostwaerds
van Hardenberg, aen de Hardenberger Heide; is van ouds een sterkte geweest, tot beveiliging der omliggende
landen; waar de bisschoppen van Utrecht een kastelein aanstelden als onder anderen te zien is op 't jaar 1500
wanneer bisk Fred van Baden, dit Casteleinschap, door de Heren van Uiterwijk, ten tijde van zijnen voorzaat, als
ambtlieden bediend, aan Jacob van Uiterwijk tot een Erfkasteleinschap schonk. zie Moonen Chron. v. Deventer.
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Waerdenburg of  Waardenburg anders  genoemd  het  huis  te  Holten,  is  gelegen  bij  het  dorp  Holten,  tussen
Deventer en Rijssen. Moonens Devent: chron. op de jaren 1401 en 1447. 

Weechelo gemeenlijk Wechel, een buurschap even buiten Deventer waer een herenhuis staet of gestaen heeft
van  't  welke  onder  anderen  Moonen Devent:  Chron:  aldus  A.  1540.  is  de  hof  te  Weecheloo  van  de  o  22
Keizerlijke Majesteit aen de Stad Deventer voor 1200. goudguldens verpand.

Weemseloo of  Weemsel,
tussen  Almelo  en
Ootmarsen, niet wijd van 't
klooster Albergen, aen een
beekje  gelegen,  in  de
nabuurschap  van  't  huis
Hoikink.

Wegdam Weckdam,  of
Weekdam,  een  herenhuis
bij Ghoor in 1732 door mij
na 't leven getekend.

Weldam een  treffelijk
gesticht,  in  ruime  gragten,
boomrijke  dreven  en
vruchtbare  tuinen  gelegen,
tussen  Ghoor  en

Diepenhem, is door mij en C.P. in 1732 getekend, behorende toenmaels aen den baron van Ripperda.

Weleveld een oud ruim Slot, tussen Almelo en Oldenzael, door C.P. in 1730 na 't leven afgebeeld; en in onze
verzamelingen te beschouwen.

Weggestapele een  plaats  bij  Bathmen,  waar  een  stenen  Slot  heeft  gestaan  volgens  G.  Dumbar  Besch.  van
Deventer dit behoort onder Salland.

Wermeloo of Warmeloo, een oud adelijk huis bij Diepenheim door Cornelis Pronk en mij in 1732 getekend.
Prins Bernhard kocht het Warmelo voor zijn moeder.

Westervlier een adelijk huis tussen Diepenheim en Borkeloo (Borculo), aan de Schipbeek en de grenspalen van
Zutphen.

De Havezate en zijn bewoners

Wie het in Rijssen heeft over de Havezat(h)e bedoelt daarmee de havezate 'de Oosterhoff'. Toch is dat niet zo
voor de handliggend als het lijkt, want havezate is een algemeen begrip. Er zijn of waren er meerdere van. In een
register van 1646 worden de volgende adellijke landhuizen,'steenen huyzen' in onze omgeving aangemerkt als
officiele havezaten of saelsteden: Elsen (ook Huis Effinc), Oosterhoff, Grimbergen, Eversberg nabij Rijssen en
Brandlicht en de Beverfeurde in Rijssen.

De naam havezate komt voornamelijk in Drente en Overijssel voor. In Groningen worden ze 'borgen' genoemd
en in Friesland 'states'. Volgens de omschrijving in van Dale is een havezate een ridderlijk goed of kasteel in de
oostelijke  provincies  cq  ridderlijke  hofstede  waaraan  publiekelijke  rechten  waren  verbonden,  thans  grote
hofstede. Have is datgene wat iemand in zijn bezit heeft, zijn eigendom. Zo zijn 'de levende have' bijvoorbeeld
het vee en de huisdieren. 'Liggende have' is onroerend goed en 'tilbare have' het roerend goed. Haveloos ben je
als je niets hebt, slordig, armoedig. Een havezate is dus een plaats waar men zijn goederen heeft opgeborgen. In
de praktijk  is  er  ter  beveiliging een  muur omheen gebouwd,  en een gracht  omheen gegraven  en wordt  het
bewoond door een ridder, althans een adellijk persoon.

Een  havezate  had  niet  alleen  een  economische  maar  ook  een  militaire  waarde.  Bij  overvallen  konden
omwonenden er bescherming zoeken.  Voor die bescherming van de ridder leverden de boeren wederdiensten,
betaalden ze belasting, en droegen vaak een deel van de oogst af. De ridders (leenmannen) zelf waren weer
afhankelijk van de bisschoppen van Utrecht en later van Karel de Vijfde (leenheer). Na 1579 berust het hoogste
gezag  (weer)  bij  de  Statenvergadering  van  Ridderschap  en  Steden.  Wilde  een  edelman lid  worden  van  de
ridderschap  op  de  Statenvergadering  (oorspronkelijk  een  gewestelijk  overlegcollege  van  de  verschillende
standen, later een meer bestuurlijk orgaan van de steden en de ridderschap) dan moest hij onder anderen een
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havezate bezitten. Er was vaak onenigheid over wat wel en wat niet als een havezate gold. In 1666 werd geeist
dat het gebouw 'adellyck betimmert ' moest zijn : versterkt en kasteelsgewijs gebouwd en met grachten omgeven.
De  bewoners  moesten  van  adellijke  komaf  zijn  en  de  waarde  van  het  goed  moest  ten  minste  25.000
Carolusguldens bedragen om tot de Staten te worden toegelaten.

Oorspronkelijk kwam de Overijsselse adel, de jonkers voort uit de hereboeren, agrariers dus. Eerst onvrijen, later
dienstadel (in dienst van de bisschop), en tenslotte vrij en met invloed en sterke familiebanden. Er waren veel
heftige twisten en veten tussen verschillende families. Tegen de Steeden traden ze vaak weer eensgezind op. Er
waren onder hen veel roofridders die met name het leven van de "huysman',de eenvoudige plattelander het leven
zuur  maakten.  De  bewoners  van  de  havezaten  bezaten  veel  rechten.  Ze  hadden  het  recht  van  collatie  en
benoemden dus de  predikanten,  schoolmeesters,  de koster,  kerkmeesters,  armenjagers  (ambtenaars  die  jacht
maakten op bedelaars en vagebonden). Daarnaast maakten ze gebruik van het jacht- en visrecht. Ze hadden ook
een eigen wapen, dat overal werd getoond en gekoesterd. In de kerk had men een eigen zetel, met het 'regt van
vuerofferen'( hij mocht als eerste geld in het diakenzakje doen) en vaak een pompeus graf. Bij de Hervorming
kregen zij een groot deel van de geestelijke goederen van de katholieke kerk. Voor hen gold, anders dan voor de
gewone man, een speciale rechtspraak, de'Hooge Bank'. Dit zorgde in hoge mate voor rechtsongelijkheid. Na de
Franse  Revolutie  verdwenen  deze  zgn.  'Heerlycke  Regten'.  De  adel  heeft  dan  al  de  havezates  verlaten  en
verkocht aan de burgerij.  Economisch gezien was een havezate altijd een agrarische instelling. Ondanks dat de
bewoners vaak werden gevrijwaard van allerlei belastingen bleef de adel over het algemeen arm met als enkel
bestaansmiddel  de  pachten.  Het  viel  daardoor  moeilijk  de  havezates  in  de  familie  te  houden.  Veel  jonkers
begaven zich dan ook  als avonturiers in militaire dienst. En op die manier werden zij in hoge mate afhankelijk
van de stadhouder.

In het begin van de Tachtigjarige Oorlog en in de Franse tijd werden de havezates vaak verlaten om voor de
stropersbenden elders  een veiliger  heenkomen te  zoeken.   Naast  gevallen  van willekeur  en ruwheid zijn er
voorbeelden  van  maatschappelijk  hulpbetoon aan  de  'huyslieden'  door  de  havezaatsheren  en  hun dames  en
bloeide er een zekere hogere beschaving. (ter Kuile)

De Oosterhoff wordt voor het eerst genoemd in een akte van 1334. Jacob van Thya verkoopt dan de erve ‘het
Gherlovinc’ te Wierden, ressorterend onder het schultengoed ‘Oesterhof’ te Rijssen (dat zelf weer deel uitmaakt
van de bezittingen van de proost van St Mauritius te Munster) aan Johan van Ockenbroec. Tot 1475 houden de
van Thye’s de Oosterhof in leen cq bezit. Dan koopt Otto van de Rutenberg het goed om het gelijk door te
verkopen aan Johan ten Bussche en diens vrouw Machteld van Langen. In 1521 wordt het verkocht aan Bruun
van Langen. Tot 1621 blijft het in het geslacht van Langen. Dan trouwt de erfdochter, Bernardina, met kapitein
Ernst van Ittersum. In 1820 wordt het weer te koop aangeboden.Het is vervallen en wacht op de slopers. Ernst
Hendrik van Ittersum koopt het en weet de havezathe en het rechter bouwhuis voor afbraak te behoeden.

Hendricus Albertus Diedericus Coenen trouwt met Louise Charlotte Elizabeth Marie van Ittersum, die na 1900
erfopvolgster  wordt.  Het  geslacht  Coenen  bewoont  de  Oosterhof  tot  1937  (Riemens).  Jonkheer  Frederik
Alexander verkoopt het in 1960 aan de gemeente Rijssen. Deze laat het restaureren. Het gebouw doet daarna
enige  tijd  dienst  als  opleidingscentrum  voor  kraamverzorgsters.  In  1987  komt  het  weer  leeg  te  staan.  De
gemeente  geeft  de exploitatie  in handen van de Stichting Havezathe De Oosterhof  .  Op dit  moment is  het
grootste deel van de havezathe onderkomen van het Rijssens museum. Een ander deel is societeit van de Kring
Werkgevers  Rijssen.  In  het  rechter  bouwhuis is  een  architectenbureau  gevestigd.  Het  linker  bouwhuis  is  in
nieuwe stijl gerestaureerd en zal binnenkort plaats bieden aan een deel van het Rijssens Museum alsmede het
Brandweermuseum.  De  mooie  tuin  binnen  de  grachten,met  ophaalbrug  en  fontein,  is  voor  het  publiek  vrij
toegankelijk. In de directe omgeving van de havezate bevindt zich een prachtig wandelgebied.

De Oale Uup’n uit Enter
In de jaren zeventig woonde aan de Brinkstraat in een boerderij uit het einde van de negentiende eeuw de familie
Freriksen (de Aole Uup’n). Vier vrijgezellen: Gaait, Naats, Bernard en Dina. De Aole Uup’n stonden bekend als
heel zuinig. Met hard werken, een klein boerderijtje en wat klompen maken kon je toch nog geld overhouden.
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Toen de gezamenlijke klompenmakers  in Enter in 1917 een klompenmagazijn lieten bouwen bij  het  station
kwam groothandelaar Bovenhuis uit Assen van tijd tot tijd de totale productie ophalen per trein. Hij rekende
dan soms een bedrag van meer dan duizend gulden contant af met Homans Atsie. Atsie had een bestuursfunctie
binnen de klompenmakersvereniging en moest het geld verdelen over de klompenmakers. De moeilijkheid was
nu dat bij het geld dat hij van Bovenhuis ontvangen had een briefje van duizend zat. Homans-Gerradjen, de
kassier van de plaatselijke boerenleenbank, kon het  niet wisselen. Wat nu? Iemand opperde Oaluup’n-Naats
misschien?  Dat bleek de oplossing. Naats nam Atsie mee naar de delle naar de bedstee en haalde onder het stro
een kistje vandaan waarop met zwarte drukletters  stond “koelhouden” en waarom een stuk touw, een “beeste-
repe”,  gewikkeld was. Gaait maakte het kistje open en telde duizend gulden uit in kleine coupures.

Gaait is het eerste overleden in 1977. Dina volgde in 1989 en Naats in 1991. Bernard heeft nog jaren alleen
gewoond. Joke van Coesant hield de boel schoon  en kookte voor hem. Een poosje heeft Bernard ook nog eten
gekregen van “Tafeltje dek je”, maar dat was niets voor hem. Herman Kerkhof kwam er een keer rond half
twaalf ’s morgens. Tot zijn verbazing stond Bernard een pan vol spek te bakken. Herman vroeg: “Bernard, ie
doot toch met Tafeltje dek je?” Op dat moment komt Ezink-Gait binnen en brengt hem zijn maaltijd. Bernhard
haalt de stolp van de pan en kiepert zijn pan met gebakken spek er zo bij in. Bernard zei: “Dat schroa spul van
Tafeltje dek je kuj zoo neet et’n”.

Als de Twentsche Courant kwam las Bernard eerst de overlijdensadvertenties. Op een gegeven moment ging de
Twentsche  Courant  samen  met  de  Tubantia.  Er  kwamen  nog  wel  twee  kranten  uit  maar  de
overlijdensadvertenties van Tubantia werden nu ook in de Twentsche Courant afgedrukt. Toen Herman weer
eens kwam kuiern bij Bernard verzuchtte hij: “Oh God Herman, regtevoort goat der zovulle leu dood, nou hool
ik het ook meer zo lange vol”. Herman kon hem geruststellen en vertelde hem wat de oorzaak was.

Bernard was erg slechthorend en had al vijfentwintig jaar geleden een gehoorapparaat moeten hebben. Herman
ging op een gegeven moment op een woensdagmiddag met Bernard naar een audiologisch centrum in Hengelo.
Bernard moest met een kortgerokte assistente in een geluidskabine. Herman zag aan de lach van Bernard dat hij
hoewel doof niet blind was. De assistente sprak wat in de koptelefoon en Bernard moest zeggen wat hij hoorde.
Noemde  zij  “huis”  dan  zei  Bernard  “hoes”.  Hij  vertaalde  het  direct  in  het  Twents.  Hij  kreeg  dus  een
gehoorapparaat. Toen Herman later nog eens vroeg naar zijn ervaringen was Bernard vol lof: “Oh kѐѐl, wat’n
gedroes op de wc”. Hij had zichzelf jarenlang niet meer horen plassen.

Naats en Bernhard
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Winkeliers in Enter in 1880 
Op 10 maart 1880 werd in de gemeente Wierden van elk adres het gezinshoofd opgeschreven en het beroep dat
hij of zij uitoefende. Het geeft een leuk inzicht waar op dat moment de winkeliers en bakkers in Enter woonden.  

Beginnend in het Noordeinde treffen we op huisnummer 1009 Jannes Brunnekreef aan, winkelier.  Het is het
pand  waar  deze  familie  later  een  klompenmakerij  had.  Daarnaast  woont Gradus  Nijland, tapper/winkelier.
Hostink was zijn bijnaam. Later was hier de "Eerste Enterse Paardenslagerij" van de Weerd gevestigd.  

Iets  verderop  heeft Jenneken  Slaghuis haar  winkel  waar  later Velten  "De  Broeze"  de  winkel  had. Willem
Nijland (ook  van Hostink)  had  zijn  winkel  waar  later Hein  Waanders  woonde.  Naast  de  Hervormde  kerk
had Gerrit Morsink de oude boerderij Borgerink gekocht en daarnaast zijn winkel en bakkerij gevestigd die later
overging in de Coöperatie.  

Aan  de  Dorpsstraat  naast  het  latere  café  Bolscher  had Arend  Jan  Rohaan een  bakkerij  en  waar  het café
Bolscher nu is was de winkel van Arend Jan Kamphuis. Het pand naast eetcafé Zumpke was de bakkerij van Jan
van Nes, daar woonde later Wolthuis. Op de hoek Bornerbroekseweg/Dorpsstraat treffen we winkelier Hendrik
Jan  Plaggemars aan,  later  werd  dat Velten  Baks. Tegenover  het  latere  hotel  De  Adelaar  woonde  winkelier
Fredrik Jan Broeze, dat nu Janneke Velten is.  

Verderop in de Dorpsstraat was de winkel van Jan Hendrik Leyendekker, later was hier garage Kornegoor. De
man die de eerste Enterse prentbriefkaarten in de handel bracht was Everhardus Lambertus Heinink, die woonde
waar later schoenmakerij Phillippi was.  

Een  honderd  meter  verder  in  de  Dorpsstraat  woonde winkelierster Hendrika  Adolphina  Immink,  bij  haar  in
woonde Bernardus Phillippi, de marskramer. Nog weer wat verder had je Lucas van Nes,  een broer van Jan van
Nes, die  hier  zijn  bakkerij/winkel  had.  Daar  tegenover  woonde Christiaan  Roetgering (de  voorganger  van
Roetgering Kledingmagazijn), die winkelier was.  

Tot slot had je aan de Zuiderstraat de winkel van Jan Meyer en drie huizen verderop woonde winkelierster Dina 
de Wilde.  

 

Zompen meten
Rond 1800, midden in de Franse Tijd, waren er in Enter drie scheepswerven. De bouwtijd van een zomp was 
ongeveer drie maanden. Als een zomp afgebouwd was werd er vlotbier gedronken. De schipper kon dan nog niet
aan het werk met zijn zomp. In de Franse Tijd waren de financiёn van Holland niet op orde en in 1805 werden er
twee nieuwe wetten ingevoerd die moesten helpen om het tekort op de begroting weg te werken. De eerste wet 
was het Patentrecht. Iedereen die een beroep uitoefende of handel dreef moest een patentbrief hebben en 
daarvoor betalen. De schippers waren van deze patentbelasting vrijgesteld. Voor de schippers hadden ze een 
speciale belasting ingevoerd, het lastgeld. 

Vanaf 1806 moest van iedere zomp die op een werf afgeleverd werd de inhoud uitgedrukt in lasten opgemeten 
worden.  Normaal werd zo’n meting op de werf verricht door een beёdigde ijkmeester. De werven in Enter 
waren zo slecht bereikbaar vanuit Zwolle dat  de schippers met een lege zomp naar Zwolle mochten komen en 
daar gemeten werden. Na de meting ontvingen de schippers een meetbrief waarin de naam van de eigenaar, de 
naam van het schip en het aantal lasten dat geladen kon worden was vastgelegd met de datum van de meting. 
Aan de zomp zelf werden geen uiterlijke kentekens aangebracht waaraan je het laadvermogen kon aflezen. In 
zeeschepen werd het laadvermogen ingebrand.  Met deze meetbrief ging  de schipper terug naar Enter waarna hij
naar de ontvanger van de directe belastingen in Rijssen moest en daar met vertoning van de meetbrief een 
lastbrief kreeg en na betaling van het lastgeld een jaar vergunning kreeg om te varen met de zomp. 
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De zompen die in die tijd in gebruik waren in Enter maten allemaal 2 ½ last. Een last was 2000 kg. De lastbrief 
moest ieder jaar opnieuw opgehaald worden en het lastgeld betaald. In 1820 werd het nieuwe metrieke stelsel 
van lengte – en inhoudsmaten ingevoerd. Het laadvermogen van een zomp werd voortaan in tonnen uitgedrukt. 
Een ton was een kubieke nieuwe Nederlandse el. (een m3). Twee en een halve last was omgerekend 7 tonnen. 
Wat een schipper echt laadde moest hij zelf weten. Een enkele keer ging dat mis en zonk de zomp door 
overgewicht. 

De schippers klaagden over het hoge lastgeld en ook de politiek was van mening dat de schippers onevenredig 
zwaar belast werden. In 1823 werd het lastgeld afgeschaft en viel de schipper net als iedereen onder het 
patentrecht. Deze belasting was veel lager en dat kwam goed uit want net in die tijd kelderden de vrachtlonen 
van de schippers door de aanleg van harde wegen. De gemeenten werden belast met de uitgifte van de 
patentbrieven maar het patentrecht moest betaald worden bij de ontvanger van de  directe belastingen in Rijssen. 

De enige patentbrief van een schipper die we hebben kunnen vinden is van twee broers Koenderink (Deks ) uit 
1853. De twee broers voeren op een zomp van 15 tonnen genaamd “De twee gebroeders”. Ze betaalden f. 1,80 
aan patentrecht. 

Van de laatste Enterse zomp van Jans ten Berge, een 17 tonner, moest ieder jaar 17 x 12 cent patentrecht betaald 
worden. In 1893 werd de wet op het patentrecht afgeschaft. Daarmee werd ook de meting van zompen 
afgeschaft. Maar toen was het al bijna twintig jaar geleden dat de laatste Enterse  zomp gebouwd was. 

 De eerste garage 
Garage Kornegoor aan de Dorpsstraat was de eerste garage in Enter. Velen van ons herinneren zich nog Johan
Kornegoor, ook wel “Corrie” genoemd. Ook de naam “Pas-Corrie” viel wel eens. Om te weten hoe het precies
zit moeten we een duik in de geschiedenis nemen.  

In 1832, als alle eigenaren van onroerend goed te boek worden gesteld in het kadaster staat op deze plek het huis
kadastraal  bekend onder nummer E 1399. Eigenaar  is  Gerhardus  Hendrik  Immink,  die in het  jaar  1807 als
predikant in Enter was gekomen. Deze Immink bezat nog veel meer onroerend goed. Hij woonde zelf in de
pastorie aan de huidige Oude Pastoriestraat.  

Op E 1399 woonde Levy Spanjaard  die  daar  al  sinds 1811 een  kleine  kruidenierswinkel  runde.  Zijn  zoon
Salomon heeft later de winkel overgenomen en het pand in 1858 gekocht van Immink.  

In 1877 heeft Jan Hendrik Leyendekker het pand aangekocht. Hij was in Rijssen geboren en in 1871 getrouwd
met  Gerritdina  van Uitert.  Hun dochter  Gerritdina,  geboren  in 1873, trouwt op 13 december  1900 met Jan
Langenhof, die eerder getrouwd was geweest met Johanna Vinkers. Jan Langenhof was afkomstig van het erve
De Pas, voormalige Bourgondische Hoeve. Ze gaan wonen in het pand aan de Dorpsstraat en nu weten we dus
hoe de naam ‘”Pas” hier kwam. Het is dan nog steeds een kruidenierswinkel.  

Gerritdina Leyendekker en Jan Langenhof krijgen drie kinderen, Johannes (1901), Gerritdina (1904) en Gerhard
(1907).  

Het waren eigenlijk al sinds 1877 twee panden, tegen elkaar aangebouwd. In 1906 is het pand herbouwd. De
jongens Johannes en Gerhard beginnen in 1927 een garage. Hun moeder de weduwe G. Langenhof–Leyendekker
laat in 1928 direct naast de garage een nieuw pand bouwen waarin ze de kruidenierswinkel onderbrengt, die ze
samen met haar dochter Dina (Pas-Dina) runt.  

Gerhard Langenhof trouwt in Rijssen en begint daar een garage wat later de HAVI- autobusdiensten zou worden.
Johan Langenhof houdt de garage in Enter en neemt een medewerker in dienst genaamd Johan Kornegoor. In
1941 overlijdt de schoonvader van Johan Langenhof, Jan de Wilde, die postkantoorhouder was in het pand aan
de Dorpsstraat waar hotel de Adelaar was.  

Johan kan zijn baan overnemen en wisselt het onzekere bestaan als ondernemer voor de zekerheid van de PTT.
Johan Kornegoor neemt de zaak over en huurt voorlopig het pand. In 1957 koopt hij het pand. Dina Langenhof
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blijft eigenaar van de kruidenierswinkel ernaast. Later als Dina stopt met de winkel koopt Kornegoor het pand en
trekt het bij de garage aan.  

De fietsen worden steeds belangrijker en als na het overlijden van “Corrie” zijn vrouw en zoon en dochter de
zaak voortzetten wordt later de garage afgestoten.  

 

Het erve Borgerink 
 
Het erve Borgerink was gelegen achter de hervormde kerk op het terrein van de latere coöperatie tussen Borgers 
Stege en Wolters Stege.  

Voor het eerst komen we dit goed tegen in de leenregisters van de bisschop van Utrecht in de periode 1379 – 
1382. De tienden "al smal  ende grof" uit dit erf zijn dan in leen gegeven aan Vrederijc van der Eze, "heer 
Jacobsoen". Deze Van der Eze is een ridder die in een kasteel in de buurt van Gramsbergen woont. Als beloning 
voor zijn militaire bijstand aan de bisschop is hij "beleend" met de tienden uit het erf Borgerink. Hij kan 
levenslang en daarna zijn erfgenamen, aanspraak maken op een tiende deel van de opbrengsten van de rogge,  
haver, boekweit, bonen,  erwten, vlas tarwe en gerst. Een verplichting die ruim zeshonderd jaar later nog geldig 
was.   

In het Rijksarchief van Overijssel in Zwolle zijn de registers van de leen- en hofhorige goederen van de Proosdij 
van St. Lebuinus te  Deventer over de periode 1408 – 1809. Hieruit blijkt dat het erve Borgerink hofhorig is in 
deze Proosdij. Op 18 november 1447 wordt in het register Henric Borcherding als eigenaar van het bouw- en 
erfrecht vermeld. Op 8 mei 1482 volgt zijn zoon  Dijrijck Borcherdijnck hem op.  

In het schattingsregister van Twente, dat in 1475 in opdracht van de bisschop van Utrecht was opgesteld van alle
Twentse erven, komt het Borcharding in de Enterse marke voor als een volgewaard erve. Het erve betaald twee 
oude schilden als schatting. De bisschop moest van de totale opbrengst een deel van zijn oorlogskosten betalen. 

Als in 1494 het erve De Oldenhof wordt verkocht aan het klooster in Albergen is Derk Borcherding getuige. Op 
20 februari 1518 verzoekt Dirick Borchardinck  aan de Proost van St. Lebuinus, zijn hofheer, of zijn vrouw Jutte 
en hun kinderen na zijn dood op het erve mogen blijven wonen en werken. Dit verzoek wordt toegestaan. Pp 6 
december 1522 wordt Henrick Borchardinc na de dood van Derick Borchardinck de nieuwe bouwheer op 
Borgerink. Op 13 augustus 1526 wordt Margaretha vrouw van Henrick Borchardinc met haar zoon Derick in het 
hofverband opgenomen.  

In 1553 is er een twist tussen de marken Elsen en Enter over een "ingetreden graven" achter het "Suetveld". Er 
wordt een regeling getroffen waarbij namens Enter Henric Borchardinck de vertegenwoordiger is.  

Op 25 september 1571, in het begin van de Tachtigjarige  Oorlog, volgt Derrick Borchardinck zijn vader op als 
bouwheer. Deze Derrick komt nog met de justitie in aanraking want bij een ruzie met zijn zwager Evert Smeyers
komt het tot een steekpartij en Evert loopt een lelijke wond op. Voor het Drostengericht van Gosen van Raesfelt  
(op Twickel) wordt hij veroordeelt tot een boete van twee goudguldens en  twee mudde haver.  

Midden in de Tachtigjarige Oorlog wordt in 1601 een register opgemaakt van het grondbezit van de Twentse 
boerderijen om als basis te dienen voor een te heffen belasting. In dit register komen we in Enter tegen "De 
Borger", 81/2 mudde landes. Een mudde land was ongeveer een halve hectare, dus het grondbezit van het 
Borgerink was ongeveer 4 1/2 hectare.  

Op 18 september 1609 wordt Lubbert Albertz.Borchardinck de bouwheer op Borgerink. Eén generatie ontbreekt 
in de hofregisters. Vanwege de Tachtigjarige Oorlog, die tussen 1580 en 1600 hier in de omgeving het hevigst 
was, zijn de contacten tussen de Proostdij van Deventer en de hofhorige erven lang verbroken. Ook Deventer 
werd door de Spanjaarden belegedt en ingenomen waarbij vreselijk werd huisgehouden.  
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Vaak waren de boerderijen verlaten, lagen "woeste". Bij het aanvaarden van het erve weet Lubbert Borchardinck
een aantal voorwaarden te bedingen bij de Proost van het kapittel in Deventer: "Na zijn dood zal het goed niet 
vererven op de kinderen bij zijn huidige vrouw Marie, maar op de kinderen die hij had bij zijn overleden vrouw 
Geertjen". Zijn huidige vrouw zal na zijn dood tot "lijftucht" een negende deel van het erve krijgen.  

Lubbert Borchardinck komt financieel in de problemen, want op 2 december 1626 geeft hij, ter delging van zijn 
"buurschulden", het erve in pandschap aan zijn schoonzoon Arent Evertinck en diens vrouw Elsken voor 80 
goudguldens.  

Op 22 december 1642 begeeft Arendt Jacobsen uit Enter zich in de horigheid samen met zijn vrouw Geeske 
Borchardinck, dochter van Geertien Borchardinck, die dochter was van Derick Botchardinck en Lubbert Albertz.
Borchardinck.  

Hier komt er dus een ander geslacht op het Borgerink n.l. Arent Jacobsen. Die familie werd ook wel "Swennen" 
genoemd en woonde op  de Hoge Brink, waar later Koenderink woonde die ook wel "Swennen-Jan" genoemd 
werd.  

Op 11 februari 1643 wordt er een akkoord gesloten tussen Arent Jacobsen, zijn vrouw Geesken en Gerrijdt 
Lubbertz. Borchardinck en zijn vrouw Jenneken Arentzen waarbij de laatsgenoemden tegen 300 daalders afstand
doen van het gehele goed.  

Op 18 augustus 1649 maken Arent Jacobsen en zijn vrouw een testament ten behoeve van hun kinderen Gerrijt, 
Jan, Jenneken, Henrick en Gerrijtjen. Op 11 juli 1655 wordt een nieuw testament gemaakt dat ook goedgekeurd 
werd door de Proostdij. Hun oudste zoon Gerrijt wordt later de  bouwheer.  

In de Munsterse Oorlogen, omstreeks 1660 en 1672. hebben de Entersen veel te lijden van de soldaten van de 
bisschop van Munster. Veel  goederen worden geroofd en veel boeren en schippers moeten goederen voor de 
Munstersen vervoeren. Ook Gerrit Borgerinck ontkomt er niet aan en op en tocht naar het Munsterland wordt 
zijn paard gestolen door de soldaten.  

Het vuurstedenregister van 1675 vermeldt voor het Borgerink 1 vuurstede. Hetzelfde register van 1682 vermeldt 
ook één vuurstede hetgeen normaal was voor een boerderij.  

In 1687 worden door het markebestuur van Enter nog weer eens alle waargerechtigheden en hun eigenaars 
genoteerd. Het Borgerink wordt  genoteerd voor één waar, eigenaar Gerrit Borgerink.  

Op 18 mei 1695 wordt Arend Gerritsz. Borgerink, na de dood van zijn vader Gerrit Arendz. de nieuwe 
bouwheer.  

Als in het jaar 1716 de weduwe van Gerrit Borgerink overlijdt blijkt dat ze vijftig gulden heeft vermaakt aan de 
armen van Enter.  

Uit het verpondingsregister van 1723, waarin genoteerd staat hoeveel grondbelasting de boerderijen moeten 
betalen, blijkt dat het Borgerink een der grootste boerderijen van Enter is.  

In januari 1724 voltrekt zich een ramp. In de avond ontstaat er brand in een woning op de Hoge Brink. Het is 
bitter koud en er waait een hevige noordoosten wind. De brand breidt zich snel uit, met de gebrekkige 
brandbestrijdingsmiddelen is er al spoedig niets tegen te beginnen. Het hele centrum van Enter, inclusief de kerk,
wordt in de as gelegd. Meer dan zevenenveertig huizen, waar meestal twee gezinnen in wonen, en schuren 
branden af. Ook het Borgerink verbrandt. Verzekeringen waren er nog niet. Familie en buren moeten onderdak 
bieden. Er worden collectanten aangesteld die door het hele land met een aanbevelingsbrief van de drost van 
Twente gelden inzamelen.   

 Ook Arent Borgerink trekt als collecteur het land door. De aanbevelingsbrief van de drost was begin 1900 nog 
in het  Borgerink aanwezig. Later blijkt dat ongeveer tien procent van de schade vergoed kan worden.  

In 1748 wordt er een volkstelling gehouden waarbij per woning alle bewoners worden genoteerd. Het is het 
eerste document waarin we een  volledige opgave krijgen van alle inwoners van Enter.  

Voor het erve Borgerink: 
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Arent Borgerink, oude man. Jonge luyden: Gerrit Borgerinck en vrouw Janna Oorthuis. 
Kinderen van de oude man: een dochter Alijda. Kinderen van de jonge luyden: Berend en Hinderina. Knegt: 
Jannes Mulder. Meyt: Maria Ramakers. Costganger: Gerrit de Wilde.  

Op 14 april 1750 wordt Gerrit Arentsen Borchardinck de nieuwe bouwheer. Op 5 augustus 1750 wordt Gerrit 
door het markebestuur aangesteld als gecommitteerde in de Enter marke en op 31 augustus 1757 wordt hij tot 
"vuurheer" benoemd. Hij is dan bij de brandweer en moet toezien op het naleven van de voorschriften ten 
aanzien van de brandveiligheid.  

Op 11 juli 1768 wordt Gerrit Borgerink herbenoemd tot gecommitteerde in de marke. In 1773 overlijdt Gerrit 
Borgerink en zijn minderjarige zoon Arend wordt bevestigd als bouwheer. Omdat Arend minderjarig is moet hij 
een "hulder" hebben. Daarvoor treedt op Andries Pietersman, een hofgenoot.  

In 1782 wordt Arend tot zetter in de marke gekozen. Een zetter was iemand die samen met anderen moest zorgen
voor de inning van de verschuldigde landsmiddelen (belastingen) die de marke verschuldigd was. In 1795 als de 
Fransen ons land bezet hebben wordt er een volkstelling gehouden. Op het erve Borgerink treffen we aan: 
Geertruid ten Hage van beroep tapster, weduwe van Arend Borgerink. met in totaal negen personen. Naast de 
boerderij is er nu een tapvergunning.  

Op 18 april 1796 wordt de oudste dochter Geertruid (23 jaar) van de overleden Arend Borgerink de nieuwe 
eigenaar van het bouwrecht. Als  hulder treedt op Hendrik Beernink, een hofgenoot.  

Op 1 mei 1800 trouwt Geertruid Borgerink met Jannes Geerdink. De huwelijkse voorwaarden die moesten 
worden opgemaakt werden door de Proostdij goedgekeurd. Uit dit huwelijk wordt één zoon geboren op 24 
november 1803,. Arnoldus Joannes. Zijn moeder Geertruid Borgerink overlijdt in 1806 op 33-jarige leeftijd. 
Zoon Arnoldus Joannes Geerdink huwt op 28 november 1822 op 19-jarige leeftijd met Maria Joanna Aleida ter 
Halle, de 27 jarige dochter van de overleden molenaar van de molen op de Mors. De vader van Arnoldus Joannes
Geerdink, Jannes Geerdink hertrouwt in 1807 met Janna Schuttenbelt. Ook nu weer moeten er huwelijkse 
voorwaarden worden opgemaakt om de rechten van zijn kind uit het eerste huwelijk te garanderen. Ook moeten 
er nog financiële toezeggingen aan zijn schoonzusters uit zijn eerste huwelijk met Geertruid Borgerink 
nagekomen worden.  

Wat er precies is gebeurd na zijn tweede huwelijk weten we niet, maar in 1823 is hij, zoals het in een notariële 
acte staat "ongelukkig  in schulden geraakt, zoodanig dat hij zich buiten staat bevindt zijn schuldeiseren te 
voldoen". Hij ziet zich genoodzaakt zijn goederen ten voordele van zijn crediteuren vrijwillig te verkopen. Nu 
wordt het onvermijdelijk over te gaan tot finale scheiding en deling van al zijn vaste en mobilaire goederen. Ook 
komen nu alle in de voorafgaande jaren in acten vastgelegde financiële verplichtingen boven water. De acte van 
verdeling, bij notaris Jalink in Goor opgemaakt, beslaat maar liefst zevenenveertig pagina's.  In grote lijnen komt
de verdeling hierop neer: de vader Jannes Geerdink en de zoon Arnoldus Joannes Geerdink krijgen ieder de 
halfscheid van alle goederen waarbij de zoon een aantal financiële verplichtingen richting de schoonzusters van 
zijn vader moet nakomen. Het aandeel van de vader gaat vrijwel op aan het voldoen van zijn schulden. In de acte
komen we tal van interessante zaken tegen. Het blijkt bijvoorbeeld dat er een stuk gaardenland achter het 
Borgerink ligt waarop van 1789 tot 1820 de Rooms Katholieke kerk van Enter gestaan heeft. Verder worden alle 
oude veldnamen vermeld van het land dat bij het Borgerink hoort.:  

Hooiland Den Dimberg bij het Eksoo  

Hooiland de Breddemaat  

Bouwland De Zuurlage  

Bouwland De Maatakkers  

Bouwland Den Groten Hamberg  

Bouwland De Kruisselbree  

Bouwland  De Tijakker  

Bouwland De Grasakker  
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Bouwland De Weitakker  

Bouwland De kamp bij Jan ten Langen (Zwik)  

Bouwland De Heegakker  

Bouwland De Bargakker  

Bouwland De kleine Hamberg  

Koeweide Het Bekenslag  

Hooiland De Bruggemate  

Hooiland De Bolmeyersmaat  

Omdat het huis zelf moeilijk te splitsen is wordt het zo geregeld dat de zoon Arnoldus het huis krijgt 
toegewezen. Enige jaren later verkoopt hij het huis aan Willem Schuitemaker, eigenaar van de 
"Schutemakerswerf", één van de drie scheepswerven in Enter.  

Arnoldus Joannes Geerdink koopt het huis tegenover het Borgerink, naast de hervormde kerk, en zet daar zijn 
herberg voort. Dat het pad van een  kastelein niet altijd over rozen voert ervaart Arnoldus in 1837. Voor de 
rechtbank in Almelo dient een zaak uit Enter. De schippers Jan Berend ter Plegt en Arend Lubbers hebben ‘in 
den namiddag van zondag den 26e  februari de Tapper Arnoldus Geerdink’ in zijn huis mishandeld. De daders 
komen er met een fikse boete vanaf.  

In 1829 is zijn vrouw Maria ter Halle overleden en hij blijft achter met vijf kinderen. Een jaar later overlijden 
twee van zijn kinderen  achter elkaar, drie en vijf jaar oud. In 1836 overlijdt nog een kind van twaalf jaar. Eind 
negentiende eeuw komt het huis naast de kerk in bezit van de familie Weyssink. In 1911 wordt Gerrit Weyssink 
(Bosdamen-Gaait) eigenaar.  

In 1931 koopt Frederik Morsink (bakker-Frits) het pand en bouwt er een nieuw huis en kantoor. Het oude 
Borgerink erve, eigendom van de familie Schuitemaker, wordt voor 1880 gedeeltelijk verhuurd aan Gerrit 
Hendrik Morsink die er dan samen met Jan Hendrik Schuitemaker woont. Gerrit Hendrik Morsink heeft er een 
kruidenierswinkel.  

In 1884 koopt Morsink het Borgerink en in 1886 komt er het eerste gebouwtje voor de bakkerij, die later zou 
uitgroeien tot de Coöperatieve Landbouwvereniging van de OLM.  

De oude "Oants-Jan" uit de Zuiderstraat wist nog te vertellen dat bij de afbraak van het oude Bosdamenhoes 
waarbij hij betrokken was, te zien was dat dit vroeger een herberg was geweest.  

 

Het pand van Bolscher 
Aan de Dorpsstraat 50 is nu slagerij Lammertink/Bolscher annex café gevestigd. De oudste bebouwing op deze
plek dateert van 1812-1816.  

Als in de jaren 1816 en 1817 hier in Enter de eerste kadastrale gegevens worden opgemeten staat dit perceel te
boek als Sectie E nummer 814  met als eigenaar Lambertus Gaalman, geboren 20 november 1776. Hij heeft als
beroep “breukmeester”. Het is de eerste dokter die zich in Enter heeft gevestigd. Hij is op 21 november 1811
gehuwd met  Alydis  Lookamp,  een  dochter  van de molenaar  Lookamp,  die  de standaardmolen  op de  Mors
bemaalde.  

In het jaar 1838 overlijdt Gaalman. Zijn vrouw die in het pand een klein winkeltje en een tapperij drijft woont er
nog tot 1853. In dat jaar huurt Arend Jan Kamphuis  die in 1830 in Elsen geboren is het pand. Hij is in 1853
gehuwd met Catharina Hendriksen. Als beroep heeft Arend Jan, kleermaker, winkelier en tapper. In 1858 koopt
hij voor f. 600,- het pand van de erven Gaalman. Zijn eerste vrouw overlijdt al in 1866. Hij hertrouwt in 1867
met  de  22-jarige  Maria Mekenkamp,  dochter  van  de kleermaker  Berend  Jan Mekenkamp (Poppen-Beernd).
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Arend Jan Kamphuis kreeg in Enter de bijnaam “Poppen- Oarnd”. In 1882 wordt hij winkelier, brood- koek- en
beschuitbakker genoemd. In 1892 overlijdt Arend Jan Kamphuis en in 1900 zijn vrouw.  

