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Het pachtboek van de 
Hof te Boekelo 

In het Rijksarchief te Zwolle berust 
een boekje, getiteld: 'Pachtboek van 
de Boeren Erven onder 't Hoff Boeke
lo, van De HoogWeiGeboren Freulen 
d' Freulen Baronesse Mahonij Freulen 
van Hengelo en Boekalo beginnende 
met Martiny 1787'. 
Het boekje biedt een goed overzicht 
van het bestuur van de Hof te Boeke
lo, zoals dit tegen het einde van de 
achttiende eeuw gevoerd werd. 
Het blijkt dat er jaarlijks één vaste 
bron van inkomsten was, n.l. de pach
ten. De totale pachtsom van de 25 bij 
de Hof te Boekalo behorende boerde-

rijen bedroeg ruim f 1492,-. Daarnaast 
beurde men nog een vastgestelde 
'toepacht' in natura, bestaande uit 
'varkens, ganse, hoenders, paaseije
ren en capoenen'. Tenslotte had de 
freule Mahony nog inkomsten uit ver
koop van hout. Jammer genoeg ver
meldt het pachtboek niet de uitgaven, 
behalve die voor daghuren en paarde
huren. 

Bijzonder interessant is een reglement 
betreffende de diensten, tot welke de 
pachters verplicht waren. Dit regle
ment volgt hieronder in extenso: 

Het Dienen der Meijaren van den Huise Boekalo so wel die geene die in de Boerschap Twekkelo 
als Boekalo liggen. ieder op sijne Toer, geschied op de volgende wijse 

Eerstelijk Moeten de Groote Boeren Dienen met Waagen en Paarden verre Diensten dat is om 
te vaeren Zwolle of Deventer, om daar Vrugten nae toe te brengen of van daanen te 
haaien - waar voor een jeder Waagen word gageeven een sesdehalf tot het betaaien 
der Tollen heen en weeder. 

Ten 2den Diene de Groote Boeren Dagdiensten dat is om Kalk te haaien, nae het Kattier of 
andere plaatsen en vrugten te brengen of haaien soo dikwijls als het noodlg is, dog 
moeten s'avonds wederom kunnen te huljs sijn. 

Ten 3de Het Turf inhaalen geschied door de Groote Boeren met Waagens jeder Waagen met 
2 paarden bespannen en men neemt daartoe 3 of 4 waagens te glijk nae dat de 
Turf nae bij of verre van den Huise Boekalo geleegen is, Bij jeder waagen moet een 
kleinen Boer (Dat is een Boerenwonder of Kotter) weesen om de Turf af te laaden, 
en daar koomen dan bij 3 Daghuurders die neevens de Koetsier of Bouknegt des 
Huisas Boekelo, de Turf oplaaden en dan neemt men nog wel een bequaam en 
ervaaren daghuurder om de Turf wel te pakken en te vlijen in de Schoppe, het om
keeren en opsetten van de Turf geschied op Dienst. 

Ten 4den Het vaeren der Plaggen voor het Schaapskot geschied door de Groote Boeren met 
3 of meer waagens bij ijder waagen een Dienstmensch om de Plaggen op te laaden, 
en dan neemt men wel bij Twee Daghuurders om de plaggen af te laaden en den 
hoop te maaken. 

Ten Sden Het uitmesten der schaapskotten geschied door de Groote Boeren met 3 Waagens te 
glijk en bij elke waagen een Dienstmenscha om op te laaden, Wanneer de Mest op 
het land gebragt word, is daar een daghuurder op het Bouwland die Mest afhaald, 
Dog wanneer de schaapenmest aan een hoop gebragt word, sljn daarbij drie dag
huurders die den hoop masken. 

6dens Wanneer nu de bovengemelde hoop op de wijden gebragt word, geschied sulx door 
de Groote boeren met karren ]ede rijse drie karren, bij jeder Karre een Dlenstmensch 
die oplaaden. De karren sljn met een paard bespannen, daarbij sijn ook 2 dag
huurders om af te haaien en te strooijen. 
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7den 

Stens 

9tens 

10dens 

11dens 

12dens 

13dens 

Het Pleggen vaaren In de Mestvaald geschiet door de Groote Boeren met drie waa
gens jeder Rijse, jeder wagen is met 2 paarden bespannen daarbij sijn drie Dienst
menschen om die in het veld op te laaden, daarbij hoort dan ook een daghuurder 
die de plaggen ophaald en lijkt op de mestvaald. 

Het uitmesten der Koe en Kalve Stallen als ook het verkenschott, geschied door de 
kleine boeren die de mest op de vaalt smijten, Behalven wanneer de mest in den 
Hof gebragt word, alsdan vaaren sij die op de Karren die int volgende artikel staan 
benoemt te worden, men neemt hiertoe so veele Dienstmenschen als men van nooden 
heeft nae dat veel of weinig mest in de stallen is. 

Het uitmesten der Mestvaald geschied door de Groote Boeren, wanneer sulx op het 
Land gebragt word met drie waagens en bij jeder waagen een Dienstmenscha om op 
te laaden en dan is er een Daghuurder op het Land om de Mest af te haaien; Dog 
wanneer de Mest in de Hoove gebragt word, geschied het door 2 Karren die den 
Mest uit de Stal in den Hof brengen. 

Het Ploegen geschied door de Groote Boeren, wanneer het land gestreeken word 
met 2 paarden en anders met vier in dit laatste geval spannen twee Boeren te saamen 
haare paarden voor de Ploeg, de Ploeg word gehouden door de Koetsier of Bouw
knegt. 
N.B. De Dienstmenschen hier booven gemeld die bij jeder Waagen of Karre moeten 
weesen sijn Kleine Boeren glijk sulx breeder gemeld is in het 3de Articul, ook ver
staat het sig van selfs dat bij jeder waagen of karre (behalven de gemelde Dienst
menschen) moet weesen den Eijgenaar der gemelde Waagens of karren die te 
mennen. 
Wanneer men Expressens wil stuuren, geschied sulx door de Kleine Boeren, die 
diensten bestaan in tweederhandse soort lmo verre Diensten dat is 3, 4, 5 uuren 
verre so noglans dat s'avonds wederom kunnen te huijs sijn en in naebij Diensten, 
dat is nae Enschede, Delden en Hengelo etc. 
Al het steeken der Wortelen geschied door de Kleine Boeren als ook het trekken 
der Knollen men besteld hiertoe so veel te glijk als men nodig heeft. 

Het Hoyen geschied door de Kleine Boeren, die soo lange moeten Hoyen tot dat al 
het Hooy op den Balken is, daar sij het ook op moeten vatten, dog Nijhuljs, de Reker 
en de Grefte Hooyen maar twee daagen en doen anders geen diensten. 
Het Grasmaijen geschied in de Groote Maete door Elf Daghuurders bij de Koetsier 
en in de Brouwhuis Wijde en Haagemaat 5 Daghuurders behalve de Koetsier deselve 
verdienen 1 gulden daags jeder. 
Het Koren Maijen geschied door de Havesaais boeren namentlijk Wessel, de Wee
wer, Wicherts Beerend en de Kaijser, neevens de Koetschier hierbij komen 3 binders 
a 4 stuijver daags en de kost en de Maijers hebben 6 stuijvers en de kost, De 5 
bovengemelde Meijers dorssen ook des winters neefens de Koetschier, van Rogge 4 
Veem en van alle andere Kooren 5 Veem daags waarvoor sij krijgen tien stuijvers 
daags. De Reeker, de Grefte en Hut1en Fries doen geene Diensten als 2 daagen 
Hooi jen. 
Alle de verdere Diensten sijn onbepaald. 

Tot zover het reglement. Het spreekt 
voor zichzelf en het maakt ons vrij 
duidelijk, dat de Hof te Boekelo in 
feite een groot boerenbedrijf was. Men 
zou de organisatie kunnen vergelijken 
met die van een grote boerderij met 
haar wönners. 

worden uit het feit, dat we hier te doen 
hebben met een pas in de vijftiende 
eeuw gestichte havezathe, ontwikkeld 
uit een normale boerderij. Om deze 
havezathe ook in economisch opzicht 
recht van leven te verschaffen, heeft 
men in de loop der tijd in de omgeving 
bestaande boerderijen verworven en 
nieuwe boerderijen gesticht. Men kan 
de Hof te Boekelo derhalve in genen 
dele vergelijken met de middeleeuwse 
hoven. Het zou evenwel interessant 
zijn om te onderzoeken in hoeverre 

Een opvallend verschijnsel is, dat er 
bij de Hof te Boekelo geen woord ge
rept wordt over de horigheid. De be
woners van de bij de havezathe be
horende erven zijn pachters, geen ho
rigen. Waarschijnlijk kan dit verklaard 
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de ontwikkeling van de Hof te Boekelo 
parallel loopt aan de ontwikkeling van 
de in de middeleeuwen ontstane ho
ven. 
Het reglement geeft een vrij compleet 
overzicht van alle werkzaamheden, 
zoals die op het eind van de achttien
de eeuw in de Twentse agrarische be
drijven voorkwamen. 

Teesink 
Geeft jaarlijx Pacht tweehondart en Vijf Guldens 

Tot slot van dit signalement van het 
pachtboek wil ik nog graag één greep 
doen uit de vijfentwintig rekeningen
courant betreffende de pachtbetalin
gen. Ik heb hiervoor uitgekozen de op 
folio 12 voorkomende rekening van 
het erve Teesink in Boekelo, een leen 
van het klooster Vreden. 

Toepagt Een Varken van Eenhondart pond ses hoenders en Paaseijaren 

Teessink 

Geeft Pacht van Martinij 1787 tot 
Martinij 1788 I 205· .. • .. 

