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Opgedragen aan drs. J.B. te Voortwis (1925-2017), die door zijn minutieuze reconstructie van het 

grondbezit in de Winterswijkse dorpskern, hartelijke ontvangst bij hem thuis en opbouwende 

commentaar dit onderzoek mede mogelijk maakte.   
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Samenvatting 

Winterswijk heeft een lange weg afgelegd: van woonplaats van de mysterieuze Winither tot 

verzorgingskern van de oostelijke Achterhoek. Talloze heren, kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders én 

bovenal de gewone dorpelingen hebben Winterswijk gevormd tot wat het nu is.  

In die geschiedenis kunnen we meerdere momenten aanwijzen, dat de vorming van Winterswijk een 

andere weg insloeg. Soms kennen we de geschiedenis precies, in andere gevallen kunnen we alleen 

vermoeden wat er is gebeurd. Voor de vroegste periode is zelfs dat laatste niet het geval. Behalve wat 

aardewerk getuigt weinig meer van de dorpsgeschiedenis vóór de 11e eeuw. Het is heel goed mogelijk 

dat landerijen en huizen in die periode tot het bezit van achtereenvolgens de regionale Saksische elite, 

de Ottoonse koningen/Duitse keizer en de heren van Steinfurt behoorden.  

Pas in de 12e eeuw verscheen Winterswijk echt uit de mist van de geschiedenis. We hebben dan te 

maken met een centrale hof, eigendom van het Mauritiusstift in Münster, een gemeenschap van 

geestelijken die geen priesterwijding gehad hadden. Daar werden de opbrengsten van zeker 12 

onderhorige boerderijen, met name in Miste en nabij het dorp, verzameld voordat ze naar het stift 

getransporteerd werden. Het is vrij simpel: Winterswijk moest vooral voorzien in het onderhoud van de 

kanunniken in Münster. De hof vormde samen met tientallen andere hoven in een wijde kring rond 

Münster een economische gemeenschap. Sterker nog: Winterswijk was de meest westelijk gelegen, en 

bovendien op één na grootste hof van het stift.  

De hof lag aan een grote dekzandrug, vermoedelijk aan de zuidzijde van de Ratumsestraat tegen het 

dal van de Whemerbeek (en bij de scholtenbrug). Naast die hof stond een kerk, gewijd aan de H. 

Jacobus, die in 1193 tot aartsdiaconale kerk werd verheven. Anders dan de hof was de kerk niet aan 

het stift verbonden, maar een bisschoppelijke kerk. Anders dan nu hoorde Winterswijk niet onder het 

bisdom Utrecht, maar Münster! In die vroege periode was er in elk geval al sprake van lintbebouwing 

langs de westzijde van de Meddosestraat.  

Tot de belangrijkste gebouwen van wat we nu als dorpskern betitelen hoorden naast de kerk en de hof 

ook het agrarisch bedrijf bij de kerk (de Wheme, aan de Wooldstraat) en de hof Starkerode, een 

mysterieus gebouw dat mogelijk aan de Wooldstraat en/of de Bossesteeg lag.  

In de late middeleeuwen veranderde er erg veel op het gebied van economie en landschap. Dat had tot 

gevolg dat het stift steeds minder grip kreeg op zijn ver weg gelegen hof in Winterswijk. Tegelijk 

groeide de bevolking en vestigden zich ambachtslieden, neringdoenden en handelaren nabij de kerk: 

een dorp kwam tot stand. Die combinatie leidde tot het teloorgaan van de hof vanaf de late 15e en in 

de 16e eeuw. Tegelijk werden op het oude kerkhof opslaggebouwtjes gebouwd, die zorgden voor een 

verkleining van dat kerkhof en uiteindelijk volwaardige bouwblokken zouden worden. Vanuit die 

kernzone rond de kerk en langs de Meddosestraat en Ratumsestraat groeide het dorp langs zijn 

uitlopers in de eeuwen daarna verder. 

Eeuwenlang had Winterswijk last van het water vanuit de Whemerbeek. Het lijkt erop dat men dat heeft 

proberen te verminderen door enerzijds de Whemerbeek te beschoeien ter hoogte van het kerkhof, en 

daarnaast ten zuiden van de Bossesteeg een afleidingskanaaltje vanuit de Whemerbeek aan te leggen. 

Daarmee kon het water in de laagte achter de Mister- en Meddosestraat worden geloosd. Wellicht heeft 

men dit systeem in de 16e eeuw nog verbeterd door het kanaaltje door die laagte naar het noorden toe 
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te verlengen, zodat het water nog beter werd afgevoerd. Van grachten in de betekenis van wateren die 

een dorp of bouwwerk omgaven ter verdediging of statusverhoging is  uit ons onderzoek niets gebleken, 

wel bestaat het idee van een ingenieus waterbeheersingssysteem om droge voeten te houden . Dat is 

minstens zo spannend en uniek! 

Bovenstaande kan maar tot één conclusie leiden: Winterswijk was al in de late middeleeuwen ne t zo 

dynamisch en veranderlijk als in de eeuwen erna. Steeds paste men zich aan de eisen van de tijd aan, 

vaak met vindingrijke technische oplossingen, maar ook met verlies van haar kiemcellen: de hof, de 

oude wheme en het nog steeds mysterieuze Starkenrode. Gelukkig biedt een combinatie van 

schriftelijke bronnen en het bodemarchief, ook zoveel jaar na dato, nog steeds de mogelijkheid om 

deze boeiende geschiedenis bloot te leggen. 
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Zusammenfassung 

Winterswijk hat einen langen Weg zurückgelegt: von der Heimat des mysteriösen Winithers zum 

zentraler Ort im östlichen Achterhoek. Unzählige Herren, kirchliche Würdenträger und vor allem die 

einfachen Dorfbewohner haben Winterswijk zu dem geformt, was es heute ist.  

In dieser Geschichte können wir auf einige Momente hinweisen, dass die Entwicklung von Winterswijk 

einen anderen Weg eingeschlagen hat. Manchmal kennen wir die Geschichte genau, in anderen Fällen 

können wir nur ahnen, was passiert ist. Für den frühesten Zeitraum ist selbst letzteres nicht der Fall. 

Abgesehen von einigen Töpferwaren zeugt kaum mehr von der Dorfgeschichte vor dem 11. 

Jahrhundert. Es ist durchaus möglich, dass in dieser Zeit Länder und Häuser sukzessive der regionalen 

sächsischen Elite, den ottonischen Königen/Deutschen Kaiser und den Herren von Steinfurt gehörten. 

Erst im 12. Jahrhundert tauchte Winterswijk wirklich aus dem Nebel der Geschichte auf. Wir haben es 

dann mit einem Schulzenhof oder Curtis zu tun, das dem Mauritiusstift in Münster gehört: einer 

Gemeinschaft von Geistlichen, die keine Priesterweihe hatten. Dort wurden die Erlöse von mindestens 

12 Bauernhöfen, hauptsächlich in Miste und in der Nähe des Dorfes,  gesammelt, bevor sie zum Stift 

transportiert wurden. Ganz einfach: Winterswijk musste vor  allem für die Pflege der Kanoniker in 

Münster sorgen. Das Gericht bildete zusammen mit Dutzenden anderen Schulzenhöfen eine 

Wirtschaftsgemeinschaft in einem weiten Kreis um Münster. In der Tat war Winterswijk der westlichste 

und zweitgrößte Hof des Stifts. 

Der Hof befand sich am Hang zwischen Flussebene und höher gelegene Acker auf Sandböden, 

wahrscheinlich auf der Südseite der Ratumsestraat direkt neben dem Tal der Whemerbeek (und an der 

Scholtenbrücke). Neben diesem Hof stand eine Kirche, die dem heiligen Jakobus geweiht war, der 

1193 zu einer archidiakonale Kirche erhoben wurde. Im Gegensatz zum Hof war die Kirche nicht direkt 

mit dem Stift verbunden, sondern mit dem Dom des Münstenarer Bischofs. Anders als heute gehörte 

Winterswijk nicht zur Diözese Utrecht, sondern zu Münster! In dieser frühen Zeit gab es schon 

Reihenbebauung entlang der Westseite der Meddosestraat.  

Zu den wichtigsten Gebäuden des heutigen Dorfkerns gehörten neben der Kirche und dem Hof auch 

der Bauernhof der Pfarrer (die Wheme, an der Wooldstraat) und der Hof Starkerode, ein mysteriöses 

Gebäude, das sich an der Wooldstraat und/oder dem Bossesteeg befand. 

Im späten Mittelalter hat sich wirtschaftlich und landschaftlich viel verändert. Es kam dazu, dass das 

Stift ihren Schulzenhof und seinen Schulzen immer weniger in den Griff hatte. Zur gleichen Zeit wuchs 

die Bevölkerung und Handwerker, Geschäftsleute und Kaufleute ließen sich in der Nähe der Kirche 

nieder: ein Dorf wurde geschaffen. Diese Kombination führte zum Untergang des Ho fes, Ende des 15. 

Jahrhunderts bis ins 16. Jahrhundert. Gleichzeitig wurden auf dem alten Friedhof Lagergebäude 

errichtet, die diesen Friedhof reduzierten und schließlich zu vollwertigen Wohngebäuden wurden. Von 

dieser Kernzone um die Kirche und entlang der Meddosestraat und Ratumsestraat wuchs das Dorf 

entlang seiner Ausläufer in den folgenden Jahrhunderten. 

Jahrhundertelang litt Winterswijk unter dem Wasser der W hemerbeek. Es scheint, dass einerseits 

versucht wurde die Whemerbeek zu ‘beruhigen’ und auch einen Umleitungskanal von der Whemerbeek 

südlich des Bossesteeg zu graben. Dadurch konnte das Wasser in das Tief hinter der Mister- und 

Meddosestraat eingeleitet werden. Vielleicht wurde dieses System im 16. Jahrhundert verbessert, 
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indem der Kanal durch das niedrige Land nordwärts verlängert wurde, so dass das Wasser noch besser 

abgelassen werden konnte. Unsere Forschung hat gezeigt, dass es nichts mit Kanälen im Sinne von 

Umgrabungen (um Höfe) zu tun hat, die ein Dorf oder eine Struktur für Verteidigung oder Status 

umgeben. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um ein ausgeklügeltes Wasserkontrollsystem um die 

Füße trocken zu halten. Das ist genauso spannend und einzigartig! 

Das was wir hier oben gesagt haben kann nur zu einer Schlussfolgerung führen: Winterswijk war so 

dynamisch wie im späten Mittelalter wie auch in den Jahrhunderten danach. Man passte sich immer an 

den Anforderungen der Zeit an: oft mit erfinderischen technischen Lösungen, aber auch mit dem 

Verlust seiner Keimzellen: dem Hof, dem alten Wheme und dem immer noch mysterieuzen 

Starkenrode. Glücklicherweise bietet eine Kombination aus schriftlichen Quellen und dem Bodenarchiv 

auch so viele Jahre später immer noch die Möglichkeit, diese faszinierende Geschichte zu entdecken. 
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Voorwoord 

Winterswijk is één van die mooie voorbeelden waar door een gerichte, inhoudelijke strategie zelfs ten 

tijde van het – vanwege de versnippering bekritiseerde - ‘Malta-tijdperk’ nog sprake is van een heus 

archeologisch onderzoeksprogramma, alhoewel ongeschreven. Daar wordt steeds voortgebouwd op 

eerder archeologisch onderzoek en worden uitgedachte theorieën continu bijgesteld. Daardoor kon in 

de afgelopen 10 jaar veel kennis vergaard worden over de middeleeuwse en nieuwetijdse geschiedenis 

van het dorp. De gemeente Winterswijk speelt een belangrijke rol bij het volgen van deze strategie met 

grote continuïteit van beleid. 

Die kennisontwikkeling was echter niet mogelijk geweest zonder eerder werk van Winterswijkse 

‘mastodonten’, zowel vanuit de historische als de archeologische hoek. In de laatste categorie plaatsen 

we Jan en Astrid Goorhuis, die sinds 1977 actief probeerden informatie te verzamelen wanneer er 

sprake was van bedreiging van lokale archeologische resten. De rijke collectie vondsten en 

vondstdocumentatie is inmiddels geordend en beschreven.
1
 Daarnaast kunnen we niet voorbij gaan aan 

Jan B. te Voortwis (1925-2017), aan wie dit rapport is opgedragen. Te Voortwis deed jarenlang 

bronnenonderzoek naar de geschiedenis van dorp en platteland, en raadpleegde daarvoor archieven in 

’s-Gravenhage, Arnhem, Doetinchem, Anholt en Winterswijk.
2
 Hij maakte nauwgezet regesten, kleine 

uittreksels, van alle geraadpleegde archieven voor zover ze hem relevant leken. Samen betrof het 54 

cahiers van 150 bladzijden per stuk.
3
 Uit zijn vele werk kwamen twee boeken en een digitaal document, 

een indrukwekkend huizenregister van de dorpskern, voort.  

Op 11 februari 2016 bezocht de auteur van dit rapport samen met Jan Goorhuis en de gemeentelijke 

beleidsmedewerker bodem & archeologie, Kees Meinderts, de heer Te Voortwis in Alkmaar. Na een 

aangename discussie werd een kort bezoek aan zijn werkkamer gebracht, waar een blik op de unieke 

documentatieverzameling kon worden geworpen.  

Na een onderbreking van ruim een jaar werd het onderzoek voortgezet in oktober 2017, door een 

bezoek te brengen aan het Landesarchiv in Münster, iets waar Te Voortwis nooit aan toegekomen was. 

Na terugkomst werden de resultaten nog aan hem teruggekoppeld. Op 25 oktober werd een laatste, 

enthousiaste reactie ontvangen. Op 1 november werd vervolgens van de familie bericht ontvangen dat 

Te Voortwis de dag ervoor, op 31 oktober 2017, op 92-jarige leeftijd was overleden.  

Zijn unieke collectie, waarover hij bij leven nog toezeggingen aan het Historisch InformatiePunt in 

Winterswijk had gedaan, bleek op enig moment na zijn overlijden in de papierversnipperaar te zijn 

beland. Daarmee is een rijke bron voor de geschiedschrijving van W interswijk, ook al was het ‘maar’ 

een bronbewerking en niet het originele materiaal, voorgoed verloren gegaan. Met dit rapport hopen we 

desondanks een vervolg op zijn indrukwekkende werken te hebben geschreven.  

  

                                                           

1
 Scholte Lubberink & Schabbink 2019 

2
 Te Voortwis 2005: 397 

3
 Mailcorrespondentie met Te Voortwis, 24 april 2016 
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1 Inleiding 

1.1 Theoretisch kader, probleemstelling en doel 

Van meerdere Midden- en Oost-Nederlandse dorpen is bekend dat ze op de grond van vroegere 

domeinhoven 
4
 ontstaan zijn. Over Neede weten we relatief veel, en ook in Varsseveld is het één en 

ander over de plaatselijke hof bekend.
5
 Bij archeologisch onderzoek in Brummen kwam min of meer bij 

toeval een stuk van een gracht, mogelijk rond de hof van het stift Elten, aan het licht.
6
  

Over de ruimtelijke structuur van die hoven en de omvorming naar dorpen weten we niet zo veel. Door 

alle ruimtelijke en bezitsrechtelijke veranderingen bij het ontstaan van het dorp in de late 

middeleeuwen is het op basis van 19e- en 20e-eeuws kaartmateriaal vaak lastig de situatie te 

reconstrueren die bestond vóór de dorpskern tot ontwikkeling kwam. Daarvoor is een verdergaande 

analyse van schriftelijke bronnen noodzakelijk.  

Op verzoek en in opdracht van de gemeente Winterswijk is getracht meer licht te werpen op het 

functioneren en de ligging van de hof, de relatie met de archeologisch aangetroffen watergangen, de 

transformatie van de hofomgeving tot een dorp en de bredere context van Winterswijk in een 

Westfaalse omgeving. De situatie in Winterswijk leidde enerzijds tot tal van vragen 
7
, anderzijds bood 

het beschikbare bronnenmateriaal een unieke kans om ‘door’ de dorpsontwikkeling heen te prikken en 

naar de historische laag daaronder te kijken.
8
 

Deze studie beoogt geen alomvattend werk over de middeleeuwse geschiedenis van het dorp 

Winterswijk te zijn. We willen wél enerzijds de bestaande kennis verdiepen met behulp van heel 

specifiek historisch-geografisch onderzoek en anderzijds de bekende gegevens verzamelen en bij 

elkaar zetten. Op een model dat steunt op die gegevens kunnen we vervolgens voortbouwen bij 

toekomstige veldwaarnemingen. Veel conclusies uit dit rapport hebben de status van hypothesen, die 

in de toekomst nog getoetst moeten worden. 

Daarbij moeten we ons blijvend realiseren dat het grondbezit in Winterswijk – en breder, de heerlijkheid 

Bredevoort – een lappendeken van allerlei rechten op de grond was: tafelgoederen 
9
, pachtgoederen, 

leengoederen 
10

, tienden 
11

, tijnzen 
12

, etc. Talloze partijen hadden hier grond of specifieke rechten 

daarop in bezit. Onder hen waren het Mauritiusstift in Münster (waarover we het hier vooral zullen 

hebben 
13

), de heren van Bredevoort 
14

, de bisschop van Münster 
15

 en het kapittel in Vreden.
16

  

                                                           

4
 Hoven waren boerderijen waarvan de bewoner de vertegenwoordiger van de grootgrondbezitter ter plaatse was. Hij sprak recht 

over de horige hoevenaren en zorgde voor de verzameling van de afdrachten aan de grootgrondbezitter.  
5
 Vergelijk ook Keunen 2006; Keunen 2011; Keunen, manuscript  

6
 Van Rooij & Keunen 2012 

7
 Schabbink 2011a; Schabbink 2011b; Schabbink 2014; Schabbink 2015; Schabbink 2019; Scholte Lubberink & S chabbink 2019 

8
 Te Voortwis 2015 

9
 Eigen goederen, waarvan de opbrengst direct voor de grootgrondbezitter bedoeld was.  

10
 Goederen,waarvan de bezitter door ‘leenhulde’ te doen een persoonlijke band met de grondheer aanging.  

11
 Afdracht van kerkelijke oorsprong, doorgaans een tiende deel van de oogst.  

12
 Jaarlijkse afdracht ter erkenning van een recht van een heer op het land van de tijnsbetaler.  

13
 Te Voortwis 2005; Te Voortwis 2007 

14
 FFSA Anholt, archief Bredevoort 40,1; idem, HS 2  

15
 Kemkes e.a. 1995 

16
 Te Vaarwerk 2001: 100 
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Het ordenen en analyseren van ál deze complexen in een landschappelijke context valt buiten het 

bestek van dit onderzoek, maar is wel een kansrijk onderzoeksgebied voor de toekomst.
17

 We richten 

ons nu alleen op de buurtschap Dorpboer, de buurtschap van het agrarisch gebied rond het oude dorp, 

en daarbinnen specifiek op de dorpskern. 

1.2 Methodiek en bronnen 

 

Figuur 1. Het onderzochte gebied: de dorpskern van Winterswijk, met centraal de Markt met de Jacobskerk  (blauwe 

cirkel). 

                                                           

17
 Voor de methodiek van een dergelijk onderzoek verwijzen we naar Spek e.a. 2010, waar iets soortgelijks voor de Overijsselse 

gemeente Raalte is uitgevoerd. Te Voortwis (2007) gaf een aanzet met zijn lijst van eigenhorige goederen. K uenen heeft op zijn 
pagina buurtschap.info al veel materiaal verzameld dat als basis zou kunnen dienen.  
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Op basis van ervaringen, opgedaan bij het eerder genoemde onderzoek naar de hof van Neede, werd 

een methode ontwikkeld om meer zicht te krijgen op de structuur van een laatmiddeleeuwse hof.  

In bronnen tot ver in de nieuwe tijd vinden we verwijzingen naar een vroegere, vol - of 

laatmiddeleeuwse situatie. Sommige grondbezitters moesten namelijk jaarlijks een betaald bedrag aan 

een institutie betalen, tijns genoemd.
18

 Deze grondrente was een overblijfsel van de financiële 

erkenning die de nieuwe gebruiker van een perceel aan de oorspronkelijke bezitter van de onde rgrond 

moest betalen. Deze tijns ontstond als een grootgrondbezitter, in dit geval de bezitter van een hof, 

particulieren toestond zich op zijn grond te vestigen.
19

 De tijns rustte dus op de grond, niet op de 

bouwwerken die daarop stonden, en was derhalve dus ook niet afhankelijk van de omvang of de 

uitvoering (steen, hout) van dit bouwwerk.  

Naarmate de gebruiker steeds meer als eigenaar beschouwd werd, veranderde het karakter van de 

tijns van een ‘recht op de grond’ in die van een “eeuwigdurende” grondrente. In die hoedanigheid 

komen we de oude tijnsplichten tot aan het begin van de 19e eeuw tegen.
20

 

Drs. J.B. te Voortwis (1925-2017) heeft voor alle huizen binnen de kern van Winterswijk een 

indrukwekkende bezits- en bewoningsreconstructie gemaakt.
21

 Daarin is ook een eventuele tijnsplicht 

verwerkt op basis van een tijnsregister dat is toegevoegd aan het verpondingskohier 
22

 uit omstreeks 

1650 en losse vermeldingen uit akten van overige herkomst. Vooral op basis van zijn uitvoerige en 

gedetailleerde gegevens hebben we deze tijnsplichtige percelen 
23

 en de verschillende tijnsheffers 
24

 

geografisch kunnen lokaliseren. Bovendien hebben we de reconstructie van Te Voortwis kunnen 

aanvullen met tijnsregisters van de kellenaar 
25

 van St. Mauritius over de periode 1515-1590 en een 

losse tijnslijst uit 1601. Daarover later meer. 

                                                           

18
 Verspreid over Nederland zijn diverse termen gangbaar, zoals thins, tijns of cijns. We gebruiken hier de term tijns.  

19
 Een andere oorsprong van tijnsen kan de uitgifte ter ontginning van woeste gronden door de landsheer zijn, maar dat speelt in 

het dorp Winterswijk en in dit onderzoek geen rol.  
20

 Te Voortwis 2007: 25 
21

 Te Voortwis 2015 
22

 Register ten behoeve van de betaling van grondbelasting, voorganger van het kadaster. 
23

 Percelen waarop een plicht rustte om een tijns te betalen.  
24

 Rechthebbende op de inkomsten van een specifieke tijns.  
25

 Economisch beheerder van de bezittingen van een grondbezittende institutie.  
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Figuur 2. Het zuidwestelijke deel van het dorp Winterswijk in de late 20e eeuw. Zicht vanaf de Jacobskerk op de 

rooms-katholieke Jacobuskerk aan de Misterstraat. Op de voorgrond is nog net het dak van de doopsgezinde kerk 

zichtbaar (foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort).  

In de geografische reconstructie hebben we de tijnsplicht proberen te koppelen aan lokaal relevante 

actoren. Op die manier hebben we geprobeerd bij de ‘oorspronkelijke’ grootgrondbezitter uit te komen , 

want ook het recht om tijns te mogen heffen werd nog wel eens verhandeld . De eigenaren van de 

Plekenpol hebben we in de reconstructie als opvolger van twee eerdere tijnsheffers beschouwd: het is 

bekend dat zij in de 17e eeuw het tijnsrecht van de familie Weddinck en van het Sint-Mauritiusstift 

hadden verworven. Die twee verschillende herkomsten zijn met aanvullingen nader uitgesplitst. Verder 

hebben we de verschillende kerkelijke instituties uitgesplitst, zijnde de kerk, de pastorie en de 

‘geestelijkheid’/’gedeputeerden’. Over de mogelijkheden tot uitsplitsing komen we nog terug. Ook 

enkele particuliere tijnsheffers zijn meegenomen. 
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Figuur 3. Luchtfoto van het centrum van Winterswijk, vanuit het zuidwesten, 1920-1940. In de cirkel zien we de 

Jacobskerk, met op de voorgrond de Misterstraat met de katholieke kerk  (bron: Collectie Nederlands Instituut voor 

Militaire Historie). 

Deze analyse vormde zowel vertrekpunt als kern van dit onderzoek. Vervolgens hebben we aan de  

hand van lijsten van de Mauritiustijnsen getracht meer zicht op ontwikkelingen in Winterswijk in de 16e 

eeuw te krijgen. Daarvoor werd in oktober 2017 archiefonderzoek verricht in het Landesarchiv van 

Nordrhein-Westfalen in Münster. Na transcriptie door de Transcriptiewerkgroep van Vereniging Het 

Museum werd deze informatie in september 2019 geanalyseerd en in de resultaten geïntegreerd. 

Daarbij werd ook het Landesarchiv andermaal bezocht. Doel was vooral het verder terugvoeren van de 

oudst bekende vermelding van individuele huizen in het dorp en zo mogelijk nog specifieke informatie 

verwerven over het wel en wee van hof en hofbewoners in de 16e eeuw. 

Daarnaast hebben we op basis van de verschillende opgravingsrapporten die de kern van Winterswijk 

betreffen uitgewerkt waar aanwijzingen zijn voor bewoning vóór de vroegste perceelsgewijze 

historische informatie uit de vroege 16e eeuw. Daarin zijn ook enkele uitgevoerde 

dendrochronologische onderzoeken meegenomen. 

Aanvullend hebben we op basis van historische vermeldingen (doorgaans belendingen in 

verkoopaktes), kavelstructuren op het kadastraal minuutplan en archeologische (veld)waarnemingen 

een aantal watergangen ingetekend. Daarbij zijn ook de historische vermeldingen van een tweetal 

poorten opgenomen. Voor de assistentie hierbij danken we Jan Goorhuis (Winterswijk) hartelijk. In de 

laatste hoofdstukken komen we terug op de betekenis van al deze informatie. 
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1.3 Leeswijzer 

In deze studie zullen we allereerst een algemeen beeld trachten te schetsen van domeinhoven in een 

breder Oost-Nederlands en Westfaals kader (hoofdstuk 2). Daarna zoomen we in op de Winterswijkse 

hof en de daaronder horende hoeven, en vervolgens de andere hoven van het Mauritiusstift (hoofdstuk 

0), waarna de verschillende fenomenen daaromheen, zoals Starkerode en de kerk met de pastorie, aan 

de orde komen (hoofdstuk 0). Vervolgens behandelen we de ontwikkeling van het dorp in de late 

middeleeuwen (hoofdstuk 0), gevolgd door specifieke aandacht voor de vele waterlopen in de kern 

(hoofdstuk 6). Daarna pakken we alles samen en trekken we conclusies (hoofdstuk 7). 

1.4 Dankwoord 

Dit rapport is ontstaan dankzij de hulp van velen. Jan te Voortwis hebben we hiervoor reeds uitgebreid 

genoemd. Niet minder belangrijk was de bereidwillige hulp van Astrid en Jan Goorhuis, die altijd 

klaarstonden om uit hun documentatie of geheugen te putten om dit onderzoek voort te helpen. Dick 

Ruhe en Theo Branten leverden zinvolle informatie uit hun collecties  met getranscribeerde archivalia en 

assisteerden met transcriptie van documenten, zoals de rekeningen van de kellenaar van St. Mauritius, 

als leden van de transcriptiewerkgroep van Vereniging Het Museum. Jan Kuenen assisteerde met zijn 

onderzoek naar Winterswijkse boerderijen, en Jan Rikkers dacht mee over huispercelen in de 

dorpskern. Passages in het Latijn werden vakkundig vertaald door historicus Ton Spamer (Rotterdam). 

Suggesties voor het gebruik van bronnen werden door Peter Meerdink (ECAL) aan de hand gedaan, en 

medewerkers van het Gelders Archief vergemakkelijkten het onderzoek door duizenden (!) scans  van 

archiefdocumenten toe te sturen. Wim Wieskamp leverde een mooie bijdrage door het uitgevoerde 

dendrochronologisch onderzoek in de kern van Winterswijk. Collega’s Huub Scholte Lubberink en 

Martin Schabbink reflecteerden op de (tussen)resultaten van het  onderzoek, met name ten aanzien van 

grachten en waterlopen. Tijdens de excursie door Westfalen werd gesproken met verschillende 

agrarisch ondernemers op de (voormalige) schultenhoven.  

Boven alles spreken we onze dank uit aan Kees Meinderts, beleidsmedewerker bodem en archeologie 

bij de gemeente Winterswijk, voor geduldig opdrachtgeverschap, meedenken over de lijn van het 

onderzoek, correctie van het manuscript en goede discussies op mooie plekken in Winterswijk en 

Westfalen. 

We hebben getracht alle rechthebbenden op beeldmateriaal in dit rapport te contacteren. Helaas is dat 

niet in alle gevallen gelukt, waarvoor verontschuldigingen. 
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2 Hoven in West-Europa 

2.1 Inleiding 

De sterke relatie tussen instituties en grondbezit maakt dat er ook een directe relatie bestond tussen de 

instituties en de economische exploitatie van grond, zowel in de periode vóór de transitie als tijdens de 

veranderingen. We behandelen ze daarom in één paragraaf.  Mocht uw aandacht vooral naar 

Winterswijk uitgaan en minder naar de grotere context, dan is het raadzaam direct naar hoofdstuk 0 te 

bladeren. 

2.2 Merovingische periode (450-750) 

De vroegmiddeleeuwse maatschappij werd volgens Innes in de eerste plaats gekenmerkt door een 

directe controle over land. Er bestond weinig gelaagdheid in het bezit van grond (zoals we voor de 

latere perioden kennen), en de gebruiker was meestal ook de eigenaar. Dit impliceert de inmiddels 

algemeen aangenomen veronderstelling dat er geen organisatorische continuïteit heeft bestaan tussen 

de Laat-Romeinse Gutshöfen en de vroegmiddeleeuwse domeinhoven.
26

 

Wanneer er land in bezit was van een grootgrondbezitter die het niet zelf kon of wilde bewerken, 

werkten er in de Merovingische tijd vrije en/of onvrije personen op diens land.
27

 Dat kon in West-Europa 

georganiseerd zijn op twee manieren, die afweken van zowel de Laat -Romeinse als de Karolingische 
28

: 

- als een relatief zelfstandig bedrijf van landarbeiders die een deel van de oogst afdroegen aan 

de landheer; 

- als een relatief zelfstandig bedrijf van landarbeiders die niet systematisch een deel van de 

oogst afdroegen aan de landheer. 

Zowel loonarbeid, waarbij een deel van de zeggenschap over de grond niet bij de landarbeiders lag, als 

slavernij of horigheid ontbraken in deze periode grotendeels in West -Europa.
29

 Het zijn allebei 

voorbeelden van relatief grote invloed van de landheer op de agrarische productie, iets wat in de 

periode vóór de 8e eeuw weinig voorkwam.
30

 Het is niet ondenkbaar dat richting de Karolingische tijd 

de opkomst van het Christendom, waarin slavernij wordt afgewezen, hierbij een rol speelde, naast het 

feit dat door het ontbreken van oorlogen ook minder kansen bestonden om slaven buit te maken. Met 

de opkomst van het domaniale systeem was er bovendien een goed alternatief voorhanden.
31

  

Wickham poneerde in vervolg op studies van Verhulst en Tits-Dieuaide de hypothese dat er in in elk 

geval in Merovingisch Francië uitsluitend een vorm van huur (door vrijen of onvrijen) voorkwam, en dat 

                                                           

26
 Rösener 1989: 20; de discussie daarover laait nu en dan weer op. Zo betoogt de historicus Sarris dat er wel degelijk 

aanwijzingen zijn voor tweeledige domeinen in de Merovingische tijd (Sarris 2004). Beide ‘kampen’ zijn het er echter over een s 
dat de context van de domeinen onvergelijkbaar is tussen de relatief gecentraliseerde Romeinse staat en de veel lossere latere 
verbanden. 
27

 Innes 2000: 253 
28

 Wickham 2005: 260-261 
29

 Over het ontbreken van slavernij in de Vroege Middeleeuwen zijn mediëvisten het niet helemaal eens. Wickham stelt vast dat 

slavernij goeddeels ontbrak (Wickham 2005: 264), terwijl Van Bavel van mening is dat slavernij langzaam uitstierf na de 
Romeinse tijd, maar dat er nog tot zeker in de elfde eeuw slavernij en slavenhandel voorkwam (Van Bavel 2010: 77). Verhulst 
noemt slavernij in de Merovingische tijd zelfs de standaard, terwijl er ook op domeinen nog gebruik van zou zijn gemaakt als er 
op de hoeven niet genoeg horigen woonden om het hofland te bewerken (Verhulst 2002 : 34-35 & 42). Gemene deler tussen beide 
eerste opvattingen is echter dat de relevantie van slavernij in grondexploitatie gering was.  
30

 Wickham 2005: 264 
31

 Van Bavel 2010: 77 
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er geen bewijzen zijn voor slavernij of horigheid.
32

 Deze relatieve zelfstandigheid van landarbeiders en 

verminderde invloed van de aristocratie had een directe invloed op de handel: er werd meer voor eigen 

gebruik geproduceerd en minder of geen surplus verhandeld. De enige uitzondering daarop in 

Merovingisch Francië was de specialistische wijnbouw, en daar zien we dan ook juist wél arbeid van 

landarbeiders op het eigen land van de aristocratische landeigenaar.
33

 Die relatieve vrijheid van 

landarbeiders betekende wel dat er weinig aristocratie-vrije regio’s in West-Europa waren. Alhoewel 

hun invloed dus niet groot was, was deze klasse vermoedelijk wel alom aanwezig.
34

 

Het economisch systeem in pre-Karolingisch Saksen functioneerde wat anders, al is hier door het 

ontbreken van bronnenmateriaal veel minder over bekend. Rösener en Wickham stellen er zich een 

model bij voor zoals in Brittannië, waar vrijen ( frilingi) een soort huur betaalden aan aristocraten in 

gebieden die hij ‘inland’ noemt en waar de inwoners relatief gezagsgetrouw waren.
35

 Op het 

omvangrijke bezit van de adel werkten daarnaast onvrijen (servi/mancipia).
36

 Laten (liti) hadden een 

intermediaire status en konden zowel de rol van frilingi als van servi hebben. Een deel van de 

Saksische aristocratie kan al vroeg, in de 8e eeuw, het gezag over de grond naar zich hebben 

toegetrokken met Herrschaft über Land und Leute tot gevolg, zoals in de Frankische wereld al 

gebeurde. De frankisering van Saksen betekende daarmee volgens Rösener geen radicale verandering 

in de exploitatiewijze van grond.
37

 

2.3 Karolingische periode (vanaf 750) 

Door het proces van domanialisering, de totstandkoming van tweeledige domeinen, kregen 

grootgrondbezitters (koning, kerk en adel 
38

) meer greep op het landschap dan in de periode ervoor. 