In  het  jaar  1902  wordt  het  pand  verkocht  aan  Gradus  Bolscher,  die  eigenaar  was  van  het  handkracht
boterfabriekje een paar huizen verder op aan de Dorpsstraat waar later Textielhuis Velten gevestigd zou worden.
In 1901 was Gradus getrouwd met Maria Lammertink uit Rectum, Gradus was toen 37 jaar en Maria 34. De
tapperij  bleef  gehandhaafd maar het winkeltje werd opgeheven. Uit het huwelijk tussen Gradus Bolscher en
Maria Lammertink werd één dochter geboren nl. Bernardina Johanna Hendrika (Hanne) geboren 2 januari 1902.
Als op 18 oktober 1928 Hanne trouwt met Gerrit Hendrik Lammertink (van Lubs uit de Waterhoek) wordt de
woning vernieuwd.  

Het oude pand was ongeveer elf meter breed en stond ingeklemd tussen tussen de huizen van Rohaan (Schultjes)
en Ten Hove (De Klitse). Er was geen mogelijkheid om vanaf de straatkant met paard en wagen achter het huis
te komen. Aan deze omstandigheid was de oude woning aangepast. Aan de linkerkant had je een niendeure die
toegang gaf tot de deel die doorliep tot de achterzijde waar je opnieuw niendeuren had, zodat je met paard en
wagen door het huis aan de achterkant kon komen. Naast de deel rechts was aan de straatkant het cafe, een
ruimte van 5,50 bij 5,50  meter, met rechts achterin de tap (het schap). Rechts naast het cafel was nog een kamer
van 2.75 bij 3.25. Aan de achterkant was een grote woonkeuken,  de slaapkamers en een bedstee.  

Toen Hanne Bolscher in 1928 trouwde met Hendrik Lammertink wilde Hendrik een slagerij beginnen naast het
cafè. Er werd een compleet nieuw woon-winkelpand gebouwd. Gradus Bolscher had nogal wat bezwaren tegen
de slagerij, maar onder druk van het jonge paar werd toch een ruimte voor de slagerij gereserveerd.   Op de eerste
verdieping kwamen de slaapkamers. Het nieuwe pand werd ruim twee meter smaller zodat men met  paard en
wagen achter het pand kon komen, waar het slachthuis kwam. De indeling van het nieuwe pand was als volgt:
aan de straatkant links de slagerij,  daarachter een woonkeuken en een bijkeuken en een klein slaapkamertje.
Naast de slagerij was  het cafe, ruim zes meter lang, met daarachter de biljartzaal vijf en een halve meter lang.  In
het midden had je een portiek die toegang gaf tot links de slagerij en rechts het cafè en middenin een gang naar
de woonkeuken achter de slagerij. Op 4 januari 1930 is Gradus Bolscher overleden en op 28 mei 1932 zijn
vrouw  Maria Lammertink (Keppelink). Nadien is het pand vele malen verbouwd. Hendrik Lammertink werd
opgevolgd door zijn zoon Gerrit en die weer door zijn zoon Gerard.  

 

 Oude Katholieke kapel 

Oude mensen in Enter wisten omtrent het midden van de vorige eeuw nog te vertellen dat er vroeger een kapel in
Enter was. Deze kapel moest gestaan hebben op "Stoffershöfken", nu hoek  Werfstraat/Schippersstraat.  

Streekhistorici hadden er al vaak melding van gemaakt dat er omstreeks het midden van de veertiende eeuw een
kapel in Enter was gesticht, zonder te vermelden hoe ze aan die wijsheid waren   gekomen.  Gerrit Kraa, oud
bestuurslid van de Oudheidkamer, heeft helderheid gebracht in deze geschiedenis.  

In  de notulen van de  classis  Deventer  wordt  in  1636 melding gemaakt  van de  in  de  Tachtigjarige  Oorlog
verwoeste kapel. Het katholieke volksdeel van Enter bezocht, als zijnde een bedevaart, de verwoeste kapel nog
regelmatig. De classis wilde hiertegen optreden omdat alle uiterlijke kenmerken van  het katholieke geloof toen
streng verboden waren.  

Dus er is in ieder geval een kapel geweest voor de in 1709 door de  Nederduitse  gereformeerden gestichte kerk.
In 1816 veranderde de naam in Nederlands hervormde kerk. De Nederduitse gereformeerde kerk was tijdens de
Tachtigjarige Oorlog de officiele kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Uit oude oorkonden
in het huisarchief van de heren van Almelo staat te lezen dat er tot het midden van de veertiende eeuw in Enter
een adellijk geslacht is geweest. Het waren borgmannen van de heren van Almelo. Tijdens oorlogstijd moesten
ze militaire bijstand verlenen als ridder of schildknaap.  

Hier tegenover kregen ze bescherming van de heren van Almelo. Telgen uit dit oude Enterse riddergeslacht
hadden ook al lang aanzienlijke functies  in geestelijke instellingen. Als eerste hiervan komen we tegen Arnoldo
de Ennethere; in 1134 tot 1139 Hermannus de Enthere, die procurator was van de proosdij van Vreden. Op de
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plaats waar later de gebouwen  van de coöperatie verrezen stond toen dat edelmanshuis. De naam Hardenberch
(sterke burcht) herinnerde in 1475 op die plek hier nog aan.  

Dit geslacht heeft de kapel gesticht in Enter want dat een handjevol armlastige boeren kan dat nooit gedaan
hebben. Of het in de veertiende eeuw is geweest kan niet aangetoond worden. De plaats is wel zeker, dat was
midden op de Brink.

Welke kerk stond dan op Stoffershöfken?  Het was niet de oude Sint Teuniskapel. Het was de schuurkerk die in
1787 is gebouwd,  op de hoek van de huidige Werfstraat/Schipperstraat.  De schuurkerk was achter  het  erve
Borgerink, zoals blijkt uit de boedelbeschrijving van het erve Borgerink. 

Van het midden van de Tachtigjarige Oorlog tot aan de Franse tijd was de katholieke godsdienst verboden. Maar
niet lang daarvoor was de stemming in overheidskringen al veel milder. In 1787 kreeg het katholieke volksdeel
van Enter toestemming om een schuurkerk te bouwen. Veel stelde het niet voor. Een houten gebouw met stro
gedekt en de zijkanten mochten maar "drie pannen" hoog zijn. Molenaar Frans Lokamp en Arend Borgerink
waren de initiatiefnemers. Arend Borgerink stelde een stukje grond beschikbaar. 
 
In een boedelbeschrijving van het erve Borgerink (waar later de coöperatie was) uit 1823 lezen we het volgende.:
"perceel 1, een huis en brouwerij gelegen tussen Harmsel- en Woltersstege, perceel 2, een hof achter perceel 1
waarop de Roomsch Catholijke Kerk heeft gestaan." 

Na de Franse Tijd werd er in alle plaatsen in Nederland onderzocht wie van oudsher de rechtmatige eigenaar was
geweest van de aanwezige kerken. In Enter was dat aantoonbaar de Nederduits gereformeerde gemeente, die in
1709 de kerk op de Brink had gesticht. Omdat de schuurkerk uit 1787 een bouwval was kregen de katholieken
van  de  overheid  een  vervangende  kerk.  Het  Departement  van  Waterstaat  moest  deze  regelingen  uitvoeren,
vandaar dat deze kerkjes "Waterstaatkerkjes" genoemd werden en in heel Nederland werden gebouwd, zowel
voor de katholieken als voor de protestanten. Het Waterstaatskerkje in Enter werd in 1820 gebouwd aan de
Dorpsstraat, naast de huidige kerk, die in 1926 werd gesticht.  

Enter, een dorp van klompenmakers
H.W. Heuvel (1864-1926) was onderwijzer te Gelselaar en Borculo en werd bekend door het standaardwerk dat
hij schreef over de Achterhoek dat in 1927 postuum gepubliceerd werd:  Oud-Achterhoeksch boerenleven, het
gehele jaar rond. Het boek werd verschillende keren herdrukt. Ook schreef hij over Enter: Enter, een dorp van
klompenmakers.  Daarvoor had hij ook al veel gepubliceerd, onder meer het artikel in Eigen Haard. Elke dag een
stukje uit dit artikel.

Sinds jaren kende ik Enter zoo'n beetje van hooren zeggen.  In onzen jongenstijd zagen we soms een Enter
"hoenderkremer" met zijn mars op den rug over de landwegen stappen, om bij de boeren kippen te koopen. We
hadden een betamelijk ontzag voor die lui, want ze stonden in den roep, van niet "frisch" te zijn. Mijn vader
haalde uit de herinneringen zijner jeugd wel eens op, dat in de jaren na 1850, toen de Rijnspoor al langs Arnhem
liep, in het voorjaar heele troepen jonge ganzen over den weg langs zijn ouderhuis werden gedreven door Enter
kooplui,  die  er  zachtjes,  al  weidende  langs  de  bermen,  mee  voortsukkelden  in  dagenlangen  tocht  naar  de
Rijnstad.

Later hoorden we vertellen, hoe de Enter schippers door den "Ziel" (Zijl)  bij 't  Westervlier (ten zuiden van
Diepenheim) uit de Regge op de Schipbeek kwamen en zoo naar Deventer voeren. De grauwe balken dier oude
sluis  waren  nog  lang  te  zien.  
Boeren, die wonen in een populieren- en wilgenstreek, verhaalden, dat ze vaak wekenlang klompenmakers uit
Enter in kwartier hadden, die in de schuur heel wat boomen tot klompen verwerkten. 

Ook was er menige anecdote in de wandeling van Enter paardenronselaars, doortrapt in slinksche streken, en
volleerd in de kunst om oude knollen met allerlei gebreken voor goed geld te kwijten. Zoo'n heerschap verkocht
eens een blind paard. De kooper, die 't gebrek niet bemerkte, vroeg: "Is hij ook schrikkerig?" Heel gevat zei de
Enter: "He zut niks" (hij ziet niets), een antwoord, dat hem schotvrij maakte voor de wet en den ander gerust
stelde. 
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Een oud man vertelde mij eens van een boer, bij wien hij vroeger gediend had. Die boer had van een Enter
handelaar een paard gekocht, waaraan hij al gauw een ernstig mankement ontdekte. Daarom ondernam hij de reis
naar Enter, om het dier aan zijn vorigen eigenaar terug te brengen. Die was natuurlijk niet thuis. Zijn vrouw, ook
van zessen klaar, doorzag het heele geval. Ze liet onzen vriend het paard op de deel zetten en noodigde hem naar
binnen. Toen zette ze koffie, voorzag den disch met wittebrood, kaas, rookvleesch enz., en noodigde vriendelijk:
"Tast toe, beste man." Maar de boer moest eerst zijn hart ontlasten en kwam er nu voor uit, dat hij een "slim"
paard gekregen had en wel wou, dat de baas het weer nam. "Mien leeve man" zei de vrouw "als mien baas alle
slimme peerde, die hie verköf, weer zol nemmen, dan wazzen er in Enter geen ställe genog. Et en drink en gao
dan stille nao hoes." 

Voor jaren kende ik een ouden Israeliet, die antiquiteiten kocht en wijd en zijd rondreisde. Hij had een fijnen
speurzin voor die dingen. Die zei altijd: "Nergens vind je zooveel antieks als in Rijsen en Enter, in het laatste
vooral." Hoe dat zoo kwam? Wel, de Enterschen waren van ouds schippers en kooplui; ze zwierven de wereld
door, ze hadden geld in de tasch, toen het elders nog "betuun" was, en brachten gaarne wat moois voor moeder
de vrouw mee. De roep over het Enter volk was niet al te gunstig: ze waren niet gemakkelijk, handig met stok en
mes op bruiloften en jaarmarkten, en geestig in 't betitelen met teekenachtige bij- en scheldnamen. Dat waren
mijn voorstellingen van Enter, voor ik het dorp van schippers, ganzendrijvers en klompenmakers gezien had. Het
was er zoo ouderwetsch, zeide men; de losse, onverdeelde oud-Saksische huizen stonden er nog zoo aan de
straat. Dat trok mij aan, maar het bleef lang een "terra incognita", waar de verbeelding vrij spel had en die zij
kleurde met een romantisch licht vanwege al dat antieke, vanwege dat reizen en zwerven der bewoners meteen. 

Voor het eerst zagen we Enter in het jaar 1908. 't Was bij het scheiden van den zomer, een der laatste dagen van
September, maar een dag zoo zacht en vriendelijk, als alleen het najaar geven kan. We kwamen van Rijsen. De
fijne morgennevel, door de rijzende zon met goudglans getint, verdween allengs en toen was de hemel zoo innig
blauw,  de  lucht  was zoo kalm en rein,  de zon scheen  zoo mild,  dat  de vogeltjes  begonnen  te  zingen,  een
afscheidsgroet aan het schoone jaargetijde. Het eerste geel van den herfst lag over de lanen en bosschen van het
kasteel, den Oosterhof, bij Rijsen. We kwamen over een groote heide vol bulten en gaten, het "Tichelveld", waar
minstens  een  dozijn  steenen-  en  pannenbakkerijen lagen.  In  de  verte  verrees  de  Vriezenberg,  met  lange
dennenrijen gekroond. We zagen, hoe de steenen nog uit de hand in houten bakjes gevormd werden; hoe een oud
paard, al ronddraaiend aan een boom, het rad van den kleimolen in beweging bracht. Mannen met bloote beenen
in blauwe onderbroek kruiden steenen naar den oven; hun tanige gezichten deden aan turfrook denken. Hier en
daar rookte een ticheloven. 

't  Land werd  lager  en  malscher.  Te midden van  lommerrijk  geboomte  lag  de antieke  woning van Rohaan,
eigenaar van een steenbakkerij tegenover en een pannenbakkerij naast het huis. Op een steen in den achtergevel
was een roode haan afgebeeld, die den naam des bewoners figuurlijk voorstelde. Weer klom de steenweg, nu
tegen den glooienden, vruchtbaren esch op, waar de menschen druk bezig waren met het roggeland ploegen en
aardappels rooien. Daar ginder aan zijn voet lag Enter op den rand van het Reggedal. Het dorp was verscholen in
het groen van vruchtboomen, eiken en linden; enkele huizen gluurden uit het geboomte; de spits der Katholieke
kerk stak er boven uit; twee windmolens, aan de beide einden geposteerd, rustten nu in hun kruis, want het
koeltje sliep. Op den achtergrond, naar het riviertje toe, verrezen lange popeldreven. 

Men was bezig met het aanleggen der spoorbaan van de lijn Neede - Hellendoorn, boven het dorp halverhoogte
door den esch. De hobbelige dorpsstraat kronkelde zorgeloos verder en wist van geen rooilijn. Aan 't Zuidereind
waren  al  veel  nieuwe  huizen,  prozaïsch  en  karakterloos  als  zooveel  moderns,  maar  hoe  meer  we  de
Protestantsche kerk naderden, hoe gemoedelijker alles werd. Daar lagen de meeste huizen nog met de groote
achterdeur  aan  de  straat  en  aan  weerskanten  van  het  diep  inspringende  "onderschoer"  de
klompenmakerskamertjes met hun kleine ruitjes. Stapels van populieren- en wilgenstammen zag men aan de
straat. In groepjes van twee of drie stonden de mannen, meest blootshoofds, buiten te "klompen" vanwege het
mooie weer.  Hier en daar trok de blauwe rook op uit een klein gebouwtje,  waar men een vuurtje van natte
doppen (boorsel uit de klompen) stookte, om de klompen te drogen en te tanen.

Daar zagen we zoo maar aan de dorpsstraat nog een los huis, uiterlijk kenbaar aan de plaats van den schoorsteen
vóór op het dak. We mochten een kijkje nemen. 't Waren vriendelijke menschen, die nog zoo aartsvaderlijk met
hun vee in dezelfde onverdeelde ruimte samenleefden. De bedsteden, met groene gordijnen ervoor,  lagen in
dezelfde rij met de koeien in den stal. Een paar antieke kisten stonden langs den anderen wand. De ijmen, voor
kort van de hei gehaald, waren er naast in 't gelid gezet. We gingen even op een stoel zitten bij het schaddenvuur,
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midden in den keitjesvloer  der  woonruimte;  het  vlamde zoo vroolijk  en de rook kronkelde  omhoog in den
trechtervormigen boezem. Wat een mooi uitzicht door den verweerde ruitjes der beide vensters in den “gaarden"
vol  vruchtboomen  en  sierstruiken!  
Maar het  mooist van al, zoo idyllisch en gemoedelijk,  is de omgeving der Hervormde kerk met de pastorie
ernaast, alles in schaduw van hoog geboomte. Dat kerkje met zijn witte muren en zijn torentje, dat maar even
boven de zware linden uitsteekt, ligt zoo rustig in den groenen hof, door een houten hekwerk omsloten. 't Was
daar zeker in vroeger dagen de begraafplaats. Hoe vredig is het daar te rusten, waar de vogeltjes in de struiken
zacht een liedje zingen voor wie er slapen sinds menig jaar.  Twee reusachtige linden staan als wachters  ter
weerszij van den ingang naar de torendeur. Voor de kerk is de Hooge Brink, een ruim plein, waar de huizen met
rieten daken en diepe onderschoeren zoo schilderachtig om heen geschaard liggen. 't Was daar wonder stil en
liefelijk  op  dien  mooien  herfstdag  in  den  midden  zonneschijn.  Alles  herinnerde  aan  de  oude  Engelsche
dorpskerken met kerkhoven, die Dickens ons schilderde.

Ruim vier jaren later mochten we Enter weerzien. We kwamen er nu met den lokaaltrein Neede-Hellendoorn.
Het vroeger zoo afgelegen dorp is uit zijn isolement verlost en met de groote wereld in verbinding gekomen. Dit
zal tengevolge hebben, dat na korten of langen tijd al het ouderwetsche en eigenaardige zal verdwenen zijn en
dat het een plaatsje zal worden als honderd andere. Ook zonder het spoor zou dat gebeurd zijn, alleen zou het
proces wat langzamer gegaan zijn. 't Was nu in den opgang des jaars, in het midden van Mei, een Meimaand zoo
zeldzaam mooi, dat wij haar nog lang in dankbare heugenis zullen bewaren. In 't laatst van April werden de
eiken en populieren al  groen,  die anders  niet  voor half  Mei ontluiken.  En 't  was  een schoone dag meteen:
zonneschijn en zoele Zuidenwind;  het  goud van de brem sierde wegranden en het  vroolijk geroep  van den
koekoek klonk over de velden. Daar lag Enter weer voor ons aan den voet van zijn esch, waar de rogge in aren
schoot en de aardappels uit den grond kwamen kijken. Het dorp school nog mooier weg in 't geboomte, want
tusschen het eerste lentelover stak het rozerood der appelbloesems in de hoven zoo schoon af. Naar 't Reggedal
toe verrezen nog de popel- en wilgerijen als destijds. Langs de straat waren al weer verschillende woningen
verbouwd of vernieuwd, maar in de buurt der Openbare School en der Hervormde Kerk vonden we ons oude
Enter terug, al was dan het laatste losse huis doorgetimmerd. Mijn vriend de photograaf was verrukt. Zooveel en
zulke echt ouderwetsche huizen en antieke hoekjes had hij niet gedroomd.

Daar lag nog de kerk even vredig als weleer, en de hoop der lente lachte boven de graven van lang vergeten
dooden en fluisterde van eeuwig leven en van een lente, nog schooner dan deze vluchtige Mei. Daar was ook de
Hooge Brink, nog even aartsvaderlijk toen. We dwaalden wat af tusschen die oude huizen en - 't was of ons goed
gesternte ons leidde - we vonden daar mooie punten en - wat den heelen dag goedmaakte - vriendelijke, gulle
menschen. Daar woonde een bakker, die met zijn zoons druk in de weer was voor het dagelijksch brood der
Enter bevolking. Een motor maalde het graan en bracht de kneedmachine in beweging, alles naar de eischen van
den nieuwen tijd.

Maar daarachter was de oude tijd. Daar stond een ouderwetsch boerenhuis, dat den bakker toebehoorde en hem
nu  als  pakhuis  diende.  In  de  keuken  lag  het  zaad  op  den  vloer  en  stonden  de  witte  kippen-  en  blauwe
eendeneieren in manden. Terzij vóór dat huis lag een nog antieker gebouw, een oud brouwhuis, waarop in ankers
't jaartal 1718 te zien was. In den doorgang tusschen beide verhieven zich twee zware taxissen, die naar elkander
neigden en er een donkere poort vormden. De een - vertelde men ons - kreeg jaarlijks bessen en de andere
bloeide, d.w.z. die bracht stuifmeel voort. 't Waren dus een mannelijke en een vrouwelijke boom, die daar zoo
mooi gepaard stonden. Kenden ze elkaar? Voelden ze zich tot elkander getrokken? Dwaze vraag. En toch, sinds
we Fechners Nana lazen en van Haberlands onderzoekingen over de zintuigen der planten, wil het probleem van
het zieleleven in boom en en kruiden ons geen rust laten. Telkens dachten we aan het verhaal van Philemon en
Bancis uit de Grieksche mythologie. Voor wie het niet kennen mocht, willen we even het slot vertellen. Vele
jaren hadden ze gelukkig,  samen geleefd in hun hutje, arm en tevreden,  en nu waren ze oud geworden met
elkaar. Toen Jupiter het grijze echtpaar beloonen wilde voor de gastvrijheid, hem onwetend betoond, baden zij,
dat ze als priester en priesteres in zijn tempel mochten dienen en eindelijk op één dag samen sterven, opdat ze
niet het verdriet mochten hebben, dat de een den ander begraven en beweenen moest. En zie - op zekeren dag,
toen ze voor de tempelpoort stonden en nadachten over het wondere in hun leven, schoten opeens wortelen uit
hun voeten in  de  aarde  en  groene takken langs  hun hoofden  omhoog.  “Vaarwel,  mijn geliefde!"  riepen  ze
elkander telkens nog toe, zoolang die metamorphose duurde. Hun vingers strengelden zich als takken ineen. Hij
werd een eik en zij een linde, twee heerlijke boomen voor Jupiters tempel, onafscheidelijk in den dood, zooals ze
in  hun  leven  waren  geweest.  
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In den gaarden - zei men ons - moesten we een kiekje nemen: van daar was het ook al eens geschilderd. En daar,
tusschen  de  bloeiende  appelboomen,  waarin  de  vogeltjes  zongen  van  minneweelde,  werd  het  toestel  eerst
geplaatst. Straks in de vaalt vóór het taxispaar, terwijl de knecht bezig was een voer mest te laden.

Hooge bakkersmijten van takkebossen en wild uitgegroeide meidoornhagen, die pas in bloei komen, sluiten het
plein aan twee zijden af. Intusschen was bij den bakker de koffie klaar en we moesten mee naar binnen. Wat een
mooi stel Delftsch aardewerk stond er op het kabinet. Kunstig gewerkte merklappen in lijst en achter glas hingen
aan den wand. "Alles wat adem heeft, love den Heer", lazen we op de eene. Hoe stemde ons hart daarmee in op
dezen heerlijken Meimorgen. Op de andere stond: "Die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar die
den Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem." Het gezin behoorde tot de
Gereformeerde kerk. Een der zoons vertelde ons, dat er voor een zestig jaar ook vele Gereformeerden uit Enter
naar Amerika waren vertrokken, in den tijd, toen  Ds. van Raalte met deze nieuwe pelgrim-vaders den exodus
had geopend en een  Hollandsche kolonie vestigde  in  de wouden van Michigan.  De jonge bakker  was zeer
belezen. Hij kende Van Eedens “Kleine Johannes" en wist van Stijn Streuvels. Hij liet mij uit een bloemlezing
een sonnet "Herfstavond" lezen en betuigde met geestdrift, dat hij haast niets mooiers kende. Niet alleen hij,
maar ook zijn zuster en zijn jongere broer lazen veel, en we hadden nog lang kunnen praten over mooie boeken
en beminde schrijvers. Welk een aangename verrassing, nog eens een van die zeldzame huisgezinnen te vinden,
waar de krant het boek nog niet verbannen heeft. Hoe zal men zulke menschen noemen met die belangstelling
voor kennis en die liefde voor het schoone? Beschaafd ziet te veel op uiterlijke vormen, ontwikkeld te veel op
kennis. Het Twentsch, zooals het in Enter gesproken wordt, hoe klankenrijk het is, hoe welluidend het klinkt uit
menig mond, is toch te veel natuurkind, om beschaafd te heeten. Daarbij was hier een eenvoud en natuurlijkheid,
waarbij men dadelijk eigen is. Hoe vaak zoekt men die in de "geciviliseerde kringen" vergeefs!

In de buurt woonde een klompenmakersgezin. 't Was van buiten een mooi ouderwetsch huis met grauwbemost
rieten dak en vooruitstekenden planken gevel. Van binnen was het heel net betimmerd en bemeubeld. Ook de
merklap met het "Die in den Zoon gelooft" prijkte er aan den wand. Alweer waren het Gereformeerden en alweer
trof ons de netheid en innerlijke beschaving der bewoners. Voor het huis in den gaarden was het klompenhok,
waar twee flinke zoons aan het blok en den bok vol ijver boor en paalmes hanteerden. Lange risten afgewerkte
klompen hingen boven hun hoofd.  Hoe aantrekkelijk  is  zulk een eenvoudige  huisnijverheid!  Men kan alles
begrijpen en overzien: eerst de boomstammen aan blokken zagen; dan de blokken klooven, wat een heele kunst
is, om het zoo voordeelig mogelijk te doen: verder wordt de klomp eerst in het ruwe gevormd, dan uitgehold en
eindelijk afgewerkt en glad gemaakt. 't Kan gebeuren met verdeeling van arbeid, maar ook zoo, dat ieder een
ganschen klomp maakt. De werkman is de meester over zijn werktuig, niet een deel van de allesbeheerschende
machine. Hij kan een kunstenaar in zijn vak zijn. De vader was vroeger schipper geweest. Zijn scheepje lag nog
met een paar andere in de Regge, maar hij had het verkocht. 't Was gedaan met het varen. Voor een zestig jaar
vond men nog over de honderd schippers in Enter, die voeren naar Friesland en Groningen, ja heel het vaderland
door. Hij zelf had ook aardig wat gezien van de wereld. Hij vertelde van Giethoorn, waar hij riet geladen had en
zoo  meer.  Sinds  het  verval  der  schipperij  was  het  klompenmaken,  dat  hier  al  lang  inheemsch  was,  zoo
toegenomen,  dat  er  nu  over  de  honderd  in  deze  industrie  werkten.

Het volgende huis was uit- en inwendig echt ouderwetsch. In de keuken met haar keitjesvloer heerschte een
schemerlicht vanwege de kleine ruitjes in het raam en het overvloedige lommer daarbuiten in den hof. In de open
waschkamer  zag  men nog borden  op  richels  langs  den  wand en  een  tinnen  schenkkan  als  sieraden.  Twee
raampjes naast den haard openden kijkjes naar de deel; voor het eene lagen bijbel en gezangboek als een stil
getuigenis van vromen zin. 't Mooist was de zuiderwand van de keuken, waar twee bedsteden, gescheiden door
een  half-cylindervormige  glazenkast  of  pronkkast;  wat  terugweken  achter  den  ruwen eiken  stijl;  daarboven
hingen enkele schilderijtjes en een oude Friesche klok. Voor de bedsteden langs in een halfduister hoekje opende
zich een gangetje een zijkamertje, waar een bedstede en een eikenhouten kist te zien waren. Een rimpelig besje
van bij de negentig zat bij den haard. Ze werd onrustig bij het zien der camera; ik geloof, dat ze heimelijk bang
was voor dat vreemde ding en het kostte heel wat vriendelijke overreding, eer ze kalm ging zitten, om zich dan
in vredesnaam maar te laten "aftrekken". Daar is in zulke antieke huizen met hun gedempt licht en donkere
hoekjes, een geheimzinnigheid, als Rembrandt zoo lief had. Daar zweeft iets onzegbaars gemoedelijks, en bij dat
vertrouwelijke  haardvuur  voelen  we  iets  na  van  de  oude  voorvadervereering.
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In de hoven, waarop al die huizen uitzagen, was het wonder schilderachtig op dien mooien Meidag. Men zou
wenschen, daar lang te mogen toeven in Arcadische rust in het lommer van linden en bloeiende vruchtboomen,
bij die oude waterputten met hun wip en zwengel, tusschen al die planken gebouwtjes : een klompenhok, een
ijmenschuur, een bakoven misschien. Schier overal ziet men ook zoo'n houten huisje, dat men in de stad met
allerlei euphemistische uitdrukkingen als uit de verte aanwijst: geheim gemak (secreet, dat hetzelfde beteekent,
is door zijn bekendheid plat geworden), No 100, W.C. dat, naar ik meen, de laatste schuilnaam is voor het salon,
waar zelfs de keizer te' voet komt en geen plaatsvervanger kan sturen. We voelen ons na deze mededeeling haast
bezwaard, om verder te vertellen, hoe mooi 't gezicht was op al die oude gevels en op die tuinen en akkers, waar
de menschen bezig waren met boonen poten, bietenzaad leggen, en de opkomende aardappels te eggen. Twee
vrouwen trokken de egge over het kluiterige land. Daarachter verheffen zich de populierenrijen als een groene,
donkere muur en de eeuwig bewegelijke bladeren blikkeren en glinsteren in de zon. 't Is daar naar de Regge toe
een  grazige  vallei,  waar  malsche  weidjes  zijn  omsloten  door elzengroen  en  rijen  van  slanke  populieren  en
wilgen. 't Is er een gewemel en getril van al dat loover, een zingen en een ruizelen bij dagen en bij nachten. Het
wekt een vreemde onrust in ons hart. Wat hebben die hooge trilboomen toch? Wat fluisteren en zingen ze immer
door? Wat zal het hier vreemd en geheimzinnig zijn, als de avond daalt over deze dreven, zooals C. S. Adama
van Scheltema zingt in "Eenzame liedjes”: 

"Het ruischt in de avondstond, 
Het ruischt in 't zingende verbond 
Van mijn lieve donk're populieren, 
Ik hoor hun koele geest
Het winderige avondfeest
Met een diepe somb're vreugde vieren." 

Dat is - zegt de dichter - de adem van de Mei. Met die gedachten staren we in de ruiachende hallen van smaragd.
De dichters bij Gods genade weten het. 

Ginds is nog de havenkolk, waar de Enter zompen gelost en geladen werden. Het planken huisje daarbij, dat zoo
aardig uitkomt tegen het bosch van jonge populieren, behoorde bij de werf, waar een schuitenmaker, die ook
Schuitenmaker heette, de scheepjes op stapel zette en uitrustte voor de vaart. 

In 't middaguur, toen de klompenmakers op spaanders en doppen lagen uitgestrekt voor een dutje, dwaalden we
de straat af, den weg naar Wierden op. Een mooi gezicht heeft men van daar op den heuveligen esch met zijn
bontgeschakeerde hellingen. Daar ligt nog een oude schaapskooi, maar geen blatende kudde huist er meer. De
heischaapjes  zijn ook in deze streek haast  verdwenen.  De weg kronkelt  verder  het  lage land in.  Snaterende
ganzen weiden bij schilderachtige hofsteden.

We komen aan een Entergraven, een waterleiding, die op de Regge loost. Het vlotgras wuift zacht heen en weer
in den tragen stroom. Een moeder-eend speelt er met haar kuikentjes in het lauwe water. Een lange groene weg
vergezelt  het  beekje  en  aan  zijn  boord  verheffen  zich  weer  de  trillende  popels  in  hun  licht  oranjekleurig
lenteloover en spiegelen zich diep beneden tegen het blauw van den hemel.  't  Zijn weer reeksen van lanen,
eindeloos  ver.  De  nachtegalen  zingen,  de  koekoek  roept  ergens  in  de  diepte  der  groene  zalen,  prachtige
stapelwolken als blinkende Alpenketens zijn kalm en statig langs den horizon gelegerd. 't Is in de volle weelde
van Mei. Het uitzicht naar de Regge is hier ruim. Ginds moet IJpelo liggen, daar verder Enterbroek en heel ver
weg,  in  wijd  verschiet  blauwen  de  bergen  bij  Goor  en  Markelo.  
Eenzaam tusschen hoog geboomte verscholen, ligt daar menig ouderwetsche boerderij in de groene broeklanden.
Weinige minuten verder stroomt de Regge onder een ophaalbrug noordwaarts. Een paar oude schuiten liggen
daar nog als grijsaards op een hofje, afgedankt en invalide, mijmerend over vervlogen dagen, toen de wijde
wereld nog voor hen openlag en de grauwe of witte zeilen hier dag aan dag voortzweefden over 't rivierke. 

De Regge is genormaliseerd: verdiept, verbreed en gereguleerd. Dat is een heele vooruitgang voor de streek, die
vroeger zoo veel van het water te lijden had. Bij wintertijd stonden vaak al die broeken en vlieren blank. Als er
ijs was, kon men in de hoven van het dorp al de schaatsen aanbinden en dan rijden, zoover men maar wou. Maar
het ergst  waren de zomervloeden, die het  slechte grasgewas geheel  bedierven. Nu zal het wilde moerasland
allengs herschapen worden in tamme weiden, waar de koeien volop van het echte, zoete gras zullen genieten.
Toch is die verbetering gekocht met het verlies van veel natuurschoons. 't Moet er schilderachtig geweest zijn
langs de Regge, toen ze nog met grillige bochten zwierde door de vlakte en het welig houtgewas langs de oevers
opschoot en mooie partijen vormde, ja zich als een groene poort welfde over 't riviertje.
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Met de Regge-verbetering en de herschepping der drassige weiden in milder grasland, zal ook de ganzenteelt
langzaam  verminderen  en  zullen  deze  grazende  huisvogels  wijken  voor  meer  en  beter  vee.  Alweer  een
eigenaardigheid minder. Twente was van ouds het ganzenland en vooral de Reggestreek was hun "Heimat”. Als
een jong paar aanstalten maakte voor den trouwdag, toog de vader van het meisje er wel met den wandelstok op
uit naar Enter en omstreken, om veeren te koopen voor het bruidsbed. En nog kan men daar hij de boeren terecht.
Op geregelde tijden moeten de ganzen de pijnlijke kuur van het plukken ondergaan. Het dons vindt goeden
aftrek en de pennen hebben nog waarde, al heeft een stalen instrument bij het schrijven de vlugge ganzenveder
verdrongen. 

't Is zoo 'n aardig gezicht, die troepen witte ganzen bij de hoeven of in de wijde groenlanden en nog aardiger, als
in 't vroege voorjaar de gele kuikentjes om de moeder scharrelen. We troffen het, dat er juist dien namiddag nog
drie duizend jonge ganzen door een Enter handelaar werden ontvangen. De kooien, waarin ze getransporteerd
zouden worden, wachtten al op hen voor de herberg. Eindelijk, daar naderde een troep onder geleide van een
man en twee jongens. De beide knapen hadden ze de laatste acht dagen op de broekvelden gehoed. Een mooi
leventje:  men  zou  er  zelf  haast  gans  bij  worden.  In  de  sprookjes  onzer  jeugd  zagen  we  een  schranderen
ganzenhoeder of een mooie ganzenhoedster, die trouwde met een prins, maar die kinderen der verbeelding leken
niet veel op deze jongens. De menschen waren zoo vriendelijk de ganzen even op den Hoogen Brink te drijven
en daar werden de langhalzen voor de eerste en voor de laatste maal van hun leven gekiekt.

Want hoe jong nog, haar dagen zijn gauw geteld. Binnenkort zullen ze ergens in Duitschland of Engeland op den
disch staan. We troffen een bejaard man van diep in de zestig, die al vijftig jaar aan den ganzenhandel gedaan en
aardig wat van de wereld gezien had. Hij was in Londen geweest meermalen, in Duitschland tot Pommeren en
Koningsbergen toe. Jaarlijks - vertelde hij - worden er vanuit Enter meer dan 50000 ganzen verzonden. In 't
voorjaar zijn het jonge gansjes. Dat begint al in Januari, bereikt tegen Paschen het hoogtepunt, om dan af te
dalen, maar zich tegen Pinksteren nog eens te verheffen. In 't late najaar, van St. Maarten tot Kerstmis, is de
uitvoer in gang van gemeste ganzen, die o. a. in Engeland op den Kerstdisch behooren. Tegenwoordig stuurt men
ook veel ganzen naar Berlijn en Rijnland, terwijl vroeger groote zendingen uit Duitschland kwamen. Vóór den
tijd der spoorwegen dreef men de ganzen wel naar Rotterdam, langzaam voortsukkelend, al grazend langs de
wegen en te nacht wel vrijbuitend in een mooi weidje; zoo was men weken onderweg. Ook met wagens werden
ze over verre afstanden vervoerd. 

't Werd later in den namiddag. De schaduwen werden langer en de omtrekken der dingen zachter. Nog eenmaal
doorkruisten we het oude Enter, om al dat moois goed vast te prenten in ons geheugen. We bewonderden nog
eens al die breede, rijzige linden, die de dorpsstraat sierden. Nergens zagen we er zoo veel, zoo zwaar en zoo vrij
uitgegroeid.  Hier  waren  ze  niet  door  menschenhand  verminkt  of  door  menschenkunst  tot  platte  schermen
gefatsoeneerd.

Sta eens stil op dit pleintje en zie met ontzag tegen die heerlijke linde op achter dat oude huis, waar een jongen
hij 't onderschoer staat. Op de stammen aan zijn voet zit een jong breistertje met een kleiner meisje naast zich:
een jongen ligt lui languit over een stam en een kleine dreumes kijkt nieuwsgierig naar ons. 't Is een wonder der
natuur, zulk een boom: zijn top is bijna eens zoo hoog als de nok van het huis. En wat een forsche, breede kruin!
Als  die  eens  vertellen kon van  zijn  zomer-  en winterleven  al  de jaren  van zijn  aardsch  bestaan!  Hij  heeft
geslachten zien komen en zien gaan. Zoo'n dorpslinde is de verzamelplaats van jong en oud. Daar zit men te
kouten op een mooien Zondagmiddag en of na volbrachten arbeid in de koelte van den avond. Om Sint Jan is er
de lucht vol van den zoeten geur der lindebloesems en die blijft er zweven tot in den zoelen nacht. Menig vrijend
paartje zat er bij dag in zijn lommer te koozen of 's avonds in den maneschijn.

"Ik zat met mijn beminde, 
In 't lommer van de linde, 
Wij zaten hand in hand." 
(Uhland).

Maar de koninginnen van alle dorpslinden zijn toch de twee, die voor de kerk staan. Hun zware stammen zijn
inwendig hol, maar scheuten als jonge boom en zijn uit hun ingewanden opgerezen. De overlevering gewaagt
ervan, dat tusschen die beide linden eens de klokken hingen, zooals dat in vroeger tijd wel meer 't geval was,
toen  de  klokketorens  nog niet  algemeen  waren.  Die  klokken -  zegt  men -  werden  door  den  Munsterschen
bisschop Bernard van Galen geroofd; een andere lezing is, dat ze verkocht zijn. Ze hangen nu in Feldhausen in
Westfalen. Op de groote klok was het volgende opschrift: 
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“Ik heete de Groote Greete. 
Enter hef mij laoten geeten,
Had ik mijn zuster Katriene hij de hand, 
Dan kon ik scheeten (schieten) deur 't gansche land."

Men weet, dat de klokken oudtijds als levende wezens werden voorgesteld. Heel dichterlijk klinkt het niet, niet
zo dichterlijk als Schillers klok met haar: "Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango” d.i. "Levenden roep ik,
gestorvenen  beween  ik,  den  bliksem  verbreek  ik."  
Maar krijgshaftig is het in oud-Germaanschen geest. Was die zuster Katriene wellicht een kanon, uit dezelfde
klokspijs  gegoten?  Of  was  ze  een  andere  klok?  maar  dan  heeft  dat  schieten  geen  zin.  

