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VIAM{IGINGS NIEUWS

Avond"bi jeenkomsten ( Historle en Algemeen) 3ae maand.ag
van d.e naand

Dia's Twents boerenleven

Marke iC-. Driene
Markeboek v. Duld.er
Gebruik v. d.. computer binnen
de heenkunde,
Dia's marke Duld.er

27 mei
18 jun.
ró 3ur.
2O aug.
1/ sep.
1J oct.
1p nov.

17 dec.

ja.arvergadering
ilr. Ergelberbink
praatavond
praatavond
Hr. Welberg
llr. Hottenhuis
Itr. Wolberb

IIr. Schuit

NATUT]RGROEP

M,nk zij d.e bekendheid van Jan Nijmeljer met Natuur-
nonumenten en zijn kennis va.n vogels, vogelgeluiden en
d.e flora, heeft hii van Natuurrnonunenten het verzoek ge-
kregen met hoogstens J helpers(sters) in het Roderveld de
vogels te inventariseren en wat d.e fl-ora betreft, het on-
d-erzoek d.at in 1pB0 d.oor Anne Kooi en Silvia Janse gedaan
is te vergelijken net d.e stand. wan zaken, ru.

Het is jamner d.at niet all-e led.en van d"e Natuurgroep
hleraa.n d.eel- kond.en nemen, hetgeen we1 d.e bed-oeling ge-
weest was.
Van onze ervaringen zullen we te zïjnet tlid in dit "pe-
riod.iek" verslag d.oen,

llÍe ontvingen een vetzoek in ce "mooie" maand.en elke maand

een wand-eling te organiseren voor d-e liefhebbers. we heb-
ben nu het ondersta:,nd.e progïamlna olgesteld-.
we zoud.en hierbij aa,n willen tekenen d.at d.it voor het be-
stuur van d-e natur.Ëgroep eigenlijk een Le zwa;te belasting
is in d.e huid.ige sannenstelling, en zien d-aarom uit na.ar
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geinteresseerd-e wand.elaars' die willen helpen met het or-
ganiseren van dergelijke wandelingen in de toekomst, als
het idee levensvatbaar blijkt te zijn,

Programma [el{glglggl:---=-----
I juli Hulsbeek. Verzamelen om 8.30 uur op de twee-

d-e parkeerplaats aan de Deurningerstraat geïe-
kend vanuit Weerselo.

22 juJ::- Beuninger Achterveld.. Verzamelen om B.3O uur
bij het Wesselinkshoes.

L9 e.ug, Voltherbroek. Begin om B.l0 uur op de Zuidoever
van het kanaa'l- Almelo-Nord"horn t. o. d-e Hunen-
borg.

9 sept, Paardenslenkte bij het Springendalgebied. Begin
om B.lO uur bij het parkeerberuein bij d-e brand-
toren aan de Hooid.ijk.

lreerssse-9!gÊiee1eer.

B juli Grassen determineren langs het kanaal. Verzame-
l-en on 8.00 uur bij d"e Agelerbrug.

A2 aug. Kanaal Noord.zijde bij d"e Harserveld-brug in d-e

geneente DenekamP om 8.lO uur,

llgsreryc-{gssg€re9P

24 juni Insektenond-erzoek met o,a" loopkevervallen in
de Noord.erhoek, Irenselo. \'letzamelen om 10,00uur
op d-e eerste parkeerplaats aan de Deurninger-
straat gerekend vanuit Weerselo.

2J aug. (Zaterda5s) Nachtdierenexcursie. Verzamelen om

20.30 uur bij d.e kruisir€ van d-e straat van
Rossum naar Ootnaïsum en het kanaal.

?) sept. Houtwallenexcursie, ind.ien mogelijk met het
I.V.N. Nad.ere gegevens volgen later.

'28 ocL. Pad.d"estoelenexcursie naar het Molenven.



MADE],TEFJE

Het is niet verwond.erlijk d.at een zo algemeen voorkomend"
plantje dat in het r,roege voorjaar als één wan de eersten
onze weiden tooit ( in ae tijd dat de weiden niet alleen
uit gras bestond.en) vele narnen heeft, zoals Meibloempje,
Meizoentje, Meizeutje enz. Haar wetenschappelijke naanr
luidt: Bellis perennis.

.a'
Yna'de'ltà\e

Deze naam is niet moeilijk
te verklaren, Bellis heeft
te maken rnet het Latijnse
bellus: mooi, fraai, en
perennis : Voorfdurend, ( ei-
genlijk het hele jaar door,
want de samenstellende de-
len van het woord zijn per:
door en annus: jaar),
Perennis is ons ook van on-
ze jeugd af bekend in de
prachtige Sequentia van
Pinksteren, die begint met
"Veni- creator Spiritus en
eindigt met "Da perenne garF

{ dium" : Geef ons d.e altijd-
d.urende rrreugdei' en wie zou
dat niet willen.
Met d.e verklaring van de Ne-
derlandse naam hebben we
wat ineer noeite.
Bij Jan de Vries(Nederl.

E'byrn. woord.enboek) vind ik voor de verklaring van het eer-
ste deel -made- drie inogelijkheden t.w.
a) ult magida: maa,gd, dat zich verder kan ontwikkelen tot
negede, neyde, nedde, nade. Dan zou madelief betekenen:
welgevallig aan de H.Maagd- worden of werden in Twente
en d"e Achterhoek de madeliefjes niet Mariabloenpjes of
Marienbleumkes genoemd"?
b) uit nade: hooiland. Vergelijk het Twentse woord Moat
en middelnederlands nade, rned.e, en bijv. het &rgelse
woord meadow.



c) Tenslotte blijven er voor nij een paar mogelijkhed-en
over die ik persoonlijk een beetje twijfelachtig vind.
Er word"t ged-acht a.a.n een verklaring uit het Oudsaksische
mat, metti: spijs, aangezien het bloempje als eetlustop-
wekkend- beschouwd werd, en verd-er is er nog d-e verklaring
uit I'iiddelned-erland.s Matc: onbed.uidend, klein.
Gebruik: De gekneusd.e blaad"ies en bloempjes werden ge-
bruilcl ter verkoeting en genezïng \'an wond"en en bij been-
breuken. Vand.aar een Duitse volksna.an Beinwell en iktocherr
hei1. Ook werd het gebruikt bii een beroerte, vand-aar de
naan Herba paralysios.

