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BOERDERIJ- EN VELDNAMEN VRAGEN 
KRITISCHE BENADERING 

Degenen onder de lezers die zich wel eens bezig hebben gehouden met 
historisch onderzoek, zullen ervaren hebben dat er een groot verschil is 
tussen het bronnenmateriaal van vóór 1815 en dat van daarna. 
Het Koninkrijk der Nederlanden als een gedecentraliseerde eenheidsstaat 
maakte in 1815 een einde aan de gewestelijke souvereiniteit. Het maat
schappelijk leven dat zich eeuwenlang op gewestelijke basis had ontwikkeld, 
kreeg hiermee een nationale oriëntering, waarbij uiteraard gewestelijke eigen
aardigheden het loodje moesten leggen, bijvoorbeeld ten behoeve van een 
nationaal muntwezen en het metriek stelsel. 
De bevolkingsboekhouding, tot dusver het domein van dominees en pastoors 
die met hun exercities zo menig genealoog tot wanhoop hebben gebracht, 
kreeg een nationale grondslag. Voor wat betreft het grondbezit werd met de 
invoering van het kadaster in 1832 de basis gelegd voor een solide grond
boekhouding met als voornaamste doel een meer rechtvaardige heffing van 
de grondbelasting. Bij grondtransacties moest voortaan de kadastrale aandui
ding worden vermeld, waar men zich voordien moest behelpen met vage 
omschrijvingen ontleend aan boerderij- of veldnamen. 
Boerderij- of veldnamen komen soms ook voor op de eerste kadastrale kaart 
van 1832 met als doel het kaartbeeld te verfraaien, maar helaas berusten 
deze vermeldingen vaak op geen of gebrekkig onderzoek door de desbetref
fende landmeter, met een onbetrouwbaar resultaat als gevolg. 
In de Esmarker Broekheurne deed het gebruik van boerderijnamen in de 17e 
en 18e eeuw een spraakverwarring ontstaan die uiteindelijk in haar 
consequenties voor het landgericht Enschede werd ontrafeld. 

De familie Van Loen tot den Borch Enschede 
De Westfaalse adellijke familie Van Loen had rondom Enschede nogal wat 
bezittingen. Caspar van Loen was leenheer van Den Borch in Enschede en hij 
noemde zich Van Loen tot den Borch Enschede. Verschillende boerderijen 
waren zijn eigendom, onder andere Drienerhorst, Schurink, Kleine Vaart, 
Weldink, Balhaer, Wallenbeek en de Vieker. 
Waar het in dit artikel om gaat is echter een drietal boerderijen in de Esmarke 
en wel in de aanduiding van heden ten dage: 't Berenbroek, de Arend en 't 
Duivengoor, ook alle drie eigendom van Caspar van Loen. 
't Duivengoor treffen we in het verpondingsregister van 1601 1) voor het eerst 
aan onder de naam 'Mensen Berent'. Volgens Snuif was het een jongere tak 
van de boerderij 't Mensink' in de Esmarke. In de archieven komt het nader
hand steeds voor onder de naam Duivengoor totdat het in 1832 op de kadas
trale kaart 'Menschenboer' heet. Nadien noemt iedereen het weer Duiven
goor. 
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't Berenbroek, ook wel genaamd 'het Groote Berenbroek', treffen we aan bij 
Snuif, die het aanduidt als het Curtis Berenbroeck. Het zou dus een groot erve 
zijn geweest, maar in het licht van het hiernavolgende lijkt dat niet erg 
waarschijnlijk. In de lijst met gewaardeerven van omstreeks 1530 in het Lutter 
markeboek, in het schattingsregister van 1475 en in het schattingsregister 
van 1499 van het kerspel Enschede 2) komt het niet voor. Pas in het verpon
dingsregister van 1601 komen 2 belastingplichtigen onder de naam 
Berenbroek voor en het is niet onwaarschijnlijk hieronder de bewoner van 't 
Berenbroek te zoeken. 
In het verpondingsregister van 1733 1) komt het voor met de aanduiding 
'eigen' en in dat van 1789 1) als 'Beerenbroek'. Gezien de belastingafdracht is 
er sprake van een middelgroot erve. 

Boerderij 'de Arends' wordt ook aangeduid als Lutje Berenbroek, Kleine 
Berenbroek, maar ook als Berenbroek, zulks ter onderscheiding van 't Groote 
Berenbroek. Op de kadastrale kaart van 1832 is er sprake van de 'Arend 
huizen'. 
't Lutje Berenbroek komt als zodanig in het verpondingsregister van 1601 niet 
voor, wel in dat van 1733 als het 'Kleine Berenbroek' en in het dito van 1789 
als 'Lutje Beren broek'. 1) 
Het is, gemeten naar de belastingaanslag, iets groter dan het 'Groote 
Berenbroek'. 

Boerderij 't Berenbroek (foto H. Hagens) 
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De spraakverwarring rondom de namen Groote Berenbroek of Berenbroek 
enerzijds, en Berenbroek, Lutje Berenbroek, Kleine Berenbroek en de Arends 
anderzijds, is hiermee afdoende verklaard . 

Na het overlijden van Caspar van Loen gingen zijn bezittingen over op zijn 
zoon Joan Rudolph Gerlach, gehuwd met Casparina van Bülo van Grollen
burch. Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren waarvan er 3 een kerkelijke 
roeping volgden, te weten Anna Sophia als kloosterlinge in de Abdij van 
Vreden, Maria Elisabeth als chanoinesse (stiftsdame) 'des Hoog Adelycken 
vrij wereltlijken Stift Boekholt' (Bocholt) en Constantijn Ferdinand als proost 
van het kapittel Hülsberg. 
Na de dood van Joan Rudolph Gerlach erfde zijn zoon, Joost Caspar van 
Loen, naast de Borch Enschede ook de boerderij Lutje Berenbroek en zijn 
dochter, Maria Elisabeth, de boerderij Groote Berenbroek. 

Financiële zorgen 
Joost Caspar van Loen en zijn rechtsopvolgers werden voortdurend geplaagd 
door geldgebrek dat veelal met geldleningen, met één van zijn bezittingen als 
onderpand, werd bestreden. Bijvoorbeeld op 23 juni 1643, wanneer Caspar 
van Loen en echtgenote bekennen schuldig te zijn aan Hendrick Reecker 
Jetse een bedrag van f 275,- ten behoeve van rouwkleren voor de begrafenis 
van zijn zoon uit het tweede huwelijk, overste-luitenant Adolph Hendrik van 

Boerderij 't Smalenbroek 
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Loen 3). En op 6 juni 1660 een schuldbekentenis door Joost Caspar van Loen 
ten behoeve van zijn broer Constantinus Ferdinandus van f 568,-, geleend 
van J. Cost, burgemeester van Enschede. Costontvangt jaarlijks aan interest 
f 34,- 'vrijgelt' van de meijer Wessel op Kleine Wesselink in de Twekkeler 
marke. Dit bedrag wordt op de pacht gekort 4). 