Enter is oud. 't Wordt al in de 11de eeuw genoemd. Kerkelijk behoorde het lang tot de parochie van Rijsen. Er
was voortijds een kapel, die in den Spaanschen tijd werd verwoest: ook het dorp is in die dagen in de asch
gelegd. In 't begin der 18de eeuw gaf Unico van Ripperda verlof tot het bouwen van een eigen kerk in Enter; die
werd in het jaar 1709 voltooid, zooals boven de torendeur te zien is, zeker op de plaats der oude kapel, waarvan
de moppen (groote baksteen) er nog lagen. Gedeeltelijk werd de kerk opgebouwd van den afbraak van een oud
klooster in Duitschland. De eerste predikant Mancelli preekte aanvankelijk in een schuur.  Niet lang na hare
stichting is deze kerk zwaar geteisterd door een geduchten brand in het jaar 1724. Onze vriend, de bakker, had
een paar oude handschriften in perkamenten omslag, die ervan gewagen. Zijn voorzaten hadden zeker publieke
betrekkingen in Enter bekleed; er waren tenminste ook inkwartieringsbiljetten uit den Franschen tijd en andere
stukken geweest, maar die hadden de kinderen al spelend zoekgemaakt. De eene brief is van Wilhelm Bentinck,
heer van Diepenheim en Schoonheeten, Landdrost van Twente en Valkenburg. Hij bevat de verklaring, dat het
dorp Enter, gelegen in de provincie Overijsel, in het drostampt van Twente, door een "subite en ongelukkige"
brand, door een sterken wind voortgedreven, was geteisterd. In de maand Januari des jaars 1724 waren daar 49
huizen, meest van twee woningen ieder huis, mitsgaders verscheidene schuren in de asch gelegd met alles, wat in
dezelve was. De Gereformeerde kerk en de toren, die nieuw aangelegd was, was ook tot op het beschadigde
muurwerk toe door den brand in onbruik geraakt, terwijl van den toren niets was overgebleven. Het schrijven
vermeldt verder van "de slegte en door de brand geruïneerde toestand en onmagt der ingezetenen van hetzelve
Dorp, die daar door buyten staat zijn gebracht om hun Kerk en Godshuis te kunnen herstellen en opbouwen,
tenzij, dat zij daer in door hunne mededoogende Gereformeerde Christelijke geloofsgenooten met liefdegaven te
hulpe werden gekomen. Tot het colligeeren waren geauthoriseerd Hendrik Grevinck, koster en schoolmeester, en
Roelof ter Plickt, ingezeten, beyde van het voorn. Dorp Enter. Deze zullen naar de Hollandsche steden reizen en
aan de regeering dier steden verlof vragen aldaar te collecteeren, dat meedoogende ingezetenen een bijstuyn
(steun) geven, dat God hier tijdelijck ende hier naemaels eeuwiglijck vergelden zal." 

Zoo  kwamen  de  Entersche  gecommitteerden  ook  in  Amsterdam,  zoo  beroemd  door  den  rijkdom  zijner
kooplieden  en  andere  burgers.  En  ze  vonden  er  een  gewillig  oor.  De  Magistraat  voorzag  hen  van  een
aanbevelingsbrief,  die  aldus  begint:  "Burgemeesteren  en  Regeerders  der  stad  Amsterdam,  gezien  en
geëxamineert  hebbende de attestatie en authorisatie van den heer Landdrost  van Twente" …. Men was met
stadhuiswoorden niet karig. Dan volgt een herhaling van Bentincks beschrijving van den brand en de namen der
collectanten, waarna de brief voortgaat: "hebbende haer Ed. Gr. Achtb. wijders hier op ingenomen het bericht
van den kerkenraad dezer stad en op de bevindingen dan, van deze zaake zo na waarheid te zijn gestelt, en op het
nader  verzoek  de  opgemelde  gecommiteerden  gedaan,  hebben  haar  Ed.  Gr.  Achtb.  goedgevonden  te
consenteeren - zo als consenteeren bij dezen – dat gemelde gecommiteerden binnen deze stad en jurisdictie van
dien zullen mogen omgaan aen de huysen van de goede Luyden en van dezelve op het vriendelijkste verzoeken
en  ontfangen  de  liefdegaaven,  die  de  goede  Luyden  uit  Christelijke  mededoogendheid  tot  herstelling  en
wederopbouwinge van de kerk en Godshuis des voorsz. Dorps Enter zullen gelieven te contribueeren en geven
en dat te beloope van twee duizend gulden toe zonder, meer. Actum onder Stads Cachet dezer 14 July Anno
1724". Een deel van de lijst der giften is ook nog bij die papieren: de hoogste bijdrage is f 25; verder zijn er
bedragen  van  f  10,  f  5  en  daar  beneden.  
Dankbaar nemen we afscheid van Enter. We hebben heel wat moois gezien en van de menschen kregen we een
prettigen indruk. Geen overlast  van baldadige jeugd, geen uitjouwen of afgrommen.  Geen lastige of brutale
nieuwsgierigheid, zooals men die wel eens treft, niets dan vriendelijke behandeling. 

Als de lokaaltrein ons wegvoert,  zien we over den esch heen,  waar  Rijsens fabrieksschoorsteenen  uitsteken
boven  't  geboomte,  waar  de  Vriezenberg  blauwt  aan  
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den horizon en in nog wijder, in nog waziger blauw de heuvels bij Holten oprijzen; naar de andere zijde brengen
we onzen  laatsten  groet  aan  het  dorp  van klompenmakers  met  zijn  achtergrond  van  populieren  en  wilgen.
Vaarwel Enter! Als we u nog eens weerzien mogen na korten of langen tijd, dan zal er van dat ouderwetsche en
eigenaardige al weer verdwenen zijn. Alles zal nieuw worden, beter, gezonder en toch - het doet ons vaak pijn,
nu weer dit, dan weer dat van den goeden ouden tijd te moeten missen.

Tichelwerk 
1820 De steenfabrieken

Meer dan anderhalve eeuw geleden waren er circa vijftig kleine tichelwerken in West-Twente. Ze waren veelal
niet groter dan een kleine boerderij. De steenfabrikanten hadden vaak ook nog een lapje bouwland en wat vee
om rond te kunnen komen. De blauwe klei was vlak in de buurt. Met assistentie van familieleden, buren of
kennissen werd een veldoven opgebouwd waarin de gedroogde vormen tot klinkers werden gebakken. In 1857
produceerden de 46 steenbakkerijen/veldovens in totaal 24.000.000 stenen. Er werkten 276 mannen, 46 vrouwen
en 138 kinderen in de steenbakkerijen. De mannen verdienden 18 cent per 1000 stenen. De vrouwen kregen 7,5
cent en de kinderen 7 cent. De oude leemvelden op de Borkeld en bij Elsen raakten in deze periode uitgeput. Een
aantal  kleinere  tichelwerken  werd  opgedoekt.  Maar  anderen  gingen  door met  stenen  bakken en haalden  de
benodigde keileem ten zuiden en oosten van het stadje uit de bodem. In de Groene Kruis bossen en het Hollands
Schwarzwald liggen nog enkele vijvers als tastbaar bewijs.

In  februari  1863  begon  Willem  Struik  (de  Plesse)  die  in  de  Elsenerstraat  hoek  Oranjestraat  woonde,  een
steenfabriekje aan de Enterstraat op de plek waar nu de Gamma is gehuisvest. Nog geen maand later begonnen
de zwagers Rutgert en Hendrikus Baan (de Tojn) een nieuwe steenfabriek op de Brekeld. In 1892 waren het de
drie broers Ten Bolscher (de Jaejs) die zich vestigden naast Willem Struik, op dezelfde dag dat Ten Hove (de
Klitse)  een  steenfabriekje  begon  aan  de  Brekeldlaan.  De  families  Baan  en  Ten  Hove,  die  al  vanaf  1820
"tichelden", fuseerden in 1924. Rijssen telde omstreeks de eeuwwisseling in totaal nog dertien steenfabriekjes
met zesenzeventig werknemers.

In de jaren dertig waren er nog vier steenfabrieken over: de gebroeders Gerard en Mans Struik en de gebroeders
Ten Bolscher aan de Enterweg. De families Baan en Ten Hove aan de Brekeldlaan en Smeijers en Voortman aan
de  Markeloseweg.  De  meest  vooruitstrevende  steenfabrikanten  waren  de  gebroeders  Struik.  Waar  anderen
werkten met draad voor het snijden van steenvormen uit leem, schaften zij zich voor duizenden guldens (een
kapitaal in die dagen) een zogenoemde vormbakpers aan. Dat was uniek en zorgde voor een hogere productie,
zonder dat de arbeiders zich hiervoor meer moesten inspannen.

Het smalspoor dat via de Oude Markeloseweg richting de Hocht liep, waar de keileem werd gegraven, heeft tot
midden jaren zestig dienst gedaan. Toen werden de locomotiefjes die sedert de jaren tien zich door het Hollands
Schwarzwald  slingerde  met  46  kiepkarretjes  afgedankt,  en  werd  het  leem met  vrachtwagens  uit  de  Hocht
gehaald.  In  1969 zette  de  steenfabriek  van  Struik  de  productie  stop  in  het  kader  van  de  sanering  van  de
Nederlandse baksteenindustrie, die in een benarde positie verkeerde. Struik had nog negen mensen in dienst. De
verplichting tot stopzetten gold voor tien jaar. Begin jaren tachtig stopten ook de gebroeders Ten Bolscher en de
firma Baan en Ten Hove met de productie van stenen.

De Meiers
De oorsprong van de meijer-namen ligt in Noordwest-Duitsland. Boerenzonen uit deze streek zochten in de
achttiende en negentiende eeuw hun heil in het economisch aantrekkelijke Nederland, waardoor zij bovendien
konden ontsnappen aan de dienstplicht onder een heerschappij die zij niet steunden. 

De -meijer-namen gaan terug op families die 'maiers'  waren,  dat  wil  zeggen beheerders  of pachters,  van de
boerderijen  die  in  het  eerste  deel  van  de  familienaam  zijn  genoemd.  De  Brenninkmeijers  zaten  op  de
Brenninkhof in Mettingen. Clemens (1818-1902) en August Brenninkmeijer (1819-1892) reisden aanvankelijk
rond als marskramers voordat zij in 1841 in Sneek de firma C. & A. Brenninkmeijer oprichtten. Het begin van
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het  succesverhaal  van  C&A.
De eerste van de familie Lanfermeijer die naar Nederland kwam, was Johann Hermann Lanvermeier. Hij was
afkomstig van de Lanverhof te Holte (Osnabrück), de boerderij bij 'die Holter Landwehr', bij een verkoping in
1894  'die  Lanvermeijer's  Stätte'  genaamd.  Lanver-  is  afgeleid  van  Landwehr,  een  opgeworpen  dijk  ter
verdediging  van  het  land."
Ook  de  sporen  van  andere  -meijer-namen  leiden  veelal  naar  de  omgeving  van  Osnabrück  of  Hannover.
[L.  Brouwer,  'Brenninkmeijer,  Duermeijer,  Hagemeijer,  Kosmeijer,  Lanfermeijer,  Lintmeijer,  Masmeijer,
Tiemeijer, Nijmeier. In welke contreien vinden deze namen hun oorsprong?' in: OT kalender 12-2-2000].

Spreekwoorden: (1914) Tante Meijer (-Betje): een verbloemende benaming voor het privaat, waarheen de keizer
te voet gaat.

Ieder ogenblik gevoelt men de behoefte een bepaald individu aan te duiden en van anderen te onderscheiden.
Hiertoe  dient  allereerst  de  geslachts-  of  familienaam  en  voorts  maakt  men  gebruik  van  de  voornaam  of
doopnaam. De familienamen hebben in het begin van de vorige eeuw bij de invoering van de Burgerlijke Stand
een staatsrechtelijk karakter gekregen, doch zij zijn als zodanig vele eeuwen ouder. Bij Keizerlijk decreet van 18
Augustus 1811 werden de ingezetenen van Holland, die nog geen vaste familienaam hadden, aangezegd binnen
een jaar er een aan te nemen; bij decreet van 17 Mei 1813 is deze termijn verlengd tot 1 Januari 1814, doch het
bleek dat aan die beide lastgevingen niet direct gevolg werd gegeven, want bij Kon. Besl. van 8 November 1825,
Stbl. 74, werd daarvoor nogmaals een termijn van een half jaar opengesteld.

De geslachts- en persoonsnamen zijn overblijfselen uit vroeger eeuwen, doch deze zijn dikwijls verbasterd, 
vereenvoudigd of vernieuwd, soms door onkunde, maar ook veelvuldig door persoonlijke smaak van de bezitter 
en daarnaast hebben ook buitenlandse invloeden hun indrukken op de geslachtsnamen achtergelaten. Ten tijde 
van de Middeleeuwen, de periode, waarin de geschreven taal zich begint te ontwikkelen, is sprake van een 
overlevering van de namen onzer voorvaderen.

Men kan vervolgens de geslachtsnamen onderscheiden van aardrijkskundige oorsprong, de zgn. geografische 
familienamen. Wanneer men zich destijds ergens vestigde, dan was het verklaarbaar, dat men zijn geslachtsnaam
ontleende aan de plaats van herkomst, zoals het erve Meier in Ypelo.

Familienamen die ontleend zijn aan de namen van een ambacht, een beroep, een bedrijf, een handwerk e.d. en bij
nadere bestudering valt het op, dat de oudste namen in ons land zijn. Een meier was een beheerder, een pachter 
van een erf.

De familie Nymeyer woonde in Borculo op het erve "De Vrugte". De familie komt van Markelo op 24 dec. 1840
en vertrekt naar de gemeente Wierden (Enter) op 15 november 1861. Dit staat in het lidmatenboek van Borculo,
van de Neder Duits Gereformeerde Gemeente aldaar, (R.B.S. 326.4 blz. 105). De attestatie komt in Enter binnen
sept.1862 vanuit Borculo. Woonden zij eerst op de Koote? De Koote was een klein plaatsje nabij de Koot`n
brug, dat afgebroken is als zij naar het erve Hiltjesdam verhuizen. In 1860 worden zij pachter van het Hiltjesdam
in  Enterbroek,zoals  blijkt  uit  de  boeken  van  Twickel.  Deze  katerstede  werd  getransporteerd  in  1783,  van
Egbertus Johannus Colmschate aan Carel George van Wassenaar Obdam heer van Twickel.

Jan Nijmeijer (Koot`njan) (code: D 126), geboren op 15-03-1900 te Enterbroek, overleden op 05-06-1972 te 
Almelo op 72-jarige leeftijd, begraven te Enter
Hij was landbouwer op de pachtboerderij van Twickel, het erve Hiltjesdam, dat nu de Koote wordt genoemd.

Herman Nijmeijer (code: D 126), landbouwer op de "KOTE", geboren op 25-02-1873 te Enterbroek, overleden
op  06-03-1946 te  Enterbroek op 73-jarige leeftijd (aangifte door:  Jan de Wilde 44 jr. landbouwer).  Het erve
Hiltjesdam word nu de Kote genoemd. In de krant van 22 aug. 1923 brand de oude boerderij af. en wordt er een
nieuwe boerderij  gebouwd.  Circa  1955 brand bijna de  hele  boerderij  opnieuw af  en  wordt  herbouwd.  De
eigenaar  is  de  Baron  van  Twickel.  In  1899  komt  de  katerplaatsje  de  Koote,  aan  de  ander  kant  van  de
Twickelervaart, bij het Hiltjesdam. De bebouwing die hier op staat word afgebroken. De huisnaam de Koote
wordt vanaf nu ook op het Hiltjesdam gebruikt. In 1940 volgt een kleine herverkaveling als gevolg van de aanleg
van de weg Enter-Bornerbroek, tussen Twickel, de provincie Overrijssel en Jan de Wilde.

De genealogie begint met die van Willem Niewemeijer
 
I Willem Niewemeijer, geboren ca.1720 te Diepenheim
Kind:
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1. Jannes (zie II).

II Jannes Niewemeijer, geboren ca.1760, overleden op 12-04-1826
Zoon van Willem Niewemeijer (zie I) en Janna Nijmeijer.
Landlieden in Markelo.

Harmannes Nijmeijer (Hiltjesdam nu de Kote) (code: D 126), akkerbouwer, geboren op 07-03-1843 te Borculo, 
overleden op 23-09-1931 te Enterbroek op 88-jarige leeftijd
Op 22 augustes 1923 is de boerderij afgebrand. Eigenaar is Twickel.
Zoon van Gerrit Neymeyer (code: D 48) (zie IIIe) en Janna Nijhof.
Hij woonde E.B.795, EB 8
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-01-1867 te Wierden met Martha Smit, 27 jaar oud, geboren op 03-01-1840 te
Enterbroek
Dochter van Hermannes Smit, boerenknecht, en Maria Peddemors.
Uit dit huwelijk:

1. Jan (zie Vk).
2. Herman, geboren op 09-11-1869, overleden op 06-03-1872 te Enterbroek op 2-jarige leeftijd
3. Gerdina, geboren op 06-02-1871, overleden op 17-03-1872 te Enterbroek op 1-jarige leeftijd
4. Herman (zie Vl).
5. Gerrit Jan (zie Vm).
6. Mannes, landbouwer op de "Elsen" voorheen het Holland, geboren op 19-03-1878, overleden op 24-10-1957 

te Enterbroek op 79-jarige leeftijd. Geboren op de Kote (Hiltjesdam), trouwt in op de Elzen, is landbouwer 
en gaat naar de Gerformeerde Gemeente te kerk. Het echtpaar heeft geen kinderen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-08-1906 te Wierden met Johanna ten Brinke, 19 jaar oud, geboren op 29-
06-1887 te Enterbroek
Dochter van Gerrit Jan ten Brinke en Geertruida Willemina ter Keurst. 

7. Johanna, geboren op 14-07-1880 te Enterbroek, overleden febr. 1969 te Enter
Zij huwen in op " de Plas", maar na enkele maanden woonden zij bij haar ouders op " de Kote". Hier wordt 
ook de oudste dochter geboren. 2 Maand later verhuizen ze naar de Keursweg op klein Mekenkamp onder 
Bornebroek, op 25 mei 1904. 3 Jaar later komen zij in IJpelo wonen, huis nr.1005, dit is `n "Kamp" 
Entelerweg 2 In 1910 wonen ze weer op het Erve Plas IJ.30 IJpelo. Dit is nu Bornerbroekse weg 9 en 9a.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-05-1903 te Wierden, gehuwd voor de kerk op 07-05-1903 te Enter met 
Gerhardus (Graads) Morsink (Plas Graats), 27 jaar oud, landbouwer op`n Plas, geboren op 30-04-1876 te 
IJpelo, overleden op 15-01-1956 te Enter op 79-jarige leeftijd
Plas Graads met gezin komt op 23 maart 1907 van Borne wonen op `n Kamp Y321. Na hem woonde hier nog
zijn zwager Jan Lubbers.
Zoon van Albert Jan Morsink, landbouwer, en Jenneken Bakker.

8. Hendrika, geboren op 29-01-1886 te Enterbroek, overleden op 15-08-1975 te Enter op 89-jarige leeftijd
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-03-1909 te Wierden met Jan Lubbers, 35 jaar oud, landbouwer, geboren 
op 05-03-1873 te Enter, overleden op 16-10-1914 te IJpelo op 41-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik 
Wessels en H.A. Woolderink)
Woonden en overleden op` n Kamp aan de Entelerweg. Eigenaar van dit plaatsje was Hendrik Wessels van 
de Keurs.
Zoon van Derk Lubbers, klompenmaker, en Leida ter Morsche.

Dit is in het kort de geschiedenis van de familie Nijmeier, die ook wel de Elzen wordt genoemd. Mannes trouwt 
in op de Elzen wanneer hij in 1906 trouwt met Johanna ten Brinke, dochter van Gerrit Jan ten Brinke en 
Geertruida Willemina ter Keurst.  Oorspronkelijk komt de familie Nijmeijer uit Markelo. De genealogie begint 
met Willem Nieuwemeier (1720), hij is de zoon van Willem Nieuwemeier en Janna Nijmeier, boeren uit 
Markelo.

n Oaln Màester 
1955  De streektaal  van Rijssen
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Binnen de Nedersaksische streektaal neemt het Rijssens een eigen plaats in. Je hoeft maar weinig kilometers af
te leggen om te horen dat het dialect verandert: de Riessense koarke is in het Enters kaarke, in 't Deldens keark,
in 't Nijverdals  karke, in 't Vriezenveens  kaaike. Een allochtoon valt hoorbaar door de mand als hij of zij de
achternaam  Droaier  of  Kroaje  uitspreekt.  Veel  schrijvers  hebben  zich  van  het  Rijssens  dialect  bediend.
Bovenmeester W.J.C. van Wijngaarden (1818-1882) schreef diverse verhalen in tijdschriften en weekbladen. Pas
in 1955 werden zijn verhalen en gedichten gebundeld onder de titel  Met n oaln Màester biej  n Heard.  Het
Rijssens  dialect  heeft  vooral  bekendheid  gekregen  door  het  werk  van  K.D.  Schönfeld-Wichers:  In  zijn
woordenboeken Nederlands-Twents  (1979) en Twents-Nederlands (1983) heeft hij een prachtig monument van
het Rijssens dialect nagelaten.

Het  Rijssens  onderscheidt  zich  het  duidelijkst  van  andere  dialecten  in  het  gebruik  van  klinkers.  In  de
zogenaamde  klinkerdriehoek  nemen  diverse  klinkers  toch  een  iets  andere  plaats  in  dan  de  klinkers  van
omliggende plaatsen. In Enter is iemand zeek, in Rijssen is iemand zik, waarbij de "i" langgerekt uitgesproken
moet worden. Dat geldt ook voor een woord als neet, ook dat gaat in de richting van de "ie", ook een langgerekte
"i" Dat geldt ook voor de "oo" in bijvoorbeeld moos (boerenkool), in het Enters meer neigend naar de "Hollandse
"oo" in Rijssen meer richting "oe"; een wat langer gerekte "o" zoals hoorbaar is in "motte" (vergelijk met "rotte",
of zoals bij "vot" (viej goat vot, we gaan weg) en in "het is al te zot, dat verbod. Ook in de "eu" is sprake van
klankverschuiving ten opzichte van het Nederlands. Neem het werkwoord "beunen" (stoeien) "Jongs, hooldt toch
op te beunen" hier is een langgerekte "u" hoorbaar. Net als in "zeune", (zonde), (heel wat anders dan de klank in
"zönne = zoon") en "heune" (honden). Het Enters laat toch een wat "lagere" en langgerektere "eu" horen. 

In Enter krijgt het voltooid deelwoord vaak een extra ("stomme") "ë": "hee hef zinne batse eveun" is in Enter
"eveune", net als "edoan" en "edoane". "Knij" (knie) en "drije" (drie) "wij hef dat ezegd" (wie heeft dat gezegd)
vindt men typisch Enters. In het vroegere Rijssen gebruikte men ook vaak die "ij": bv. Nij = nieuw, "zeien" is
zien, "nije"= nimmer. Bepaalde klanken die in Enter nog hoorbaar zijn, zijn in het Rijssens verdwenen. In het
boek  Met n oalen Màester biej n Heard wordt de schoolmeester aangesproken met "meister". Dat is duidelijk
"measter" geworden, terwijl men in Ypelo nog een "Meistershoes" heeft en in Enter hier en daar nog "meister"
gehoord wordt. In Rijssen sprak men vroeger een oudere vrouw of een ander iemand die men eerbied wilde
tonen aan met "doe" "doe hest…", "hest-oe. …" Dat lijkt inmiddels uitgestorven en is in de omgeving nog hier
en daar te horen. Enkele voorbeelden uit met 'n oaln Màester…) : "as toe 't wil winn dan meust et op ne aandre
wage pakn; as too miej wist dwingn must eers aandre leedjes zingn; astouwbleef  (a.u.b.);  doe biste toch 'n
ezelskop!"

De Rijssenaren  gebruiken gelukkig graag beeldende taal.  In  de al  genoemde woordenboeken staan (jammer
genoeg over alle lemma's verspreid) heel veel spreekwoorden. Als je ze allemaal onder ogen kreeg "dan ha'j de
keaje good goar". Alleen al in het eerste woordenboek van Schönfeld-Wichers uit de jaren vijftig zijn pakweg
550 spreekwoorden en gezegden te vinden! Zo wordt van een sullig iemand gezegd: "Dèn kö'j wal een eai in het
gat kokke", en van een mager uitgevallen persoon: "doar geet ne bokse met 'n buis allenig", en (waarschijnlijk is
deze uitdrukking uniek-Rijssens) als iemand toegeeft dat hij de plank missgeslagen had: "koak zeggen".

Sint Caecilia
In  het  jaar  1937  staken  enkele  Entersen  de  koppen  bij  elkaar  om  de  plannen  voor  een  op  te  richten
muziekvereniging  uit  te  werken.  Enkele  van  de  initiatiefnemers  waren  G.  Roetgering  (Boon’  Gerre),  G.
Lammertink (Ketien’ Get), H. Geels (Geeln Hendrik) en nog enkele mensen uit het dorp, waarvan de namen niet
zijn vermeld. De oprichtingsvergadering vond plaats in het voormalig café Roetgerink en men was in het begin
enthousiast  nadat  de  nodige  inlichtingen  en  mogelijkheden  met  de  heer  Dollenkamp  uit  Markelo  waren
besproken. Die was destijds de voorzitter van de Markelose fanfare.
 
De crisis van de dertiger jaren was net achter de rug maar drukten toch nog zwaar op de grote gezinnen. Voor
een  nieuw  opgerichte  vereniging  moesten  er  natuurlijk  instrumenten  komen.  Al  gauw  kwamen  de
initiatiefnemers er achter dat nieuwe instrumenten kopen geen haalbare zaak was. Via omwegen kwam men bij
de firma De Leeuw in Zwolle.  Met deze firma kwam men overeen om voor vijfenzestig gulden per jaar de
benodigde instrumenten te huren. Dat was in die tijd een groot bedrag, maar Gerard Roetgering (Boon’Gerre)
bleef optimistisch en zei: ‘Het koomp wal terechte, jongs’.
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En het kwam ook voor elkaar want penningmeester Gerard kon op verbluffende wijze altijd een batig saldo
melden, terwijl de werkelijke financiële situatie juist op rood stond. Toen de instrumenten waren aangekomen
bestond  er  veel  belangstelling  bij  de  uitreiking.  Maar  na  enkele  weken  van  studie  en  repetitie  haakten
verschillende leden af. Er bleven er twaalf over, de heren H. Geels, G. Rutenfrans, de broers Bloem, W. ten
Berge en nog enkelen. Met deze twaalf leden werd onder leiding van de heer Slot uit Lochem gestart met muziek
voor fanfare. Daarbij was typerend dat ook de eerste voorzitter Theo Huiskes, die later naar Wierden verhuisde,
trouw elke week op de fiets naar Enter kwam met op zijn rug een grote bas.

Inmiddels was Hendrik Geels voorzitter geworden en het mag gezegd worden dat hij vol overgave en met veel
elan deze functie vele jaren uitoefende. Hij was jarenlang het boegbeeld van de muziekvereniging. De wisseling
van  bestuursleden  en  leden,  de  financiële  zorgen,  de  soms  moeilijke  ontwikkelingen  in  het  leven  van  de
vereniging, wist hij samen met secretaris Gerrit Rutenfrans (Stoffer Gerre) op te vangen en het hoofd te bieden.

Inmiddels  had G. Kamp uit Wierden vanaf 1941 de dirigeerstok overgenomen van G. Slot uit Lochem. De
benoeming van Kamp als dirigent zou laten een goede beslissing blijken. Ondanks de kleine bezetting probeerde
Sint  Caecilia  voor  de  oorlog  al  representatief  van  start  te  gaan.  De  eerste  rondgangen  door  Enter  werden
gehouden  met  versterking  van  de  fanfare  uit  Markelo.  Zo  maakte  de  Enterse  bevolking  kennis  met  de
muziekvereniging. De oorlog brak uit en op een algemene ledenvergadering op 9 juni 1940 werd ondanks de
bezetting door de nazi’s toch besloten het verenigingsleven zoveel mogelijk door te laten gaan. Op 25 maart
1942 moest toch gestopt worden omdat door de bezetters bevolen werd om de instrumenten in te leveren. De
bruikbare instrumenten werden bij voorzitter Geels verstopt en de vereniging werd ontbonden.

Na ruim drie jaar, op 2 mei 1945, kregen negen leden hun instrument terug, waaronder Marinus Homan, die in
1997 voorzitter  was.  Op 9 mei  werd  de  eerste  repetitie  gehouden.  Dat  vond plaats  in  het  voormalige  café
Centraal. Café Centraal was op de plaats waar nu de schoenenzaak van Roetgerink is gevestigd. In juni 1945
kwam er een financiële commissie en onder de leiding van J.F. aan de Stegge heeft deze commissie op financieel
gebied een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Sint Caecilia. Aan fabrikanten en ondernemingen
werd een bedelbrief gestuurd. Donateurs en begunstigers gaven geld en lieten de muziekvereniging niet in de
kou staan.

Er was weer leven in de brouwerij. Overal was Sint Caecilia present, op zilveren en gouden huwelijksfeesten, op
koninginnefeesten, in optochten, op bevrijdingsfeesten, maar ook bij sobere plechtigheden zoals de onthulling
van  een  monument  aan  de  Eversdijk  voor  een  Enters  oorlogsslachtoffer  (De  Vries)  en  bij  de  jaarlijkse
dodenherdenking.

In 1946 had Sint Caecilia deelgenomen aan muziekfestivals in Bornerbroek en Saasveld en in 1947 vond men de
tijd rijp om voor het eerst ‘op concours’ te gaan. Dat gebeurde op 26 mei 1947 in Vaassen. De verwachtingen
waren hooggespannen. Het werd helaas een tegenvaller want Sint Caecilia behaalde slechts de derde prijs met
zevenendertig punten. Dat was geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten want na vele repetities werd op
20 juli van hetzelfde jaar in Deventer de eerste prijs gehaald met vierenvijftig punten, het hoogste aantal, en een
onderscheiding voor dirigent Kamp. In 1950 werd op een concours in Nijverdal een eerste prijs behaald met
tweeënvijftig punten. De grootste verrassing was voor dirigent Kamp. Hij ontving in Nijverdal als dirigent lof
voor zijn inzet en een medaille van Hare Majesteit de Koningin. In 1951 bezocht Sint Caecilia een concours te
Voorst waar zij voor de eerste keer uitkwam in de eerste afdeling harmonie, waarin twee nummers moesten
worden gespeeld. Met honderd punten werd hier een eerste prijs behaald. 

Herinnert u zich de eerste militair die uit Indië terugkwam? Het was Bernhard Winkel. Na hem keerden nog
talloze Indië-strijders terug in Enter en altijd was Sint Caecilia present om de feestelijkheden op te luisteren met
een serenade. Dauwtrappen op de vroege Hemelvaartsdag behoorde tot de tradities. Ook het ‘inhalen’ van de
priesters  of  nieuwe geestelijken of  een  jubileum van de pastoor behoorde tot  de vaste activiteiten van Sint
Caecilia de feestdagen en optochten werden met feestklanken opgeluisterd en brachten een speciale sfeer in de
feestvierende  gemeenschap.  Er  waren  imposante  optochten  die  jong  en  oud  op  de  been  brachten.  De
muziekvereniging met voorop de tamboers en de vaandeldrager, marcherend op de maat van marsen. In 1950
werden  de  eerste  uniformen  afgeleverd  door  Bendien  en  de  Enterse  muzikanten  paradeerden  er  prachtig
uitgedost mee in de optocht. Hendrik Roetgerink, de eigenaar van het voormalig café Roetgerink, was de grote
bemiddelaar en onderhandelaar bij die transactie. Hij heeft dat allemaal op de hem eigen wijze prettig geregeld.
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De plannen voor het  bouwen van een muziektent  waren  in volle gang.  De familie Roetgerink stelde grond
beschikbaar. Achter het café was destijds een tuin met er achter een stuk grasland omzoomd met bomen. Daar
zou prachtig een muziektent kunnen staan. De tekening was al gemaakt door G. Rutenfrans senior. En men kon
dus aan de slag. Met Bernhard Slagers als uitvoerder en Henk Pluimers als de grote organisator werd door alle
leden en zelfs familieleden en kennissen avond aan avond hard gewerkt  om de bouw van de muziektent te
realiseren. En dat lukte;  er stond een bouwwerk waar men trots op kon zijn. De totale kosten werden betaald uit
de inkomsten van de verjaardagsaktie, opbrengsten van collectes op bruiloften en andere feesten en uit de kas
van  de  financiële  commissie.  De  halfbolvormige  koepel,  die  witgeschilderd  was,  zag  er  tussen  het  groene
geboomte  prachtig  uit.  Regelmatig  werden  er  concerten  gegeven  en  vele  belangstellenden  genoten  van  de
uitvoeringen. Ook de wekelijkse repetities onder leiding van dirigent G. Kamp vonden in de jaren vijftig vaak
plaats in deze muziektent. In de winter werd de voorkant dichtgetimmerd en werd binnen een kachel gestookt
om te kunnen repeteren. Hoogtepunt in het bestaan van de muziektent was ongetwijfeld het muziekfestival dat
op zaterdag 27 en maandag 29 mei 1950 werd gehouden en waarbij veertien muziekverenigingen uit omliggende
dorpen deelnamen.

Er zijn films geproduceerd door de muziekvereniging gecombineerd met het alledaagse dorpsleven. Boeiend, vol
momentopnamen en vol historie. De films ondervinden veel waardering bij vertoning. Ze zijn een kostbaar en
onvervangbaar bezit geworden.
Wat destijds door Sint Caecilia aan de ouderen werd aangeboden in de vorm van uitstapjes was van onschatbare
waarde voor de ouderen uit die tijd. De begeleiders waren de bestuursleden, de pastoor en de organisatoren met
Jan verver,  Albert  Kerkhof,  Hendrik  Pluimers  en  vele  anderen.  Sint  Caecilia  stond in hoog aanzien bij  de
Entersen. 

Er meldden zich veel jongeren aan om lid te worden. Een enthousiaste kleine jongen van een jaar of tien kwam
huilend thuis. Hij had van de dirigent een piccolo gekregen; zijn broertjes hadden een grote klarinet gekregen.
Hij pruilde:’ Kijk eens, ik heb maar zo’n kleintje gekregen en zij hebben zo’n mooie grote. Ik ga d’r af’.

Een bijzondere gebeurtenis in het jaar 1950 was de oprichting van het tamboerskorps. Tot dan toe presenteerde
Sint Caecilia zich op straat met twee tamboers, die samen met de grote trom en de bekkens het ritme aangaven
zodat iedereen netjes in de maat kon lopen. Op initiatief van Henk Kamp (lid van de vereniging en zoon van de
dirigent)  en  Gerard  Kamphuis  zou  een  echte  drumband  ontstaan  en  sinds  dat  jaar  presenteerden  de  beide
onderdelen  zich  als  eenheid  aan  het  publiek.  De drumband ontwikkelde  zich  in  de  loop  der  jaren  tot  een
gerespecteerd onderdeel.  Ook zij bezochten concoursen.  De eerste keer  was in Overdinkel waar in de derde
afdeling de tweede prijs werd behaald. De heer Hopster kreeg na enkele jaren de leiding en bleef achttien jaar de
drumband-instructeur. Het peil van de drumband steeg met grote sprongen.

In 1953 deed weer een nieuw onderdeel van Sint Caecilia van zich spreken. Een aantal muzikanten formeerde
een boerenkapel met de naam ‘Aait Vedan’. Bij bijzondere gelegenheden, zoals het karnaval, was een goede
aanvulling. Helaas was de kapel geen lang leven beschoren. Enkele keren werd nog buiten het dorp gespeeld
zoals in Bornerbroek en Beckum. Daarna ging ‘Aait Vedan’ helaas niet langer ‘vedan’. Tot 1970 werden er geen
pogingen ondernomen om een boerenkapel op te richten.

Een muzikaal hoogtepunt werd bereikt in Hertme in het jaar 1957. De eerste prijs werd behaald in de afdeling
‘Uitmuntendheid’ met honderdzes punten. Om naar de Ere-afdeling te kunnen promoveren moest men twee keer
achtereen een eerste prijs behalen. Sint Caecilia stond toen dus met één been in de Ere-afdeling.

In 1962 werd het zilveren jubileum gevierd.  In  de Twentsche Courant stond een berichtje met als kop: ‘St.
Caecilia  Enter,  in  nieuw  kleed’.  Op  de  jubileumreceptie  werden  door  het  actiecomité  symbolisch  nieuwe
uniformen  aangeboden.  Nog  hetzelfde  jaar  kon  bij  het  jubileumconcert  worden  opgetreden  in  de  nieuwe
uniformen. Vijf jaar later was het feest ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan. Toen was er weer een groot
cadeau. Met grote inspanning had men kans gezien, om na de nieuwe uniformen, een groot geldbedrag bijeen te
brengen  om  voor  alle  spelers  nieuwe  instrumenten  aan  te  schaffen.  Een  mooi  moment  tijdens  de
jubileumreceptie was dat onder leiding van oud-dirigent G. Kamp een volledige groep oud-leden op de oude
instrumenten  een  serenade  bracht  aan  de  jubilerende  vereniging.  Verlotingen,  collectes  op  bruiloften,  het
verzamelen van lompen en oud ijzer, de verkoop van theedoeken en niet te vergeten de oliebollenactie die na
dertig jaar niet meer weg te denken is. Het damescomité is dus op allerlei manieren erin geslaagd geld bijeen te
krijgen voor het instrumentenfonds.

Het damescomité was een initiatief van de toenmalige voorzitter H.G. Geels en penningmeester M.C. Freriksen
in het jaar 1963. Zeven dames werden bereid gevonden hun medewerking te verlenen. De eerste voorzitter werd
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mevrouw  J.  Homan-Perik,  bijgestaan  door  mevrouw  M.  Freriksen-Lammertink  als  penningmeester.  Het
damescomité heeft veel voor Sint Caecilia betekend. De dames schonken bij belangrijke gebeurtenissen zoals
concoursen, jubilea en dergelijke geld voor vervanging of uitbreiding van het instrumentarium. Waren de dames
er niet geweest dan had Sint Caecilia niet alles kunnen verwezenlijken wat tot nu toe wel mogelijk was.

Dirigent G. Kamp, die sinds 1941 de leiding had nam in 1963 afscheid. Hij werd opgevolgd door Künz. Al na
korte tijd bleek dat deze verbintenis niet lang zou duren. En in 1965 werd Cor Kamp, de zoon van G. Kamp, tot
dirigent  benoemd.  Met  Cor  Kamp  begint  dan  het  tweede  tijdperk  Kamp  en  het  zou  weer  een  langdurige
samenwerking worden. Evenals zijn vader is Cor een musicus die zich met hart en ziel inzet voor het wel en wee
van de vereniging. Hij verhoogde langzaam maar zeker het muzikale peil van Sint Caecilia. In 1995 (een jaar te
laat) werd met hem het vijfentwintigjarig jubileum gevierd. Hoogtepunten waren de concoursen in Hoogezand
en in Arnhem.

In het jaar 1970 waren er weer enkele bijzondere gebeurtenissen. De drumband behaalde eerste prijzen. Men
bezocht een buitenlands concours in Vreden (Duitsland). Hetzelfde jaar werd ook in eigen land (Wierden) een
eerste prijs behaald.