Beschrijving: De bl-oemhoofdjes hebben aan de rand, witte
r.rouwelijke lintbloemen, die rneer of minder duidelijk in
twee rijen sta.an. Het gele hartje bestaat uit tweeslaeh-
tige buisbloemen net J slippen aan het eind.. De bladro-
zetï.en drukken zich vlak tegen d.e bodem aan, zod.at het
gras daaronder geen ka.ns kriigt.

WIITE M\ENEIEL

Veel ninder veelurldig dan I'roeger, maar toch nog langs
sloten en berrnen r,'rij a,lgeneen, is de witte dovenetel,
een naarn die bijna voor zich zelf spreekt.

..ua

Dove netel zaL wel a1s te-
genstelling met d"e brand-
netel bedoeld zijn en d.oof
in de betekenis van "geen
brandharen bezitten", naar
we1 op de brandnetel lij-
kend..
Of moeten we denken a:,n de
oude Latijnse benaniing U-
trica nortua: dode netel?
Op het -niet brandharen
hebbend- wijzen namen als
dove braanekkel, nakke
brand.ekkele, tanme nettel
enz. Hij wordt ook wel-"ilL

d o,ten e{<l '
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bloeiende brand.netel, broeinetel, witte brandnetel ge-
noend.. Voor de Veluwezoom en Twente vind.en we nog "dauw-nettel". Uit onze kind.erjaren weten we dat we d"e afzond.er-
lijke bloempjes uittrokken en leegzogen, want ze zijn
rijk aan honing, of liever nectar. In Friesland. wordt d.e
d.ovenetel d"an ook "Hunj-chblom" genoend, Zuikertjes in
oostelijk Noord.-Brabant, Zoete netel in de Betuwe. Verd.er
Zuigbloem op Texe1, Zuigbuisje op Voorne en Beierland.
Interessant is d.e naam die in tr-riesland. en &^rgeland voor-
komt, nl. resp, Adam-en-Eva en Ad.am-and,-Eve-in-the-bower,
hetgeen betekent Ad.am.en-Rya-in-het-prieeltje, en waar-
lijk a1s je de bloeiend-e plant ond.ersteboven keerb, zie p
op de bodem van de bovenlip (een soorb omhullend kapje)
d.e twee lange meeldrad.en als twee menselijke figuren
nae,st elkaar liggen.
De wetenschappelijke naarn, Lamiurn album levert niet veel
moeilijidreden op. Iamiurn heeft te maken rnet het Griekse
woord. -lamos-: keel of keelgat en heeft betrekking op d.e
muilvormige bloemkroon en alburn betekent -r^rit-.
Gebruik: In de volksgeneeskr-urde maakte men er ged.roogd of
niet-ged.roogd- thee van en gebruikte het bij menstruatie-
stoornissen, bij buikloop en bloed.arrnoed.e.

Li-teratuur:
1- Flora, Heukels, v,d.Meyden

L983
2- Wilde planten, Readers Digest

Lg82
l- Planten en hun naam,H.Kleyn

L970

J,B. Schildkamp



OMSLAGFOTO

In verbano met ruimtegebrek kon in d.e vorige uitgave niet
nader worden i-ngegaan op de nieuwe omslagfoto va.n dit
boekje. Daarom nu enige bijzonderheden over het gefoto-
grafeerde erf van Scholten Lind.e.

fn L4lJ heette het erf Lindele en in 1ó0t trefioorde het
tot het HUIS fÁ,GE. De bewoner was tn L64* boerrichter van
Volthe. In L75L lezen we dat Scholten Linde zelf eigenaar
is van d-e boerderij" Waarschijnlijk was dat al eerder het
oore _l

In IB23 trouwt Hendrikus Schol-ten Linde, geboren Sand.er-
ink niet Geertruid Scholten Linde, geboren Ottinldrof.
Dr nu terug naar de omslagfoto. Al-s we deze goed bekij*
ken, dan zien we dat in de horizontale gebintbalk de vo1-
gende tekst is aangebracht:

+ $ o QKr Fennle À
ANNrO t6iB

I,/olgens de heer Hagens, in het jaarboek Twente L96+.
betekent dit "Wolter en Fenne".
Voor en achter de namen zijn de huismerken aangebracht,
Ongetwijfeld zijn dit de voornanen van het echtpaar d.at
tn t63B het erf geheel of gedeelteiijk heeft herbouwd. cf
vernieuwd..

Op de, uit Bentheimerzand"steen gemaakte boog(troagn)
staat op de sluitsteen, midden boven:



in 18/1 hebben de bewoners het eïve gerenoveerd.
J S staat voor Johannes Scholten Linde t I90Z
G T staat voor Gertruid.e Teuse f 1883

Deze overgrootoud.ers van de huidige bewoner E,J.Scholten
Linde zijn in 1853 getrouwd en zullen waarschijnlijk de
boog uit Bentheimer zand.steen hebben laten aanbrengen.
Op onderstaande foto ziet U de voorzïjde van het erf.