Nederzettingen en cultuurgrond werden bovendien in toenemende mate hiërarchisch geordend. Daarbij 

werden bewerkers van boerderijen sociaal-economisch aan elkaar en aan een grondheer verbonden, 

en verloren zij een deel van de vrijheid die ze eerder hadden.
39

 De onlosmakelijk daarmee verbonden 

opleving van de macht van de aristocratie en de kerkelijke instituties – macht over land was immers 

macht over de belangrijkste bron van bestaan - ging vrijwel overal ten koste van de voorheen vrijere 

bevolking. In Saksen verloren vrijen en laten veel van hun invloed.
40

 

Wickham plaatst de opkomst van dit nieuwe model voor direct management van het land in de late 8e 

eeuw, al kent hij wel eerdere voorbeelden die wellicht naar model van de arbeid op de wijngaarden tot 

stand kwamen. Desondanks is hier nog altijd sprake van werk dat vooral door de arbeiders werd 

georganiseerd en waar de landheer alleen een taak had bij de aanlevering van zaaigoed en de inning 

van de oogst.
41

 Behalve het ‘wijngaard-model’ noemt hij ook andere systemen als mogelijke oorsprong 

van het domein waarbij horigen op het land van de heer moesten werken. Het organiseren van 

transport en het leiden van grootschalige ontginningen waren twee mogelijkheden, maar volgens 

                                                           

32
 Wickham 2005: 281; We weten door gebrek aan bronnenmateriaal niet of dit beeld ook voor Oost -Nederland en verder in het 

Saksische gebied opgaat; cf. de opmerking hiervoor.  
33

 Wickham 2005: 286 
34

 Wickham 2005: 542 
35

 Hij plaatst dit ‘inland’ tegenover ‘outland’, waar de bewoners meer autonoom waren en lagere lasten betaalden (Wickham 2005 : 
323). 
36

 Rösener 1985: 177 
37

 Rösener 1985: 180; Wickham 2005: 585; In dat beeld past ook de beschrijving die Rösener van de Saksische adel in de 8e en 

9e eeuw geeft. Deze omschrijving doet eerder aan een typisch Frankisch domaniaal systeem met hoven, mancipia en diensten 
dan een pre-frankisch Saksisch systeem denken (Rösener 1985: 178).  
38

 Naar de specifieke kenmerken van domeinen van grootgrondbezitters is onder meer onderzoek verricht door Zotz (1989) en 
Rösener (1989). 
39

 Wickham 2005: 570-571 
40

 Wickham 2005: 586; Van Bavel 2010: 51 
41

 Wickham 2005: 287 
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Wickham belangrijker als mogelijke oorsprong was de reeds in de 6e en 7e eeuw bestaande wettelijke 

onderwerping bij het lenen van geld. Daar gold al de verplichting om gedurende de periode waarin werd 

geleend te dienen voor de geldverstrekker.
42

 

Theuws veronderstelt, in navolging van Wickham, dat de vroege domeinen uit de 7e en vroege 8e eeuw 

ruimtelijk veel minder herkenbaar zijn geweest, doordat het functioneren van het domein veel meer een 

sociaal construct dan een ruimtelijk construct was.
43

 Domeinen zouden alleen gefunctioneerd hebben 

als de heer aanwezig was, en er bestond ook veel meer vrijheid en zelfstandigheid onder de tenants 

(huurders), die nog geen horigen waren.
44

 Het sluit aan op het idee van Bösterling-Röttgermann dat 

domeinen of villikationen als familiae, verwante gemeenschappen, werden beschouwd.
45

 

Naast de oorsprong van de veel sterker georganiseerde domeinen uit de late 8e eeuw en daarna stipt 

Wickham ook de mogelijke reden aan waarom de organisatie in het noorden van Francië veranderde: 

het régime domanial classique, zoals het in Franstalige literatuur wordt aangeduid, kende 

mogelijkheden om de landbouw te intensiveren.
46

 Dat maakte het domaniaal systeem economisch 

aantrekkelijk. Door meer invloed op de landarbeiders uit te oefenen, en ze op het domein van de 

landheer te laten werken, hoopten de aristocraten hun productie te verhogen in een periode dat de 

economie opleefde (late 8e, vroege 9e eeuw 
47

).
48

 Waar eerder de vroege grootgrondbezitter zijn 

bezittingen bezocht en daar de verworven goederen in natura zal hebben geconsumeerd, moesten 

vanaf de 8e eeuw de goederen naar verre abdijen worden gebracht. In transport - en handelsstromen 

zorgde dat voor een belangrijke verandering: er ontstond een surplus dat het domein zelf verliet.
49

 De 

opbrengst kon mogelijk worden verkocht aan steden en legereenheden.
50

 De accummulatie van surplus 

kon uiteindelijk leiden tot het ontstaan van markten, waar producten verhandeld konden worden zodat 

met de opbrengst bijvoorbeeld gebruiksgoederen konden worden aangeschaft.
51

 Het systeem bood 

namelijk mogelijkheden voor investering, bijvoorbeeld voor de aanschaf van ossen, paarden en 

ploegen. Een gewoon familiebedrijf kon dergelijke investeringen amper doen.
52

 

Van Bavel voegt aan deze argumenten nog enkele redenen toe voor de opkomst van het domaniale 

systeem. Het zou in het belang van de heer geweest zijn om mensen aan zich te binden in een periode 

dat het van toenemend economisch en strategisch belang was om cultuurland te bezitten. Boeren 

zouden zich vanwege de onveiligheid graag hebben willen binden aan heren. De Frankische koning 

stimuleerde dit vanwege zijn wens een sterke elite te creëren.
53

 Alhoewel het domaniaal systeem met 

zijn tweeledige domeinen ook voor de Franken nog relatief nieuw was en ook daar pas in de late 8e 

eeuw zijn intrede deed, kunnen we wel stellen dat de implementatie in Saksisch gebied een gevolg is 

geweest van de toenemende frankische invloed, waarbij de Frankische koning de domanialisering dus 

                                                           

42
 Wickham 2005: 288 

43
 This sort of meaning, that is to say, immediate lordly possession rather than any specific type of agrarian management, seems  

to be commonest in our Merovingian references  (Wickham 2005: 283). 
44

 Theuws 2006: 212; Wickham 2005 
45

 Bösterling-Röttgermann 1990: 64 
46

 Wickham verwijst hier naar meerdere onderzoekers die in de jaren vóór hem onderzoek naar  de economische ontwikkeling van 
de Vroege Middeleeuwen hadden gedaan, onder wie Devroey, Rösener en Verhulst, en bundelt hun conclusies. Verhulst gaf aan 
in de optimalisatie van de productie het belangrijkste doel van domeinen te zien (Verhulst 2002 : 59). 
47

 Onder meer de periode tussen 775 en 830 werd gekenmerkt door economische bloei. Tussen 850 en 87 9, in een pauze tijdens 
de Vikingaanvallen, volgde nog zo’n periode (Verhulst 2002 : 135). 
48

 Wickham 2005: 289-290: What seems to have happened is that the increasing possibility of the sale of produce encouraged the 
crystallization of demesnes, in the context of a more generalized intensification of surveillance and control. (…) This concentrated 

on the direction of the labour of tenants, both because this was less complex to develop, and because, on a small scale, it 
already existed as a concept, especially in vineyard cultivation; Van Bavel 2010: 127 
49

 Theuws 2006: 213-214 
50

 Wickham 2005: 292 
51

 Wickham 2005: 538 
52

 Van Bavel 2010: 127 
53

 Van Bavel 2010: 80 
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stimuleerde.
54

 Verhulst gaat er evenwel vanuit dat dit geen doelbewuste, politiek gemotiveerde 

kopiëring van een systeem uit het Frankische gebied geweest is. Redenen zoals de behoefte aan graan 

en een gunstige bodem ervoor waren voldoende om de ontwikkeling van het domaniaal systeem ook 

daar op gang te helpen.
55

 In tegenstelling tot in het gebied tussen Loire en Pyreneeën is de late 

verovering van Saksisch gebied overigens geen rem geweest op het invoeren van  het domaniaal 

systeem.
56

 Sterker nog: de reeds in de 8e eeuw ontstane hiërarchische verhouding tussen adel en 

onvrijen had tot gevolg dat de domanialisering geen radicale verandering van het systeem met zich 

mee moet hebben gebracht.
57

 

Ook het Christendom, dat met de Franken meegekomen was, was volgens Van Bavel een stimulerende 

factor voor de vorming van domeinen. Vanuit de christelijke filosofie werd het domaniaal systeem 

gezien als een vorm van de gewenste orde op een manier waarbij heer en horige vredeli evend 

tegenover elkaar stonden.
58

 

Economisch gezien waren de nabijheid van markten en de beschikbaarheid van geld factoren die van 

invloed waren op de opkomst van het domaniaal systeem. Alhoewel deze factoren ook kunnen 

betekenen dat het domeinstelsel minder noodzakelijk was, vinden we toch een groot aantal domaniale 

centra nabij vroege handelssteden als Dorestad en Tiel.
59

 

De opkomst van domeinen in de Nederlanden bleef niet beperkt tot het gebied dat het dichtst bij de 

regio van oorsprong lag. Van Bavel merkt hierover op dat ook in grote delen van Nederland vrij 

omvangrijke domeinen aantoonbaar zijn, zoals in de huidige provincies Utrecht en Friesland. In de 

zandgebieden, zoals de Veluwe, Kempen, Salland en Twente zouden de domeinen wel kleiner, 

gefragmenteerder en minder stereotypisch van karakter zijn geweest.
60

 Slicher legde dit voor Oost-

Nederland en de Veluwe eerder al bloot.
61

 

De fysisch-geografische situatie wordt daarbij als een bepalende factor aangewezen. Tweeledige 

domeinen zouden, zo is zijn theorie, vooral verschenen zijn waar de mogelijkheid bestond grotere 

hoeveelheden land rond een domaniaal centrum, een curtis of hof, te concentreren, waar een hoge 

bevolkingsdichtheid bestond en waar vruchtbaar land aanwezig was, zoals in het Gelders 

rivierengebied.
62

 Grondheren moesten zich, zo blijkt uit bovengenoemde factoren, aanpassen aan 

bestaande geografische, sociale en economische structuren.
63

 Daarbij bleef er ook een klasse van vrije 

boeren bestaan, hoewel een geringer percentage van het totaal dan in de  Merovingische tijd.
64

 Het lijkt 
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 Rösener 1989: 133-134; Verhulst 2002: 44 & 59; Wickham 2005: 264; Van Bavel 2010: 80; Een belangrijk deel van de latere 

bisschoppelijke domeinen is terug te voeren op koningsgoed, in de Brabantse Kempen onder meer van de Pippiniden ( Theuws 
2006: 216); Belangrijk Frankisch koningsgoed lag bovendien in het Utrecht -Gelders rivierengebied tussen Utrecht en Ni jmegen, 
bij IJsselstein en tussen de Kromme Rijn en de Lek. Het militair -strategisch belang van dit gebied was groot; het gaat om het 
oude grensgebied met Friezen en Saksen. Na de elfde eeuw vinden we weinig directe verwijzingen meer naar de koninklijke 
herkomst vanwege de uitgifte aan vazallen  (Van Bavel 2010: 56-57). Regionale aristocratie stond overigens eveneens aan de 
basis van veel latere domeinen, zoals die van Echternach, van Elten en van Paderborn (Spamer 2017; Van Dooren 1986; Van 
Doesburg et al. 2011; Keunen, 2011). 
55

 Verhulst 1989: 46; Rösener 1989: 134 
56

 Verhulst 2002: 34 
57

 Rösener 1985: 180 
58

 Van Bavel 2010: 80-81 
59

 Van Bavel 2010: 81; Slicher van Bath 1964: 167; tegelijk noemt Slicher van Bath ook de achteruitgang van het centrale 
staatsgezag en de verbrokkeling van de politieke macht. We hebben hiervoor echter aangegeven dat het tegendeel gebeurd moet 
zijn in vergelijking met de Merovingische tijd.  
60

 Van Bavel 2010: 78-79 
61

 Slicher van Bath 1944; Slicher van Bath 1964 
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 Van Bavel 2010: 81 
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 Van Bavel 2010: 82; hij onderbouwt dit met het voorbeeld van het Kapittel van Sint -Jan uit Utrecht: The Utrecht chapter of St. 
Jan, for instance, had bipartite manors with some 75 hectares of demesne and many fairly concentrated tenements, but it also 
had manors with small demesnes of some 25-30 hectares with small parcels scattered over a wider area, while some manors 
functioned only as administrative centres.  
64

 Verhulst 2002: 31 
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erop dat tenminste in delen van Oost-Nederland volledige vrije boeren in de minderheid waren. Zo is in 

Raalte in alle gevallen een verband te vinden tussen een domein en een huisplattegrond uit de 

Karolingische tijd die bij archeologisch onderzoek naar voren komt.
65

 

Domeinen bleven volgens Wickham in Saksen, waar het werd overgenomen als gevolg van de inval van 

Karolingische legers en de uitbreiding van de aristocratische macht, relatief klein en minder strak 

georganiseerd.
66

 Zo waren de diensten op het vroonland, het land direct bij de hof gelegen, meestal 

relatief licht.
67

 

Het eigen akkerland van de hoven van de abdij van Werden in Saksen was gemiddeld zo’n 40 tot 50 

hectare groot, en slechts bij uitzondering meer dan 100 hectare. Dat was relatief klein ten opzichte van 

Frankische gebieden. De domeinen waren bovendien geografisch gespreid gelegen.
68

 Deze verspreide 

ligging van hoeven, waarbij domeinen door elkaar heen liepen, zou diensten ook minder 

vanzelfsprekend maken.
69

 Meest voorkomend in Saksen zouden dan ook de domeinen met half -vrije 

horigen (lidi) geweest zijn, waar twee weken per jaar op vroonland gewerkt moest worden. Klassieke , 

aaneengesloten domeinen waren een zeldzaamheid in het gebied ten (noord)oosten van de Rijn.
70

 We 

zullen daar in de volgende paragraaf dieper op ingaan.  

Bij de frankisering van de Saksische gebieden veranderden de bezitsverhoudingen. Het grondbezit van 

kerken, kloosters en de koning nam toe. In elk geval de laatste groep nam bezittingen van de 

Saksische adel over, maar ook zullen deze instituties vrijen en halfvrijen aan zich gebonden hebben 

door opname van het grondbezit in hun domeinen.
71

 Op hun beurt vormde het koningsgoed een 

belangrijke basis voor het bezit van de abdijen.
72

 Verder weten we dat de Duitse abdijen omvangrijke 

gebieden in de omgeving van de kloosters, zoals in Werden, uit eiken- en beukenbos hebben 

ontgonnen. De periode van domanialisering lijkt in Saksen in elk geval een periode van expansie te zijn 

geweest.
73

 

De ontwikkeling van de domaniale organisatie was in het midden van de 9e eeuw vermoedelijk al 

voltooid. Dit betekent dus niet dat de ontwikkeling van domeinen in de Saksische contreien langzamer 

liep dan elders.
74

 

In de 9e eeuw consolideerde het domaniale systeem zich overal en werd een eerste fase afgesloten. 

Tot in de 11e eeuw zou een verdere expansie en consolidatie van het systeem plaatsvinden.
75

 

2.4 Interne organisatie van Karolingische domeinen 

Traditioneel kennen we een domein als een tweeledige economische eenheid (villa), bestaande uit een 

domaniale hof (mansus indominicatus) en een aantal onderhorige hoeven die door middel van 

arbeidsdiensten aan het saal- of vroonland verbonden waren.
76

 Op een mansus, een onderhorige hoeve 
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inclusief het toebehorende land en daarmee een eenheid binnen het domaniaal systeem 
77

, woonde 

traditioneel een vrij (ingenuiles) of onvrij (serviles) gezin van ouder(s) met kinderen. Opdeling van 

dergelijke hoeven was niet toegestaan.
78

 Het domaniaal systeem stimuleerde bovendien kernvorming: 

hof en hoeven lagen dicht bij elkaar. Het bijbehorende aaneensluitende akkerland, culturae, bevond 

zich op de aangrenzende es.
79

 De horigen op de mansi, zowel de vrije als de onvrije, moesten diensten 

op het land van de hof uitvoeren en daarnaast lasten in natura afdragen.
80

 

Dit traditionele beeld kwam echter vrijwel nergens in optima forma voor en was ook aan verandering 

onderhevig door de tijd. Een groot aantal variabelen en mogelijke oorzaken van verschillen spelen 

hierbij een rol.
81

 Met Störmer kunnen we dan ook stellen dat het systeem auβerordentlich variabel 

was.
82

 Bovendien, zo stelt Rösener, vormden de vrije boeren ook in de tijd dat domeinen sterk in 

opkomst waren geen verwaarloosbare groep.
83

 

Het gebied tussen Loire (soms: Seine) en Rijn wordt wel als kerngebied van domeinvorming gezien, 

waar dit traditionele beeld (Villikationssystem of Betriebsgrundherrschaft) het meest algemeen was.
84

 

Daartegenover staat de Abgabengrundherrschaft, Rentengrundherrschaft of Hebeamtsverfassung, 

waartussen overigens verschillende mengvormen bestaan.
85

 In Saksen kwamen beide hoofdvormen 

(Betriebsrgrundherrschaft en Abgabengrundherrschaft) voor, en in veel gevallen vooral ook de 

mengvormen daartussen. Bovendien waren de domeinen er kleiner – doorgaans 4 à 5 hoeven per hof.
86

 

Zoals hiervoor werd aangehaald was de politiek-institutionele organisatie in voormalig Saksisch gebied 

relatief zwak, en waren de domeinen, vooral op de minst vruchtbare gronden, sowieso minder 

traditioneel georganiseerd. Uit een studie van het grondbezit van de abdij Werden blijkt dat de 

domeinen in het vruchtbare leem- en lössgebied van zuidelijk Westfalen meer volgens het traditionele 

Villikationssysteem waren georganiseerd, terwijl in noordelijk Westfalen – met uitgebreidere venen en 

heidegebieden en daarmee minder mogelijkheden voor een economisch renderende verbouw van 

granen -  de afdrachten van geld en goederen in natura vaker voorkwamen.
87

 De domanialisering werd 

derhalve het meest doorgevoerd – onafhankelijk van de hofheer – in gebieden waar die het meeste zou 

kunnen opleveren. De zwakkere domaniale organisatie op minder vruchtbare gronden gold zeker ook 

voor de zandige Veluwe. Al in 1964 wees de historicus Slicher van Bath in zijn studie over de hoven op 

de Veluwe op het feit dat hoven en horigen niet alleen niet onlosmakelijk verbonden hoefden te zijn, 

maar er ook een zekere variatie in hoven bestond.
88

 In gebieden met agrarisch-economisch goede 

mogelijkheden was het domaniaal systeem verder doorgevoerd dan in perifere gebieden.  

Daarnaast speelde ook de afstand tot de abdij – en daarmee de mogelijkheid tot aansturing - mogelijk 

een rol.
89

 Verhulst noemt als voorbeeld de hoven van de abdij Prüm, waarbij de hoven in de Eifel – 
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dicht bij de abdij - van het klassieke tweeledige type waren en de geïsoleerde hoeven rond Arnhem 

nauwelijks meer dan administratieve centra, waar alleen de lasten in natura en later in geld werden 

geïnd.
90

 De gewenste beschikbaarheid van vruchtbare, kleiige bodems kan rond Arnhem geen 

belemmering zijn geweest – tenzij de domeinen zich vooral op de zandbodems bevonden.
91

 Rösener 

haalt soortgelijke voorbeelden voor de abdij Werden aan, waar nieuwe ontginningen in de nabijheid van 

de abdij steevast als klassiek domein werden georganiseerd.
92

 De losse organisatie van sommige 

domeinen zou volgens Wickham daarnaast liggen in een andere ervoor bestaande context van 

aristocratische druk en lokale normen, bijvoorbeeld wat landarbeiders zich lieten welgevallen. De lokale 

situatie was volgens hem, met andere woorden, bepalend voor hoe het systeem zich kon ontwikkelen. 

Uiteraard waren daarnaast de mogelijkheid tot handel in het surplus, de grootte van de domeinen en de 

hoeveelheid macht van de domeinheer volgens hem bepalende factoren.
93

 Op de factoren die Wickham 

noemt zijn op basis van de literatuur wel enkele zaken aan te merken. Dat de nabijheid van markten 

bepalend was voor het ontstaan van domeinen wordt door Van Bavel weerlegd.
94

 De grootte van 

domeinen was bovendien geen bepalende factor voor de organisatie van een domein, maar een 

verschijnsel dat met dezelfde oorzaken samen zal hebben gehangen.  

Op basis van het voorgaande moeten we constateren dat de bodemvruchtbaarheid ter plekke, de 

afstand van het domein tot de abdij en de ligging in Frankisch danwel voormalig Saksisch territoir (wat 

bepaalde sociaal-maatschappelijke gegevenheden met zich meebracht) belangrijke bepalende factoren 

zijn geweest voor de vorm van de domaniale organisatie.
95

  

De vorm van de domeinen was overigens niet statisch, en er zijn aanwijzingen dat men het tweeledige 

systeem geleidelijk verder heeft willen uitbreiden.
96

 Rösener constateerde voor de abdij Werden 

namelijk dat deze zijn aanvankelijke Hebeamtsorganisation in de 10e eeuw naar een tweeledig systeem 

met hoven omvormde door het net aan hoven verder te verdichten.
97

 

De fysisch-landschappelijke fragmentatie van gebieden was op zich geen belemmering voor het 

ontstaan van enige vorm van domeinstructuur. Sterk gefragmenteerde domeinen kwamen eveneens 

voor in landschappen die fysisch-geografisch sterk afwisselend waren, zoals in Raalte.
98

 Duitse 

wetenschappers gingen er aanvankelijk vanuit dat die streulage vooral het geval was bij kerkelijke en 

adellijke domeinen, maar Dopsch toonde in 1912 aan dat dit ook voor koninklijke domeinen gold en dat 

het daarmee een vrij algemene karakteristiek van domeinen in delen van Duitsland was. Tussen 

koninklijke en andere domeinen zou niet veel verschil bestaan hebben.
99

 

Ook het traditionele kenmerk van arbeidsplicht op de vroonhof was geen wet van Meden en Perzen. De 

hoeveelheid arbeid hing waarschijnlijk oorspronkelijk samen met de vrijheid van de horige 
100

, maar 

zeker later mogelijk ook met de geografische opbouw van domeinen. 
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De arbeidsplicht kon variëren van enkele dagen per week (dag-type) tot enkele weken per jaar (noctes-

type), en dat verschil zien we zelfs tussen hoeven van verschillende domeinen in eenzelfde regio. Of 

dit te relateren is aan het verschil tussen grondheren in het algemeen of aan het verschil in opbouw 

van een domein en de dichtheid van bezittingen van een hofheer in een regio was voor Verhulst niet 

duidelijk. Kötzschke daarentegen stelde vast dat verplichte arbeid vooral voorkwam op relatief 

geconcentreerde domeinen; domeinen met een grote geografische spreiding van onderhorige hoeven 

functioneerden uit praktisch oogpunt vooral als Hebeamt, een administratieve eenheid.
101

  

In de gebieden met weinig ‘traditionele’ domeinen (Saksen, maar ook bijvoorbeeld Beieren 
102

) kwamen 

veel kleinere domeinen voor, waar relatief vaker dan op de aaneengesloten domeinen gebruik zou zijn 

gemaakt van slaven, alhoewel die bewoording discussie oproept.
103

  Wellicht zouden we hen beter 

kunnen aanduiden als onvrije knechten (servi, mancipia), die op de hof woonden en op het vroonland 

werkten. Zij kwamen in de 9e eeuw nog voor.
104

 Deze horigen zonder land werden hagastaldi genoemd, 

een aanduiding die nog bewaard is gebleven in de Holtense boerderijnaam Agastaldaburg (1046), te 

identificeren als de nu nog bestaande boerderij Hazelberg in de buurtschap Zwiep onder Lochem.
105

 

De beschikbaarheid van hagastaldi zou geholpen hebben bij domeinen waar de verplichte arbeid van 

horigen gering was.
106

 De afdracht in natura bracht ook arbeid in de vorm van transportdiensten met 

zich mee. In de loop van de 9e eeuw nam de hoeveelheid afdracht in natura verder af en werd dit 

geleidelijk vervangen door afdrachten in geld.
107

 

Van belang voor de inzet van mankracht is de verhouding tussen de hoeveelheid land b ij de hof en de 

hoeveelheid hoeven. Ook die verhouding blijkt bijzonder variabel, al is berekening niet altijd eenvoudig 

omdat bijvoorbeeld een deel van het land door het twee- of drieslagstelsel (de intensiteit van 

landbewerking) braak lag en er arbeidskrachten op de hof kunnen hebben gewoond. Het vroon- of 

saalland en het land bij de hoeven stond in het kerngebied tussen Loire en Rijn in een verhouding 1:1 

tot 1:2, maar kon in Westfalen oplopen tot 1:4.
108

 

Toch zijn er naast al deze verschillen in opbouw en werking van een hof wel gemene delers te 

benoemen. We benoemden hiervoor al de economische voordelen van domeinen, zoals de 

mogelijkheid surplus (voornamelijk granen) te genereren en dat te verhandelen. Bovendien bood het 

systeem mogelijkheden voor investering, bijvoorbeeld voor de aanschaf van ossen, paarden en 

ploegen. Een gewoon familiebedrijf kon dergelijke investeringen amper doen.
109

 

De teelt van granen speelde op de domeinen een belangrijke rol.
110

 Tegelijk kunnen we constateren dat 

de boerderijgebouwen in de Karolingische tijd groter werden, hetgeen wijst op een transformatie 

richting meer veeteelt.
111
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Alhoewel in de laatste decennia de studie van het Nederlandse landschap veel minder fysisch-

deterministische kenmerken heeft, kan binnen de landschaps- en nederzettingsontwikkeling de sterke 

correlatie tussen de ondergrond en de ontwikkeling van bezitsverhoudingen, en dan met name de 

domeinen, niet worden ontkend.
112

 In Brabant, Salland en Drenthe zijn sterke relaties tussen de 

vroegmiddeleeuwse bewoning en het voorkomen van rijkere (moder)podzolbodems, één van de meest 

vruchtbare bodems in het zandgebied, aangetoond.
113

 Ook de domeinen zoals die zich in jongere 

bronnen manifesteren en deels archeologisch ook zijn aangetoond, bevinden zich – bijvoorbeeld in 

centraal-Salland en het Drents keileemplateau – op deze bodems.
114
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3 Mauritius en Winterswijk 

3.1 De Winterswijkse ondergrond 

Over de ondergrond van Winterswijk is al ontzettend veel geschreven, en we gaan dat hier niet 

herhalen. Waar het nu vooral om gaat is om de ondergrond en het bijbehorende reliëf in en onder het 

dorp te begrijpen. 

Over de geologische voorgeschiedenis van de Whemerbeek is nog veel onduidelijk. Aangetoond door 

boorgegegevens is een verbinding van het dal van de Vosseveldsbeek met dat van de Aa ltense Slinge. 

Op een zeker moment lijkt deze afbuiging geblokkeerd te zijn geraakt (door een dekzandduin?), want 

uit het Holoceen is uit geologisch onderzoek een dal vanaf de Vosseveldsbeek naar het noorden 

richting de huidige dorpskern aangetroffen – de voorloper van de huidige Whemerbeek. Een directe 

verbinding tussen Aaltense of Boven-Slinge met de Whemerbeek is geologisch niet aangetoond, en 

geoloog Maarten van den Bosch vermoedt dat de verkeerde interpretatie van een oude kaart aan de 

basis van deze geruchten ligt. De verbinding die Neefjes en Willemse tussen Aaltense Slinge en 

Whemerbeek weergeven als ‘oudere beekloop’ (zie figuur 4) gaat dus vooraf aan de afbuiging van de 

Vosseveldsbeek naar het noorden; ze bestonden niet gelijktijdig .
115

 

Het is zo, dat veel van de Winterswijkse beken sterk vergraven zijn, los van geologische processen. 

Nog sterk onderbelicht is de mogelijke invloed van tectonische processen, zowel de stijging van het 

Oost-Nederlands Plateau als de oost-west-verlopende breukzone onder Winterswijk. De kern van 

Winterswijk ligt op een zogenaamde indalingsstructuur, waar wellicht nog steeds enige bode mdaling 

gaande is.
116

 

Bovenstaande geeft aanwijzingen voor de Whemerbeek als benedenloop van de Vosseveldsbeek, niet 

van de Aaltense Slinge. De beek loopt ter hoogte van het dorp door een smal pleistoceen erosiedal en 

komt ten noorden van het dorp samen met de Willinkbeek, waarna het water als de Groenlose Slinge in 

noordwestelijke richting verder gaat. Waar in het dal afzettingen uit het Kwartair aan het oppervlak 

liggen, vinden we daarbuiten aan het oppervlak vooral afzettingen uit het Mioceen en het Oligoceen. 

Op de randen aan weerszijden van het pleistoceen dal vinden we dekzandafzettingen, deels opgewaaid 

tot ruggen, waarop vanaf de late middeleeuwen door minerale bemesting plaggendekken zijn ontstaan. 

Achter deze ruggen langs de dalranden strekken zich vlakkere dekzandwelvingen uit.
117

 

Weliswaar lijkt er geen dal- of beekverbinding te zijn geweest tussen Slinge en Whemerbeek, wel zal 

het lage gebied daartussen in tijden van hoge waterstanden als overloopgebied gefunctioneerd hebben. 

Langs de Slinge lag al vroeg een kade. In de periode 1966-1972 werd deze vernieuwd in het kader van 

de verbetering van de Bielheimerbeek-Boven Slinge, zodat er niet opnieuw wateroverlast in het dorp 

kon ontstaan.
118

 Daarna is deze kade met enige regelmaat verhoogd.
119

 

                                                           

115
 Neefjes & Willemse 2009: 17 

116
 Van den Bosch & Kleijer 2003; schriftelijke mededeling Maarten van den Bosch  

117
 Neefjes & Willemse 2009: 10-13 

118
 ECAL, 1371 Waterschap van de Oude IJssel, inventarisnr. 758  

119
 Interview met G.W. Simmelink (1930), via https://landschapsbeheergelderland.nl/we-konden-de-slinge-niet-missen/ 



 Mauritius aan de Whemerbeek. Een poging tot reconstructie van de kiemcel van de dorpskern van Winterswijk  

 

 

RAAP-rapport 4113 / versie 14-08-2020   [32] 

 

Figuur 4. Bekenkaart van Winterswijk, met centraal daarin, groen omcirkeld, de Whemerbeek en Vosseveldsebeek 

(Neefjes & Willemse 2009: 17).  
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Figuur 5. De Whemerbeek nabij de dorpskern van Winterswijk. Vóór de Jacobskerk zien we de karakteristieke 

bebouwing van de Nieuwstraat (foto: RAAP, 10 juli 2020).  
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Figuur 6. Reconstructie van de ondergrond van de kern van Winterswijk (bewerking naar: Neefjes & Willemse, 

2009). 
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Op basis van putdekselhoogten stelde Willemse een hoogtemodel onder de dorpskern van Winterswijk 

op, waarin de geomorfologische situatie is gereconstrueerd (zie figuur 6). De reconstructie is tot op 

heden vrij accuraat gebleken.
120

 

3.2 De hof te Winterswijk 121 

3.2.1 De naam ‘Winterswijk’ 

Naast de archeologische vondsten, waarop we later nog terugkomen, zijn plaatsnamen vaak de 

vroegste getuigen van de geschiedenis van een plek. De oudste schrijfwijzen zijn dan alleen wel 

onontbeerlijk om te kunnen nagaan waar een plaatsnaam vandaan komt. Zo luidt de vroegste 

vermelding van Winterswijk ‘Winethereswik ’.  