Ondertussen waren er weer en aantal muzikanten die aan hun hobby zoveel plezier beleefden dat zij besloten een
nieuwe groep op te richten. Leo Kerkhof en Johan Schrooten deelden dat mee op een ledenvergadering in 1970.
Het bestuur gaf toestemming en aan Frans Kerkhof werd gevraagd de muzikale leiding op zich te nemen. Sint
Caecilia  was  een  van  de  eerste  verenigingen  waar  een  Egerländer  Kapel  werd  opgericht.  De  naam  ‘De
Jägermeister’  werd  een  begrip  in  Enter  en  omstreken.  De  bezetting  werd  samengesteld  uit  leden  van  Sint
Caecilia en de muzieknummers werden besteld. Na een half jaar repeteren werd voor het eerst in het openbaar
opgetreden. Daarna volgden meerdere uitnodigingen, zowel in Enter als in de regio. Ook na de zondagochtend
concerten van Sint Caecilia trad de kapel vaak op. In 1971 werd door het bestuur van de carnavalsvereniging ‘de
Boorköttels’ gevraagd of de kapel medewerking wilde verlenen aan het carnavalsfeest. Van 1972 tot 1988 heeft
de kapel het carnavalsfeest opgeluisterd. Het hoogtepunt van de kapel was het tienjarig bestaan in 1980. De zaal
van Dreijerink was tot de laatste plaats bezet. In 1988 besloten de leden, na ongeveer zeventien jaar optreden, er
een punt achter te zetten. De kapel heeft, op een enkeling na, steeds dezelfde leden gehad. Frans Kerkhof is al
die tijd dirigent geweest. Vanaf 1988 is er niet gerepeteerd of opgetreden, totdat Leo Kerkhof in april 1995 een
telefoontje kreeg van Henk Rutenfrans. Henk is oud lid van Sint Caecilia en woont in Ober Olm, een dorp bij
Mainz in Duitsland. Sint Caecilia onderhoudt met Henk Rutenfrans persoonlijke contacten. Henk nodigde de
Jägermeister uit voor een optreden in juli 1995 in Ober Olm. De leden werd bij elkaar geroepen en het bleek dat
iedereen  er  na  zeven jaar  wel  weer  zin in  had.  Er werd  gerepeteerd  en  er  werden  zelfs  nieuwe  kostuums
aangeschaft. In Ober Olm werd door vijftien muzikanten prachtige muziek ten gehore gebracht. Dit optreden was
voor de meeste leden aanleiding om op bescheiden wijze door te gaan. Men vond wel dat de kapel uitgebreid
diende te worden met een aantal jonge muzikanten van Sint Caecilia. En er hebben zich inderdaad nieuwe leden
aangemeld. In 1997 hebben de Jägermeister ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van Sint Caecilia enkele
optreden verzorgd.

In het jaar 1978 werd door het  bestuur van Sint  Caecilia een majorettegroep opgericht.  De grote stimulator
hiervan was Anneke ten Berge. Truus Hammink is een aantal jaren instructrice geweest. Door uiteenlopende
omstandigheden was men echter genoodzaakt om in 1988 de groep op te heffen.

In het jaar 1970 ging de drumband op concours in Vreden. In de jaren zeventig waagde zich een groep van Sint
Caecilia weer over de grens. Er was door de organisatie van de bedevaart naar Kevelaer gevraagd of een groepje
muzikanten de bedevaartgangers  wilden begeleiden.  Het  werd een  jarenlange traditie.  Sint  Caecilia  gaf  een
concert in Antwerpen. De leden waren enthousiast  over het gezellige uitstapje. Op 1 en 2 juni 1984 bezocht Sint
Caecilia Lampertheim, de partnerstad van de gemeente Wierden. Er werd deel genomen aan de Hessentage. Er
werd een concert gegeven op een groot podium midden in de stad. ’s Avonds was er een grote manifestatie in het
stadion waar Sint Caecilia ook aan deel nam.

Omdat Mans Wolters in 1991 meerdere instrumenten en uniformen schonk moest Sint Caecilia als tegenprestatie
de oude uniformen aan een muziekvereniging in Polen geven. Een delegatie van het bestuur onder leiding van
Mans heeft de uniformen aldaar aan de plaatselijke vereniging overhandigd.

In 1977 was er een dubbel jubileum, veertig jaar Sint Caecilia en vijfentwintig jaar drumband. Het werd een
groot feest met onderscheidingen voor langdurige lidmaatschappen.
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De traditionele rondgangen op Nieuwjaarsdag en Hemelvaartsdag waren afgeschaft. Op Hemelvaartsdag werden
veel mensen sjagrijnig omdat ze voortijdig wakker werden van de muziek, wat nogal wat wrevel veroorzaakte.
De jaarlijkse kermis werd een jaarlijks terugkerend feest. De koffieconcerten zijn in goede aarde gevallen en bij
het carnaval is Sint Caecilia niet meer weg te denken.

Het  gouden  jubileum werd  in  1987 gevierd  met  opmerkelijke  bijzonderheden.  Op de  jaarvergadering  werd
voorgesteld om burgemeester  Lieuwen voor te dragen als erevoorzitter van de vereniging.  De burgemeester
stelde de benoeming zeer op prijs. De installatie vond plaats op 23 mei tijdens het jubileumconcert. Hetzelfde
weekend trad de muziekvereniging uit Ober Olm op met zijn big band. Op 6 juni was er een optreden van de
bekende big band van Apollo uit Goor. Dat was een ware muzikale happening. Verder was er op 10 juni een
taptoe  op  de  parkeerplaats  naast  de  kerk,  waaraan  alle  verenigingen  uit  de  gemeente  aan  deelnamen.  Sint
Caecilia  had  grootse  plannen:  nieuwe  uniformen,  sponsoracties,  nieuwe  instrumenten,  verhoging  van  het
muzikale peil, deelname aan concoursen. Het waren wensen die niet direct waren te verwezenlijken, maar er
werd wel creatief over nagedacht.

Nadat in 1988 de Jägermeister voor het laatst optraden bij het carnavalsfeest was er een probleem. Maar reeds
het  volgende  jaar  formeerde  zich  een  nieuw  groepje  muzikanten  dat  zich  ging  toeleggen  op  het
karnavalsgebeuren. Het volgende jaar al traden zij op onder de naam ‘De Dwarsliggers.  Enkele jonge leden
hadden gemeend dat karnaval vieren niet zonder dweilorkest mogelijk was, werden de Dwarsliggers’ geboren.
De groep werd samengesteld uit leden van de opgeheven kapel de ‘Jägermeister’, aangevuld met leden van het
orkest en de drumband. De Dwarsliggers hielden de Boorköttels op de rails. 

Ondertussen dienden zich nieuwe tradities aan. De jaarlijkse koffieconcerten, de kermis en het carnaval werden
al genoemd. Elk jaar zijn er ook de Kerstsamenzang in samenwerking met andere verenigingen. Elk jaar in de
kerk wordt de samenzang begeleid door het hele orkest of door delen. Bij de Enterse Dagen is Sint Caecilia
natuurlijk niet weg te denken, jaarlijkse rondgangen, de dodenherdenking op 4 mei, koninginnedag, het inhalen
van Sinterklaas en de wandelvierdaagse, het zijn er teveel om op te noemen. Sommige tradities zijn er voor het
leven, andere verdwijnen weer na jaren. Tijden veranderen en Sint Caecilia veranderde en groeide mee met de
moderne tijd.

In deze tijd valt dan al gauw het woord sponsoring. Het was Leo Kerkhof, die in samenwerking met de overige
bestuursleden en Frans Roetgerink destijds de taak op zich nam om het bedrijfsleven warm te laten lopen voor de
muziekvereniging.  Het  zal  geen  gemakkelijke  taak  zijn  geweest,  maar  toch  werd  het  een  daverend  succes.
Prachtige nieuwe uniformen en de aanschaf van enkele dure instrumenten voor zowel het tamboercorps als het
orkest konden daardoor worden gerealiseerd. Het was meteen ook een stap in de richting van verbetering van het
muzikale niveau. 

De eerste successen kwamen van de drumband die onder leiding van H. Grissen tot hoge prestaties kwam. Nadat
in  juli  1988  een  eerste  prijs  met  driehonderdzesendertig  punten  werd  behaald  in  Kollum,  kreeg  men  als
waardering van de landelijke federatie een uitnodiging voor het topconcours dat in oktober 1989 plaats vond in
Barneveld. Het werd een daveren succes. Een eerste prijs met driehonderd punten in de derde divisie A.  Ook het
orkest was ondertussen druk bezig. Met Cor Kamp als dirigent en met een inspirerend bestuur onder leiding van
Marinus  Homan  werd  besloten  om  in  november  1993  op  concours  te  gaan  in  Hoogezand.  Het  werd  een
onverwacht hoogtepunt,  want evenals de drumband daarvoor in 1988, behaalde het orkest  ook landelijk het
hoogste aantal punten met lof van de jury en promotie naar de eerste afdeling. Er volgde een uitnodiging om deel
te nemen aan het topconcours in Musis Sacrum te Arnhem. Dat vond plaats in april 1994 en was weer een groot
succes. Het orkest won de eerste prijs met onderscheiding en honderdachtenvijftig en een halve punt.

Ondertussen had de drumband niet stil gezeten.  Grissen was als instructeur opgevolgd door Reinders, die op zijn
beurt twee jaar later werd opgevolgd door H. Timmerman. Deze werkte rustig aan de verbetering van het peil en
nadat het orkest nauwelijks van de emoties in Hoogezand was bekomen, ging de drumband een jaar later naar
dezelfde plaats op concours. Ze hebben het gemerkt daar in het hoge noorden. Uitkomend in de tweede divisie
sectie Ab behaalde de drumband de eerste prijs met vijfentachtig en een kwart punten. Dat was weer goed voor
een uitnodiging voor het topconcours in de middenklasse Ab. Ook daar, op 9 december 1995 in Veenendaal,
werd een eerste prijs behaald met tachtig en een kwart punten.

Zo werden  in de afgelopen jaren uitstekende resultaten behaald op muzikaal  gebied.  Niemand beter  dan de
leiding en de leden beseften welke inspanningen het heeft gekost om deze sprekende resultaten te behalen. Maar
in de afgelopen jaren hebben veel uitstekende leden Sint Caecilia verlaten. Door verhuizing of door studie is dat
niet te voorkomen. Het is telkens een zware aderlating want elke muzikant heeft een gedegen, maar ook dure
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opleiding van jaren achter de rug. Zo’n muzikant is niet zomaar te vervangen. Daarom is het belangrijk dat er
telkens weer nieuwe leden in opleiding zijn. Die opleiding is in samenwerking met de muziekschool. Het is van
onschatbare waarde dat de ouders hun kinderen stimuleren om door te gaan, ook als het iets minder gaat of als er
andere verenigingen interessanter lijken. Niet iedere leerling wordt een Candy Dulfer of een Berdien Stenberg.
Muziek maken is een hobby voor het  leven.  Tot op hoge leeftijd kan men deze hobby beoefenen.  Herman
Freriksen is de muzikant die het langst onafgebroken (sinds 1946) zijn instrument bespeelde. Ook mensen die
verhuisden zijn altijd lid gebleven, zoals Herman ten Berge en Harrie Bekhuis (Goor), Henk Asbroek (Borne),
Jan Kerkhof (Hengelo) en Engelbert Wensink (Zenderen) om er maar enkele te noemen.

Er zijn heel veel families die op een of andere manier met Sint Caecilia te maken hebben. Van sommige families
zijn zelfs meerdere personen lid of lid geweest. Een voorbeeld hiervan is de familie Rouweler, waarvan alles zes
kinderen deel uitmaakten van de muziekvereniging. Het toeval wil dat ze zonder uitzondering bij de tamboers
terecht zijn gekomen. De eerste Rouwelers kwamen in 1980 bij de vereniging. Karin kreeg op school een brief
waarin een oproep werd gedaan naar nieuwe leden. Het leek haar wel wat. Haar twee jaar jongere broer Harold
was in het begin minder enthousiast, maar hij moest wel mee. De Rouwelers woonden een eind buitenaf en het
was voor Karin te gevaarlijk om alleen naar Enter te fietsen.

Onderweg waren  ze benieuwd welk instrument  ze mochten kiezen.  In  hun fantasie  lag het  podium van de
Jozefschool vol met prachtige instrumenten. Maar dat viel bij aankomst even tegen. Ze kregen twee drumstokken
in de handen gedrukt en dat was het. Harold wilde er gelijk weer af, maar hij liet zich toch overhalen om door te
gaan. Gaandeweg kwamen ook de andere kinderen van Rouweler de gelederen van Sint Caecilia versterken, met
name Jan, Rian, Linda en Erna. Toen Erna er bij kwam was ze zes en kon ze nog niet lezen. Maar noten lezen
was geen enkel probleem. Harold daarentegen snapte niets van al die haakjes en lijnen. Maar als hij een stuk één
keer had gehoord, kende hij het uit zijn hoofd en vergat het nooit weer.

Een trom is geen triangel.  Dat verschil merk je vooral op de fiets. Eens in de drie jaar kregen alle kinderen
Rouweler een nieuwe bagagedrager, omdat die bezweken was onder het gewicht van de trom. Bij slecht weer
werden  ze  met  de  auto  naar  de  repetitie  of  een  optreden  gebracht.  Dat  betekende  zes  muzikanten  en  zes
trommels, alles in één auto. Kwamen ze na een optreden natgeregend weer thuis, dan werden alle uniformen en
de trommels te drogen gehangen in de woonkamer. Als er weer eens een optreden op het programma stond dan
was het bij de familie Rouweler een ware heksenketel. De één zocht zijn uniform, de ander de trommelstokken.

Christelijke muziekvereniging Irene en muziekvereniging Sint Caecilia gaan in 2016 officieel fuseren en verder
als de Muziekvereniging Enter. De fusie van de clubs moet in januari volledig beklonken zijn. Inmiddels oefenen
de groepen al samen in het gebouw aan de Mettenkampsweg. De verschillende afdelingen werken momenteel
toe naar de jaarlijkse Volkskerstzang in de katholieke kerk. Dat evenement heeft plaats op zaterdag 19 december.
Naast  die activiteit levert  de nieuwe muziekvereniging ook een bijdrage aan de openingsactiviteiten rond de
nieuwe Brandput in het Enterse centrum. 

Boa Gerard Eikenaar speurt naar duistere 
praktijken
Niet  veel  mensen  hebben  het  voorrecht  zo  vaak  in  de  natuur  te  hebben  gewerkt  als  Gerard  Eikenaar.  De
voormalig buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) uit Enter speurde -meestal in de nacht- in een gebied van
zevenduizend hectare naar onrechtmatigheden. De gemeente Rijssen-Holten nam ooit extra boa's in dienst om
het toezicht op het buitengebied te verscherpen. Zij waren het derde oog van de politie.

Vissen is voor veel  jongeren in de omgeving van het  Twentekanaal  en het  Overijssels Kanaal een populair
tijdverdrijf, vertelde Eikenaar. Hun vergunning is niet altijd in orde, maar meestal zijn het Russen en Polen die
echt aan visstroperij doen. Daartegen wordt streng opgetreden. 

Eikenaar  is  voor  de  Wild  Beheer  Eenheid  Rijssen  toezichthouder  in  het  buitengebied  van  Enter,  Rijssen,
Hellendoorn, Nijverdal,  Daarle en Wierden. Een slordige zevenduizend hectare.  Niet  een gebied om zomaar
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even in een uurtje te doorkruisen. Normaal gesproken controleerde hij altijd op de motor. Overtreders komen
niet snel weg door mul zand en over bospaadjes. Met de motor is hij veel sneller dan met de auto. 

In het nachtelijk duister ontdekte hij regelmatig dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Ooit trof hij diep
in het bos een plek aan met vers omgewoelde aarde. Er bleken allemaal computerbeeldschermen begraven te
liggen. Dat zijn functie ook wel eens gevaren met zich meebrengt, ervoer Eikenaar ooit aan den lijve. Hij had
een paar Russen betrapt op illegaal vissen. Een van die kerels trok een groot fileermes. Gelukkig had hij altijd de
Walther P5 bij me. Alleen al het dreigen ermee was gelukkig voldoende om de Rus tot bedaren te brengen. De
buitengewoon opsporingsambtenaren vormen het derde oog van de politie. 

De uitspraak van de Enterse jachtopziener bleek niet uit de lucht gegrepen te zijn. Bij Hulsen staan twee fietsen
tegen een bankje geparkeerd. Uit een van de fietstassen lichten in het schijnsel van de koplampen van Eikenaars
auto  enkele  felblauwe  straatnaambordjes  op.  Die  zijn  gestolen,  zei  Eikenaar  beslist.  De  jongelui  doken
vliegensvlug de bosjes in toen de opsporingsambtenaar de auto stilzette. 

Eikenaar zette eerst de fietsen op slot, noteerde de in de zadelstang gegraveerde postcodes en zet dan met een
grote zaklamp de achtervolging in. Een omgeving van braamstruiken, brandnetels en daarachter een uitgestrekt
maisveld vormen een prima schuilplaats voor de voortvluchtigen. Na een kwartier geeft de opsporingsambtenaar
de achtervolging op. Met zijn portofoon roept hij de politie Hellendoorn op voor assistentie. 

Het duurde niet lang of de politie is er. Twee agenten duiken, net als Eikenaar, de begroeide velden in. Af en toe
luisterden ze of ze verdachte geluiden horen. Maar het bleef doodstil, geen resultaat. Dan maar de politiehond
inzetten, zo wordt beslist. De hondenbegeleider is toevallig in de buurt. Niet erg enthousiast over zijn nachtelijke
opdracht loopt hij met zijn hijgende viervoeter het duister in.  En dat allemaal voor een paar straatnaambordjes,
die overigens daadwerkelijk ontbreken in het dorp. Eikenaar is echter beslist. Die borden zijn zo''n driehonderd
euro per stuk waard. Er zijn fervente verzamelaars die vaak thuis nog veel meer exemplaren hebben liggen.
Bron: Reformatorisch Dagblad.

De jacht in Twente
Toen het klimaat na de laatste ijstijd verbeterde namen de gletsjers in omvang af en heroverden flora en fauna
deze gebieden. Dit maakte Twente vanaf ongeveer honderdvijf en dertigduizend jaar geleden weer geschikt als

jachtterrein.

De oudste gebruiksvoorwerpen die tot nu toe in Twente zijn gevonden horen thuis in het laat-paleolithicum. In
die periode was de mens een zwerver, trekkend van de ene plaats naar de andere. Hij leefde van de jacht en de
visvangst en wat de bodem verder nog aan eetbare wortels en wilde vruchten opleverde. Kortom, hij was een
voedselzoeker. 

Hebben deze mensen in de open lucht gewerkt of hebben zij in tenten gewoond? Indien het laatste het geval is
geweest staat het zitten met het gezicht naar het westen in verband met de opening van de tent? Er zijn enkele

sporen gevonden die erop wijzen dat deze mensen inderdaad in een overdekte woonruimte hebben gewerkt.
Want links en rechts van één van de kuilen was in het profiel dat door deze werkplaats liep, als in het loodrecht

daarop staande profiel, een tweetal van de houtskoollaag uitgaande paalgaten die in de richting van het atelier in
een punt samenkomen. De stand wijst op tentpalen. Uit de afstand van deze beide paalgaten tot het hart van het

atelier kon worden opgemaakt dat de doorsnede van de tentvloer drie meter heeft bedragen. In verband met de
ligging van de vondsten in de werkkuilen moet de opening van de tent wel naar het westen hebben gelegen.

Daarom komen juist in het westelijk deel van de werkplaatsen de vondsten voor.  De tentbedekking die wel
bestaan zal hebben uit dierenhuiden, is dus gespannen geweest over een aantal kegelvormig geplaatste tentpalen

die  boven  aan  elkaar  verbonden  zijn  geweest.  Het  is  een  vorm  die  tegenwoordig  nog  gebruikt  wordt  bij
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verschillende volksstammen. Het gebruik van een tent als een transportabel onderkomen weerspiegelt in grote

trekken de beweeglijke  door  de  jacht  bepaalde  levensgewoonten  van deze  jongpaleolithische  bewoners  van
Twente.

In de heidegebieden op en rondom de Friezenberg, onder andere op het Elsenerveld, bevinden zich een dertigtal

vijfduizend jaar oude grafheuvels. Deze staan op de lijst van beschermde archeologische monumenten. De eerste
bewoningssporen  dateren  van  dertienduizend  jaar  geleden,  dit  betreft  stenen  gereedschappen  van  jager-

verzamelaars die waarschijnlijk voor de jacht in het gebied verbleven.

De Neanderthalers waren vleeseters. De jachtbuit of een toevallig gevonden of op roofdieren veroverd kadaver
werd versneden en vervolgens naar de woonplek gebracht. Verder at men waarschijnlijk eieren en tijdens het

warmere interglaciaal Eemien ook bosvruchten. Wat de Neanderthaler met het plantaardige deel van zijn menu
deed voordat hij het at is onbekend en waarschijnlijk niet meer te achterhalen. Wat een bezoek aan Twente

interessant  maakte  voor  de  Neanderthaler  was  de  aanwezigheid  van  grote  hoeveelheden  goede  vuursteen,
afkomstig uit Noord Duitsland. Het landijs heeft dit materiaal tijdens het Saalien hier naartoe getransporteerd. In

de  bossen bomen en  op de grassteppen  in het  Laat-Saalien,  vroeg  Weichselien  en  tijdens  de  verschillende
interstadialen  belaagde  niet  alleen  de  mens  de  grazende  dieren.  Andere  jagers  waren  de  grottenbeer,

grottenhyena, wolf, poolvos, lynx, grottenleeuw en de veelvraat. Wanneer het klimaat tijdens een interglaciaal of
een interstadiaal verbeterde zorgde de uitbreiding van bossen loofbomen in de rivierdalen voor een uitbreiding

van het jachtwild met edelhert, oeros, das, otter, bruine beer, vos, eekhoorn, wild zwijn, eland, ree, mol, bever,
lemming, bosneushoorn en de bosolifant.

Het beeld dat uit de vindplaatsen in Europa en het Midden-Oosten naar voren komt is dat Neanderthalers niet

lang op dezelfde plek bivakkeerden. Dit zal met het nomadische bestaan van jagen en verzamelen te maken
hebben gehad. Het zoeken van beschutting in grotten of tenten was noodzakelijk omdat men ondanks de fysieke

aanpassing anders niet in Midden-Europa had kunnen overleven tijdens het Saalien en het Weichselien. Dat het
om sociaal ingestelde mensen ging blijkt uit het feit dat er botten zijn aangetroffen van ouderen zowel als van

mensen die hersteld waren van (jacht)ongelukken of ziekten. Er was dus sprake van verzorging en aandacht.
Men werd desondanks niet oud in die tijd. Botten van mensen die ouder zijn dan veertig jaar zijn zeldzaam. Rode

en zwarte verfstukjes uit grotten wijzen op beschildering van het lichaam of voorwerpen. Van resten van kleding
is niets bewaard gebleven. De kou tijdens de glacialen moet de Neanderthaler echter gedwongen hebben om

kleding te dragen. Een andere aanwijzing zijn fossiele tanden van deze mensen. Deze vertonen namelijk een
slijtage  die  wijst  op  het  soepel  kauwen  van  huiden.  Uit  de  tijd  van  de  Neanderthaler  zijn  er  vrijwel  geen

aanwijzingen  voor een kunstzinnige  benadering van voorwerpen.  Dit  is  opmerkelijk  omdat  we van de veel
oudere  Heidelbergmens  wel  verschillende  kunstuitingen  kennen  in  de  vorm van  versiering  van  botten  met

(golf)lijnen.

Twente heette in de Middeleeuwen het paradijs van de adel vanwege de wildrijke jachtgronden die de bewoners
van de havezaten er in de uitgestrekte wouden aantroffen. Het was een bosrijk gebied. In onze, nu eentonige en

boomloze venen vinden wij zelfs nog grote bomen die daar zijn omgevallen en vergaan. Ware woudreuzen van
tientallen meters lengte. In het begin van de twintigste eeuw werd door de elite dus veel gejaagd. Jacht werd

beschouwd als een sport waarmee de wildstand onder controle werd gehouden en waarbij je ook veel leerde over
de natuur. De Twentse fabrikanten jaagden in de eigen regio op klein wild en maakten verre buitenlandse reizen

om bijzonder wild te schieten zoals elanden, beren en Schotse sneeuwhoenders.  Gerrit Jan van Heek jr. , de
verzamelaar  van  de  dierschilderijen,  was  textielfabrikant  (firma  Rigtersbleek  in  Enschede)  en  een  groot

liefhebber  van  de  jacht.  

Nog niet zo lang geleden was het Twentse landschap  op veel plaatsen vrijwel ongerept.  Je kon tot aan de
horizon kijken zonder sporen van menselijke aanwezigheid. In dat prachtige landschap leefde veel klein wild:

hazen,  konijnen,  fazanten,  vossen,  dassen  en  Jagers  uit  het  begin  van  de twintigste  eeuw trokken er  graag
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doorheen op zoek naar de dieren. Ze kenden de natuur op hun duimpje en wisten precies waar ze hun favoriete

wild konden vinden. 

Eén recht springt er vrijwel steeds uit, het jachtrecht. Men heeft dit recht geregeld moeten verdedigen want men
is zeer gehecht aan dit recht, dat door anderen weer bestreden wordt. Heel Twente is het domein van de jager, de

burger en de edelman. Door de laatste wordt regelmatig het jachtrecht van de burger betwist. De edelman heeft
een bevoorrechte positie, hij stoort zich niet aan het gekrakeel. Zijn jachtpartijen vinden ten alle tijde doorgang.

De steden daarentegen moeten steeds weer kunnen aantonen dat zij mogen jagen.

Bij plakkaat van het jaar 1612 de datum 15 maart wordt het de kleine steden verboden te jagen of te vissen: 'Die
kleine  steden  averst  en  derserver  borgeren  sullen  sich  des  vorscreven  weidewercs  als  oick  des  visschens

gantzelick enetholden, tenware genochsam bewijsen konden als van oldes daer to geprivilegiert.’ 

Hiermee heeft men de basis gelegd voor een exclusief recht van jachtbevoegdheid rondom en buiten de eigen
goederen voor de bewoners van de havezathen. Het is begrijpelijk dat de kleine steden uiteindelijk in actie zijn

gekomen tegen deze eenzijdige bevoorrechting.

Het jacht- en visrecht,  dat  strikt genomen inhield dat geen enkel ander ingezetene van de Heerlijkheid daar
mocht jagen of vissen. In het Huisarchief liggen talrijke processtukken over de genoemde voorrechten, en in het

bijzonder over dit  laatste.  Bij  een uitspraak  door Ridderschap  en Steden  benoemde gecommitteerden  van 8
november 1660 werd besloten dat  de burgers van Almelo wel gerechtigd waren vinken, krieken (krekel)  en

kraaien  in  het  Broek  te  schieten.  Echter   geen  herenwild  zoals  hazen,  patrijzen,  korhoenders,  zwanen  en
dergelijke.  De grote revolutie gaf ook dit Hoogheerlijk recht de laatste duw. Wel diende de burgeres S.C.F.

gravin Van Rechteren een verzoekschrift in op de Landdag van Overijssel d.d. oktober 1795 tot handhaving van
het ‘privatief eigendommelijk recht van Jagt aan den Huizen Almelo in de Heerlijkheid Almelo en Vriezenveen.’

Maar hier zoals ook elders had het verzoekschrift geen resultaat.

Het  jachtrecht  en  het  visrecht  zijn  de  twee  belangrijkste  Heerlijke  rechten  voor  de  edelen  geweest.  Het
Hoogheerlijke  jachtrecht  en visrecht  dat  strikt  genomen  meebracht  dat  geen  enkel  ander  ingezetene  van de

Heerlijkheid daar mocht jagen of vissen. In  het  huisarchief  liggen talrijke processtukken over de genoemde
voorrechten maar in het bijzonder over dit laatste. Bij een  uitspraak door Ridderschap en Steden benoemde

gecommitteerden van 8 november 1660 werd besloten dat de burgers van Almelo wel gerechtigd waren vinken,
krieken (krekel) en kraaien in het Broek te schieten maar geen herenwild, zoals hazen, patrijzen, korhoenders,

zwanen, en dergelijke. De grote revolutie gaf ook dit hoogheerlijk recht de laatste duw. Wel diende de burgeres
S.C.F. gravin Van Rechteren een verzoekschrift  in op de landdag van Overijssel de datum oktober 1795 tot

handhaving van het ‘privatief eigendommelijk recht van Jagt aan den Huizen Almelo in de Heerlijkheid Almelo
en Vriezenveen. Maar hier zoals ook elders had het verzoekschrift geen resultaat.

Voor het jaar 1795 bestond Overijssel uit drie drostambten of kwartieren: Salland, Twente en Vollenhove. De

kwartieren  werden  geregeerd  door  de  Staten  van  dat  gewest  die  uit  twee  leden  bestonden,  met  name  de
Ridderschap van Overijssel en de Steden. 'De riddermatige Edelen omtrent Goor ende Diepenheim woonende'

beklaagden zich er bij de drost van Twente, Adolph Hendrik van Raesfelt, over dat de burgers en ingezetenen
van Goor zich het recht toeeigenden 'int vangen ende schieten van haesen ende patrijzen strijdende tegens het

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

binnen veertien dagen konden bewijzen daartoe gerechtigd te zijn. Dat recht hadden zij zeer zeker, aldus de
beklaagden en zij beriepen zich erop dat zij 'van outsheer ende voor ondenckelicke jaeren daervan in possessie

sijn geweest.’ En daarmee begonnen de moeilijkheden.  

Racer was betrokken bij het verzet tegen de schending van oude lokale rechten, hij heeft niet stilgezeten. Hij
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schreef een ‘Verhandeling over het Jachtrecht’, waarin hij opkomt tegen een zijns inziens volstrekt uit de tijd

geraakt monopolie van de adel. Racer werd in het jaar 1736 geboren te Delden, had zijn opleiding gevolgd te
Oldenzaal en Lingen, waarna hij in het jaar 1758 te Groningen was gepromoveerd. Tot het jaar 1760 was hij

rentmeester geweest bij graaf Van Wassenaar op kasteel Twickel te Delden. In het jaar 1763 had hij zich als
advocaat te Ootmarsum gevestigd en enige jaren later te Oldenzaal, daar kreeg hij een uitgebreide praktijk. Door

zijn juridische scholing en zijn werkzaamheden raakte hij vertrouwd met talrijke oude rechtsinstituten, hetgeen
hem inspireerde tot het schrijven van werken over rechtsgeleerdheid en geschiedenis. In het jaar 1781 verscheen

het eerste stuk van zijn bekendste werk: ‘Overysselsche Gedenkstukken’, dat in het jaar 1797 met een achtste
stuk werd voltooid. Dit werk, hoewel niet geheel vrij te pleiten van vooringenomenheid, vormt, wegens de vele

door  hem  geraadpleegde  archieven,  nog  steeds  een  belangrijke  informatiebron  voor  de  geschiedenis  van
Overijssel. Zijn vriend en bondgenoot J.D. baron Van der Capellen tot den Pol had hij geholpen in diens strijd

voor de afschaffing van de zo gehate drostendiensten. De drostendiensten werden bij publicatie van 25 februari
1783 ‘voor eeuwig’ afgeschaft. Zijn grote liefde voor vrijheid en recht had Racer herhaalde malen in het krijt

doen treden (iemand verdedigen) voor de rechten van de kleine steden van Overijssel. Zo hadden sinds het jaar
1748 de steden Deventer, Zwolle en Kampen zich het uitsluitend recht van de jacht toegeëigend, terwijl de jacht

aan de inwoners van de kleine steden was verboden. Voor de stad Enschede had Racer over deze materie een
uitgebreide memorie aan de Provinciale Staten van Overijssel gezonden, echter zonder succes. De Omwenteling

van het jaar 1795 verklaarde de jacht vrij.

Op de Landdag van december 1783 komt het voorstel ‘jachtrecht voor alle burgers’ in stemming te brengen. De
Steden, gesteund door de heren Van der Capellen tot den Pol en Palland van Zuithem uit het Corps der Edelen,

verklaren  zichzelf  tot  ‘de  meerderheid  die  vereist  is  voor  een  wettige  resolutie’.  Alle  andere  leden  van  de
Ridderschap  weigeren  als  één  man die  overeenstemming  te  aanvaarden.  Zij  beschouwen  de  nu  ingetreden

toestand als een staken van de stemmen. De stadhouder zal het beslissende woord moeten spreken. De Steden
verlaten de vergadering met de mededeling dat zij de Staten niet bijeen zullen roepen vóór de Ridderschap heeft

toegegeven. De Ridderschap geeft niet toe. De regering van Overijssel ligt stil.

Naast het recht op verschrijving ten landdag had Huis Ootmarsum geen collatierechten. Ter voorziening in de
eerste predikantsplaats, die nu in de plaats van de pastoor was gekomen, welke een collatie van Stift Weerselo

was, werd na het jaar 1600 het beroep uitgebracht door het college van Ridderschap en Steden. De drost van
Twente presenteerde de kerkenraad de door de Ridderschap gedane keuze. De tweede predikantsplaats werd

vervuld door ‘den Kerckeraat’ zelf, tot dat ambt in het jaar 1841 opgeheven werd. Het recht van de jacht, dat de
opvolgers  van  de  commandeur  toekwam,  was  niet  uitgebreider  dan  dat,  het  welke  alle  gekwalificeerde

riddermatigen genoten, dus alleen op de eigen gronden. Merkwaardig is de deductie die de stad Ootmarsum in
het  jaar  1708  voor  Ridderschap  en  Steden  liet  opstellen  en  drukken,  tot  verweer  tegen  de  resolutie  van

Ridderschap en Steden van 15 maart 1612. Daar wordt gedemonstreerd dat:

Haere burgers van outsher sonder inspieringe van Commandeuren ofte eenige Adelijkke personen continuelijk
de Jagt uitgeoefend hebben met haere eigen Hunden, Winden en Brakken’.  In die deductie komen meerdere

getuigenverklaringen voor, ‘dat van olts de Borgeren van Ootmarsum sonder inspieringe het Jachtrecht hadden
en uitoefenden tot an Holten voor den Boom als sijnde den Twentschen scheit, alwaer sy mochten blaesen op ’t

hoorn en de dat sij de honden die haer anquamen, drie dagen tot haere Jacht mochten bij haer holden ende
alsdan laeten loopen.   

In de loop van de achttiende eeuw begon de adellijke macht te tanen. Huizen raakten in verval, families stierven

uit  of  vertrokken  uit  de  streek.  De  Franse  Revolutie  in  het  jaar  1795 betekende  het  eind  van  de  adellijke
bestuursmacht en een tijdelijk eind van de andere rechten. Met de wet van het jaar 1814 werden verschillende

rechten, zoals het benoemingsrecht en het jachtrecht en visrechten weer hersteld. Interessant is dat sommige van
deze rechten tot op de dag van vandaag in stand zijn gebleven. Zo hebben de bewoners van de havezathen nog

steeds een eigen kerkbank en zijn tot het jaar 1968 de dominee, de koster en de organist van de kerk in het Duitse
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plaatsje Lage benoemd door de barones van Twickel.

Bij het huis Het Laer (Ommen) hoorde zeshonderddertig hectare bos-, landbouw- en heidegrond, afgewisseld
met zandverstuivingen en veenmeertjes. Met het bezit kwamen rechten en plichten zoals de jacht- en visrechten
op de Regge en de Vecht en drie zitbanken in de hervormde kerk in Ommen.

In vroeger tijden was het jachtrecht dus voorbehouden aan de adel. Dit gold ook voor de bewoners van Huis
Herinckhave. Daarnaast had men op Herinckhave de rechten om een eendenkooi te hebben, om duiven te houden

en te vissen. Dat het jachtrecht voor de vroegere bewoners belangrijk was blijkt bijvoorbeeld uit stukken van

1683, waarbij met de naam Herinckhave werd bedoeld: het huis, bouwhuis, poorthuis, het recht van adellijke

havezathe, jacht, visserijen, etc.. Het doel van de jacht was toen het doden van in het wild levende dieren, om het
vlees als voedsel te gebruiken. Het wild bestond voornamelijk uit hazen, konijnen, eenden, patrijzen en fazanten.

Het ree komt pas de laatste honderd jaar op het landgoed voor.

Door  het  steeds  kritischer  wordende  houding  van  de  mensen  tegenover  de  jacht  en  nieuwe  inzichten  over
natuurbeheer moet steeds beter worden nagedacht over de vraag of de in het wild levende dieren door de mens

actief beheerd moeten worden en dit een belangrijk onderdeel van het natuurbeheer moet zijn.

De  tegenwoordige  jacht  op  Herinckhave  wordt  beoefend  op  de  manier  volgens  het  ‘Wise-use’  principe.
Uitgangspunt hierbij is dat het aanbod van voedsel van zowel het landgoed als van de omringende landerijen

voldoende moet zijn voor de in het wild aanwezige en vooral gezonde dieren. Deze balans bepaalt of dieren
gespaard  moeten worden  of  dat  een teveel  aan  dieren  moet  worden  weggenomen.  Daarnaast  is  schade aan

gewassen, dieren en gebouwen reden in te grijpen in de aantallen van dieren, die deze schade veroorzaken. Voor
het beheren van soorten van de in het wild levende dieren, is kennis en samenwerking met andere jagers, boeren,

terreineigenaren en natuurbeschermers  noodzakelijk.  De jachtcombinatie ‘Herinckhave’ is aangesloten bij de
‘Wildbeheereenheid  Tubbergen’.  Met  behulp  van  een  wildbeheerplan  wordt  in  deze  wildbeheereenheid  het

beheer planmatig uitgevoerd na goedkeuring door de provincie Overijssel.

Tijdens een wandeling op het landgoed kan men de volgende zoogdieren tegenkomen: ree, konijn, haas, fazant,
patrijs, eend, duif, egel, eekhoorn, diverse soorten muizen, vos, steenmarter, bunzing, bisamrat en verwilderde

kat.

Wegen in Enter 
Omstreeks 1816 werd in Enter begonnen met het opmeten van alle grond en de registratie van de eigenaren voor
de invoering van het Kadaster.  Tijdens het opmeten noteerden de landmeters namen van wegen die door de
plaatselijke bewoners genoemd werden. Wat opvalt is dat in het buitengebied vaak de naam 'dijk' voorkomt. In
het buitengebied werd een weg vaak gewoon 'diek' genoemd. In het Duitse grensgebied zie je hetzelfde. Deze
'dieken' waren dus geen waterkeringen. Achtereenvolgens noteerden ze 'Suikerdijk' die liep naar het Zuiderveld,
'Boterdijk' die liep van het Zuiderveld het Enterveen in, 'Veenendijk' liep vanuit het Enterveen ongeveer parallel
aan de huidige Achteresweg, 'Bergmansdijk' liep vanaf de huidige Rondweg het Enterveen door naar het erve
Bergman,  'Kramersbeekdijk'  liep van af  het  Leyerweerdt  naar  de Entermolen op de Mors,  'Waterdijk'  is  de
huidige  Keizersweg,
Aan de Oostkant van de Dorpsstraat komen we in 1832 een aantal wegen tegen met de naam 'Steeg'. 'Ezinksteeg'
dit  is  de  latere  Bornerbroekseweg  daarvoor  ook  nog  'Middenweg'  genoemd,  'Borginksteeg'  nu  Werfstraat,
'Woolterssteeg'  een  weggetje  dat  tussen  het  erve  Woolters  en  de  Cooperatie  naar  de  Werfstraat  liep,
'Slagerssteeg' nu Reintsweg. Deze oude namen komen voor op de oorspronkelijke Minuutplans van het Kadaster
in 1832. Toen kwam de Markedeling in 1853. In wezen de eerste grote Ruilverkaveling in Enter. Alle wegen in
het  buitengebied  gaan  op  de  schop  nieuwe  wegen  worden  aangelegd.  Alle  oude  namen  verdwijnen.  Het
bevolkingsregister dat in 1869 werd ingevoerd onderscheidde adressen alleen in huisnummers Enter Kom en
Enter Buitenkom. Namen van wegen komen in het bevolkingsregister niet voor. Maar net als vroeger gaven de
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bewoners  toch  weer  namen  aan  de  nieuwe  wegen  en  zo  krijgen  we:  Witmoesdijk  genoemd  naar  het  erve
Witmoes, Leyerweertsdijk genoemd naar het erve Leyerweerdt, Keizersdijk naar het erve De Keizer, Lagedijk
liep van uit Enter naar de Entermolen op de Mors, Hollanderdijk liep vanuit Enter naar het erve Holland (de
Elzen), Eversdijk genoemd naar het erve Evers en Kattelaarsdijk genoemd naar het herenhuis Kattelaar. 

In het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het bevolkingsregister omgevormd van de nummers Enter Kom
en Buitenkom naar namen van wegen en huisnummers die bij iedere weg met het nummer 1 begonnen. Uit deze
tijd dateren veel  nieuwe namen van wegen al  werd de Julianaweg door de Duitsers  omgedoopt  in Van der
Lubbenweg. Direct na de oorlog kreeg de straat zijn naam terug: Julianastraat.