Van Loen als leenman 
Deze financiële nood ligt waarschijnlijk ook ten grondslag aan een transactie 
met de Provincie Overijssel. Op 14 oktober 1662 wordt Joost Caspar van 
Loen beleend met het erve De Hulst te Olst 5). Korte tijd daarna bleek echter 
door een uitspraak van de Klaring te Deventer, dat De Hulst niet aan de 
Provincie maar aan de Proosdij van St. Lebuïnus te Deventer leenplichtig 
was. 
De verwarring die hieruit spreekt kan wellicht verklaard worden door de 
onoverzichtelijke situatie, ontstaan na de afzwering van Philips 11 in 1581 , 
waarbij de geestelijke goederen toevielen aan de Provincie Overijssel. 
Tussen de Staten, de Ridderschap en de Steden Deventer, Zwolle en 
Kampen werd jarenlang om het bezit van deze goederen gestreden. In 1663 
werden de bezittingen der Proosdij aan de stad Deventer toegewezen. Het is 
waarschijnlijk dat de boerderij De Hulst reeds door de Proosdij in leen was uit
gegeven, zonder dat de provincie Overijssel daarvan kennis had genomen. 
In elk geval werd door de Proost van St. Lebuïnus (in 1662 nog zetbaas van 
de Staten) toegestemd om de belening ten behoeve van Van Loen te verleg
gen op het erve Berenbroek (Arends), eigendom van Van Loen 5). Daartoe 
droeg Van Loen dit erve over aan de Proosdij en kreeg het daarna in leen 
terug. 

Van Loen werd dus leenman en dat was profijtelijk omdat de leenman de 
koopsom incasseerde, waar tegenover de verplichting stond de leenheer bij te 
staan. Aanvankelijk waren dit verplichtingen van militaire aard (feudum 
militair) maar daarvan was in die tijd al geen sprake meer. Veeleer kon wor
den volstaan met het brengen van leenhulde in de vorm van een gering jaar
lijks geldbedrag (feudum honorair). 
De leenman kon het goed verpachten en aangezien de pachtsom hoger was 
dan de leenhulde, kon een overschot worden geïncasseerd. 
Na het overlijden van Joost Caspar van Loen werd zijn broer, Wilhelm 
Hendrik, op 30 oktober 1696 met het erve Berenbroek beleend 6), waarna op 
9 oktober 1732 Casparina Judith Maria van Loen, oudste dochter van Arnold 
Joost van Loen, broer van bovengenoemde Van Loens, het in leen ontving 7). 
In 1733 wordt het Kleine Berenbroek verkocht aan de Ok:lenzaalse pastor 
Nagel 8), wiens erfgenamen het in 1784 als het erve Lutje Berenbroek ver
kopen aan Jan Berenbroek en Herman Höpers 9). 
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De Deventer Proosdij contra Groot Berenbroek 
Door dit alles is bij de Deventer Proosdij, nu onder beheer van de stad 
Deventer, het beeld kennelijk wat vertroebeld geraakt, want, terwijl uit het 
bovenstaande blijkt dat de leenplicht op het erve Klein Berenbroek rust, richt 
op 3 augustus 1750 de Deventer burgemeester Silvester Emilius ten Brink, 
als 'verwalter der Praabsdie leenen en hofhorige goederen', zich tot Gerrit 
Groot Berenbroek. Hem wordt verzocht op 24 augustus voor de Deventer 
leenbank te verschijnen om 'alle belmundigheid, verzuim en nalatigheid te 
vergeten om vervolgens de belening te ontvangen zoals op 9 september 1732 
de laatste belening is geschied' Sb). 
Gerrit Groot Berenbroek houdt zich aanvankelijk van de domme en zo volgt 
op 19 september 1750 'leencitatie en inleijdinge' door de Proosdij en dat be
tekent dat wanneer Berenbroek niet binnen 6 weken reageert, hij zijn bezit 
onherroepelijk kwijtraakt. 
Op 11 oktober 1750 doet Berenbroek evenwel 'uitleijdinge tegen al zodanige 
inleijdingen door de Praebsdij van St. Lebuïnus ondernomen' 5). En hij, dat wil 
zeggen zijn advocaat, komt goed beslagen ten ijs. In de eerste plaats wil hij 
vaststellen dat onder het gericht Enschede 2 erven met de naam Berenbroek 
bekend zijn, namelijk het Groote en het Kleine Berenbroek. 

De huidige boerderij de Arends, Arendsweg 60 
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Het Groote Berenbroek is door gedaagde en zijn voorouders gedurende een 
reeks van jaren meijersgewijs gebruikt en ten bewijze daarvan citeert hij uit 
een pachtcontract dd. 20 november 1661, waarbij Hendrik ten Varwijck en 
echtgenote Hilieken Berenbroek, oudste dochter van Herman Berenbroek, 
van de 'HoogEdeiGeborene en deugtrijke juffer Maria Elisabeth van Lhoon tot 
Boekholt' het Groote Berenbroek gepacht hebben en wel op de volgende 
voorwaarden: 
'De pacht is jaarlijks 6 mudde goede klare winterrogge, 8 mud goede witte 
haver, 5 pond schoon geswongen flas (vlas dat geheel gereinigd is), 3 hoen
ders, één beest te voederen, so wel des winters als des somers, 10 voer torf 
te vuiren of tot believe van de Landjuffer 5 gulden in plaats, idem de smalle 
thiende (peulvruchten) en so de juffer geen thiende begeert sullen de meijer
luiden daarvoor geven jaarlijks één rijksdaalder. Verder sullen de meijerluiden 
de Landjuffer met het span dienen so ottermale het haar HoogEd. sal voorval
len en gelegen komen. 
Gedaan Boeckholt, 20 November 1661. 
Voor erfwinning hebben de meijerluiden belooft te geven in 2 termijnen te 
betalen 250 Caroli gulden waarvan f 150,- binnen 8 of 14 dagen en f 100,- a.s. 
Meij' 5). 
(Dit pachtcontract heeft alle trekken van een leenverhouding, met Groote 
Berenbroek als leenman en mej. Van Loen als leenvrouwe met erfwinning en 
herendiensten). 
Aanklager mag dan wel beweren dat Joost Caspar van Loen op 14 oktober 
1662 met het Berenbroek is beleend geworden, maar bewezen moet worden 
dat Van Loen op dat moment eigenaar van het Groote Berenbroek was. 
Daartoe is hij niet in staat omdat, zoals blijkt, hij destijds eigenaar was van het 
Kleine Berenbroek ~edaagde van het Groote Berenbroek. En dat boven
dien in mei 1725 de HoogWeiEd. Heer van Vilsteren, gehuwd met Margaretha 
Barbara van Loen als erfgenaam van Maria Elisabeth van Loen, het erve 
Groot Berenbroek vrij en allodiaal behalve heerenlasten voor f 2600,-, aan 
gedaagde heeft verkocht 5). 
Op 9 januari 1751 wordt door Berenbroek nog een borgstelling gedaan maar 
daarna laten de archieven ons in de steek 5). 
Waarschijnlijk is de zaak geseponeerd en daardoor ten voordele van 
Berenbroek beslist. Aan dit laatste kan mijns inziens geen twijfel bestaan. 