Deze naam wordt traditioneel uiteengehaald in de persoonsnaam Winter (ontstaan uit het 

gereconstrueerde *Winidheri) en het achtervoegsel –wijk ‘hoeve, nederzetting, dorp’.
122

 Vergelijkbaar is 

het Vlaamse Wintershoven (976: Villa Wintreshovo), dat afgeleid is van ‘hoeve van Winidahari’.
123

 Deze 

persoonsnaam, die licht afwijkt van *Winidheri, wordt ook door Gysseling genoemd. Hij reconstrueerde 

de oorspronkelijke vorm als Winidaharis wika-, ofwel ‘dochternederzetting van Winidahari’. Identieke 

persoonsnamen zag hij in Winterdaal (B), Wintersdorf (meerdere keren in D) en het hiervoor genoemde 

Wintershoven (B).
124

  

De naam Winithar komt al in bronnen uit de 9e eeuw voor, zoals bij de indignus Winitharius abba. Het 

is de gelatiniseerde vorm van Winidhere. Een koning van de Oostgoten heette Venetharius, afkomstig 

uit de gotische vorm *Winiþa-harjis. In oudhoogduits vinden we de vorm Winid-heri. De betekenis is, in 

het Engels, ‘Wendish warrior’, krijger uit de stam der Wenden. Het was een veelvoorkomende naam in 

het oudhoogduitse gebied, maar heel schaars in het angelsaksische.  

De volksnaam Wenden verwijst naar een aangrenzende stam in het oudhoogduitse gebied 
125

, in dit 

geval de Wenden of Slavische buurvolkeren in het Duitse taalgebied. Tot de Wenden werden in de 

vroege middeleeuwen in ieder geval de stamverbanden Sorben, Wilzen en Abodriten gerekend. Hun 

woongebied moeten we grofweg in het noorden en noordoosten van Duitsland en het aangrenzende 

Polen langs de Oostzeekust zoeken.
126

 Of we de herkomst van de familie van Winidheri in die regio 

moeten zoeken, lijkt niet heel waarschijnlijk. De naam was blijkbaar in de vroege middeleeuwen 

populair en dook op allerlei plekken op. Wellicht was de naam in oorsprong vooral oostgermaans 

(Goten, Vandalen, Gepiden, Boergonden).
127

 De naam komt al in de 4e eeuw voor bij Winithar († 376), 

als mogelijke aanvoerder van de gotische stam der Greutungen, en de verwijzing naar de Wenden moet 

dus nog van daarvóór dateren.
128

 De naam is kennelijk later in allerlei bevolkingsgroepen opgedoken 

(waaronder de onbekende bevolkingsgroep waartoe Winidheri behoorde), maar kennelijk dus niet 

zozeer het angelsaksische. De oudhoogduitse oorsprong zou volgens Clark een oorsprong uit –heri 

aannemelijker maken en een oorsprong uit –hari minder, aangezien er alleen een umlaut bij zou komen 
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in een angelsaksische context.
129

 De naamkundige Quak gaat er vanwege de genitiefvorm van 

Winithereswik echter vanuit dat het wel degelijk om een persoonsnaam op *hari gaat.
130

 

Heuser noemt nog twee andere mogelijkheden dan een herleiding uit de oude oudhoogduitse of 

oudsaksische vormen winid of wintar. Zij denkt aan een letterlijke betekenis ‘winter’, bijvoorbeeld als 

verwijzing naar een bepaald moment in het jaar dat er een handeling plaatsvond, of aan een duiding 

voor iemand, die aan de van de zon afgewende zijde, de noordzijde, woonde.
131

 Zeker gezien de 

oudste vorm lijkt de herleiding van winid hier toch de meest aannemelijke. 

Daarnaast is er een achtervoegsel –wik. Het is een Germaans woord, dat dezelfde oorsprong heeft als 

het Nederlandse ‘wijken’. De oorspronkelijke betekenis zou zoiets zijn als ‘wijkplaats, schuilplaats, 

plaats waar men zich in veiligheid kan brengen’.
132

 In het oudengels vinden we woorden die verwijzen 

naar die toevluchtsfunctie. In een latere periode zou in plaatsen met wîk een immuniteitsstatus 

gegolden hebben. De naamkundige Ter Laak stelt dat het in Oost-Gelderland en Overijssel vooral om 

‘subbuurschappen’ gaat 
133

, maar dat gaat uiteraard voor Winterswijk niet op. Hetzelfde zou in 

Westfalen het geval zijn; daar groeiden plaatsen op –wijk zelden uit tot kerkdorpen, en kennen vaak 

oriënterende voorbepalingen, zoals ooster- en middel-. Dat geeft de relatieve onbeduidendheid en 

secundaire karakter van deze nederzettingen weer.
134

 

Van Loon constateert dat Winterswijk dus niet, zoals Blok veronderstelde, een uitloper van de 

Westfaalse groep kan zijn. Daarbij calculeerde Van Loon in dat Winterswijk een oude moederparochie 

was. Het is echter maar de vraag of dat echt zo was, zoals we in § 4.2 nog zullen zien.
135

 Niettemin is 

het verschil tussen het grote dorp Winterswijk en het gehucht Winterswick onder Rheinberg, 64 

kilometer van elkaar verwijderd, treffend voor deze constatering van Van Loon. Ook de Antwerpse en 

Brabantse wîk-namen waren jonge ontginningsnamen. Veel vaker kwamen oude wîk-namen, net als 

Winterswijk, langs de Rijn voor, grotendeels zelfs al vóór het jaar 900 vermeld.
136

 

Ter Laak veronderstelt verder dat vroegmiddeleeuwse nederzettingen met –wijk bijzondere 

rechtspositionele omstandigheden kenden, zoals bepaalde vrijheden (vgl. Wigbold 
137

). Die zouden zijn 

verleend aan de ontginners. Die bijzondere toestand zou dan het verschil zijn met plaatsen op –he(e)m, 

waar dat niet het geval was. Mogelijk was het zelfs ooit een aanduiding voor de omgrenzing, en g ing 

het later over op het gebied daarbinnen.
138

 Ook wijst Ter Laak naar een bepaalde gebeurtenis in de 

nederzettingsgeschiedenis van die plekken, gerelateerd aan de genoemde betekenis ‘wijkplaats, 

toevluchtsoord’. Dat zou het gebruik van de naam –wijk hebben veroorzaakt.
139

 Van Loon wijst op de 

mogelijkheid van een ‘bij recht vastgestelde (…) plaats (…) waar men zich in veiligheid kon brengen’.
140

 

Dat impliceert ook een zekere mate van afscherming of omheining. Hoe we dat in het specifieke geval 

van Winterswijk moeten interpreteren, is niet duidelijk. Zocht Winidheri een nieuwe vestigingsplek, 

komend van elders, en koos hij daarvoor een hoge rug aan de oevers van de Whemerbeek?  En werd 

hij daarmee onbedoeld de grondlegger voor wat eerst de hof en later de dorpskern van Winterswijk 
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was? Misschien stellen we ons de totstandkoming van de nederzetting iets te simplistisch voor, bij 

gebrek aan meer gegevens, maar het schetst wellicht wel een beeld van de vroegmiddeleeuwse 

nederzetting. 

3.2.2 Vroegste geschiedenis (1000-1300) 

Om direct met de deur in huis te vallen: over bewoning in de kern van Winterswijk vóór het jaar 1000 

weten we zo goed als niets. Enkele vondsten wijzen op bewoning in de Karolingische tijd nabij de 

Jacobskerk, vanaf het midden van de 8e eeuw, en we hebben wat sporen uit de 10e eeuw aan de 

Meddosestraat, maar meer dan dat kunnen we er eigenlijk niet over zeggen.
141

 De vroegste 

geschiedenis van de kerk is vooral speculatief en steunt niet op historische bronnen (zie § 4.2.1). We 

komen hier vanuit een theorie van kerkhistoricus Wilhelm Kohl verderop nog kort op terug.  

Vanaf de 11e eeuw neemt de informatie sterk toe. Verantwoordelijk daarvoor, met een belangrijke rol in 

de geschiedenis van Winterswijk, was het Mauritiusstift net buiten de historische binnenstad van 

Münster in Westfalen. Voordat we dieper op zijn betekenis in Winterswijk ingaan, kijken we eerst naar 

dat stift. Wat was dat? Een stift was, kort door de bocht, een kerkelijke gemeenschap met eigen 

middelen en rechten. Vaak, zoals ook bij het Mauritiusstift, ging het om een kapittel, een gemeenschap 

van wereldheren (seculiere kanunniken), die niet tot een kerkelijke orde behoorden en veelal geen 

priesterwijding ontvangen hadden. Het kapittel werd geleid door een proost of dekaan , die één der 

Domkanunniken was.
142

 Aan een stift waren vaak ook de functies van scholaster, leraar van de 

stiftsschool, thesauriër (financieel beheer) en kellenaar (economisch beheer)  verbonden. Zij voorzagen 

in hun onderhoud door de inkomsten uit een groot aantal bezittingen, en beschikten over een eigen 

kapittelkerk en kanunnikenhuizen direct daaromheen.  

Waarschijnlijk werd het Mauritiusstift of – in het Nederlands – Mauritskapittel 
143

 onder en door 

bisschop Frederik I († 1084) gesticht, mogelijk kort na 1064. Zelf werd hij beïnvloed door zijn 

geestelijke carrière aan de Mauritiusdom in Maagdenburg, waar hij kanunnik was.
144

 Onder zijn 

opvolger bisschop Erpho werd de stiftskerk aan het eind van de 11e eeuw gewijd. Om de immuniteit 

van het stift, de besloten ruimte van kerk met bijgebouwen, lag een kleine nederzetting, die door de 

nabijheid van de stad Münster beperkt van omvang bleef.  

Na de opheffing van het stift in 1811 werd de kerk een parochiekerk. De kruisgang met aanbouwen 

werd in 1832 afgebroken. De stiftscurie en een deel van de oude dekenij zijn bewaard gebleven, 

evenals een deel van de ommuring van de immuniteit. Deze resten dateren uit de 18e eeuw. De 

stiftscurie is tegenwoordig de pastorie van de Mauritiusparochie, de dekenij werd later een städtisches 

Jugendheim. 

Een schenkingsoorkonde van de hof in Winterswijk aan het Mauritiusstift is niet bekend, maar mogelijk 

is dat het bezit van het stift afkomstig was uit schenkingen van de achtereenvolgende bisschoppen van 

Münster Frederik I, Erpho en Burchard in de 11e of vroege 12e eeuw.
145

 Ook de heren van Steinfurt 

deden schenkingen, dus ook zij kunnen als schenker van de Winterswijkse hof in aanmerking komen.
146
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Figuur 7. De kleine nederzetting rond de immuniteit van St. Mauritz ten oosten van de binnenstad van Münster. De 

grachten van het vroegere complex waren toen nog aanwezig. (bron: Grundriss der Provinzial -Hauptstadt Münster 

nebst deren Umgebung, Manger – 1839). 
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Figuur 8. De oude dekenij van het Mauritiusstift (foto: Jan Goorhuis).  
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Figuur 9. Afbeelding van de stiftskerk met bijgebouwen in Münster, 1853. Getekend door J.F. Lange, vervaardigd 

door Johan Poppel, druk en uitgave G.G. Lange, Darmstadt (bron: Stadtarchiv Münster, Sammlung Ansichten Nr. 

296). 

 

 

De heren van Steinfurt 

Dit geslacht duikt uit de nevelen der middeleeuwen op met de broers Rudolf en Ludolf de Steinvorde, 

die zich naar hun burcht aan een verharde doorwaadbare plek door de Aa, vermoedelijk in een oude 

route, noemden. Toen de familie in mannelijke lijn in 1421 uitstierf, hadden zij een fors bezit bij elkaar 

gebracht, waaronder de voogdij over het vrouwensti ft Borghorst en enkele gerechten. Leengoederen 

lagen wijd verspreid over Westfalen, Overijssel en Gelderland. Ook waren zij de stichters van de 

kloosters Clarholz en Lette (1133). Hun residentie was de burcht Steinfurt.
147
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Bisschoppelijke bezittingen in de kern waren later beperkt. De bisschop van Münster bezat ten 

zuidwesten van de dorpskern, tussen Spoorstraat en Misterstraat, nog een leengoed, de hoeve 

Sleswich of Sleeswijk, die in leenboeken van bisschop Florenz (1364-1379) 
148

 en bisschop Heinrich 

(1424-1450) 
149

 wordt genoemd. 

 

Figuur 10. De burcht van Steinfurt tussen 1857 en 1883, lithografie door Heinrich Deiters, Friedrich Albert en 

Alexander Duncker (bron: Wikimedia Commons).  

Met betrekking tot de rol van derden bij het voorzien van het stift van eigen bezittingen  stelde de 

historicus Wilhelm Kohl 
150

: Bisschop Friedrich kon een dergelijk werk niet uit eigen kracht tot een 

succes maken. Daarvoor had hij vooral een omvangrijk grondbezit nodig, om te voorzien in de 

materiële basis voor de geestelijke gemeenschap-in-oprichting, die de bisschop niet tot zijn beschikking 

had, omdat hij van buiten het Münsterland kwam. De schriftelijke bronnen geven ons geen informatie 

over wie hem hierbij hielp. Onze blik gaat echter al snel naar de latere ‘edelvoogden’ van St. Mauritius, 

de edelheren van Steinfurt. Zij zouden degenen geweest kunnen zijn, die een groot deel van de 

goederen bij de oprichting van het stift aan dat stift ter beschikking stelden. (…)  

Klopt het, dat de oude 20 domeinen van het Mauritiusstift voor het grootste deel uit Steinfurts bezit 

komen, dan roept dat de vraag op, hoe de edelheren van Steinfurt deze bezittingen verworven hebben. 

Alle goederen in het westelijk Münsterland, het aangrenzend Gelders gebied en in het Utrechtse 
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Twente kunnen eigenlijk alleen uit een bezit stammen, waarop de ‘widukindische Familie’ en hun 

erfgenamen leunden. Door confiscatie waren ze voor een groot gedeelte aan de koning toegevallen. 

Die gebruikte ze, om in westelijk Saksen aanhangers van bezittingen te voorzien en zo aan zich te 

binden. Er zijn geen bewijzen voor deze grof geschetste ontwikkeling in oorkonden, maar op enkele 

uitzonderingen na kunnen we ons deze ontwikkeling in grote lijnen zo voorstellen.
151

  

Kohl gaat dus uit van een Steinfurtse oorsprong van de oudste bezittingen, waartoe naar zijn idee 

vermoedelijk ook de hof te Winterswijk behoorde. Die zouden op hun beurt - via de koning - 

grotendeels afkomstig zijn uit het geslacht van Widukind (de stam der Odonen), een laat-8e-eeuwse 

tegenstander van Karel de Grote in de Saksenoorlogen. Zijn familie en het eveneens regionaal 

belangrijke geslacht der Billungers raakten in de 10e eeuw aan elkaar verwant. Ook de familie der 

Meginhardi, nazaten van de 8e-eeuwse Wrachar van Hamaland, huwde later bij deze familie in. De 

oorsprong van laatstgenoemde familie lag in de buurt van Wichmond aan de IJssel. Zij ontwikkelden 

door stichtingen van geestelijke instellingen belangrijke belangen in het Rijnland en Westfalen.  Deze 

drie geslachten moeten, alhoewel de bronnen niet heel ruim voorhanden zijn, veel grondbezit in de 

regio’s Oost-Nederland en het aangrenzende deel van Westfalen gehad hebben. Eén of meerdere 

kunnen ook in Winterswijk een belangrijke rol gehad hebben. 

Ongeveer een eeuw na de stichting beschikte het stift over de domeinen (hoven) Walstede, Ezekinck, 

Oldenborch, Godekinch, Asbeke, Enniger, Herderinch, Bovinclo, Noirtwic, Winterswic, Lenzinghusen en 

Koningsbruggen.
152

 Op deze domeinen komen we in § 3.6.1 uitgebreid terug. 

 

Figuur 11. De Paulusdom in Münster, zetel van de bisschop van Münster. Links op de achtergrond zien we de 

middeleeuwse toren van de Überwasserkerk, behorend bij het stift dat de hof in Neede bezat (bron: Wikimedia 

Commons). 
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3.2.3 Ontwikkeling en functioneren van de hof 

Inleiding 

Veel hoven kenden hoeven die onderhorig aan die hof waren (zie hoofdstuk 2), maar er waren ook 

zeker in de vroegste tijden al hoven zonder hoeven.
153

 Een 12e-eeuws goederenregister van het stift 

van St. Mauritius in Münster maakt voor het eerst melding van de hof in Winethereswik met daaronder 

dertien hoeven, waarvan er twaalf in bedrijf waren.
154

 Deze gelaagde beheersvorm zou in het 

Münsterland rond de 10e eeuw ingevoerd zijn, hetgeen gepaard ging met de bou w van 

opslagmogelijkheden, zoals spiekers.
155

 Ook andere heren en kerkelijke instellingen hadden hoven in 

de huidige gemeente Winterswijk, zoals de Hof te Miste van de heren van Bredevoort.
156

 Een derde 

partij was het stift Vreden, dat zijn domeingoederen onder Winterswijk beheerde via de Hof te Ratum. 

De scholte van de hof in Ratum (nu: Ratumseweg 36 
157

) was hoftegeder of bijzitter van het hofgericht 

van het kapittel van Vreden. In veel gevallen was die tegederfunctie losgekoppeld van de hof  en zijn 

scholte, en rustte de taak op twee hofhorige goederen, waarbij de functie erfelijk overging op de 

volgende hoevenaar.
158

 Die functie bestond niet bij het Mauritiusstift; daar werd het hofgerecht 

voorgezeten door de schulte en de proost, de geestelijk leider van het stift.
159

 

Hofrechten 

Horigen hadden rechten en plichten. Wanneer een nieuwe boer op een boerderij aantrad, moest hij een 

zwaar offer aan het stift schenken, namelijk de helft van alle viervoetigen. Stierf een hoevenaar of zijn 

vrouw, dan ging respectievelijk het beste stuk vee of het beste kledingstuk naar de proost van het 

stift.
160

 Op de hof gold het wijdverbreide Lohnse hofrecht; het regelde onder meer wat er moest 

gebeuren als de schulte of meier, de bewoner van de hof, stierf.
161

 Dat betekende ook dat men, naast 

regels die golden voor de horigen, bijvoorbeeld bij het nieuw aantreden of sterven 
162

, een hofgoed niet 

in delen uiteen mocht laten vallen, verpanden, verwoesten of van zijn opgaand hout ontdoen.
163

   

Nog in 1483 liet de proost van het stift enige laten van de Hof te Winterswijk op de hof Lohn om een 

raad vragen.
164

 Later zouden de gebruiken van de hoven van het Domkapittel  
165

 ook voor de domeinen 

van St. Mauritius gaan gelden.
166

 De erven werden in de 17e eeuw door de proost als eigenhorig 

gezien, terwijl de boeren zich – vergelijkbaar met Vredense en Bredevoortse goederen – als hofhorig 

zagen.
167

 We gaan daar nog op in. 
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 Bösterling-Röttgermann 1990: 65 

154
 Kohl 2006: 222; zie ook Wildenbeest 1983: 21-22 

155
 Eggert & Schepers 1985: 4-5 

156
 Wildenbeest 1983: 23-24 

157
 https://www.buurtschap.info/e80.html 

158
 Te Vaarwerk 2001: 115-116 

159
 Bösterling-Röttgermann 1990: 66 

160
 Bösterling-Röttgermann 1990: 67 

161
 Bösterling-Röttgermann 1990: 69 

162
 In het midden van de 17e eeuw speelde voor het Hof van Gelre en Zutphen een proces of de bewoners van de boerderijen 

onder de hof hofhorig of eigenhorig waren. We komen daarop nog kort terug.  
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Hofrecht van Lohn 

Het Lohnse hofrecht werd herhaaldelijk uitgebreid, aangevuld etc. Bovendien konden er per hof 

aanvullende regels in de hofrollen worden opgenomen. Bepalingen waren bijvoorbeeld 
168

: 

- Alleen de hofheer had het recht had een hofhorige toestemming te geven zich vrij te kopen 

van de hofhorigheid; 

- Geen hofhorige, en nog minder een vrij persoon, mocht een hofgoed bebouwen zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de hofheer;  

- Als ze een hofgoed wilden bewerken, dat moesten ze daar een bedrag voor betalen, 

afhankelijk van de waarde van het goed; 

- Bij overlijden van een hofbewoner moest een zeker bedrag worden afgedragen aan de 

hofheer, of de helft van de levende, vierbenige have. Bij eigenhorigen betrof het de helft van 

alle gerede goederen; 

- Was een hofhorige getrouwd met een vrije vrouw en kwam hij te overlijden, voordat de 

vrouw tegen een bepaald bedrag horig was geworden, dan was de erfenis voor de hofheer;  

- Werd een vrije vrouw hofhorig, dan mocht, naar vrije keuze, één der kinderen vrij zijn.  

 

 

De gemeenschappen onder de hiervoor genoemde hoven in Winterswijk zouden allemaal onder 

hetzelfde hofrecht hebben gehoord 
169

, dat van Lohn, zoals dat ook voor de Hof van (Stadt)lohn gold.
170

 

De Winterswijkse variant werd in de 15e eeuw ook wel het hoves rechte des hoves tho Wenterswick  

genoemd; er werd in juridische stukken die later in processen opnieuw zijn gebruikt, naar verwezen.
171

 

Dit Winterswijks-Lohnse hofrecht hebben we hier niet integraal opgenomen; het was vermoedelijk ook 

in een verdwenen band uit de 15e eeuw, deel van de documenten onder de hof te Winterswijk, terug te 

vinden. In 1842 werd het Lohnse hofrecht zelf nog door de spraak- en literatuurwetenschapper Jacob 

Grimm (1785-1863), één van de bekende gebroeders Grimm, gepubliceerd.
172

 

In § 3.5 gaan we dieper in op de afzonderlijke hoeven onder de hof te Winterswijk, de afdrachten aan 

het stift en de omvang van de boerderijen. 

Uiterlijk van de vroegst bekende hof (ca 1000-1300) 

Bij gebrek aan opgravingsgegevens weten we weinig concreets over het uiterlijk van deze eerste hof. 

Uit parallellen elders in Oost-Nederland en Westfalen mogen we wel veronderstellen, dat het bij de hof 

uit de 11e en 12e eeuw om een boerderij met bootvormige 
173

 huisplattegrond zal gaan, vermoedelijk 

van een lengte van meer dan 25 meter, wellicht zelfs wel 35 meter. Bij de hof zullen één of meerdere 

                                                           

168
 Deze selectie komt uit Krosenbrink 1968: 75-76. 

169
 Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 5318, scan 1264 
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 Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 5414, scan 1224, d.d. Sunte Johannis dagh tho Midde-

sommer 1476 
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 De publicatie vond plaats in de zevendelige reeks Weisthümer uit 1840-1872, gepubliceerd in Göttingen. 
173

 We noemen huizen ‘bootvormig’ als ze lange, licht gebogen wanden hadden.  
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bijgebouwen hebben gestaan, onder meer om de opbrengsten van het vroon- en overige land en de 

afdrachten van de onderhorige hoeven op te slaan. Uit Hamm in Westfalen zijn bijgebouwen (bij een 

boerderij van bijna 35 meter) tot wel meer dan 26 meter bekend.
174

 Het hoofdgebouw kan onderkelderd 

geweest zijn.
175

 Een andere interessante parallel is de huisplattegrond van Bocholt -Nevelkamp, niet ver 

van Winterswijk vandaan, uit de 12e / 13e eeuw, die net als die van Hamm drieschepig was, d.w.z. 

door dragende constructies in drie delen was verdeeld. Eén bijgebouw van meer dan 14 meter hoorde 

mogelijk bij dit huis. Van het huis is archeologisch een opvolger uit de 13e/14e eeuw bekend.
176

 Uit 

Winterswijk is een vergelijkbare huisplattegrond uit de vroege 13e eeuw bekend, een voorganger van 

het huidige erf Eelink (tussen Kottenseweg en De Eelinkes). Het gaat daarbij om een eenschepige 

huisplattegrond, waarvan het huis mogelijk een lemen vloer had. Het huis moet iets meer dan 2 0 meter 

lang en rond 10 meter breed geweest zijn. De huisplattegrond van Eelink wordt typologisch wel als 

Gasselte B-plattegrond aangeduid, die meestal tussen de 25 en 30 meter lang zijn. Nagenoeg op 

dezelfde plek lag de opvolger, die vermoedelijk uit het midden van de 13e eeuw dateert.
177

 

Er zijn maar weinig opgravingen waarvan bekend is dat er een hof is opgegraven. De hof te Kalteren in 

Diever is een positieve uitzondering. De bisschoppelijke hof, waarvan het laat -12e en vroeg-13e-

eeuwse erf is opgegraven, bestond uit een omgracht terrein met een hoofdgebouw (type Gasselte B) 

van 50 meter lang (inclusief een aanbouw van 8 meter) en 17 meter breed, alsmede een groot 

bijgebouw (28 x 6,5 meter) en een aantal spiekers en waterputten.
178

 Theoretisch kan het, gezien de 

status als hof, in Winterswijk dus om een forsere hoeve gaan als de we gegevens uit Hamm, Bocholt en 

van Eelink zien, voor zover bekend allemaal ‘gewone’ hoeven . 

Tot slot moeten we opmerken dat de dynamiek van bewoning in de volle middeleeuwen nog gro ot is. 

De plek waar de hof in de late middeleeuwen lag, hoeft niet de plek te zijn waar de vermelde hof in de 

11e of 12e eeuw lag. In die vroegere periode lagen erven over het algemeen iets hoger in het 

landschap. Het is dus zeer goed mogelijk, dat we de hiervoor genoemde hof wat hogerop tegen de 

flanken van de dekzandrug (zie figuur 6) moeten zoeken dan de plek die we voor de 16e eeuw (zie § 

3.2.5) hebben kunnen reconstrueren. 
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Figuur 12. Huisplattegrond van de boerderij in Hamm, lengte bijna 35 meter (bron: Speckmann 2010).  



 

 

Figuur 13. De twee op elkaar volgende huisplattegronden van Eelink, gemeente Winterswijk (bron: Pronk 2007).  



 

 

 

 

 

Figuur 14. Impressie van landschap en bebouwing daarin van een vergelijkbaar erf met bootvormige huizen in Ede 

(tekening: Paul Becx). De ruimtelijke situatie in Winterswijk was in die zin anders, dat er in de nabijheid van de hof 

in de 12e eeuw al meer bebouwing moet zijn geweest (lintbebouwing langs de Meddosestraat, Jacobskerk).  

Onderhorige hoeven in de 13e-14e eeuw 

Ook in een tweede goederenregister van het Mauritiusstift, uit de late 13e of vroege 14e eeuw, wordt 

de curtis Winterswic genoemd. Onder de hof vielen destijds tien goederen, waarvan twee in de 

buurschap Barlo (onder Bocholt-Rhede) en acht op niet-genoemde locaties. Tot de drie verloren 

goederen zou volgens Kohl mogelijk het goed Pas hebben behoord, waarvan de pastoor te Winterswijk 

op 7 mei 1459 aan de schulte van Winterswijk het terugkooprecht voor 150 rijnsguldens verleende.
179

 In 

de tijnsregistratie van de kellenaar van St Mauritius komen we manso Pass et campo Roselcamp  (‘huis 

Pass en kamp Roselcamp’) vanaf 1515 steeds tegen. Van de betaalde tijns werd een bedrag 

achtergehouden voor de advocatia, dat als vrijmaking of als pacht vertaald kan worden, of wellicht duidt 

op een bedrag voor de voogd. In 1569 is de situatie vergelijkbaar.
180

 Het tweede goed kon volgens hem 

de hoeve Boesinck genaamd Gunnewick geweest zijn. Daaruit verkocht Rotger van Werderden aan de 

schulte van Winterswijk op 2 juni 1420 inkomsten. Ook in 1476 wordt er in een oorkonde nog over een 

relatie tussen Boesinck en de hof gesproken.
181

 Merkwaardig genoeg valt dit goed later als een 

hofhorig goed onder een andere hof van Mauritius; we komen daarop nog terug.  Het oude goed 

Meynardinc, Meerdink in Henxel, had bovendien ook ooit onder de hof gehoord, maar was door de 

proost in leen uitgegeven. De uitgifte in leen was een horror-scenario voor de scholaster 
182

 van 
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180
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Mauritius in de late 15e eeuw:  Pas op dat er niet meer van onze villicationibus feudalia (feodale 

domeinen) in leengoederen worden omgezet dan het hierboven genoemde! 
183

 

 

Figuur 15. Inkomsten uit de verschillende domeinen van het Mauritiusstift, met boven het midden de Curia 

Winterswijc, gevolgd door de onderhorige hoeven, 1521 (Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. 

Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr.  2, d.d. 1521). 
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Functionarissen 

Het stift beschouwde de hof te Winterswijk aan het eind van de 15e eeuw als één van zijn belangrijkste 

bezittingen, en omschreef haar in het ‘rode boek’ wel als haar linkeroog.
184

 De voogdij, het recht om in 

wereldlijke zaken recht te spreken dat door de geestelijken aan een wereldlijke heer was ‘uitbesteed’, 

was in de late 15e eeuw in handen van de heren van Bredevoort.
185

 Die voogdijrechten vinden we al 

terug in de overdracht van de helft van het kasteel te Bredevoort met andere goederen in de omgeving, 

waaronder drie (Bredevoortse) hoven te Aalten en één te Winterswijk in 1284 door Baldewin, heer van 

Steinfurt, aan de bisschop van Münster.
186

 De heren van Steinfurt bezaten al vroeg de voogdij over de 

bezittingen van het stift.
187

 Het lijkt erop dat de voogdij, vermoedelijk met bovenstaande verkoop, uit het 

bezit van de heren van Steinfurt is losgeweekt en met de Bredevoortse burcht als bezit van de heren 

van Bredevoort is verenigd. Het verlies van invloed van de heren van Steinfurt op het vlak van de 

voogdij is een fenomeen dat we op meer plekken waar Mauritius bezittingen had voor de late 13e eeuw 

zien.
188

 

In de oorkonde uit 1284 lezen we meer in detail waarvan sprake was: de bisschop kocht van de heer 

van Steinfurt het ius advocatie et sculteti curtis in Winterswick et decem mansorum ad ipsam 

pertinencium, dus het voogdij- en schoutsrecht in Winterswijk en de tien goederen die daaronder 

vielen.
189

 De voogden kregen uit het Winterswijkse domein jaarlijks acht denariën pro curru vini.
190

 Toen 

de graven van Steinfurt tussen 1492 en 1526 pandheer van Bredevoort waren, bezaten zij in die 

hoedanigheid tijdelijk nog eens de voogdij over de goederen van het Mauritiusstift . Zij hadden die rol 

dus niet omdat zij graven van Steinfurt waren, maar omdat hen dat uit hoofde van hun functie als heer 

van Bredevoort toekwam.
191

 Ook andere pandheren zullen dat voogdijrecht hebben bezeten, zoals 

Hendrik III van Gemen (1388-1492) en Anholt (1562-1612). Het voogdijrecht volgt dus de 

bezitsgeschiedenis van de heerlijkheid Bredevoort, omdat beide aan elkaar verbonden waren.
192

  

Vermoedelijk leidde dat voogdijrecht ook tot extra inkomsten. Omstreeks 1530 ontving de heer van 

Bredevoort namens dess praevest luyde van Sente Maurijss nog aan herfstbeden, een jaarlijkse 

belasting in de herfst 
193

: 

  

                                                           

184
 Darpe 1888: 175 

185
 Kohl 2006: 223; Bösterling-Röttgermann 1990: 47 

186
 Slicher van Bath 1949: 151 

187
 Bösterling-Röttgermann 1990: 79 

188
 Bösterling-Röttgermann 1990: 80 

189
 Sloet 1872-1876: nummer 1073; Thielen 1981: 8 

190
 Bösterling-Röttgermann 1990: 47 

191
 Junckern Arndes Greven tho Stenvorde, unses lieven vedderen, und als ein voghet heir tho sunte Mauricius buthen Munster 

ghelegen (Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 5318, scan 1005 e.v.). Het citaat beschrijft dat Arnd, 
graaf van Steinfurt, voogd van het Mauritiusstift was.  
192

 De stukken die ontstonden toen de rentmeester in 1562-1563 de bezittingen op een rij zet te, berusten in het vorstelijk archief 
op Schloss Anholt. Daartoe behoort een overzicht van bezittingen en rechten.  
193

 Archief Anholt, FFSA Bredevoort HS2, d.d. ca 1530 



 Mauritius aan de Whemerbeek. Een poging tot reconstructie van de kiemcel van de dorpskern van Winterswijk  

 

 

RAAP-rapport 4113 / versie 14-08-2020   [51] 

 

 Betaler / hoeve       Betaling 

  

Item. Schulte van Wentersswijck    iiiij gulden 

Ider gulden mitt xiii schweren buttken t'bethalen,  

facit        i gulden, v st. brab., i heller 

 

Item. Honesch – iii alsulcker gulden, facit   xxiiii brab. st. 