Soap Stokreefsweg/Kartelaarsdijk
We schrijven over het  jaar 1978. De weg is klaar,  maar de rust in het landelijk, met bomen en houtwallen
omzoomde Enterse buitengebied is nog niet teruggekeerd. Nog kijken enkele boeren er elkaar kwaad aan, nog
weigeren ze elkaar te groeten. Oorzaak van de vertroebelde verhoudingen is de plaats van een brug over de A1,
die het dorp en de boeren van elkaar heeft gescheiden. Ter Haar, de boer op erve Het Kattelaar, neemt het de
bewoners van de Stokreefsweg kwalijk dat zij actie voerden om de brug dichterbij de deur te krijgen. Zijn broer
groet de noabers wel, maar die is dan ook raadslid en rijschoolhouder. Die kan het zich niet veroorloven niet te
groeten.  Boer  Nijmeier  van  de  Stokreefsweg  tilt  niet  zo  zwaar  aan  het  feit  dat  tientallen  hectares  goede
landbouwgrond voor de weg moesten worden opgeofferd.

Bewoners van de Stokreefsweg hebben bij Rijkswaterstaat hun belangen weer eens onder de aandacht gebracht.
Dit gebeurde in het jaar 1972, begin april. Het ongenoegen ging over de geplande kruising van deze weg met de
E8. De E8 maakt deel uit van de internationale verbinding E30, de weg van Londen via Berlijn naar Moskou.
Zoals bekend voeren de mensen van de Stokreefsweg al geruime tijd stilzwijgende strijd met hun buren van de
Kartelaarsdijk over de plaats waar de brug over de snelweg moet komen.

Berichten over ‘nadelig omrijden’ over een afstand van twee kilometer, indien de brug in de Stokreefsweg komt,
wijzen de bewoners van de Stokreefsweg van de hand. Die afstand bedraagt hoogstens tweehonderdvijftig meter,
aldus  de  verontwaardigde  heren  Freriksen  en  Nijmeijer  van  de  Stokreefsweg.  Rijkswaterstraat  heeft  al  een
voorlopige beslissing genomen en op de kaarten de route over de Stokreefsweg aangemerkt. Dit leidde tot een
handtekeningenactie van de mensen van de Kartelaarsdijk. Naar het gemeentebestuur, Gedeputeerde Staten en
Rijkswaterstaat  is  een  lijst  met  tweeendertig  handtekeningen  gestuurd  waarin  geprotesteerd  wordt  tegen  de
overgang over de E8 via de Stokreefsweg. 

De bewoners van de Stokreefsweg vragen zich af van wie die handtekeningen afkomstig zijn. Want naar hun
mening zijn slechts zeven gezinnen betrokken bij een tracé over de Kartelaarsdijk, terwijl bij de Stokreefsweg
zeker tweeendertig gezinnen betrokken zijn. De Stokreefswegbewoners voeren als belangrijkste argument aan
dat de schoolkinderen (ongeveer 40) bij een verandering van het tracé zeker één kilometer moeten omrijden en
bovendien genoodzaakt zouden zijn de drukke Goorseweg over te steken.

Over de tracébepaling is al heel wat te doen geweest. Reeds in 1964 stonden de boeren in Enter-Zuid tegenover
elkaar  in  hun meningen.  Stilzwijgend zou toen  het  tracé  Stokreefsweg zijn  gekozen.  In  een  vergadering  in
Diepenheim is  dat  later  weer  veranderd.  In  1970 werd  ook een  overgang gepland  in  de Wolvesweg (toen
Rijssenseweg), twee kilometer oostelijker. Aangenomen werd toen dat de Stokreefsweg, die het dichts bij Enter
ligt,  zou worden gekozen. En inderdaad hebben het  gemeentebestuur en de wegencommissie in de raad van
Wierden  gekozen  voor  die  overgang.  In  het  plan  ‘Buitengebied’  wordt  de  Stokreefsweg  ook  als  overgang
aangegeven.

De brug heeft nog geen naam

De brug over de A1 in de Stokreefsweg heeft nog steeds geen naam. Er staat geen naambord op. Alle andere
bruggen die over het traject van de A1 liggen hebben wel allemaal een naambord. Daar zijn welluidende Enters
klinkende namen bij zoals ‘Wolves’, ‘Kruder’ en ‘Klimtuin’.
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De weg stond in 1930 al op het Rijkswegenplan. Toch kon pas in 1965 daadwerkelijk met de aanleg vanaf
Hoevelaken worden begonnen dankzij het geld dat via het nieuw opgerichte Rijkswegenfond beschikbaar kwam.
Als we het over deze oost-westverbinding hebben, spreken we niet van de A1, maar van de E8 route. De weg is
namelijk een deel van de Europese Route nummer 8. De weg die op het vasteland van West-Europa loopt van
Hoek van Holland via Den Haag, Utrecht en Amersfoort naar Twente en verder naar Hannover en Berlijn.

De brug in  de Stokreefsweg heeft  wel  een naambord gehad;  ‘Cartelaar’  stond erop.  Maar het  naambord is
spoorloos verdwenen en staat de brug naamloos over de A1 gebogen. Wethouder Buitenweg van de gemeente
Wierden heeft geen idee waarom het naambord is verdwenen. Ook de bewoners van de Stokreefsweg weten
nergens van. Met klem ontkennen zij het ‘Cartelaar-bord’ te hebben weggehaald.

Wel is het zo dat zij het helemaal niet eens waren met de naam ‘Cartelaar’. De naam Cartelaar zou afkomstig
zijn van de naam van een kasteel dat vroeger in de buurt heeft gestaan. De Kartelaarsdijk herinnert daar nog aan.
Volgens de bewoners van de Stokreefsweg stond het kasteel Kartelaar ver van de plaats waar de brug nu is.
Daarom kan deze naam eigenlijk niet in aanmerking komen.

In 1978 hebben de bewoners van de Stokreefsweg tijdens een ludieke actie de brug gedoopt in ‘Spoedersbrug’.
Dat was toen de brug werd vrijgegeven voor het verkeer.  De naam ‘Spoeldersbrug’ is afkomstig van Albert
Spoelder. Zijn boerderij stond precies op de plek waar de brug moest komen. Zowel de naam Spoeldersbrug,
gegeven door de bewoners, als de naam Cartelaar, gegeven door de commissie die zich speciaal bezig hield met
het naamgeven van bruggen, zijn nu verdwenen. De bewoners van de Stokreefsweg weten niet wie de borden
heeft weggehaald. Wel zijn er voorstellen voor de naam van de brug. De bewoners willen graag dat de brug de
naam ‘Wal-Abke’ krijgt. Wal-Abke is de Enterse naam van Albert Spoelder. En anders moet de brug maar ‘Brug
zonder naam’ (BZN) genoemd worden, aldus een bewoner van de Stokreefsweg.

Bezwaren tegen de brug over de E8

In  Holten,  waar  de  bewoners  van  de  Stokreefsweg  hun  zaak  weer  eens  bepleiten,  kwam commentaar  van
ingenieur H. Scholten, hoofd van Rijkswaterstaat en ingenieur H. Bloemsma van de afdeling grondaankopen.
‘De zaak zit ons wel een beetje dwars’, aldus Bloemsma. ‘Onlangs werd het tracé van de E8 gewijzigd vanwege
de aanwezigheid van een paddestoelenveld. Het zou niet betamelijk zijn om door een zo geschikte zaak als een
lokale kruising ook maar een week oponthoud van de E8 te riskeren, hetgeen overigens ook niet te verwachten
is. In een democratie mag men uiteraard een protest laten horen. Maar de bewoners van de Kartelaarsdijk hebben
weinig of geen gegronde argumenten aangevoerd’. Scholten vulde aan: ‘De afstand Kartelaarsdijk-Kremersweg-
Bullenaarsweg en terug naar de Kartelaarsdijk bedraagt vijftienhonderd meter. Het tracé dat nu is gekozen in het
verlengde  van  de  Stokreefsweg,  betekend  dat  de  Kartelaarsdijkers  tweehonderdvijftig  meter  meer  moeten
afleggen om het dorp te bereiken. Een alternatief  tracé over de Zomerdijk,  dat Homan heeft  voorgesteld,  is
verkeerstechnisch niet goed’, aldus Scholten.

‘Bovendien heeft de gemeente Wierden hier bezwaren tegen. De Stokreefsweg is veel beter georiënteerd op het
dorp  en  op  de  zwaartepunten  op  het  lokale  verkeer.  Alles  is  terdege  afgewogen.  Het  plan  ‘Buitengebied
Wierden’ heeft één maand ter inzage gelegen en er is via een hoorzitting volop inspraak geweest. Dat de heer
Homan protesteert is niet erg begrijpelijk. Hij kan zijn bedrijf op dezelfde plek blijven uitoefenen en krijgt voor
de  doorsnede  die door  zijn  land wordt  gemaakt  zelfs  compensatie  door  een  nieuw stuk grond,  waarop  hij
eventueel kan uitbreiden’, aldus Scholten. ‘Wij verwachten de aanbesteding van dit stuk van de E8 binnen korte
tijd. De strijd over de kruising in Enter zal daarop geen invloed hebben. Er moet overigens wel voor het einde
van het  jaar  een  definitieve  beslissing vallen,  zodat  het  Koninklijk  Besluit  van  kracht  kan worden.  Anders
kunnen we bij Enter niet opschieten met die kruising, aldus Bloemsma.

Over het tracé van de overgang over de E8 ten  zuiden van Enter is het laatste woord nog niet gezegd. Naar het
schijnt liggen de kaarten van de Kartelaarsdijkers minder goed, omdat zowel Rijkswaterstaat als de gemeente
Wierden al een beslissing hebben genomen ten gunste van de Stokreefsweg.

Spoeldersbrug

De brug in  de Stokreefsweg over  de A1 (toen E8) is  door de buurtbewoners  van die weg ‘Spoeldersbrug’
gedoopt.  Die naam is een pleister op de wonde voor de vijfenzeventig jarige boer Albert  Spoelder (Lepkes
Albert, ook wel Wal Abke), wiens oude boerderijtje precies op de plek stond, waar nu de brug is gebouwd. In het
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bijzijn  van  alle  buurtbewoners  onthulde  Spoelder  zelf  de  naam van  de  brug.  Hij  knipte  ook  het  lint  door
waardoor de bewoners de brug als geopend beschouwden.

Om de brug juist op die plaats te krijgen een is een strijd van vijftien jaar nodig geweest. Ook de bewoners van
de Kartelaarsdijk hebben geprobeerd de brug in hun weg te krijgen. Beide wegen werden door de komst van de
E8 van de dorpskern afgesneden. Uiteindelijk, na talloze vergaderingen en bezoeken aan het Landbouwschap,
het gemeentebestuur van Wierden, Gedeputeerde Staten in Zwolle, Rijkswaterstaat en tenslotte nog een beroep
bij de Kroon, hebben de bewoners van de Stokreefsweg de strijd gewonnen.

Pal naast de brug stond voorheen dat knusse boerderijtje van Albert Spoelder, dat niet alleen hemzelf, maar veel
buurtbewoners zo dierbaar was. De uren die ze daar doorbrachten, met de klompen op de ring rond het vuur van
de potkachel in zijn keuken, en met een kop sterke koffie in de hand, zijn historie geworden. Zo sprak voorzitter
Freriksen van het actiecomité kort voordat Spoelder het lint doorknipte. ‘En’, voegde hij eraan toe, ‘toen we er
achter kwamen dat dit alles moest verdwijnen en plaats moest maken voor de grote verbinding Londen-Moskou,
ja, toen gingen onze stekels recht overeind.’ 

Het gevolg was de oprichting van het actiecomité, dat erin slaagde van de Stokreefsweg geen doodlopende weg
te laten maken. Freriksen merkte nog op: ‘het werd dus geen brug te ver’. Maar het betekende wel dat Spoelder
zijn boerderij moest verlaten. Na veel geharrewar over het bestemmingsplan voor dat gebied, mocht hij een paar
honderd meter verderop een nieuwe woning bouwen. ‘Daar ben ik erg blij mee’, zei de sigaarrokende Spoelder.
‘Maar het heeft me wel veel pijn gedaan te zien hoe een onderaannemer van Rijkswaterstaat mijn boerderijtje
met dieselolie overgoot om het snel en goedkoop af te laten branden’. Van die brand is een film gemaakt door
Gerard Freriksen, de film die Spoelder één keer gezien heeft, maar dat niet opnieuw wil zien. Hij vind één keer
genoeg. Daarom is hij bijzonder verguld met het voorstel de brug ‘Spoeldersburg’ te noemen. De naam is nog
niet  officieel  erkend,  maar  het  actiecomité  hoopt  dat  de  wettelijke  goedkeuring  van  deze  naam  (door  de
gemeente Wierden) het laatste wapenfeit van het comité mag worden. ‘Reken er maar op dat we alles op alles
zullen zetten om die genoegdoening voor Spoelder zullen krijgen’ zegt een woordvoerder van het actiecomité.

Na afloop van de opening,  waarvoor  geen vertegenwoordigers  van het  gemeentebestuur  uitgenodigd  waren,
omdat men het als een specifieke Stokreefsweg aangelegenheid beschouwde, kwamen alle buurtbewoners in een
van de padvinders gecharterde tent bijeen om op de opening te klinken. Albert Spoelder was de man waar het
feest om draaide. Een feest pal naast het asfalt van één van Europa’s belangrijkste oost-west verbindingen; de
weg was toen nog uitgestorven. 

Hinkelien Schreuder 
1984  Sport en recreatie in de Hof van Twente

In de jaren dertig van de vorige eeuw ontstonden in veel plattelandsgemeenten landelijke rijverenigingen, ook in
de kernen Delden, Diepenheim en Markelo. Menig boerenzoon voelde zich aangetrokken tot de paardensport.
Overdag  werd  het  land  bewerkt  met  behulp  van  werkpaarden  en  's  avonds  werd  er  met  diezelfde  paarden
geoefend  in  dressuur  en  springen.  Cross  country was  ook  erg  populair.  Later  werden  speciale  rijpaarden
aangeschaft en deed men mee met landelijke wedstrijden.

Jan van  de  Jager  werd  Jan  van  de  Zon. Een andere  sporter  van  boerenafkomst  werd  een  fervent  biljarter.
Aanvankelijk werd hij Jan van de Jager genoemd, naar de boerderij waar zijn ouders vandaan kwamen. Later
werd dat Jan van de Zon, naar het horecabedrijf dat hij runde. Zijn echte naam was Jan Brunnekreef. In de jaren
1970 tot 1980 behoorde hij tot de betere biljarters van Nederland. Hij blonk uit in het  billard artistique, het
kunststoten. Hij werd met zijn team in verschillende spelsoorten nationaal kampioen en drie keer individueel
kampioen op het onderdeel kunststoten. Hij werd tweede van Europa, won talloze toernooien en reisde overal
naar toe om aan wedstrijden deel te nemen.

De Herikerberg  tussen Goor en Markelo  is  een  interessant  gebied  voor biologen.  De in de  flank  gegraven
leemkuilen bevatten bijzondere biotopen. Rond 1900 waren er in de Hof van Twente meerdere steenfabrieken. In
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die periode is overal leem/klei afgegraven om stenen van te bakken. Zo zijn er op diverse plekken leemkuilen
ontstaan. De leemkuilen op de Herikerberg kregen pas echt bekendheid toen de motorcrossclub Ons Genoegen er
jaarlijks wedstrijden ging houden. De club werd in 1932 opgericht en de jaarlijkse behendigheidswedstrijd werd
spoedig een terreinwedstrijd, aanvankelijk op de Markelose berg en later op de Herikerberg. In 1954 werd er de
eerste Grand Prix verreden en in 1963 was Prins Bernard bij wedstrijden aanwezig. De Grand Prix 250cc op 11
mei 1961 leverde 30.000 toeschouwers op. In 1967 kreeg de club de opdracht om 's werelds grootste cross (de
Motocross des Nations) te organiseren. De Diepenheimer Jan Roessink werd in 1969 nationaal kampioen in de
250 cc-klasse. Een bekende streekgenoot, de "flying dentist" Gerrit Wolsink, werd van 1968 tot 1978 maar liefst
acht keer nationaal kampioen in de 500 cc-klasse. Na 80 jaar motorsport in Markelo is de club nog steeds actief
met het organiseren van evenementen op wereldniveau. Door die inspanningen is Markelo wereldwijd bekend
om het legendarische circuit "De Herikerberg".

Rondom Goor was er altijd veel water. Tot de jaren dertig van de 20ste eeuw waren er overal nog sloten achter
de huizen (er was nog geen riolering). 's Winters werd daar zo gauw het maar even kon op geschaatst. De jeugd
van Het Schild leerde schaatsen op de oude stadsgrachten, de Langengraven en de Kattengraven (korte gracht).
Voordat  het  Twentekanaal  gegraven  werd,  stonden  's  winters  hele  weilanden  onder  water,  waarop  driftig
geschaatst werd. In 1893 werd de ijsclub in Goor opgericht en in 1895 in Delden.

Vanaf 1902 was er in Goor al sprake van een zwemgelegenheid op de plek waar de Holtdijksbeek en de Regge
samen kwamen. Er waren zelfs badhokjes en rietmatten voor al te nieuwsgierige blikken en er was een ligweide.
Met man en macht is er in de jaren dertig aan gewerkt om een zwembad in Goor te verwezenlijken. Iedereen
werkte samen: notabelen, fabrikanten en de burgerbevolking. De bevolking van Goor, op dat moment amper
3.500 inwoners, bracht het voor de crisistijd ongelofelijk hoge bedrag bijeen van f 3.757,‒. Op 23 mei 1931 vond
de feestelijke opening plaats onder begeleiding van de opgewekte klanken van Apollo. Na meer dan 80 jaar heeft
de gemeente, Hof van Twente, besloten het zwembad in Goor te sluiten en de baden in Delden en Markelo op te
knappen. In 1932 werd de Goorsche Zwem- en Poloclub opgericht. Vooral de Goorse zwemclub, later De Whee,
heeft onder de bezielende leiding van Henny Alink veel zwemtalent voortgebracht. Het grootste zwemtalent van
deze club is Hinkelien Schreuder.

Hinkelien werd geboren op 13 februari 1984 in Goor. Daar ging zij naar de basisschool. Vervolgens bezocht ze
de Waerdenborch in Holten en haalde daar in 2002 haar VWO diploma. Ze woont sinds 2003 in Eindhoven,
waar  zij  parttime  werkt  in  een  praktijk  voor  fysiotherapie.
In 1999 maakte ze haar internationale zwemdebuut. Ze nam deel aan de Jeugdkampioenschappen in Moskou. Ze
vestigde in haar carrière tientallen records en haalde vele medailles. In 2001 werd Hinkelien gekozen tot  belofte
van het jaar. Ze trekt nog steeds de aardbol over, van NK naar EK en WK. Van Dubai naar Rio de Janeiro,
Singapore, Peking en Australië, overal is ze geweest. Eind september 2011 heeft ze besloten om in ieder geval
nog een jaartje door te gaan met haar zwemcarrière. Nog één keer naar de Olympische Spelen in Londen en dan
is het genoeg!

Een oorlogsverhaal uit Delden
Na vijf jaren Duitse bezetting naderen Engelse en Canadese troepen om Delden te bevrijden. Erg gemakkelijk
gaat dat niet. De Duitsers laten de bruggen over het kanaal springen en bieden hevig verzet. Het komt tot flinke
beschietingen en hevige gevechten met tal van slachtoffers. De gevechten zijn bijgehouden in de rapporten van
de  geallieerde  troepen.  Vanuit  die  rapporten  en  vanuit  overgeleverde  verhalen  is  onderstaand  verhaal
gereconstrueerd van de gevechtshandelingen in en om de sluis en de bruggen.

In de late uren van 31 maart 1945 verschijnen in Delden de eerste Engelse troepen. Dat zijn verkenners die
behoren bij de 2e Household Cavalery. Ze opereren in blokken van vijfenveertig vierkante kilometer. Ze zijn hier
met  vier  pantserwagens  (Staghounds),  bekijken  alle  bruggen  en  steken  met  twee  pantserwagens  de
Vossenbrinkbrug over,  maar  trekken zich  terug.  Toch zetten  ze door  en  starten  met  het  verkennen  van  de
zuidzijde van het kanaal. Ze zijn om 10.34 uur bij de Sint Annabrinkbrug, zo vermeldt hun rapport. Ze bekijken
hem lopend vanonder  de  afrit  om de Duitsers  niet  te  waarschuwen.  Om 10.40 uur  melden ze dat  de brug
gehouden wordt door burgers.  De brug ligt in een grote doorgaande weg en is ook nog geschikt voor tanks.
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Contact met de ondergrondse levert op dat de explosieven op de brug onschadelijk zijn gemaakt. Jammer dat het
slechts verkenningswagens zijn en het leger nog moet komen. Dat zou veel levens hebben gespaard. De Duitsers
hadden zo de gelegenheid hun troepen te vervangen en de explosieven op de brug te herstellen. 

Om 11.21 uur melden ze dat inmiddels de Vossenbrinkbrug (Groene Brug) is opgeblazen. Het volgende bericht
komt om 12.04 uur. Om 11.30 is de Sint Annabrug gecontroleerd en heeft springladingen boven aan de bogen en
in het midden van de brug aan weerszijden springladingen in houten kisten. Tevens melden ze dat  over de
Vossenbrinkbrug vier tanks (pantserwagens) zijn gekomen en dat deze terug zijn gegaan en dat de brug achter
hen werd opgeblazen. Om 12.10 uur zijn de sluizen bekeken. Er wordt gemeld dat indien men deze sluizen open
zet, het hele kanaal tot Hengelo leeg loopt en dan gemakkelijk doorwaadbaar wordt voor tanks. Maar dan moeten
de  sluizen  nog  wel  eerst  veroverd  worden.  Om 13.30  uur  komt  de  melding  dat  in  de  buurt  van  de  brug
driehonderd man Duitse soldaten zijn verzameld. Om 15.30 uur wordt er gebeld met Delden, waarschijnlijk met
het verzet aan de kant van Bentelo. De Duitsers zijn zich aan het ingraven bij de school en het station. Burgers
werden ingezet voor het graafwerk. Hun enige wapens waren bajonet en geweren.

Om 17.52 meldt de Royal Artillery dat burgers melden dat de brug weer in gereedheid is gebracht om te worden
opgeblazen.  Er  is  artillerie  opgesteld  op  de  Bentelerhaarweg  waar  deze  overgaat  in  de  Grondhuttenweg.
Inmiddels  zijn  via  Ruurlo  in  Neede  de  eerste  gevechtseenheden  van  het  12e Kings  Royal  Rifle  Corps
aangekomen.  Op 1 april  om 06.20 uur wordt  Neede schoon verklaard.  Via Markvelde-Hengelvelde-Bentelo
trekken  ze  op  richting  Delden.  Om  09.50  uur  wordt  de  eerste  voorhoede  gezien.  Ze  hebben  het  eerste
vuurcontact op de kruising van de Benteloseweg en de Slaghekkenweg waarbij hun pantserwagen kapot wordt
geschoten en één man zo zwaar gewond wordt dat hij naar de basis bij Neede (Kisveld) wordt teruggebracht. De
volgende dag overlijdt hij aan zijn verwondingen.

De  Engelsen  zetten  door  en  verkennen  de  omgeving.  Ze  vestigen  zich  in  café  De  Rustende  Jager  aan  de
Bentelosestraat,  waar  ze  vanuit  de  richting  van  de  sluis  nog  steeds  beschoten  worden.  Ze  plaatsen  een
pantserwagen voor de ramen om zich hiertegen te beschermen.  De aanvoer van manschappen vanuit  Neede
begint. Deze zuiveren onderweg de omgeving en wachten op de troepen die bij Lochem op grote weerstand
stuiten.  Op  eerste  paasdag  om  09.15  bereiken  de  eerste  troepen  Barchem,  dat  om  11.00  uur  is  bevrijd.
Vervolgens gaat het naar Lochem om te proberen daar het kanaal over te steken. In de bossen voor Lochem, aan
de Barchemseweg, stuiten ze op grote weerstand. Dit houdt zo op dat ze versterking krijgen van de troepen die
naar  Delden  zouden  gaan.  Pas  om  18.20  uur  overlegt  de  leiding  te  Barchem  dat  de  Sherwood  Rangers
Yeomanry,  het  147 Field regiment  RA en het  12e Kings Royal  Rifle  Corps worden  toegevoegd aan  het  A
eskadron van de Royal Dragoons. Samen gaan ze naar Delden om de Sint Annabrinkbrug en in Hengelo naar de
Oelerbrug, die beide nog intact zijn, te veroveren. Die actie zal plaats vinden op 2 april (de volgende morgen)
om 04.00 uur. Na mislukkingen bij Lochem, Diepenheim en Goor wordt via Hengevelde opgetrokken richting
Delden. Op hun kaarten en rapporten staat Wegdam.  Het is inmiddels tweede paasdag (2 april). Verkenners van
het Household Cavalerie Regiment melden om 08.24 dat de Annabrinkbrug nu is opgeblazen.

De Duitsers hebben een eerste poging gedaan om de brug te laten springen. De verkenners van het Engelse
tankregiment zijn dan al aangekomen, hebben de knal gehoord en sturen verkenners. Het blijkt dat de Duitsers
slechts een gat in de brugvloer hebben geblazen. Er is blijkbaar zo weinig bewaking bij de brug dat de Engelse
verkenners het gat ook nog kunnen opmeten. Het rapport van 09.04 meldt dat het brugdek een gat vertoont van
4.2 voet en dat de brug zeventien voet breed is. Ze brengen verslag uit aan kolonel Bill Deedes van het 12e Kings
Royal Rifle Corps, die dan besluit samen met een van zijn commandanten nog eens te gaan kijken. Ze parkeren
de pantserwagens (Dingo’s) weer op dezelfde plaats en lopen de oprit op. Daar zijn ze nog niet halverwege of
het regent kogels.  Ze rennen voor hun leven. Het is dan al tweede paasdag na 09.00 uur. Dan herstellen de
Duitsers  de springlading aan de bogen en laten de brug alsnog springen.  Verdere  verkenning gedurende de
vroege  morgen  gekoppeld   aan  berichten  van  de  Household  Cavalerie  Regiment  en  een  bezoek  van  de
commandant  ter  plaatse bevestigt  dat  alle  bruggen opgeblazen  of onbruikbaar  zijn.  Om 13.00 uur krijgt  de
leidinggevende  officier  luitenant  kolonel  White  de  order  om  een  bruggenhoofd  te  formeren  over  het
Twentekanaal, bij de sluis.  Een bruggenhoofd is een militaire vesting die het einde van een brug beschermt die
het  dichtst  bij  de  vijand  ligt.  De  Sherwood  Rangers  Yeomanry  zijn  er  als  bijstand  en  er  is  een  redelijke
hoeveelheid artillerie beschikbaar, met name het 147 Field regiment. De andere regimenten zullen snel volgen.
Een aanval op de sluizen is het volgende plan. Ook de brug, verbonden aan de sluis, vertoont een gat van zes
voet (1.80 m.), de aanval wordt geopend. Als eerste gaat het 7e peloton over de dijk onder dekking van rook om
de eerste brug te veroveren, gevolgd door het 6e peloton die het eiland tussen het pompkanaal en de sluiskolk zal
zuiveren, waarna het 8e peloton de brug over de sluiskolk zal innemen. Zodra de eerste groep richting de brug
komt openen de Duitsers een kruisvuur. Ze schieten met 4 Spandau-mitrailleurs uit vaste opstellingen. Toch zien
de eerste twee groepen peloton kans het eiland te bezetten en op te schonen van Duitsers. De derde groep, die
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wacht  achter  de  dijk,  wordt  hevig  beschoten  met  mortieren.  Negentig  procent  van  de  mannen  wordt
uitgeschakeld. Het 7e en 6e peloton worden niet aangevuld en zitten dus vast op het eiland.

Veel  rook wordt  er  gelegd  door het  147 Field regiment  (veldartillerie),  de tanks en 3-duims mortieren.  De
compagnieën en de gewonden worden geëvacueerd van het eiland. Vier officieren werden gedood, een officier
en vijfentwintig soldaten raken gewond. De divisiecommandant geeft vervolgens opdracht aan de A compagnie
om hernieuwd aan te vallen. Deze order wordt later ingetrokken. Na het falen van het bataljon wordt er besloten
een aanval van de infanterie uit te voeren gedurende de nacht. De bedoeling is de vijand te misleiden en doen
voorkomen dat er een nieuwe aanval in aantocht is en bovendien hun te beletten terug te keren naar de zuidelijke
kanaaloever. De A compagnie voert dit uit bij de sluis, de B compagnie bij de Sint Annabrinkbrug en de C
compagnie bij Oele. De B en C compagnie laten zoveel mogelijk van zichzelf zien en krijgen assistentie van
twee zware MMG’s machinegeweer pelotons. De A compagnie houdt zich rustig en bewaakt het sluizencomplex
en  omgeving.  Het  bataljonshoofdkwartier,  dat  de  hele  dag  in  Hengevelde  (Wegdam  in  het  rapport)  was
gestationeerd, wordt nu verplaatst naar de Slaghekkenhoek (Platenkampsweg en Slaghekkenweg). De Rustende
Jager wordt van commandopost tot lazaret omgetoverd en de vloer ziet rood van het bloed. Enkele doden worden
naast het café begraven.

Het 12e Kings Royal  Rifle Corps vermeldt dat het bataljon 3 april via Boekelo richting Enschede trekt. Het
commando luidt om opnieuw op te trekken richting Delden om zich te vestigen in de oosthoek van de bossen
tussen Hengelo en Delden en van daaruit sterke patrouilles te houden op de lijn tussen de Deldener Es en de
Vikkerhoek (het Genseler). Het doel is dat gebied te zuiveren en zo de oversteek die gepland is op de vroege
morgen  van  4  april  te  vergemakkelijken.  Vlak  voor  Hengelo  voegen  zich  twee  troepen  tanks  van  de
Nottinghamshire Sherwood Rangers Yeomanry bij hen. Een ter ondersteuning van de C compagnie en de andere
voor de A compagnie, die het aanvallende werk moeten verrichten.  Ze rijden Kuipersdijk – Breemarsweg –
Genseler. Het opschonen begint al aan de Breemarsweg. Daar krijgen ze het bericht dat er nog Duitsers in de
buurt van de Dorastraat zijn. Omstreeks 14.30 uur zien de bewoners van de Benninksweg de eerste Engelsen op
de Deldenerstraat (waarschijnlijk verkenners). Als de bewoners naar hen toe willen gaan om ze te begroeten
springen er ineens Duitsers voor hen en richten dreigend wapens op hen. Ze zijn kruipend door de sloot terug
gegaan. In het bosje ter hoogte van de splitsing Deldenerstraat/Oude Deldenerweg (nu een rotonde) volgt het
eerste vuurcontact voor de C compagnie tijdens deze mars. Er zitten een groep Duitsers met bazooka’s. Hiermee
wordt snel afgerekend en vanaf hier is het meer een kwestie van het neerschieten van een paar Duitsers en het
nemen van een paar gevangenen, aldus de dagrapporten. De bewoners in die driehoek ervaren dat toch anders. Er
volgen hevige gevechten tussen de Engelsen en de achtergebleven Duitsers, die klem komen te zitten tussen de
aankomende Engelsen, het spoor en het kanaal.

Op de Deldenerstraat staan nu Shermantanks die hen beschieten, aan de achterkant is het kanaal waar ze van de
overkant  worden  beschoten.  Boven  hun hoofd  verschijnt  ook  nog eens  een  klein  vliegtuig  die  hun positie
verraad. Ze zoeken dekking achter de spoorwal van waaruit ze proberen stand te houden. Het schieten is zo
hevig dat de boerderij van De Jong in vlammen opgaat. Dat gaat de hele nacht zo door en in de ochtend is het
pas vertrouwd om buiten te lopen, aldus de bewoners. Het rapport vermeldt nog dat de laatste compagnie (B)
arriveert en positie inneemt als het donker wordt. Gedurende de nacht worden intensieve patrouilles gehouden
door alle compagnieën. Op deze patrouilles komen ze Duitse soldaten tegen, sommigen gaan zonder problemen
mee, anderen veroorzaken moeilijkheden. Dan breekt ook voor hen de morgen van 4 april aan. Hun rapport
vermeldt: Delden is ingenomen door de Canadezen op de avond van de derde april. De volgende morgen om
ongeveer 11.00 uur maakt een Canadese brencarrierpatrouille contact met de C compagnie. Kort daarop passeert
een Canadees gemotoriseerd bataljon vergezeld van tanks de plaats van het Engelse bataljon en trekt naar het
noorden. De Engelsen ontmoeten de Canadezen bij de watertoren aan de Almelosestraat. Hiermee is de rol van
het  bataljon  12e Kings  Royal  Rifle  Corps  afgelopen  en  wordt  twee  dagen  rust  gegeven.  Het
Bataljonshoofdkwartier vestigd zich op Carelshaven. Ze vertrekken op 6 april om 15.00 uur richting Duitsland.
Het gebied langs het kanaal vanaf Hengelo tot aan de camping en vandaar richting Carelshaven, vervolgens
richting de watertoren is dus door de Engelsen opgeschoond. Op 3 april komen in de namiddag de Canadezen,
die de laatste stoot zullen geven tot de bevrijding van Delden en de mogelijkheid tot verdere doortocht.

De rechtstreeks uit Rees (Duitsland) komende Canadezen krijgen de gelegenheid te eten en hen wordt verteld dat
de aanval de volgende morgen zal plaats vinden. Het plan is het kanaal op drie plaatsen gelijktijdig over te
steken, waarbij iedere oversteek de beschikking heeft over zeven boten en zeven reserve. De oversteek is dus
infanterie met steun van artillerie die om klokslag zeven begint en vervolgens een half uur de overkant van het
kanaal bestookt. Om 07.30 uur maken groepjes soldaten vanaf de geplande oversteekplaats de overkant van de
kanaaloever  schoon door  voortdurend mitrailleurvuur.  Daartussen  komen weer  andere  soldaten  die  tot  taak
hebben de boten in het water te leggen. Vervolgens nemen de ploegen, die uiteindelijk het kanaal over moeten,
vanuit hun dekking snel plaats in de boten. Voorin een mitrailleurschutter die alleen maar richting de overkant
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schiet en daar achter de peddelaars die de boot over het kanaal peddelen. Aan de achterkant van de boot wordt
nog een kabel uitgerold als een soort telefoonverbinding. De zeven boten varen niet achter elkaar, maar in de
breedte. Zo proberen ze gelijktijdig aan de overkant te komen.

Het huis van Holterman krijgt een voltreffer in de achtergevel en wordt daardoor ontdaan van alle pannen. Dat er
geen voltreffer is geplaatst  op de mooie boerderij ‘Het Rannink’ is niet toevallig,  want van daaruit was een
radioverbinding. Het hevige mortiervuur redt de compagnie, maar ze zullen niet veel verder  komen dan deze
omgeving, uitwaaierend richting Vossenbrinkbrug, de nu bebouwde Braak en de Vossenbrinkweg. Gelijktijdig
steek er een compagnie van het Lincoln and Welland Regiment over bij de Sint Annabrug. De A compagnie van
het Lincoln and Welland Regiment steekt met een bootje het kanaal over aan de sluiszijde van de Annabrug, bij
de Torendijk. Er is licht mitrailleurvuur van de overkant maar ze hebben geluk. De drie Duitse soldaten, die bij
de Sint Annabrug een mitrailleursnest bemannen, houden het voor gezien en geven zich over zonder dat er een
schot  is  gelost.  De  Duitsers  worden  gevangen  genomen  en  met  het  bootje  naar  de  overkant  gebracht.
Commandant Mc Carvey wil tegelijkertijd de radio vervangen die kapot is gegaan. Onder leiding van officier La
Jeunesse vervolgt  de compagnie de weg met de brug aan de rechterkant.  Een half uur later  bereiken ze de
boerderij van Tanneman. Maar voor ze de boerderij hadden bereikt stuiten ze op hevig mitrailleurvuur. Deze
Duitsers  dachten er  niet  over  om zich over  te  geven.  De Canadezen vluchten in de schuur op het  erf.  Het
mitrailleurvuur houdt de groep in de schuur. De commandant wil door de kleine raampjes naar buiten kijken en
kruipt op een berg aardappelen. Als hij het raam heeft bereikt wordt er onmiddellijk gevuurd en wordt hij in zijn
schouder getroffen. Hun grootste angst is dat de Duitsers bij de deur kunnen komen en een handgranaat naar
binnen gooien. De deur wordt gebarricadeerd en hun grootste zorg is de hevig bloedende gewonde officier. Al
met al zitten ze een uur in de schuur totdat korporaal Cy Horne, die niet in, maar achter de schuur is gevlucht,
kans  heeft  gezien  bij  de  boerderij  te  komen.  Vanuit  het  keukenraam  schakelt  hij  met  zijn  stengun  het
mitrailleursnest uit.  Een deel van de D compagnie voegt zich bij de A compagnie. Bij het opschonen van het
terrein treffen ze in de aardappelkelder bij de boerderij  een aantal  dodelijk getroffen burgers.  De gewonden
worden  naar  de  brug  gebracht  waar  de  genietroepen  bezig  zijn  met  de  bouw van  een  Baileybrug.  De  D
compagnie gaan verder naar Delden met als opdracht de kruisingen van de wegen te zekeren. De A compagnie
blijft in de omgeving van de nieuwe Baileybrug. Bij het eerste licht de volgende morgen is die klaar om gebruikt
te worden. Er is nog enige weerstand van scherpschutters en enkele schuttersputjes. Maar tegen de avond wordt
het gebied schoon verklaard.

Na de weerstand bij Tanneman schoont men de Benteloseweg. Om 12.00 uur die nacht meldt men al bij de
spoorwegovergang in de Ranninkstraat te zijn en even later bij het station. Gelijktijdig steekt er een compagnie
van het Lake Superior Regiment over aan de westkant van de sluis, dus het lage gedeelte. Voor en tijdens deze
oversteek  worden ze gesteund door twee  troepen van het  21e Canadian Armoured  Division (tanks),  die  de
overkant van het kanaal zo ongeveer lek schieten. Zij zetten succesvol voet aan wal en verliezen daarbij één
man. Ze schonen de hele oever op en bezetten de sluis. Ze trekken verder richting Delden om zo contact te
maken met het Lincoln en Welland Regiment, maar dat mislukt omdat de weerstand in het Schneiderbos te groot
is. Ze graven zich in en houden de sluis in afwachting van een brug. De volgende morgen om 06.00 uur is de
brug  over  de  sluis  klaar  en  dan  trekken de  klaarstaande  tanks  over  de  brug.  Het  grootste  deel  trekt  direct
noordwaarts, richting Almelo.

De Oost-Twentse stuwwal  
ca. 125.000 v.Chr.  
 
Vanuit het huis Slotzicht, op de top van de Oost-Twentse stuwwal ‒ 54 m boven NAP ‒ kun je bij helder weer
kasteel Bentheim zien liggen. De stuwwal werd door het landijs van het Saalien opgestuwd, tussen 200.000 en
125.000 v. Chr. Aan de oostzijde van de stuwwal lopen beekjes naar de  Glanerbeek, die via de Dinkel in de
Vecht uitkomt; aan de westzijde stromen de beken uiteindelijk in de Regge. Aan de westkant van de stuwwal
ontstond Enschede, op de plek waar het wat vlakker was. Daar zette een smeltwaterbeek na de ijstijd veel zand
af. De beekloop werd later vergraven tot gracht. De oude stad kreeg bij latere uitbreidingen van de gracht een
hoogteverschil van twee meter tussen oost- en westzijde. In een groot deel van de gemeente is het landschap
glooiend,  wat  veel  mogelijkheden  geeft  voor  verschillend  gebruik  van  het  land.  
 
Op een terrein ten oosten van het Rutbeek is een bodemlaag aangetroffen, met houtskoolresten. Deze "Laag van
Usselo"  wordt  ook  elders  in  Europa  gevonden.  Aan  de  opgravingen  bij  het  Rutbeek in  1946  is  de  naam
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verbonden van dr. C. Hijszeler, toenmalig directeur van Rijksmuseum Twenthe. De laag dateert van rond 12.000
jaar geleden uit de laatste ijstijd. De laag is ontstaan als gevolg van grote bosbranden die toen in Europa woedden
door uitdroging van de bossen. 