H. J. Schuit
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HMBERGM{ EN i.,OGEIVIMMM{ IN DE GEMEE}iTE WEERSELO.

Dat er reeds in het verre verleden in de geneente Weer-
selo sprake is van herbergen en logenenten, wordt omschre-
ven in een op 28 ;.i111 TB23 al.hrer gehouden raad.svergade-
ri no

Hierin deed de schout van Weerselo verslag van zijn werk-
zaamhed,en aan de raad.s1ed.en. Tn zïjn betoog aan d.e raad
gaf hij als zijn mening te kennen d.at de drie grootste en
tevens bekendste herbergen ïn zijn gemeente meer acci-jns
zoud.en noeten betalen volgens het regelement op de "rig-
tige invordering van d.e belasting op het binnenland.s ge-
distilleerd".
De schout noent éón herberg op het Stift en een andere op
het Loo te Drlder. Dit waren in d.ie tijd. bekende herber-
gen in onze geneente.
De herberg op het Stift I^Ias gevestigd in de voormalige Vi-
carie d"ie d"e kastelein Jan Bolk op 1 februari 1B1l van
het Domeinbestuur kocht voor de prijs van f 1400.-
De herberg op het Ioo was d.e schippersherberg "De B1enke".
(Zie verenigings orgaan no. 2)

Behalve d-eze twee herbergen il-^)n er toen, in onze gêiTlêêírr
te verspreid", nog enkele kroegjes geweest,
Ook bekend is dat er in d.ie tijd op het platteland de
sluikhandel in gedistilleerd veel voorkwan, Deze handel
in sterke d.rank nas toen a1 verboden bij plaatselijke ver'
ordening.
In het verslag van de raadsvergadering, gehouden op
2I aprlJ- 1827, wordt d-e zaak van een kastelein uit Rossum
behand.eld-, Deze eigenaar \,€.n een kl ein kroegje ergens in
het veld te Rossum, had zich schuldig gemaakt aan het
klandestiene veïvoer van twee kannen jenever, samen in-
houdende negen liter sterke drank.De overtreder werd d.aap
bij door de commiezen A.Band.jes en J.D.Carstens, beide ge-
stationeerd te Oldenzaal, in het vetr-d. aangehoud.en.
Tegen verd.achte werd. proces-verbaal opgemaalcb en het ge-
distilleerd in beslag genomen.
De burgemeester van Weerselo kreeg d.e zaak te behandelen.
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In aanmerking werd genomen d.ai d"e overtred.er bij het ver-
voer van d"e kannen jenever van geen biljetten of documen-
ten was voorzien en derhalve ingevolge het Reglernent op
de heffing der gemeentelijke opcenten van d.e accijns op
het binnenland.s gedistilleerd-, zich had schuldig gemaakt
.ran het fraud"eren der gemeentelijke opcenten en derhalve
beboet werd. met Í. 9.- goed.gekeurd. door d.e Raad..
Verdachte gehoord., ging met d.eze opgelegd.e boete accoord.
en wenste een minnelijke schikking te treffen rnet de Raad..
Als rnerl<waard.igheid" in d.eze oude rechtspraak zij nog ver-
meld. dat éénd.erde rp.n de boete moest gestort word.en in d,e

gemeentekas, terwijl het overige bedrag \ran f 6.- aan de
plaatselijke arnen van Weerselo werd. geschonken.
De toenmalige bwgemeester r,an Weerselo, Jhr. Van Bonning:
hausen, schijnt geen hoge dr.rnk te hebben gehad van de in
zijn gemeente aanwezïge herbergen. Dit blijkt wel uit een
door hem ap 2! april 3-BB4 gedaan schriftelijk verzoek, g+-
richt aan het College van Ged.eputeerd.e Staten te Zwelfg,
want hij schrijft:
"Alle herbergen in mijn geneente waar lsachtens vergun-
ning sterke drank word-t verkocht, zijn van bescheiden om-
\"ang. Het zijn a1le geringe laoegjes wier lokaliteiten
zich op een enkele niet noernenswaardige uitzond.ering,
hoofd.zakelijk tot eene boerenkeuken bepalen"

Ik acht het 'renselÍjk d.at in mijn gemeente
tenminste in één behoorlijk lokaal gelegenheid- word,t ver-
strelcb tot het bekomen van sterke drank. Dit om ook rreerr
delingen niet te nood.zaken zLch Ln een kleine tapperij in
een boerenkeuken te mid.d.en van personen uit d.e laagste
stand. d"er samenleving te begeve;r."
Tot zover het schrijven van de burgemeester Jhr. Van Bon-
ninghausen van Weerselo.

In d,e loop d"er jaren begon ri.e regering het grote belang
in te zien van een goede drankwetgeving voor het gehele
land. In verband" met het steed.s toenemende verbruik van
sterke d.rank d-oor d.e bevolking met alle da.araan verbon-
den e1lend-e, kwam in het jaar 1881 de eerste hankwet tot
stand.. Na d.e invoering van d.eze wet op 28 juni 1881, hou-
d.end.e bepalingen tot regeling van d.e kleinhandel in ster-
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ke drank en tot beteugeling van openbare d.ronkenschap,
werd. de registratie van reed.s bestaande herbergen en loge
menten in d.e gemeente Weerselo, beter bezegeld.
Voor d.e nieuwe kankwet van 1BB1 bedroeg het aantal her-
bergen, logementen en tapperijen in de gerneente Weerselo
in totaal 2J stuks, verspreid over de verschillend.e buurb-
schappen

Dorp Weerselo:

1. Rikken, C.
2. Sild.er, A.
3, Van O1ffen, Th.H"
4. Eve1o,G,
J. Witbroek,H.J"
6. Bolk, J.

Duld.er:

7. Roetgerink, H.J.
B. Mekenkamp, H.

9. Luttikhuis, E.
10. Pross, A.
11. Oosterik, H.
12. Withag, J.
1,3, Gosselt, G,

Rossum:

L+. Vos, A.
15. Heerink, G.
l-O. Hessel-]-ni(, G. J .

Lemsel-o:

17, In t Veld, G.A.