 

Item. Hijntkamp xx buttjen facit     xii st. brab. 

 

Item. Elekinck xx buttjen facit     xii st. brab. 

 

Item. Gerdtt ten Krijell xiii butken iss    viii st. b. 

 

Item. Willem Bolijnck iii gulden wo vurschreven 

facit        xxiiii st. brab. 

 

De meeste posten kunnen we zonder problemen koppelen aan ons bekende erven waarvan we weten 

dat ze onder de hof hoorden. We komen daarop in § 3.5 nog terug. Het laatste erf, Bolijnck, stelt ons 

voor raadsels. Wellicht verwijst de naam toch naar één van de andere erven  onder het stift. Bösterling-

Röttgermann geeft aan dat ook Balink, ook wel Bolinck genoemd 
194

, nog een rest van de oude hof zou 

zijn geweest, maar dat lijkt ons heel onwaarschijnlijk.
195

 Balink was namelijk een horig erf onder 

Bredevoort, en had met het Mauritiusstift vermoedelijk niets te maken.  Het komt rond 1530 namelijk ook 

als pachtgoed onder de Bredevoortse goederen voor, ná de vermelding van den Mijsterhoff. 

Aan meibeden kwam er binnen van dezelfde personen 
196

: 

 

Betaler / hoeve       Betaling 

 

Item. Schulte van Wentersswick     iiiij gulden 

ider gulden mit xiii schweren butken t'betalen, facit  i gulden, v st. b., i heller 
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 Archief Anholt, FFSA Bredevoort HS2, d.d. ca 1530 
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Hoenesch – iii alsulcken gulden, facit     xxiiii st. brab. 

 

Hijntkampff   xx buttken iss   xii st. brab. 

 

Elekinck   xx butken facit   xii st. b. 

 

Gerdtt ten Kreijell   xiii butken iss     viii st. b. 

 

Willem Boelinck   iii gulden, wo vurschreven facit  xxiiii st.brab. 

 

Mogelijk inde hij de herfst- en meibeden vanuit zijn positie als voogd, want het was geen algemene 

inkomst uit alle goederen binnen de heerlijkheid.  

De schulte, elders ook wel meier genoemd 
197

, droeg verantwoording voor de onderhorige hoeven, en 

kreeg op een zeker moment ook de leiding over de hof als bedrijf: Verder is de Schulte of bouwman op 

de genoemde Hof verplicht, op straffe van verlies van de hof, verantwoording  af te leggen over alle 

horigen die op een of andere wijze tot de genoemde hof en de hoeven ervan behoren, en wisselingen 

van horigen na te gaan.
198

 De schulte kwam uit dezelfde bevolkingsgroep als de boeren die onder hem 

gesteld werden 
199

; zo werd de schulte van Winterswijk een lite (halfvrije horige) genoemd. Kohl gaat 

echter uit van ritterbürtige Schulten.
200

 Ze hoefden niet edelfreien of ritterbürtigen te zijn, maar waren 

het vrijwel altijd wel, waardoor de kloof met de gewone boeren vergroot werd.
201

 De domeinen werden 

aan de achtereenvolgende schulten voor het leven gegeven, op basis van het bisschoppelijk hofrecht 

van Lohn.
202

 De schulte in Winterswijk moest het stift of de proost twee paarden ter beschikking stellen 

als daarom werd gevraagd.
203

 

Door de opdracht die hij van de grondheer kreeg, bekleedde de schulte een bijzondere positie. Hij 

voerde er samen met de proost van het stift ook het gerecht over de onderhorige boeren. Door de 

verantwoording die hem werd gegeven zien we vanaf de 13e eeuw op domeinen van St. Mauritius een 

persoonlijk bewustzijn van schultefamilies ontstaan, tot uiting komend in bijvoorbeeld de erfelijkheid 

van het ambt van schulte of meier op een specifieke hof.
204

 De schulten in Winterswijk stegen 

overigens vanaf de 13e eeuw niet op tot ministerialen 
205

, zoals elders in het Münsterland wel.
206
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De schulten mochten hun hoven agrarisch gebruiken en ontvingen de helft van de inkomsten uit het 

domein.
207

 De jaarlijkse opbrengsten werden in de 17e eeuw vermoedelijk op Martini (11 november) 

verzameld.
208

 

 

 

Schulten in de 15e en 16e eeuw 

Naarmate de late middeleeuwen vorderden nam het gezag van rechthebbenden op de grond af ten 

opzichte van de landsheerlijke machthebbers: de heren van Bredevoort, vertegenwoordigd door de 

drost, die werd ondersteund door de voogden. Over hun betekenis en rol zijn we vrij goed ingelicht , 

net als over die andere functie onder de heer: de rentmeesters .
209

 Op deze functies gaan we nu 

verder niet in, omdat ze voor ons verhaal niet zo ter zake doen.  

We hebben daarentegen slechts een fragmentarisch beeld van de schulten die tot in de 16e eeuw in 

Winterswijk voor de Mauritiusgoederen aan het roer stonden 
210

 Zij kwamen ogenschijnlijk uit één 

familie voort, maar hun achtergrond of herkomst kennen we niet 
211

: 

- ‘Johan onser schulten des hoves to Winterswyck’, * ca 1400, † vóór 1503 (schulte < 1503) 
212

 

- Christianus, ook genoemd Kerstgen, * ca 1430 (schulte 1493, mogelijk nog in of na 1500 
213

), mogelijk zoon van bovengenoemde Johan, had één of meerdere zonen 
214

; 

- Henrich Schulte, in bronnen bevestigde zoon van Kerstgen, * ca 1460 (vermeld 1500-1529 
215

, met zekerheid in functie in 1515, 1521 en 1526, met zekerheid uit functie in 1531 
216

, die 

een huis van Hinricus Wever gebruikte (1521) 
217

, tevens werd vermeld in 1541 
218

), mogelijk 

identiek aan ‘Schultetus’, die land van Meynen toe Pelwick, van Johannes Schomaker en 

van de zuster van Henricus Vaget gebruikte (1515 en/of 1521 en/of 1526) 
219

, wellicht ook 

identiek aan ‘de olde schulte’, die een huis van Hinricus Wevers bewoonde, een tuin van 

Joannes Elverdinck en grasland van Joannes Schomecker gebruikte (1531).
220

 In 1557, 

1561 en 1569 wordt nog altijd een zekere Hinrick Sculte als grondbezitter genoemd, maar 

dit lijkt óf een anachronistische inschrijving, of een volgende generatie.
221

 Had mogelijk een 
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broer en/of generatiegenoot Gotfridus, tijnsbetaler in het dorp (vermeld 1521 
222

), hetzelfde 

geldt wellicht ook voor Bernardus (zie onder). 

- Jan Schult to Wenterswick, * ca 1490 (schulte 1540, mogelijk al vóór 1531) 
223

, had mogelijk 

een dochter Mette Schulte 
224

 (vermeld als grondeigenaar 1541 
225

 en 1569 
226

, hofbewoner 

in 1557 en 1561, < 1569, < 1581), wordt in 1561 als pauper (arm) omschreven.
227

 

In 1515 komt nog een niet-plaatsbare Bernardus Schulten voor, wellicht – net als Gotfridus - een 

broer van Henrich.
228

 In 1581 is bovendien nog sprake van het huis van Christianus Schulten, die we 

evenmin kunnen linken. Hij zou een broer of tantezegger van Mette kunnen zijn.
229

 

In 1556 zou er volgens Te Voortwis geen schulte meer geweest zijn, maar toch was er in 1569 nog 

sprake van Schultus Wijnterswick als tijnsbetaler.
230

 In 1588 was Frederick van Basten de ambtman, 

de bestuurder van het ambt, namens de proost in Winterswijk, en die functie zou al langer in zijn 

familie zijn geweest, want Berndt van Basten moet die functie in de eerste helft van de 16e eeuw 

vermoedelijk ook al gehad hebben.
231

 Er zal toen geen schulte in de vroegere betekenis meer geweest 

zijn, al gaan niet alle onderzoekers uit van een functioneel verschil tussen schulte en ambtman. Het 

ambtmanschap bleef echter bestaan toen de hof ophield te bestaan, zodat er voor ons weldegelijk een 

organisatorisch verschil aanwijsbaar is, en in die zin zijn we het eens met Te Voortwis .
232

 Als we naar 

bovenstaande kijken lijkt er zelfs een overlap te zijn tussen de schulten uit de ene familie en de 

ambtmannen uit de familie Basten (later Smits).  Ook na 1600 komen we nog personen met de naam 

Schulte(n) tegen, maar dan is er geen duidelijke l ink meer met de oude dorpsbewoning te leggen.
233

 

Een familieband tussen Kerstgen en zijn zoon Henrich is bekend. De oude en de jonge Johan zijn 

zeer wel mogelijk de overgrootvader en achterkleinzoon in deze reeks, wat zou betekenen dat de 

functie van schulte in de 15e en 16e eeuw erfelijk was geworden.  

 

 

De latere scholten in Winterswijk, waarschijnlijk voortgekomen uit de locale agrarische elite 
234

, hebben 

met deze vroege schulten niets te maken, en moeten we daarmee dus ook niet verwarren.  Hun 

achtergrond behandelen we in deze studie verder niet.
235
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Dynamiek van het systeem 

Het hanteren van domeinen of villikationen was, zeker in de 11e en 12e eeuw, een succesvol 

economisch systeem.
236

 Het is aannemelijk dat de beheersstructuur van de hof te Winterswijk door de 

economische veranderingen in de late middeleeuwen en de toenemende vrijheden die de schulten zich 

permitteerden (zoals vererving binnen de eigen familie), geleidelijk veranderde. Het stift van St. 

Mauritius was al in de late 13e en vroege 14e eeuw met hervormingen bezig, zoals het in leen uitgeven 

van bezittingen, het verpachten van hoven aan de scholten, het verenigen van goederen tot grotere 

scholtengoederen, het uitlichten van goederen uit domeinen (dus administratief niet meer onder de hof 

vallend) en het aanwijzen van kapittelsgoederen die in leen werden uitgegeven,  en het uitgeven tegen 

tijdpacht.
237

 Dat was hard nodig, als we de woorden van een klerk van het stift over een schulte citeren: 

soe hundsvotte weren se.
238

 Beheerseenheden werden met zekerheid ook groter, zoals we ook elders 

wel waarnemen.
239

 Tegen het einde van de 15e eeuw was het domaniaal systeem in zijn klasieke vorm 

overal als economisch systeem opgeheven.
240

 

3.2.4 Het verval van de hof 

In dezelfde late 15e en in de 16e eeuw zien we de hof van St. Mauritius in Winterswijk geleidelijk in 

verval raken. Daarvoor zijn meerdere mogelijke oorzaken aan te wijzen.  

Allereerst kan dat de druk op de grond door de groeiende bevolking zijn geweest. In de jaren 80 van de 

15e eeuw hoorden er 33 aree attenentes curti bzw. huessteden (huisplaatsen, huispercelen) bij, 

waarvan vermoedelijk veel jongere, een teken dat het dorp aan het groeien was.
241

 Tussen 1490 en 

1500 noemde de scholaster van St. Mauritius expliciet in zijn beschrijving van de goederen dat de 

moestuinen in het dorp tot de hof behoorden: Item curia Winterswijc latissimum habet fundum et 

possessionem in agris et prediis; nam tota pene perrochia sive, quotquot aree et horti in villa seu pago 

Winterswijc, ad dictam curiam heriditario iure pertinere dinoscuntur, unde censum annuum prestant in 

curiam supradictam (… “Bijna het gehele kerspel ofwel alwat er aan grond is en in het bijzonder de 

moestuinen in het dorp Winterswijk, dit alles behoort tot de genoemde hof”) . De bewering dat heel 

Winterswijk tot de hof behoorde was nogal overdreven, zoals Te Voortwis ook al constateerde.
242

 Nog 

in 1601 vinden we 22 tijnsbetalers voor 24 tijnsposten die als regulier werden beschouwd en 11 

tijnsbetalers voor evenzoveel posten van “nieuwe locaties” (daarover later meer). De tijnsplicht bleef 

daarmee nog geruime tijd overeind. 

Misschien nog wel belangrijker voor het verval van de hof was de houding van de Winterswijkse 

horigen, die deden alsof ze arm waren. Ze lieten een deel van aan hen toegekomen goederen 

verdwijnen. De schulte, wiens taak het was om de horigen met betrekking tot hun verplichtingen te 

controleren en bijvoorbeeld de tijnsen te innen, handelde ook niet altijd in het belang van het stift.
243

 Zo 

werd de tijns, die de Winterswijkse dorpelingen die op de hof hun huis hadden gebouwd of tuin hadden 

aangelegd (zie § 5.2.2), niet systematisch geïnd. Tussen 1490 en 1500 werd al geconstateerd dat het 

register met de rechten van de hof en de tijnsplichtigen verdwenen was en zich op een klooster bij 
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Leiden zou bevinden.
244

 Te Voortwis merkt daarbij op dat Leiden wel erg ver weg was en noemt Legden 

tussen Ahaus en Coesfeld als alternatief.
245

 Bij Leiden lagen enkele belangrijke abdijen, zoals die van 

Rijnsburg, maar in het archief daarvan is het Winterswijkse hofboek niet te vinden.
246

 Onder Legden lag 

het stift Asbeck, waarvan de archieven deels bewaard gebleven zijn. In een inventaris uit 1815 komt 

het Winterswijkse document echter ook niet voor.
247

 Het register van vóór 1500 is echter vooralsnog 

niet traceerbaar, en vermoed mag worden dat het niet meer bestaat.  

Schulte Kerstgen, in 1534 nog vermeld als Kerstken schult des haves tho Winterswick mit Henrick 

schult sinen naturlick recht sonne (Kerstken, schulte van de hof te Winterswijk, met Henrick Schult, zijn 

zoon) 
248

, die waarschijnlijk zelf weer een zoon Johan Schulten, schult tho Winterswick 
249

 had, erkende 

zelfs in 1493 dat zijn vader en hij zelfs landerijen uit de hof verpand en verkocht hadden zonder 

toestemming van de proost, zo schrijft Te Voortwis. Daarmee was het bezit versplinterd. De proost 

eiste zijn land terug en bovendien een schadevergoeding, en Everwijn, graaf van Bentheim en 

pandheer van Bredevoort, schaarde zich aan diens zijde.
250

 In het archief van het stift is een document 

uit 1527, meer dan 30 jaar later (!), bewaard gebleven waarin de dorpelingen klagen over de uitspraak 

van de graaf. Uiteindelijk vingen de dorpelingen bot en werden verplicht de bepalingen uit het vonnis 

uit te voeren.
251

 Eén van die verkochte percelen komen we in een akte uit 1503 nog tegen. Kerstien 

Bosschalkinck had gekocht van wijlen Johan onser schulten des hoves to Winterswyck, eyn hoeymate 

genat: des Schultenn Winckell, belegen by den Pas in den kerspell to Winterswick, horich in onsenn 

hoff to Winterswick. Kerstien verkocht die door aan Johan van Kreijlo en diens vrouw.
252

 Uiteindelijk 

verspeelde de schulte zijn hof.
253

 

De hof zelf lijkt in de decennia daarna verdwenen te zijn. De vroegste vermelding van een volledig 

verlaten hof dateert al uit 1515: et ad huc desolata est a perfecto cultore  (en is tot nu verlaten door alle 

bewoners).
254

 Nog in 1540 zou echter Jan Schult to Wenterswick, opvolger van de genoemde Henrick, 

op de hof, gelegen nabij de kerk, die toen ertoe diende om in beslag genomen vee te stallen, gewoond 

hebben. Kennelijk was er sprake van een (kortstondige?) terugkeer.
255

 Dat in 1547 echter een huis 

gebouwd kon worden op een stuk grond dat de hof ontsloot en de schulte daar niet op reageerde, kan 

een teken zijn dat het gebouw toen niet meer werd bewoond. Toch werden er nog wel pand goederen 

ondergebracht, namelijk in 1556, maar van een schulte was toen geen sprake meer. Het jaar erop 

hebben we duidelijke aanwijzingen voor verpachting van de percelen die samen het bedrijf 

‘schultenhof’ vormden, alsmede van de afstand door de schulte van percelen aan derden. We komen 

daarop nog terug (§ 3.4.2). 
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Ook hebben we aanwijzingen dat de schulte al in de vroege 16e eeuw elders in het dorp woonde. In 

1515, 1521 en 1526 bewoonde de schulte eigendom van Meijnen ter Pelwick (nunc scultetus occupat 

[citea] consens[..] ppte 
256

; ‘nu woont de schulte …’), in 1521, 1526 en 1531 woonde de hiervoor al 

genoemde Hinric Schulte, ook genoemd de olde scholte, op eigendom van Hinricus Wevers (op een 

onbekende plek aan de Meddosestraat). Het is een teken dat de hof zelf nog maar amper bewoonbaar 

was. In diezelfde jaren zien we schultetus (1521, 1526) of wel de olde schulte (1531) ook terug op het 

eigendom van dominus Johannes Schomecker (zie § 3.2.5).
257

 Hinricus Schulten betaalde voor 

Bernardus Koherde tussen 1521 en 1543 nog een tijns in de vorm van 1 vuriseren, een zilveren munt 

met de waarde van één stuiver, aan de proost van St. Mauritius.
258

  

In 1588 had een ambtman de plek van de oude schulte ingenomen.
259

 Die functienaam komen we 

daarna steeds in de bronnen tegen, zoals die van Cornelius Schmidt, ambtman zu Wenterswick , die in 

1609 was begonnen en in 1646 die functie nog bekleedde. Zijn voorganger, in elk geval in 1602-1603, 

was Wilhelm Storms, die aan het begin van de Misterstraat woonde.
260

 De proost logeerde in genoemde 

periode enkele dagen bij de ambtman.
261

 In 1617 werd ook expliciet over den wusten schultenhofs zu 

Wenterswick gesproken: de braakliggende schultenhof in Winterswijk.
262

 

Het stift verkocht de hof te Winterswijk in 1617 en 1646 in twee fases.
263

 Tot de verkoop uit 1617 

behoorde de hof, die toen reeds woest lag, dat wil zeggen niet meer in bedrijf was:  den wusten 

schultenhofs zu Wenterswick.
264

 Ook bij een overdracht in 1623 van landerijen onder de schultenhof 

wordt over des wuesten Scholtenhoffs thoe Wenterswick  gesproken.
265

 De situatie is enigszins 

vergelijkbaar met de hof van het Münsterse stift Überwasser in Neede, waar ook een dorp zich 

ontwikkelde waarvan de grondbezitters tijns aan het stift betaalden en de hof in de vroege 17e eeuw 

woest lag.  

3.2.5 Situering van de hof 

Inleiding 

Gedetailleerde omschrijvingen van de ligging hebben we niet. We moeten daarom slim gebruik maken 

van bestaande bronnen om de plaats exacter te kunnen bepalen. Welke aanwijzingen hebben we dan?  

In de 17e eeuw werd de plaats omschreven als dat den hoff tot Wenterswick soo eertijts Kerstien 

Schulte tot Wenterswick mit sijne meijersche end sohns heeft onder gehadt, bij end naest het dorp 

Wenterswick is gelegen (… dat de hof te Winterswijk, zoals eertijds Kerstien Schulte tot Winterswijk als 

meier met zijn zoon heeft gebruikt, bij en naast het dorp Winterswijk ligt) .
266

 Voor zover dat nog 

verrassend zal zijn: we moeten dus in de omgeving van het dorp zoeken. Daar zien we enkele 

interessante plekken in relatie tot de scholtenhof. De brug over de Whemerbeek, ongeveer ter hoogte 

van Ratumsestraat 38, werd namelijk de Scholtenbrug genoemd, en de Ratumsestraat nog in 1810 de 

                                                           

256
 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. 1, d.d. 1515 

257
 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. 2 

258
 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. 2 en 3 

259
 Te Voortwis 2007: 30 

260
 Te Voortwis 2005: 131; Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 5318, scan 1146  

261
 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. W 12, fol. 5; Te Voortwis, 2007, 

32 
262

 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. W 12, fol. 3  
263

 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. W 12  
264

 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. W 12 
265

 Te Voortwis 2007: 30 & 87 
266

 Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 5318, scan 1088  



 Mauritius aan de Whemerbeek. Een poging tot reconstructie van de kiemcel van de dorpskern van Winterswijk  

 

 

RAAP-rapport 4113 / versie 14-08-2020   [58] 

Scholtenbrugse Straat.
267

 De hof moet dus letterlijk niet ver weg geweest zijn. Dat is ook niet vreemd 

als we ons bedenken dat de Scholten Esch aan de overzijde van de Whemerbeek lag. De percelen 

K320 en K316 worden zelfs gezegd op en aan de Scholten Esch te hebben gelegen.
268

 Zeer relevant is 

ook het toponiem De Sellenkamp voor de landerijen tussen Meddosestraat en Whemerbeek; de naam 

verwijst naar het saal-land, het oude vroonland van de hof.
269

 

 

Figuur 16. De Ratumsestraat, richting de Markt. Op de voorgrond lag vroeger de Whemerbeek met de 

Scholtenbrug (foto: RAAP, 10 juli 2020).  

Verder inzoomen 

Er zijn dus wel de nodige aanwijzingen die voor een plaatsbepaling van de hof naar een specifieke 

hoek van het dorp verwijzen. Daar gaan we nu eens wat verder in detail naar kijken, en halen daarvoor 

bepaalde historische bronnen ‘van stal’. 

Ondergrond 

Een belangrijk uitgangspunt voor een geschikte plek voor de hof is de ondergrond. Uit een 

reconstructie van die ondergrond (zie figuur 6), in combinatie met waarnemingen van Jan Goorhuis en 

anderen, moeten we vaststellen dat ten oosten van de percelen K316-317 (ongeveer ter plaatse van 
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het Weeninkpad) het beekdal lag, met aan de overzijde van de beek (onder de huidige Scholtenbrugh) 

een venig gebied. Aan de overzijde van de Ratumsestraat lijkt het beekdal breder te zijn geweest; de 

afbuigende weg vóór Ratumsestraat 12-14 geeft ongeveer de rand van het beekdal aan. Aannemend 

dat de hof wel niet in het beekdal zelf gelegen zal hebben, is een locatie westelijk van de lijn 

Weeninkpad – Ratumsestraat 12-14 heel aannemelijk. 

Tijnslijsten en -routes 

We hebben de beschikking over een reeks tijnslijsten van St. Mauritius over de periode 1515 – 1590. 

Daarin werd vermeld welke inwoners van het dorp Winterswijk een jaarlijks bedrag aan het 

Mauritiusstift moesten betalen, omdat ze zich op vroegere hofgrond hadden gevestigd.  

Interessant is nu, dat in de tijnslijsten van ná 1547 (toen een administratieve reorganisatie plaatsvond) 

de hof zelf ook wordt genoemd: Curia Winterschwick pro domo olim Mette Schulten, vacat  (de hof te 

Winterswijk, voor het huis, eens van Mette Schulten, als inkomst niet te innen). Uit een analyse van 

deze tijnsposten kunnen we opmaken, dat de tijns-inners al wandelend een heel duidelijke route 

aflegden. Zij liepen vanuit de huidige hoek Misterstraat-Torenstraat langs de Markt en de 

Meddosestraat naar het noorden, en gingen de huizen aan de westzijde van de straat af. Ergens in de 

Meddosestraat keerden ze, om naar het zuiden wandelend, de huizen aan de oostzijde af te gaan.  

Aangekomen op de Markt sloegen zij af naar de Ratumsestraat (nog in 1810: Scholtenbrugsestraat), 

bezochten daar eerst de eigenaren aan de noordzijde, en liepen door tot voorbij de Nieuwstraat. Op 

een zeker moment keerden ze en bezochten de eigenaren aan de zuidzijde van de Ratumsestraat.  Aan 

het einde van hun ronde kwamen ze langs de hof. Daarvóór passeerden ze de St. Annenhuisstede (K 

315, nu Ratumsestraat 3) en vermoedelijk het huis ter plaatse van de huidige doorbraak naar het 

Weeninkpad. Dan volgt de hof, en vervolgens een huis dat wellicht aan de oostzijde van het kerkhof lag 

(K 403). Dat zou impliceren, dat de hof – vanuit de kerk gezien – voorbij Ratumsestraat 3 lag, maar 

vóór men op de route Markt 46 bereikte. Het is natuurlijk niet gezegd dat de hof zoals andere huizen 

aan de straat lag; misschien ook sloeg men ervoor een pad in. In ieder geval biedt een plek voorbij 

Ratumsestraat 3, maar vóór Markt 46 nog enige afwegingsruimte ten opzichte van de conclusies 

hiervoor over de rand van het beekdal.  

De huizen tussen Markt/Nieuwstraat en Weeninkpad/Ratumse(zij)straat 

Op basis van de tijnsroute en de landschappelijke omstandigheden hebben we een gebied kunnen 

begrenzen waar de hof mogelijk lag. We gaan nu eens kijken wat er over deze percelen precies bekend 

is. We richten ons daarbij op de percelen K 315-316, K 319-K323 aan de noordzijde en K393-K404, 

K408-K420 aan de zuidzijde. Daarvoor maken we gebruik van enerzijds de rijke bronnenbewerking van 

Te Voortwis en anderzijds de aanvulling daarop op basis van de tijnslijsten.  
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Figuur 17. In rode cirkel: zone waarin de hof naar alle waarschijnlijkheid gezocht moet worden; de ondergrond is 

het bewerkte kadastraal minuutplan uit 1832. In de tekst fileren we dit gebied en gaan we op zoek naar de meest 

logische optie. 

 

De hier na volgende tabel (op volgorde van kadastraal nummer) geeft een overzicht van de huizen 

oostelijk van de kerk langs de Ratumsestraat, met hun kadastrale aanduidingen (1832), de oudst 

bekende eigenaren vóór 1620 volgens Te Voortwis, en bekende tijnsbetalers uit de lijsten van 1515-

1590. 
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Kadastrale aanduiding Eigenaren (Te Voortwis) Tijnsbetalers 

K 315 St. Annen Huisstede (1604) Rectore S. Anne (1515, 1590); tijns 

aan St Mauritius 

K 316 n.b. (1650: Herman Smits) -  

K 320 wed. Johan Boenck (1616) -  

K 321 n.b. (1641: Willem Rotgzn Graes) Theodoricus Scotteldreger (1557), 

Henricus Korbecken (1590); tijns 

aan St. Mauritius 

K 322 n.b. (1641: Willem Rotgzn Graes) Theodoricus Scotteldreger (1557), 

Henricus Korbecken (1590); tijns 

aan St. Mauritius 

K 394 n.b. (1781: Gt Hk Scholten) - 

K 395 n.b. (1654: school) - 

K 398 - 400 n.b. (1608: Johan Rump) …; tijns aan kerk 

K 401 n.b. (1719: Albert Michorius) - 

K 402 Franss Pesser (1580) - 

K 403 Provisoren (1580), Sweer ter Woort (1588), 

Kedden-huis (1608) 

Wilhelmus Onekinck (1515), 

Joannes Kedden (1590); tijns aan 

St Mauritius 

K 404 n.b. (1748: Jan Clanderman) - 

K 408 - 409 - 410 n.b. (1710: Fred te Voortwijs) - 

K 411 n.b. (1650: Bernt Onnekinck) onbekende tijnsbetaler; tijns aan St 

Mauritius 

K 412 - 413 - 414 n.b. (1650: Bernt Onnekinck) onbekende tijnsbetaler; tijns aan St 

Mauritius 

K 415 Heer Herman Schoemaker (1580) onbekende tijnsbetaler; tijns aan 

onbekend 

K 416 Johannes Sutoris (Schoemakers; 1492), † 

Heer Herman Schoemaker (1580), 

Vicariehuis St. Anthonij (1596) 

onbekende tijnsbetaler; tijns aan 

onbekend 

K 417 Vicarie St. Anthonij (1596) - 

K 418 wed Evert Klanderman (1596) onbekende tijnsbetaler; tijns aan 

onbekend 

K 419 Schoolstede (1596, 1612) - 

K 420 Willem Onnekinck (1596, 1612) - 

Tabel 1. Reconstructie van eigenaren en tijnsbetalers van huizen oostelijk van de kerk. 

In deze tabel vallen enkele zaken op. Allereerst zijn er weliswaar van enkele percelen vroege 

tijnsbetalers bekend, maar er is geen link te leggen met een perceel dat toebehoorde aan Mette 

Schulten, de laatste tijnsbetaler aan het stift. Wel kunnen we schrappen: het lijkt, gezien de 

tijnsbetalers van K 315, K 321, K 322, K 403 en K 416 niet aannemelijk dat de hof dáár lag. In 

combinatie met de gegevens over de ondergrond van Weeninkpad en omgeving betekent dit, dat we de 

noordzijde van de Ratumsestraat vrijwel zeker kunnen schrappen. Ook aan de zuidzijde echter was de 

grond al vroeg in handen van derden, zoals K 416 in 1492 van Johannes Sutoris (Schoemakers). 
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Er is echter wat bijzonders aan de hand met de bezittingen van de familie Schoemaker(s). Allereerst 

werden K 416 en 417 samen in 1492 geschonken aan een nieuw gestichte St. Antonij Vicarie. 

Vermoedelijk werden de huizen daarna nog altijd door telgen uit deze familie bewoond.
270

 Ook het 

aangrenzende K 415 behoorde aan deze familie toe.
271

 Van het aangrenzende bouwblok zijn pas van 

een veel later moment bewoners bekend, zoals van K 411 (1650), K 412-414 (1650) en K 404 (1748). 

Wel lag op K 411 en K 412-424 nog een Plekenpolse (lees: Mauritius-) tijns. 

 

Figuur 18. Het pand met de zwartgeschilderde gevel is het vroegere K 415, geheel rechts nog een stukje van K 416 

(foto: RAAP, 10 juli 2020). 

Kijken we wat verder naar de familie Schoemaker, dan valt deze zin van Te Voortwis op: In 1547 liet de 

kapelaan Hinrich Schomaker een huis of schuur bouwen op een stuk grond dat vroeger open was en 

toegang gaf tot de Hof.
272

 Kunnen we nu deze percelen gelijk stellen aan de voornoemde percelen? 