Onder  de  bodem  van  Enschede  ligt  op  een  diepte  van  zo'n  350  meter  de  Röt Formatie,  die  dateert  van
245.000.000  jaar geleden. In 1911 werd er zout in aangetroffen. Commerciële zoutwinning vond voor het eerst
plaats vanaf 1918 (in Boekelo). Toen het Twentekanaal in 1931 gegraven was, ging de fabriek naar Hengelo. in
Boekelo staan nog enkele houten boortorens. Overal  aan de zuidwestkant van Enschede zie je tegenwoordig
rijtjes van kleine pomphuisjes die op boorputten zijn geplaatst ten behoeve van de zoutwinning. 

In  Lonneker zijn vuistbijlen van Neanderthalers  gevonden van ongeveer 60.000 jaar oud; de oude steentijd.
Neanderthalers waren zwervende jagers: ze trokken achter kuddes mammoeten, muskusossen en rendieren aan.
Ze moeten in Lonneker een tijdelijk kamp gehad hebben. Daarvoor zochten ze graag een hoog punt, om het wild
op de toendra te bespieden. In  het  kamp bewerkten ze hun jachtbuit.  Ze gebruikten werkelijk alles van het
geschoten dier. Ze verzamelden ook knollen, bessen, noten en groenten. Van de plaats waar hun hutten stonden
wordt zelden wat teruggevonden. 

Menselijke sporen uit de tijd rond 13.000 v. Chr. zijn gevonden in de Zuid  Esmarke, het  Usselerveen en in
Deppenbroek. Het gaat dan om vuurstenen werktuigen die meestal worden gevonden op kleine zandkopjes in
een verder drassig gebied. Het was toen wat warmer en in die natte gebieden stonden vooral elzen en berken. Op
de hogere gronden stonden veel eiken en linden. De mensen jaagden op edelherten, wolven, wilde zwijnen en
oerossen, maar ze visten ook. En natuurlijk werden er groenten, knollen en vruchten verzameld. Kampjes uit de
periode 8.800-5.000 v.  Chr.  lagen vaak op beekoevers.  In  het  Usselerveen ontdekte het  echtpaar  Ballintijn-
Wigger al in 1937 zo'n kampje. Maar kort geleden werd een bouwplan bij de Sleutelweg gewijzigd, omdat ook
daar een kampje ligt, dat tot archeologisch monument werd verklaard. 

In het Neolithicum, de nieuwe steentijd (5.000-2.000 v. Chr.) vond de overgang naar een agrarische cultuur
geleidelijk plaats. Families van jagers/verzamelaars bleven soms langer op één plaats en werden tot boeren. Er
werd vee gehouden, graan, groenten en knolgewassen werden gekweekt. Die nieuwe bewoners bouwden huizen
en  "spiekers"  (opslagschuurtjes),  waarvan  we  de  sporen  van  paalkuilen  en  haardplaatsen  nog in  de  bodem
kunnen vinden. Rond Enschede werden sporen gevonden van boerderijen en spiekers uit de periode 3.400-2.000
v. Chr. Het waren woonstalhuizen, bewoond door meerdere generaties van 8-10 personen met 20-30 dieren. De
boeren vestigden zich op de flanken van de heuvels (de stuwwal en de grote zandkoppen) en maakten voor hun
akkers wat hoger op de hellingen een open plek in de bossen. Lager op de hellingen lag grasland, waarop het vee
graasde. Het vee werd ook vaak door herdersjongens de bossen in gebracht. 
Archeologen  vonden  op  de  flanken  van  de  Usseleres,  de  Elfrinkes en  de  Josinkes sporen  van
boerderijplattegronden: paalgaten en greppels; werktuigen zoals bijlen en ook aardewerk. De boeren maakten
gebruik van een ploeg (een eergetouw) en van karren op schijfwielen, getrokken door ossen. 

Ook  de  bronstijd  (2.000-800  v.  Chr.)  heeft  sporen  nagelaten.  Het  aantal  boeren  nam  toe.  Het  landschap
veranderde in een halfopen parklandschap. In de IJzertijd (800-100 v. Chr.) ging deze ontwikkeling verder. Ook
uit die periode zijn er restanten van boerderijen gevonden (Usseleres, Glanerbrug). De boerderij werd gebouwd
van stevige palen met dwarsverbindingen, het "veerkante wark", waarvan de tussenruimtes werden opgevuld met
vlechtwerk en leem: "vakwerk". Die boerderijen bleken gemiddeld ééns in de 25 tot 30 jaar verplaatst te zijn, de
zogenaamde  zwervende  erven.  Twentse  boerderijen  werden  tot  voor  kort  beschouwd als  roerend  goed.  Bij
Usselo is ook een grafveld gevonden uit de IJzertijd. Al met al kan worden gesteld dat in het gebied waarin nu de
gemeente Enschede ligt vanaf 3.400 v. Chr. continu is gewoond. 

Fabrieksspoor Heemaf
De ligging van de in 1908 gestichte Heemaf fabrieken aan de Bornsestraat in Hengelo was bepaald doordat het
terrein oorspronkelijk een landgoed was van de schoonfamilie van de eerste directeur Rento Hofstede Crull. Nog
eerder was hier de Hof van het Huys Hengelo. Het terrein was nog lang door  water omgeven. Bovendien was er
aan de westkant (links) de Woolderbeek, aan de zuidkant de Drienerbeek en een vijver in  de “directietuin”.  Wat
betreft vervoer lag de Heemaf ongunstig: ondanks al het water was er (zelfs na de aanleg van het Twentekanaal)
geen vaarwater in de buurt  en ook geen spoorlijn.
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Bewerkte tekening van een plattegrond van het Heemaf terrein in 1920 (origineel: collectie HCO). De tekening
is zodanig gedraaid dat het noorden boven ligt. Het fabriekspoor is rood. De sloot ter rechterzijde lag langs de
Bornsestraat. Hieraan lag het langgerekte kantoorgebouw. Dat had een verdieping en die is aan de andere kant
van de sloot getekend.

De Heemaf  kreeg in 1918/19 aansluiting  op het  landelijke spoorwegnet,  via een circa één kilometer lange
spoorlijn  die  vanaf  het  Heemaf  terrein  in  noordelijke  richting  liep  en  bij  de  nieuwe  (in  1921  geopende)
elektrische centrale   van het Twentsch Centraal Station aan de Weideweg aansloot op de spoorlijn Hengelo-
Almelo. Het sporenplan (rood in bovenstaande tekening) was in 1920 nog uiterst eenvoudig: er was geen enkele
wissel, alleen een draaischijf.

De draaischijf bood voor een (op de plattegrond van boven) aankomende wagon drie mogelijke richtingen. Het
spoor naar rechts leidde langs het ketelhuis (met bergplaatsen voor kolen en sintels), de afdeling binnenkomende
goederen en eindigde bij de Grote Hal. Het spoor naar links leidde naar de Centrale Werkplaats en werd later
doorgetrokken naar een stortplaats voor blikafval (bij de Heemaf werd veel blik gestanst). Het rechtdoorgaande
spoor (naar onderen) eindigde op bovenstaande plattegrond uit 1920 nog in de open lucht. Al in 1921 is over het
laatste  stuk  de  afdeling  Expeditiehal  gebouwd,  met  aan  weerszijden  een  groot  “Verkoopmagazijn”  waarin
gefabriceerde goederen werden opgeslagen, in afwachting van verkoop en transport. In deze tijd werd nog niet
precies op tijd geleverd, maar werden voor de zekerheid grote voorraden aangehouden.

Toen de spooraansluiting in 1918/19 werd aangelegd stond de fabriek er al grotendeels, zodat  men bij de aanleg
van de sporen niet de vrije hand had. Er werd gebruik gemaakt van een draaischijf om verschillende afdelingen
te kunnen bereiken:

Transport van een draaistroomgenerator voor Kota Pinang Laboean Bilik op Sumatra, 24 januari 1925 (collectie
HCO).  De vier  wielen van de wagon kunnen maar  net  plaats  vinden op de draaischijf.  In  1937 werd deze
draaischijf met een diameter van 5,2 m vervangen door een nieuwe van 9,5 m. Daardoor konden langere wagons
gedraaid worden.
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Veel producten gingen naar Nederlands Indië: eerst per trein naar een haven in Amsterdam of Rotterdam en dan
verder  per  schip. Op de draaischijf staat  een open wagen met kisten. Door de draaischijf een kwart  slag te
draaien kan die wagen op het andere spoor gebracht worden. Links van de wagen staat een hijskraantje dat voor
het laden is gebruikt.  Aan de andere kant van de drie gekoppelde wagens zijn een voerman en twee paarden te
zien. Mogelijk werd er met de paarden gerangeerd.

Heemaf leverde elektrische aandrijvingen voor draaischijven aan de Nederlandse Spoorwegen, maar de eigen
draaischijf werd met mankracht bediend door in een schuin geplaatste houder een paal te steken en het uiteinde
daarvan te bewegen. De draaischijf kon in de gewenste stand vergrendeld worden.

Het  installatiebedrijf   van Heemaf  was in de begintijd van het  fabrieksspoor bezig met de elektrificatie  van
verschillende Nederlandse landstreken. Dat was meteen te zien aan de per spoor vervoerde producten:

HSM spoorwagon met  twee masten voor  de  hoogspanningslijn  van Hengelo  naar  Eibergen  op het  Heemaf
fabrieksspoor nabij de Weideweg in Hengelo, 1 januari 1919 (collectie HCO). Langs de voorste wagon hangt
een  stang  waarmee  de  onderlinge  afstand  van  de wagens  vergroot  kan  worden,  zodat  nog langere  stukken
vervoerd kunnen worden.
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In  die  tijd  was  het  staatsbedrijf  NS  (Nederlandse  Spoorwegen)  nog  maar  net  ontstaan  uit  verschillende
particuliere  spoorwegbedrijven  zoals  de  HSM  (Hollandsche  IJzeren  Spoorweg  Mij)  en  de  Nederlandsche
Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS). De goederenwagens hadden daarom nog opschriften van hun vorige
eigenaars.  De  lange  mast  wordt  vervoerd  op  twee  zogenaamde  schemelwagens  van  de  HSM.  Er  moeten
honderden van die masten per spoor vervoerd zijn.

Spoorwagon van de Nederlandsche Centraal Spoorweg Mij met transformatorzuilen op het Heemaf-spoor nabij
de Weideweg in Hengelo, 1 januari 1919 (collectie HCO).

Op  een  zogenaamde  rongenwagen  van  de  NCS liggen  twee  zogenaamde  peperbussen.  Ze  werden  op  hun
bestemming  rechtop  gezet  en  dienden  als  transformatorhuisje.  De  rongen  zijn  de  twintig  verticale  houten
planken. Die konden afgenomen worden om het laden en lossen makkelijker te maken.

In de Expeditiehal liep het spoor langs een laadperron, zodat er droog en op gelijke hoogte geladen kon worden.
Voor grote en/of zware stukken was er een bovenloopkraan:

Het laden in de Expeditiehal van een wagon van de Deutsche Reichsbahn (DR) met elektromotoren bestemd
voor Turkije, 6 april 1944 (collectie HCO). Op een deel van de kisten staat inderdaad Istanbul.
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Er zijn meer en ook oudere foto’s van het laden van spoorwagons in de Expeditiehal. Deze foto is bijzonder
vanwege het tijdstip. Het Duitse leger was eind 1942/begin 1943 verpletterend verslagen bij Stalingrad en was
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onder de Russische druk aan het bezwijken. De Duitse spoorwegen hadden een groot tekort aan goederenwagens
vanwege  het  bevoorraden  van  de  troepen  en  de  wapenindustrie.  Blijkbaar  werden  desondanks  Duitse
goederenwagens gebruikt om strategische goederen door Oost Europa naar een neutraal land te vervoeren.

Ook  op  diverse  andere  foto’s  van  het  laden  van  spoorwagons  in  de  Expeditiehal  gaat  het  vooral  om
massagoederen, met name kleine elektromotoren. Een ander massagoed was sinds 1931 de telefoon.

Verzending per spoor van tafeltelefoontoestellen voor de PTT (Rijks Telefoondienst), gefabriceerd onder licentie
van Siemens & Halske, 21 oktober 1931 (collectie HCO).

Het laden gebeurde niet in de Expeditiehal, maar in de open lucht. Mogelijk was dit omdat de telefoonafdeling
vlak  bij  het  fabrieksspoor  en  ver  van  de  afdeling  Expeditie  lag.  Later  werd  het  laden  van  telefoons
gemoderniseerd:

Het laden van pallets met telefoontoestellen in een spoorwagon, 2 augustus 1955 (collectie HCO). Op een platte
NS wagon  (voor  de  spoorwegliefhebbers:  NS 93515)  staan  drie  zogenaamde  laadkisten.  Dat  waren  de  NS
voorlopers van de containers.
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De beperkte ruimte is opvallend: de NS wagon staat bijna onder een portaalkraan, die bedoeld is voor het lossen
van stalen platen en profielen. De poten van de portaalkraan zitten de vorkheftruck behoorlijk in de weg. Aan de
andere kant staat de NS wagon deels op de draaischijf (in de linkerbenedenhoek). Het laden gebeurt nu vlak bij
de Expeditiehal, maar toch buiten.

Het sporenplan was sinds 1920 (toen er alleen een draaischijf was) wel wat uitgebreid. In deze plattegrond uit
1962 (collectie van het HEIM in Hengelo) zijn de sporen met rood geaccentueerd. De letter T staat voor Traverse
(= rolbrug). De betekenis wordt hieronder uitgelegd. Vergeleken met de vorige plattegrond zijn onder andere
nieuw  de  Verkoopmagazijnen  (4  en  6),  de  Expeditiehal  (5),  de  Constructiewerkplaats  (31,  de  voormalige
Tractiehal) en het Dynamoblikmagazijjn (37).
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De uitbreidingen van het sporenplan dateren grotendeels van de periode rond 1925. Ze hadden twee redenen.

In de eerste plaats kwam er een eigen, zelfgebouwde locomotief met de naam Sientje. Deze benzinelocomotief
haalde de NS wagens op het emplacement bij het Twents Centraal Station (aan de NS spoorlijn Hengelo-Almelo,
nabij de Weideweg), rangeerde ze op het Heemaf terrein naar de juiste afdeling en bracht ze na het laden of
lossen weer terug:

Transport  van  een  grote  elektromotor  voor  Smit's  transformatorenfabriek  te  Nijmegen  over  het  Heemaf
fabrieksspoorspoor, bij de TCS (Twentsch Centraal Station voor Electrische Stroomlevering ) in Hengelo, 15 juli
1938 (collectie HEIM).
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De opmerkelijke achtergrond wordt gevormd door de houten koeltorens van de elektrische centrale van de TCS.
De locomotief (met laadbak !) Sientje verdient het om later nog een eigen verhaal te krijgen. Sientje duwt een
zogenaamde kuilwagen (een wagen met een verdiept middenstuk) van de firma Smit.

Om met een locomotief te kunnen rangeren is meer nodig dan om met een paard te kunnen rangeren. Een paard
kan immers naast het spoor naar de andere kant van de trein lopen. Een locomotief heeft daarvoor een tweede
spoor met aansluitende wissels nodig. Zo’n spoor is inderdaad te zien op de bovenstaande plattegrond uit 1962.
Ook bij een draaischijf bood een paard meer mogelijkheden: stel dat Sientje een wagon op de draaischijf duwde
of trok en dat de draaischijf vervolgens een kwartslag gedraaid werd. De draaischijf bood geen ruimte voor de
wagon plus Sientje. Sientje kon daarom niet meegedraaid worden en de gedraaide wagon kon niet door Sientje
van de draaischijf geduwd of getrokken worden. Een paard had er gewoon naar toe kunnen lopen.   

De tweede uitbreiding van het sporenplan was nodig omdat Heemaf  in de periode 1924 – 1928 locomotieven en
motorwagens voor de Elektrische Staatsspoorwegen op Java gebouwd heeft. Dat wil zeggen: het mechanisch
gedeelte  (de “kast” en de draaistellen)  werden door Werkspoor in Amsterdam als onderaannemer gebouwd.
Heemaf bouwde in de daartoe gebouwde tractiehal (33 op de plattegrond)  in licentie van de Amerikaanse firma
Westinghouse de elektrische apparatuur in. Daarna werd er proef gereden. Hierover is veel te vinden op:

http://www.holechistorie.nl/films/83-bezoek-kon-instituut-ingenieurs-aan...

De voertuigen werden met de traverse (rolbrug) T van de Tractiehal in het spoor gebracht. Het materieel was in
Nederlands Indië bestemd voor zogenaamd Kaapspoor, dat wil zeggen voor sporen met een spoorwijdte van
1067 mm. Dat is een stuk smaller dan de 1453 mm spoorwijdte van de Nederlande Spoorwegen.De spoorlijn
tussen de Heemaf en de Weideweg werd daarom voorzien van een derde rail en bovenleiding:

Schuilkelder op het Heemafterrein, nabij spooraansluiting, 1 november 1939 (collectie HCO). De derde rail is de
rail die tussen de beide andere rails ligt.
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Bovenstaande foto is genomen vanwege de schuilkelder, maar toont ook het spoor tussen de “spoorpoort” van de
Heemaf en het Twents Centraal Station, waarvan een koeltoren in de verte te zien is.

Na 1928 is er door Heemaf geen spoorwegmaterieel  voor Nederlands Indië meer gebouwd en de faciliteiten
(Tractiehal, derde rail,bovenleiding, traverse) zijn nooit meer voor hun oorspronkelijke doel gebruikt.

De  mogelijkheid  om  elektrisch  materieel  op  Kaapspoor  te  beproeven  bleek  na  de  Tweede  Wereldoorlog
verdwenen te zijn, waarschijnlijk vanwege Duitse belangstelling voor het koper van de bovenleiding  en het staal
van de derde rail en locale belangstelling voor de houten bovenleidingmasten. Daarentegen is de traverse lang
blijven liggen en is op vele foto’s te zien. Zo ook hier:

De 200-ste wagonlading bestemd voor Heemaf vertegenwoordiger Kamps in Brussel, 27 februari 1953 (collectie
HCO).
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De Belgische Heemaf agent Kamps komt al in 1929 bij Heemaf foto’s voor. Het is onbekend of de 200 wagons
vanaf toen gerekend zijn. De Nederlandse Spoorwegen hadden met de NS 71081 niet hun beste wagon gestuurd.
Het is een veewagen van het type FOTK uit 1929. De "O" staat hierbij voor "onverpakt geslacht". Gedurende de
wintermaanden werd er namelijk ook vlees mee vervoerd. De wagen was voorzien van rijen vleeshaken aan het
plafond en ventilatiesleuven bovenin de wanden. De wagon staat op de rolbrug , waarvan de derde rail inmiddels
verwijderd is. Te zien is dat de rolbrug 2 x 4 wielen heeft, die lopen op lager gelegen rails die loodrecht staan op
het  spoor  waarop  de  wagon  staat.  De  wagon  kan  dus  met  de  rolbrug  loodrecht  op  het  spoor  bewegen,
bijvoorbeeld tot een aansluitend spoor in de Tractiehal bereikt is.

Na de laatste levering aan Nederlands Indië in 1928 leverde Heemaf nog steeds elektrische uitrustingen voor
locomotieven  en  treinstellen,  maar  nu  als  onderaannemer  van  bijvoorbeeld  Werkspoor  in  Utrecht,  dat  het
mechanische gedeelte bouwde. Heemaf stuurde de elektrische installaties naar Werkspoor in Utrecht, waar ze
door Heemaf personeel werden ingebouwd. De proefritten vonden plaats op het NS spoorwegnet.

Transport  van  een  complete  apparatenkast  voor  de  eerste  elektrische  locomotief  van  de  serie  1200 van  de
Nederlandse Spoorwegen, 20 juni 1951 (collectie HCO).
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Hier  werd  voor  de  foto geposeerd.  Voor  verzending  werd  er  namelijk  nog zeildoek  over  de  apparatenkast
gedrapeerd  en  werden  de  lage  boorden  en  rongen  op  de  wagon  geplaatst.   Een  dergelijk  transport  naar
Werkspoor in Utrecht heeft tenminste vijfentwintig keer plaats gehad, want er zijn vijfentwintig locomotieven
van de serie 1200 gebouwd. Daarnaast werden onder andere de zes motoren per locomotief per spoor verstuurd.
Soortgelijke transporten vonden plaats voor ander nieuw spoorwegmaterieel.

Juist  deze  apparatenkast  zou  een  aantal  maanden  later  nog  even  terug  komen,  maar  dan  ingebouwd  in  de
locomotief:

Locomotief 1201 van de Nederlandse Spoorwegen staat op feestelijk versierd Heemaf spoor, 8 december 1951
(collectie HCO) .
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De elektrische locomotief NS 1201 is alleen voor reclame-doeleinden voor de spoorpoort van Heemaf neergezet.
De locomotief  moet er door een NS diesellocomotief  gebracht  zijn,  want er was immers  geen bovenleiding
(meer). 

Transport van een grote rotor. Het is een onderdeel van een elektromotor voor de Compagnie Néerlandaise de
l'Azote  (later  Nederlandse  Stikstof  Maatschappij  en  tegenwoordig  Hydro  Agri)  in  Sluiskil,  8  maart  1954
(collectie HCO).
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Het onderdeel ligt op een kuilwagen uit de NS serie 90001 – 90004 (het laatste cijfer is op de foto niet te zien)
met twee drieassige draaistellen en een draagvermogen van zestig ton. De vier kuilwagens van deze serie waren
na de Tweede Wereldoorlog door het Duitse leger achtergelaten. Een beladen wagon moest binnen een door de
NS voorgeschreven  “omgrenzingsprofiel“  blijven.  In  verband  met  het  onderlangs  passeren  van  bruggen  en
viaducten was de maximaal toegestane hoogte 4,65 meter. Om daaronder te blijven hielp het om de lading in de
“kuil” van een kuilwagen te zetten en in sommige gevallen (zoals hier) om de lading schuin te zetten.

Het  is  onbekend  hoe  dergelijke  grote  en  zware  onderdelen  bij  Heemaf  geladen  werden.  Dat  zou  met  de
bovenloopkraan in de Grote Hal gekund hebben. Daar lag spoor, maar om daar te komen had de wagen op de
draaischijf gedraaid moeten worden. De wagen was veel te lang om in één keer (met beide draaistellen) gedraaid
te worden, maar er bestond een truc waarbij eerst één draaistel gedraaid werd en zover het andere spoor op
gereden werd dat het twee draaistel op de draaischijf kwam.

Er zijn meer foto’s van zulke spectaculaire transporten. Het lag voor de hand om foto’s te maken als reclame,
maar ook bijvoorbeeld om te kunnen bewijzen dat het te vervoeren onderdeel onbeschadigd en goed “gestuwd”
was vertrokken. Het was veel makkelijker om zo’n groot onderdeel buiten te fotograferen dan binnen. Hierdoor
wordt onterecht de indruk gewekt dat het bij het spoorvervoer van Heemaf geheel ging om het verzenden van
massagoederen (als kleinere elektromotoren en telefoons) en grote onderdelen. De alledaagse aanvoer van de
grondstof staal en de brandstof kolen (en later olie) voor het ketelhuis is niet bewust gefotografeerd. Toch kan
met foto’s worden aangetoond dat deze aanvoeren hebben plaats gevonden:

Een  NS  goederenwagen  met  goederen  bestemd  voor  de  Bataafsche  Petroleum  Maatschappij  in  Pladjoe  in
Nederlands Indië is ontspoord op de draaischijf, 3 juli 1936 (collectie HCO).
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Bij deze foto gaat het natuurlijk vooral om de ontsporing op de draaischijf. Deze wagen zou – gezien de lading -
 op weg gaan naar een zeehaven. Maar het is een kolenwagen, want het kopschot kan worden opengeklapt (zodat
de kolen in een zogenaamde kolentip gelost kunnen worden door het kantelen van de wagen). Aan de zijwand
hangt nog een briefje van de ON, de Oranje Nassau Mijnen in Heerlen.  Met andere woorden: de wagen is
waarschijnlijk met steenkool gekomen, maar vertrekt met lading  van Heemaf. Dat is heel efficiënt, want anders
hadden de Nederlandse Spoorwegen de kolenwagen leeg naar de ON moeten laten terugkeren en een andere
wagen leeg naar de Heemaf moeten sturen. Wel moest de kolenwagen eerst worden schoongemaakt voordat er
de kisten van Heemaf in gezet konden worden.

Een  door  een  ponsband  bestuurde  schrijfmachine  van  het  type  Friden  programmatic  Flexowriter  met
hulpapparatuur, bediend door een medewerkster van het Expeditiekantoor, 8 november 1960 (collectie HCO).
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Dit is een fragment uit een veel grotere foto, waarbij het gaat  om een kantoormachine als voorloper van de
computer. Door het raam ziet men een ketelwagon van Esso. Er staat benzine op, maar gezien de smerige zwarte
strepen zal het om stookolie voor het ketelhuis gaan. Zoals op diverse andere foto’s is door de ramen ook een
deel van de portaalkraan te zien waarmee stalen platen en profielen gelost en in een openlucht opslag naast het
spoor gelegd werden. Op geen enkele foto is dat proces te zien.

Er bestaan ook enkele foto’s waarbij open wagens via een Jacobsladder geladen worden met afval. De soort
afval  (bijvoorbeeld sintels of blikafval) is onbekend. 

Zeer  sporadisch  vond  personenvervoer  plaats,  bijvoorbeeld  over  de  proefbaan  met  een  motorrijtuig  voor
Nederland  Indie  tijdens  een  excursie  van  het  Koninklijk  Nederlands  Instituut  voor  Ingenieurs.  Voor  een
vergadering van de Vereniging Metaal Industrie bij de Heemaf werd door NS een speciale trein ingelegd:

Jaarvergadering van de Vereniging Metaal Industrie (VMI) met circa 300 deelnemers(ters): aankomst met de
trein op het Heemaf-terrein, 14 juni 1960 (collectie HCO). De trein staat deels onder de portaalkraan waarmee
staalplaten en profielen gelost werden.
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De trein werd door een NS diesellocomotief op het Heemaf terrein gebracht. Omdat daar geen perrons waren,
werd via trapjes uitgestapt. Het achterste rijtuig staat op de draaischijf.

Overzicht van de Expeditiehal, met onder andere het laadperron met een vrachtwagen, een bestelwagen en een
spoorwagon met de eigen Heemaf locomotief , 7 september 1959 (collectie HCO).
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De oude, zelfgebouwde Sientje is in 1956 vervangen door een nieuwe, bij Deutz in Keulen gebouwde standaard
industrielocomotief, die ook weer de naam Sientje kreeg. Er is meer gebeurd: de Expeditiehal is verbouwd en er
zijn  twee laadperrons  voor vracht-  en  bestelwagens  bijgekomen.  Daarmee  is  deze  foto symbolisch  voor  de
overgang van het vervoer van spoor naar de weg. Daarnaast werd de aanvoer van stookolie per spoor vervangen
door de aanvoer van aardgas per pijpleiding. 

In 1976 emigreerde de laatste Sientje naar Frankrijk en eindigde het spoorvervoer bij Holec (waarin Heemaf was
opgegaan) na meer dan vijfenvijftig jaar.

Gastarbeiders
Op 26 augustus 1819 werd in het gemeentehuis van Rijssen het overlijden van Herman van Hotfilker uit Lintel
aangegeven. Lintel is in de buurt van Minden in het koninkrijk Pruisen. De aangifte werd gedaan door Bartus
van der Werp, koperslager aan de Enterstraat, die als beroep van de dode opgaf: dagloner. De namen van de
ouders waren hem onbekend en over een eventuele echtgenote wist hij ook niets. Als nader gegeven vermeldde
Bartus dat Herman ‘Op de terugreize naar zijne woonplaats was overleden’.

Hotfilker was vierenveertig jaar oud. Hij  was een van de honderdduizenden arbeiders  die gedurende enkele
eeuwen jaarlijks voor de zomermaanden naar Nederland kwamen om hier seizoenswerk te doen. Ze kwamen
voornamelijk uit Nedersaksen en Westfalen. De economische omstandigheden in hun land waren zo slecht dat ze
zich genoodzaakt  zagen  geld  bij  te verdienen  in het  toen rijke Nederland.  Elke voorzomer verzamelden  de
boerenarbeiders,  dagloners  en  soms  ook  boerenzonen  zich  om  in  groepen  naar  het  westen  te  trekken.  In
Duitsland zijn de routes die ze namen nog bekend en soms gemarkeerd. Deze rondtrekkende arbeiders namen
eigen gereedschap mee, meestal was dat een zeis.

Wat deden ze hier voor werk? De meeste hollandgangers kwamen hier gras en koren maaien. Deze arbeiders
werden ook wel hannekemaaiers genoemd. Zij vonden in groepjes werk bij de boeren in Noord- en Zuid-Holland
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en in Friesland en Groningen. Anderen werkten in de venen van Zuid-Holland en Utrecht en ook bij sommige
industrieën (bijvoorbeeld jenever en glas), maakte men graag gebruik van seizoenarbeiders. Daarnaast kwamen
uit  Lippe  jaarlijks  mensen naar  de steenbakkerijen  in Nederland.  In  elk geval  was het  werk  waarvoor  niet
voldoende Nederlanders gevonden werden.

Er zijn Duitse dorpen waarvan de mannen vroeger steeds naar dezelfde werkgevers gingen, generaties lang. Die
thuisdorpen werden in de zomermaanden hoofdzakelijk bevolkt door vrouwen, kinderen en oude mannen. Zij
moesten  hun  eigen  huishouding  draaiende  houden,  het  gewas  verzorgen,  oogsten  en  ervoor  zorgen  dat
voedingsmiddelen werden ingemaakt. Aan het eind van de zomer kwamen de uitgeputte mannen dan weer thuis.
En als ze geluk hadden, met wat geld om de winter door te komen. Maar niet alle arbeiders overleefden de heen-
en terugreis. Sommigen werden ziek en stierven. Ook kwam het voor dat mensen werden beroofd, of nog erger,
vermoord.

Duitse prent over de Hannekemaaiers

Het is bekend dat de meeste mannen via Lingen liepen, waar ze de Eems konden oversteken. In die plaats was
een  brug,  maar  ook  lagen  daar  boten  klaar  die  tegen  vergoeding  passagiers  en/of  bagage  naar  Nederland
vervoerden. Wie dat niet kon of wilde betalen moest verder lopen. Het is bekend dat er een  route liep via Den
Ham, waar de mensen voor Friesland zich afsplitsten en de anderen doorgingen  naar Zwolle of Zwartsluis,
vanwaar boten naar Amsterdam vertrokken. Voor velen was dat ook te kostbaar en zij liepen dan via de Veluwe
naar Amersfoort en uiteindelijk naar het westen. Minder bekend is de noordelijke route via Rhede, waar ook een
goede verbinding over de Eems was, naar Bellingwolde in Groningen. Hoe dan ook duurde de reis meerdere
dagen. Hotfilker had nog een reis van ruwweg 200 kilometer voor de boeg terug naar zijn dorp in Duitsland. Er
is weinig bekend over waar de mannen sliepen tijdens hun reis.

Verschillende routes van de Hollandgangers
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Zou er nog een derde route zijn geweest die langs Rijssen liep?  In het overlijdensregister van Rijssen vonden we
namelijk nog enkele aktes betreffende Hollandgangers. Deze aktes vermelden het volgende:

Op 15 september 1827 overleed ten huize van Peter Janssen, boerwerker te Rijssen, aan de Enterstraat, Antonius,
klompenmaker, 60 jaar. Familienaam onbekend evenals  de namen van zijn ouders. Hij was geboren te ’Mastol’
(waarschijnlijk Mastholte) in het graafschap Rietberg, koninkrijk Pruissen. Een van zijn medereizigers bleef om
het overlijden aan te geven en vermeldde: ‘op den terugreize naar huis overleden’.

En op 2 augustus 1830 gaven Hendrik Nijkamp, landbouwer, en Gradus Heilen, boerwerker, aan dat zij op 27
juli  in  de namiddag om ongeveer  4 uur in  de Noetselerberg,  gemeente Hellendoorn,  dicht  bij  het  huis van
Gradus, dood gevonden hadden Bernhardt Witten, een keuterboer uit Wolbeck, kanton Münster. Zijn leeftijd
was 37 jaar. Deze gegevens hadden ze gevonden in de papieren die de man bij zich had, maar die geen verdere
details bevatten over eventuele familie.

Ten huize van Hermannus Kaasveld, kleermaker in de Walstraat, overleed op 17 juni 1831 Hermann Witting, 50
jaar, een arbeider uit Emsdetten in Pruissen. Ook deze gegevens kwamen uit het paspoort dat de man bij zich
had, maar waarin geen gegevens over zijn ‘betrekkingen’ stonden.
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Behalve Hotfilker kwamen deze mensen uit het zuiden van Westfalen, ongeveer 160 kilometer van hier. Het zou
voor hen dwaas geweest zijn via Lingen te reizen. Waarschijnlijk was er een derde, minder bekende route naar
het  westen.  Wat  me ook  nieuwsgierig maakt  is  of  de trekkers  misschien in  Rijssen overnachtingsadressen
hadden.

Afbeelding van Hannekemaaiers

Over  het  verschijnsel  ‘Hollandgang’,  is  veel  gepubliceerd.  Nog  steeds  verschijnen  er  boeken  over  dit
onderwerp. Aan de universiteit van Osnabrück heeft men een aparte afdeling die onderzoek doet naar alles wat
met  ‘Zur  Arbeit  nach  Holland’  samenhangt.  Zo  hebben  bijvoorbeeld  de  hollandgangers  veel  Nederlandse
woorden meegenomen naar hun dorp. Deze vind je in hun huidige dialect nog terug. Bron: Mijn stad, mijn dorp.

Erve Sweerink
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Als meest Noordelijke van de boerderijen aan de brink van het Loo ligt 'Het Swerink', als Swederink genoemd in

het schattingsregister van 1475. In het Vuurstedenregister van 1682 heet het Swierink en in het register uit 1752

wordt als eigenaar van dit erf Spijker genoemd. Het Swerink - benoemd naar de mansnaam Swier of Sweer – is

tijdens de Volkstelling van 1748 bewoond door Jan en Jenne Sweerink met hun kinderen Hendrikjen, Jan en

Gerrit en Marijken en een inwonende Maria Sweerink.

De boerderij die vroeger schuil ging achter de grote schöppe van 'Het Heerdink' is rond 1875 afgebrand en wat

dichter naar de weg herbouwd. Aan het begin van de vorige eeuw was 'Het Swerink' bewoond door een familie

Berkel, Janna Berkel huwde met Hendrik Kiekebeld. Hendrik was afkomstig uit Diepenveen en rond het jaar

1875  naar  Wierden  gekomen.  Het  erve  was  toen  eigendom  van  ene  Steehouwer  uit  Apeldoorn.  Als  deze

Steehouwer op zijn jaarlijkse tocht was om de pacht te innen dan werden bij de Swerinkboer de mooie kopjes en

glazen voor de dag gehaald.

Ook werden er op ’t Swerink schapen gehouden, meestal werden ze door de kinderen of door opa of ook de boer

zelf gehoed in het Wierdense veld of de Venne Weuste. De zoon van Hendrik Kiekebeld, Herman huwde in

1934 met Janna Waalderink. Herman heette in de Noaberschop SwerinkHerman. Ze kregen drie kinderen Jan,

Johan en Hennie. Jan en Johan wilden de boerderij niet voortzetten dus bleef Hennie, de jongste, over om boerin

te worden op het Swerink. Hennie trouwde in 1968 met Johan Morsink afkomstig uit het Enterbroek. Zij kregen

vier kinderen, Albert Jan, Marjanne, Gerwin en Hanneke. Albert Jan is thans de boer op het Swerink. Albert Jan

trouwde in 2003 met Henriette Schottert. Samen met hun drie kinderen, Rosanne, Irma en Thijmen wonen en

werken ze op de boerderij.

Joseph Sylvester (Menthol)
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Joseph Sylvester

Wie is Menthol? De man die Nederland leerde tandenpoetsen!

Het tijdloze verhaal van een zwarte nieuwkomer die de witte Nederlanders voor zich won door op originele
wijze de spot te drijven met vooroordelen over “zwarte” en “witte” mensen, maakt dat dit thema voor grote
groepen toegankelijk is.

Joseph  Sylvester (Saint  Lucia,  10  augustus 1890 –  Hengelo  (Overijssel),  26  mei 1955)  was  een  bekende
Hengelose zakenman uit de eerste helft van de vorige eeuw. Geboren op het  Caraïbische eiland Saint Lucia
kwam hij in de jaren twintig via Amerika en België in het Overijsselse Hengelo terecht, waar hij trouwde met de
plaatselijke mannequin Anna Marie Borchert. Sylvester stond op de markt, waar hij zijn eigen merk tandpasta
aan de man bracht. Hier dankt hij zijn bijnaam Menthol aan. Later stapte hij over op de handel in konijnen en
dierenhuiden.

Joseph Sylvester werd op 10 augustus 1890 op het Caraïbische eiland Saint Lucia geboren. Zijn vader William
Sylvester zou rond 1850 zijn geboren in de Amerikaanse staat Californië. Van zijn moeder Veronique Philipsia
is niet meer bekend dan dat zij vóór het jaar 1920 in Saint Lucia zou zijn overleden. In ieder geval had Joseph
vier zussen (Philipsia,  Philomea, Pheronica en Mary)  en één broer  (Nore).  Op jonge leeftijd besloot Joseph
Sylvester over de wereld te gaan zwerven en begin jaren twintig kwam hij vanuit Amerika in Europa terecht.

In  1920 kwam Sylvester  aan  in  Antwerpen.  Hier  ontwikkelde  hij  zich  tot  handelsreiziger,  waarbij  hij  zijn
producten aan de man probeerde te brengen. Sylvester adverteerde met zijn eigen merk keelpastilles waarmee hij
op de markt van Antwerpen stond. Uiteindelijk zal hij vijf jaar in Antwerpen verblijven.

Als handelsreiziger in België bezocht Sylvester ook regelmatig Nederland. Op een van zijn reizen ontmoette hij
Anna  Marie  "Roosje"  Borchert  uit  Hengelo.  Roosje  Borchert  werkte  als  mannequin  bij  een  modehuis  in
Enschede en was volgens velen het mooiste meisje van de stad. De liefde tussen Joseph en Marie bloeide op en
was  het  gesprek  van  de dag in  Hengelo.  Sylvester  was  als  neger  al  een  bezienswaardigheid  en  dat  hij  het
aanlegde met een blanke vrouw was voor die tijd een sensatie. Iedereen in die tijd kende Sylvester vanwege zijn
opvallende  verschijning.  Hij  kleedde  zich  als  een  echte  dandy,  strak  in  een  zwart  pak,  hoge  hoed,  witte
handschoenen, slobkousen en onder zijn arm een wandelstok met grote zilveren knop.

Joseph en Roosje kregen landelijke bekendheid toen zij op 27 september 1928 trouwden. Heel Hengelo liep uit
om maar niets te missen van  het huwelijk tussen black and white zoals het in de pers werd omschreven. De
trouwpartij bracht zoveel publiek op de been dat winkels hun deuren sloten en de politie er aan te pas moest
komen om de orde te handhaven. Het echtpaar vestigde zich aan de Brugstraat in Hengelo.

In  Hengelo  stond Sylvester  op  de  markt,  waar  vooral  zijn  Babajaba-tandpasta  een  groot  succes  bleek.  Het
natuurgeheim van het zwarte ras, zoals hij zijn product aanprees. Zijn theatrale verkooptechniek was voor veel
inwoners een reden zijn kraam te bezoeken. Sylvester benutte zijn huidskleur op subtiele wijze. Zwarte mensen
werden destijds geassocieerd met een prachtig wit gebit en dankzij zijn producten kreeg hij spoedig de bijnaam
Menthol.

Menthol stond niet alleen in Hengelo op de markt, overal in het land werd hij gesignaleerd. In zijn plakboek is
een serie foto’s terug te vinden van Menthol aan het werk. Met pen schreef hij de verschillende plaatsen erbij:
Amsterdam, Enschede, Rotterdam, Apeldoorn, Den Haag, Delft, Leeuwarden.
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Iedereen in Hengelo kende Menthol vanwege zijn opvallende verschijning. Als hij niet aan het werk was kleedde
hij zich als als een echte dandy, duidelijk geinspireerd door de grote sterren uit Hollywood. Trots liep hij over
straat in zijn zwarte smoking, hoge hoed, witte handschoenen, slobkousen en onder zijn arm een wandelstok met
grote zilveren knop. De witte chrysant op de revers met daaronder een pochet maakten het geheel af. Bij koudere
dagen  droeg  hij  een  statige  bontgevoerde  overjas.  Zijn  vrouw  Roosje  deed  niet  onder  voor  Menthol.  Als
mannequin wist zij zich te kleden als een moderne Parijse dame met voor die tijd overdadig veel bont.