Deurningen:

18, Pelster, B.
19. Nijhof, G.J,
20. Wennink, G.J,
27. LuLtïkhuis, J"

Weerselo nr. 66
nv, 68
n-r' 73
nr. 83
nr O,/*
nr O?/)

D;ld.er nr.
T1T.

nï,
nr"
NT
'n'Y,

lu.

Rossum nr,
nr.
1È.

Lemsel-o nr. 75

Der-rrningen nr. 60
nr,67
n!. 96
nr. l5Z

57
6B
B1
a2

Éc

55
89
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Ha.sselo:

22, Bos, G,H,
2). Ten Hove, G.J,
24, \[ienk, G.J.
2J, Lansink, J.H.

a róflasselo nï. l.0
nï. 140
nr, L55
nr. 156

Op welke eenvoudi-ge wijze enkele Weersel-ose kasteleins
hun aanvrage om sterke drank te nogen verkopen, indien-
den bij het gemeentebestur.r volgt hier:
"Ed.elachtbare Heern, " De ondergeteekend-e is mondelings
verzocht en belast ond-at dezelfde niet kan schrijven t zoa
zegt hij dat hij wenst voort te gaan met den verkoop r,an
sterken drank ook na Mei 1BBJ. Zoo a1s ook d.it loopende
jaar is geschied- met d.e vergunning". Uw .dienstwillige di+'
na;.jT",
Tweed.e epistel: "Inlel bemind-e Heern Burgemeester en Wethor-r
d.ers, ik verzoek Ur,r beleeft r^reder voor lBBl in het vergun-
ni-ngsrecht van verkoop van sterken drang in het klijn ge-
zeL te worden. Uw dienstwillige Tapper".
Zoals men ziet, de schriftelijke aanvragen van onze kaste-
leins uit het verled.en droegen een zeer minzaam karaleter.
Men wil-de d"e "Heern", kennelijk niet voor het hoofd" sto -
ten.
\tla.ar zijn ze gebleven d.eze gemoed.elijke herbergen en
kroegjes, met ruige tand.arbeiders en zwervend.e kooplieden
aan d.e tap. Na het late sluitingsuur kon men d.e stamgas.
ten lichtelijk aangeschoten op d,e wegen a.antreffen niet
gehinderd door mod.ern snelverkeer en zond.er gevaar voor
eigen leven.

H. Kollen.
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ADU,LIJKE HUU m{ IN DE GEM. WffiRSELO omstreeks 16lJ

5a{ersto |so'r,)z\d.

Het hoogst besturend-e orgaan van Overijssel werd- \rroeger
gevorrnd door de RIDDffiSCHAP en SIEDEN.

De rid-derschap werd. vertegenwoord"igd- d.ocr d.e d-rosten Yan

Twente, Salland. en Vol-lenhove; d-e steden-verbegenwoord-i-
ging beperkíe zich tot d-e steden Deventer, Zwolle en Kam-

be adel heeft sederb d,e 12d,e eeuw haar stempel op Twente
gedrukt. In d"e bisschoppelijke tijd had zich naast d-e ou-
d-e ad.el uit de tijd van de Mengtubanten een andere ad"el
ontwikkeld., een z.g. d.ienstadel d"ie later ln onze streek
haar macht ging uitoefenen.
Deze situatie is blijven bestaa,n tot het begin van d-e

lpde eeuw. Napoleon heeft een eind- gemaakt aan de adel-
lijke overheersing. Dat gebeurd.e op een veel mind-er bloe-
dige wijze a1s toenterbijd in Frankrijk.
De overheersing d-oor een bepaalde groep mensen b}eef ech-
ter bestaan, want de d"ienstad.el- werd- opgevolgd- d.oor d-e

ge1dad.el. Voor d.e bevolking ï^ias er weinig verschil te ont-
d.ekken.
De macht van d.e d.ienstad.el berustte op het grootgrond-
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bezií, waard"oor ze feitelijk d-e econonie beheerste. Dit
gtrond"bezit was med_e verkregen, doord"at d.e boeren hun be-
áittingutt aan d_e adel afstond.en om a1s tegenprestatie
bescheining te verkrijgen tegen plund-eraars d.ie in grote
groepen het Twentse land- afstroopten.
Deze ad.e1, waartoe ook d-e Twentse jonkers behoord-en'
woond_e in burchten, versterlcte Huizen en BoeÍd.erijen d,ie

meestal van een gracht voorzien waren.

Marco Vincenzio Corne11i, kosmograa,f van Venetie, heeft
cmstreeks t675 een kaart van Overijssel gemaakt, waarop
al_l_e adellijke behuizingen zijn aanSegeven. voor zover
het onze gemeente weerselo betreft, vinden we d-e volgen-
d"e huizen genoemd.:

EEI-qEgqrSEgr9 - il-g4uu4sE

van d.eze havezale is ons nog weini-g bekend.. wel weten we

dat vlak in de buurt, in Herthne, ook een kasteel gele-
gen heeft dat d.e zelfd-e naam droeg. Er bestaat een pente-
Ëening van het Grootenhuys in Ganmelke, waarvan enkele
rristorici aannernen dat d,er,e niet van d.e havezate in Gam-

melke is doch van het geiijloramige kasteel in Herthme.
Tn itZ)J wordt d.e havezate in Gammelke genoemd.' 