Niet automatisch. De familie Schoemaker was in de 16e, vroege 17e eeuw op meer plekken in 

Winterswijk gegoed. De stichting van de vicarie was een stimulans voor telgen uit de familie om een 

geestelijke functie te gaan vervullen, zoals ook Hinrich gedaan zal hebben. Hij was een buitenechtelijke 

zoon van priester Johannes Schoemaker bij diens dienstmaagd. Net als zijn vader leefde Hinrich in 

                                                           

270
 Te Voortwis 2015, onder K 416 en K 417 

271
 Te Voortwis 2015, onder K 415 

272
 Te Voortwis 2007: 30 
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concubinaat met zijn huishoudster, en kreeg bij haar vier kinderen: Wibbolt, Herman, Wilhm en 

Naelken. Zij kregen samen met hun moeder in 1549 alle bezittingen van vader Hinrich.
273

 

Waar lag nu het bezit van de familie? Belangrijk verder grondgezit van de familie was nog Markt K 132 

(Jan Schomackers, 1533), waar de herberg van de familie stond. Het gaat om het huidige perceel Markt 

11, de horecagelegenheid Stad Munster. Jan was een broer van Hinrich. Zijn tak van de familie nam in 

1581 diverse functies met betrekking tot de vicarie over.  Een derde huis van de familie behoorde in 

1576 toe aan Hinrich’s oudste zoon Wibbolt. He t was een deel van een spijker, dat hij van zijn vader 

georven had, en dat naast het huis van Jaspar Neils stond.  Na enige tijd in bezit van de familie Storm 

geweest te zijn, kwam de spijker in 1581 weer terug aan de familie Schoemaker, nu Willem, mogelijk  de 

broer van Wibbolt. De locatie kon door Te Voortwis (helaas) niet gereconstrueerd worden 
274

, maar op 

basis van tal van andere vermeldingen is een locatie van deze spijker in een boog om het kerkhof 

aannemelijk. Er zijn zelfs aanwijzingen dat het om de noord(oost)elijke hoek gaat (zie § 5.2.3). 

In diezelfde hoek is nog wat anders aan de hand; we citeren Te Voortwis 
275

: “Krachtens maaggescheid 

uit het jaar 1617 draagt Ottken Wesselinck, weduwe van †Meister Garrit Schierholt (chirurgi jn) en later 

hertrouwd met Meister Anthoni Dannenberch (eveneens chirurgijn), aan haar dochter Enneken 

Schierholt, in 1642 (19-06-1642) gehuwd met Geert Tenckinck, het huis met de hof en de huisstede 

over; Ottken en haar tweede man mogen blijven wonen in het huis zoals zij het tegenwoordig aan één 

zijde bewonen, tenzij Geert Tenckinck op dezelfde huisstede een ander huis zou timmeren voor hen. In 

het maaggescheid was bepaald dat Enneken recht heeft op het huis met de halve hof en de foerwech 

van den Schulten hoff af door den hof onbespierd bij huß tho holden und in und uth tho foren, ghan ofte 

driven, en dat de moeder de huisstede die daarnaast ligt alleen zo zal mogen genieten en betimmeren, 

dat zij aan de voerweg geen schade doet.”  

Uit de reconstructie van Te Voortwis komt naar voren dat het hier gaat om de huizen K 398-400 (nu: 

Markt 36-38-38a-38b). Met de voerweg kan weinig anders bedoeld zijn dan het pad dat op het 

kadastraal minuutplan wordt afgebeeld, en loopt vanaf de Ratumsestraat achterlangs de hui zen aan de 

Markt.
276

 De panden Ratumsestraat 12, 14 en 16 liggen nog altijd aan dit nog bestaande weggetje, dat 

nu de verbinding vormt tussen de parkeerplaats aan de Wheme en de Ratumsestraat c.q. Weeninkpad.  

Ook dit citaat, ‘de voerweg van de Schulten hoff  af’, wijst dus duidelijk op een ligging van de hof in de 

directe nabijheid van de bovenstaande adressen, denkelijk noordelijk van het perceel K 398-400 waar 

het hier om gaat. 

 

                                                           

273
 Te Voortwis 2005: 235 

274
 Te Voortwis 2015, onder ‘nog niet geplaatste huizen’  

275
 Voortwis 2015, onder K 398-400 

276
 Het pad wordt ook wel de voerweg naar Stormshuis genoemd. Het Stormshuis was K403, genoemd naar de familie Storms die 

hier vermeld wordt tussen 1628 en 1693.  
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Figuur 19. Vermoedelijke locatie van de hof, op een ondergrond van het gevectoriseerde kadastraal minuutplan, 

1832 (HisGIS Gelderland). Zie figuur 34 voor de legenda. 

Omschrijving van de hof 

In 1515 werd de hof als volgt omschreven: Curia Wynterswick libera a jure villicationis hec curia fuit 

penitus alienate et adhuc desolata est a perfecto cultore daret cultor sen colonus curia ad granarium 

[pptore] antiquum canonem.
277

 We kunnen dit vrij vertalen als: De hof van Winterswijk is losgemaakt uit 

het recht van het domein. Deze hof is geheel en al vervreemd, en is nu verlaten door alle bewoners . De 

bewoner of laat van de hof moet geven aan de korenschuur overeenkomstig de oude regels.
278

 

Daaruit maken we op dat er op de verlaten (desolata) hof nog een granarium, een spieker, stond. Het 

lijkt onwaarschijnlijk dat dat het huis van Johan Rump uit 1608 was (zie hierboven), want die stond op 

                                                           

277
 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. 1, fol. 8v, d.d. 1515 

278
 Met dank aan Ton Spamer, Rotterdam, voor de vertaling.  
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een betrekkelijk geïsoleerd kerkelijk tijnsperceel. Zoals we hierna zullen zien, stonden er aan deze 

zijde van het kerkhof in de 16e eeuw meerdere spiekers, waar wellicht kerk en/of stift eertijds hun 

inkomsten in verzameld hadden. Het huis van Rump grensde ook aan de Graes’ spieker, dat mogelijk 

binnen hetzelfde perceel lag.
279

 Door zijn functie om opbrengsten te verzamelen waren spiekers een 

gebruikelijk fenomeen op hoven. In het Münsterland bestaan nog 16e-eeuwse spiekers op de 

boerderijen Scholte Brüning (Wieningen bij Everswinkel, Kreis Warendorf; dendrochronologisch 

gedateerd op 1561) en Schulte Aldrup (Aldrup bij Greven, vroegere Landkreis Münster; 

dendrochronologisch gedateerd op 1547).
280

  

 

Figuur 20. De gevelrand rechts en de rooilijn van het steegje vóór het rode pannendak op de achtergrond geven 

nog het verloop van de vroegere voerweg van/naar de schultenhof aan (foto: RAAP).  

Conclusie 

Aangezien het wel erg onaannemelijk is dat, met de omschrijving uit 1547 in gedachten, het perceel 

van Stad Munster toegang gaf tot de hof, is het waarschijnlijk dat we de hof ten noordoosten van het 

kerkhof moeten zoeken, binnen het huidige huizenblok Ratumsestraat 4 -16 en Markt 34-52. Het is goed 

mogelijk dat waar in de tijnslijsten de oude schulte nog formeel als tijnsbetaler werd opgevoerd, de 

familie Schoemaker inmiddels in de praktijk deze grond was gaan bebouwen. Daarbij is het opvallend 

dat we voor dit bouwblok uit de 16e en 17e eeuw enkele aanwijzingen voor bouwwerkzaamheden 

                                                           

279
 Te Voortwis 2015: 112-113 

280
 Eggert & Schepers 1985: 8-9; we hebben niet kunnen nagaan, of deze spijkers nog altijd bestaan.  
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hebben, daar waar verder westelijk het gebied al dicht bebouwd moet zijn geweest. Zo geldt voor K 402 

(nu: Markt 42) dat er in 1628 nog ‘een hof om te betimmeren’ was. Het eigenlijke huis stond aan de 

voerweg. Dat is wellicht een relict voor de vrijkomende bouwgrond na het verval van de hofgebouwen 

zelf. 

 

Figuur 21. Het oostelijk deel van het oude kerkhof, met op de achtergrond de huizen langs de Ratumsestraat, en 

rechts de panden tussen kerkhof en ‘voerweg van de Schultenhof af’ (foto: RAAP, 10 juli 2020).  

3.3 De hofgronden in het dorp 

3.3.1 Inleiding 

Na het historische verhaal zoals dat hiervoor gepresenteerd is, zoomen we wat verder in op de 

resultaten van het onderzoek dat tot doel had de omvang van het domein van het Mauritiusstift in de 

kern van het dorp beter te begrijpen (figuur 26). Aan het begin van dit rapport beschreven we de 

methodiek, aan de hand van het tijnsenonderzoek, al. We zullen zien dat deze resultaten ook overeen 

komen met de plek van de hof zelf, zoals hiervoor beschreven.  
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3.3.2 Situering van de percelen, met tijns belast 

Mauritiustijnsen 

Noordelijk en westelijk van de kerk strekte zich, rond het kerkhof en langs de Meddosestraat, een 

complex van het Sint-Mauritiusstift in Münster als tijnsheffer (vanaf 1617: Plekenpol) uit. Ook langs de 

Wooldstraat ligt nog een enkel perceel met de achterzijde aan de gracht, waarvan de uitgifte in erf tijns 

in de vroege 16e eeuw plaatsgevonden moet hebben.
281

 In een enkel geval hebben we ook 

daadwerkelijk een schriftelijke vermelding van een eerste uitgifte in tijns, al dan niet met het 

aangrenzende stuk van de gracht. Dat geldt bijvoorbeeld voor K608-609 en K629-631 aan de 

Wooldstraat, waarbij de uitgifte van vóór 1549 dateert.
282

 Het gaat overigens duidelijk om een 

excentrisch gelegen tijnsperceel van het stift, ver buiten de concentratie noordelijk en westelijk  van de 

kerk. Dat verklaart wellicht ook de late uitgifte.  

Kerkelijke tijnsen 

Een tweede complex is een aaneenrijging van bezit  van de kerk, van de pastoor en van andere 

geestelijke instellingen. Dit ligt op zo’n heldere manier bij elkaar, dat we wel kunnen veronderstellen 

dat dit ooit één geheel gevormd zou kunnen hebben. Complicatie daarbij is de gevarieerde herkomst : 

niet elke geestelijke instelling kwam op eenzelfde manier aan zijn bezit, en het is d us maar de vraag of 

het ooit één geheel vormde. Te Voortwis maakt onderscheid tussen enerzijds het tijnsrecht van kerk en 

pastoor, en anderzijds het bezit van vicariën. Die laatste zouden in de bronnen voorkomen als wegens 

de Geestelickheijt of tijns voor Gedeputeerden. Dat heeft zijn oorsprong in het feit dat na de Reformatie 

de vicariegoederen door het Kwartier van Zutphen werden beheerd.
283

  

Kijken we er nu meer in detail naar, dan valt op dat er enige dynamiek in aanwezig is. Van het perceel 

K 426, aan de zuidzijde van het kerkhof, wordt in 1629 vermeld dat er een gewone tijns aan de 

‘pastoor’ werd betaald. In 1650 was dat ineens 13½ stuiver aan de Gedeputeerden, en in de tabel 

onder de lijst met vermeldingen staat Thins Gsthd T 1287 Willinck, Henrick 13½ st. Iets soortgelijks 

zien we bij K 461b, met in 1634 nog 7 stuivers tijns aan de kerk, in 1648 6½ stuivers tijns aan de kerk 

en in 1650 10 stuivers voor de Gedeputeerden (maar in 1653 weer 6½ stuiver, aan onbekend!). Het 

wordt door Te Voortwis samengevat als Thins Gsthd T 1273 Gossinck, Jan 10 st. Het valt dus niet uit te 

sluiten dat het bezit van Gedeputeerden, Geestelijkheid, Kerk en Pastorie als één geheel moet worden 

gezien, waarbij de gebruikte term in de registratie c.q. het register van Te Voortwis een kwestie van 

definitie is. Feit is vooral dat waar er vóór 1648 sprake was van uitsluitend kerkelijk bezit, dit daarna 

gedeeltelijk in overheidshanden overging. Daarnaast zien we ná 1648 ook nog steeds kerkelijke of 

pastoorstijnsen voorkomen. Daar zaten ook tijnsen bij die vóór 1648 ook al naar de pastoor gingen.
284

 

Waarom een deel in 1648 wel en een ander deel niet door de Gelderse overheid werd overgenomen, is 

niet duidelijk. Gaat het om voormalig vicariebezit dat door de pastoor beheerd werd? En als het  

vicariebezit was, wat was dan de herkomst daarvan? Maar voor een drietal percelen is werkelijk 

                                                           

281
 Jaren geleden (ten opzichte van 1549) heeft Jan van Voorst als vertegenwoordiger van de Proost (Munster) twee huissteden, 

die bij de overdracht nog moestuinen (goordens) waren (gebruikt door Vrouwe Volmars), met de grafte aan Koen van Kempen in 

erftijns gedaan en verpacht. Jan van Voorst herinnert zich dat hij en zijn helper, de kerkmeester, dez e percelen in tijns hebben 
uitgegeven; hij weet echter niet méér dan in het register van Sint Jacob staat; van bezichtiging door twee “keurnoten” (getui ge bij 
rechtshandelingen) herinnert hij zich niets. Uit de formulering blijkt dat deze twee percelen nu bebouwd zijn (Te Voortwis 2015: 
45). 
282

 Te Voortwis 2015, perceel 631 
283

 Te Voortwis 2015, inleiding 
284

 Zie bijvoorbeeld K 450. 
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aangetoond dat zij ooit aan vicarieën toebehoorden.
285

 Dat heeft deels te maken met de reconstructie 

die soms niet tot in de 16e eeuw terug gaat. Het wonderlijke aan een vicarie als tijnsheffer is overigens, 

dat kennelijk de vicarie, die in de meeste gevallen niet eerder dan de late 15e of vroege 16e eeuw werd 

gesticht, de tijnsen hief. Het moet dan óf de vicarie zijn geweest die als grondeigenaar het perceel in 

erftijns uitgaf ter bebouwing, óf de vicarie moet het recht tijnsen te heffen van een oudere institutie 

hebben overgenomen om extra inkomsten voor zijn specif ieke bestaansdoel te genereren. 

 

 

Instituties 

Met de Gedeputeerden wordt geduid op een college in het Kwartier van Zutphen, het regionale 

bestuursorgaan van Gelderland, welk college verantwoordelijk was voor beheer van de voorheen 

kerkelijke goederen en voor de belastingheffing.  

Vicarieën waren stichtingen die bedoeld waren om een priester in zijn onde rhoud te voorzien, die 

daarvoor missen aan altaren opdroegen of andere kerkelijke taken vervulden. De meeste 

middeleeuwse kerken hadden één of meerdere altaren waaraan vicarieën verbonden waren.  

 

 

Nader onderzoek hiernaar lijkt raadzaam. Interessant is wel dat de vicarieën van de H. Maagd Maria en 

de H. Katherina in 1471 werden gesticht uit de nalatenschap van een vicaris van de kerk te Münster.
286

 

Op die manier kan er toch een kerkelijke oorsprong van de tijnsplicht zijn. Bij de percelen K 416-417, 

met tijnsplicht aan de Gedeputeerden, gaat het om vicariepercelen die ‘pas’ in 1492 aan een vicarie 

werden geschonken. Daarvóór kan er van een vicarietijns dus geen sprake geweest zijn.  

Het gaat bij de vicariegoederen (zie figuur 26, legenda-eenheid ‘Gedeputeerden’) vooral om percelen 

aan de oostzijde van de Wooldstraat, tussen het  kerkhof en de Wooldstraat en in mindere mate aan 

weerszijden van de Bossesteeg. Vooralsnog gaan we uit van één kerkelijk complex, dus inclusief de 

pastorie- en overige kerkelijke goederen. Dat zou in feite betekenen dat als dit oorspronkelijk één 

complex was, we er vanuit moeten gaan dat een aantal kerkelijke bezittingen in de late middeleeuwen 

bij de vicarieën terecht gekomen is of het (kerkelijke?) tijnsrecht is overgegaan naar de vicarie als 

eigenaar van de grond.
287

 Dat laatste lijkt bij de hiervoor besproken percelen K 416-417 gebeurd te zijn. 

 

                                                           

285
 Te Voortwis 2015 

286
 Gelders Archief, archief Sint-Jacobskerk te Winterswijk, inventarisnr. 1, d.d. 1471 

287
 Op basis van wat bekend is over vicarieën in de Jacobskerk zou dit kunnen, omdat er zeker twee priesters aan de wieg van 

een vicarie stonden. 
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Figuur 22. Wooldstraat, omstreeks 1901 (bron: oudwinterswijk.nl).  

 

Figuur 23. De Bossesteeg, 1963 (bron: oudwinterswijk.nl).  
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Het totale tijnsgebied van kerkelijke instellingen lag langs de Wooldstraat en aan de zuid- en oostzijde 

van het kerkhof. Rond het kerkhof liggen enkele percelen die zowel aan de kerk als het stift tijnsplichtig 

waren, een indicatie daarvoor dat er ooit een splitsing kan hebben plaatsgevonden waarbij beide delen 

uit één bezitscomplex stammen. Bij de kerkelijke tijnsen kan het in een aantal gevallen  ook gaan om 

ooit van het kerkhof afgesplitste percelen, die werden gebruikt voor de bouw van een spieker.
288

 

 

Figuur 24. Het gebied met kerkelijke tijnsen aan de Wooldstraat (foto: RAAP, 10 juli 2020).  

Bredevoortse tijnsen 

De heren van Bredevoort hadden ogenschijnlijk nauwelijks bezittingen in de Winterswijkse dorpskern. 

Van slechts één perceel, Misterstraat 4, is bekend dat er een tijns aan de heer van Bredevoort op 

rustte.
289

 Illustratief is ook het leggerboek van domeinen, rechten en inkomsten van de heerlijkheid 

Bredevoort uit 1529. Verplichtingen in de buurtschap Dorpboer, de buurtschap waarin het dorp lag 

maar dat ook een groter gebied daarbuiten besloeg, rustten vooral op boerderijen of losse percelen 

aldaar (zoals Hoenesch of Santbergh 
290

), zelden op landerijen of huizen in het dorp.  Een 

inkomstenregister uit 1562/1563 maakt melding van twee verpachte koolgaardens  (moestuinen met 

koolgewassen) voor de Misterpoort, te weten de Hoeyberchs gairden en de Mulenborchs garden, 

waaruit (pacht)inkomsten aan de heer van Bredevoort toekwamen.
291

 Op de eerstgenoemde gaarden 

                                                           

288
 Ilisch 2018: 67 

289
 Te Voortwis 2015 

290
 Dit waren overigens tevens eigengoederen van het Mauritiusstift.  

291
 FFSA Anholt, archief Bredevoort, 40,1, fol. 6r  
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stond ook daadwerkelijk een hooiberg.
292

 Al met al lijkt de bemoeienis van de heer van Bredevoort met 

het grondbezit in het dorp heel gering. 

 

Figuur 25. Het stadje Bredevoort met zijn kasteel, 1561-1562, op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer.  Op 

deze kaart is naast de stad zelf ook het omliggende platteland met bebouwing en landgebruik (bruin = akker, groen 

= grasland, gestippeld = opgaand groen) gedetailleerd weergegeven.  

Particuliere tijnsgoederen 

Kleine complexen van tijnsheffers vinden we verder aan de Misterstraat (jonkheer Asbeck  van 

D’ravenhorst), Weurden (Weddinck, na 1641 Plekenpol) alsmede van één of meerdere privépersonen, 

zoals Willem Storm aan de Misterstraat. De herkomst van deze tijnsgoederen kan privaat zijn door 

uitgifte van eigen grond, maar de ligging van de Misterpoort verraadt wel dat er iets meer aan de hand 

kan zijn ten aanzien van het bezit van Asbeck, die het huis Ravenhorst bezat. Verder weten we van 

een klein deel van de percelen dat er tijns betaald werd, maar niet aan wie.  

 

                                                           

292
 FFSA Anholt, archief Bredevoort, 40,1, fol. 6v  
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Figuur 26. Geografische verdeling van de tijnsplicht in Winterswijk, op basis van het digitale huizenregister van Te 

Voortwis (Te Voortwis 2015). 
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3.4 De verdere omvang van de Schultenhof als bedrijfseenheid 

3.4.1 De hof en zijn hoeven 

We kunnen het bezit van het Mauritiusstift in Winterswijk op een aantal schaalniveaus bekijken. Het 

hoogste schaalniveau is dat van een schultenhof met onderhorige hoeven, verspreid over het kerspel 

Winterswijk en daarbuiten. We noemden ze hiervoor al; het  waren in 1569 Essinck en Hesselinck 

(Barlo), Crelo, Elekinck, Caldenberch, Dusterbecke, Hintkamp, Honesths en Hesteren.
293

 Hun betekenis 

valt grotendeels buiten het kader van het dorp en komt pas later aan de orde. 

 

Figuur 27. Iets links boven het midden de trechtervormige Scholtenenk op het kadastraal minuutplan, 1832 , blauw 

omlijnd. De begrenzingen links en boven zijn respectievelijk de huidige Vredensestraat en Vredenseweg. De 

zuidelijke begrenzing is de Verlengde Ratumsestraat – Kloetenseweg. 

                                                           

293
 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. 4 
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3.4.2 Landerijen van de hof 

Als we inzoomen op de Schultenhof, zien we dat dat bedrijf uit een gebouwencomplex en een aantal 

stukken grond bestond. Een deel van die grond uit de hof werd als het ware ‘bezet’ door een zich 

ontwikkelend dorp, waaruit tijns werd betaald. De landerijen van het bedrijf ‘Schultenhof’ waren echter 

omvangrijker dan dat. In 1500 werd het omschreven als landen, kempen, ackeren, gaerden, 

huessteden und andere toebehoer des hoves tho Wijnterswijck belegen (landerijen, kampjes, akkers, 

tuinen, huispercelen en andere daarbij behorende percelen van de hof te Winterswijk) .
294

 

Op basis van de rekeningen van de proost van het Mauritiusstift  kunnen we een eerste inschatting 

maken. Voor de hand ligt het dat de Scholten Esch geheel of gedeeltelijk vanuit de schultenhof werd 

bewerkt. Uit een akte uit 1616 weten we, dat ein acker landes des Schulten Brehde gnand op de 

Schulten Esch gelegen moet hebben en daadwerkelijk onderdeel was van het bezit van de hof. 

Diezelfde akte spreekt over de Sehlkampf (vgl. zaal- of vroonland), dat ook tot de hof behoord zal 

hebben. De noordelijke belending is steeds het land van Sint-Mauritius.
295

 Op het kadastraal 

minuutplan herkennen we die Sellenkamp nog als een lange strook tussen de Whemerbeek in het 

oosten en de Meddosestraat in het westen. Die ligging komt overeen met de belendingen ins osten die 

Weiningh mathe, ins westen die Meddehöwensche stresse, ins suden [nach] den darpe Winterswijck, 

ins norden [uf] prebstes und capittuls landt (in het oosten de Weeninkmaat, in het westen de 

Meddosestraat, in het zuiden het dorp Winterswijk en in het noorden het land van proost en kapittel) uit 

de akte uit 1616, als we tenminste de akte juist interpreteren dat deze belendingen bij de Sehlkampf en 

niet bij de Schulten Brehde behoorden.
296

 De Scholten Esch lag immers oostelijk van de Whemerbeek, 

waar zij als Den Scholten Enk op het kadastraal minuutplan staat weergegeven (zie figuur 27). Alleen 

die ligging al, gecombineerd met de naam, doet vermoeden dat de Sehlkampf, direct bij de hof, het 

oorspronkelijke vroonland geweest is. Daarop hebben de horigen (in de volle middeleeuwen) 

vermoedelijk hun herendiensten verricht, al zijn we daarover slecht geïnformeerd.
297

 Er hoorden ook 

lagere percelen in het dal van de Whemerbeek tot het hofland. Hiervoor zagen we al eyn hoeymate 

genat: des Schultenn Winckell, belegen by den Pas in den kerspell to Winterswick, horich in onsenn 

hoff to Winterswick (een hooimaat genaamd de Schultenwinkel, gelegen bij de Pas in de parochie 

Winterswijk, horig in onze hof te Winterswijk), die tot 1503 ook tot het land van de hof hoorde.
298

  

Verder betreft het de al eerder besproken huispercelen, soms met een tuintje, die in tijns waren 

uitgegeven aan dorpsbewoners, en daarnaast percelen op de Hasenkamp, de Spilkenkamp, Oisterwort, 

in den Zerkamp, onder Pas en Roselkamp, op den Zelkamp 
299

, in den Brigacker, in den Herkampe, den 

Lemkamp 
300

, up den Sunnenbrinck 
301

, an der Westege 
302

, up der Wort, den Pijkergarden, alsmede van 

                                                           

294
 Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventar isnr. 5414, scan 1063, d.d. Donderdag na Paulini 1500 

295
 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. 1 Nr 1, fol. 12 

296
 De volgorde van de verschillende passages in de akte roept deze vraag op.  

297
 In 1660 werd in een proces wel aangevoerd: (…) en des onvermindert dat de ed: als hoffhorich man sal worden verclaert nae 

hoffrechten in cracht van genogsaem bewijs in actis bijgebracht schuldich te wesen aen sijnen hoffheer tot desselffs billicke  
discretie nijdt alleene lijffdiensten maer oock wagendiensten met wagen ende peerden te samen ten effecte van tafeldiensten ten 
minste bij provisie twaelff diensten  (…); en als hij als hofhorig man schuldig zal zijn, naar het hofrecht doordat er voldoende 
bewijs is aangevoerd, tot niet alleen fysieke arbeid, maar ook wagendiensten met wagens en paarden, samen ten dienste van het  
eigen bedrijf [van de hof], tenminste 12 diensten  (Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 5414, scan 
0891, d.d. 1660). 
298

 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. W 12 , fol. 73-74, d.d. 
Remigiusdag 1503. Volgens deze akte was dus niet Kerstgen of Kerstien de schulte, maar kocht hij van de schulte en verkocht 

het vervolgens door. 
299

 Selkamp of Sellenkamp, gelegen tussen de Meddosestraat en de Whemerbeek ten noorden van de weg Sellekamp, 
vermoedelijk het oude vroonland van de hof. 
300

 De boerderij ’t Lemkamp bevindt zich oostelijk van de huidige bebouwde kom van Winterswijk.  
301

 Het terrein dat de Zonnenbrink heette lag aan de overzijde van de Whemerbeek. Ook de daarlangs lopende weg heette in 1832 
al de Zonnenbrink. Die weg heet nog steeds zo, ter plaatse van de landerijen met die naam liggen nu de straten Wheme en De 
Starckenrode. 



 Mauritius aan de Whemerbeek. Een poging tot reconstructie van de kiemcel van de dorpskern van Winterswijk  

 

 

RAAP-rapport 4113 / versie 14-08-2020   [75] 

vele percelen land zonder aanduiding. Deze waren verpacht. In 1534 was er bovendien nog sprake van 

de verkoop van de Brinckerskamp.
303

  

3.4.3 Verfijning van het beeld 

Gelukkig beschikken we over een bron waarmee we dit beeld nog verder kunnen verfijnen. Frederik van 

Basten stelde in 1596 een lijst samen van percelen die aan het Mauritiusstift behoorden en onder de 

Winterswijkse hof hoorden. Het waren, afhankelijk van de manier van tellen, 39 of 40 (clusters van) 

percelen die samen eens de Schultenhof hadden gevormd. De percelen waren verpacht, één in erftijns 
304

 uitgegeven, en volgens Te Voortwis één in bruikleen aan de schoonzoon van een vroegere 

schulte.
305

 Een transcriptie van het volledige document is in bijlage 3 opgenomen. Het is fraai om te 

zien dat de lijst merendeels overeenkomt met de percelen die ook in de kellenaarsrekeningen onder de 

verpachte percelen worden genoemd. 

De lijst uit 1596 is in zoverre heel beeldend, dat steeds met windrichtingen en relatieve belendingen 

wordt aangegeven waar de percelen ongeveer lagen. Dat gegeven werkt ondersteunend aan de ook 

opgenomen toponiemen. Veel toponiemen zijn wel bekend, bijvoorbeeld door de atlas Boerderij- en 

veldnamen in Winterswijk 
306

, maar het nadeel is dat oudere toponiemen, d.w.z. toponiemen die al vóór 

de 20e eeuw in de vergetelheid waren geraakt, niet in die atlas terecht gekomen zijn. Wat we node 

missen is een alomvattend lexicon van Winterswijkse toponiemen mét plaatsbepaling. 

Desondanks hebben we in grote lijnen kunnen schetsen waar de percelen die direct onder de hof 

hoorden, lagen (figuur 28). Het zwaartepunt lag, uiteraard kunnen we wel stellen, op de directe 

omgeving van de hof zelf: de hoger gelegen Selkamp nabij de hofgebouwen, de hooilanden in het 

beekdal van de Whemerbeek (Schultenmathe) en de hoger gelegen zandgronden oostelijk van he t 

beekdal (Scholtenesch en omgeving). Naar het noordoosten ligt een uitloper (6, 7): de Herkamp (onder 

de huidige oude begraafplaats?), de Oisterworth (boven de Vredenseweg) en de niet -gelocaliseerde 

Willenkamp (aan een voetpad naar Vreden in de heide). Daarnaast lagen er clusters in het zuidwesten 

in de richting van Bredevoort en in het noordwesten richting Groenlo. Onder de toebehorende gronden 

hoorden losse percelen, maar ook grotere eenheden als volledige bouwlandkampen (Lemkamp, 

Thebenkamp, e.a.) en zelfs volledige bedrijven als dath Thuente met hout, groenland en bouwland. 

3.4.4 Kenmerken van het land 

Om wat voor soort land gaat het nu? In onderstaande tabel hebben we dat uitgewerkt. Soms is het niet 

woordelijk aangegeven, maar kunnen we uit het toponiem het  grondgebruik opmaken. 

Wat opvalt is dat het grotendeels om akkerland gaat. Dichtbij het dorp lagen vooral moestuinen 

(gaardens), zoals we op de kadasterkaart van 1832 nog steeds zien. Het is een karakteristiek 

fenomeen in de periferie van steden en (grotere) dorpen, waar teelten anders waren dan van voor de 

markt producerende boeren in het buitengebied. Grasland onder de hof was relatief beperkt, en lag 

vermoedelijk met name in het dal van de Whemerbeek ten oosten van het dorp. Hout kwam vooral voor 

op de grotere ‘eenmanskampen’ (bouwlandkampjes, door één bedrijf gebruikt) , vaak wat verder van de 

dorpskern gelegen. 

                                                                                                                                                                                     

302
 Is hiermee ‘Veestege’ bedoeld, synoniem voor Koestege, de huidige Spoorstraat?  

303
 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. L Nr. 8b 

304
 Een erfelijke uitgifte tegen betaling van een jaarlijks bedrag.  

305
 Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnummer 5318, bijlage G; zie Te Voortwis, 2007, 88, eindnoot 183  

306
 Maas & Schaars (red.) 1992 
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Figuur 28. Grove indicatie van de ligging van percelen, die in de lijst van 1596 genoemd worden. Soms is de plek 

niet exact bekend, maar alleen de ligging in een bepaald gebied. Sommige locaties ontbreken nog. Het is daarom 

een eerste ‘oefening’ tot plaatsing van de hoflanderijen (ondergrond: grondgebruik 1832 / HisGIS Gelderland).  Zie 

figuur 34 voor de legenda. 
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Gaan we in detail naar de beschrijvingen van de percelen kijken, dan zien we nog een aantal 

bijzonderheden.
307

 Zo werd de nog niet gelocaliseerde Willenkamp [1], een bouwlandkamp, vóór 1596 

in erftijns uitgegeven. De gebruiker, Willem Onekinck, had eerder een daarop staand huis afgebroken, 

en uit de woeste gronden rond 1582/1583 wat grond ter ontginning aangekocht. Dat laatste was eerder 

ook gedaan bij de Lemkamp [2], maar dan door de scholte zelf. Ook bij der Spilkenskamp [37] had een 

zekere Huisinck wat woeste grond ontgonnen. 

Ten zuiden van de Zonnebrink werd in de opsomming wat uitvoeriger stilgestaan bij de grens tussen de 

percelen van de hof [3, 4 en 5] en die van Grais, de Plekenpol. Deze percelen kunnen slechts bij 

benadering gelokaliseerd worden (ten zuiden van de Zonnebrink, oostelijk van de Whemerbeek), 

ondanks de uitvoerige beschrijving van grensfenomenen. 

Ook interessant in het licht van de hof zelf is de vermelding dat op der Selkamp in 1596 ein olde 

behausingh stond, met een boomgaard daarbij. Het zal niet om één of meerdere hofgebouwen gaan, 

anders was dat vermoedelijk wel opgeschreven.  Naast de boomgaard stond nog een bergeshesken, 

und scheinett das ein besunder garde gewesen (… en schijnt dat een bijzondere tuin geweest te zijn). 

Aan de andere kant van dit perceel lag datt middellandt, een stuk beekdalgrond achter de hofgebouwen 

aan de Ratumsestraat, dat grensde aan S: Jacobskamp, vermoedelijk land van de kerk. Ook hier geldt 

dat het lastig is alle percelen exact te plaatsen, zodat we alleen maar grof een idee hebben. Bovendien 

is de betekenis van bergeshesken onduidelijk. Bedoelde men een huisje in een spijker? 