Boavenkamer als kommiezenkamer? 
Uit de hierbij afgedrukte foto's blijkt dat het Berenbroek (Groote Berenbroek) 
een zogenaamde 'Boavenkamer' heeft. Bij een 'boavenkamer' ligt zijn lengte
as evenwijdig aan de voorgevel van de boerderij. De volksmond wil dat deze 
kamers, ook wel herenkamers genoemd, in de nabijheid van de Duitse grens 
als kommiezenkamers hebben gediend, zoals bijvoorbeeld die van de in de 
nabijheid gelegen boerderij 't Smalenbroek. 
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Onderzoek in die richting heeft mij daaromtrent geen aanwijzingen gegeven al 
is het mogelijk dat grenskommiezen daar af en toe een kosthuis hebben 
gevonden. 
Is het echter, in het licht van het voorgaande, gewaagd te veronderstellen dat 
de 'deugdrijke juffer' Van Loen, haar domicilie in Bocholt hebbende, de 
behoefte gevoelde af en toe in de buurt van haar familie te logeren en 
daarvoor deze kamer als pied à terre te gebruiken, met de boer van 't 
Berenbroek als koetsier om het span te 'vuiren'? 

H.A. Olink 

Noten 

1. Rijksarchief in Overijssel te Zwolle, Statenarchief 

2. Gemeentearchief Deventer: Het schattingsregister voor het Kerspel Enschede 1499 

3. Gemeentearchief Enschede: Archief Landgericht Enschede, 

afd. vrijwillige'zaken deel 9 folio 133 

4. idem: deel 9 folio 706 

5. idem: Archief Landgericht Enschede, afd. contentieuze zaken no. 82 

6. Gemeentearchief Deventer: Leenboek St. Lebuïnus dl. VI p. 207 

7. idem: p. 208 

8. Gemeentearchief Enschede: Archief Landgericht Enschede, 

afd. vrijwillige zaken dl. 12 no. 205 

9. idem: deel 21 no. 349 
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Opmerkingen 

a. Boerderij 't Berenbroek met links de 'boavenkamer'. In 1905 werd de 25 ha grote boerderij 

gekocht door de Enschedese textielfabrikant Gerhard Jannink voor f 23.800. In 1912 werd het 

koepeltje aan de rechterzijde gebouwd. De boavenkamer staat nog steeds ter beschikking 

van de familie Jannink. 

b. Boerderij 't Smalenbroek met rechts de boavenkamer. De ongeveer 58 ha grote boerderij 

werd in 1979 door de familie Ter Kuile voor f 1.400.000 verkocht aan de Stichting Het 

Overijssels Landschap te Zwolle. De in 1958 gebouwde bungalow bleef eigendom van de 

familie Ter Kuile, die zich ook het gebruiksrecht van de boavenkamer heeft voorbehouden. 

31 

Oudheidkamer Twente



WOO SPREK IE OE MEDEMEANS AN (7) 

Ik wol in dit artikel teruwkomn op oflewwering 2, waorin ik Vor der Hake 
anhaaln i.v.m. t gebroek van 'du', wat heanig owwergung op 'ghi'. Hier 
gebroek ik Vor der Hake zien proefschrift vuur oet 1908: 'De aanspreekvor
men in 't Nederlands'. 
In t begin van t Middelnederlands zal vuural in de Westnederfrankische 
dialektn vuur t eankelvold t vuurnaamwoord 'du' (enclitisch-de), vuur t 
meervold 'ghi' (enclitisch-je) bestaan hebn. Woo laank dizn toastaand onver
aanderd is blevn, is zölfs bie benoadering nich te zegn, mer heanigan onder 
invlood van t Ooldfraans, dat dit gebroek ontleenn an t Latien, kwam in de 
hoofse literatuur de gewoonte op mekaar too te sprekn in de pluralis reveren
tiae (waarderingsmeervold). In de 13e eeuw wör 'du' weinig meer gebroekt in 
de hoge standn, bloos wanneer de heugern met minachting tot mindern 
sprakn. 
In t begin van de 15e eeuw wördn 'du' en 'ghi' nog op zoawat dezölfde maneer 
gebroekt. Doarnoa veröldern t snel. Noa ca 1550 is t eankelvold 'gij' of 'u'. 
Hendrik van Veldeke oet Zuud-Limburg ca 1175: De heugere leu zegt 'du' tot 
de leagern, dei tegn de heugern 'ihr' gebroekt. Kinder zegt tot ere olders 'ihr' 
en de olders tegn ere kinder 'du' (zoa wördt tin Rossum ok doan). In de latere 
joarn is Van Veldeke vuurstander van 'ghi', mer t gebroek is nich zwart-wit te 
steln. Der wördt ok waduur de ene persoon tot de aandere 'du' en 'ghi' zegd; 
wa kö'j concludeern, dat 'ghi' formeel is en at der emotioneel wördt sprökn, 
koump 'du' urn n hook hen kiekn. 
Noa 1350 kö'j steln, dat 'du' in de literatuur (ridderromans) geat verdwienn ten 
vuurdele van 'ghi'. Dat tot God iederbod 'du' wördt zegd koump alleen mer 
duurdat in t Latien 'tu' (vertaling 'du') wördt gebroekt vuur de 2e persoon 
eankelvold en 'vos' (vertaling in t Fraans 'vous' en Middelnederlands 'ghi') 
vuur de 2e persoon meervold. De taal van de biebel is heilig en doar woln ze 
nich van of wiekn, vandaar dat 'du' nich veraanderd wör in 'ghi', doo dat leste 
ok beleefdsheidsvorm 2e persoon eankelvold wör. Mer zoa heanigan mos ok 
'du' in de religie terrein verleezn. Bijvuurbeeld bie Jan van Ruusbroec ca 
1350: 'En ontsiet u niet, Maria, want du heves gracie vonden vore den Here. 
Ou seis ontfaen en de ghebaren eenen Sone. Ende ghi selt sinen name heten 
Jhesus'. Zölfs koump de 2e persoon oetgang vuur bie 'ghi': ghi heves. Ie 
mearkt ok a op, dat ok a 'u' wördt gebroekt. 
Was Van Ruusbroec nen Zuud-Nederlander, in Owweriessel he'w ne jungere 
tiedgenoot, Geert Grote, den ok 'du' vuurt eankelvold en 'ghi' vuurt meerveld 
gebroekt in trouwe noavolging van t Latiense model. In de Zudelike 
Nederlandn zal de schrieftaal wa nich zoavöl verschild hebn van de gesprökn 
taal. De schrieftaal is opdrungn noar t noordn, woar oeteraard de schrieftaal 
totaal aans was as de gesprökn taal. Was in t zuud-westn 'du' vot en vervangn 
duur 'ghi', int oostn en noordn was in de volkstaal 'du' in levntig gebroek. No 
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KERKHOVEN 