Op de andere zijde betaald I 205· .. • .. 
martinij 1788 voldaan 

Geeft Pacht van Martinij 1788 tot 
Martinij 1789 I 205-.. -.. 
T varken van 100 pond accordiert 
à 3 st berdaagt 15· .. • .. 

Op de andere zijde betaald 
Martinij 1789 voldaan 

Geeft Pacht van Martinij 1789 tot 
martinij 1790 
+ varken van 100 pond 
à 2 st. 12 p. 

Op de andere zijde betaald 
martinij 1790 voldaan 

Geeft Pacht van Martinij 1790 tot 
Martinij 1791 
T varken van 100 pond 
à 2 st 2 p 

Op de andere zijde betaald 
Martinij 1791 voldaan 

Een jaar Pagt verschaenen op 
Martinij 1792 is 
Een verken 100 pond 
à 23/4 st 

I 220-.. -.. 

f 205-.. -.. 

13-15-.. 

f 218-15-.. 
f 218-15-.. 

f 205-.. -.. 

f 13-15-.. 

f 218-15-.. 
f 218-15-.. 

f 205-15-.. 

13-15-.. 

f 218-15-.. 

Credit 
1789 (doorgehaald, eerst 1788?) 
Den 8 Maij betaald 
Den 23 August betaald 
van de 65 overponde vant 
varken à 3 st comt hem 
te goed 

1789 
2 voer tori geleevert à 20 st 
1790 van 8 Febr. in geld betaald 
Den 27 Junij betaald 
Den 16 octobr betaald 

1790 . 
Den 4 Decbar betaald 

1791 
den 14 August betaald 

1792 
den 22 Januarij betaalt 
den 26 August betaalt 

1793 den 18 April is tegenstaande 
somma van Twehondert agtien 
guldens vieftien stuij betaalt 
dus op de Hoenders en Eijers nae 
Ellen tot Martienij 1792 

I 150-.. • .. 
45-5-.. 

9-15-.. 

I 205-.. • .. 

I 4-.. -.. 
116-.. -.. 
90-.. -.. 
10-.. -.. 

f 22Q-.• -.. 

f 110-.. -.. 

108-15-.. 

f 218-15-.. 

f 112- •. -.. 
108-15-.. 

f 218-15-.. 

f 218-15-.. 

Tot zover dit overzicht van het Boekelase pachtboek. 
J. J. H. Meijer 
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Nogmaals 
domeingoederen 
in Twente 

De Heer J. Overbeeke gaf in het vorige nummer van 't lnschrien op bladz. 20 en 
21 een overzicht van Twentse Domeingoederen die in de jaren 1828 en 1829 door 
de bewoners zijn gekocht. 
Hij merkt daarbij op dat de lijst geen compleet overzicht geeft van de dominiale 
erven in Twente, omdat andere boerderijen al eerder verkocht waren. 
Echter blijkens akte van publieke verkoop dd. 3 en 4 juni 1839 (overgeschreven 
ten Kantore van Hypotheken en het Kadaster te Almelo dd 27 aug. 1839 in deel 
3 nummer 85) werden door Mr. Jacobus van Riemsdijk, Notaris te Almelo, ten 
huize van Benjamin ten Bruggencate Thz., tapper te Almelo, na gedane bekend
makingen en overeenkomstig de Wet van 27 dec. 1822, het K.B. van 16 act. 1824 
no 90 en Zijner Majesteits Rescript van 18 juni 1837 no 74, ten verzoeke van het 
Bestuur der Domeinen van het Koningrijk der Nederlanden, uitgeoefend worden
de door het Amortisatie Syndicaat te Amsterdam, de volgende erven verkocht : 

1. Erve Koebrugge te Zeidam 
2. Erve Volkerink te Zeidam 
3. Erve Mentink te Zeidam 
4. Erve Mensink 
5. Erve Everdink of Eettink 
6. Erve Reurink (2e gedeelte) 
7. Erve Mors of Cate 
8. Erve Leferink (2e gedeelte) 
9. Erve Harink 

10. Erve Asman of Assink 
11 . Erve Kuiper (Busschers) 
12. Erve Steggink 
13. Erve Beernink 
14. Erve Entelaar te Ypelo 
15. Erve Scholte 
16. Erve Nijhuis te Volthe 
17. Hooiland de Bleekmaat 
18. Erve Stegeman 
19. Erve Heghuis 
20. Erve Scholte Grevinkhof 

verkocht in 7 percelen 
21 . Erve Duivendaal 
22. Erve Rikkert 
23. Erve Hulsbeke 
24. Erve Meijerink 
25. Erve Leutink 

Gemeente Ambt Delden voor 1 
Gemeente Ambt Delden voor 1 
Gemeente Ambt Delden voor 1 
Gemeente Markelo voor 1 
Gemeente Haaksbergen voor 1 
Gemeente Haaksbergen voor f 
Gemeente Haaksbergen voor I 
Gemeente Haaksbergen voor I 
Gemeente Haaksbergen voor 1 
Gemeente Denekamp voor I 
Gemeente Denekamp voor I 
Gemeente Denekamp voor 1 
Gemeente Denekamp voor 1 
Gemeente Wierden voor f 
Gemeente Tubbergen voor 1 
Gemeente Weerselo voor 1 
Gemeente Weerselo voor 1 
Gemeente Weerselo voor I 
Gemeente Losser voor f 
Gemeenten Losser en 
Oldenzaal 
Gemeente Losser 
Gemeente Losser 
Gemeente Losser 
Gemeente Losser 
Gemeente Lonneker 

voor I 
voor 1 
voor 1 
voor f 
voor f 
voor f 

5200 
4800 
5800 
2800 
3900 
3050 
1650 
5900 
6000 
4750 
1000 
2850 
7800 
5000 
4000 
8100 
850 

4350 
5300 

19525 
2550 
5000 
4900 
7100 
6900 
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Blijkens akte van publieke verkoop dd. 16 juli 1840 (overgeschreven ten Kantore 
van Hypotheken en het Kadaster te Almelo in deel 7 nummer 78) werden door 
Mr. Willem Steven van der Gronden, Notaris te Zwolle, nog de volgende Domein
erven verkooht: 

1. Erve Scholte in 't Hof 
2. Erve Schilt 
3. Erve Bonke 
4. Erve Kalter 
5. Erve Klein Holthuis 
6. Erve Klein Roort 
7. Erve Luttikhuis 
8. Erve Bekke of Bekkinghof 
9. Erve Hemmer 

Gemeente Markelo 
Gemeente Hengelo 
Gemeente Denekamp 
Gemeente Weerselo 
Gemeente Weerselo 
Gemeente Weerselo · 
Gemeente Losser 
Gemeente Lonneker 
Gemeente Lonneker 

voor 1 6800 
voor 1 2300 
voor 1 7900 
voor 1 2800 
voor I 2850 
voor 1 1925 
voor 1 4000 
voor I 2550 
voor 1 3500 

Tenslotte werden blijkens akte van publieke verkoop dd. 18 oktober 1841 (over
geschreven ten Kantore van Hypotheken en het Kadaster te Almelo in deel 13 
nummer 53) door Mr. Willem Steven van der Gronden, Notaris te Zwolle, de vol
gende Domeinerven verkocht : 

1. Erve Wolberink 
2. Erve Egberink (Droste) 
3. Erve Odink 

Gemeente Markelo 
Gemeente Tubbergen 
Gemeente Weerselo 

voor 1 3200 
voor 1 2450 
voor 1 5000 

Met deze lijst van de laatst verkochte Domeinerven in Twente is enige aanvul
ling gegeven op de lijst van de Heer Overbeeke, maar daarmee hebben wij nog 
geen volledig overzicht van de Domeinerven in Twente, omdat zoals gemeld 
reeds vele Domeinerven in de jaren voor 1828 verkocht zijn. 

H. Woolderink 
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'Marokko' in het 
Rijksmuseum Twente 
te Enschede 

Tot en met 3 september a.s. is in het 
bovengenoemd museum een tentoon
stelling te zien onder de naam 'Marok
ko' met als motto 'Ambacht en handel 
in een Arabische wereld'. 
De nadruk valt geheel en al op het in 
dat land misschien wel tanende maar 
toch nog springlevende handwerk, het 
aloude ambacht. Er wordt ons een we
reld anno 1972 vertoond, zoals wij die 
in Nederland (en voor 't lnschrien hou
den we ons maar bij Oost-Nederland) 
hebben zien verdwijnen in de eerste 
tientallen jaren na 1900. Echte oude 
werkplaatsen zijn bij ons vrijwel niet 
meer te vinden en zeker niet meer in 
gebruik, die van een enkele folklorist 
daargelaten. De laatst levende verte
genwoordigers zijn de 70 jaren al ruim 
gepasseerd maar nóg is niet alles ge
heel uit de herinnering verdwenen, 
ook niet bij jongere generaties, zodat 
er voor liefhebbers-speurders nog 
veel te achterhalen is. Dit alles maakt 
het bekijken van de tentoonstelling 
'Marokko' des te belangwekkender. 
Merkwaardig is, dat, terwijl de stijl der 
vervaardigde produkten geheel ver
schillend is van de onze, er in am
bachtelijk opzicht enkele interessante 
vergelijkingspunten zijn. Verschillen 
genoeg: de leerbewerking in al haar 
uitingen, het houtdraaien, de edel
metaalbewerking, het vervaardigen 
van kalotjes, tapijten, mozaïektegels, 
weef- en haarkammen, om enkele te 
noemen, het is alles anders dan bij 
ons of ons zelfs geheel onbekend. En 
het werk zittend op de grond verrich
ten zou zeker oudtijds hier niet erg 
bevorderlijk voor de gezondheid zijn 
geweest. Maar de schrijnwerker ge-