 

                                                           

307
 Tussen haakjes vermelden we een nummering in de lijst, die ook op de kaart terugkomt.  
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volgnummer gaarden bouwland grasland hakhout ongedef. land bedrijf 

1  x     

2  x  x   

3  x x    

4     x  

5   x    

6  x      

7  x     

8  x      

9 x      

10  x     

11     x  

12 x      

13     x  

14     x  

15  x     

16  x     

17  x     

18  x     

19  x     

20  x     

21     x  

22 x      

23 x      

24     x  

25   x    

26 x      

27  x     

28  x     

29 x      

30   x    

31 x      

32 x      

33     x  

34   x    

35  x x x  x 

36  x   x  

37  x   x  

38  x x x  x 

39  x     

 8x 20x 7x 3x 9x 2x 

Tabel 2. Grondgebruik op de percelen die onder de Schultenhof behoorden (1596). 
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3.4.5 Gebruikers van het land van de hof 

De Schultenhof lag eerder in de 16e eeuw al woest en werd in 1596 niet meer als één landbouwbedrijf 

uitgebaat. Het geheel was versnipperd onder vele gebruikers – al was het stift nog wel altijd de 

eigenaar. De lijst uit dat jaar maakt ook melding van de gebruikers, de pachters. We sommen ze hier 

op in de hiernavolgende tabel 3 en geven aan hoeveel onderdelen elke gebruiker had. 

Uit de tabel blijkt dat het land onder vele gebruikers verdeeld was geraakt. Ogenschijnlijk hebben zij 

allemaal een klein deel van de hofgrond bij hun bedrijven gevoegd. Het gaat om minstens 24 personen 

en een grotere groep kleine bezitters van tuinpercelen in het dorp, waarop we al eerder ingingen. Van 

de 24 personen had er niemand meer dan 5 ‘onderdelen’ uit het percelenoverzicht. Omdat er niet tot 

nauwelijks oppervlakten van percelen bij staan kunnen we niet zeggen wie het grootste deel van het 

hofland gebruikte, maar vermoedelijk waren Frederik van Basten en Willem Onekinck belangrijke 

pachters van het stift, met respectievelijk 4 en 5 posten.  

Opvallend is verder dat een groot deel van de pachters van de hofgrond in het dorp woonden, waarbij 

hun huis ook op hofgrond stond. Daaruit komt naar voren dat er, alhoewel niet exclusief, een sociaal 

netwerk bestond met banden tussen een deel van de bevolking en het stift. Het pachten van voormalige 

hofgrond was echter niet exclusief aan tijnsbetalers uit het dorp voorbehouden. 

3.4.6 Terugkoppeling naar de rekeningen 

Hiervoor zijn we al uitgebreid ingegaan op de tijnsposten die betrekking hebben op de grond onder het 

dorp. We benoemden daarbij ook dat er percelen zonder huis (zoals gaardens) waren die aanvankelijk  

in de rekeningen verweven waren, maar later (vóór 1557) in een afzonderlijke lijst werden geplaatst. De 

kop boven die afzonderlijke lijst in de originele bron, over de pacht, komt nu ook in een iets ander 

daglicht te staan. Mogelijk was de gewijzigde administratie tussen 1543 en 1557 een gevolg van een 

aangepaste exploitatiewijze, d.w.z. het invoeren van een termijnpacht voor deze landerijen. Dat 

verklaart ook de vermelding in 1557 dat de landerijen onlangs voor twaalf opeenvolgende jaren 

verpacht waren (zie § 5.2.2). 

Het zou nu mogelijk moeten zijn om de landerijen onder de hof die we op basis van de lijst van 1596 

onderscheiden hebben, te koppelen aan posten uit de rekeningen vanaf 1557, en wellicht zelfs al 

daarvóór. Een voorbeeld: In 1569 is er nog sprake van, dat Mette Schulte onder meer pacht betaalde 

voor de Lemkamp met land, dem Lemkamp cum certis agris.
308

 In de pachtlijst van 1596 luidt een 

toevoeging op der klein oder Leimkamp in seinen bezirk mith einer hegen: eirstlich vor langen jairen 

durch den schulten zu Wijntherswick, und volgens durch Geerdt thon Leimkamp ungever in vorg:  iairn 

(de Lemkamp in zijn begrenzing … eertijds voor veel jaren door de schulte te  Winterswijk, en daarna 

door Geerdt thon Leimkamp ongeveer in vorige jaren) .
309

 Een boer met de naam ‘thon Leimkamp’ had 

het gebruik van het land van de schulte tussen 1569 en 1596 overgenomen. Bij andere (clusters van) 

percelen is de koppeling overigens wat minder eenvoudig te leggen. 

Het reconstrueren van deze ontwikkeling van de hofpercelen buiten het huidige centrum valt echter 

(grotendeels) buiten de ontwikkeling van het dorp en laten we hier dan ook achterwege.  

                                                           

308
 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. 2; idem, inventarisnr. 4  

309
 Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnummer 5318, bijlage G 
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gebruiker onderdelen dorpsbewoner? zo ja, wonend op 

hofgrond? 

Willem Onekinck 1, 3 (helft), 5, 10, 13 K 301 (Markt 25) ja 

Geerdt thom Leimkamp 2 - - 

Herman Kuleman 3 (helft) K 136? (Markt 17?) ja? 

Herman von Basten 4 K 672 (Misterstraat 15) nee 

Henrinck Onekinck 4, 18, 22 (helft) K 126 (Misterstraat 2) nee 

De weduwe van de voogd 
310

 6 K 608 (Wooldstraat 30)  nee 

Weduwe van Herman 

Wildemans 

7 K 441 (Wooldstraat 25-27) nee 

Sander thor Wordt 8, 19, 21 K 433 (omg. Markt 30) nee 

Weduwe van Werner thom 

Busche 

9, 24 (gedeelte) 
311

 waarsch. oostzijde 

Meddosestraat 

ja 

Johan Polhuiss 11, 12, 20 - - 

Johan Boinck 14 K 309 (Ratumsestraat 1) ja 

Schwer thor Wordt 15, 16, 27 K 127 (Misterstraat, nu 

doorbraak Torenstraat) of 

K 403 (Markt 46) 

ja 

Frederich von Basten (= 

officia: Basten?) 

17, 28 (off:), 29 (off:), 33 K 300 (Markt 23) ja 

Johan Bloemers 22 (helft) K 157-158 (Meddosestraat 

17-19) 

ja 

Hinrick Wissinck 23 - - 

Hinrich thor Korthbeken 24 (gedeelte) K 321-322 (Ratumsestraat, 

doorbraak Weeninkpad) [?] 
312

 

ja 

Hinrich Boinck 24 (gedeelte) - - 

Herman Weininck 25, 35 ? 
313

 ? 

D: Hermannus Schomaker 26 (eertijds) K 416 (Ratumsestraat 4) nee 

Johan Dienbergh 30 K 426 (huidige Marktplein) ja 

vele kleine gebruikers 
314

 31, 32   ja 

Schulte van Rathman 34 (gedeelte) - - 

Werner Resinck 34 (gedeelte) - - 

Johan Huijsinck 36 (helft), 37 K 93/94 (Misterstraat 

34/36) 

nee 

Otto Volmerss 36 (helft) K 133 (Markt 13) ja 

Tabel 3. Gebruikers van de hofgrond in 1596. Alleen aan de percelen 38 en 39 kon niet met zekerheid een naam 

worden gekoppeld. Die staan dan ook niet in dit overzicht.  

 

                                                           

310
 Mogelijk is hier voogd Rutger Graes bedoeld, van wie inderdaad bekend is dat hij vóór 1603 moet zijn overleden en in 1576 al 

in hetzelfde huis woonde. 
311

 Post 24 was gedeeld, aan Werner thon Busche (dus niet de weduwe). 
312

 Identificatie onzeker. 
313

 Zijn naam vinden we niet terug in het huizenregister van het dorp, maar wellicht was hij identiek aan Henricus Weddinck.  
314

 Het betreft hier de tijnspercelen van de hof.  
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3.5 De hoeven onder de hof te Winterswijk 

3.5.1 Ten geleide 

De hoeven onder een hof moeten we in zekere zin zien als een gemeenschap, want voor alle boeren 

en/of boerderijen (afhankelijk van het soort horigheid) bestond er meer dan alleen een juridische band 

met de hofheer. Tegelijk moeten we die band echter ook in perspectief plaatsen. Zeker naarmate de 

eeuwen vorderden bestond de horigheid vooral uit een periodieke afdracht aan de hofheer en een 

context waarbinnen getrouwd mocht worden. Tegelijk ook – en dat is het bredere perspectief – maakten 

de boeren onderdeel uit van een gemeenschap op marke-, dorps- en heerlijkheidsniveau. Soms 

moesten er ook in meerdere contexten afdrachten worden betaald. Zo moesten enkele  horige erven van 

Mauritius in de 16e eeuw ook afdrachten aan het ambt Bredevoort betalen.
315

  

Niet anders dan bij de andere boeren, bijvoorbeeld die van het stift Vreden of van het ambt Bredevoort 
316

,  moesten zij bovendien een agrarisch bedrijf draaiende houden en waren zij vooral praktisch bezig 

met het agrarisch bedrijf. Doordat wij nu vooral onze kennis moeten baseren op juridische en financiële 

documenten, wordt ons beeld van de sociale context van deze boeren sterk beïnvloed. Men stond als 

het ware in verschillende contexten in verschillende gemeenschappen. Men was én horige van stift x, 

inwoner van marke y en belastigplichtige in heerlijkheid z. Met dat in het achterhoofd duiken we in de 

Winterswijkse (sub)gemeenschap van Mauritius. 

3.5.2 Identificatie en reconstructie van de ligging 

De vroegste goederenlijst dateert zoals we al zagen uit de late 12e eeuw. De lijsten gaan door tot in de 

17e eeuw, toen de boerderijen door het stift verkocht werden. Verderop in deze paragraaf vergelijken 

we de lijsten met elkaar, met name vanwege de opbrengsten die de hoevenaren aan het stift moesten 

betalen.  

De bekende goederenlijsten lijken op meerdere vlakken soms met elkaar in tegenspraak te zijn. 

Daarnaast moet het aantal goederen al vóór 1300 af zijn gaan nemen. Het eenduidig reconstrueren van 

de ontwikkeling in het aantal onderhorige boerderijen is dus niet zo eenvoudig.  

Voor een eerste snel inzicht hebben we een belangrijke bron. Deze belangrijke lijst dateert uit de 

periode 1490-1500: het Rode Boek van Bernhard Tegeder, scholaster van Sint-Mauritius. Daarin 

worden de bezittingen van het Mauritiusstift nauwgezet opgesomd. Drie ‘eenheden’ zijn daaruit van 

belang voor ons verhaal: 

 Allereerst was sprake van de Curtis Walde officium et villicatio ecclesie , ook wel omschreven 

als Officium sive curtis Niehoff sita in perrochia Delden et in legione sive burscapio Walde  (…) 

(officium of hof Niehoff gelegen in de parochie Delden en in de buurtschap W oolde). Onder 

deze oude hof hoorden vier goederen. In 1366 werd de hof na de dood van de laatste villicus in 

een leengoed, d.w.z. een juridisch lossere band met het stift,  omgezet.
317

 

 De Curtis Winterswic met daaronder de volgende boerderijen in Winterswijk: Creilo, 

Dusterbeke, Elekinc, Caldenberge, Hintcamp (oudtijds Hones geheten) en Honesche. De twee 

erven Hesteren (waarvan er eentje Elekinc werd genoemd) lagen in de parochie Stadlohn, in 

de buurtschap Hesteren, en daarnaast lagen de erven Essinck en Hesseling in de parochie 

                                                           

315
 Krosenbrink 1968: 191-193; Berenschot & Krosenbrink 2005: 15-17 

316
 Zie ook Stegeman z.j.  

317
 Kohl 2006: 213 
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Rhede in de buurtschap Barlo.
318

 In een proces uit 1541 werd gesproken over een zestal erven 

in totaal: Eszing (Rhede), Krehlo, Dusterbeck of Hindtkamp, Eilckingh, Böesingh en Samberg 

(Winterswijk, de eerste drie in Miste, de laatste twee in Dorpbuur).
319

 In 1521 was sprake van 

de volgende 10 hoeven onder de Curia Winterswijc: Essinc (Rhede), Hesselinc (wordt gebruikt 

door Essinc), Creloe (Winterswijk), geeft tevens voor de mansus Kempinck, Elekinc 

(Winterswijk), Caldenberch (Winterswijk, bewoond door Johannes Schomaecker 
320

), 

Dusterbecke (Winterswijk, wordt gebruikt door Hintcamp), Hintcamp, Honesch (Winterswijk) en 

Hesteren ‘beide genoemd Elekinc’ (van zijn juridische banden bevrijd?). Dat geeft een 

aanvullend beeld op het hiervoor aangehaalde processtuk uit 1541.  

 Daarnaast noemde Tegeder nog de curtis Byrolve dicta Ezekinchoff sita in perrochia Bilrebeke , 

eveneens vroeg bezit van Mauritius 
321

 (met Ut ex actis curtis Wijc 
322

, habet mansos 9: Primus 

Gunnewijc et vocatur Bosinc in perrochia Statloen, ut ferunt; secundus Santberge in eadem 

perrochia; tercius Stene dictus Brunhardinc in perrochia Statloen, quartus Westendorpe dictus 

Edinc in perrochia Gescher; quintus Sciltorpe dictus Renkink, sextus Bosensmytte in eadem 

perrochia; septimus Lette dictus Segebracht Zwicker in perrochia Lette; octavus Aldendorpe 

dictus Overbekinc in perrochia Bilrebeke, nonus Ecrothe dictus modo Frederikinc in eadem 

perrochia Bilrebeke). We zullen zo nog zien waarom die Ezekinchoff belangrijk was. In de 17e 

eeuw werd overigens wel beweerd dat Samberch onder den schultenhoff toe Wenterswijck hier 

bevoorens gehoort heeft, wat aantoonbaar onjuist is.
323

 

Ten opzichte van de kennis die Te Voortwis had, beschikken wij nog over de rekeningen van het stift uit 

de periode 1515-1590, die het beeld verder detailleren. Interessant is bijvoorbeeld de ordening van de 

curtes en curiae onder beheersambten. In 1515 hoorde de verlaten Curia Wynterswick samen met 

andere curiae inmiddels onder de villicatio Curtis Walde, waarvan de hof ook wel Niehoff werd 

genoemd en in Delden (Twente) lag. Dat wijst op een herordening van de administratieve eenheden in 

de voorgaande eeuwen, en wellicht zelfs sinds 1500. De herordening komt echter in geen ander 

document voor, zodat we kunnen vermoeden, dat dit vooral een administratieve ordening was.   

We komen nu terug op de hoeve Bosinck dictus Gunnewick die tenminste in 1515, en wellicht al eerder, 

onder de curtis Birolue dicta Ezekinck in Billerbeck werd gerangschikt, een andere curtis onder de 

Villicatio Curtis Walde van St. Mauritius.
324

 Dat is vermoedelijk de reden dat Boesinck als Winterswijks 

horig goed in het Rode Boek onvindbaar was voor Te Voortwis.
325

 In dat boek staat de boerderij echter 

wel, namelijk het huis Bosinc ofwel Gunnewic (…): Preterea mansus Bosinc alias dictus Gunnewic, 

quem possidet modo Nuelant, ad ius litonicum curie Winterswijc pertinere dinoscitur, ut infra claret, 

licet dicatur pertinere ad curtim Birolve Ezekinc; sed an sint duo mansi dicti Bosinc, quorum unus ad 

                                                           

318
 Darpe 1888: 174-175; Te Voortwis 2007: 25 

319
 Te Voortwis 2007: 25; Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnummer 5414, jaar 1660, nr 27, stuk Z  

320
 In 1569 was Hinricus Schomacker, vicarius, de bewoner.  

321
 Kohl 2006: 225 

322
 “Uit de akten van de hof Wijc”. Er was omstreeks 1300 nog een Curtis Wic (Darpe 1888: 123).  

323
 Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 5318, scan 0923 -0924 

324
 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. 1, fol. 8-8v, d.d. 1515; weliswaar 

zijn alle erven onder de Villicatio Curtis Walde met een gelijkaardige aanhef geschreven en zit er geen duidelijke onderverde ling 
in, toch lijkt er wel een verdeling te zijn. Onder de villicatio staan in 1521 achtereenvolgens de Curtis Walde, vervolgens e en 
mansi en casi, de Curia Godekinchoff, één ‘hoeve’, de Curia Almodeswijc, één mansi, de Curia Winterswijc, 9 à 10 hoeven, de 
Curtis Birolue, 9 hoeven, de Curtis Temminc (2x), (…). Dat impliceert dat de genoemde hoeven eertijds onder de ervoor 
genoemde curtis of curia vielen.  
325

 Te Voortwis 2007: 25 
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curtem Winterswijc, alius ad curtim Birolve pertineat, advertendum est.
326

 Mogelijk was de situatie in die 

periode ook al niet duidelijk meer. 

Waarom dit Winterswijkse goed onder de Hof zu Ezekinck in de buurtschap Eckrode of Beerlage onder 

Billerbeck viel, weten we niet, behalve dan dat het al vóór 1300 daaronder terecht moet zijn 

gekomen.
327

 De scholtenhof ligt aan de weg Esking in Billerbeck; de achternaam Schulze Esking komt 

zowel op die hof als breder in die regio nog voor. 

Bosinck zou volgens de lijsten en rekeningen uit ca 1300 en 1521 in Stadtlohn liggen , maar in 1569 

wordt Wijnterswick voor zowel Bosinck dictus Gunnewijck als voor Samberch als locatie gegeven.
328

 In 

1647 komen we in het Winterswijkse verpondingskohier ‘Bosinck, hofhorig an d’Heer Ripperda tot 

Hengel, van(de) Heeren van St. Mauritius an sich gebracht’ (Bosinck, hofhorig aan de heer Ripperda te 

Hengelo, verkregen van de heren van St. Mauritius) tegen. Het gaat om de boerderij Beusink aan de 

huidige Bonninkweg 1.
329

 Ook Ten Kreijl en Hinckcamp worden aangeduid als hofhorigh an Heer 

Ripperda van de Mauritianer angecogt; bij Hinckcamp lagen de keuterijen Cressers en Pijpers, en ook 

worden daarna in het verpondingskohier nog de Kreijls kaete en Wessel Boevers kaete genoemd. 

Wellicht was één daarvan identiek aan de mansus Kempinck.
330

 Ook Eelekinck in Miste werd in 1647 

aangeduid als Jor. Ripperda hofhorigh.
331

 Datzelfde gold voor Sambergh en Coldenbolgh.
332

 De beide 

erven die als Hesteren werden aangeduid lagen zeer waarschijnlijk in Stadtlohn, in de huidige 

buurtschap Estern. 

Daarmee blijven alleen Hesselinc bij Essinc (Rhede?) en Dusterbecke (één van de keuters bij 

Heenkamp, Miste?) als niet-geïdentificeerde goederen over. In het proces over de rechten op de 

goederen van Willem Ripperda is nog sprake van de erven ende goederen, inden ampte Bredevoort 

kerspel Wenterswijck gelegen, genaempt Krelo, Eilikinck, Hindtkamp ende Duijsterbeeck, item Bosinck 

ende Sambergh.
333

 Het goed Duijsterbeeck lijkt een afzonderlijk erf dat men toen nog kende. Toen men 

echter de documenten opsomde die door de afzonderlijke boeren waren ingediend, was van 

Duijsterbeeck geen sprake meer.
334

 Vermoedelijk was de boerderij toen niet meer bekend. De 

(rechts)geschiedenis van de genoemde boerderijen valt buiten het bestek van dit rapport en 

behandelen we nu verder niet. 

Overigens blijken ook niet alle goederenlijsten eenduidig over de ver van Münster gelegen 

boerderijen.
335

 Op basis van een combinatie van bronnen kunnen we stellen dat het zwaartepunt van dit 

goederenbezit van het stift in de buurschappen Miste en Dorpboer lag, duidelijk in twee geografische 

concentraties.
336
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 Darpe 1888: 177 

327
 Vereinigte Westfälische Adelsarchive e.V. archiv Burgsteinfurt , Allgemeine Regierungssachen der Grafschaften Bentheim und 

Steinfurt, oorkonde 68, d.d. 26-07-1533 
328

 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr.  4, d.d. 1569 
329

 Met dank aan Jan Kuenen, Winterswijk.  
330

 Erfgoedcentrum Zutphen, collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691), inventarisnr. 22  
331

 Erfgoedcentrum Zutphen, collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691), inventarisnr. 22 
332

 Erfgoedcentrum Zutphen, collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691), inventarisnr. 22 
333

 Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 5318, scan 0880  
334

 Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 5318, scan 0953; idem, inventarisnr. 5414, scan 1047, d.d. 
20-12-1652 
335

 Kohl 2006: 224-225; Te Voortwis 2007: 25 
336

 Keunen, manuscript 
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Figuur 29. Erve Eeltink in Miste (foto: Jan Kuenen).  

 

3.5.3 Verhouding tot hof en domein 

We bespreken hier niet uitgebreid de juridische verhouding van de hoeven tot de hof. Dat die echter 

veelvormig was en kon veranderen, heeft Darpe al omschreven.
337

 Zo werd Creylo in 1420 in erfpacht 

uitgegeven, Caldenberghe in 1478 naar zogenaamd schultenrecht uitgegeven, maar in 1338 en 1368 

nog naar zogenaamd amtsgoedrecht beleend, in 1366 de beide hoeven Hesteren naar schultenrecht, 

de hoeven Essink en Hesselink in 1367 in pacht uitgegeven, maar in 1415 naar zogenaamd hienrecht 

beleend.
 338

 Het geeft het losraken van het verband van de oude hof in allerlei lossere juridische 

constructies vanaf de 14e eeuw aan, waardoor het stift minder grip op zijn bezittingen kreeg.  Toch 

bleef de horigheid nog een relevante rechtsvorm, zoals bleek toen er in de 17e eeuw over hofhorigheid 

of eigenhorigheid werd geprocedeerd.
339
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 Darpe 1888: 175 

338
 Darpe 1888: 175 

339
 Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 5318  
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Figuur 30. Situering van de hoflanderijen (rood) en hoeven (blauw) van het Mauritiusstift in en rond Winterswijk. 
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3.5.4 Vervreemding 

De naam ‘Ripperda’ viel hiervoor al. In 1633 werden de toen nog bekende vijf Mauritiaanse goederen in 

Winterswijk, Krehlo, Hindtkamp, Eilckinck, Boesinck en Samberg, geconfisqueerd en openbaar verkocht 

als onderdeel van een proces tussen de bisschop van Munster en de graaf van Limburg -Styrum in een 

juridische strijd over de heerlijkheid Borculo. In 1639 kocht het stift de goederen terug,  en onder druk 

van een nieuwe confiscatie werden ze verkocht aan Willem Ripperda (1600-1669), edelman uit en heer 

van Hengelo. Ripperda raakte al snel in conflict met de boeren op de horige boerderijen. Ripperda was 

van mening dat bij de koop ook de boeren zelf als ‘eigenhorigen’ hoorden, en dat zij niet ‘hofhorig’ 

waren. De ambtman, vertegenwoordiger van het stift in Winterswijk,  had een rol gespeeld in de slechte 

administratie, de jaren ervoor. Rechtshistorisch was, en is dit ook nu nog, een ingewikkelde kwestie, 

zoals Te Voortwis aantoonde. In het verpondingskohier, het toenmalige grondbelastingsregister, werd 

uitgegaan van de term ‘hofhorigh’, terwijl de proost in Münster van eigenhorigheid uitging en het Hof in 

1652 de gelegenheid aan Ripperda gaf om meer bewijzen te zoeken. Uiteindelijk koos Ripperda eieren 

voor zijn geld en verkocht niet lang na 1652 bepaalde rechten op de goederen, waarna het 

leengoederen werden, een veel lossere juridische band.
340

 Stegeman maakt in zijn overzicht van 

leengoederen in Winterswijk, leenroerig aan Gelderland, melding van de leengoederen Eelinck, 

Samberch, Buesinck, ten Kreyle en Hincamp, die tot leengoederen werden gemaakt na ontheffing van 

de ‘horige band’ van Geesinck, Roeselingh, Verdebrechtinck, Hertman, Groetenhuys en Brunerinck.
341

 

 

 

Figuur 31. Willem Ripperda (1600-1669), eigenaar van de boerderijen die eens onder de hof hoorden (bron: 

Rijksmuseum, Amsterdam, gravure door Mattheus Borrekens en Anselm van Hulle) . 
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Figuur 32. Erve Hinkamp in Miste (foto: Jan Kuenen).  

3.5.5 Afdrachten 

Uit de hoeven werden volgens de vroege rekeningen zowel inkomsten in natura (rogge, gerst) als in 

geld betaald.
342

 Ook worden wel graan, kaas, varkens, kippen genoemd.
343

 Rekeningen uit de 16e eeuw 

maken melding van afdrachten van rogge, gerst, kuikens en daarnaast geldafdrachten in stuivers of 

solidi en denariën, bepaalde muntsoorten, aan het stift .
344

 

De vroegste rekening uit de 12e eeuw is vanwege de afwijkende tenaamstelling (gebruikers i.p.v. 

boerderijnamen) niet aan de latere rekeningen te koppelen 
345

; daarom sommen we hier de lasten los 

op 
346

: 

 De Winethereswik: 14 solidi, 2 varkens, 30 kuikens 

 Ado: 8 modios rogge, 8 bracei, 10 denarien 

 Hoyco: idem 

 Hezel: idem 

 Azo: idem 
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 Kohl 2006: 224 

343
 Bösterling-Röttgermann 1990: 47 

344
 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr.  5, d.d. 1581 

345
 De koppeling op basis van een naamsgelijkheid is gevaarlijk, omdat het fixeren van een persoonsnaam in een boerderijnaam 

op een later moment kan zijn gebeurd dan bij de eigenaar die in deze rekening wordt genoemd. De beste mogelijkheid tot 
koppeling is op basis van de afdracht. We zien een onderscheid tussen boerderijen die 8 modios rogge (8x) en die 6 modios 
rogge (4x) moesten betalen. Omstreeks 1300, als de latere boerderijnamen opduiken, is die verhouding voor de tien 
overgebleven hoeven 7x vs. 2x, alsmede 12 modios voor de hoeve Honesche. Op basis daarvan zijn de boerderijen in groepen 
met vergelijkbare afdrachten in te delen, maar ook niet meer dan dat.  
346

 Kohl 2006: 222 
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 Meneko: 8 modios rogge, 8 bracei, 6 denariën 

 Ezelin: idem 

 Heio: 8 modios rogge, 8 bracei 

 Boso: 6 modios rogge, 6 bracei, 6 denariën 

 Azo: 6 modios rogge, 6 bracei 

 Gebo: idem 

 Menzo: idem 

 Een woeste hoeve: 8 modii rogge, 8 bracei, 6 denariën 

Daarnaast kreeg het stift nog drie talenta uit Miste, maar die inkomst hoorde niet onder de hof te 

Winterswijk. Van de twaalf goederen (plus de hof) aan het eind van de 12e eeuw waren er omstreeks 

1300 nog tien over: 

 

Nr Naam van de 

hoeve 

ca 1300 
347

 1492 
348

 1521 1557 1581 1647 

 De 10 mansi 

onder de hof te 

W. 

gezamenlijk: 

10 solidi 

Deventer 

munt, 8 

denariën 

pro curro 

vini, 7 

Munsterse 

denariën, 

20 plaustra 

lignorum 

(voeren 

hout)  

     

 Winterswich 4 molt 

rogge, 4 

moldios en 

4 molt 

bracii 

pressi en 4 

modios, 2 

vette 

varkens, 

30 kuikens 

28 

schepel of 

modios 

rogge, 28 

gerst, 18 

solidi, 30 

kuikens 

28 

schepel 

rogge, 28 

schepel 

gerst, 18 

solidi, 30 

kuikens 

28 

schepel 

rogge, 28 

schepel 

gerst, 18 

solidi, 30 

kuikens 

28 

schepel 

rogge, 28 

schepel 

gerst, 18 

stuivers 
349

, 30 

kuikens 

 

                                                           

347
 Kohl 2006 

348
 Kohl 2006 

349
 Het verschil in munteenheid berust mogelijk op een transcriptiefout.  
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1 Essinch 8 modios 

rogge, 8 

modios 

bracii 

pressi 

4 modios 

of schepel 

rogge, 4 

gerst, 18 

denariën 

ad vinum 

4 schepel 

rogge, 4 

schepel 

gerst, 18 

denariën 

4 schepel 

rogge, 4 

schepel 

gerst, 18 

denariën 

4 schepel 

rogge, 4 

schepel 

gerst, 18 

denariën 

n.v.t. 

2 Hesselinch 8 modios 

rogge, 8 

modios 

bracii 

pressi 

4 molder 

rogge, 4 

gerst, 18 

denariën 

4 mod: 

rogge, 4 

mod: 

gerst, 18 

denariën 

4 mold: 

rogge, 4 

mold: 

gerst, 18 

denariën 

4 mod: 

rogge, 4 

mod:, 18 

denariën 

n.v.t. 

3 Creilo 8 modios 

bracii 

pressi, 

[evenveel] 

rogge 

4 modios 

rogge, 4 

gerst, 18 

denariën 

4 mod: 

rogge, 4 

mod: 

gerst, 18 

denariën 

4 mold: 

rogge, 4 

mold: 

gerst, 18 

denariën 

4 mod: 

rogge, 4 

mod: 

gerst, 18 

denariën 

1 molder 

rogge, 1 

molder 

spilkoorn, 

2½ stuiver 

 Kempinck   1 denarie 1 denarie 1 denarie ? 

4 
350

 Dusterbeke  8 modios 

bracei 

pressi, 

[evenveel] 

rogge 

4 modios 

rogge, 4 

gerst, 18 

denariën 

4 mod: 

rogge, 4 

mod: 

gerst, 18 

denariën 

4 mold: 

rogge, 4 

mold: 

gerst, 18 

denariën 

4 mod: 

rogge, 4 

mod: 

gerst, 18 

denariën 

? 

5 Elekinch 6 modios 

brasei 

pressi, 6 

rogge 

3 modios 

rogge, 3 

gerst, 13 

denariën 

3 mod: 

rogge, 3 

mod: 

gerst, 13 

denariën 

3 mold: 

rogge, 3 

mold: 

gerst, 13 

denariën 

3 mod: 

rogge, 3 

mod: 

gerst, 18 

denariën 
351

 

2 schepel 

rogge, 3 

schepel 

spilkoorn, 

2½ stuiver 

6 Caldenberch 6 modios 

bracii 

pressi, 6 

rogge 

4 modios 

rogge, 4 

gerst, 18 

denariën 

4 mod: 

rogge, 4 

mod: 

gerst, 18 

denariën 

4 mold: 

rogge, 4 

mold: 

gerst, 18 

denariën 

4 mod: 

rogge, 4 

mod: 

gerst, 18 

denariën 

4 schepel 

rogge, 4 

schepel 

spilkoorn, 

2½ stuiver 

thins 

7 Hintkamp 8 modios 

rogge, 8 

bracii 

4 modios 

rogge, 4 

gerst, 18 

denariën 

4 mod: 

rogge, 4 

mod: 

gerst, 18 

denariën 

4 mold: 

rogge, 4 

mold: 

gerst, 18 

denariën 

4 mod: 

rogge, 4 

mod: 

gerst, 18 

denariën 

2 molder 

rogge, 2 

molder 

spilkoorn 

                                                           

350
 Wordt tussen ca 1300 en ca 1493 verplaatst naar de lijst ná Caldenberch (Darpe 1888: 130).  

351
 De hoeveelheid denariën berust mogelijk op een transcriptiefout.  
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8 Honesche 12 modios 

rogge, 12 

bracii 

pressi 

7 modios 

rogge, 7 

gerst, 18 

denariën 

7 mod: 

rogge, 7 

mod: 

gerst, 18 

denariën 

4 mold: 

rogge, 4 

mold: 

gerst, 18 

denariën 

7 schepel 

rogge, 7 

schepel 

gerst, 18 

denariën 

Afdrachten 

aan andere 

heren. 

9 + 10 Hesteren 

uterque dicti 

Elekinck 

(Hesteren 

unus, Hesteren 

alter) 

8 modios 

rogge, 8 

modios 

bracii 

pressi 

4 modios 

rogge, 4 

gerst, 18 

denariën 

(2x) 

8 mod: 

rogge, 8 

mod: 

gerst, 3 

solidi 

8 mold: 

rogge, 8 

mold: 

gerst, 3 

solidi 

8 mod: 

rogge, 8 

mod: 

gerst, 3 

stuivers 
352

 

n.v.t. 