, 
De bewo-

neïs ervan noernd-en zich "Heeren van Gamelicke*'(Gammelke)"
In 1381 vind_en we het Groote Hus en in 1'422 noemt d.e be-
*oonát"r zich mer,'rouw Bosch van Drakenstein, Barones van

GrootenhuYs tot Onstede.
In A4T5 (Ëchattingsregister) komen we het Groethus tegen.
In d_e lZae eeuw heeft het huis als l^avezaLe geen erken-
ning r,an d-e RiCd-erschap en Sted-en gelaegen' 

- 
Joln Ripper-

da échriift dan tn t6J2 in zijn request t -'].Vli T' go"a
Het grooiehuys to Gamlicke in t Kerspel 01d-ensa1' " " " '

"t ,rán oud-s, is een adellijke Hovesate" '
Tn L6OZ freei tret huis "Groethus". Het was toen een erf
van redelijke omvang. Het is niet zeket of d-i-t erf het
bed.oelde aáellijke Huis is. Zo ia, dan is in 1953 het
land.goed. gesplitst" wanneer het huis is afgebroken weten

*" .óg niàt. Het is opvallend- d.at zowel in d.e marke Du1-

der, als in d-e narken Derrtrtingen, Ganmelke en Herthme

voorname goed,eren
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genaamd Het Grootenhuys voorkwamen"

HET EVNLO in VOLTHE

Eens een havezate, een kasteelachtig goed., waarvan d.e
adellijke bewoners de toerunalige marke Volthe hebben be*
heerst,
In L779 heeft d-e bewoner Reint Jan Baron Sloet tot Everlo
een ontwerp van algemene verd.eling d.er Overijsselse mar-
ken opgesteld". Hij was toen markerichter van Volthe,
Overgebleven van dit eens zo mooie kasteelachtige huis is
alleen het voormalige bouwhuis
\roor verdere gegevens ven^rijzen we naaï ons verenigings-
orgaan no. 1,

IIET SLOI SAIffiSLO in SMSVELD

Deze burcht heeft in Saasveld, gelegen en wel ter plaatse
waar nu de kerk en pastorie staa,n. Resten van de fund.atie
zijn nog te vinden in d,e tuin van d.e pastorie.
Vermoedelijk bestond d,eze havezate a1 in de lOde eeuw en
is zij lan eenvoud,ig erf uitgebouwd tot het trotse slot
wa?,rvan verschillende pentekeningen bestaan"
De heren van Saterslo stonden niet zo goed. bekend, ze 8e-
Croegen ztch uaa,k a1s pure roofridd.eïs en leefd.en voort-
d-urend in onmin met d"e bisschop van Utrecht, hun leenheer.
Door d.e eeuwen heen hebben de bisschoppen van Utrecht
veel te stellen gehad, net d.e heren van Saterslo en diver-
se keren hebben ztj een strafexped.itie uitgezond.en naar
deze plaats.
Het kasteel is meerd.ere nalen vemoest,
Meer over Saterslo vindt U j-n ons verenigings-orgaan
No,3 en in het boekje "Duizend jaa.r plaatselijk en d,rie
hond.erd jaar parochie*leven van Sa,asveld." geschreven dooz:
Dr.G. J.M.Barbelink uit 01denzaal.

i{E"I SIDT te ilEERSELO

Ilet Weerselose Stift is het oudste klooster in ons gewest,
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Het is ontstaan tn l..1ï2 en was oorspronkelijk een d.ub-
belkl-ooster. In d.e eerste eeulÍ van zijn bestaan, een pe-
riode waarvan we nagenoeg niets weten, zijn de monniken
verd.wenen. In de loop van de daz,rop volgend.e eeuwen is
het een wereldlijk Stift geworden.
Er is nog veel behouden gebleven. Het Stift is nu be-
schermd. dorpsgezicht.
Voor verdere gegevens verwi jzen we U naar d.e publikaties
van de heer Dingeld.ijn e,a. en naar ons verenigingsor-
gaan no, l,

HAVIZATE t HOICKINCK

Op de plaats waar nu de boerd.erij van d.e familie Brunne-
laeef staat, aan d-e Monnikweg no.6, 1ag eens de havezate
Het Horc}<l-ncK.
Dit hof , één van d.e drie in d-e marke Duld.er, wordt reed-s
in een docunent in 1100 genoemd..
In 1381 wordt d.e havezate aangeduid. rnet Hoyinchof en 1a-
ter met Huykinghoff en Huickinck.
In L350 begeerd.en d.e bewoneïs van het platteland van Over-
ijssel, Frederick van d.en Hceve11, bewoner van het Hoi-
ckinck, a1s kerkvoogd.. De lltrechtse en Deventerse burge-
rij verzetten zich hier tegen en dus werd. het een and-er.
In 11OO noemden de bewoners zich Hoevei of Hovel en soms
Heeren r,an Dulre "

In 7)6j was Hernan van Heuvel eigenaar van het Hoickinck
en in L4)4 was dit Rod.olf van d-en Heuvel.
In L457 werd. Geze van Heyd.en beleend met het goed en in
14&l word.t d.it Alert van Heyd-en,
In 14Bp is Hernen van Heyd-en op het Heynckineichroff en in
L497 ts zijn opvolger Wolter van Heyd.en.
In L509 stelde Pelgrine van Heuvel, a1s kloosterjuffer
van het Stift Zwartewa+-er te Hasselt, bij testament tot
haar erfgename haar zuster Johanna van Heuvel d.ie d.aarnee
d.e nieuwe meesteres werd. op het goed-.
In 1574 is Johan van Hoevell tot Hoickinck met de haveza.-
te beleend. In LTLZ r^rord.t het Hoickinck verkocht aan



Adolf Hend.rik Bentinck. i]eze was ook in het bezit van de
havezaLe Beverfeurde in Rijssen. Het huis was reed.s be-
hoorlijk in verval geraakt. i{et bouwhuis met één vuurste-
de was nog overgebleven en dit was aanleid.ing voor Adolf
om verlaging van "belasti-ng" te vragen. De belasti_ngaan-
slag werd nl. bepaald naar het aantal aartwezige vuurste-
Àan