Onder Karel de Groote werd op het Concilie van Paderborn in 784 een verbod 
ingesteld op lijkverbranding. Vanaf die tijd moesten de doden uitsluitend be
graven worden. Door speurwerk kwam ik er achter, dat er in iedere vroegere 
marke van onze gemeente Haaksbergen een perceel grond ligt, dat de naam 
'kerkhof' draagt. Veelalligt dit perceel in het midden van de marke. 

Er komen vooral pal rond en in het dorp nog enkele grondpercelen voor met 
de naam Kerkhof. Deze percelen zijn voornamelijk opgeslokt door woning
bouw en wegenaanleg. Opvallend is ook nog, dat veel van die percelen in de 
marke ook nu nog overhoekjes zijn, liggend aan de weg en nimmer ont
gonnen. Was men huiverig, de schop in de grond te zetten van een perceel 
dat de naam Kerkhof draagt? Drie argumenten kan ik aandragen waaruit zou 
kunnen blijken dat deze kerkhoven ook inderdaad als zodanig gebruikt zijn. 
1. Bekend is dat in de jaren 1427-1432 Twente door Paus Martinus V met 

een interdict (pauselijke ban) belegd was, omdat men Sweder van Kuilen
burg niet als bisschop van Utrecht wilde aanvaarden. Omdat begraven in 
en om de kerken toen verboden was, zal men hebben moeten kiezen voor 
een andere begraafplaats, zoals een markekerkhof. 

2. Dan moeten we denken aan de vele besmettelijke ziekten die er toen 
heersten en vaak veel dodelijke slachtoffers eisten. Het is dan ook hele
maal niet ondenkbaar dat door de angst om besmet te worden en door het 
soms in korte tijd geconfronteerd worden met een groot aanbod aan 
gestorvenen, men wel moest kiezen voor een eenvoudige oplossing dicht 
in de buurt, in dit geval het markekerkhof. 

3. In de geloofsstrijd tijdens de hervorming kwam het meer dan eens voor, 
dat de Katholieken of de Hervormden geen toegang hadden tot het ge
wone kerkhof. Dit kan ook een reden zijn geweest, uit te wijken naar een 
markekerkhof. Mogelijk kan over bovenstaande materie meer onderzoek 
worden verricht. 

B.E. Asbreuk 

schrief ik wa iederbod 'du', mer in ne geschiedenis van Brandaen noa 1450 
zee wie 'doe' wat oetsproak betreft wis dat op t oostn van Nederlaand: 'Vader, 
laet ons mitti gaen, waer doe henen gaen sulste'. No wie evn de sprektaal der 
bie hebt haald, is tok interessant, dat in ne nederduutse tekst van ca 1460 in 
de schrieftaal dudelik gesprökn taal zit: 'lek hebbe van dy kaft, men ick hebbe 
dy wal betaelt'. 
Wördt vervolgd H. Engeibertink 
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DE WINDKOREN- EN PELMOLEN 'In 't VELD' 
TE TUBBERGEN (1796-1965). 

Inleiding 
In het artikel over het huis Veldwijk te Tubbergen wordt de geschiedenis van 
het eigendom van de naastgelegen windkoren- en pelmolen 'In 't Veld' van 
1844 tot en met 1928 integraal met dat van het huis Veldwijk beschreven. In 
het voor U liggende artikel zal de windkoren- en pelmolen zelf centraal staan 
en haar geschiedenis vanaf de oprichting in 1796 en haar eigenaars en bewo
ners uiteengezet worden. 

De periode 1795-1870 
Met de komst van de Fransen in de Republiek der Verenigde Nederlanden en 
de daarop volgende Bataafse Omwenteling in 1795 werden de heerlijke 
rechten en andere voorrechten van de adel, voorzover deze niet-zakelijke 
rechten waren, afgeschaft. Daarmee werd aan de leus 'Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap' gevolg gegeven. Zulke rechten waren bv. jacht- en visrechten, 
en water- en windrechten. Deze laatste werden ook wel 'molenrechten' 
genoemd. Zo strandde het in 1775 aan Ridderschap en Steden van Overijssel 
gedane verzoek van een aantal inwoners van het dorp Tubbergen - daarbij 
gesteund door die van Geesteren -om een korenwindmolen te mogen zetten, 
op protesten van Johan R.B.R. graaf van Rechteren tot Noorddeurningen, 
Ferdinand Adolf von Bönninghausen tot Herinckhave en Friedrich Christian 
von Elverfeld genannt von Beverförde tot Weemselo als eigenaars van de 
(water-)molens te Geesteren, Fleringen en Albergen. Deze adellijke heren 
stonden namelijk op hun molenrechten. 