        

 Bosinck dictus 

Gunnewick 

20 modios 

rogge, 1 

molt bracii 

pressi, 15 

denariën 

ad vinum 

1 molt 

rogge, 7 

schepel 

gerst, 15 

penningen 

ad vinum 

12 

schepel 

rogge, 7 

schepel 

gerst, 15 

denariën 

1 mold: 

rogge, 7 

schepel 

gerst, 15 

denariën 

1 mod: 

rogge, 7 

schepel 

gerst, 15 

denariën 

3 molder 

rogge 

 Samberch 1 moltium 

rogge, 1 

molt bracii 

pressi, 15 

denariën 

ad currum 

vini 

7 schepel 

rogge, 7 

schepel 

haver, 15 

penningen 

ad vinum 

7 schepel 

rogge, 7 

schepel 

gerst, 15 

denariën 

7 schepel 

rogge, 7 

schepel 

gerst, 15 

denariën 

7 schepel 

rogge, 7 

schepel 

gerst, 15 

denariën 

7 schepel 

rogge, 7 

schepel 

spilkoorn, 

2½ stuiver 

Tabel 4. Afdrachten van de verschillende hoeven in Winterswijk aan het Mauritiusstift. De grotere hoeven die onder 

de hof in Winterswijk vielen, zijn genummerd. De laatste twee, Bosinck en Samberch, vielen onder Schulze Esking 

in Billerbeck. De schrijfwijzen stammen uit de gebruikte rekeningen.  

Wat kunnen we hieruit opmaken? Rogge, gerst en een geldbedrag in denariën waren de regel voor de 

meeste boerderijen, met voor de hof een afwijkende, hogere hoeveelheid alsmede de afdracht van 

kuikens. Die hoofdlijn bestond in de late 12e eeuw al, en bleef met enkele 

veranderingen/moderniseringen tot in de 17e eeuw bestaan. Kempinck was duidelijk een later 

toegevoegd, kleiner erf, met alleen een kleine betaling in geld. De verhouding tussen de hoeveelheid 

molders en schepels (bepaalde inhoudsmaten) is hier niet heel duidelijk, omdat soms van getalsmatig 

gelijke hoeveelheden sprake lijkt te zijn. Normaal bestond een molder uit 4 of 6 schepel, maar dat blijkt 

hier nergens. 

De onderhorige hoeven en de schulte betaalden onder meer meibede aan het stift, blijkt no g uit een 

andere bron.
353

  

                                                           

352
 Het verschil in munteenheid berust mogelijk op een transcriptiefout.  

353
 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. W 12 , fol. 68-68v 
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3.5.6 Omvang van de boerderijen 

Op basis van het verpondingskohier uit 1647, het eerste geregelde grondbelastingsregister van onze 

contreien, kunnen we ons een beeld vormen van de omvang van de geïdentificeerde boerderijen:  

 

Naam Rechten Toebeho

ren 

Verponding Toebehoren

2 

Verponding

2 

Toebehoren

3 

Bosinck Hofhorigh 

an d’Heer 

Ripperda 

tot Hengel, 

van den 

Heeren van 

St. Maurits 

an sich 

gebracht 

huis, hof, 

½ 

schepel 

boulant, 

3½ 

molder 

Hofhorigheit 

afgetrocken, 

blijft 29 - 6 - 

8 

3 voeder 

hoeij gewass 

13 - 10 - 0 Eijcken 

Boomen 

Coldenbergh Vicarie St. 

Antonij 

Huis, hof 

½ 

schepel 

Boulant 

7½ 

molder, 

derde 

gerf 

62 – 10 - 0 2 

Koeweidens 

slecht, pacht 

14 dlr. 

21 – 0 - 0 Eijcken 

boomen 

Sambergh Hofhorigh 

an Heer 

Ripperda 

huis, hof 

½ 

schepel 

boulant 9 

molder 

d’Hofhorighe

it 

afgetrocken, 

blijft 58 - 10 

- 0 

3 voeder 

hoeij gewass 

13  - 10 - 0 Eijckenholt 

Een huisken 

bij 

t’Sambergh 

  op 4 dlr., 6 - 

0 - 0 

hof 1 sp. 

gesaeis 

3 - 0 - 0  

Ten Honess Henrick 

Walien 

Huis, hof 

½ 

schepel  

Boulant 

8 molder 

met het 

slecht 

eijlant op 

de derde 

61 – 5 - 0    
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gerve, 2 

molder 

4de 

gerve 

ten Kreijl Hofhorig 

Han Heer 

Ripperda 

van de 

Mauritianer 

angecogt 

t huis op 

8 dlr. 

hof ½ 

schepel 

gesaeis 

boulant 9 

molder 

Sleght 

moerigh 

lant, 4
e
 

gerve 

12 - 0 - 0  

 

6 – 0 – 0 

 

Hofhorigheit 

afgetrocken 

blijft 65 - 15 

- 0 

3 voeder 

hoeij gewass 

13 – 10 - 0 Eijcken 

boomen 

Hinckcamp Hofhorigh 

an Heer 

Ripperda 

huis, hof 

½ 

schepel 

boulant 8 

molder 

d’Hofhorighe

it 

afgetrocken 

blijft 48 – 3 - 

0 

2 voeder 

hoeijs 

4 dlr., 6 – 0 

- 0 

Eijcken 

boomen 

Cressers 

kaete, 

Hinckcamp 

 t’Huis op 

5 dlr. 

Hof 1 

schepel 

gesaeis 

Boulant 

6 

schepel 

derde 

gerve 

7 – 10 – 0 

 

3 – 0 - 0 

 

12 – 10 – 0 

   

Pijpers, 

kaete, tot 

Hinckcamp 

 t’Huis op 

5 dlr. 

Hof 1 

schepel 

gesaeis 

Boulant 

2 molder, 

de derde 

gerve 

7 – 0 – 0 

 

3 – 0 - 0 

 

16 – 13 – 0 
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Kreijls kaete  t’Huis op 

5 dlr. 

Hof 1 

schepel 

gesaeis 

Boulant 

2½  

molder, 

de derde 

gerve 

7 – 10 – 0 

 

3 – 0 - 0 

 

20 – 16 – 8 

   

Eelekinck Jor. 

Ripperda 

Hofhorigh 

t’Huis op 

8 dlr. 

Hof ½ 

schepel 

gesaeis 

Boulant 

8 molder, 

hoogh 

schrasan

digh lant 

12 – 0 – 0 

 

6 – 0 - 0 

 

d’Hofhorighe

it 

afgetrocken, 

blijft, 4
de

 

gerf, 60 – 0 - 

0 

2 voeder 

hoeij 

9 – 0 - 0  

Tabel 5. Omvang van de verschillende hoeven van (eertijds) Mauritius in Winterswijk, volgens het 

verpondingskohier uit 1647. De schrijfwijzen stammen uit dat kohier.  

Hieruit blijkt dat, als we voor de grote boerderijen naar de omvang aan bouwland kijken, die varieert 

van 3½ molder (Bosinck) tot 9 molder (Sambergh, Ten Kreijll)  en mogelijk zelfs 10 molder (Ten 

Honess). Het kleinste erf was niet veel groter dan de keuters onder Hinckcamp en Ten Kreijll. De 

grotere boerderijen van 8, 9 of 10 molder lagen in de range waar vrijwel alle grotere Winterswijkse 

boerderijen lagen, ook de eertijds horige (7 tot 10 molder). Ze haalden het echter niet bij enkele grotere 

bedrijven, zoals de havezate Plekenpol, die 18 molder groot was, maar dat was duidelijk een 

uitzondering.
354

 

Daarnaast ontving Ripperda tot Hengel inde Twente uit een aantal erven nog opbrengsten (zie 

hiervoor), die ook meegenomen werden in de verpondingsheffing.  

                                                           

354
 Erfgoedcentrum Zutphen, collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691), inventarisnr. 22; er heeft een globale analyse 

plaatsgevonden, er is geen analyse van de omvang van alle erven uitgevoerd.  
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Figuur 33. Erve Kreijl in Miste (foto: Jan Kuenen).  
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Figuur 34. De geïdentificeerde horige boerderijen van Mauritius in Winterswijk, met hun toebehorende landerijen in 

1832. Omdat op eigenaar in 1832 is geselecteerd, kan het zo zijn dat sommige clusters zelfstandige bedrijven 

vormden die eertijds niet aan Mauritius toebehoorden, zoals het bedrijf ten noordoosten van Samberg (bron: 

HisGIS Gelderland). 



 Mauritius aan de Whemerbeek. Een poging tot reconstructie van de kiemcel van de dorpskern van Winterswijk  

 

 

RAAP-rapport 4113 / versie 14-08-2020   [96] 

 

3.5.7 Conclusie 

Het Mauritiusstift in Münster bezat meerdere onderhorige boerderijen in Winterswijk, die merendeels 

via haar hof in Winterswijk werden geëxploiteerd. Een klein deel viel, zoals we zagen, onder een hof 

buiten Winterswijk. De erven lagen voornamelijk in Miste en Dorpbuurt, en moesten hoofdzakelijk 

rogge, gerst en geld aan het stift afdragen – een last die tussen de 12e eeuw en 1647 wel iets aan 

verandering onderhevig was, maar in de kern uit dezelfde bestanddelen bleef bestaan . De hof zelf 

leverde daarnaast nog een aantal bijzondere afdrachten in de vorm van dieren, zoals aanvankelijk 

varkens en kuikens, later alleen nog kuikens. 

De geïdentificeerde boerderijen binnen Winterswijk waren in 1647, toen het merendeel nog ‘horig’ was, 

van een omvang die vergelijkbaar was met andere boerderijen in Winterswijk, zo’n 8 tot 10 molder aan 

bouwland 
355

. Uiteindelijk werden ze kort daarna van de horigheid bevrijd.  

3.6 Een vergelijking met andere hoven 

3.6.1 Andere hoven van St. Mauritius: de ‘zusjes van Winterswijk’  

Inleiding 

De Winterswijkse hof had vele meer of minder vergelijkbare evenknieën, die ook als hofboerde rij onder 

het Mauritiusstift in Münster vielen. Hoe bijzonder is de situatie in Winterswijk, met een verdwenen hof 

die aan de basis van een dorp stond? 

Uit de rekeningen van de kellenaar van St. Mauritius kwam al naar voren, dat misschien wel alleen in 

Winterswijk tijnsen werden betaald door bewoners van hofgrond. Dat lijkt erop te wijzen dat van alle 

Mauritiushoven alleen in Winterswijk uit een hof een dorp kon ontstaan. Maar was dat wel zo? Om 

helder te krijgen hoe de situatie van de verschillende hoven door de tijd was, gaan we nader op die 

hoven in. 

Bösterling-Rötgermann constateerde al dat de verspreide ligging van de hoven van St. Mauritius een 

gevolg was van de wijze van verwerving: door schenking. Vroonhoven nabij Münster waren Amelsbüren 

en Havixbeck, en binnen de eigen parochie van St. Mauritius lag Campwordesbeke. Verder naar het 

westen lag een brede gordel van Ochtrup naar Hullern, met daarin Raterdinghof, Bodmershem, 

Senden, Flameshem, Hullern, Birolve, Oldenborg, Asbek, Ruotzo en Provestinc. Verder westelijk lagen 

Winterswijk, Bocholt en Walde. Zuidoostelijk van het stift bevonden zich Enniger, Walstedde, Tullon en 

Diestedde. Verder oostelijk lagen Koningesbruggen en Lensinghusen, terwijl in het zuiden de 

wijngoederen Beneshem en Bloteshem in de Kreis Moers lagen. De noordelijkste uithoek was de 

meierhof Spelle.
356

  

Van deze hoven waren Campwordesbeke, Lensinghusen-Koningesbruggen en Winterswijk de drie 

pijlers.
357

 Bösterling-Rötgermann beschrijft de onderhorige hoeven per hof; daar gaan wij hier nu n iet 

nader op in. Voor de precieze identificatie van de boerderijen hebben we gebruik gemaakt van de 

Pruisische Uraufnahme (1836-1850), vergelijkbaar met de topografisch-militaire kaart uit dezelfde 

                                                           

355
 De omvang daarvan ligt, afhankelijk van de gebruikte variant, tussen 0,56 en 0,82 hectare per molder.  

356
 Bösterling-Röttgermann 1990: 42-44 

357
 Bösterling-Röttgermann 1990: 48 
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periode in Nederland. Hierna houden we alle hoven tegen het licht, onder meer om hun omvang, ligging 

en latere ontwikkeling met Winterswijk te kunnen vergelijken.
358

 

Hoven op huidig Nederlands grondgebied 

MISTE - In het oudste inkomstenregister van de abdij komt een betaling van 3 talenten de Mideste, uit 

Miste, voor.
359

 Op basis waarvan die betaald werden, is niet duidelijk. We weten wel, dat onder de hof 

te Winterswijk meerdere Mister goederen vielen, dus Mauritius en Miste waren geen vreemden voor 

elkaar. 

NIJHOF – Geografisch een buitenbeentje was de hof Walde, dat volgens Bösterling-Röttgermann een 

Einzelhof geweest zou zijn, maar later de naamgever van de administratieve eenheid werd waar ook 

Winterswijk deel van uitmaakte. Volgens Kohl hoorden onder Nijhof in de vroege periode wel al enkele 

hoeven.
360

 Ook deze hof komt in de late 12e eeuw voor het eerst voor. Bösterling-Röttgermann legt een 

relatie tussen Walde en een zogenaamde buurtschap Woolten oostelijk van Delden.
361

 Het gaat om de 

huidige buurtschap Woolde onder Hengelo, waar op het adres Brinkhuisweg 18 de boerderij (Groot) 

Nijhof nog altijd staat.
362

 De boerderij is nu onderdeel van het landgoed Twickel in Delden.  

 

Figuur 35. De boerderij Groot Nijhof in de buurtschap Woolde, nu gemeente Hengelo. De boerderij, eertijds de 

Curtis Walde, maakt nu deel uit van landgoed Twickel (foto: Landgoed Twickel).  

                                                           

358
 Bösterling-Röttgermann 1990; Kohl 2006; beide auteurs besteden veel aandacht aan historische bronnen, maar in hun 

analyses ontbreken identificaties met huidige erven of worden hier en daar alleen van derden overgenomen, soms fo utief. 
359

 Darpe 1888: 118 
360

 Kohl 2006: 213 
361

 Bösterling-Röttgermann 1990: 57 
362

 De naastgelegen boerderij Olthof was een allodiaal erf (zonder verplichtingen aan derden) en heeft geen relatie met het 
Mauritiusstift. 
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W INTERSWIJK – De Hof in Winterswijk was één van de grootste hoven van het Mauritiusstift en is  het 

hoofdonderwerp van deze studie. 

Hoven in Nordrhein-Westfalen 

Kreis Borken 

ALMSICK – Net als bij de voorgaande goederen moeten we de verwerving van dit goed, de curia 

Almodeswic of Almeswic in het kerspel Stadlohn tussen ca 1175 en 1300 plaatsen.
363

 In eerste instantie 

hoorde er één hoeve bij, later werden er meerdere aan toegevoegd. In de 14e eeuw werd de hof een 

leengoed. Bij de opheffing van het stift in de vroege 19e eeuw hoorde de hof Schulte Almsick al aan de 

Hofkammer van de vorst-bisschop van Münster.
364

 Het erf aan een bronbeek van de Berkel heeft nu 

Almsick 18 als adres. Tot in de vroege 19e woonde hier een familie Schulte von Almeswick; daarna 

vererfde de boerderij in vrouwelijke lijn.  

 

Figuur 36. De oude boerderij Almsick is bewaard gebleven, ondanks de nieuwbouw van een woonhuis ernaast. De 

kap is net gerestaureerd. De naam van een vroegere schulte is boven de voordeur nog te vinden (foto: RAAP, 11 

juni 2020). 

ASBECK – Het huidige Huis Asbeck (Eißingort 49) zou op de hof Asbecke van het Mauritiusstift 

teruggaan. Bösterling-Rötgermann gaat er vanuit, dat ook deze hof tot de oudste van het stift 

                                                           

363
 Bösterling-Röttgermann 1990: 63 

364
 Kohl 2006: 245 
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behoorde. De bisschop van Münster zou in 1101, ná de schenking aan het stift, een eigenkerk, gewijd 

aan Maria 
365

, op het terrein van de hof hebben laten bouwen. Dat komt ons wat vreemd voor, 

aangezien niet de bisschop, maar de proost van St. Mauritius de grond dan zou hebben bezeten. Het 

lijkt aannemelijker, dat de bisschop op zijn eigen grond een kerk liet bouwen, en dat St. Mauritius er 

dus niets mee te maken heeft. 

 

Figuur 37. Het resterende bedrijfsgebouw van Haus Asbeck (foto: RAAP, 11 juni 2020).  

GEUTING – In de buurtschap Hohnhorst onder Bocholt ligt volgens Bösterling -Rötgermann het goed 

Geuting, de vroegere hoofdhof Bredbergon ofwel Godeking, vermoedelijk genoemd naar de meier, 

Godeko. Al in de 12e eeuw was dit erf in bezit van het stift, en gaat vermoedelijk op een schenking uit 

1172 terug.
366

 Er zou nog sprake zijn van Schulze Geuting, maar onder Hohnhorst vinden we alleen 

Schulze Welsing, ook als familienaam bewaard gebleven.
367

 Een familienaam Schulze Geuting bestaat 

niet meer. In 1840 waren er wel twee erven, Groß Geuting en Klein Geuting, noordoostelijk van de stad 

Bocholt. De erven van beide boerderijen zijn nu opgenomen in het Bocholter Stadtwald. Zuidelijk van 

de voormalige erven loopt de weg Auf dem Geuting.  

TEMMING – Een hof zonder onderhorige hoeven was Temming nabij Ammeloe in het kerspel Vreden, 

niet ver van het Berkeldal. Een gelijkstelling met Tammo uit het oudste register (ca 1175), zoals 
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Bösterling-Röttgermann nog maakte, wijst Kohl af.
368

 De naam Ton groten Mersche (Groten Mersten in 

het kerspel Vreden), die hij ook droeg, was ontleend aan het grote broekgebied op de g rens met het nu 

Nederlandse Rekken.
369

 Vermoedelijk lag de Teminghof, zoals hij in 1836-1850 heette, aan de weg die 

nu Crosewick heet. 

Kreis Coesfeld 

BEIER – De hof Beierinck in het kerspel Osterwick werd tussen ca 1175 en 1300 door het stift 

verworven.
370

 Onder de hof vielen geen hoeves. Nog in de 18e eeuw hoorde de hoeve Beier in de 

buurtschap Bocholder Horst aan het stift.
371

 De als Baier op de Uraufnahme opgenomen hoeve draagt 

tegenwoordig Horst 63 in Rosendahl als adres.  

 

Figuur 38. Ook Beier of Baier kent nog een oude spieker. Het woongedeelte van de oude boerderij staat leeg (foto: 

RAAP, 11 juni 2020).  

BERENBROCK – Het goed Berenbroke in Lüdinghausen werd vermoedelijk tussen ca 1175 en 1300 door 

het stift verworven. Er hoorden vier hoven onder. In de late 15e eeuw werd de boerderij ook wel 

Provestinchoff genoemd. Kort daarna verschijnt het goed als leengoed. In de late 18e eeuw behoorde 

het goed Schulze Pröbsting aan het Huis Vischering toe; daar was het al sinds de vroege 16e eeuw  
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door een personele band mee verbonden.
372

 De buurtschap Berenbrock lag ten westen van 

Lüdinghausen, meteen aangrenzend aan het Haus Vischering. De exacte ligging van Pröbsting hebben 

we niet kunnen achterhalen. Wat nu naar de bewoners als Hof Pröbsting bekend staat, ligt in de 

buurtschap Brechtrup en heette op de Uraufnahme nog Bergtrup en/of Stöcker. 

BRÜNING - Over de situering van de middeleeuwse hof van St. Mauritius in Havixbeck, Bodmershem, 

bestaan tegenstrijdige opgaven. Bösterling-Röttgermann gaat er vanuit dat Brüning in 1534 door Haus 

Havixbeck werd verworven en dus elders moet liggen; ze spreekt over het huidige goed Bodmershem -

Brüning, dat we evenwel als zodanig niet hebben kunnen vinden.
373

 Kohl bespreekt wel de curtis 

Bruninchoff, die in 1369 een leen vormde.
374

 Anderen gaan er vanuit dat het huidige huis, dat uit 1562 

dateert, op de plek van het oude scholtengoed Brüning werd opgericht. In dat geval zouden we het 

vroegere goed Brüning dus moeten zoeken op het huidige adres Josef Heydt -Straße 1.
375

 Het dorp 

Havixbeck ontwikkelde zich overigens wel op een hof, maar dan op één van het Hoogstift Münster.
376

 

 

Figuur 39. Het Schloss Havixbeck, mogelijk ontstaan op een oude hoofdhof van St. Mauritius (foto: RAAP, 11 juni 

2020). 
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Figuur 40. Haus Havixbeck vanuit de lucht (bron: Wikimedia Commons).  
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SCHULZE ESKING – De hof Birolve bespraken we onder de naam Ezekinchoff al eerder, omdat daaronder 

enkele goederen voorkomen die in Winterswijk lagen. De hof kwam al vóór 1200 aan het stift toe. Het 

gaat om de buurtschap Beerlage onder Billerbeck,en specifiek daaronder de Hof Esking.
377

 Het betreft 

de boerderij aan de Steinfurter Aa die in 1836-1850 nog Schulze Issing werd genoemd, en nu op het 

adres Esking 5 ligt. De familie op de boerderij draagt ook nog altijd de familienaam Schulze Esking. 

Een deel van de hoeven onder de hof behoorde aan het eind van de 18e eeuw nog aan het stift toe.
378

 

 

Figuur 41. Schulze Esking kent nog altijd een imponerend en gaaf erf met bebouwing uit de 19e eeuw (foto: RAAP, 

11 juni 2020). 

HERDERING – In Metelen komt nog steeds de familienaam Schulze Herdering voor, genoemd naar het 

scholtengoed Herdering van het Mauritiusstift. In de oudste bronnen van Mauritius kom t het, naar de 

meier, als Ruotzo voor.
379

 Het goed Herdering lag ten oosten van het dorp, en hoorde aan het eind van 

de 18e eeuw tot het bezit van het adellijk huis Koppel.
380

 Afgaand op de Uraufnahme wordt nu (en ook 

al op de topografische kaart van 1936-1945) het vroegere Kortehaneberg als Schulze Herdering (Alter 

Postweg) aangeduid, terwijl dat wat in 1836-1850 nog Herdering heette, nu verdwenen is in de 

nabijheid van de Wettringer Straße. Welk van de twee plekken nu daadwerkelijk het oude Schulze 

Herdering is, is op basis van deze verkenning niet met zekerheid vast te stellen.  
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Figuur 42. Grenzen van de vroegere Gemeinde Beerlage, met daarbinnen de schultenhoven Esking (hier Osthof) 

en Drenhoven/Temming (in rode cirkels) (bron: Topographische Karte der Kreise des Regierungs-Bezirks 

Muenster, Blatt 05 – Kreis Coesfeld, 1847). 

HOLTE – Ook voor het eerst omstreeks 1300 genoemd is de Einzelhof Holte, in het kerspel Senden. Van 

een curtis lijkt geen sprake, de boerderij was een villikation op zichzelf. De exacte locatie is niet 

bekend.
381

 Derhalve hebben we ‘m niet op de overzichtskaart opgenomen. 

KÖBBINGHOF – De hoofdhof nabij Coesfeld wordt in het oudste inkomstenregister Flameshem genoemd, 

en lijken we derhalve nu nog te moeten zoeken in de buurtschap Flamschen. In de 13e eeuw werd de 

schulte een leenman van de proost. Bösterling-Röttgermann meent de hof te moeten identificeren met 

het goed Cobbingh, waarvan de naam nu nog bestaat als Köbbinghof, een stadsdeel van Coesfeld. Het 

blijkt niet om een Stadtbezirk te gaan, zoals Bösterling-Röttgermann aangeeft, maar om een straat in 

de binnenstad, waarvan de uitlopers niet de kant van Flamschen op gaan. We hebben daarom de 

neiging van Bösterling-Röttgermann terzijde te schuiven, en de hof te zoeken in de buurtschap 

Flamschen.
382

 Kohl spreekt over de curtis Cobbinck prope Coesvelt, die op een zeker moment tot 

leengoed werd gemaakt. De hof was rond 1800 in privaat bezit overgegaan.
383

 Kohl insinueert dat het 

om het latere erf Meiering gaat, waarvan de exacte plek ons niet bekend geworden is. Op een kaart uit 

het Landesarchiv NRW in Münster zien we de bezittingen van het goed Köbbinghof, met vermoedelijk 
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het omgrachte erf, dat ten zuidoosten van Coesfeld nabij de weg naar Lette lag. Het gaat bij 

benadering om een locatie aan de huidige Dülmenerstraße op de hoek met de Druffels Weg.  

LETTE – Ook deze hof in Lette bij Coesfeld werd vermoedelijk tussen ca 1175 en 1300 door het stift 

verworven, ook al beweerde Bernhard Tegeder , de opsteller van het ‘Rode Boek’, aan het eind van de 

15e eeuw anders. Het goed werd in de 15e eeuw de Bodinchof genoemd en verdween in het midden 

van die eeuw uit het bezit van het stift. Aan het einde van de 18e eeuw was de curia Boinghoff in bezit 

van het adellijk Huis Lette; enkele onderhorige hoeven behoorden toen nog aan het stift toe.
384

 In de 

omgeving van Lette zijn enkele schultenhoven op de Uraufnahme aangegeven, maar een naam die met 

Boinghoff overeenkomt, hebben we niet gevonden. 

SENDEN – De ligging van de hof Sendon in Senden is niet helemaal duidelijk. Omdat er indicaties zijn 

dat ook de Laurentiuskerk in Senden 
385

 banden met het Mauritiusstift had, is het niet onmogelijk dat de 

hof in Senden aan de basis van het huidige dorp lag. Daar staat tegenover dat in Senden ook goederen 

van het klooster Werden lagen.
386

 Kohl stelt haar echter gelijk met de latere curia Mezzinchof, terwijl 

Bösterling-Röttgermann daarin een relatie met de Oldenborch in Laer ziet.
387

 Kohl merkt op dat het erf 

Schulte Messing in de late 18e eeuw nog tot het bezit van het stift behoorde.
388

 Ten zuiden van het 

dorp liggen nog de erven Schulte Messing (Gettrup 4) en Messing (Messingweg 5). 
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TEMMING – Dit jongere stiftsbezit in Billerbeck kwam tussen ca 1175 en 1300 aan het stift toe.
389

 In 1493 

werd ook wel gesproken over Temmync super Birolve dicta curtis Drenhoven . We kunnen het goed 

identificeren als de huidige boerderij Schulze Temming, die tot de opheffing van het stift haar 

toebehoorde.
390

 Op de Uraufnahme herkennen we de omgrachte boerderij S. Temming. Van de 

omgrachting resteert nog een stukje; de boerderij heeft nu het adres Temming 1 in Billerbeck. Schulze 

Temming komt nog als achternaam in Billerbeck voor.
391

 

 

Figuur 43. Het erf van Schulze Temming, met een opvallende klokkentoren (foto: RAAP, 11 juni 2020).  

Stadt Duisburg 

BENESHEM EN BLOTESHEM – Bösterling-Rötgermann identificeert deze oude wijngoederen als de huidige 

dorpen Binsheim en Bliersheim ten oosten van Moers, aan de Niederrhein. Ook deze goederen 

kwamen in de 12e eeuw al in het inkomstenregister van het Mauritiusstift voor, en leverden toen 

jaarlijks drie wagens met wijn. Onder Beneshem hoorden geen onderhorige hoeven, Bloteshem – ook 

wel curia Vrymershem, naar het kerspel Friemersheim waar het in lag, genoemd – hoorden er in 1492 

vijf.
392

 Van het goed in Binsheim weten we, dat het gaat om het vroegere goed Kirchhof, de latere (en 

huidige) boerderij Giesenhof, die bij de kapel of kerk lag, waar ook een frankisch grafveld gevonden 
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werd.
393

 Het exacte adres hebben we niet kunnen achterhalen, maar de Giesenhof in Binsheim moet 

nog bestaan. Lastiger is het voor het goed Bloteshem in Bliersheim. Bösterling-Röttgermann ziet het 

als identiek aan de curia Vrymershem, Kohl plaatst het onder het latere Friemersheim. Daarom gaat hij 

er ook vanuit, dat Friemersheim past later verworven werd. We gaan er hier vanuit dat Bösterling -

Röttgermann het bij het rechte eind had, gezien de vermelding van de hof Vrymershem alias Bleershem 

in 1446, waarbij we Bloteshem misschien als verschrijving moeten zien.
394

 Een exactere ligging dan de 

identificatie met Bliersheim kunnen we niet geven.  

Kreis Herford 

LENZINGHAUSEN EN KÖNIGSBRÜCK - Veel andere hoven bleven tot op vandaag landelijk gelegen. 

Lensinghusen is identiek aan de boerderij Meyer zu Lenzinghausen onder Spenge (Kreis Herford) (nu: 

Bielefelder Straße 248), terwijl het nabijgelegen Koningesbruggen uitgroeide tot het eveneens landelijk 

gelegen Schloss Königsbrück (Königsbrücker Weg).
395

  

 

Figuur 44. Het huidige erf Meyer zu Lenzinghausen (foto: RAAP, 11 juni 2020).  
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Beide werden door één meier geleid; de achternaam Meyer zu Lenzinghausen komt in het gebied nog 

voor, ook op de boerderij zelf. Beide goederen vormden door hun omvang en ligging het rechter oog 

van het stift, als contrast met Winterswijk, dat het linker oog werd genoemd.
396

 

 

Figuur 45. Huis Köningsbrück, gelegen om een dubbel omgracht terrein (foto: RAAP, 11 juni 2020).  

Stadt Münster 

CAMPWORDESBEKE - In elk geval Campwordesbeke maakte al vroeg plaats voor de uitbreiding van de 

stad Münster. De huidige Hörsterstraße, die de Ater Fischmarkt nabij de Prinzipalmarkt met de 

Bohlweg bij het huidige Landesarchiv verbindt, zou over landerijen van deze hof zijn aangelegd. Door 

de bewoners werd wortgeld aan de meier van Campwordesbeke betaald.
397

 

OVERINC – Deze curia in Amelsbüren kwam tussen ca 1175 en 1300 in het bezit van het stift terecht 
398

, 

en werd ook wel de curia Amelincburen genoemd. Er hoorden later enkele boerderijtjes bij, evenals de 

huizen van de plebaan 
399

 en de koster. Na 1369 verdwijnt het erf uit de bronnen.
400

 De naam is op 

historische kaarten niet te traceren. 
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SCHULZE RAHRING – De oudste vermelding van de curia Rotwardinchoff dateert uit ca 1300. Het gaat om 

de latere boerderij Schulze Rahring nabij Amelsbüren (Raringheide 185). Kohl sluit een identificatie met 

Rotthingon, zoals Bösterling-Röttgermann maakte, min of meer uit.
401

 De familienaam Schulze Raring 

komt in de regio nog voor. 

 

Figuur 46. De boerderij Schulze Rahring is nog in agrarisch bedrijf (foto:  RAAP, 11 juni 2020). 
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W IEK – Ook deze curtis in Albachten werd tussen ca 1175 en 1300 door het stift verworven.
402

 In 1367 

waren het reeds leengoederen geworden. De curtis ter Wyck ontwikkelde zich tot het omgrachte 

adellijke Huis Wiek aan de Offerbach, ten zuidwesten van het dorp (huidig adres: Haus Wiek 77). Het 

huis uit de 17e eeuw is vermoedelijk uit de spijker bij de boerderij voortgekomen.
403

 

 

Figuur 47. Het huidige Haus Wiek dateert uit de 17e eeuw en lijkt ontstaan te zijn ui t een oude spijker (foto: RAAP, 

11 juni 2020). 

Kreis Recklinghausen 

HULLERN – Onder de ‘Villikation’ Hulleron in het huidige Hullern (nu een Ortsteil van Haltern am See) 

hoorde een drietal hoeven, maar over de hof schrijft Böserling-Rötgermann niets.
404

 Er moet echter wel 

degelijk een curtis Hullern geweest zijn, maar aan het eind van de 18e eeuw bezat het stift alleen nog 

een hoeve in het kerspel Hullern.
405

 

Kreis Steinfurt 

PROBSTING – Vroeg in de ontwikkeling van het stift kreeg zij door een edele dame, de echtgenote van 

Reinhard I van Steinfurt, de Provestinchof in Ochtrup (Stadt Ochtrup) overgedragen. Er hoorden vijf 

hoeven bij. Op de hof zelf stond een afsluitbare schuur, waar de opbrengsten werden ondergebracht. 