bruikt evenals onze oude timmerlieden 
zijn dissels, spanzaag, rijschaaf, blok
en profielschaven; en hamers blijken 
al helemaal universeel te zijn. Ook bij 
de mandenvlechters zijn enkele pun
ten van overeenkomst te zien, en wel 
met onze stro- en biezenvlechters. De 
laatste maker echter van vuursteen
geweren (!) zal ten onzent een 170 
jaren geleden zijn laatste product heb
ben afgeleverd. In Marokko doet hij 
het kennelijk nu nog. Een in de betref
fende vitrine liggend kogel-giettanget
je is nagenoeg gelijk aan een exem
plaar in de verzameling van de Oud
heidkamer Twente. De smidse ziet er 
al heel primitief uit, maar hoe dan ook, 
een smid is bij ons een smid, of hij nu 
grof of fijn smeedwerk vervaardigt, 
zoals een hek of traliewerk; alleen zijn 
eigen aanleg en vaardigheid zal hier
bij een rol spelen. De tentoonstelling 
laat ons beide als aparte ambachten 
zien. 
De laatste twee 'Marokko'-zalen bren
gen ons in aanraking met de nog druk 
beoefende handweverij. In het kleine 
vertrek staat een wol-weefgetouw. Al 
dadelijk valt een groot verschil op met 
onze vroegere linnen-weefgetouwen. 
Deze laatste zijn zo hecht en sterk, 
zelfs lomp gebouwd, dat ze vrij in de 
weefkamer kunnen staan, zoals te zien 
is in het lösse hoes bij het Rijksmu- . 
seum Twente, waar het getouw vorig 
jaar geheel hersteld is en bedrijfsklaar 
gemaakt, zodat het thans weer een 
goed bestudeerbaar toestel is. Het 
Marokkaanse getouw maakt een rond
uit gammele indruk en is duidelijk be
doeld om in het betreffende vertrek 
vastgebouwd te worden. De materia-
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De wolwever aan zijn getouw 
(Foto Tropenmuseum, Amsterdam) 

len waaruit het bestaat, zijn natuurlijk 
anders, maar de opzet van beide ver
schilt in beginsel niet. Het toestel is 
tamelijk breed (doekbreedte 144 cm.), 
de doek- en ketting- of scheerboom 
zijn dus lang, en bovendien dun en 
vierkant in doorsnee. Er zijn vier kam
men, opgehangen aan zes koorden, 
die elk over een kleine, sierlijke, aan 
een balk hangende katrol lopen. Het 
riet hangt aan twee koorden. Geheel 
anders dus dan bij onze oude getou
wen, waarbij alles is gevat in stevig 
houtwerk en de kammen aan leren 
riemen hangen, die over een houten 
rol lopen. Het weefspoeltje, een echte 

'smietspoel', heeft ronde platte uitein
den, als de snavel van een eend. Het 
lange riet, waarvan ook twee voor
beelden zijn bevestigd tegen de ach
terwand van de vitrine in de laatste 
zaal, zou zó uit een Twents getouw 
kunnen zijn gehaald. 
Tenslotte belanden we bij een bro
kaatweverij. Hier een enorm getouw, 
in beginsel gelijk van opzet aan de 
eerder genoemde, maar verder houdt 
geen enkele vergelijking stand. Er zijn 
twee kettingbomen, voor twee ver
schillende kleuren garens. Deze pas
seren eerst vele tientallen hevels, be
diend door een weversknechtje, en 
vervolgens tien kammen, met de voe
ten bediend door de wever zelf. Bei
den (soms zijn er twee knechten) 
moeten precies op elkaar ingespeeld 
zijn, wil het buitengewoon ingewik
kelde en fraaie patroon foutloos te
voorschijn komen. Het eindprodukt, 
het kostbare brokaat, beneemt ons 
elke zucht en grond tot chauvinisme. 
Zulk handwerk is beslist het einde. 

H. Hagens 
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Bodemvondsten 

Gem. Tubbergen. Dank zij een melding van de 
heer W. F. Andersen werden twee Standvoet
bekers bekend bij de heer J . Beerling te Ol
denzaal. Deze bekers waren omstreeks 1957 
gevonden in een zandgroeve bij Vasse. Het is 
niet achterhaalbaar of de ongetwijfeld uit gra
ven afkomstige bekers als geassocieerde 
vondst moeten worden aangemerkt. 
Het eerste exemplaar, zonder voetje, is een 
zgn. zigzagbeker, waarbij de versiering afwis
selend bestaat uit twee rijen scheve spatelin
drukken in visgraatmotief (vier maal) en een 
zigzag band (drie maal). Hoogte: 18 cm. 
De tweede beker behoort tot het type 1e en 
bezit nauwelijks een voetje. De versiering be
staat uit zes rijen scheve spatelindrukken in 
één richting, alsmede spatelindrukjes op de 
rand. Hoogte: 12 cm. 
De beide slanke bekers tonen de versiering 
(met restjes witte specie, waarschijnlijk gips 
van de restauraties) tot op de bulkknik. Het 
aardewerk is roodachtig bruin en is met enig 
fijn steengruis verschraald. De bekers werden 
geschonken aan de Oudheidkamer Twente. 
Niet alleen door deze vondst, maar ook door 
meerdere (scherven van) visgraatbekers elders 
uit Twente, wordt de alleenvertegenwoordiging 
van de Standvoetbekercultuur door 1a bekers 
voor dit gebied achterhaald. Litt. : J. D. van der 
Waals en W. Glasbergen 1955, Beaker types 
and their distribution in the Netherlands, Pa
laeohistoria 4, zie pag. 14. 

R.O.B., Amersfoort/Rijksmuseum Twenthe, 
Enschede (A. D. Verllnde). 

Gem. Denekamp. Enige jaren geleden werd bij 
landbouwer Muntel te Lattrap door een van 
zijn varkens een vroeg-middeleeuws kogel
potje met verticale ribbels opgewoeld. Onlangs 
werd bij de bouw van een schuur ter plaatse 
deze vondst aangevuld met een groot f rag
ment van een op de draaischijf vervaardigd, 
Karolingisch kommetje met uitstaande rand 
van geel aardewerk. De verse breuken doen 
vermoeden, dat het kommetje gaaf aanwezig 
is geweest. Bedoelde potjes zullen tot één of 
verschillende graven hebben behoord, hoewel 
hiervoor ondanks plaatselijk schaven geen 
aanwijz ingen zijn gevonden. 
Direct westelijk van het erve was circa 10 jaar 
geleden een oppervlakkige ontgronding uitge
voerd, waarbij vele scherven waren gevonden, 

maar niet bewaard. Op dit terrein werden nu 
nog verweerde, vroeg-middeleeuwse kogel
potscherven aangetroffen, alsmede enige 
scherfjes iaat-Slegburg en blauwgrijs aarde· 
werk. Afgezien van de laatstgenoemde scherf
jes kunnen de vondsten de laatste resten ver
tegenwoordigen van een vroeg-Karolingische 
nederzetting met grafveldje. 

R.O.B., Amersfoort/Rijksmuseum Twenthe, 
Enschede (A. D. Verlinde). 

Gem. Den Ham. Vla de heer A. Geutbeek uit 
Dalfsen werd de vondst van de heer A. G. 
Kleinjan uit Den Ham bekend. Op een akker 
bij Den Ham-west, gelegen langs de Linder
beek, vond hij scherven uit de vroege en late 
Middeleeuwen. De eerste groep bestaat uit 
fragmenten van enige kommen en kogelpotten 
met weinig ontwikkelde rand. De tweede groep 
bestaat uit kogelpotfragmenten met ontwikkel
de rand en 1 hard gebakken wandscherf met 
metalige glans en versierd met ronde stem
pelindrukken ; verder werden aangetroffen 
scherven van Pingsdorf, Slegburg en 1 maal 
blauwgrijs aardewerk. 

R.O.B., Amersfoort/Rijksmuseum Twenthe, 
Enschede (A. D. Verlinde). 

Gem. Hardenberg. Onlangs vond de heer A. 
G. Kleinjan dicht langs de Vecht bij Dilleien 
een groep mesolithische vuursteen, waarbij 
een kernkrabbertje en een microlithisch spitsja 
genoemd kunnen worden. 

R.O.B., Amersfoort/RIJksmuseum Twenthe, 
Enschede (A. D. Vertinde). 

Gem. Vriezenveen. Dank zij de melding van de 
heer G. J . Eshuis werd de vondst van een 
'Flint Flachbeil' bekend. Deze was omstreeks 
1950 gevonden door wijlen de heer J. Niphuis 
in het Broek op een akkertje naast de Hollan
der Graven. De bijl van mokka bruine vuur
steen bezit een zwak klokvormige omtrek en 
een iets gewelfde, scherpe, ongebruikte snede. 
Van de nek ontbreekt circa lfz cm. De maten 
van de bijl bedragen ca. 100 x 47 x 21 mm. 

R.O.B., Amersfoort/Rijksmuseum Twenthe, 
Enschede (A. D. Verlinde). 

Gem. Wierden. De heer G. J . Eshuis vond on
langs bij de rondweg in aanleg rondom Wier
den enige prehistorische scherfjes, alsmede 
scherven van laat-middeleeuwse kogelpotten, 
Pingsdort en Slegburg aardewerk. Pingsdort 
aardewerk is tot op heden uit Twente slechts 
schaars bekend geworden. 