In L758 wordt Beverfeurde als eigenaar genoemd., waar-
schijnl-ijk de zelfde familie als Bentinck die zich nu
echter Beverfeurd.e noent.
In de l8cle eeuw kend,e de marke Duld"er drie markerichters
die beurtelings deze funlcbie vervuld"en. Deze waren verte-
genwoord.igers van Huize Saasveld, Het Hoickinck en het
Stift Weerselo.
Wa"nneer Ce laatste resten van de oud.e havezate zijn opge-
ruind is onbekend" l{a IIJB ztjn we het goed niet rneer in
oud"e geschriften tegengekornen.
Vóór en tot 1B9O i^ioonde de fanj-lie Huiskes op een boer-
derij die waarschijnlijk de bouwhof is geweest van het
Hoickinck. Daa,rna heeft Dreteier er gewoond en nu reeds
meerdere jaren is oe fan,ilie Brunnekreef de bewoner-/an d-eze bouwhof of al_thans -ran de plaats waar r/Toeger d"e
boulvhof heeft gestaan.
0p oude kaarten is het Huis achter d.e bouwhof gelegen,
De heer Srunnekreef bezit een pentekening l-an de oude ha:
vsaíe"

BE],LINCIGïOF'

Juist over d.e grens van Dulder met Albergen heeft in
laatst genoemde marke eens een vooïnaam Huis gestaan.
In Dulder is een weg genoenci naar deze havezabe,
Cnze heer Vrieling neent de resten van d.e fundaties nog
te kunnen vind.en. We laten d.it huis, dat buiten de gren-
zen van onze gemeente heeft gelegen -rrerder onbesproken.

H. J. Schuit
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Doop-, Troun- en Begraafboeken van de N.H. Kerk te
Weerselo.

Algemeen word.t aangenomen, d.at er geen D.T.B"-boeken va,n
d.e Weerselose Stiftskerk van vóór paloeg IBI-0 bewaard
zijn gebleven.
In het archief van de Oudheid.kamer Twente te E:schede be-
vind-t zich echteï een brief d.ie d.oet vezrnoed.en d"at er wel*
licht toch nog iets van d.e verd.wenen registers kan worden
achterhaald.
Het betreffende schrijven -Nr. COzfn7- is afkornstig van
baronF.F.De Smeth, burgemeester lan Ferwerd.erad_eel en ge-
da.gtekend. Ferwerd., Friesland., 21 november 1plJ.
De opsteller, nakorneling van het echtpaar D. C. Du Tour
van Bellinchave, d.at 1n de tweed.e helft van d.e 18 d.e eeuw
bij c.q, op het Stift woonde, verneldt, dat hij in het be-
zit is van een aantekening uit het eind van d.e vorige
eeuw van de heer R.Hattink. Deze verwijst naar aanteke-
ningen d"oor hen gemaalcb ui-t "een doopregister van Weerse.,
1o, priva,at-eigend"om van den heer R.F.C.Wilmink ald.aar'j
De heer De Smeth voegt er fijntjes aan toe:"Of d.it d.oop-
boek behoorde a.a.n het Stift of aan d.e kerkel_ijke gemeen-
te van Weerselo, weet ik niet, maar iemand_ d.ie zich in d.e
privaat-eigend-om van een Doopboek verheugt, bezrL allicht
meer d.ocumenten", Volgt de raad om nawaË.g te d.oen bij d.+-
ze persoon of zijn nakomeli-ngen.

0f dit ond.erzoek is ingesteld. en zo
is mij onbekend. Mogelijk weet men
Weerselo.

ja met welk resulta:.t
er neer van in

Jan Wiefker.Brsched.e, jan. I9B4
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MARKE ROSSUM deel

1400 - 1500

Wie r,a.tt de historie wier op in a4o3.Doo beleenn Bertold
van Buren, proost van t kloaster Werd.en (zee deel B ), n
zón van Bertold van Du1re, d-en ok Bertold hetn, met t spil
Ludelving( Scheaper, fam. Muld.ers ) . Berbold. zien noageslacht
kond.n t earf kriegn vuuï " een heerwaae(a.i. de oetkering
d,uur n leenrnan an n leenheer doan, wanneer d.er nen nein op'
volger koump). Dee oetkering was 1 mark Osnabriicker dena-

. .. / -riën(1 denarie is ongeveer 40 ceant).
In I$D Icig Ghert van den Tije oet de noaloa+r,nschop I'an
d.e zusters van Grijmberge (Crimbeïg was n kasteel in d.e

marke Notter bie Riesn) ae Hertinchof (itesmól).
tn 1449 wórd.t vuur t eerst Hofstede neumd" Dat spil hef
legn in d.e bocht, a'j van n Beanterd. op n Oatmórsched.iek
angoat. Hofsted.e heurn d.oo tot de commanderiej van Oatmór-
schen. Dat kasteel hef stoan dicht bie t los hoes van Oat-
mórschen, woar no de boerderiej iran Wientjes 1ig.
De volgend.e leenman van de Scheaper was Reynolt Hake, den
in t453 verkloarn t earf van d.e proost Johannes van Lim-
br;rg te hebn ontvagn.Ziene earfgenaamn zoln t spil kónn ow-
wernenn vuL:t 2 mark Osnabriicker penningn.
tn 1457 is Srant Tythoff leenman oil-wer t earf Tijdhof.
fn dat zolfde joar is Jutte van Bervorde leenvrouw o.a.
van de tiende ó**er Remberbing (Reamer,fam. Kleissen) en
Rutger r,an Honschloe leenman o.a. van de grove (d.e row) en
d.e smalle (productn oet n hof) tiend.en van ter Herstrnol-len
f--\(zee de br.elage/.
Roelof van Twicloe, d.en d.e Jager het, krig d.e tiend.e owweï
de Hersmole.
tn 1+60 wcird-t Reinold. van Coevord-en beleend" met o.a. d-e