De gevolgen van de afschaffing van de molenrechten en de daarmee gepaard 
gaande 'molendwang' in 1795 werden ook in Overijssel al gauw duidelijk. Vele 
verzoeken om een korenwindmolen te mogen opzetten bereikten de provisio
nele representanten van het Volk van Overijssel, welke de Ridderschap en 
Steden als bestuursorgaan opgevolgd waren, onder andere uit Tubbergen. 
Dat lag echter niet alleen aan het opheffen van de molenrechten, want door 
de grote hongersnood alsmede het uitvoerverbod van graan door het gewes
telijke bestuur van Drenthe in hetzelfde jaar, was er een nijpend tekort aan 
graan in Overijssel. Gijsbert Lucas von Fridagh, een vooraanstaand provisio
neel representant, kreeg het voor elkaar dat zijn voorstel om " .. het exclusief 
recht om windkorenmolens te zetten af te schaffen, opdat ieder verlof zou 
kunnen bekomen ten plattenlande windkorenmolens op te richten .. " instem
ming vond. Von Fridagh meende dat daardoor meer meel gemalen zou wor
den. 

Om redenen, 'dat in de nabijheid van hun dorp geen windkorenmolens staan, 
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en de meest nabijgelegen windkorenmolen op anderhalf uur gaans verwijderd 
is en twee watermolentjes te klein zijn om al het koren te kunnen malen', 
verzocht een groep ingezetenen van het dorp Tubbergen begin juli 1795 de 
provisionele representanten een korenwindmolen te mogen oprichten. Hun 
verzoekschrift werd op 12 juli 1795 in handen gesteld van de gecommitteer
den tot de zaken van Finantiën (de zgn. financiële commissie van de provisio
nele representanten) om daarover advies uit te brengen. Tot een advies 
kwam het nog niet, want er moest eerst om pre-advies van de municipaliteit 
van het landgericht Ootmarsum (waaronder Tubbergen viel) gevraagd wor
den. Het pre-advies, dat positief voor de Tubbergse verzoekers uitviel, werd 
meegenomen in het advies van de commissie aan de representanten op 24 
october 1795. Dat advies hield in, dat de provisionele representanten het 
Tubbergse verzoek konden honoreren, doch de Tubbergenaren moesten wel 
met Ludwig Ernst von Bönninghausen tot Herinckhave tot afspraken komen 
met betrekking tot de te bouwen korenwindmolens als de afbakening van het 
territoir, waarbinnen de boeren hun graan bij de desbetreffende molen moes
ten laten malen. Dat laatste was overigens een verkapte vorm van 'molen
dwang'. Von Bönninghausen had namelijk ook een verzoek ingediend om in 
Fleringen een windkorenmolen op zijn grond te mogen zetten waarop door 
diezelfde commissie ook positief geadviseerd werd. De representanten 
besloten het advies op te volgen zodat de Tubbergenaren vergunning kregen 
om een molen te bouwen. 

Afb. 1 Ansichtkaart uit plm. 1900 van de molen en het in 1849 gebouwde molenaarshuis. 

Uiterst rechts is het huis Veldwijk te zien. 
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Het duurde ruim een half jaar voordat men in Tubbergen met de bouw kon 
beginnen. Als locatie voor de molen werd namelijk het perceel markegrond 'In 
't Veld' uitverkoren. Zonder eerst toestemming van het bestuur van de marke 
Tubbergen af te wachten, was men in de zomer van 1796 daarmee begon
nen. In de spoedig daarop belegde markevergadering op 18 juli 1796 op het 
erve Scholte, was de bouw van de windkorenmolen het enige agendapunt. 
Nadat het markebestuur duidelijk gemaakt had dat de inwoners van het dorp 
Tubbergen geen rechten op de markegronden hadden, wat ook in het marke
boek genoteerd stond, werd achteraf toestemming verleend tot het bouwen 
van de windkorenmolen. Zoals uit de inventarisatie van de molens in 
Overijssel in 1843 blijkt, was het behalve een windkorenmolen ook een pel
molen. Terwijl een windkorenmolen voor het malen van graan is, is een pel
molen voor het pellen van gerst tot gort. De bouw van de molen was bekostigd 
door een groep middenstanders en landbouwers en deze financiers waren 
dan ook gezamenlijk eigenaars ervan. Het is vooralsnog niet na te gaan wie 
en met hoevelen die financiers waren. Blijkens oude foto's was de windkoren
molen een achtkantige bovenkruier met stenen onderstuk en de romp bekleed 
met houten schaliën, verwerkt als leien. Een bovenkruier is een molen, 
waarvan de kap kan worden gedraaid zodat de wieken op de wind gezet kun
nen worden, het zogenaamde kruien. 

In 1805 komt de molen voor op de lijst van molens die de Raad van Finantien 
in het Departement van de Monden van den IJsset te Zwolle op last van de 
Secretaris van de Staat voor de Finantien te 's-Gravenhage aangelegd had. 
De aanleiding daarvoor was de invoering van de belasting op het gemaal. Uit 
deze lijst bleek dat de 'Tubberger Moolen' een door de meesterknecht bedien
de 'schepmolen' was en voor de boeren uit het dorp en buurtschap Tubbergen 
maalde. Het maalloon werd in natura betaald en bedroeg 1/24 deel van de 
hoeveelheid gemalen koren. Al gauw daarna kregen alle 111 molens in 
Overijssel een bus met het wapen van de Bataafse Republiek, de naam van 
het Departement van de Monden van den IJsset en het desbetreffende bus
nummer. In deze bus moesten de kwitanties voor de betaalde Belasting op 
het Gemaal gestopt worden, die door de ontvanger der beschreven middelen 
gecontroleerd werden. Bus nr. 77 kwam aan een ijzeren ketting met een kram 
aan de muur van de 'Tubberger Moolen' te hangen en de sleutel ervan had de 
ontvanger van de beschreven middelen te Ootmarsum. Deze belasting werd 
bij de invoering van de Franse belastingwetten in 1812 afgeschaft. De 
totstandkoming van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 bracht herinvoe
ring van deze belasting met zich mee, doch ze verviel weer in 1816. 