R.O.B., Amersfoort/Rijksmuseum Twenthe, 
Enschede (A. D. Verllnde). 
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Agenda 

TWENTSE WERKGEMEENSCHAP VOOR 
ARCHEOLOGIE EN HISTORIE 

Secr.: P. Hamer, Mercuriusstraat 110 
Hengelo (0) • tel. (05400) 1 17 93 

Excursies-programma voor 1972 
(wijzig ingen voorbehouden) 

12 aug. : Duitsland; kastelen, kloosters en wa
termolens in wijde omgeving van 
Bersenbrück. 

9 sept. : Duitsland ; op zoek naar kastelen in 
het gebied ten oosten en zuidoosten 
van Münster. 

7 okt. : Veiuwetocht: tussen Apeldoorn en 
Dieren (ruïne Nijenbeek te Voorst, 
misschien werkende papiermolen te 
Loenen, oliemolen te Eerbeek, zo 
mogelijk nog een bezoek aan Does
burg). 

STICHTING HISTORISCHE SOCin EIT 
ENSCHEDE-LONNEKER 

Osnabrückstraat 2, Enschede 

Voor de zomer 1972 zijn de volgende data 
vastgelegd : Excursies : zaterdag 26 augustus : 
Ootmarsum, Mander. 

Sociëteitsavenden en vergaderingen op vrij· 
dagavond : 22 sept. 1972, 27 okt., 24 nov., 22 
dec., 5 januari 1973, 2 febr., 2 maart, 6 april, 
4 mei. 

Suggesties en voorstellen betreffende de agen
da worden gaarne ingewacht bij het bestuur. 
Nadere aankondigingen volgen. 

giro 22.06.564, peningmeester S.H.S.E.L. 
B. W. ter Kuilestraat 231 , Enschede. 

Bijeenkomst: Huize Hölterhof, Enschede. 

MUSEUM PAL THEHUIS, 
MARKTSTRAAT 13, OLDENZAAL 

Van 9 juli t/m 27 augustus is te bezichtigen de 
tentoonstell ing Beeldverhaal van Oldenzaal. 
Het museum is geopend van dinsdag t.e.m. 
vrijdag van 1Q-12, 14-17 uur, op zaterdag en 
zondag van 14·17 uur. 

Rectificatie 

De in het vorige nummer aangekondigde ten· 
toonstelling van heidens lawaai tot carillon, 
in het Palthemuseum was reeds gehouden In 
1971 . 
Hiervoor onze excuses. Red. 

STICHTING HEEMKUNDE VOOR OOTMARSUM 
EN OMSTREKEN, 
STOBBENKAMP 13, OOTMARSUM: 

Museum en los Hoes zijn geopend van maan
dag t.e.m. vrijdag van 8-12 en 13.3Q-17.30 uur. 

TWENTS-GELDERS TEXTIELMUSEUM, 
- ESPOORTSTRAAT 182, ENSCHEDE: 

Het museum is geopend van dinsdag t.e.m. za
terdag van 1Q-12 en 14-17 uur, op zondag van 
14-17 uur. 

Hengelo In 1821 

De op de volgende twee pagina's afgebeelde 
kaart is verkrijgbaar bij Boekhandel v/h E. 
Broekhuis en Zn. N.V., Enschedesestraat 19, 
Hengelo en Verkeersbureau VW, Enschedese
straat 45, Hengelo. 
De prijs bedraagt f 7,50. Red. 
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GtHI wlllk bi/ du~ U.n ~~~~ torN ll~tklM'illl ""~· 
flli~ fh ked.,lfllll bUt Nll Ht11Jil/O 1111 JIJ} Dlfdtr OJflf blmf, 
UI dfiiU'Op Uil pool a.Ud NA:/fJ dtlt ..,..,.._,. dt IN/I~ 
bd011wllr1dlldlkli/k lllltiii~J'U. 

Dit WII'J ~oorMijll'llnkldilll OM lltl 1~6111111 -lll11101'0P 
t~blll11&'fll til foto'r bclrtnd w.u •cm dtu /Hifdttt. EtltPODI 
lktl dtr pa~~d~" wu rot lltt eind l'<llllh JtOr4t ,,",.,"Of 
tiiU!Wf!lÏiflt kw11m op tal ~411 a{bttldÜt&'flt ~oor. HltrdO()r 1111111 
ik In ttaat ~11'11 lrtt lthttl etn ntOitJt7vctlt ff 111111rt:n, dat"" 
lntld ~~t/t .,..,. lltt dQIP Îlf 1101tf~U.clrt. UitJ-dt ~•11 dt 
lltP""'' lltb ik t~lt lreuzr IIIOJU'It lftat~". Villilwit -tu ricllrirt~ 
IA: dit Htn~t/o zov mottr'll Zit11. Y1111 tt11 dt~l dtr btbowwiftl/1 
11/~fJ meer klrlllld, dit ~indt •ooral 1iin oon•lr UI dt 
rtratuJtri11Jtlf dir "nll l/J50 p/.,tii'Ondtll . Ht11Jtlo UI 18:11 
U11dt lt0611t'" lndwJtrU OP610tf .chtu!l '" awu 1101 fllll 
IPOOtl»ooltt. Htt ll'CiftOI murlf11d1 kort (1802/ttn ui{Jtlllfd~ 
tttttttltlll'. Htt Nntlll itlwa-11 bkt[bctrdlrtlijk ,,.billl, bidt 
ptriodt Nll I/JIJ- 1820 wudit~~tttdtW ttrus .. loptll, td.-".,. 
184111Ut2/J.f4. 

Me11 "'" dMI'bl/ ""'' a41111tl"'" dt1t de bebouwiltl ook -~"~~ .,I'Mlk""' 01t!k,...,.,. NtfllttriHJiitW tll'llkclttl Z:llldtn 
II'OO,.,.,komtll l i/tt. "-" 1ltclrt1 c11lrtlt p.11dt11 ûlwt boiiWÎII'-fl 
kk..11d, dtlllrt.tit bltjlu d#tt dtzt 111 1821 al ,..,t ''"" d~t~t "" 
ftiiW owd 11/11. Hoe 0114 Ik WV011pi1MII rcl/il wtfl mtll llltt, ftll 
ttrtte vtrMtldi"6 '""- m dt IJt teww. De kii'Ollrfltl ,.,. 
H.uc~tlo fit /811 -~ P"' IrtNip ttUtr ,." Jrtt ""'zo rttorc.lut,p 
Htdl Hf11 .. lo. Htt Hwb _, """''ld '" renll1lt11. De '-11dbouw 
•er~ehtfr• t•n 1obcr /~tkOirltn, '"er -rd ,Z"du "" budttldtn 
hi4UIIIdwltrlt btdr•u.", 

ht 1121 hffll Ht".,Jo ""' .,...., rittd1 kort,. • ..,.",.rd, ltooflw• 
pht(f11, til dit zou htt belitl '"' "" OIIUNirtlvdttftrwtk 
"""'den. ltltlkt in~knd dltop He".,Jo J0111tt6M, &o11 "''" 
toen no1n1tt ~errnotdttt. 
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EtrttfDWilrrUnttl 1 Dt '·•· Kolu-bledtll. 

z Dt '·•· r~r Hontu·bi«UII. 
Drltlltrktk 

1 Htt .,0/dt Btrtlld nu Hor.tt11lt11U". Yoordllt dt 

Tt11111 
Dooptlfl.tllrlt ktrll (1192} Wfrd ,.&owwd, _d,,. Îll dit 
,lndt 1odlflk111~ Ulfllttkolftlttll .. ltOifldU. Het II11U 
._rd "'' l11t1Ut t.woo11d door Frwdtrl•• rtr Ho rit. 

Ttf6ttUtrllat 4 Paftd-'!rlt Wll.ttUINII'L Jo'nHpr_ll.rdtdtMfl~ntrt/ 
,..,. ,..". C•te ''""ild. tlt1111 d,_th.cltttrl/..,. R.."."r. 

Fttutlpwi}t Htt p .. d dittHrt JnY~tOilrltlflk adt tlt HIJ te "''ft Nlt M 
11tttf1Wtt. 

Mtrllt ' LDI"""'' ,J)esw .. t': Nrw/ 1802 -'*• ltl~r• 
,~_.,.".."". "twtftlu, ,.,". lrnrr rit""'""" • 
kKiril:lrtqtl'rt1 tf/1 tlfWII6tbt1111Wt/f (z:" 110. 12). .,.,..,"..,,.,..,. 

• Htt rao~ a#., 'r Ntwt/f", "'"'Oildtll/lr tÎifd 17t of 

,.,,,.""., llqllf 1411' en.w ,.&owwd. 

7 ,.""d _. de /'atorW1rr.t, .Ut Mt &.t1tt kwocutd ..,,., 

IJcW#:I,..,IJo,.t door dl /1111. Stot-Mid; hrdlltttrdf rtfWIOtdlllifk wit dt 
J/Jt ttww: lrttp•d-1'11 llt/11111 l968cfrtbrol.tt1l. 

Dt wq lt., Ol·lt··' 8 Dt '""~",.. WOftllll..,. detkttr M•n.• hol, d;. o•UIIltb 
17]0 fit Ht~~~tlo k-111, '" Hllr~~ttt rit tfnlf dokter Ur 
diJt plilllll -.wrd. H•t ...., ook N11 ., ",.u Joo"-

Btntlttl~~ttrltl'ffl f•~~tl&l (lltl Jk.lll!t He,..,lo Htfilrh, 
Dit pPd ,.,,.., •• ,,.td,., 1tutotltl",. ... 41. 