Woeste. ln l-383 har van Coevord.en Wóastman ok a (zee deel
B).
k.vid. van Bourgond,ië, bisschop van t Sticht iltrecht, dus
ok van Twente, hef in t475 ae leu in Twente ne belasting
oplegd, umdat he n paar joar d.oarvuur geald" har opnómn van
de drei steedn Dewrter, Kaampn en ZwoL en dat geald- mos he
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moal wier doon. Dit schattings(belastings)register is t
volledigste documeant, dat wie oilïeï Twentse boernearwr
hebt. oondergetekend.e is gangs um a1 d.ee boerd.eriejn zoa-
vdl móglik op ne kaart van 1BJO (schaal I:JO.OOO) ie
plaatsn, A1 de boerderiejn, dee in Rossum tn l475 bestundn
za'k neumn en ik lneb ze op ne biegoande ka,arL zeLL, woar-
oet b1ik, dat d.e earvn a1moal mooi um n Rossumschen es
liegt en n paa"r bie n Steanhówweï es. Ik begin net d.ee boer-deriejn, dee 2schilt = 60 stuwer mosn betaaÍn en doazmet d.e
grdtste earvn of in ieder geval n grótstn inbreng had-n:

towyck(1oak), Iovelding(scheaper), Busch(Bosch), dat warn
twei earrm en allebear gewa.ard en betaalt d"e helft en hef
as.boarg Heer Ludker ten Torne, Vriling(Vrielman), then Vel-
ce( vealdman), Heringman(tleerman), Hoykíng(ttc;atnnrn), Rey-
marding(Reamer), Thijg(Tijman), Tijthofr(ritrror) denstman
d.w.z. is van ade1, he wór ok anslaagn vuur 2 schilt, mer
betaaln niks, Benning(Benneker).
Dan de boerderiejn d.ee 1 schilt = J0 stuwer rnosn betaaln,
mêr zik wa hadt opwearlcb, zoadal, ze gewa,ard warn in d.e maï--
ke:
Ergelberting(eigferman) ondanks at den wa betaalt, wórdt he
wa verbuurd- verkl-oard" en dat gebuurt ok met d.e rest, Stege
(stegman), Hofstede, Woltghering(Wolcherman) ne gewa-a.rde
kótterstie, Hesseling (Hesselman), Hersemol-e(Hesmól),
Roetghering(Roatger) en Woste (Wóastman).
Bl-ankenvoirt(d.e Bleank) en Beeke ne kótterstie nosn ok
l- schilt betaa,ln, ner wórdn nich verbuurd. verkloard.,
tavid r,an Bourgond.ië, bisschop van Ut:lecht, beleent in
\4f6 Zweaer van Overhagen, d-en beschearmheeï was van t
kloaster op t Stift Weersel, met o.a. t earf d.e Woeste,d.at
duur slecht beheer leug stun.
fn 1481 gef bisschop David van Bourgond.lë an Goed.ert van
Reed.e, drost van Twente, t earf Benneking, d.at vrower Bernt
en Henri-c van Red,e had.n, ner d.ee boerderiej was ok a duur
slecht beheer leug konn te stoan.
In 14Bl vermeld.t Johan Quant, rechter in Oldnzel, Dat Hen-
riek van Bervord.e en Ermegard (zee l+57), d-ee net mekaar
trouwd" warn, o.a. de tiend.en olrwer t earf Reymeringk ow-
werdrogn an t heilige Geestgasthoes in O1dnze1, dat in l66J
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d.e eerste ofzond-erlike keark vr-lrrr d-e katholiekn van Rossum

wór.
In 14&1. wórd-t Geerb ten Tybhove, noa n d-oad 'ran zien vad-er

Brarrt(zee L457) l-eerunan van den Tijthoff. In d.atzcilfde joar
r^rórd.t Johan d.e Roede vuur t kloaster van t stift weersel,
noa n doad. van Zwed-er van overhagen beleend- o.a. met t earf
aà woeste as stichtsleen(zee t4Z6).
steven van Honichlo, den ok nog n naam har van Tappe, wór

noa n d_oad van zien breur Rutger o.a. beleend. met d-e grove

en smalle tiend.en van te Herstnolen (zee 1457)'
rn l_+po vestigt Geert ten TyLhove, oondervqiel aL zien leen-
heer bisschop David. iran Bortrgond"iàd-er bie is, vuur t.Tertia-
rissen zuster-convent in Hasselt ne joarlikse oetkering van

i3 ** row op t earf d-e Tybthoff' Geert belowt d'ee 13 mur

binn d.e zes joar te losn,
In l:t492 is aár ne rechtszaak tusschen n drost van Twente'

C"""ií van Welveld-e in d-e marke Zeand-ern en Johan Benninck,

EvertterStegenenGeertHerinkoetRossumendatgeatdan
owwer t toobrengn van ne keurbare woonde an Johan ter Beke'

à.re zótt anwiezÁ, wel at d-er schoold har, aans mót ze dev

almoa1 vu.ur boetn'
In datzdlfd-e joar wórd-t Jutte van Bevervoorde' werrevrouw

van Hendrik Droste, noa n doad van eeÏ breur Hendrik, be-
1eend. o.a. met d.e tiend.en ollwer Remberginck(zee 14Bl).
in lJ+9? wórdt Johan then Tybhove, noa n d.oad van zien t'o--

d.er gheert, o.a. beleend *èt a" Tythoeff(zee L48+)'
wat in f4&l is gebur.rrd met Wóastman wórdt tn 1'497 herhaal-d.

fi'r ok wat betreit au Reamer ne herhallng lan 1492 '
op nei ]rrórdt Goert van Red-e beleend met t earf Benneking

net as in 1481.