De invoering van de accijns op het gemaal bij de wet van 21 augustus 1822 
per 1 januari 1823, betekende voor de windkorenmolenaars uit de gemeenten 
Denekamp, Ootmarsum, Weerselo, Oldenzaal, Losser, Enschede, Lonneker 
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Afb. 2 Julius E.E.Th.H. von Heyden (1854-1925), van 1881-1887 (mede-)eigenaar van de molen 

en zijn echtgenote Clara L.M. baronesse van Voorst tot Voorst (1855-1948) 

en Haaksbergen een grote vermindering van hun werkzaamheden en dus ook 
van hun inkomsten. De boeren ontdoken namelijk deze accijns door hun 
graan in het Bentheimse land te laten malen. Gerardus van Langen, die 
behalve molenaar ook herbergier van 'De Gouden Leeuw' te Tubbergen was, 
ondervond dat ook aan den lijve. Samen met de andere windkorenmolenaars 
uit de genoemde gemeenten stelde hij een verzoekschrift aan Gedeputeerde 
Staten van Overijssel op, waarin ze vroegen om de heffing van deze accijns 
bij hoofdelijke omslag - per hoofd van de bevolking - te laten geschieden. Dat 
zou in overleg met de plaatselijke besturen geregeld kunnen worden. Doch 
hun verzoek werd door Gedeputeerde Staten niet gehonoreerd. 

Pas in 1829 wordt er iets duidelijk omtrent het aantal aandelen in de molen. Er 
waren toen in totaal 30 aandelen, waarvan twee aan de schoenmaker en leer
looier Christiaan Leestemaker toebehoorden. Op 30 september van dat jaar 
had hij zijn twee aandelen samen met een aantal goederen aan zijn zoon 
Lucas overgedragen, onder voorbehoud van de uitkering in baar geld aan zijn 
broer Egbert . Bij de invoering van het kadaster in 1832 werd de windkoren
molen kadastraal aangeduid met Gemeente Tubbergen, sectie L. nr. 618; de 
totale oppervlakte ervan bedroeg precies 1 roede. De aandeelhouders wer
den niet specifiek genoemd maar als 'de gezamenlijke eigenaren der 
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Windkorenmolen te Tubbergen' aangeduid. Pas in 1844 zou duidelijk worden 
wie de aandeelhouders van de molen waren. 

In de maand april van 1834 bleek dat de windkorenmolen een tijdje bediend 
moest worden door twee uit Almelo overgekomen molenaarsknechten, omdat 
de molenaar, vermoedelijk Gerardus van Langen, niet wilde malen. Wat 
hiervoor de reden was is niet te achterhalen. De knechten kregen hun loon uit 
de provinciale kas van de commies-thesaurier van de provincie, Derk van 
Schreven, die hiervoor de pot 'Speciale fondsen' heeft moeten aanspreken. 

Van Hubert baron von Heyden, heer tot de Eeshof en zijn minderjarige zoons 
Wennemar en Eduard, erfgenamen van hun onlangs overleden echtgenote 
en moeder jkvr. A.M.H.E. von Bönninghausen, verwierven de 25 aandeelhou
ders, vertegenwoordigd door Johannes Ensink en Albertus Koopman op 3 
augustus 1844 het naastgelegen huis Veldwijk onderhands voor 2400 gulden. 
Met het oog op de lucratieve verhuur zal dat huis wel verworven zijn. De 
molen bleek in 29 aandelen aan 25 aandeelhouders toe te behoren. Van 30 
aandelen in 1829 is het dus 29 aandelen in 1844 geworden. Van die 29 aan
delen hadden Jacobus van Langen, winkelier, Lucas Leestemaker, bakker, 
Hermannus Stroot, deurwaarder, allen te Tubbergen en de Hengelose tinne
gieter Suitbertus ten Winkel elk 2 aandelen. De resterende 21 aandelen 
behoorden toe aan 22 personen. 

In 1843 bleek de windkorenmolen verpacht te zijn aan de uit Hellendoorn 
afkomstige molenaar Albertus Littelink. In strijd met de Wet op het Gemaal 
van 1822 had hij geen borgtocht betaald, wat alsnog op 200 gulden vastge
steld werd. Littelink bleek niet bij de molen te wonen, pas in 1849 lieten de 
aandeelhouders een woning voor hem bij de molen bouwen. Littelink bleef 
niet lang pachter, reeds in 1851 had hij de pacht opgezegd en was naar 
Albergen vertrokken. Zijn opvolger werd Gerardus Mensink uit Denekamp. 
Met zijn echtgenote Aleida Brandehof en hun twee dochters Aleida en Maria 
kwam hij in het molenaarshuis te wonen. De Commissaris des Konings van 
Overijssel stelde de door Mensink te betalen borgtocht vast op 350 gulden. 

In de loop van de jaren was het aantal aandeelhouders door vererving en ver
koop van aandelen van 25 in 1844 naar 53 in 1870 gestegen. Doch het aantal, 
29, bleef gelijk. De meeste aandelen behoorden toe aan de familie 
Leestemaker te Nieuwer-Amstel, deze familie had er drie. De N.H. Diaconie 
van Tubbergen, Albertus Koopman en de familie Holtel te Tubbergen waren in 
het bezit van elk 2 aandelen en de overige aandeelhouders elk een . De waar
de van een 1/29 aandeel bedroeg in 1857 170 gulden, waarna die kort erna 
daalde tot 140 gulden. De hoogste waarde werd in 1861 bereikt toen jhr. mr. 
L.E.F.J. von Bönninghausen, burgemeester van Tubbergen, bij een veiling 
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227 gulden voor een 1/29 aandeel neertelde. Daarna zakte de waarde via 225 
gulden in 1861 tot 21 0 gulden in 1864. 

Door een beschikking van de arrondissementsrechtbank van Almelo van 28 
juni 1870 moesten de molen en het huis Veldwijk publiekelijk geveild worden. 
Wat hiervoor de reden was, is helaas duister. De veiling vond op 11 en 18 
augustus 1870 ten overstaan van notaris Gerardus van den Bosch in het loge
ment van Sernardus Hollink, nota bene èèn van de aandeelhouders, aan de 
Markt te Tubbergen plaats. Er waren in totaal 16 veilpercelen, waarvan de 
eerste twee de windkorenmolen met het in 1849 gebouwde molenaarshuis en 
wat grond, de laatste veertien het huis Veldwijk met aanhorigheden omvatten. 
Bij de inzet werden de veilpercelen elk afzonderlijk en bij de toeslag in twee 
massa's, te weten het 1e-2e en het 3e-16e perceel, geveild. Het eerste veil
perceel werd als volgt omschreven: " ... Een windkoren- en pelmolen met erf 
en aangelegen bouwland, tezamen groot 16 aren en 76 centiaren ... ", en het 
tweede perceel:" ... Een huis en erf met bouwland, tezamen groot 13 aren en 
10 centiaren ... " Op het eerste veilperceel werd door Josephus Jacobus van 
den Bosch, broer van de notaris, voor 1400 gulden ingezet. Het tweede veil
perceel werd voor 400 gulden ingezet door Reinier Hattink, predikant van de 
N.H. Kerk van Tubbergen. Een week later bij de toeslag werd het eerste veil
perceel na twee hogingen door respectievelijk Johannes Vleerbos, land
bouwer te Mander en Hendrik Huisink, molenaar te Weerselo op 2400 gulden, 
gemijnd door Hubert baron von Heyden, heer tot de Eeshof. Ook had Von 
Heyden het tweede perceel na een hoging door Huisink met 75 gulden en nog 
een van 5 gulden, op 480 gulden gemijnd. Tevens gingen de resterende veil
percelen voor in totaal 5115 gulden naar hem. Von Heyden bleek mede 
namens zijn zoons uit zijn eerste huwelijk met jkvr. Anna M.H.E. von 
Bönninghausen, Wannemar en Eduard, opgetreden te hebben. Met deze vei
ling kwam een eind aan de over de vele aandeelhouders versplinterde eigen
dom van de 'Tubberger Windkoren-en pelmolen In 't Veld'. 