De -• ,.,. e,.,~ltede • Htt l.S. ptJIId 1710IItll:&I01&. O.dHfttltJIIltt dl .:ltttrbO*W 
op,.llokkllf 11ft,,..,.,,. die -t'*6~~tlt#6 •lirt ~•" H111tr Ht".,ID 
(tic no. }I).Htl pMddlltttrl H",.o.dtl1Ji11ltdt J1tNu•, 
l'ltt dnl ~- dt .e.ll,.rbolll• bl,tlt lik •••· 
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0 l>ttl du bu/ttntr..:lttu ,.,. lttt H11i.l Htff.ltlo. 

1 De N~d. Hti'YOrMdt l'utorle. 

1 Htt rrntt lfltfl!tenl'thuû ~~~~~ Htnplo. Etn ~btluwt~ Hl! 
pi'". j biJ J Mtltr, /IIIIOIIdtndt ttll NIJ«<tr/ot../, 
UHfllllf,.,.fok•l, totkt "" rrn hlrfllok. 

J 0. tlorputltool. Hr.-lo lvd f'ttds "."./1601 ru tiftll 
~riooL 

4 WoOIIIIIIli,JtbCIIIwdfll /1-10. Htt WG1 lttt.IJIIt tfctl'ldOM 
"" 6tûdutltk (tt'lll'11 Mlllll). Htt -rd omstf'ttkl 1927 
ttsloopt. 

J tt'O<MIIIItr .,.,,.,.,. htt adt k1Jtdttltt dicnlf ltttft ftd•n 
fiY SJ'f1410fll Ut Ht~lo. Pa /11 I 818 kntf dt joodw 
ICMttllfttll!df!lnsy~ llll'nrh .,.",",.~, /li.,.ktlf,.lll. 

d Htt Pillid IA"'f!IITMII JJ, Hl!tr bt~ttd •ll "., pfllld 
,.t.".booy ... Htt ltl'tdtdttUjk ,eiHJuwd op ,,.furMn, dit. 
HtJrOOtldtllfl-•fkD'"''" tlln uit dt llotUptl {11t no. J4}. 
Dit p.fld Mtft ."Otlltr dit.nst pdlltln 11Lr lltrbt'l. 

1 Bouw.llulJ '•nllrr Hwi.l Ht1fldo. Dnt blu{Mtt tt/I dttl 
lkl'f'tlclr.ttiiiOtl916liltllolldtll.llldlll/1111r-rdlttt 
tr"...bt do.". th Hu. wuif un~kodtt u lttt 1t11û tnloopt, 

8 HwU tt Ht,.,elo. Htt wordt ott4trdt:t n~~rm ilt 1457'0(}If 
llllttnt l'tltOifNd, Htt oor~p10nUii/U llwi.l-rd i1t 1J96 
'!IMIIOIII, • .,.. -rdltltpalllt 16Jj wttropttbOfl.wdtll 
.,.,,"...,d. r,,.".ot;ûlifk y Jwr Hwi.ll" lltt .,"" .t"-''l'rt ckr 
Ilt ,..,.., •nbowwd totdit f'tdttlloc.t;,. b""'-""· Stt"'" 
dit bi/ dt:t '"bouwilfl •ril kwM!tlt :/jrt totn wamchi/~tl/lk 
,."_,l, 11111. {Hifldtl!/10, 9 '" J2. 

Op 19 ~111610 -rd Mt Hwls Mtt dt Jn11!dflll ~trlocht, 
..",.,1111 '"' H11is (tUt rhlb ti'J PrfY/1./ltlt wa} wrrd Jtlirwpt. 

/9 0.. "'olu Uil th No/tltlfF•t. Dt:t MO~I!I -itlt op 
4 dttt".btr 1714 ~. dotll -rd _" op~b-~&~d tn b'"{ 
f'r lot J8601tMIJ. IJa•lltlltt{lofUt MOff'll '"'' tol/i/2} 
Ur'Wttntlo~st..u~. 

10 H111llt1111 d• Noltllltrflllt. Hu lotltltt WIU Ir.ier ttn 1mtdtrij 
lllft"'tÎifl""'· Artrtdi(Srrudskwum'lt). 
Hit ll11i.l dotum. ~ti'JJlotdtlijk 111it dt /St ttiiW, lttl -rd 
~t•luoptilr 1911. 

2/ Htt huis WaiTÎII op 21ftllllllllll 1701 Wo//(f lflt C11.t1 Wltd 
pboNII. Hl/ wrd &.rer ;c" d" trOftdltrrtn 'cut d• 
lft~t~tlouiNiwsUfl. 

12 De tûtritt•ril"'" S111Hrt111 ''" Winktl. Hij - i11 I 788 tt 
1\lbbtf~JII 6f'bo"'lf til t>e/f'Adt /lt • ttflft ht/{t Wl/1 oft 

IlOfiJt fftlw lrltt zljlt btdrf/1 ufl: ltij -rd ltttr door lijJII 
roOft Sttplw!JIIItl opp'IO~d. 

JJ Hotd ,,lH Zo.tt': H~r rond op JO j1111i JIJ2 dt ltillorlfdlt 
ont/lllO<tilll pl•u ,..,. W/Uf'M clt Clf'rcq '" Thom&J AflliW0/111, 
dff' llt I btfÎI! I'Ormdt roor dt Twmtlt ttxtlf'lind11.1tr1t. 

2# l.DfiMdl • .S•po~"; dnt lwd ilr dW dqrrt "" tWWn 
WtrtJ,o11-rl/. 

2J Dt l'llin l'M dt {•M. lt't~lk11tt, die Ut lttt btlin dtT /tlrtlt 
rtllil ~•" df' rorfle tf'IIW door dt '''"""" wtrd .,,.,.kocltt 
r100r dt bouw,.,. hfl Gtmttlltt"wll, 

:16 Woon,ltt~if Mtl .,klopptltiiiiLr"-"bOIII&I, Bil dt rloop """ 
dfr ~M~td U. J9J7 bltdd11tlwtllullwlt 1669di11Urdf'. 

27 0.. SoldDttllbmp of Scllutttnlt.lftp, wa.r ••rr•foktobtr 
/8/J dt Jr!ltUtttrlf Z/111 otftnirtl'etl 11/f'/d . 

28 Dt Vt/dblttk., 

29 Bral!dJrar!hl. 

JO o~ lAmbtrtwJkf'rk. De u Wfrd ltbouwd /JII I 79J, '" ltWijd 
daor bpt{QQII LfiiiWNI!.tiwr Gdrrtk 111 I 796. 0flf' ktrl-rd 
;,. 1888 pt/oopt, d•m• w~trd i11. Ml/11'1 I 869 dt """ '"'" 
pltfd 'oor clt rtftn woordif't LtMbtrtwJktrl. Dllt t.trk 
-rd Op 19 ~/i /890 ill ~bn4/k ~I'IOMt/1.. 

1 J De Dooptpzl~tdt ktrl, ~bowwd IJII I 192. R.nd1 lttld "''" 
J111d1 1109 "" llui.l..,. c1t Brittktlrut, "" lltr ttt 
Honttlthllil (;it no. 11 tot ~'lll.dtrpl4/l.tt plttd. 

J2 Htt 1.1. pand .,S1ti/dt11': 81/ d•lioop rtll dit pa11d IA 
jwllf 1968, "-"' ttn bo~ te ruottclt(jll lillift Jut f-11~ 
.,1128 d'" 6 '"art': Df'lt IH1t1f m.talt• dltl uit 1411 dt 
tHNtpronktUjb WOOip'H!l 

JJ Tllitrtt.lbnft. Voor lttt '""' 'H!I'7fttld ill JJI7 tb .,dt &nq~ 
toHt~tttlo'~ 

J# Kapt/~~~~~ lltt 1/ui.l H~ff.lf'IO. Dut bri wtrd r100r lttt trrtt 
rtrMt/d ;,. ll•t btlilf IUr Uit rtNW, tint .... ., ooi.,.,. dt 
H. LIZM~rtwsttwljd. '" dt ""''' lttlft "'" dr J7t ,..,.., 
wtrd dt ktrk Qfln dt HurorMdt '""""" IOtftWttun, dtrt 
Mtft lttt ttboww tor plM. 1818/n Jtbftlil ttMd. 
Do11rna Iertri dt pmttntt dr ~tcii/U;inl Ofltf "'" nlruw 
JOdsltllll 111111 dt Drldtntrst,..tll "" lltt lttt bov-•11~ 
lrtrJ:IfboNWIIoptn. 

JJ Hotel "Ik H11111tMII*I1t". 
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De naam Enschede . 