Bronn:
1. Archief kloaster Albergen
2. A,rchi-ef hof EsPelo
3. Tijd-rekenkundige registers van Overijssel
+. Hui schattingsregister van Twente van L475

J. Regesten bísschoppen van Utrecht
6. Archief Oldenzaal
?. Van Ludolvinck tot Scheperke. H'W'Harnrner
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Bielage:
Tijdrekenkundlg register van Overijssel,
24-Lo-L457
Beleend Rutger van Honschloe, d.e Maat te Lemselo(Leenslo),
in het kerspel Oldenzaal, Tuysing te Vasse en d.e grove en
sma11e tiend.en over den hof te Greasd.orp. Volrnering te
Duld.er en d.e tiend.en d.aarover grof en sma1, voorts Jaco-
binck te Hassel-o en d.e tienden grof en smal, wljders de
grove en smalle tienden ter Herstmol_en te Rossum en over
Roelevinck te lonneker.

H. &rgelbertink
op
Nei &rgbeïinan.

T oalde Volk

d.reumend kaan'k oew ploetern zeen
oalde volk oet gries verleedn
k d.eanke zoo an oonze ti-ed.
zi'w de zin van t leaven kwiet ?
a'k konklusie trekke noew
scheet'w te kort bie'j volk van toen
oald.e tied wat waa' j wat weerd.
n geest van vroget zi'w verleerd".

H.Bolk
Weerselo
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DE NA}4TN VAN IE I,ROEGERE BEII.IONMS VAN DE MARKE DULDER

Bij het doornemen van allerl-ei historische stukken, de
marke Dulder betreffend-e, valt het op d.at steed.s weer de-
zelfde namen voorkomen
Uit nieuwsgierigheid. ben ik een tijdlang elke naa.n die ik
tegenkwan gaan noteren. Het betreffen stukken uit d.e 15de-
lóde en d.e 1/d.e eeuw.
Een d.uid"elijk verschil in naanngeving bestaat tussen de een-
voud.ige land.slied.en, d-ie steed.s met éón voornaam worden
genoemd-, en d.e voorname, ad-ellijke lieden d.ie met meerd-ere
voornamen worden aa,nged-uid-.
Het eenvoudlge ond.erzoekje heb ik beperkt tot d-e land-lie-
den.
Het totaal aantal- genoteerde nameni
Voor d.e mannen TJO en voor d.e wouwen 260.
De meest voorkomend.e namen zijn hierond-er aangegeven.
Het aantal nal-en d.at d"e zelfd.e naam vooïkwam is in pro-
centen van het totaal vermeld-.

Vrouwen:

Fennen-Fenne-Ffenne A&/"

Gesen-Gese-Gesem-Geszem-Gesene LTl,
Alyde-Aleide-Alheit-Aliken-Al]rt-Alijd-Aliidt 12%

Swénne-Swennen-schwennen-Zwenne %
Grete-Greten 6%

Jenneken-Jenneke-Jennen-Jenne 6%

Gertken-Gredtken-Gredken M
Berte-Beerfen-Beerte ^?rysamen '/ LTo

Minder va.a,k konen voor i
lhlen ( ahle ) -crratr ina ( Kather inen- Catarina ) -Gewe ( cewen ) -
Gebben- Joheni jken-Meri j e ( Mari ; e ) -HiI:e- enz .

Mannen:

Johan- Johanne - Johanne s
Gerdt -Cert-GerLen-Geerd"t -Geert
i,ambert
Luken-Lucken-Lukene -Lo eken-Lui cken-Lui ckes
Bernt-B erent-Berend.e-Bernt e-Berend-t

26%

7%

7%

m
6%
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Hernen 6%

Fgbert 5/,
Henric-Henrick-Henricus-Henderick 5%
Albert-Alberd.tt-Alberbe M

samen 73%
De and.ere ZYo wordl gevorrnd. door minder vaak voorkomend-e
namen zoals:
Bertholt-Cristoffer-Did erick( oirek) -Everb-Gerd us ( Gerd e ) -
Lutter( Lutten) -Peter-'r,Jarner(Werner-Werners ) -Willem- enz . enz.

H-ke eeuw komen nieuwe nanen voor die d.aarna gebruikt blii
ven word.en.
Henric komt in d.e lJde eeuw voor en is in d"e 1/d.e 

'eeuw

Hend.rik geword.en.

Bij d.e ad.ellijke vrouwen konen we tegen:

Geertruid-Elisabeth-Me chteld.-Anna-Flor ent ina-EI sabe -Mar ia-
Joanna-Marta-So phia-Margarlta-Grete -B eate - \Ir ieda-Hernina-
Alegunda-Kunegonde -kne st ina-Is sabel la-W ilhe lrnina-Henr i et -
ta-Swanna-Marit ien-3ia-Geese -Lys ebe-Hadwig-He ilwig-Chris-
t ina -Everhard. ina - Jurriana -Rud.o 1ph ina' enz . enz,
Op een uitzond.ering na zijn dit nanen die ook in onze eeuw

nog veel voorkomen.

&r nu de nanen van d.e ad-e11ijke mannen:

Otto-Antonius-Ecbert-Rud.olf-Everhard Nicolaas-Gerard--Ber-
nard.-Ernst-Got -W i1he1m-W erenbo td-Arnold -F red.erik-Werner-
Gottfried -Dirk-Arnold.us -Geerb-Rutger-Herrnan-Aernt-Wolber-
tus -Lephardus -Lud.o1f -Swed.er-Reyno 1i; -&rgelbert-God.erb -Hen-
drik-Arent-Hid d e -Joost-Jan-Wo1f -Boehard-Co enraad -Florls-
Dyd erick-Unico-CIae s-Ro eberL-Ros ier-Swier-Ad olph-Joseph-
Sand.er-Mattheus- Jorrien-Go os sen-Mar:rits -Kunne-Gerlich-
Dietmer-Hernen-Maareten-enz . enz.

Deze opsomming 1Ë.n namen is natuurlijk zeer
onvolledig maar geeft toch voldoend.e inzicht in het naam-
gebrulk in d.eze eeulÍen,

H. J.Schuit