Noten. 

Tenzij anders vermeld bevinden de onderstaande bronnen zich op het Rijksarchief in Overijssel 

te Zwolle. 
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3. N.E. Algra en H.R.W. Gokkel, Fockema Andreae's Rechtsgeleerd Handwoordenboek, 4e 

druk, Alphen aan de Rijn, 1977, 383-384. 
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Wordt vervolgd J.H. Wigger 

41 

Oudheidkamer Twente



MEDEDELING VOOR HISTORIEVORSERS 

Zoals bekend, kunnen aan de na 1841 jaarlijks verschenen 'Gemeenteverslagen' gegevens wor

den ontleend over plaatselijke toestanden. Voorzover deze niet (meer) aanwezig zijn in de 

Gemeente-archieven is inzage op het Rijksarchief in Zwolle mogelijk. Daar berusten ook de van 

ver vóór 1841 daterende Gemeente-begrotingen en Gemeente-rekeningen. Historici in de 

diverse plaatsen in Twente zijn over het bestaan van dit bronnenmateriaal veelal wel geïnfor

meerd, al kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er relatief weinig gebruik van wordt 

gemaakt. 

Waar m.i. wel even de aandacht op mag worden gevestigd zijn de door vrijwel alle Overijsselse 

gemeenten in 1815 ingevulde vragenlijsten. Dit vond plaats ten behoeve van het Departement 

van Oorlog. De 38 vraagpunten bestrijken echter een zeer breed terrein. Aangezien ze hierna vol

ledig worden weergegeven, kunnen de antwoorden per plaats zonder veel moeite in Zwolle wor

den 'afgetapt'. Helaas ontbreken de ingevulde vragenlijsten van de Gemeenten Denekamp en 

Markelo, ik trof ze namelijk niet aan in de dikke bundel behorende tot het archief van de 

Gouverneur, toegang 25 E, inv.nr. 931 . 

Statistieke opgaven 1815 

1. Bevolking in zielen. 

2. Getal van woonhuizen, daaronder ook begrepen de buitenplaatsen onder de gemeente 

behorende. 

3. Voorname buitenplaatsen of bijzondere gestichten, het zij kasteelen, kloosters, enz. 

4. Publieke gebouwen, welke des noods zouden kunnen worden geoccupeerd voor magazij-

nen, kazernen of hospitalen. 

5. Getal der kerken van onderscheiden gezindheden. 

6. Getal van groote boeren-, kleine boeren- en keuters of arbeiders-woningen. 

7. Kazernen, hospitalen en stallingen aan den lande of de gemeente toebehoorende, met 

derzelver capaciteit respectievelijk. 

8. Welk getal van manschappen geschikt kan worden ingekwartierd, gerekend dat de 

meestvermogenden met zes, en de minstvermogenden met één man bezwaard worden. 

9. Welk getal van paarden kan worden gestald, buiten de stedelijke of 's lands stallingen in de 

gemeente aanwezig. 

10. Getal en soort van 's lands magazijnen in de gemeente aanwezig. 

11. Civiele en militaire gevangenissen, en voor welk getal gevangenen, zoo correctioneel als cri

mineel geschikt. 

12. Getal van gewone beurtschepen en trekschuiten, behoorende tot elk der veeren op de nabu

rige plaatsen, en derzelver capaciteit, met betrekking tot het getal manschappen of lasten 

gewigt, die dezelve kunnen laden. 

13. Getal en soorten van voorname fabrijken en trafijken, of die een gedeelte van het bestaan der 

inwoners uitmaken, met opgave van de kwantiteit ongeveer van jaarlijksch debiet. 

14. Getal van onderscheidene soorten van ambachtslieden, als timmerlieden, wagemakers, 

smeden, koperslagers, metselaars, bakkers, kleedermakers, schoenmakers. 
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15. Kwantiteit van wagens met twee paarden, of karren met één paard, welke in de gemeente 

gevonden worden. 

16. Kwantiteit van slagtvee, als van ossen, koeijen, schapen en varkens, welke heteene jaar 

door het andere uit de gemeente geleverd worden. 

17. Soorten en getal van onderscheidene molens, zoo van wind-, als waterkorenmolens, pelmo

lens, houtzaagmolens, kruidmolens en oliemolens. 

18. Gemiddelde lengte en gemiddelde breedte van het terrein tot de gemeente behoorende, in 

uren gaans ongeveer. 

19. Namen der polders of bedijkte gronden, onder de gemeente behoorende. 

20. Ligging der polders of ingedijkte gronden, beneden de ordinaire zeevloeden of beneden het 

ordinaire boezemwater. 

21. In welke rivieren of kanalen de boezemwateren zich ontlasten. 

22. Getal der uitwaterende sluizen en van watermolens tot het drooghouden der ingedijkte lan

den met onderscheiding van een of meer molengangen. 

23. Tot welke hoogte die rivieren in den wintertijd, boven de ordinaire zomerstand kunnen 

opzwellen. 

24. De onderscheidene soorten van gronden, als bouwland, weiland, hooiland, bosschen, heide, 

veengrond, ongeveer in derzelver proportiên, gelijk ook de evenredige grootte van meeren of 

plassen. 

25. Voornaamste soorten van granen of andere producten, in derzelver proportiên tot elkander. 

26. Voornaamste soorten van houtgewassen, in welk soort de meeste handel bestaat, het zij tot 

timmerhout, rijswerken of brandhout. 

27. Bijzondere producten van delfstoffen, hetzij pijp-, tegel-aarde, ijzer-erts, gelijk ook turf, met de 

kwantiteiten die gewoonlijk jaarlijksch worden geleverd. 