Naar aanleiding van het artikel van de 
heer B. J. Hekket, 'De namen der 
Twentse marken' in " t lnschrien' april 
'72 zij het mij vergund enkele opmer
kingen te maken. 
Hij schrijft namelijk, dat de naam En
schede niets met 'grens' te maken 
kan hebben, omdat die grens toen niet 
bestond. 
Hij geeft wel niet nadrukkelijk aan, 
wanneer 'toen' gedateerd moet wor
den, maar wel, dat de naam voor het 
eerst in 1119 gebruikt wordt. 
Ik zou nu durven beweren, dat de 
grens ter hoogte van Enschede al be
staat vanaf ca. 800! 
Vanuit Utrecht zendt Gregorius in het 
midden van de Be eeuw Lebuinus naar 
de oostelijke grenzen van het Utrecht
se diocees, de Yssel en het is alge
meen bekend, dat Lebuinus over de 
Yssel in Deventer een eerste Christe
lijke kerk stichtte, die weliswaar weer 
in 772 verwoest is door de Saksen, 
maar na de overwinningen van Karel 
de Grote op de Saksen herbouwd 
werd. Van daaruit werd de christja
nisering in oostelijke richting voortge
zet en ± 800 de tegenwoordige oost
grens bereikt, waarbij met name de 
naam van Marcellinus genoemd mag 
worden, een van de medewerkers van 
Lebuinus. Toen na de definitieve on
derwerping van de Saksen door Karel 
de Grote ± 800 de christianisering 
van de Saksen 'groots' werd aange
pakt met de stichting van onder 
andere de bisdommen Munster, Os
nabrück en Bremen, van waaruit de 
christianisering van de onderworpen 
Saksen krachtig (en zeker niet zonder 
geweld) werd aangepakt, was het Jo-

g isch, dat Twente bleef behoren tot 
het bisdom Utrecht, van waaru it het 
uiteindelijk gechristianiseerd werd. 
In de geschiedenis van Overijssel (uit
gave Kluwer 1910) schrijft Post (blz. 
106) dan ook: 'Beide gebieden, het 
noordelijk in Groningen en het zuide
lijk, de Achterhoek, werden daarom 
later bij Munster gevoegd, terwijl 
Overijssel kerkelijk tot Utrecht bleef 
behoren. Is dit niet een teken dat 
Utrechtse missionarissen de christiai
sering na Lebuinus' dood voortzetten 
en voltooiden '. 
Hiermee hoop ik te hebben bewezen, 
dat omstreeks 800 althans kerkelijk de 
grenzen bij Enschede hebben gelegen. 
Wereldlijk is het moeilijker te bewij
zen, ter Kuile schrijft in het boven 
reeds aangehaalde boek 'De Ge
schiedenis van Overijssel ' op blz. 69: 
'Alle auteurs zijn het erover eens, dat 
in het laatste van de elfde eeuw de 
vorming van het wereldlijk gebied der 
bisschoppen is afgesloten ; dit geldt 
zowel voor Neder- als Oversticht en 
dus ook voor Overijssel '. 
De belangstellende lezer mag ik de 
daarop volgende bladzijden ter lezing 
aanbevelen, maar één ding komt er 
toch dacht ik wel naar voren, dat de 
grens tussen 2 bisdommen toen niet 
uitsluitend een kerkelijke was maar 
ook staatkundige consequenties had 
en dat zeker in 't midden van de elfde 
eeuw Twente met als hoofdstad Ol
denzaal ook staatkundig onder 't bis
dom Utrecht viel. 
Uit de aard heb ik met dit stukje niet 
iets wi llen zeggen over de herkomst 
van de naam Enschede. 

B. H. A. te Lintera 

Naschrift. 
Bovenstaande reactie van de heer Te 
Lintelo zullen wij gaarne aan de heer 
Hekket voorleggen. Doordat hij met 
vakantie is, kan hij nu nog geen weer
woord geven. Op één opmerking wil-
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Canonicken, 
Chanoinessen en 
Canonekesijen 

De afzwering van Philips 11 in 1581 
had de Staten van Overijssel, die van 
toen aan in diens rechten traden, 
eigenaar gemaakt van de talrijke do
meingoederen. Toen Ridderschap en 
Steden in 1611 het besluit namen, de 
kloosters en andere geestelijke instel
lingen te seculariseren, betekende dit 
een enorme 'bezits'-vermeerdering. 
Uiteraard kon hiervan eerst na de 
Vrede van Munster in 1648 ten volle 
profijt worden getrokken. De inkom
sten uit de goederen der vroegere 
kloosters werden op verschillende wij
zen besteed en de goederen werden 
eveneens verschillend beheerd. 
De bezittingen van de voormalige 
kloosters te Albergen en Sibculo wa
ren samen ondergebracht in één rent
ambt, beheerd door een rentmeester. 
Hoewel in de loop der jaren steeds 
weer erven en landerijen verkocht 
werden, blijkt toch uit de Rekeningen 
van F. A. van lttersum tot de Ooster
hof, die in de jaren 1759-1784 rent
meester was 1), dat de inkomsten vol-

len wij gaarne van redaktiezijde een 
opmerking plaatsen. De heer Te Lin
telo stelt, dat Oldenzaal de hoofdstad 
van Twente zou zijn geweest. Het lijkt 
ons buiten twijfel, dat Oldenzaal · ze
ker in geestelijk opzicht de voornaam
ste stad van Twente is geweest. In we
reldlijk opzicht komt het ons voor, 
dat Goor misschien in de vroegste 
tijden aanspraak heeft kunnen maken 
op de titel hoofdstad van Twente. Zie 
hiervoor onder meer het in 1970 ver
schenen boekwerk 'Geschiedenis van 
Overijssel, pag. 70, tweede kolom. 

Red. 

doende waren om de schoolmeesters, 
kosters, predikanten en predikants
weduwen hun jaarlijkse tractementen 
te betalen, en dan nog over te houden 
ook. 
Een dossier in het oud-archief van de 
Oudheidkamer Twente te Enschede2) 
licht ons in over het gebruik van de 
gelden van de vroegere kloosters (we 
noemen alleen de Twentse) te Olden
zaal en Almelo, het Stift Weerselo en 
het Capittel te Oldenzaal, en wel over 
de jaren 1772-1780. Het dossier is een 
19e-eeuws handschrift van iemand, die 
kennelijk een overzicht heeft willen 
samenstellen, of een studie maken, 
van de Overijsselse kloostergoederen 
en het gebruik ervan. De lijsten om
vatten de periode 1772-1795 maar zijn 
niet verder ingevuld dan 1780. Er blijkt 
uit, dat naast het klooster te Weerse
lo, dat reeds in het begin der 16e eeuw 
was omgezet in een vrij wereldlijk 
adellijk jufferenstift, ook de kloosters 
Almelo en Oldenzaal en het Capittel 
te Oldenzaal stiften zijn geworden. 
Met dien verstande, dat er natuurlijk 
niet, zoals te Weerselo, van stiftshui
zen e.d. sprake is. maar slechts, dat 
leden van de Overijsselse adel in
komsten, canonekesijen of preben
den genoemd, uit de goederen konden 
genieten. Overigens werd in 1755 bij 
resolutie van Ridderschap en Steden 
bepaald, dat ook 'een gepensioneerd 
Capitain soude kunnen werden ge
beneficeert met een Cannonekesij '. 
Elk jaar trad een nieuw adell ijk drie
manschap op als 'Commissie tot de 
Administratie des Ridderschaps Goe
deren'. Bij de toekenning van de pre
benden hield een rekening met de 
vroegere status der v.m. kloosters: 
tot Weerselo en Almelo werden alleen 
vrouwen toegelaten, chanoinessen ge
noemd, tot de beide instellingen te OI-

1) Archivalia Oudheidkamer Riessen, Rijssen. 
2) Archieven O.H.K., Enschede (zonder num
mer) 
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denzaal alleen mannen, aangeduid 
als canonicken. Bovendien werd nog 
in de jaren-1770 besloten, weduwen 
van leden van de Ridderschap ieder 
I 300 jaarlijks uit te keren. Een totaal
bedrag per jaar van 1 551 werd uitbe
taald aan de 'Heeren Gecommitteert 
tot de Rekeninge' en zo waren er nog 
enkele betalingen meer. Voor elk der 
stiften was een maximum aantal leden 
gesteld; zo lezen we: Capittel van 01-
densael trekken, als se voltallig sijn 
vijffentwintig 

9 ieder 
12 
4 120 nu 

25 

300.-.- 2700.-.-
200.-.- 2400.-.-
150 600.-.-

5700.-.-

in t Cooster van Oldensael trekken als 
se voltallig sijn seven 
Een van 250 nu 
Twee van 175 nu 
Vier a 100 nu 

300 300.-.-
200 400.-.-
150 600.-.-

1300.-.

Volgens resolutie van den 11 April 
1738 Gerhard Bartold Sloet van Cao
nevelt een Paije van 150.-.-

in t Stift Weerselo trekken als se vol
tallig sijn, sestien 
drie à 275.-.-
een à 250.-.-
vier à 200.-.-
vier à 150.-.- nu 
vier à 100.-.- nu 

sestien 

825.-.-
250.-.-
800.-.-

175.-.- 700.-.-
150.-.- 600.-.-

3175.-.-

in t Clooster van Almelo trekken als 
se voltallig sijn, sestien 
vijf à 210.-.- nu 250.-.- 1250.-.-
drie à 150.-.- nu 175.-.- 525.-.-
agt à 140.-.- nu 150.-.- 1200.-.-

sestien 2975.-.

De lijsten van de leden geven we in 
een aparte bijlage weer. 
Van Weerselo wordt nog een extra 

mededeling gedaan over de preben
den van de drie oudste dames: 

Weerselo 
Eerst een abtdij van Benedictiner mon
niken. Naderhand een Priorij van de 
selve order van nonnen. 
De Huijshoudende Prebende van de 
drie oudste Chanoinessen van Weer
selo soude volgens de opgave van de 
Griffier Putman bestaan in dit volgen
de 
18 mudde rogge 
18 mudde gerste 
9 mudde Boekweite 

15 Pagt verkens 
54 Gansen 
54 schepels haver 
De Bloed Tiende uijt eenige Goederen 
De Thiende uijt Freerkink 
De Landhure van de volgende Lande
rijen 
1 De Ravenkamp, 2 De Hoogekamp, 
3 de Legenkamp, 4 de Sloote mate, 
5 Het kleijne madeken, 6 de bleke 
Mate 
15 schapen 
18 1b boter 
300 Eijeren 
en eenige Renten in Gelde. 