Uit gevonden documenten blijkt dat hij soms zelfs een aaneengesloten periode op tournee ging, vrijwel dagelijks
in een andere plaats. Niet alleen stond hij dan op de markt, ook werden zaaltjes afgehuurd, waar hij presentaties
gaf van zijn producten. In een van zijn flyers wordt het publiek aangespoord zijn demonstratie bij te wonen in
het plaatselijke hotel, met “na afloop bal”.

De  economische crisis in de jaren dertig ging ook aan Sylvester niet voorbij. Zijn producten kreeg hij steeds
moeilijker aan de man en het besef groeide dat hij een nieuwe weg moest inslaan om het hoofd boven water te
houden. Sylvester besloot zich geheel te gaan richten op de handel in dierenhuiden en het fokken van konijnen.
Ook hier wist hij het publiek op een vermakelijke manier te bereiken. Legendarisch waren zijn advertenties
waarin  hij  zijn  Atoomsplits  Torpedo  Sneldek  Rammen aanbood  om  konijnen  van  particulieren  te  laten
bevruchten.

Kort na de Duitse inval in 1940 werd Joseph Sylvester opgepakt en enige tijd geïnterneerd in kamp Schoorl. Als
Saint Luciaan had hij een  Brits paspoort,  wat hem tot  vijandelijk onderdaan maakte.  De bezetter verklaarde
Sylvester uiteindelijk ongevaarlijk en liet hem verder met rust.

De bevrijding gaf de danig ingezakte handel van Sylvester een nieuwe impuls. Samen met zijn vrouw runde hij
de opnieuw florerende onderneming. Joseph slachtte en prepareerde de dieren en Roosje droeg zorg voor de
financiële administratie. Later wordt nog uitgebreid met de handel in oude metalen en oud papier. Op 26 mei
1955 overlijdt Joseph Sylvester op 64-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hengelo na een kort ziekbed. Roosje zet
de onderneming voort en overlijdt op 22 september 1976 in Hengelo.

Eversdijk, 1960
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Vòòr de Franse Tijd waren de huizen in Nederland niet voorzien van huisnummers. In de steden hadden alle

straten al wel een naam. Eerst in 1811 toen Holland bij Frankrijk werd ingelijfd werden ook hier huisnummers

ingevoerd. In Enter kreeg Berent Evers aan de latere Wierdenseweg nummer 1. Het laatste nummer 288 kreeg J.

ten Barge ergens in de Bullenaarshoek. Deze volgorde was honderden jaren gebruikt bij het opstellen van de

belastingregisters door de 'zetters'' van de marke Enter. Er was nog geen sprake van een bevolkingsregister al

waren wel geboorte- trouw- en overlijdens registers ingevoerd. Bij het overlijden werd in de akte het nummer

van het huis vermeld . Omstreeks 1816 werd in Enter begonnen met het opmeten van alle grond en de registratie

van de eigenaren voor de invoering van het Kadaster. Tijdens het opmeten noteerden de landmeters namen van

wegen die door de plaatselijke bewoners genoemd werden. Wat opvalt is dat in het buitengebied vaak de naam

'dijk' voorkomt. In het buitengebied werd een weg vaak gewoon 'diek' genoemd. In het Duitse grensgebied zie je

hetzelfde. Deze 'dieken' waren dus geen waterkeringen. Achtereenvolgens noteerden ze 'Suikerdijk' die liep naar

het Zuiderveld, 'Boterdijk' die liep van het Zuiderveld het Enterveen in, 'Veenendijk' liep vanuit het Enterveen

ongeveer parallel aan de huidige Achteresweg, 'Bergmansdijk' liep vanaf de huidige Rondweg het Enterveen

door naar het erve Bergman, 'Kramersbeekdijk' liep van af het Leyerweerdt naar de Entermolen op de Mors,

'Waterdijk' is de huidige Keizersweg.

Aan de Oostkant van de Dorpsstraat komen we in 1832 een aantal wegen tegen met de naam 'Steeg'. 'Ezinksteeg'

dit  is  de  latere  Bornerbroekseweg  daarvoor  ook  nog  'Middenweg'  genoemd,  'Borginksteeg'  nu  Werfstraat,

'Woolterssteeg'  een  weggetje  dat  tussen  het  erve  Woolters  en  de  Cooperatie  naar  de  Werfstraat  liep,

'Slagerssteeg' nu Reintsweg. Deze oude namen komen voor op de oorspronkelijke Minuutplans van het Kadaster

in 1832. Toen kwam de Markedeling in 1853. In wezen de eerste grote Ruilverkaveling in Enter. Alle wegen in

het  buitengebied  gaan  op  de  schop  nieuwe  wegen  worden  aangelegd.  Alle  oude  namen  verdwijnen.  Het

bevolkingsregister dat in 1869 werd ingevoerd onderscheidde adressen alleen in huisnummers Enter Kom en

Enter Buitenkom. Namen van wegen komen in het bevolkingsregister niet voor. Maar net als vroeger gaven de

bewoners  toch  weer  namen  aan  de  nieuwe  wegen  en  zo  krijgen  we:  Witmoesdijk  genoemd  naar  het  erve

Witmoes, Leyerweertsdijk genoemd naar het erve Leyerweerdt, Keizersdijk naar het erve De Keizer, Lagedijk

liep van uit Enter naar de Entermolen op de Mors, Hollanderdijk liep vanuit Enter naar het erve Holland (de

Elzen), Eversdijk genoemd naar het erve Evers en Kattelaarsdijk genoemd naar het herenhuis Kattelaar. 

In het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het bevolkingsregister omgevormd van de nummers Enter Kom

en Buitenkom naar namen van wegen en huisnummers die bij iedere weg met het nummer 1 begonnen. Uit deze

tijd dateren veel nieuwe namen van wegen al werd de Julianastraat  door de Duitsers omgedoopt in Putman

Cramerstraat maar direct na de oorlog zijn naam terugkreeg, Julianastraat.

Bruiloften in Twente
Door Dick Vos en Harrie van Beek

Tot  1970 hadden  bruid  en  bruidegom tot  30  jaar  de  toestemming van  hun ouders  nodig  bij  het  huwelijk.
Gewoonlijk zullen deze geen bezwaar maken en het geluk van het bruidspaar niets in de weg leggen. Toch kan
het  bruidspaar  niet  altijd  op  dat  fiat  rekenen.  In  die  gevallen  wordt  de  tussenkomst  van  de  kantonrechter
gevraagd.

Zo weigerde, bijvoorbeeld, de moeder van Arend en Gerrit Jan Esendam haar toestemming te geven bij beide
huwelijken van haar zoons in februari en oktober 1824. Zij was blijkbaar wel nieuwsgierig, want zij was wel
aanwezig bij de huwelijksvoltrekking.
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Niet altijd is weigerachtigheid er de oorzaak van dat de ouders niet tekenen. Zo blijkt uit de akte van 30 april
1894 in de gemeente Wierden dat de vader van de bruidegom vermoedelijk is overleden. De huwelijkskandidaat
laat noteren: “dat hij niet weet of deze – zijn vader – overleden is, noch waar deze zich bevindt”.

Johanna Heerdink heeft haar vader ook uit het oog verloren omdat hij “voor ongeveer drie jaren zijne woonplaats
heeft  verlaten om zich tijdelijk in Pruissen te vestigen zonder orde op zijne zaken te hebben gesteld en zijn
verblijfplaats  in  dat  Koninkrijk  hun  geheel  onbekend  is  en  dat  genoemde  zijne  dochter  buiten  staat  is  de
vereischte toestemming van hem tot haar huwelijk te verkrijgen.”

In  Wierden  verklaarde  de  negenentwintigjarige,  in  Amsterdam geboren,  bruidegom onder  ede  dat  hem het
bestaan of verblijf van zijn beide ouders onbekend is en dat hij in de laatste twintig jaren niets meer van hen
heeft  vernomen. Een soortgelijke verklaring komt op 8 december 1917 van de bruid Klasina Visser,  ook in
Amsterdam geboren. Toen zij zes jaar was heeft haar vader de echtelijke woning verlaten, en sedertdien heeft zij
niets meer van hem gehoord.

Het niet tekenen van de huwelijksakte door de ouders kan ook nog andere redenen hebben. Zo kan de vader van
Jantje Schoemaker de akte van zijn dochter niet tekenen vanwege een stijve vinger. De moeder van de bruid
Hendrika Johanna Gerritsen uit Rijssen is wel letterlijk onthand;  zij verklaart niet te kunnen schrijven wegens
gemis der rechterhand.

Ook de moeder van Euphemia Gezina Schilthuis kan in Denekamp in 1853 haar toestemming voor het huwelijk
van haar dochter niet geven omdat zij uit oorzaak van zinneloosheid buiten staat is haren wil te verklaren en
toestemming  te  geven  tot  dit  huwelijk.
 

Dat ambtelijke taal moeilijk te begrijpen is, is nu ook nog zo, maar vroeger konden ze er ook wat van. In een
huwelijksakte van 1813 in Ommen trouwt Gerrit Vlierjan met Maria Remmink. Zij is gesepareerde huisvrouw
van  Gradus  Leeuwerik  volgens  sententie  van  het  gesupprimeerde  Bailluws  geregt  van  Twente  in  dato  den
negenden van Laauwmaand achttienhonderd en tien. Hetgeen simpelweg inhoudt dat Maria gescheiden is van
Gradus Leeuwerik volgens vonnis van het niet meer bestaande Twents gerecht, gedateerd 9 november 1810.
Waarvan akte.

 De ambtenaar moet het geduizeld hebben toen hij het volgende opschreef: …en Grietje Brouwer, oud 19 jaren,
naaister,  geboren en wonende te Genemuiden, minderjarige dochter van Tijmen Brouwer en Maria Mooijen,
beide overleden, en is – bij overlijden van de grootvader van vader- en moederszijde van de bruid voor ons
verschenen haar grootmoeder van vaders zijde, Grietje van der Meulen, winkelierster,  mede alhier wonende,
benevens de moeder des bruidegoms welke beiden verklaarden hunne volle toestemming tot  dit huwelijk te
geven, terwijl de eerste tevens verklaarde, dat hare overleden schoondochter, Maria Mooijen, eerst gehuwd met
haar  zoon Tijmen Brouwer,  na diens overlijden  tweemalen  is  hertrouwd,  het  laatst  met  Johannes Lamberts
Steenbergen,  in  hare  overlijdensakte  vermeld,  terwijl  haar  eigen  echtgenoot  Dirk  Brouwer  in
achttienhonderdzevenentwintig en de vader harer genoemde schoondochter, Johannes Gerhardus Mooijen, die
dezelfde  persoon  is  als  Johannes  Mooijen,  vermeld  in  de  overlijdensakte  harer  schoondochter   reeds  in
achttienhonderdvierentwintig, beide te Genemuiden, zijn overleden; en is door den comparant bruidegom en de
na te melden vier getuigen de eedelijke verklaring afgelegd dat de namen Jan Brands en Elizabeth Gerrits Vos,
vermeld in de overlijdensakte zijns vaders, dezelfde personen aanduiden, als die, welke als zijne ouders in zijne
geboorteakte  zijn genoemd,  en door de grootmoeder;  als  comparante  vermeld,  gelijke  verklaring nopens de
namen Johannes Mooijen en Johannes Gerhardus Mooijen.

Je moest vroeger goed weten wat je wilde en luid en duidelijk het ja-woord geven zoals in een huwelijksakte in
Losser  vermeld  wordt:
…na het  voorlezen van het  zesde hoofdstuk van den Titel  van het  Huwelijk over  de regten en plichten der
Echtgenoten, waarna wij, beambten van den Burgerlijke Staat bovengenoemd, hebben gevraagd aan Gerrit Jan
Reehuis, wie hij tot vrouw wil nemen en heeft hij ons met eene luide en verstaanbare stem geantwoord dat hij
begeert te trouwen met Zwenne Nijhuis en hebben wij vervolgens de bruid aangemaand om ons te zeggen wie zij
tot man begeert te nemen en heeft zij ons geantwoord dat zij zich in den echt wil verbinden met Gerrit Jan
Reehuis. Dan volgens hebben wij in tegenwoordigheid der partijen en getuigen in naam der wet verklaard dat
Gerrit Jan Reehuis en Zwenne Nijhuis in het huwelijk verbonden zijn. En hebben daarop gezegde echtgenoten
verklaard dat van hun geboren is een kind van het vrouwelijk geslagt, welke in het Doopboek van de Roomsch
Catholijke gemeente is ingeschreven, in dato den vijfden November achttienhonderdnegen, onder de naam van
Geertruij, welke zij erkennen voor hunne dogter.

Ook de ambtenaren hadden wel eens een vuiltje in het oog, zodat ze de details een beetje kwijt raakten. In
Haaksbergen in 1830 trouwen Gerhardus Ooink en Geertrui Ottink en zij verklaren dat er drie door hen buiten de
echt geteelde kinderen bestaan, dat die kinderen bij hunne geboorte niet zijn erkend en dat dezelve aan den
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beambte  van den civielen Staat  dezer  Gemeente  zijn aangegeven onder de voornamen en namen Catharina
Ottink,  Johanna  Geertruid  Ottink  en  Gerrit  Jan  Ottink,  dat  zij  dezelve  voor  hunne  kinderen  verlangen  te
erkennen,  nademaal  zij  noch  in  overspel  noch  in  bloedschande  geteeld  zijn  en  dat  zij  dezelve  te  dien  ons
aanbieden. Waarop wij beambten van den civielen Staat, na deze kinderen nauwkeurig beschouwd te hebben,
welke wij verklaren te zijn van het mannelijk geslacht hebben verklaard, dat Catharina, Johanna Geertruid en
Gerrit Jan, natuurlijke kinderen van Gerhardus Ooink en Geertrui Ottink te zijn gewettigd.

 Huwelijksakte van Gerhardus Ooink en Geertrui Ottink, Haaksbergen, 18-12-1830, aktenummer 33.

 In het buitenland ging het ook niet altijd goed getuige de verklaring van Gerhard Johan Oude Brinkhuis bij zijn
huwelijk met Aleida Maria Snippert.  De bruidegom verklaart dat hij het kind is dat vermeld staat in de hierbij
overlegde  geboorteakte  als  Gerhard  Johan,  geboren  te  Emsdetten  in  Duitschland,  den  zeventienden  April
achttienhonderd en vierentachtig uit Christina Elsberg, alsmede dat hij het kind is dat vermeld staat als Johan,
geboren te Emsdetten in Duitschland den negenden April achttienhonderd vier en tachtig, in het hierbij overlegd
afschrift  der  huwelijksakte  zijner  ouders,  daarin  genaamd  Gerrit  Jan  Oude  Brinkhuis  en  Maria  Christina
Elderberg. 

Vergissen is menselijk en dat komt natuurlijk ook bij het schrijven van de huwelijksakten voor, maar soms leidt
dat tot grappig situaties.

De registratie in de Burgerlijke Stand bestond amper vijftien jaar, toen de dienstmeid Hendrika Schutten er op 8
december 1825, haar trouwdag, achter kwam dat zij als jongen was gedoopt. De comparente en (nagenoemde)
getuigen  hebben onder  ede verklaard  dat  zij  “in  haar  doopextract  onder den naam van Hendrikus  Schutten
abusief voorkomt in plaats van Hendrika Schutten, hetwelk zij verklaren zeer wel te weten, dewijl hare ouders
geen meer kinderen dan de contractante hebben gehad of verwekt: en verklarenden dezelven tevens dat hare
moeder na haar vaders dood is hertrouwd aan Harmen Crouwels.”

In  de  huwelijksakte  van  Roelof  Landman  uit  Grafhorst  wordt  vermeld  dat  hij  weduwnaar  is  van  Gerrigje
Vaandering  en even  verder  staat  dat  hij  trouwt met  … jawel:  Gerrigje  Vaandering,  zonder  beroep,  oud 24
jaaren…”

Het homohuwelijk was in 1915 nog niet ingevoerd, maar toch trouwen op 9 juli in Hardenberg Hendrik Jan
Reinink, oud 30 jaaren, veldarbeider, geboren te … enz. met Maria van der Kamp, oud 28 jaaren, dienstbode,
meerderjarige zoon van ….

Zo’n zelfde vergissing maar dan omgekeerd; Hendrik Buitenhuis wordt in 1916 in Oldenzaal aangemerkt als
“meerderjarige dochter van Roelof Buitenhuis”.

In Gramsbergen trouwt Hendrik Koster, oud 23 jaar met Geertje Buisman, oud 24 jaar. Niks mis mee, maar de
ouders van Geertje waren respectievelijk 39 en 35 jaar oud. Die waren er dus vroeg bij!

Zelfs kinderen hebben voordat je geboren bent; dat overkwam de moeder van Wilhelmus Antonius Rustenhuss;
zij is bij het huwelijk van haar zoon acht en twintig jaar terwijl de bruidegom zelf al negen en twintig jaar is.

Het is een beetje cru, maar de snelste weduwnaar zat in Ambt Hardenberg. In een huwelijksakte in 1900 komt de
zinsnede voor “… verklaren wij in naam der Wet, dat door het huwelijk zijn vereenigd, Jan Otten Akkerman en
Beekje Benjamins, overleden… Van schrik?

Het huwelijk kan ook wel eens zaken aan het licht brengen, die in dit geval de ouders van Hendrika Groothuis
het schaamrood op de kaken zal hebben gebracht.  Haar vader wordt niet vermeld, want zo staat in de akte:
“hebbende  comparante  (de  bruid)  alvorens  voor  ons  onder  ede  verklaard,  dat  zij  bij  gelegenheid  der
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huwelijksaangifte, als wanneer zij nog niet in het bezit was van haar alsnu overgelegd geboorte extract, niet
anders  heeft  geweten  of haar  ouders waren vóór haar  geboorte reeds wettig gehuwd en alzoo onwetend en
abusief heeft aangegeven van te zijn een dochter van Jan Nijhof en hare opgenoemde moeder Mina of Hermina
Groothuis.

In Vriezenveen compareerden op 29 maart 1823 de landbouwer Gerhardus Wichers en Aaltjen Fineman voor de
schout van de gemeente, die daarbij werd “geadsisteerd” door de secretaris. De akte werd gezien het handschrift,
opgemaakt door de secretaris, Gerrit Engels. Deze constateert: “dat het onderscheid in des bruidegoms familie
naam in deze acte, en in de doopcedul een speldfout in het Doopboek is”. Heeft de dominee getracht hem iets op
de mouw te spelden?

Bruiloft  in  Losser.  Bruidegom  met  de  traditionele  versierde  bruidspijp.  Foto:  Het  Oversticht/Ger  Dekkers,
Zwolle.

De gemeentesecretaris  van  Vriezenveen  uit  1823,  Gerrit  Engels,  blijkt  in  1874 te  zijn  vervangen  door een
opvolger genaamd Herman van Barneveld. Deze heeft drie grote foliovellen nodig om in een fraai en duidelijk
leesbaar  handschrift,  maar  met  veel  omhaal  van  woorden,  duidelijk  te  maken  dat  hij  een  vonnis  van  de
Arrondissementsrechtbank te Almelo heeft ontvangen. In dat vonnis wordt hem opgedragen om alsnog een op 4
maart  1872  in  de  Duitse  parochie  Uelsen  gesloten  (kerkelijk)  huwelijk  in  het  register  van  huwelijken  en
echtscheidingen van de gemeente Vriezenveen over het lopende jaar  op te nemen. Hiervoor gebruikt  hij de
standaard formulieren met voorgedrukte tekst. Alle voorgedrukte woorden worden doorgehaald en geteld. Het
zijn er driehonderd zes en vijftig.

Op 5 juni 1874 kan de secretaris van Vriezenveen nog eens met zijn talenkennis pronken. In de kapel van de
keizerlijke  garde  in  Sint  Petersburg  was  namelijk  op  28  januari  1872  het  huwelijk  gesloten  tussen  de
Nederlandse  ingenieur  Bernard  Kruijs  en  de  Russin  Cathérina  Iwanova  Avdejeff.  De  aartspriester  van  het
Moskovitische  regiment  van  de  keizerlijke  garde,  voor  wie  het  huwelijk  werd  voltrokken,  had  op  de
huwelijksdag de akte in het Russisch opgemaakt. Twee jaar later werd van deze akte een afschrift naar het Frans
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vertaald door een in buitenlandse zaken gespecialiseerde notaris, die tekende met de naam Guillaume King,
Diens handtekening werd vervolgens door het Nederlandse consulaat gelegaliseerd op 9 april 1874, zodat het
echtpaar zich als gehuwden in Nederland konden legitimeren.

Huwelijksakte  van  Bernard  Nicolaes  Kruijs  en  Catherine  Iwanowa  Avdejeff,  Vriezenveen,  05-06-1874,
aktenummer 18.

 

Met de akten 38, 39 en 40 die op 26 april  1900 in Kampen werden opgemaakt,  is  niets mis! Toch is een
vermelding hiervan op zijn plaats. Wat is het geval? Op die dag trouwden Gerrit-Hendrik en Judikje Kamphof,
kinderen van Hendrik Kamphof en Jannigje Nijboer met Jentje en Engbert  van Ittersum, die beide Jan van
Ittersum als vader en Elsje de Velde Harsenhorst  als moeder hebben. De jongste zus van Judikje en Gerrit-
Hendrik, Roelofje genaamd trad in het huwelijk met Jan van Ittersum, die een zoon was van Marten van Ittersum
en Jentje Pelleboer. Als getuigen bij de drie huwelijken traden op: Warner Kamphof, zoon van Hendrik, Marten
van  Ittersum,  zoon  van  Jan  van  Ittersum  en  verder  Egbert  en  Filip  van  Ittersum,  zonen  van  Marten.  De
laatstgenoemde mocht twee getuigen leveren, waarschijnlijk omdat er slechts één kind van hem trouwde.

Knuppelpad, een weg in het veen
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Rond 1927 werd door G.J.  Wientjes bij  het  turfsteken in het  Haaksbergerveen een veenweg of knuppelpad
ontdekt. Een knuppelpad is een van dunne boomstammetjes gemaakt pad, dat het mogelijk maakte om veilig
door het moerassige veen te trekken. De vondst bleef onbekend, totdat in 1947 archeoloog Cor Hijszeler van het
Rijksmuseum Twenthe in het veengebied monsters aan het nemen was voor een stuifmeelonderzoek.

Hijszeler werd bij die gelegenheid getipt over de vondst van het knuppelpad. Daarop nam hij contact op met
Wientjes en samen zochten ze de plek van de ontdekking op. Hijszeler begon toen een kleine opgraving, waarbij
hij op twee plaatsen het knuppelpad bloot wist te leggen. Het knuppelpad is gemaakt van naast elkaar gelegde
dunne berkenstammetjes.  Deze berkenstammetjes  liggen  op een onderlaag van twijgen  en een enkele in  de
lengterichting van het pad gelegde dikkere berkenstam. Het pad bevindt zich in wat het oude mosveen wordt
genoemd.  Dit  in  combinatie  met  de  ligging  op  ±  2  m  onder  het  oorspronkelijk  oppervlak  wijst  op  een
aanzienlijke ouderdom, ergens in de prehistorie. Hoe oud het knuppelpad exact is, valt moeilijk te zeggen. De
aanleg van de eerste  houten paden door het veen begon al  ergens in de nieuwe steentijd,  dus voor 2000 v.
Christus, en ging door tot na de middeleeuwen. Een vergelijkbare techniek is nog in de 20ste eeuw gebruikt om
drassig terrein over te steken. Zo'n weggetje wordt dan een spikke of spikker genoemd.

Ten tijde van de ontdekking nam Hijszeler aan dat het knuppelpad was bedoeld als een doorgaande weg die de
verbinding vormde tussen Haaksbergen en Ammeloe in Duitsland. Er is echter een minder alledaagse verklaring
mogelijk voor de aanleg van een knuppelpad. Archeologische vondsten en onderzoeken, vooral sinds de Tweede
Wereldoorlog, hebben aangetoond dat prehistorische mensen vanuit hun natuurreligie offers brengen op plekken
met  water:  rivieren,  meren  en  niet  in  de  laatste  plaats  veengebieden.  Men dichtte  aan  deze  natte  plekken
bovennatuurlijke betekenis toe en zag ze als ingangen naar de goden- of onderwereld. Mensen zagen de hele
wereld als een magische plek, vol met goden, geesten en allerhande andere bovennatuurlijke machten die invloed
hadden op elk aspect  van het leven. Zo werd onder andere het weer,  de gezondheid en de liefde door deze
invloeden bepaald.  Het was dan ook belangrijk om deze krachten tevreden te houden en te bedanken als ze
voorspoed hadden gebracht. De gebruikelijke manier om dat te doen, was het brengen van offers. Zo bracht men
voor de bouw van een huis een bouwoffer om de zegen van het bovennatuurlijke over het huis af te smeken.
Dergelijke offers zijn bij opgravingen teruggevonden, vaak onder de drempel, zodat de toegang tot het huis werd
beschermd. Om in het veen een offer te kunnen brengen, moest men echter veilig het verraderlijke gebied in
kunnen, bijvoorbeeld over een knuppelpad. 

De offers in veengebieden konden zeer uiteenlopend van aard zijn: gebruiksvoorwerpen, wapens, sieraden, maar
ook mensenoffers. Dat er sprake was van offers en niet van zomaar verloren goederen, blijkt goed uit de wapens.
Hoewel dit zeer kostbare voorwerpen waren, heeft men ze vaak verbogen om ze onbruikbaar te maken voor
mensen. Ook mensenoffers die zijn teruggevonden als veenlijken wijzen op iets bijzonders. Deze mensen zijn
bewust gedood en in het veen verzonken. Hoewel het voor de hand ligt dat dit mensen waren die de regels van
de samenleving hadden overtreden, heeft men ze niet zomaar begraven of verbrand, maar de moeite genomen
om ze diep het veen in te brengen. Ook in het Haaksbergerveen/Buurserveen zijn vondsten gedaan die als offers
worden gezien: een kostbare bronzen lanspunt uit de bronstijd en enkele complete maalstenen uit de Romeinse
tijd.

Op de akker in Twente
W.H. Dingeldein

De auteur schreef onderstaand artikel reeds in de jaren vijftig. Hij gaf hiermee een prachtig overzicht van de
landbouw in Twente en de eeuwig durende strijd tegen allerlei onkruid. Er worden zo tussen de bedrijven door
vrij veel Twentse benamingen van planten en ook landbouwkundige- en op de omgeving betrekking hebbende
termen genoemd. Veel daarvan zijn voor de gemiddelde inwoner van Twente waarschijnlijk niet meer paraat,
dus kunnen we het stuk ook een beetje als cursus plattelands-Twents (Denekamps) opvatten. Oordeelt u zelf.

’t Is eind juni. Ik wandel de weg op en ben onmiddellijk in ’n es. Nen Greunen weg met wagenspeurs doorsnijdt
hem. Alles is hard gegroeid bij het beste weer: er is gunst (góóst), zegt de boer. De rogg’ of rouw (wat is het
moeilijk, de uitspraak weer te geven met 26 letters van ons a-b-c-!) is volwassen. Het bloeien is gedaan, de rogge
heeft stowwen (gestoven) en vrucht gezet. “Veertien dage grööien, veertien dage riepen, veertien dage striepen”,
is boeren wijsheid. Al de rogge is mooi van stam, is niet leggerig en de vooruitzichten voor de oogst zijn gunstig.
In juli wordt ze riep en omstreeks St. Jacob (um Sunt Joapk: 25 juli) wordt de zeggent (de zicht) erin geslagen;
dan wodt ze óónder ’t gat houwen. Met den strikhaken wordt ze bij ’t maaien van iedere schoof in bedwang
gehouden en met zeggent en strikhaken wordt de losse gaarv gevleid.
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De oogst van de rogge bij erve Wolters (fam. Sprokkereef) te Elsen, 1934 (Stichting Heemkunde Markelo).

De bindster, vaak nog met bindmouwen aan om haar armen te beschermen tegen de stekende ondereinden der
halmen en tegen de angels (kafnaalden), grijpt een bosje halmen van de kop en slaat die met vlugge slag om ’n
kopean en bindt met een bosje andere halmen een band om ’n eersaen. Gestadig aan worden de gaarwen ópzett.
Tien vormen nen hoap, twaalf höäp nen viem. Kinderen komen roggeneurs gaddern (aren lezen). Dan wordt de
rogge inhaald.

Zijn de garven ópstokken met de schotvoark, heeft de man ze op de wagen netjes vaat’t, is ’n wessboam erover
gelegd en strak met wagenzeel en ketrol anhaald. Is tenslotte alle rogge binnen, an nen hoap zet’t, óp ’n balken
of in de nieuwerwetse graanschuur geborgen, dan heeft de boer ziene bouwhanen, dan ligt het land in de stoppel,
of stoppelbloat.

Bij nieuwe verpachting moet het stoppelbloat anpakt wodden. Het land ligt nu troosteloos kaal, erop wachtend
dat het strekken wodt met de striekploog en met haerfstknollen, soms ook met spörrie bezaaid of na Sunt-Geel
(st.  Michael;  29  september)  wordt  bouwd  voor  de  nieuwe  roggebouw.  Maar  nu  is  dat  zover  nog  niet.
Blauwgroen,  even geelachtig kleurend,  staat  het gewas nog te velde.  De aagtenjufferkes  zijn uitgebloeid en
alleen ’t verwelkte loof en de bloemschermen zijn nog te zien.

De Enterse tollen
Over de Coehorstervoorde lezen we reeds in de vijftiende eeuw. Het is een zeer oude doorgang door de Regge in
de  onmiddellijke  buurt  van  het  oude  erve  Ter  Keurst.  Eeuwenlang  is  die  alleen  als  voorde  ofwel  een
doorwaadbare plaats bekend geweest. Toch heeft er zoals op meer plaatsen langs de Regge heel vroeger ook een
brug gelegen. In de oude markeboeken van Enter lezen we dat op 12 augustus 1651 door het markebestuur van
Enter een verbintenis is aangegaan met jonker Conders. De overeenkomst houdt in dat Conders tegen genot van
‘brugh-veir(veer)- en weggelt’ verplicht is de brug over de Keurstervoort goed te onderhouden. Het eerste deel
van de overeenkomst, het innen van de tolgelden geeft geen problemen. Als er echter onderhoud aan de brug
gepleegd moet worden geeft Conders niet thuis. Na een aantal aanmaningen aan Conders zegt het markebestuur
de overeenkomst op. De brug wordt op kosten van de marke hersteld en de kosten probeert men op Conders te
verhalen. Er moet dus een nieuwe collecteur van het bruggeld komen. Derk ter Keurst van het nabijgelegen erve
is bereid deze klus op zich te nemen. Hij pacht het recht op tolheffing van de marke Enter. Enkele generaties is
de pacht binnen de familie Ter Keurst geweest. Als in het jaar 1732 de marke Enter het recht op tolheffing voor
een hoger bedrag kan verpachten aan een ander, probeert Derk ter Keurst te verhinderen dat deze persoon deze
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functie  kan  uitoefenen.  De  twist  loopt  hoog  op  en  uiteindelijk  moet  het  Hoogheerlijke  Adellijke
Landdrostengericht van Twente uitspraak doen over de kwestie. Het gericht verbiedt Ter Keurst nog langer de
inning van de tolgelden te beletten op straffe van een flinke geldboete. Dat helpt en voorlopig kan de nieuwe
tolgaarder ongestoord zijn werk doen. In het jaar 1741 is Ter Keurst alle goede voornemens weer vergeten. Het
markebestuur roept nu het Ridderschap en Steden van Overijssel erbij. Het provinciaal bestuur wordt gevraagd
een akte af te geven waarin duidelijk staat dat Ter Keurst geen recht meer heeft op de pacht. Dat helpt blijkbaar
wel want later lezen we niet meer dat hij nog problemen maakt. De brug over de Keurstervoort is inmiddels
verdwenen. Het onderhoud kost zoveel geld dat de marke Enter er weer een voorde (doorwaadplaats) van heeft
gemaakt. Vanaf dat moment treffen we een veerman aan bij de Keurstervoort (voorde). Als in het midden van de
negentiende eeuw de marke Enter wordt opgeheven komt de veerman in dienst van de gemeente Wierden. Het
jaarsalaris  van de veerman is zestig gulden.  In  het  jaar  1841 laat  de gemeente  een  huisje bouwen voor de
veerman. Overigens levert de familie Ter Keurst dan weer vele jaren de veerman. In het jaar 1859 valt het doek
voor de Keurstervoort en zit de veerman zonder werk. In dat jaar wordt er na tweehonderd jaar weer een brug
gebouwd over de Regge. 

Als Enter in het jaar 1818 bij de gemeente Wierden wordt gevoegd is van een goede verbinding tussen de beide
dorpen geen sprake. De Regge is een obstakel  tussen beide buurdorpen.  Bruggen waren er  niet  en met een
voertuig kan men alleen via Rijssen Wierden bereiken, tenzij de bedding van de Regge nagenoeg droog ligt.
Vanaf het begin heeft dit tot gevolg gehad dat de verstandhouding van Enter met haar 'overzeese' buurdorp niet
goed was. En de Entersen moeten wel naar Wierden. Voor aangiften van geboorten, huwelijk en overlijden moet
men op de secretarie van de gemeente zijn en die is in Wierden in het huis van burgemeester W. Jalink. De
Wierdenaren vinden het prima zo. In het jaar 1841 is het de beurt aan Enter om te lachen. Er komt een nieuwe
burgemeester: J.W. Putman Cramer,  en deze resideert  op Het Leyerweerd, dat net voor de Regge op Enters
grondgebied  staat.  Nu  moeten  de  Wierdenaren  met  een  bootje  over  de  Regge  gezet  worden  om  de
gemeentesecretarie  te  bereiken.  Ook op  geregelde  tijden  wordt  in  Enter  in  een  horecagelegenheid  door  de
gemeente zitting gehouden voor de aangiften. Als het jaargetijde erg nat is, kun je Het Leyerweerd te voet niet
eens bereiken. Op een donkere avond verdrinkt er zelfs een meisje dat dient op het huis. In het donker is ze de
weg  kwijt  geraakt  en  in  het  water  gevallen.  Al  deze  verwikkelingen  hebben  de  gemeenteraad  er  wel  van
doordrongen dat er een betere verbinding met Enter moet komen. Die betere weg komt er ook in het jaar 1857.
Om de zaak compleet te maken bouwt de gemeente in het jaar 1859 een ophaalbrug over de Regge bij het erve
Exoo. Bij deze nieuwe brug wordt een huisje neergezet voor de tolgaarder die ook de brug moet bedienen.  
 
De boerderij  van de familie Busger op Vollenbroek:  Exoo (eik op hoogte).  Hoewel  geheel  verbouwd is de
boerderij  nog  erg  karakteristiek  met  een  rietgedekt  dak  en  voorzien  van  een  wolfsend  (hellende  voor-  en
achtergevel).

Dit  erve wordt al bewoond sinds het  jaar  1475. Ook het  stiepelteken en het  gevelteken ontbreken niet.  Het
bijgebouw is uitgevoerd  met een eiken topgevel.  Op deze plek werden  in vorige  eeuwen bij  laag water  de
Enterse zompen uitgeladen en ingeladen. Voorbij de boerderij staat meteen rechts van de weg het tolhuis. Toen
Enter  in het  jaar  1818 bij  de gemeente  Wierden werd gevoegd werd meer aandacht  besteed aan een goede
wegverbinding tussen beide plaatsen. In het jaar 1857 kwam de weg gereed en twee jaar later werd een nieuwe
ophaalbrug gebouwd. De gemeente wilde echter de investering terugverdienen en ging tol heffen. De tarieven
waren in het jaar 1870: 
 
• rij - of voertuigen met 4 wielen                    10 cent 
• rij - of voertuigen met 2 wielen                      8 cent 
• een paard                                                      5 cent 
• een koe                                                          1 cent 
• een schaap                                                    1 cent 
• een kudde schapen van meer dan 50 stuks  50 cent 
 
De familie Stegeman, die aan het begin van de twintigste eeuw het tolhuis bewoonde, heeft als bijnaam nog 
steeds 'n Tol'. De laatste tolgaarder sinds het jaar 1928 is A. Poorte. In mei 1940 werd de ophaalbrug opgeblazen 
door Nederlandse soldaten om de Duitse opmars te vertragen. Hierbij wordt ook het tolhuis zwaar beschadigd. 
De tol die inmiddels één van de laatste was in Twente is toen opgeheven. Het is dan één van de laatste tollen in 
Overijssel. De huidige vaste brug dateert dus van na de oorlog.

Tol werd vanouds geheven op wegen en waterwegen. Het betrof in het algemeen een soort belasting, vergelijk
het woord: tollenaar. Ook bij het passeren van grenzen werd tol geheven, daar komt het Duitse woord Zoll voor
douanepost vandaan. Soms was er sprake van diefstal: een roofridder kon van zijn burcht de scheepvaart in de
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gaten houden en geld van de schippers eisen voor de doorvaart. Later werd tol geheven op verschillende punten
van doorgaande wegen, zoals de Rijssenseweg. Er werd een  slagboom (een dubbele boom is een runneboom)
opgesteld  nabij  een  tolhuis.  Vaak was  een  en ander  ook voorzien van  een  herberg en  een  uitspanning.  De
opbrengsten van de tol werden gebruikt om de weg aan te leggen en te onderhouden, en om in het onderhoud van
de tolgaarder te voorzien. 

De tol Deense Ossen aan de Rijssenseweg: hoewel zeer oud is dit een tol geweest waar zeer weinig gegevens
over zijn. Alleen de oude markeboeken van Enter bevatten een paar verwijzingen. Op de vergadering van het
markebestuur van 8 augustus 1699 wordt opgemerkt dat Jan Jacobsen en Cornelis Weterinc nog de in het jaar
1698  ontvangen  tollen  moeten  afdragen.  In  het  jaar  1712  wordt  het  weggeld  van  de  Deense  Ossen  voor
vierentwintig gulden per jaar verpacht aan Gerrit Jacobsen. De pacht geldt voor zes jaar. Waar deze tol gevestigd
was is zelfs niet met zekerheid te zeggen. Bijna zeker is dat de tol is gevestigd bij de overgang over de Elsgraven
op de huidige Rijssenseweg. De bocht in de weg daar ter plaatse heet in de volksmond de Ossenbocht. Er zijn
Entersen die deze naam anders verklaren. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het Enterveen ontgonnen. Dit
reeds afgegraven veengebied werd toen diep omgeploegd waarbij  men ossen gebruikte.  Deze ossen werd 's
avonds na het werk ondergebracht in een keet die in de desbetreffende bocht stond. Hoe het ook zij, na het jaar
1712 vinden we nergens meer een verwijzing naar deze tol. 

In het archief van Goor vinden we vanaf het midden van de zeventiende eeuw gegevens over de verpachting van
de tol te Enter. Het blijkt dat de stad Goor bezitter en verpachter is van deze tol. De tolgelden worden ook wel
koningsaccijns genoemd. Volgens een document uit 1779 beperkte de tol van Goor zich niet tot de weg naar
Goor, maar vielen ook wegen door bijna het gehele richterambt Kedingen onder het aan Goor verschuldigde
tolrecht. Ook de weg van Delden door Enter met de Enterse tol behoorde tot dit tolrecht. Vroeger heeft daarbij
ook de tolplaats op de weg naar Wierden behoord, maar deze was geschonken aan het Huis Almelo als dank
voor genoten diensten. De inwoners van Enter verzetten zich met hand en tand tegen tollen waarvan zij alleen
maar  narigheid  hadden,  terwijl  Goor de opbrengst  in  zijn  zak stak.  De magistraat  van  Goor  was  verplicht
tolgaarders uit Goor aan te stellen maar dit gaf moeilijkheden omdat ze niet ter plaatse woonden. Het leven werd
hem erg zuur gemaakt zodat de Goorse tolgaarder zelfs in de herberg geen huisvesting kon krijgen. Dit is de
enige  reden  waarom de tol  van Enter  geen  opbrengsten  had.  Alleen  van  de  turfwagens  uit  Gelre  werd  tol
gevraagd.