28. Jaarlijksch product van koren en hooi in ordinaire tijden, het koren in mudden, het hooi in voe

ren of ponden. 

29. Wegen, strekkende naar de naast omliggende plaatsen en derzeiven aard en gesteldheid in 

onderscheidene seizoenen, alsmede door welke soorten van gronden, het zij bouwland, wei

land, enz. 
Derzelver gemiddelde breedte in voeten, en lengte in uren gaans. 

30. Communicatie te water met de naast omliggende plaatsen, en voor welk grootste soort van 

schepen, gerekend naar de capaciteit van bruggen en sluizen. 

31. Hoe diep op de rivieren, kanalen of bevaarbare griften of beeken geladen kan worden, of tot 

welke zwaarte in lasten of ponden bij het droogste van het jaargetij of gewoon laag water. 

32. Hoe veel moet worden op- of af geschut op de kanalen, of bevaarbare rivieren of griften tot 

naar de naast omliggende plaatsen bij ordinair zomerwater, en door welk getal en soort van 

sluizen. 

33. Welke dezer rivieren, vaarten of kanalen van een jaagpad voorzien zijn. 

34. Aan welke plaatsen, groote of kleine veeren om de rivieren over te trekken, gevonden wor

den, en van welke middelen men zich bedient. 

35. Op welke plaatsen de rivieren des zomers doorwaadbaar zijn. 
36. In plaatsen, waar kanalen of beken haren uitloop hebben, in zee of andere rivieren, of en hoe

danig dezelve aldaar zijn afgesloten. 
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37. Aan de plaatsen, waar eb en vloed gaat, het verschil tusschen dezelven. Alsmede het uur op 

hetwelk de getijden invallen, bij nieuwe en volle maan. 

38. Hoogte der hoogstbekende stormvloeden boven de ordinaire vloeden , met het jaargetijde van 

dien vloed. 

J.H.R. Wiefker 
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TENTOONSTELLING 

Expositie 'De Doopjurk' 

Van 29 april tlm 26 juni a.s. zal in het museum 'het Palthe-Huis' te Oldenzaal een expositie over 

de doopjurk worden gehouden. Daarbij zullen doopjurken uit de collectie van het Stedelijk 

Museum te Zutphen worden getoond, alsmede materiaal uit particulier bezit en uit de eigen col

lectie. 

Een van de eerste feestelijke gebeurtenissen voor een pasgeborene in een christelijk gezin is het 

ritueel van de doop. Bij katholieken moet deze zo snel mogelijk na de geboorte plaatsvinden; een 

ongedoopt kind dat overlijdt komt immers niet in de hemel. Bij de protestanten is er minder haast 

en is het een gebeurtenis waar de gehele familie bij aanwezig is. Soms wacht men zelfs tot een 

speciale doopdienst waarin meerdere baby's worden gedoopt. Bij het huidige katholieke doop

ritueel wordt gebruik gemaakt van water, vuur, zout en olie. Deze hebben allen een symbolische 

betekenis: het water die van de levenbrengende 'rivier' (vroeger om het kind schoon te wassen 

van de erfzonde), het vuur in de vorm van de aangestoken paaskaars met de wens dat de dope

ling het licht zal zijn in de wereld, een korreltje zout dat op de tong van het kind wordt gelegd om 

wijsheid en geestelijke weerbaarheid te vragen en olie voor de zalving van het kind opdat het het 

goede zal doen en het kwaad zal weerstaan. Bij de protestantse doop speelt alleen het water een 

belangrijke rol. 

Als symbool van de onschuld is het kind voor de doop gekleed in een doopjurk van witte stof. Dit 

gebruik kwam rond 1800 in zwang. Vóór die tijd schijnen ook andere kleuren gebruikt te zijn. 

Doopkleding kan men ook nog indelen naar streek en stadse dracht. In de streekdracht bleef het 

inbakeren nog lang in gebruik. Tijdens de doop werd dan een wikkelkleed toegevoegd van sits. In 

Vlaanderen was de doopjurk soms van zijde en dan versierd met kant. Vanwege de kostbare 

uitvoering en de symboliek van het kledingstuk werd de doopjurk vaak een familiestuk dat soms 

meerdere generaties in gebruik bleef. 
Met alle aandacht en visite die de doop met zich meebracht was het natuurlijk voor de ouders 

belangrijk om het kind zo mooi mogelijk aan te kleden; om die reden vindt men in doopjurken dan 

ook allerhande kostbare stofsoorten en versieringen zoals kant verwerkt. Ook de gebruikte 

handwerktechnieken geven aan dat er veel aandacht aan de doopjurk werd besteed. 

(Zie voor meer gegevens: 'Beschuit met muisjes' van lneke Schrouken, Kosmos, Utrecht 1991 ). 

Openingstijden: 
di tlm vr 1 0-12 en 14-17 uur 

za en zo 14-17 uur 
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Rectificatie 

In het epigram voor Johan Buursink in 't lnschrien 1994 nr. 1 zijn twee storen
de fouten geslopen, waarvoor onze excuses aan de lezers en de heer D. Taat. 

1) Johan Buursink werd geboren op 29 juni 1908 in de gemeente Lonneker. 
2) Johan las me, bij mijn laatste bezoek aan hem 
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Meubelen 18e + 19e eeuw 
Inkoop - verkoop - taxatie 
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~~ 
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Telefoon074-910267 Telefax074-913892 

Almelo 
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Trlefoon 053-892414 
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.. 
HUIZE HOLTERHOF 
Hölterhofweg 325 
7534 PT Enschede 
Tel. 053- 611306 

Huize Hölterhof, moeilijk te vinden ...... . 
Een openbaring om te ontdekken! 

Van november t/m april: 
diners-koffietafels 
recepties-familiereünies enz. 

Vraagt folder en programma. 

Van mei t/m oktober: 
55-plus vakantieweken. 

A. Bon zet sPEciAAL BoEKBINDERIJ 
DE OSSENBOER 44 - ENSCHEDE 

tel. 053-314069 

OOK UW BINDWERK 
IS BIJ ONS WELKOM 
Wij zijn een niet te grote 

binderij waar kwaliteit 
en service nog 

mogelijk is 

Gespecialiseerde ha mi buck binder!; 

l'I!Or p.rrtiruliere- m r!Jksopdrarbtm 

Lel'erir~,g franco door geheel Nederlmd 

Kleine tot grote oplagen -speciale opdrachten. 
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