Van het klooster Almelo wordt zelfs 
een korte geschiedenis gegeven: 
'Het Clooster van Almelo, een vrou
wen Clooster int jaer 1471 door Goos
wijn Bisschop van Hierapolis ingewijd 
op de naem van St. Catharina, en 
volgde den derden regel van St. Fran
ciscus, maer in t jaar 1665 den Heer 
van Almelo toegeëigend sijnde, is t 
selve afgebroken, en van de steeoen 
een paerdestal en koetshuis getim
mert na bij t Huis te Almelo. Nadat de 
28 toe nog over sijnde nonnen door 
d' Overijsselse Ridderschap met 12000 
Guldens uit t Landschap versooden 
waren'. 
Hierbij tekenen we aan, dat in 1471 
niet het klooster werd gewijd, maar de 
kapel. Het klooster zelf was ontstaan 



Oudheidkamer Twente
47 

Gedenksteen. Huis Verwolde, Laren (Gld.) 

tegen 1400. In 1407 werd het overge
plaatst naar de 'Oide Weme', door de 
pastoor van Almelo aan de zusters 
geschonken.3) De Heer van Almelo 
had zich aan het secularisatiebesluit 
van 1611 nooit gestoord, hoeveel aan
drang er ook op hem was uitgeoefend. 
Of het nu was uit godsdienstige ver
draagzaamheid of om er op deze wijze 
blijk van te geven dat hij zich soeve
rein voelde in zijn Heerlijkheid Alme
lo .... ? In elk geval heeft hij het niet 
langer kunnen volhouden dan tot 1665. 
In 1795 was het met de adellijke rech
ten gedaan. Een van de eerste maat
regelen, die de 'Representanten des 
Volks van Overijssel' namen, was de 
afschaffing van alle heerlijke rechten 
en privileges. De voormalige geeste
lijke goederen werden gewone do
meingoederen. In 1810 werd een 
SPECIFIEKE LIJST DER DOMEINEN 
gepubliceerd4), waarin als eerste een 
opsomming van BOUWHOEVEN EN 
LANDERIJEN, en verder een van TIEN
DEN, UITGANGEN &c. Deze geeft ons 
een goede indruk van de rijkdom der 
bovengenoemde instellingen. Zo ver
meldt de eerste lijst: 
onder het Kapittel Oldenzaal 17 per
celen, waarvan 11 erven; onder het 
klooster Oldenzaal 17 percelen, waar-

van 14 erven; onder het Stift Weerselo 
61 percelen, waarvan 56 hele en 2 
halve erven; onder het klooster Alme
lo 12 percelen, alle erven. 
Toch is met 1795 de geschiedenis van 
het 'Stift' Almelo niet helemaal afge
lopen. Nog in 1890 nl. stierf een Cha
noinesse van Almelo (de laatste?). 
Een hardstenen gedenkplaat te harer 
nagedachtenis is aangebracht in haar 
geboortehuis, het Huis Verwolde bij 
Laren (Gid). Het opschrift luidt: 

TER GEDACHTENIS AAN JONK
VROUWE SOPHIA JULIANA 

BARONESSE VAN DER BORCH TOT 
VERWOLDE CHANOINESSE VAN 

ALMELO, GEBOREN TE VERWOLDE 
15 OCT. 1793, GESTORVEN ALDAAR 

17 FEBR. 1890 

Mogelijk is direct na haar geboorte 
een plaats in de rij der Almelose 
chanoinessen voor haar ingeruimd en 
is ze haar leven lang deze titel blijven 
voeren. De steen is in elk geval wel 
een laatste herinnering aan het stukje 
'verleden' waarvan het bovenstaande 
een, uiteraard onvolledige, schets 
geeft. H. Hagens 

3} G. J. ter Kuile, De opkomst van Almelo en 
Omgeving; 2e dr. pag. 80. 
4l Archieven O.H.K., Enschede, T-035 
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Lijste van betaling der Canonleken in t Capittel van Oldensael 

Benoemd Algegeen Quartleren Canonleken in t Cap. v. Oldensael 
den 

1731 

1733 

1742 

1746 

1752 

24 maert 
1755 

17 Nov. 
1757 

18 Oct. 
1760 

17 Sept. 
1764 

8 Oct. 
1768 
benoemt 

Ob. 31 Oct. 
1779 

Sloet/Haersolte/ 
Bedandes/Haersolte 

Haersolte/Rhemen/ 
lttersum/Kreinck 

1776 18 Meij Bentinck!du Tertref 
getr. met Haer- Bentinck!Haersolte 
solte van IJrst 

14 Dec. 1775 
getr. met 
lsselmuden tot 
Rolleeale 
1777 15 April 
getrout met 
Schimmel
panninek 

10 Maert 1779 
entlanger 
geworden 

1778 20 Oct. 
getr. met de 
Ra et 
den 9 Jul. 1780 
getr. met 
Schimmelpen
ninek v. der 
Oye 

t laeste jaer 

Gansn. gt T/Mulert/ 
.... . ./Stoet 

Vos v. Steenw./lsselmuden/ 
Tuijl v. Seroosk./Essen 

Pallant/Haersolte/ 
Pallant/Haersolte 

lsselmuden/Haersolte/ 
Essen/Dedem 

Rechteren/Rechteren/ 
Limpurg/lsenburg 

Gansn. gt Tengn./Haersolte/ 
Hambroeck/Dedem 

Dedem/Sioet/ 
Zuilen v. Nijv./Haersolte 
Coeverden/Raesfelt/ 
Lennip/Uterwick 

Rhemen/Sioet/ 
Broeckhuisen/Echten 

Raesfeit/Haersolte/ 
Uterwijck!Rechteren 

Hemert/Gansn. gt Tengn./ 
Blanckvoort/Bianckvoort 

Mulert/Mulert/ 
Keppei/Mulert 
Voerst/Rechteren/ 
Raesfelt/Castel 
Voerst/lttersum/ 
Raesfelt/Du Fachet 

Coeverden/Raesfelt/ 
Coeverden/Uterwljck 

Gansn. gt Tengn./Hambroeck/ 
Gansn. gt Tengn./Bentinck 

Haersolte/Capelle/ 
Dedem/Lijnden 

Sloet/Dedemi 
t::chten/Rechteren 

Evert Jacob Sloet van t Warmalo 

Robbert van Haersolte 

Volkier Rudolph Bentinck van 
Schoonheten 

Derck Boldewijk Hidde Gansneb 
genaemt Tengnagel van Oldenhof 

Joan Aren! de Vos van Steenwiek van 
Nijerwal 

Adolph Warner van Pallant van Eerde 

Roelof Hendrick van lsselmuden van 
Paeslo 
Frederick Reinhart Berehart Rudolph 
van Rechteren tot Rechteren 

Allart Jan Gensneb gent. Tangnagel 
van Bonkenhave 

Alexander van Dedem van Vosbergen 

Christoffer Daniel van eoeverden van 
den Doorn 

Wilt Gerard Johan van Rhemen van 
Rhemenshuisen. 't laest 

Derck Joachim Willam Jan van Raasfeit 
van Eisen 
Daniel Adolph van Hemert van 
Kritenberg 
Coenraet Jan Mulert van Backenhagen 

Christoffel Casimir Adolph van Voerst 
van Bergenthem 
Christoffer Handriek Gerrit van Voerst 
van Averbergen 

Arent Daniel van eoeverden tot 
Wegdam 

Robbert Hendrik Gansneb genaemt 
Tangnagel tot Bonkenhave 

Alexander Handriek Adolph Care! van 
Haersolte tot Staverden 

Coenraet Willem Sloet tot Twee Nljen
huisen 
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Lijste van betaling der Canonicken in t Capittel van Oldensael 

Benoemd Afgegaan Quartleren Canonleken in t Cap. v. Oldensael 
den 

2 apr. 
1772 

8 apri. 
1774 

8 Sept. 
1777 

23 Oct. 
1780 

Obiit den 28 
Sept. 1779 

Obiit den 11 
Maij 1777 

Frijdag/Dedem/ 
Sloet/Haersolte 

Voerst/Dedemi 
lttersum/Ysselmuden 

Coeverden/Echten/ 
Lennep/Dedem 

Sloet/Barre van Amerongen/ 
Haersolte/Schimmelpenninck 

Heeckeren/Rechteren/ 
Lintelo/Haersolte 

Dedem/Sioet/ 
RechtereniS loet 

Dedem!Vos v. Steenwickl 
lsselmuden/lsselmuden 

Sloet/Rhemen/ 
Heekeren/Sioei 

Lucas Geerlich van Frijdag 

Florus Eleonardus van Voerst tot den 
Bargel 

Jan van eoeverden tot Rande 

Jan Albert Sleet tot Warmalo 

Adolph Jacob Henriek Christiaen Carel 
van Heeckeren tot Overlaar 

Antonij Boldewijn Gijsbart van Dedem 
tot de Hachmole 

Willam Jan van Dedem van de 
Rolleeale 

Robbert Evert Adolph Jacob Sloet tot 
Diepenbraeek 

Hoevei/Sioet/ Diderick van Hoevel tot Nijenhuis 
Borre van Amerongen/Lintelo 

Pallant/Schimmelp. v. d. Oije/ Adolph Werner van Pallant tot Beerse 
Haarsolte/Wijnbergen 