Het  is  allemaal  begonnen  met  een  noodkreet  van  de  Enterse  tolpachters  uit  het  jaar  1779.  Deze  meldden
problemen met de inning van het tolgeld. Voor de Goorse burgemeesters Auffmorth en Jalink was dit de reden
om direct naar Enter af te reizen. Ze wilden de situatie ter plaatse bekijken. Daarop schreven de pachter G.D. de
Wilde en Wolter Langenhof een proces verbaal van het gebeurde, waaruit het volgende bleek.

Op 16 maart 1779 kwam een vijftal wagens uit het richterambt Enschede, beladen met koopmansgoederen uit
Exo.  Exo was  een overslaghaven aan de Regge tussen Enter  en Wierden waar  goederen  per  zomp werden
aangevoerd en op wagens werden overgeladen. Van drie wagens was de verschuldigde tol van een stuiver per
wagen betaald aan de tolgaarder  Stomp Lambert.  De twee andere  wagens,  die lijnzaad vervoerden voor de
Enschedese  kooplieden  en  fabriqueurs  Jochem Nieuwenhuis  en  Jan Blijdenstein,  weigerden  bij  monde van
karreman Jan Vrieler te betalen. Daarop werden beide wagen in beslag genomen. Jan Vrieler kwam vijf dagen
later terug om het verschuldigde tolgeld alsnog te betalen. Aangezien tolgaarder Stomp Lambert geen instructies
van de tolpachters had ontvangen hoe te handelen in zo’n geval, weigerde hij het geld te accepteren.

Later kwam Jan Vrieler opnieuw aan de tol met een vracht goederen bestemd voor de Enschedese fabriqueurs en
nu betaalden zij het tolgeld wel. 

Waarschijnlijk om het recht op tol meer inhoud te geven, voegden de tolpachters er nog aan toe dat Gerrit
Lansink  en  Willem Schokkers,  eveneens  uit  het  Richterambt  Enschede,  de  tol  op koopmansgoederen  altijd
zonder  problemen  betaalden.  Ook  werd  in  het  rapport  nog  de  gemoedstoestand  van  karreman  Jan  Vrieler
vermeld: ‘hij heeft het lijnzaat van de wagen gesmeten’. 

De beide Enschedese gedupeerden lieten het er niet bij zitten en schreven op 9 juli 1779 over het gebeurde een
brief  aan  Gedeputeerde  Staten  van  Overrijssel.  De  brief  was  mede  ondertekend  door  zesentwintig
medekooplieden en fabriqueurs. Uit bestudering van de omvangrijke correspondentie doet vermoeden dat het om
een  proefproces  ging.  Kernpunt  van  de  zaak  was  of  de  Enschedese  kooplieden  en  fabriqueurs  al  dan  niet
tolplichtig waren. Zij suggereerden dat de tolplicht alleen gold voor uitlandse wagen en goederen en niet voor
inlandse.
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Het duurde een jaar voordat Gedeputeerde Staten van Overijssel op de brief van de Enschedese kooplieden en
fabriqueurs  reageerden.  Op 19  juli  1780 werd  in  een  resolutie  aan  de  burgemeesters  van  Goor  om nadere
informatie gevraagd. Alvorens de brief van Gedeputeerde Staten te beantwoorden gingen de burgemeesters zich
beraden op de juridische aspecten van het een en ander. In een intern rapport trachtten zij de problemen rondom
de tol zo goed mogelijk op een rij te zetten.

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

Er wordt op gewezen dat de tol te Enter nog jaarlijks wordt verpacht maar aangezien hiervoor geen inwoner van
Goor gevonden kan worden, moest men genoegen nemen met een herbergier uit Enter ‘die om nering te krijgen
deselve seer slof of facil (heeft) opgevordert.

Tot voor kort was er weinig verkeer door Enter maar daar was verandering in gekomen door het herstel van de
Kattelaarsdijk,  hetgeen  zeer  tegen  de  zin  van  Goor  was  gebeurd.  En  vooral  door  het  graven  van  de
Twickelervaart door de Heer van Obdam en Twickel. De originele brieven waarmee destijds het tolprivilege was
verleend zijn verloren gegaan bij de grote brand van 1647. Of ze zijn meegenomen door de troepen van de
bisschop van  Munster  in  de  tweede helft  van  de  vijftiende  eeuw.  Er  waren  in  Goor  nog wel  de  originele
verpachtingen van de afgelopen honderd jaar. 

Nadat  het  gemeentebestuur  hierover  uitvoerig  heeft  gesproken  werd  op  29  augustus  1780  een  lange  brief
geschreven aan Gedeputeerde Staten. De brief begon met erop te wijzen dat de financiële situatie van het stadje
erbarmelijk slecht was ondanks het feit dat Goor van oudsher met de rechten en privilegiën boven andere kleine
steden bevoorrecht was. En dat de waarde van die voorrechten steeds verder was teruggelopen. Enerzijds door
veranderde  maatschappelijke en economische situatie,  anderzijds doordat  men geen  kans had gezien van de
voorrechten optimaal gebruik te maken vanwege rampspoed van brand en oorlog die het stadje voortdurend
hadden getroffen. De opbrengsten van de tollen van Goor, Enter en Markelo waren achtenzeventig gulden per
jaar.  De belastingen  van  Rijssen,  Delden,  Wierden,  Enter,  Hengevelde  en Zelda,  samen tachtig gulden.  De
aanhouding van beide lijnzaadwagen was dan ook geheel terecht geweest en men begreep niet dat de Enschedese
overheid zich tot de Gedeputeerde Staten van Overijssel had gewend. Een zwak punt van de Goorse overheid
was dat zij het recht op tol niet konden bewijzen. Om dit laatste nu draaide het gehele conflict. Had de Goorse
overheid al dan niet het recht tol te heffen van binnenlandse wagens en goederen? Volgens Goor wel, volgens
Enschede niet. 

Goor beriep zich op een tolcedel van voor het  jaar 1647. Deze tolcedel zou zijn ontleend aan de  originele
giftbrief  inzake het  recht  op tolheffing.  In  de tolcedel  wordt geen  verschil  gemaakt  tussen vee en lijnzaad.
Waarom de Enschedese kooplieden en fabriqueurs wel tol willen betalen voor vee en nu plotseling niet voor
lijnzaad, wordt niet begrepen door de Goorse overheid.

Er  waren  vier  verklaringen  van  opgeroepen  getuigen  uit  Enter,  Arent  Borgerink,  Jan  Gerrit  Geels,  Arent
Pluimers en Hendrikus ter Plegt.  Deze verklaringen zijn niet  gunstig voor de Goorse overheid.  De getuigen
verklaarden  immers  dat  zij  als  tolgaarders  alleen  tol  plachten  te  innen  van  uitlandse  en  niet  van  inlandse
transporten. Deze verklaringen werden door de Goorse burgemeesters weggewuifd met de mededeling dat alle
vier de tolgaarders uit Enter kwamen en er weinig waarde aan de uitspraken van deze getuigen gehecht kan
worden. De eerste getuige, wiens vader de pacht lange jaren had, was herbergier en men weet dat herbergiers die
een tol gepacht hebben, diegenen welke iets bij hun verteren doorgaans geen tol vragen. Op de vraag aan de
getuigen hoe ze konden zien wat in- of uitlands goed was werden verwarde antwoorden  gegeven. De eerste zei
dat hij het kon raden naar eigen goeddunken. De tweede  kon het zien aan de paspoorten en vrachtbrieven. De
derde en de vierde konden het zien aan de mensen en de wagens en ook of de buitenlandse vrachten niet door
voerlieden en boeren uit Overijssel vervoerd werden. Met de inlandse goederen werden goederen uit Overijssel
en Munsterland bedoeld.

Vervolgens  werden  de  getuigen  gevraagd  of  zij  instructies  hadden  gekregen  om  alleen  van  buitenlandse
goederen tol te heffen en of zij daartoe van de burgemeesters van Goor een lijst hadden ontvangen. De eerste
getuige wist van niets, de tweede had niets gehoord of gezien van de burgemeesters maar zijn ouders hadden
hem de betreffende instructies gegeven. Dit had volgens de burgemeesters geen enkele waarde omdat de ouders
een herberg hadden. De binnenlandse voerlieden hadden de gewoonte bij de herberg aan te leggen, of ze nu
binnen-  of  buitenlandse  goederen  vervoerden.  Er  werd  immers  toch  geen  tol  geheven.  De  derde  getuige

358



verklaarde instructies van de burgemeesters van Goor te hebben gekregen. De vierde getuige had wel instructies
ontvangen maar kon er niets mee doen omdat hij niet kon lezen. Van B. ten Zijthof, van wie hij de tol had
overgenomen, had hij gehoord dat de tol geheven moest worden als van ouds gebruikelijk was.

De Goorse burgemeesters waren niet zeker van hun standpunt. Dat blijkt uit de brief van 29 augustus 1780: 

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

De geringe pacht was volgens de Goorse burgemeesters toe te schrijven aan de moeilijkheid om in Enter een
pachter te vinden. Maar ook aan het kleine bedrag van de tol die gevorderd werd. Van een wagen heen en weer
wordt slechts een stuiver betaald. Als derde oorzaak werd opgegeven het geringe verkeer dat de tol passeerde,
want als het geen droge zomer is  passeren de wagens Enter niet.  De wagens worden dan naar Carelshaven
gebracht. Er passeerden het gehele jaar door op verre na geen vijftig wagens van de Enschedese kooplieden en
fabriqueurs.  Dit  kwam  neer  op  jaarlijks  nog  geen  twee  stuivers  per  persoon.  Voor  hen  was  dit  een  te
verwaarlozen bedrag maar Goor kon dit geld niet missen omdat ze het  tolgeld moesten gebruiken voor het
onderhoud van wegen en bruggen.

Het oordeel van Gedeputeerde Staten van Overijssel kwam in een brief van de Ridderschap en Steden van 5 april
1781. De Heeren van Voerst tot Averbergen en andere edele gecommitteerden beslisten dat de stad Goor van
ordentelijke tijden in het bezit is geweest  van een tol of weggeld te verpachten van de daardoor passerende
wagens en goederen en tolbare beesten te Goor, Enter en Markelo. De kooplieden en fabriqueurs hebben niet
aangetoond vrij  te zijn om tol  te betalen. Daarom zijn ze schuldig en gehouden om het weggeld te betalen
alsmede de gemaakte kosten van het proces.

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

De kosten waren extreem hoog volgens de kooplieden en de fabriqueurs.  Het bedrag was bijna driehonderd
gulden (299,16) en stond niet in verhouding tot het gewicht van de zaak. De Staten stelden voor om de zaak te
schikken en de kwestie met ‘opene beurze’ af te doen en tweehonderd gulden te betalen, waarmee de Goorse
overheid tenslotte akkoord ging.

Soms waren er problemen met de tolheffing zoals in april 1760, toen aan de Goorseweg een tweetal koetsen met
Engelse  heren  verschenen  en  een  wagen  waarin  hun knechten  zaten.  De  Engelse  heren  verklaarden  dat  de
knechten zouden betalen en reden met grote snelheid weg. Toen de tolgaarder de tol wilde innen bij de knechten
werd hij bedreigd met twee pistolen waarop ‘sij weggejaagd (gereden) sijn sonder toll te betalen’. 

Tolhuis Goor
Vele eeuwen werd omstreeks deze plek tol geheven ten behoeve van het onderhoud van de zogenaamde Bandijk.
In 1825, bij de aanleg van de nieuwe verharde weg van Deventer naar de Hannoverse grens, werd hier echter een
nieuw tolhuis gebouwd,  dat  werd aangeduid met de naam Gabel nr.  6 en officieel  op naam stond van “De
Commissarissen tot den Straatweg van Deventer naar Oldenzaal”. Later ging het over naar een eigenaar met een
nog fraaiere naam: “Geldelijk Beheer bij de Commissarissen der geldleeningen voor den weg van Deventer naar
Oldenzaal”. Aan de overkant van de weg, schuin tegenover het tolhuis en naast boerderij de Klomp, kocht de
eigenaar van de weg een flink stuk grond waarop de bewoners van het Tolhuis, als een soort loon in natura, hun
voedsel konden verbouwen. Het pand werd veelal bewoond door tolgaarders en brievenbestellers. In 1912 werd
de woning herbouwd en werd het eigendom van de familie Jannink. Zij vergrootten het pand in 1955 aanzienlijk
door een aanbouw en verkochten het in 1959 aan de toenmalige huurder, de jachtopziener Jan Hendrik Klein
Nagelvoort. Deze vererfde het in 1963 aan zijn zoon de smid Hendrik Jan Klein Nagelvoort.
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Eerste bewoner was de rijkstolgaarder Francois Corvet (*1788) uit Deventer met z’n vrouw de Utrechtse Cunera
Maria  Klooster  (*1785);  zij  trouwden in  1821 te  Goor.  Ze  werden  omstreeks  1835 opgevolgd  door  de  uit
Diepenveen  afkomstige  tolgaarder  Harmen  van  der  Velde  (1800-1865)  die  in  1835  was  getrouwd  met  de
Holtense Hendrika Weyers (*1809). Het huisje was toen goed gevuld, want er werden negen kinderen geboren
waarvan er vijf jong overleden, bovendien woonden opa van der Velde en oma Weyers een tijdlang bij hen in. In
1874 vertrok de weduwe van der Velde-Weyers naar Goor. Nieuwe tolgaarder werd toen de Gorenaar Gerrit Jan
ten Duis (*1841). Hij was getrouwd met Johanna Elisabeth van der Moor (*1839) en had vier kinderen. Hij was
tevens  brievenbesteller  van  beroep,  maar  vertrok  in  1880  al  weer  naar  Goor.  Vervolgens  woonden  er
achtereenvolgens voor een korte tijd: Johan ter Welle die in 1889 weer naar Goor vertrok, de Rijssenaar Jan
Harmelink die in 1890 naar Almelo vertrok, Egbert  Jan Baltus die in 1890 van Bathmen kwam en in 1895
verhuisde naar Goor en Antonie Harman die er van 1895 tot 1897 woonde. In 1897 kwam Egbert Jan Baltus op
zijn schreden terug en vestigde zich hier weer als tolgaarder. Dit beroep ruilde hij in voor fabrieksarbeider toen
hij in 1909 weer vertrok naar Goor. Opvolgende bewoner werd Frederik Jan Nijland (*1890) van Klostert die in
1921 met z’n gezin naar Goor vertrok.

Nieuwe bewoner werd toen de jachtopziener Jan Hendrik Klein Nagelvoort, afkomstig van Dannen Jan, die in
1921 was getrouwd met Dina Reef (*1893). Er werden vijf kinderen geboren; de jongste Gerrit (*1932) overleed
in 1933 op een leeftijd  van 2½ maand en de oudste Derk Jan (1922-1942) sneuvelde  aan  het  Oostfront  in
Rusland, bij het plaatsje Komsomoljskaja. Zoon Bernard (*1928) trouwde in 1955 met Hanna Greven van de
Plecht (3.1.095) en ging wonen in Goor, Johan (*1925) bleef ongehuwd en Hendrik Jan (*1923), die werkzaam
was bij Jannink, trouwde in 1956 met Hanna Smit (*1929) uit Kerspel Goor en werd de opvolgend bewoner.
Samen kregen ze twee kinderen:Jan die in Delden woont en Dianne die naar Limburg vertrok. Sinds ca 2009
staat de woning leeg en te koop.

23-12-1912
Door de Commissaris der Koningin is
benoemd tot onbezoldigd
gemeenteveldwachter voor Markelo, J.H.
Klein Nagelvoort te Herike, meer speciaal
tot bewaking der goederen van de familie
Jannink.
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Tolhuis na de verbouwing, 1912
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Tolhuis, oorspronkelijke staat, 1825

Burenruzie om turf op de Borkeld in 1776

In het veen kijkt men niet op een turfje. Maar dat ging in de 18de eeuw zeker niet op voor de inwoners en het
stadsbestuur van de gemeente Rijssen. De Rijssenaren lagen zo'n 200 jaar geleden regelmatig overhoop met de
Holtenaren, die stiekem turf staken op de Borkeld, dat bij Rijssen hoorde.   Al in de 17de eeuw is sprake van
turfwinning  door  de  Rijssenaren.  De classis  waarschuwde  de  kerkenraad  indertijd  "dat  die  van  Rijssen  op
zondagmorgen geen turf mogen steken. Dan zijn er namelijk kerkdiensten".

Hoe belangrijk turf in die tijd was, blijkt uit bepalingen in het stadsrecht. Men wist natuurlijk dat het turf steken
niet tot in lengte van dagen kon doorgaan. Daarom was Rijssen erg zuinig op zijn turfvelden. De burger mocht in
het  Rijssense  veen  niet  meer  turfkuilen  hebben dan hij  nodig had om in eigen  behoefte  te  voorzien.  Niet-
ingezetenen mochten geen turf graven in het Rijssense territorium. Wie een vreemdeling toch toestond om turf te
steken, kon rekenen op een fikse geldboete.

Veel Holtenaren trokken zich van het verbod weinig of niets aan. Zij baggerden gewoon door in de modder van
de Rijssense Borkeld om zoveel mogelijk turf op te slaan voor de koude wintermaanden. Maar in de zomer van
1776 besloot het Rijssense stadsbestuur alle turven te vernietigen die door de Holtenaren waren gestoken. Dat
besluit werd ook in de kerken van omliggende dorpen bekendgemaakt. Burgemeester Jan Schuitert van Holten
en de weduwe Struik tekenden protest aan. Schuitert en Struik waren slechts twee van de vele Holtenaren die het
verbod van het Rijssense stadsbestuur naast zich hadden neergelegd. Andries Rietberg, de stadsdiender, kreeg
van de Holtense burgemeester een briefje waarin hij vroeg de turf niet kapot te slaan en aanbood dat hij er wel
voor wilde betalen. Zijn Rijssense ambtgenoten waren echter onverbiddelijk. Wie clandestien turf steekt zal dat
merken, zelfs als je burgemeester van Holten bent.
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Na vernietiging  van de turf  bemoeide  zelfs de landdrost  van Twente zich ermee.  Hij  wilde weten waar de
magistraat  het recht vandaan had gehaald om de turf van Schuitert  en de weduwe Struik te vernietigen. De
landdrost  kreeg  een keurige  brief  terug  waarin  stond dat  de stad zich niet  kon veroorloven  om Holtenaren
stiekem turf te laten steken op Rijssens grondgebied. De drost van Twente, graaf Van Heiden Hompesch tot
Ootmarsum, kreeg het dat jaar ook al te kwaad met turfdieven. Inwoners van andere drostambten trokken naar de
veengronden van Rijssen en richtten vernielingen aan. Turf die te drogen lag werd moedwillig in brand gestoken
of meegenomen. De Rijssense bevolking dreigde zo een bestaansmogelijkheid te verliezen. Daarom greep de
drost  drastisch  in.  Niemand  mocht  zonder  toestemming  turf  steken,  afgraven,  roven  of  vernielen  in  de
veengebieden van Rijssen. Wie betrapt werd, kreeg een boete van vijftig goudguldens.

De Holtenaar Jan Schuitert kreeg vanaf 1779 wel toestemming om turf te steken op de Borkeld. In dat jaar kocht
hij namelijk een stuk veengrond nabij de Middeldijk. De koopakte vermeldt dat Schuitert de veengrond binnen
een tijd van 60 jaar moet "uitgeturfd" hebben. Nadat het veen op de Borkeld was afgegraven, verplaatsten de
werkzaamheden zich naar het gebied ten noorden van Rijssen, het gebied van Zuna en Notter. Tot midden jaren
veertig van de twintigste eeuw zijn er miljoenen turven gestoken tussen Rijssen en Wierden.

Wierden

Frits van den Elst uit Almelo liet omstreeks 1901 de villa bouwen. In 1897 had hij al zijn bedrijf van Almelo

naar  Wierden  tegenover  zijn  huis  laten  verhuizen.

Voor zover bekend had het echtpaar twee zonen, waarvan Bernard (geboren in Almelo in 1875) in de markante

villa ging wonen. Hij trouwde met Nicoline Elisabeth Snel. Bernard stierf in 1915. Zijn vrouw bleef tot haar

overlijden in 1949 in de villa wonen. Ze had gezelschap van haar dienstbode Dina Krommendijk. De andere

zoon Herman van den Elst, geboren in 1877 trouwde met Gerritdina ten Bruggencate. Herman nam de wasserij

over van zijn overleden broer. Naast de woning stond een boerderijtje speciaal gebouwd voor de machinist van

de stoommachine in de wasserij. De familie Minkjan heeft hier jaren gewoond, vader was machinist bij van den

Elst. In het begin van de vorige eeuw floreerde de wasserij. In 1902 telde het als werknemers zestien vrouwen

boven de zestien en vier meisjes jonger dan zestien jaar en elf mannen.

In de oorlogsjaren ’40-'45 werd de villa gevorderd door de Duitse organisatie Todt. Deze Organisation Todt was

genoemd naar Fritz Todt die in 1933 door Hitler was belast met de zorg van het wegennet. Onder zijn leiding

werd onder andere begonnen met de Duitse autowegenaanleg. Dwangarbeiders moesten onderdak hebben in de

omgeving  waar  ze  te  werk  waren  gesteld.  Daarom  werd  de  villa  van  de  familie  van  den  Elst  gevorderd.
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Mevrouw van den Elst was gedwongen elders haar onderdak te zoeken. Het ging na de oorlogsjaren slecht met

het bedrijf waarna uiteindelijk in 1949 de activiteiten werden beëindigd.

De villa werd na het overlijden van mevrouw van den Elst een tijdlang bewoond door Slager Teunis Aanstoot

die een slagerij had aan de Rijssensestraat. Na diens vertrek stond de villa een jaar leeg waarna Wissink eigenaar

van het pand werd. Hij begon in de voormalige wasserij met een textielfabriekje. Aanvankelijk werden goede

resultaten geboekt maar door een fout van de bedrijfsleider werd een grote buitenlandse order geweigerd. Met als

uiteindelijk resultaat dat Wissink met de fabriek stopte en een baan bij de Nederlandse Spoorwegen aannam en

uit Wierden vertrok.

De  fabrieksruimte  werd  in  1958  gehuurd  door  de  eigenaren  van  de  Vleescentrale  'de  Export'.

De villa werd omgebouwd tot een soort dubbele woning. Twee medewerkers van de Vleescentrale, Nijeboer op

de bovenverdieping en Vonhof op de benedenverdieping. Ze werden daarmee de bewoners  van de villa. De

familie Vonhof vertrok later naar elders de familie Stokkingreef kwam er voor in de plaats.

In 1961 kocht Henk Oonk de villa en de bedrijfsgebouwen. De villa werd uitgebreid met een serre en een grote

zijvleugel  en  werd  het  overige  deel  van  het  gebouw  grondig  gerenoveerd.

In de bedrijfsgebouwen is jarenlang de Klokkenfabriek van de Firma Oonk gehuisvest  geweest. Ook aan de

klokkenfabriek  kwam  helaas  door  slechte  tijden  een  eind.

De  fabriek  is  vanwege  de  aanleg  van  de  A35  afgebroken  en  de  villa  is  tot  op  heden  in  gebruik  als

Advocatenkantoor van de heer Kötter. Thans echter is de villa net verkocht. De nieuwe eigenaar is nog niet

algemeen bekend.

De boerderij Ter Stal in lichterlaaie, 26 februari 1981

Boerderij  Ter  Stal  aan  de  West  Kluinveenweg  13

Mannes ter Stal (geboren op 29 januari 1814 en zoon van Berend ter Stal en Fenne Meijer) en zijn vrouw Diena

Broeze (geboren op 3 augustus 1821 in Wierden) vestigen zich in het midden van de negentiende eeuw op een

boerderijtje  aan  de  Kluinveenweg  (later  West  Kluinveenweg  13).

Behalve de boerderij drijven zij ook nog handel in kruidenierswaren en hebben een winkeltje in hun boerderij.

Na het overlijden van Mannes ter Stal in 1877 zet zoon Gerhardus ter Stal (geboren op 6 september 1856) de

boerderij  voort.  Mannes  was  getrouwd  met  Rozina  Bakker  uit  Markelo  (geboren  op  20  januari  1856).

Door uitbreiding van de boerderij en aankoop van meer grond gaan de zaken goed en begint Mannes naast het
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boeren  met  een  eigen  huisweverij.  Deze  wordt  gevestigd  aan  de  oostkant  van  de  boerderij.  Ook  andere

thuiswevers in Twente leveren linnen aan dat door Ter Stal wordt gebleekt. Oostelijk van de boerderij werd dan

ook een groot bleekveld aangelegd. Behalve particulieren en winkels wordt het linnen grotendeels geleverd aan

de  handelaren  die  bij  thuiswevers  hun  benodigde  meters  linnen  inkochten.

Een geregelde afnemer was ook de firma Kolthof uit Almelo. Met deze firma exploiteerde Ter Stal ook nog een

tijdlang  een  damastfabriek  aan  het  Hovenpad  in  Almelo.

Op 21 augustus 1908 overlijdt Gerhardus ter Stal aan een longontsteking en zet zoon Gerrit Hendrik ter Stal

(geboren op 24 december 1889) de boerderij voort. De huisweverij is dan al afgestoten en Gerrit Hendrik houdt

zich dan voornamelijk bezig met landbouw en veeteelt,  later samen met zijn zoon Gerhard.  Omdat er geen

opvolgers zijn, doordat zoon Gerhard vroegtijdig komt te overlijden, verkoopt Gerrit Hendrik ter Stal in 1978 de

boerderij  aan  een  van  de  Velde  die  bezig  gaat  het  pand  intern  te  verbouwen.

De nieuwe eigenaar specialiseert zich in het werken met parket zodat een deel van de boerderij wordt gebruikt

voor de opslag van houtmaterialen. Op donderdag 26 februari 1982 breekt er brand uit en gaat de boerderij in

vlammen op. Onherstelbaar beschadigd wordt de boerderij afgebroken en vervangen door een nieuw woonhuis.

De familie Vos heeft er gewoond.

Foto: Bernard Rutenfrans op een zomerse dag toerend op zijn mobylette door Wierden

Uit de krant van weleer.

Uit de krant van mei 1988 een artikel over de verjaardag van Bernard Rutenfrans. De familie was bij elkaar voor

de  verjaardag  van  Bernard  Rutenfrans.  Hij  was  geboren  in  1893,  overleed  in  1991 en  is  derhalve  98  jaar

geworden!

Bernard, die vrijwel dagelijks op zijn bromfiets door het dorp ging, hoorde bij een categorie mensen die al bij

leven  een  legende  was.  Wie  Bernard  Rutenfrans  niet  kende,  kende  Wierden  niet  zeiden  de  Wierdenaren.

We pakken het artikel er even bij: Hij laat zich in het interview ontvallen “mie mekeert helemoal niks”. De

kranige Wierdenaar kwam van oorsprong uit Apeldoorn. Zijn ouders hadden een tol op De Woeste Hoeve langs

de  weg  van  Apeldoorn  naar  Arnhem.  Bernard  verhuisde  met  zijn  ouders  naar  Wierden  waar  zij  langs  de

Almeloseweg een tolhuis pachtten.

Bernard was nog jong toen zijn vader overleed. Zijn moeder trouwde later met Herman Woolderink die toen

Café Marktzicht in bezit had. In dit huis werd Bernard grootgebracht en raakte hij bekend met het caféleven. Dat
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is hij zijn hele leven trouw gebleven. Dagelijks kwam hij op zijn bromfietsrondje langs een of meer van zijn

stamcafés. Zijn rondrit bracht hem op de terugweg vrijwel altijd langs Café De Boer.

Vooral  bij  de  ouderen  leeft  de  herinnering  aan  Rutenfrans  grote  muzikale  talenten.  Hij  was  lid  vanaf  de

oprichting in 1926 van Harmonie Sint Jan en werd in 1986 gehuldigd vanwege zijn zestigjarig lidmaatschap.

Vooral in en na de crisisjaren kwam dit talent naar boven. Omstreeks 1934 begon hij naast zijn werk met muziek

op bruiloften en partijen. Deze bijverdienste beviel zo goed dat hij samen met zijn zoon Herman en dochter

Femie het muzikale trio Rutenfrans vormde. Ze kregen grote bekendheid in de regio. Bernard woonde tot op

hoge leeftijd nog op zichzelf, wel kreeg hij dagelijks hulp van mevrouw Siebelink, waar hij uitermate dankbaar

voor was. “We zijn dikke vrienden geworden”, zei Bernard in het interview.

Van de (waters)nood een deugd maken

Honderd jaar geleden in de Zwolsche Courant  Omdat het de hele maand januari 1916 steeds maar blijft stormen,
komt er geen eind aan de wateroverlast.  Grote delen van het land rond de Zuiderzee staan nog onder water,
telkens bezwijken weer andere dijken, de derde week van januari begint er mee, dat ook Nijkerk rampgebied
wordt. Geen wonder dat een aloud plan uit de kast getrokken wordt: afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee.

Zwolle:  De  Kerkstraat  bij  hoog  water,  ter  hoogte  van  het  Kerkbrugje  richting  Gouverneurshuis.  Voor  het
gereedkomen van de Afsluitdijk in 1933 stond de Zuiderzee nog in open verbinding met de Noordzee. Dat
maakte Noordwest-Overijssel nogal kwetsbaar. Wanneer het onstuimig weer was kon het ook in de omgeving
van Zwolle flink spoken. Het opgestuwde water drong door tot in de IJssel en het Zwarte Water. Bij hevige
storm  en  noordwestenwind  liepen  ondanks  inderhaast  aangelegde  dijkjes  en  dammetjes  de  lager  gelegen
stadsdelen onder. Op 13 januari 1916 groeide de noordwesterstorm aan tot orkaansterkte en grote delen van
Zwolle liepen onder water. (Beeldbank HCO)

Nu was er  al  in  de negentiende eeuw een  Zuiderzee-Vereniging  opgericht  die de  inpoldering  al  vele jaren
propageert. Deze club krijgt nu de wind in de rug. Letterlijk èn figuurlijk. Om de plannen te propageren, houden
bestuursleden van de Vereniging lezingen, bij voorkeur in de buurt van getroffen gebieden. Daar is het klimaat
natuurlijk  het  gunstigst.  Zo  is  op  20  januari  de  schouwburgzaal  van  Odeon  het  toneel  van  zo’n
propagandapraatje, de belangstelling is groot en de krant besteedt er bijna een hele pagina aan (en dat is wel drie
keer meer tekst dan in een moderne krant).

Het historisch overzicht van de spreker begint al midden in de negentiende eeuw. De plannen dagteekenen reeds
van 1849.  Interessant,  maar voorlopig zonder actieve gevolgen.  Opvallend is het  verschuiven van de grens.
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Oorspronkelijk  zou  de  afsluitdijk  van  Enkhuizen  naar  Urk  lopen,  in  de  definitieve  plannen  werd  dat  van
Wieringen naar Friesland. Bij deze presentatie dacht men nog negen (9!) jaar voor die dijk nodig te hebben, toen
men er uiteindelijk in 1927 aan begon, werd de klus in een jaar of vijf geklaard.

De plannen voorzagen verder in inpoldering, want er was goede landbouwgrond te winnen – zo kon het project
zich zelf betalen. Er zouden binnen den afsluitdijk vier droogmakingen tot stand worden gebracht. De geplande
volgorde ging tegen de wijzers van de klok in: Eerst de Noorwestelijke, de Wieringerwaard. Dat is gebeurd, nog
in de jaren dertig, al werd de naam Wieringermeer gebruikelijker.  Dan de Zuidwestelijke, bij Hoorn, Edam en
Marken. Die  Markerwaard  is  er,  zoals  bekend,  nooit  gekomen:  te  weinig  rendement,  al  helemaal  niet  als
verlengstuk  van  Schiphol.  Verder  de  Zuidoostelijke,  van  Muiden  naar  Kampen  boven  Harderwijk.  Dat  is
uiteindelijk als laatste gerealiseerd, in twee helften, rond Lelystad en rond Almere, Flevoland.  En eindelijk de
Noordoostelijke,  die  aan  den  Overijsselschen  oever.  In  de  definitieve  uitwerking  werd  dat  de  tweede,  de
Noordoostpolder, volop in ontwikkeling tijdens de Tweede Wereldoorlog. De plannen zijn dus wat omgezet,
maar het oorspronkelijke idee van minister Ir. Lely is verregaand realiteit geworden, al is het in de loop der
tijden wel enigszins, hoe zal ik het zeggen, verwaterd. Overigens niet alleen vanwege de Markerwaard, maar ook
aan  de  Zuidkant.  Daar  bleek  het  Veluwemeer  uiteraard  toeristisch  aantrekkelijk,  maar  het  was  ook bittere
noodzaak. Want bij de Noordoostpolder heeft men kostbaar leergeld moeten betalen: Die was vastgebouwd aan
het oude land, daardoor zakte daar  de waterspiegel  en kreeg men te maken met het  kostbare probleem van
inklinkende gronden.

"De vissershaven Vollenhove had voor de aanleg van de IJsselmeerpolders een bloeiend bestaan. Toen in 1918
het besluit tot inpoldering werd genomen, dachten veel vissers dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen. Maar
met de aanleg van de Afsluitdijk liep de visstand steeds verder terug. Veel mannen zochten ander werk; de
vissers die hun beroep trouw bleven kregen het steeds moeilijker. (collectie HCO)

Oppositie  was  er  in  1916  nog  genoeg.  Vooral  van  de  kant  van  de  visserij:  Zuiderzeevis  zou  IJsselmeer-
zoetwatervis  worden,  dat  zagen  de  vissers  niet  zitten.  Een  sterk  tegenargument  was  de verbetering  van  de
waterkwaliteit in het oude land, van brak naar zoet. Maar de strijd was dus nog niet gestreden, het begin van de
werkzaamheden zou nog een jaar of tien moeten wachten.

Intussen zat men nog met de gevolgen van de watersnood. Gelukkig stroomden de giften gul van alle kanten
binnen. Vooral die van koninklijke kant krijgen vermelding in de krant, keizers en koningen doneren ondanks de
oorlog. Onder de kop  Het Prinsesje en de watersnood   staat het bericht, dat Prinses Juliana, nog geen zeven,
haar spaarpot en beursje bijna geheel geledigd en een bedrag van f 20,13 met een briefje dat zij heel alleen
schreef, naar het watersnoodcomité gestuurd heeft. Bron: Sjaak Onderdelinden.     

Nawoord 
Beelden uit het verleden trokken aan ons voorbij. Twente is door de eeuwen heen in veel opzichten zichtbaar
gebleven,  als  is  het  niet  meer,  als  ten  tijde  van  Van  Hogendorp,een  ‘onmetelijke  heide  tussen  Raalte  en
Wierden’.  Een streek, nog steeds, met natuurschoon, rust, ruimte en zin voor tradities. Ik ben dankbaar dat,
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ondanks de noodzaak van voortgang, toch zoveel ouds en eigens in zijn waarde is gebleven. Het oude is terug te
vinden in familienamen en namen van boerderijen. Er is bestendiging van het oude naast aanpassing aan het
nieuwe. De Regge is niet meer wat zij was. Van Hogendorp zou niet meer met zijn koets met vier paarden door
de droge bedding kunnen rijden. En de schuitevaarders hebben andere bestaansmiddelen.

Omdat  bij  de bouw van veel  na 1960 verrezen  boerenbedrijfsgebouwen geen  rekening is gehouden met  de
omgeving doen ze vaak afbreuk aan de kwaliteit en de beleving van het landschap. Aangezien ze meestal van
gering  cultuurhistorisch  belang  zijn,  kan  de  afbraak  van  de  gebouwen  die  misstaan  naast  het  behoud  en
opknappen van de wel waardevolle, ook in landschappelijk opzicht belangrijke gebouwen een goede maatregel
zijn om de leefbaarheid en de vitaliteit van het platteland te verbeteren.

Door een door het rijk, de provinciale en gemeentelijke overheid gesteunde regelingen als ruimte-voor-ruimte en
de  vergelijkbare  rood-voor-rood  regeling  wordt  de  afbraak  van  landschapsontsierende,  niet  meer  voor
boerendoeleinden in gebruik zijnde bijgebouwen zelfs gestimuleerd. Dergelijke stimuleringsprogramma’s, die
moeten bijdragen aan een leefbaar en vitaal platteland, maken tevens de bouw van woningen en nieuwe, beter bij
de te handhaven gebouwen passende bedrijfsgebouwen op een erf mogelijk. Daardoor krijgt het platteland een
impuls, kan de leegloop van het platteland worden gestopt en wordt de ruimtelijke kwaliteit van het betreffende
gebied  hersteld  of  versterkt.  Behoud,  herstel  en  het  zoeken  naar  herbestemming  voor  cultuurhistorisch
waardevolle boerderijen, maar ook van dito stalgebouwen en schuren, die onmisbaar zijn voor het totaalbeeld
van het erf worden door dergelijke regelingen gestimuleerd.

Het  opheffen  van  boeren  bestemming  van  landbouwgronden  en  zelfs  het  prijsgeven  aan  het  water  van
voormalige landbouwgronden zullen er in resulteren dat in delen van Twente de landbouw en de daarbij horen
boeren gebouwen helemaal zullen verdwijnen.

De Regge wordt weer een half natuurlijke laaglandrivier, en daarmee moeten ook de instromende waterlopen
ecologisch zo goed mogelijk op de Regge worden aangesloten. De stuw in de Entergraven moet gehandhaafd
blijven, maar wordt teruggelegd om de Regge meer vrijheid te bieden in haar eigen dal. Naast de stuw is een
ruime vistrap gekomen om migratie van levensvormen in het water mogelijk te maken.

De lange vistrap heeft een speciale vorm gekregen die als een ‘dam’ in het landschap lijkt te liggen waarin de
stuw is opgenomen. Dit beeld refereert aan hoe vroeger de schippers op de Regge deze vaak op moesten stuwen
met tijdelijke dammen om bij lage waterstand toch nog te kunnen varen: “Varen waar geen water is”, is de titel
van een boek over de scheepvaart op de Regge.

Ed Joosting-Bunk en Mark van der Bij hebben ondersteuning verleend aan kunstenaar Jeroen van Westen bij zijn
opgave voor de landschappelijke inpassing van een vistrap. Jeroen heeft de referentie van een oude Zomp -een
voor die regio kenmerkend oud vaartuig- gebruikt voor de layout van de vistrap. Deze voorziening moet er voor
zorgen dat vissen een stuw in het water kunnen passeren.

De Entergraven is ecologisch gezien voor een vis een aquarium met lage stroomsnelheid en arme oevers. Er
komen dan ook alleen maar soorten in voor die met weinig tevreden zijn, zoals Ruisvoorn en Snoek, en dan nog
in kleine aantallen. Door de bouw van een vistrap wordt de Entergraven toegankelijk voor andere vissoorten,
zoals de modderkruiper en Winde. Die leven in de Regge en op zoek zijn naar rustiger water als paaiplaats en
schuilplaats voor jonge vis.

De waterstand van de Entergraven wordt ’s zomers en ’s winters op een verschillend peil constant gehouden om
de landbouw mogelijk te houden. De Regge kan in de toekomst meer variëren in waterstand, maar heeft een vast
minimum dat wordt gegarandeerd. In het Reggedal zal de natuur zich rijker ontwikkelen bij deze dynamiek,
kleine hoogteverschillen worden dan weer belangrijk voor plant en dier.

De vissen kunnen zomer en winter vrij in en uit de Entergraven via de duikers die op zomer- en winterpeil
worden afgesteld. De dekplaat is net als de brug over de stuw van gebezemd beton, met in relief de woorden
ZOMER en WINTER, overeenkomstig de doorlaathoogte van het water.

Er komt een nieuw stuk Regge.  De oude bedding van de Regge wordt afgesloten van de nieuwe Regge en
stroomt alleen mee bij hoog water. De Entergraven stroomt via een stuw in de Regge. Maar omdat de Regge
door een breder deel van het dal zal gaan meanderen ligt de oude stuw straks aan de overkant van de Regge,
vandaar een nieuwe stuw. Nu ligt de stuw in de Entergraven ten zuiden van de Regge, straks ligt de stuw ten
noorden van de Regge, in een hoogte die ligt tussen de oude (bij hoog water meestromende) bedding en een
nieuwe bedding.  De oude stuw is een follie geworden. Een folly (Engels voor dwaasheid) is een bouwwerk dat
met opzet nutteloos of bizar is.
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