Coeverden/Echten/ Daniel Ernst van eoeverden tot Rande 
Lennip/Dedem 

Lijsta van de betalinge der Canonleken in t Ciaoster van Oldensael 

Benoemd Afgegaan 
den 

1746 

1749 

8 Oct. 
1768 
2 April 
1772 

8 April 
1774 

23 Oct. 
1780 

den 15 Aug. 
1780 getrout 
met Voeth 

Quartieren 

Bentinck!Dedem! 
ter Bruggen/Haersolie 

Vos v. Steenw./lsselmuden/ 
Tuil v. Seroosk./Essen 

Rechteren!Voerst/ 
Castell/ittersum 

Sloet/Dedemi 
Echten/Rechteren 

Coeverden/Raesfelt/ 
Coeverden/Uterwijck 

lsselmuden/Haersolte/ 
Essen/Dedem 

Sloet/Rhemen/ 
Heckeren/Broeckhuisen 

Hoevel/Si eet/ 
Barre van Amer./Lintelo 

Heeckeren/Rechteren/ 
Lintelo/Haersolte 

Canonleken 

Coenraet Willem Bentinck van Witten
stein 

Godart Willem de Vos van Steenwijck 
van Nijerwal 

Frederick Hendrick van Rechteren tot 
Mennlgeshave 

Antonij Sloet tot Twee-Nijenhuisen 

Wolter Reind Hendrik Arnold van 
eoeverden tot Weghdam 

Johannes Anthonij Zwier van IJssel
muiden van Paeslo 't laesie 

Robbert Evert Adolph Jacob Sloet tot 
Diepenbroek 

Diderick van Hoevel tot Nijenhuls 

Ad Johan Ladewijk Chrisliaan Gerhard 
van Heeckeren tot Overlaar 
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Lijste van betalinge in t Stift Weerselo 

Benoemd Afgegaen Quartleren 
den 

1709 Bellinckhave/ .. ..... .! 
.. .... . ./ .. ..... . 

1725 Bentinck/Welvelde/ 
Brackel/lttersum 

1728 Pallant/Dedem/ 
Pallant/Echten 

obiit den Schaep/Heeckeren/ 
21 Sept. 1n6 .... . .. ./Keppel 

1742 HoevelliS loet/ 
Borre v. Amer./Lintelo 

1749 Frijdag/Dedem/ 
Sloet/Haersolte 

1752 Voerst/Rechteren/ 
Raesfelt/eastell 

17 Nov. Blanckvoort/Haersolte/ 
1757 Schimmelpenn./Dedem 

18 Oct. Raesfelt/Haersholte/ 
1762 Uterwijck/Rechteren 

eoeverden/Raesfelt/ 
Lennep/Uterwljck 

29 Aug. Hemert!Bentinck/ 
1n9 Blanckvoort/Welvelde 

11 Sept. a Jun. 1778 Voerst/Haersolte/ 
1769 getrout met Rechteren/Hamert 

Spa en 
Heiden/Riedeself 
Hompesch/ .. . ... •. 

8 Oei. eoeverden/Raesfelt/ 
1768 eoeverden/Uterwijck 

Bentinck/Du Tertref 
Bentinck/Haersolte 

2 April Rechteren/Voerst/ 
1772 eastell/lttersum 

14 Aug. eoeverden/Echten/ 
1n1 eoeverden/Dedem 

27 Oct. Obiit den 27 Sloet/Rhemen/ 
1778 April 1780 Heeckeren/Broeckhuisen 
23 Oct. Rechteren/Bianckvoort/ 
1780 Haersolte/Haersolte 

Chanolnessen In Weerselo 

Swana Anna van Bellinckhave van 
Bellinckhof 

Henrielia Bentinck van Bevervoerde 

Anna Elisabath van Pallant van Zulhem 

Jacoba eharlotta Theodora Schaep van 
Winsheim 
Agnes lsabella van Hoevel van 
Nijenhuis 
Agnes Willemina Frederica van Frijdag 

Margareta Florentina van Voerst van 
Bergenthelm 

Elisabath Maria Slanekvoort van 
Benthuis 

Agnes Willemina Johanna Sophia van 
Raastelt tot Eisen 
Jurriana eunera Roderica van eoever
den van den Doorn 

Adolphina Philippina van Hamert 

Sophia Phillppina van Voerst tot 
Bergentheim junior 

Willemina eharlotta Dorothea van 
Heiden Hompesch 
Jacoba Henrielia Wilhelmina van 
eoeverden tot Wegdam 

Maria Willemina Bentinck van 
Schoonheten 

Sara Phllippina eharlotta van Rechteren 
tot Mennigeshave 

Gerardina Woltera van eoeverden van 
Rande 

Geertruit Anna Judith Sloet tot 
Diepenbraeek 
Joahanna Louise van Rechteren tot 
Borchbeuningen 
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Lijsta van de betalingen in t Clooster van Almelo 

Benoemd Afgegaan Quartleren 
den 

1714 

1726 

1749 

1752 

21 Maert 
1755 

17 Nov. 
1757 

16 Oct. 
1760 

6 Oct. 
1766 

2 April 
1772 

Ob. 17 Maart 
1774 

23 Jul. 1760 
ob. 

11 Maij 1772 
getrout met 
Knuth 

gestorven na 
martinij 1776 

obiit den 13 
apri. 1777 

10 Dec. 1775 
getrout met 
Vos van 
Steenwijk 

getr. 23 Maert 
1776 

6 April obiit den 10 
Nov. 1776 

1777 
14 Aug . 

23 Oct. 
1780 

Haersolte/Haersolte/ 
lttersum/Haersolte 

Voerst/Rechte ren/ 
Castel/Raesfelt 

Bentinck!Dedem/ 
Ter Bruggen/Haersolie 

Sloet/Echten/ 
lsselm./Gansneb gent. Tengn. 

Dedem/Haersolte/ 
Echten/Haersolie 

Hoevel/Sloet/ 
Bor. v. Amer./Lintelo 

Blanckvoort/Haersolte/ 
Schimmelpenn./Dedem 

Frijdag/Dedem/ 
Sloet/Haersolte 

lsselmuden/Haersolte/ 
Essen/Dedem 

Bentinck/Welvelde/ 
Braekel/lttersum 

Voerst/lttersum/ 
Raesfelt/Du Fachet 

Voerst/Dedemi 
lttersum/lsselmuden 

Hemert/Bentinckl 
Blanckvoort/Welvelde 

Rechteren/Castell/ 
Casteli/Casteli of Ranssow 

Heiden/Riedeself 
Hompesch/ ....... . 

Coeverden/Echten/ 
Lennlp/Dedem 

Sloet/Rhemen/ 
Heeckeren/Broeckhuijsen 

Reede/Haersolte/ 
Renesse/Dedam 

Heeckeren/Rechteren/ 
Lijnden/Casteil 

Heeckeren/Rechteren/ 
Castell/Haersolte 

Voerst/Rechterent 
Raesfelt/Castell 

Dedem/Vos v. Steenw./ 
lsselmuden/lsselmuden 
Coeverden/Raesfelt/ 
Lennep/Uterwijck 

Chanolnessen In t Clooster v. Almelo 

Anna Elisabath van Haersolte van 
Toutenburg 

Elisabath Charlotta van Voerst van 
Bergentheim 

Agnes Sophia Bentinck van 
Wittenstein 

Margareta Adriana Sibilla SJoel van 
Lindenhorst 

Ruigera Sophia van Dedem van de 
Gelder 

Gerharda Elisabath Anna Adriana van 
Hoevel van Nijenhuis 

Antonia Conradina Wilhelmina Assuera 
van Blankvoort van Benthuijs 

Johanna Gerarda van Frijdag 

Coenradina Willemina van lsselmuden 
van Paeslo 

Arnoldina Benlick van Bevervoerde 

Agatha van Voerst van Averbergen 

Henrielia Theodora Charlotta van 
Voerst tot den Borgel 

Agnes Sophia Johanna van Hemart 

Sophia Charlottta Wilhelmina van 
Rechteren tot Nordeurningen 

Charlotta Constantia Sophia van 
Heiden Hompesch 

Geertruit Aleida van eoeverden tot 
Rande 

Johanna Adriana Josina Florentine 
Sloet tot Diepenbroeck 

Johanna Petronelia Clasina van Reede 
tot den Perkaler 

Florentina Henrielia van Heeckeren tot 
Enghuisen 

Elisabath Reinera Johanna van 
Heeckeren tot Overlaar 

Eleonora van Voerst tot Bergentheim 

Geertruit Agnes van Dedem tot de 
Rolleeale 
Geertruit van eoeverden tot den Doorn 
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Boek en Blad 

Dagblad van het Oosten 
26.6.1972 Burgemeester opent een museum in 
Diepenheim; 21.7.1972 R.O.B. graaft in Dene
kamps uitbreid ingsplan; serie G. J . Eshuis 
'Zwerftochten door de Vechtvallel : 3.6.1972 Op 
de Keizer in Engeland bleven oude akten be
waard, 17.6.1972 Spijker 't Veldtink eens buiten 
van de Blankvoorts, 1.7.1972 Hooien op de 
'zudde' was hachelijke onderneming, 15.7.1972 
'Honderd Ducatonsloot' was voor zijn tijd duur 
project. 

Tubantla 
13.6.1972 P.I.Z.-verpleegden zorgden voor va
kantieboerderij P.I.Z.-personeel (erve De Pin
gel bij Haaksbergen); 13, 20 en 23.6.1972 Waar 
stond deze boerderij? (n.a.v. oude afbeelding; 
boerderij Herrnalink bij Losser); 21.6.1972 Ger
maanse nederzetting uit begin jaartelling ont
dekt (Denekamp); 28.6.1972 Panden Veenstraat 
niet voor sloop (betr. het oldste hoes, En
schede) ; 28.6.1972 Dlepenheims Ambachtshuus
ken museum voor oude werktuigen ; Serie B. 
J . Hekket 'Wat betekent.. ' : 3.6: Wegstapel, 
17.6: Thorbecke, 24.6: Leppink, 8:7: Ledeboer. 

Twentscha Courant 
23.6.1972 Hengelo bezit twee kerken die waard 
zijn behouden te blijven ; 5.7.1972 Diepenhei
mers maakten eigen mini-museum; 5.7.1972 
Zolder lag vol met oude documenten (Dene
kamp); 8.7.1972 Preventief toezicht op de In
standhouding van Tubbergse monumenten. 