                                                           

402
 Bösterling-Röttgermann 1990: 63 

403
 Kohl 2006: 240 

404
 Bösterling-Röttgermann 1990: 52 

405
 Kohl 2006: 210 



 Mauritius aan de Whemerbeek. Een poging tot reconstructie van de kiemcel van de dorpskern van Winterswijk  

 

 

RAAP-rapport 4113 / versie 14-08-2020   [111] 

Op de hof zou een kerk zijn gebouwd, waarbij zich een dorp ontwikkelde.
406

 De kerk, die in de 10e 

eeuw gesticht werd en aan Lambertus was gewijd, bestond vermoedelijk al toen de hof aan het 

Mauritiusstift werd geschonken.
407

 Mogelijk lag de kerk niet direct naast de hof, want op de Uraufnahme 

herkennen we iets ten noordoosten van het stadje een erf Schulte Probsting, ongeveer ter plaatse van 

het huidige adres Gellenbeckstraße 13, waar zich nu een grote parkeerplaats bevindt. Daarnaast ligt de 

straat Pröpstinghoff. Probst was één van de 14 (!) hoeven in Ochtrup die in de late 18e eeuw nog aan 

het stift toebehoorden.
408

 

OCHTRUP – Op de hof Ochtope in de buurtschap Weyne (ofwel Weinerbauerschaft) in Ochtrup, ook wel 

Noirtwic genoemd, woonde de Schulze von Ochtope. Er hoorden vermoedelijk geen hoeven onder deze 

hof.
409

 In de huidige buurtschap met die naam is noch op de Uraufnahme, noch op de huidige kaart een 

verwijzing naar de scholtenhof of het goed Noirtwic te vinden. Kohl lijkt deze hof en de grote hof van 

Ochtrup door elkaar te halen, maar spreekt verderop over een hoeve Nordwijk.
410

 

OLDENBURG – Onder Laer in de Kreis Steinfurt lag een bezit Lare van het St. Mauritiusstift, dat later wel 

Oldenborch of Messinghof (?) werd genoemd en nu de naam Mathsink zou dragen. Vlakbij lag een 

walburcht die als vluchtburcht diende.
411

 In de late 18e eeuw hoorde de hof niet meer tot het 

stiftsbezit.
412

 De boerderijen Messinghof of Mathsink hebben we niet kunnen traceren, maar wel een 

omgracht, maar leeg erf op de Uraufnahme in een gebied dat nu nog Altenburg wordt genoemd, niet 

ver van de Bakenweg. Mogelijk gaat het hier om het oude erf van de Oldenborch. 

  

                                                           

406
 Bösterling-Röttgermann 1990: 61-62 

407
 Ilisch & Kösters 1992: 395 

408
 Kohl 2006: 236 

409
 Bösterling-Röttgermann 1990: 53 

410
 Kohl 2006: 235 

411
 Bösterling-Röttgermann 1990: 55 

412
 Kohl 2006: 229 



 Mauritius aan de Whemerbeek. Een poging tot reconstructie van de kiemcel van de dorpskern van Winterswijk  

 

 

RAAP-rapport 4113 / versie 14-08-2020   [112] 

Kreis Warendorf 

BÖVINGLOH - Ten zuidoosten van Hoetmar ligt de vroegere curia Bovincloe ofwel Hotnon, nu 

Schulzenhof Bövingloh, op het adres Mestrup 3 aan de Schlingenbach. Ook dit goed was een vroeg 

bezit van het stift, dat zij al in de 12e eeuw bezat. Op de boerderij boert nog altijd de familie Schulze 

Bövingloh. Op een tweede hof, de Haupthof Hoetmar, zou een eigenkerk van het stift zijn gebouwd.
413

 

Ohl heeft het over de bouw van een eigenkerk op één van de hoeven nabij de hof.
414

 Ilisch en Kösters 

spreken echter over een Lambertuskerk in Hoetmar, waarvan het patronaatsrecht toekwam aan de 

Edelherren van der Lippe. Van Mauritius of het Mauritiusstift spreken zij niet.
415

 De boerderij was nog in 

de 18e eeuw eigenhorig aan het stift.
416

 Een deel van de vroegere bebouwing is verplaatst naar het 

openluchtmuseum in Detmold. 

 

Figuur 48. De boerderij Schulze Bövingloh, met fraaie spieker (voorgrond) en woonhuis met trapgevel (rechts) 

(foto: RAAP, 11 juni 2020).  
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DÜLLO - In het kerspel Diestedde, ten zuidoosten van Münster, lag de hof Thullon. Deze boerderij Dülle, 

gelegen in de gelijknamige buurtschap, vinden we aan de Düllostraße 13, Gemeinde Wadersloh. Hij 

zou ook wel de Westhoff genoemd zijn.
417

 Schulze Düllo vinden we in de regio eveneens als 

familienaam terug. Deze familie woonde in de vroege 20e eeuw nog op de boerderij, maar inmiddels 

heeft er vererving in vrouwelijke lijn plaatsgevonden.
418

 De boerderij hoorde eveneens al in de 12e 

eeuw tot het stiftsbezit. Vóór de 18e eeuw verdween het hele domein uit het stiftsbezit.
419

 

 

Figuur 49. Het huis met beide bedrijfsgebouwen op het boerenerf van Schulze Düllo (foto: RAAP, 11 juni 2020).  
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ENNIGER - De hof Annigere is identiek aan het nog bestaande Haus Enniger, een omgracht vakwerkhuis 

in de kern van Enniger, Stadt Ennigerloh (Mühlenknapp 5). Op het terrein van deze al vroeg tot het 

bezit van St. Mauritius gerekende hof (< 1200) werd aan het eind van de 11e eeuw een eigenkerk 

gebouwd, die ook aan Mauritius gewijd werd. Het patronaatsrecht behoorde aan het stift toe.
420

 Op de 

hof zetelden meiers die zich naar de hof noemden, de Enygere.
421

 Een deel van de onderhorige hoeven 

hoorde in de 18e eeuw nog aan het stift toe.
422

 

 

Figuur 50. Haus Enniger met daarachter de Mauritiuskirche (bron: Wikimedia Commons).  
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LÜCKMANN - Dicht bij de hiervoor al besproken hof Walstedde lag een hof Bekedorpe of Luckemanninck 

die nu bekend staat als de boerderij Lückmann, ten zuidwesten van het dorp (Herberner Straße 28), 

aan de Erlebach.
423

 Kohl kent dit erf als leengoed van het stift.
424

 Van het oude erf is vooral het 

poortgebouw interessant. 

 

Figuur 51. Het erf van Lückmann met poortgebouw (rechts) (foto: RAAP, 11 juni 2020).  

WALSTEDDE - Aan de rand van een dorp gelegen, en tot het oudere bezit van het stift (< 1200) 

behorend, is de hoofdhof Walstedde, die nu als Walstede-Suthoff bekend zou zijn.
425

 Het lijkt erop dat 

het gaat om de boerderij Schulze Walstedde, ook wel bekend als de Suthoff (zuidhof), vanouds net 

buiten het dorp Walstedde, Stadt Drensteinfurt, gelegen. De boerderij lag ongeveer ter plaatse van het 

huidige huis Dorfstraße 37; een nieuwbouwgebiedje direct achter de boerderij heet nu de 

Schulzenweg.
426

 Het patronaatsrecht van de kerk behoorde in de 16e eeuw afwisselend toe aan het 

Mauritiusstift en de graven van der Mark. Ilisch en Kösters veronderstellen, dat de kerk samen met de 

hof aan het stift toekwam.
427

 Dat de kerk al bestond vóór de schenking aan het Mauritiusstift zou 

kunnen verklaren, waarom niet Mauritius, maar Lambertus de patroonheilige van de kerk was. 
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Lambertus werd sinds de 8e eeuw in het rijk der Franken vereerd.
428

 Nog in 1808 liep een proces over  

de Schulte Sudhof tegen het stift.
429

 

 

Figuur 52. Het huis op de plaats van de vroegere Schulze Walstedde (foto: RAAP, 11 juni 2020).  

Hoven in Niedersachsen 

Landkreis Emsland 

SPINELO – De Hof Spinelo lag ver verwijderd van het overige bezit, namelijk in de voormalige 

buurtschap (nu dorp) Spelle in het kerspel Lünne nabij Lingen. Spinelo zou zich tot Spelle ontwikkeld 

hebben. De naam komt tevens in de late 19e eeuw als Spinoloha voor in het inkomstenregister van het 

klooster Werden.
430

 Een ligging van de hof Spinelo in de huidige dorpskern van Spelle ligt gezien de 

naamsovereenkomst voor de hand, maar kan niet onderbouwd worden. De vier hoeven lagen echter in 

het nabijgelegen Venehues, zo blijkt uit detailonderzoek van Wilhelm Kohl. Mogelijk moeten we een 

hof, als die er al was, daar ook zoeken.
431

 

WECHTE – Vermoedelijk was de hof Wechte een enkele hoofdhof zonder onderhorige hoeven. Ze lag in 

de buurtschap Wechte onder Lengerich, tussen Osnabrück en Emsdetten. Het gaat daar historisch -
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landschappelijk gezien om een westnoordwest-oostzuidzoost-gestrekt open akkercomplex met een 

verspreid kampenlandschap met hoeven langs de zuidzijde, die verdeeld zijn over een aantal dorpen 

en buurtschappen die elk een deel van de open akker beslaan. Bösterling -Röttgermann geeft aan dat 

hier nog een boerderij de naam Wechte zou dragen, maar die hebben we niet kunnen identificeren. 

Tevens geeft zij aan dat de boerderij ook als Rotharding to Wechte of Rothardinc wordt vermeld. Die 

naam of een variant laat zich ook op de Uraufnahme niet terugvinden. Uit de context van Wechte komt 

naar voren dat de plek historisch en nog altijd een landelijke context moet hebben.
432

 

Kreis Minden-Lübbecke 

LINTHORST, SUENE, BODENBEKE EN ROTTHINGON – De ligging van deze vier hoven is onbekend, deels 

omdat ze na het oudste inkomstenregister uit de 12e eeuw niet meer in de bronnen van het 

Mauritiusstift voorkomen en deels omdat we misleid worden door latere pogingen van het stift om de 

verloren bezittingen te identificeren.  

Linthorst wordt door Kohl wel vereenzelvigd met de plaats Lintorf ten westen van Preußisch Oldendorf, 

niet ver van Osnabrück. Een nadere situering daar is niet te geven. Suene lag vermoedelijk in de buurt, 

mogelijk in Schwenningdorf, niet ver van de grotere domeinen Lenzinghausen en Köningsbrück.
433

 

Een identificatie van Bodenbeke met de hof Bombeck in Billerbeck is puur speculatief, zoals Bösterling-

Röttgermann zelf ook al aangeeft.
434

 De identificatie van Rotthingon door Bösterling-Röttgermann met 

Rössing of door Darpe met Schulze Rahring in Amelsbüren is eveneens speculatief.
435

 Beide hoven 

hebben we niet op de overzichtskaart opgenomen. 

Landkreis Osnabrück 

Zie onder Kreis Herford in Nordrhein-Westfalen. 

GESMOLD – De hoofdhof Gestmelle, die eveneens vóór 1200 vermeld werd, zou in de buurt van Melle in 

Osnabrück gelegen hebben.
436

 Die conclusie trekt Bösterling-Röttgermann vermoedelijk op basis van 

de naamsovereenkomst met het stadsdeel Gesmold van Melle.
437

 Mogelijk gaat het om een oude 

meierhof ‘am Loh’, die de weg van Osnabrück naar Herford moest bewaken. Een exactere plek dan dat  

is niet bekend. 

Situering onbekend 

MARCOPE - Eveneens alleen op de buurtschap te localiseren is de hof Marcope, die na 1200 uit handen 

van het Mauritiusstift raakte.
438

 Mogelijk is er een relatie met de buurtschap Marbeck in het kerspel 

Borken, maar dat is puur op basis van de naamsovereenkomst verondersteld.
439

 Deze hof hebben we 

op de overzichtskaart niet opgenomen. 
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W ILNON – Deze hof wordt behalve met zijn naam en afdracht in de 12e eeuw verder niet genoemd, en 

de ligging is onbekend.
440

 Mogelijk gaat het om een verder weg gelegen plaats, zoals het 

westmünsterlandse Wüllen.
441

 

OVERSHEM – In een oorkonde uit 1213 is sprake van de koop van een curia Overshem, gekocht van de 

edelen van Elen. De identiteit van dit goed is niet bekend.
442

 Het staat derhalve ook niet op de 

overzichtskaart. 

3.6.2 Onderhorige hoeven 

Onder de meeste van de voornoemde hoven vielen één of meerdere hoeven. In onderstaand overzicht 

hebben we aangegeven hoeveel hoeven er bij elke hof hoorden, op basis van de inkomstenregisters 

van ca 1175 en ca 1300. De aantallen waren dynamisch en kunnen daarna veranderd zijn. Ze weten we 

dat er later 5 hoeven onder Ochtrup hoorden, en dat er ook sprake was van keuterijen onder een aantal 

hoeven. Betalingen van dorpsbewoners op hofgrond kennen we alleen uit Winterswijk  en Münster zelf. 

Uit de tabel komt duidelijk naar voren dat het merendeel van de hoven geen of slechts enkele hoeven 

onder zich had. Lenzinghausen en Winterswijk waren de duidelijke uitzonderingen als hoven met een 

groot aantal onderhorige hoeven (19 resp. 12), met de hoven van Enniger, Esking, Köbbinghof, Senden 

en Asbeck als sub-top met 4 tot 7 hoeven in de late 12e eeuw. Op latere momenten kenden onder meer 

Oldenburg/Laer, Spelle en Berenbrock ook nog meer dan 3 onderhorige hoeven. Met deze aantallen en  

het grote verschil tussen Lenzinghausen en Winterswijk enerzijds en de rest anderzijds is duidelijk 

waarom Tegeder in de late 15e eeuw nog van het rechter- en linkeroog sprak toen hij zijn voornaamste 

bezittingen noemde! 
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Naam 1175 1300 

Lenzinghausen 19 ? 

Winterswick 12 10 

Enniger 7 6 

Birolve genannt Essekinck 6 9 

Flameshem - Kobbinck 6 4 

Messinghof zu Senden 5 4 

Asbeck 4 5 

Düllo 3 2 

Walstedde 3 3 

Hullern 3 3 

Bodmereshem 3 3 

Bredbergen 3 0 

Köningsbrück 0 3 

Bovingloh 0 3 

Ruotzo - Herderinck 0 1 

Walde 0 0 

Rotthingon 0 x 

Oldenburg zu Laer 0 5 

Binsheim 0 0 

Bloteshem - Friemersheim 0 0 

Wechte 0 x 

Spelle 0 4 

Ochtrup 0 x 

Tammo 0 x 

Marcope 0 x 

Linthorst 0 x 

Suene 0 x 

Bodenbeck 0 x 

Wilnon 0 x 

Gesmold 0 x 

Mideste 0 x 

Lette x 0 

Morsbeck x 3 

Drenhoven upper Birolve x 0 

Wieck x 0 

Holte x 0 

Overinck x 0 

Sibinck x 0 

Raterdinck x 0 

Temminck x 0 

Berenbrock x 4 
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Beierinck x 0 

Almsick x 1 

Bikedorpe x ? 

Rotwardinchoff x 0 

Kampordesbecke ? 0 

Tabel 6. Aantallen hoeven onder de geïdentificeerde hoven van het Mauritiusstift. We hebben ons nu beperkt tot de 

vroegste periode; eventueel zijn deze gegevens zonder problemen aan te vullen voor de late 15e eeuw op basis 

van de inventarisatie van scholaster Tegeder. 

3.6.3 Enkele andere hoven in Midden- en Oost-Nederland 

In Oost-Nederland kennen we meerdere hoven die tot dorpen uitgroeiden. Met name in de 

noordoostelijke Achterhoek zijn enkele dorpen goed onderzocht.  

De studie van Te Vaarwerk over Eibergen toonde aan dat de kerk, waarom later het stadje zich 

ontwikkelde, juist niet direct bij de Hof te Vaarwerk werd gesticht. Te Vaarwerk geeft daarvoor geen 

verklaring, anders dan dat hij de strategische plek van het stadje aangeeft , een reden dus om het 

stadje niet bij de hof maar elders tot ontwikkeling te laten komen.
443

 

De situatie in Neede komt veel meer overeen met de Winterswijkse situatie. In Neede lag zeker al in de 

11e eeuw een hof van het stift Überwasser in Münster, enkele kilometers westelijk van het stift van S t. 

Mauritius. Vermoedelijk was het Needse goed afkomstig uit het familiebezit van bisschop Hermann I 

van Münster. Tot de hof hoorde onder meer de Groise und Kleine Zelbracke (Grote en Kleine 

Selbraak), en ook kennen we daar een Selkamp of Sellenkamp (vgl. de Winterswijkse  Sellenkamp). 

Westelijk van de hofgebouwen lag de Hofmaat. Op een zeker moment viel de hof uiteen in twee 

bedrijven, de Kleine Hof en de Grote Hof. Het gebouw van de Kleine Hof verdween  vóór 1598. In dat 

jaar werd geschreven over ein klein gartten von ein spindes geseie dar auff hatt etwa[a] dass hauss 

dess kleinen hoffs zu Needen gestanden (‘ein kleine moestuin van een spint zaailand daarop heeft 

ongeveer het huis van de kleine hof te Neede gestaan’). In dat jaar bestond het gebouw van de Grote 

Hof nog wel. In 1647 werd dat bedrijf de Curia Blecken genoemd, waarnaar de latere Bleeken Esch 

oostelijk van de hof genoemd is. De kerk werd mogelijk vanuit Überwasser gesticht.
444

 Treffender is het 

proces van dorpsvorming op de Needse hofgrond. Letterlijk wordt in een 17e-eeuwse hof gesproken 

over der grosse und kleine hoff undt darauff bestehendes doprff Neede (‘de grote en kleine hof en 

daarop bestaande dorp Neede’). In 1529 waren er al 53 huishoudens in het dorp.
445

 Nog in die periode 

inde het stift Überwasser tijnsen uit tuinpercelen die op haar hofgrond waren aangelegd, volgens 

eenzelfde systeem als in Winterswijk.
446

 

Bij een archeologische inspectie van rioleringswerkzaamheden in Brummen in 2010 werd in het profiel 

een substantiële greppel of gracht waargenomen. Uit één van de onderste bereikte lagen – de bodem 

werd nergens bereikt – kwam een stuk van een 13-eeuwse steengoedkan tevoorschijn. Op basis van 

historisch onderzoek werd aannemelijk gemaakt dat de gracht gelegen kan hebben rond een hof van de 

graven van Hamaland, later de abdij van Elten, die mogelijk in de omgeving van het Brummense 

marktplein heeft gestaan. Nog begin 19e eeuw werd dat deel van de kern de Oudenhof genoemd. Op 

                                                           

443
 Te Vaarwerk 2001: 42 

444
 Keunen 2006 

445
 Keunen 2006: 52 

446
 Keunen 2006: 74 e.v. 



 Mauritius aan de Whemerbeek. Een poging tot reconstructie van de kiemcel van de dorpskern van Winterswijk  

 

 

RAAP-rapport 4113 / versie 14-08-2020   [121] 

het hofterrein werd ook een kerk gebouwd, een voorganger van de huidige Pancratiuskerk, waarvan de 

patroonheilige te relateren is aan de vroegmiddeleeuwse grafelijke elite.
447

 

In Varsseveld wordt wel een curtis van de graven van Lohn bij de (omgrachte) kerk vermoed, maar ook 

een locatie buiten het dorp op de plaats van de Olde Wheme voor de curtim nostrum in Versevelde 

(onze hof in Varsseveld) wordt verondersteld. Om het gebouw zou een dubbele gracht hebben gelegen 

en er zou een molenplaats bij gelegen hebben.
448

 Een middeleeuwse dorpskern is in Varsseveld met 

zekerheid aanwezig geweest en archeologisch ook aangetoond. Bij de midden-11e-eeuwse kerk zijn 

meerdere huisplattegronden met bijgebouwen uit de 11e tot 13e eeuw aangetroffen (twee van het type 

Gasselte B, één van het voorlopig type Pesse). De boerderijen waren minstens 17 meter (boerderij 1) 

en tenminste 15 meter (boerderij 2) lang. De plattegronden worden oversneden door een gracht, die in 

de 14e tot 16e eeuw geplaatst wordt. Ouder materiaal in de gracht is vermoedeli jk uit de nederzetting 

afkomstig.
449

 Een definitief oordeel over de daadwerkelijke situering van de 13e-eeuwse curtis valt nog 

niet te geven, maar de huisplattegronden die bij de opgraving zijn aangetroffen, lijken wat klein voor 

een hof. De omgrachting lijkt bovendien vooral op de kerk gericht te zijn geweest, niet op een erf van 

een hof. Saillant is dat de omgrachting de naam Borchgraven droeg, net als één van de waterlopen 

door de kern van Winterswijk. Over Varsseveld is meer geschreven, we laten dat nu verder rusten.
450

 

In het Overijsselse Borne ligt het oude dorp, met een kerk, eveneens op hofgrond die in tijns werd 

uitgegeven, tussen een natuurlijke en een gegraven beekloop. Een omgrachting rond de hof is er niet 

aanwezig.
451

 

3.6.4 Conclusies 

Een hof in Winterswijk als fenomeen is niet bijzonder. Hij is te vergelijken met een zon of ster: voor de 

onderhorige planeten (hoeven) is de zon van uitzonderlijk groot belang, maar zoomen we uit naar een 

sterrenstelsel (stift), dan is die ster (hof) slechts één van de vele onder dat sterrenstelsel. Er zijn zelfs 

vele sterrenselsels (stiften, abdijen), elk met hun eigen hoven, en die weer met hun onderhorige 

hoeven. Wat maakt Winterswijk dan tóch bijzonder? Om in de voorgaande vergelijking te blijven: de hof 

in Winterswijk was een ster (hof) met relatief veel planeten (hoeven), één van de grootste van het 

sterrenstelsel (stift). Daarnaast is door de hoeveelheid bronnen de ontwikkeling van het dorp over de 

hof en daarmee de geografie van de verdwenen hof te reconstrueren. Winterswijk was het enige dorp 

waarvan in de tijnslijsten de inkomsten per dorpeling zo systematisch werden bijgehouden. Dat maakt 

dat Winterswijk weliswaar als hof geen uniek voorbeeld is, maar in zijn soort – een grote, maar door het 

dorp ‘overlopen’ hof met een goede bronnensituatie – wel een zeer onderzoekswaardige case study. 
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4 De Jacobskerk, Weem en Starkerode 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 0 hebben we de relatie tussen het Sint-Mauritiusstift en Winterswijk behandeld, en daarbij 

gezien dat die relatie zich deels in het dorp, deels daarbuiten afspeelde. Als we nu inzoomen op de 

laatmiddeleeuwse en nieuwetijdse ontwikkeling van het dorp, dan zien we dat Mauritius niet de enige 

factor van belang was in het dorp. De kerkelijke instituties waren een factor van belang, en daarnaast 

was er een tweede hof: Starkerode. We behandelen ze hier achtereenvolgens.  

4.2 Jacobskerk 

4.2.1 Een mythe van vroege stichting? 

Over de vroege geschiedenis van de Jacobskerk van Winterswijk is het nodige geschreven, vaak in de 

traditie van Westfaalse historici als Adolph Tibus.
452

 Een stichting van de Winterswijkse kerk in 

opdracht van Liudger wordt vermoed, maar bewijzen ontbreken.
453

 

 

Figuur 53. Opmetingsschets van de Jacobskerk, door Adolph J.M. Mulder, 19e eeuw (bron: collectie Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort).  

De vraag is in hoeverre deze oude wetenschappelijke studies de kritiek van de huidige tijd nog kunnen 

doorstaan. Met name op het veronderstelde systeem van oerparochies valt erg veel af te dingen, want 

pas in de 12e eeuw werden op het niveau van het concilie afspraken gemaakt over het afschaffen van 

het eigenkerkrecht.
454

 Een vroeger net van oerparochies en afsplitsingen is dus erg onwaarschijnlijk.  

Collator van de Jacobskerk in Winterswijk was in de 16e eeuw de bisschop van Münster, en omdat we 

geen indicaties hebben voor een overdracht van het collatierecht, is een bisschoppelijke stichting 

aannemelijk. Een bisschoppelijke stichting zou betekenen, dat de hof  te Winterswijk en de kerk uit één 

en dezelfde bisschoppelijke hand afkomstig zouden kunnen zijn, al dan niet met de bisschop als 

tussenpersoon voor de heren van Steinfurt voor wat betreft de hof (zie § 3.2.1). Aangezien de kerk niet 
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meeging naar de oprichtingsschenking aan het Sint-Mauritiusstift en later ook het stift niet als collator 

had, is een latere stichting dan het moment van schenking aan het stift (midden 11e eeuw) niet 

onaannemelijk. In ieder geval kan dus een stichting van de kerk door het Mauritiusstift worden 

weerlegd, zoals bijvoorbeeld op het Mauritiusdomein te Enniger wel is gebeurd . Er zijn in Nederland 

geen aan Mauritius gewijde kerken met een relatie met het Mauritiusstift in Münster bekend.
455

 

De vroegste aanwijzingen voor het bestaan van de kerk dateren bovendien eerst uit de 12e eeuw.
456

 In 

1152 is er sprake van een parochie Winterswijk. De koppeling die Thielen maakt tussen de collator en 

de vermelding van het voogdijrecht 
457

 in 1284 lijkt niet logisch, en dat argument valt daarmee voor een 

hogere ouderdom weg.
458

 

 

Figuur 54. De heilige Jacobus als morendoder, afgebeeld in één van de Spaanse kerken langs de pelgrimsroute 

naar Santiago de Compostella (bron: Wikimedia Commons, 2005).  
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Het belangrijkste vroege ‘ijkpunt’ van de kerk van Winterswijk valt zoals hiervoor al aangegeven in de 

late 12e eeuw: Winterswijk werd in 1193 samen met het geografisch nabije Borken de belangrijkste 

plaats van een nieuw aartsdiaconaat, uppen Braeme, waaronder naast Winterswijk een aantal 

Westfaalse parochies viel.
459

 De oudst bekende archeologische resten van de kerk dateren 

waarschijnlijk uit de 13e eeuw, terwijl het opgaande werk van de huidige kerk pas vanaf de 15e eeuw 

tot stand kwam. De bouw werd in het midden van de 16e eeuw afgesloten. 

4.2.2 Jacobus als patroonheilige 

Jacobus (de Meerdere) had vooral op het Iberisch schiereiland al vroeg een belangrijke betekenis. 

Omstreeks 600 werd in een werk met de naam Breviarium apostolorum al beweerd dat Jacobus in 

Spanje was geweest. De relatie tussen Jacobus en Spanje werd in de eeuwen daarop verder 

uitgebouwd.
460

 In de 9e eeuw werd beweerd dat de botten van Jacobus naar Spanje zouden zijn 

gebracht.
461

 Waarschijnlijk was dit in belangrijke mate een historisch construct dat niet op waarheid 

gebaseerd was. In 870 werd de eerste steen voor de Jacobuskerk van Santiago de Compostella 

gelegd. Later werd Jacobus ook het symbool van de herovering van het gebied  op de moren. Vanaf de 

10e eeuw vonden er bedevaarten vanuit Zuid-Duitsland plaats, en vanaf de 11e eeuw werd Santiago – 

bevorderd door de monniken uit Cluny – tot belangrijk bedevaartsoord.
462

 

 

Figuur 55. Volmiddeleeuws muurwerk van de vroegere kerk van Winterswijk (bron: dia Jan Goorhuis, Winterswijk).  

                                                           

459
 De achtergronden van deze verheffing tot aartsdiaconaat zijn nog onduidelijk. Waarom uitgerekend Winterswijk?  

460
 Ilisch & Kösters 1992: 321 

461
 Van Herwaarden 1980; Ilisch & Kösters 1992: 321; Herbers 1994; Deswarte 2003  

462
 https://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Jakobus_der_Aeltere_der_Grosse.htm  ; Ilisch & Kösters 1992: 321 

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Jakobus_der_Aeltere_der_Grosse.htm
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Dat doet vermoeden dat de verspreiding van Jacobus als patroonheilige eerder een laatmiddeleeuws 

fenomeen was, of in ieder geval op zijn vroegst in de 10e eeuw. Vermeldenswaardig is de 

aanwezigheid van meerdere aan Jacobus gewijde kerken of kapellen in het bisdom Münster, namelijk in 

Ennigerloh, Münster, Coesfeld en Oeding.
463

 De laatste drie zijn aantoonbaar jonger dan 1200; die in 

Münster werd in 1262 voor het eerst genoemd en rond 1200 gebouwd voor leken die in de 

domimmuniteit 
464

 woonden.
465

 De Jacobuskerk van Ennigerloh was een bisschoppelijke stichting ná de 

tweede helft van de 9e eeuw.
466

 De feestdag van de heilige Jacobus wordt sinds de 8e eeuw op 25 juli 

gevierd. Ook deze context van jongere kerken wijst dus eerder op een relatief late stichting danwel 

wijding aan Jacobus in Winterswijk. Interessant zou nog een vergelijking met de ontwikkelings- en 

wijdingsgeschiedenis van de Grote Kerk van Enschede zijn, die ook aan Jacobus de Meerdere gewijd 

is. Daarvan wordt een datering in de vroege 11e eeuw aangehouden 
467

, en ook daar lijken relaties met 

Westfalen en mogelijk zelfs Steinfurt aanwijsbaar. We geven dit als onderzoeksadvies voor de 

toekomst mee. 

 

Figuur 56. De Jacobskerk en toren in de jaren 80 van de vorige eeuw, na de vergroting van de Markt  (bron: 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 

                                                           

463
 Ilisch & Kösters 1992: 324-326; het patrocinium in Oeding moet in relatie tot Winterswijk worden gezien, aldus Ilisch & Kösters.  

464
 Ommuurde gebied met huizen waarin de geestelijken, verbonden aan de dom, woonden.  

465
 Onduidelijk is waarop de keuze voor Jacobus als patroonheilige van deze aan de dom verbonden kerk teruggaat. Mogelijk 

heeft dit te maken met de ligging van Münster op de pelgrimsroute naar één van de grootste bedevaartsoorden sinds de 11e 
eeuw: Santiago de Compostela.  
466

 Ilisch & Kösters 1992: 324 
467

 Ten Hove e.a. 1998 
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4.2.3 Relatie tussen hof en kerk 

Over de relatie tussen de kerk en de hof weten we zo goed als niets, behalve dat de hof al  in de late 

12e eeuw in bezit van het Mauritiusstift in Münster was, en de kerk in diezelfde eeuw als belangrijke 

kerk van de bisschop van Münster voorkomt. Hiervoor gaven we al aan dat de Winterswijkse 

bezittingen van het stift van de heren van Steinfurt óf de bisschop van Münster afkomstig waren. 

Wellicht gaat het om één oorspronkelijk bisschoppelijk domein, maar zeker is dat allerminst. Een 

stichting van de kerk nadat de hof al aan het Mauritiusstift was toegekomen hoort, zeker gezien de 

achtergrond van het Jacobuspatrocinium 
468

, ook nog steeds tot de mogelijkheden. 

Opvallend is overigens wel dat er een St. Mauritiusvicarie in de kerk van Winterswijk was, waarvan 

Lucas Schaalen in 1664 collator was, en diens zoon Gerard degene die van de opbrengsten 

profiteerde.
469

 In een overzicht van vicarieën in de Jacobskerk uit 1555 is opgenomen: Item Mauritii is 

juris patronatus die van Walien tho Groll und wordt niet personaliter bedient, dan laeten den dienst 

dairvan doen als men anders niet en weeth (Van Mauritius heeft die van Walien te Groenlo het 

collatierecht, en wordt niet persoonlijk bediend, maar zij laten de dienst doen, men weet niet beter) .
470

 

Vroegere gegevens, dus van voor 1555, hebben we over deze vicarie niet kunnen achterhalen.
471

 

4.3 Situering van de Weem 

We hebben nu een idee waar de hof stond. Maar waar lag dan de middeleeuwse Weem, het 

pastoorsgoed? Zeker al in 1682 en nog in 1838 stond de nederlands-hervormde pastorie aan de 

Misterstraat, ter plaatse van het huidige adres Misterstraat 13.
472

 Vóór 1682 wordt dat huis echter nog 

niet als pastorie of weem betiteld. Het ligt voor de hand om de oudere, middeleeuwse pastorie veel 

dichter bij de kerk te zoeken.  

Inderdaad wordt het huis K418 in 1650 als pastorienhuis en in 1708 als de oude Weeme aangeduid, 

maar volgens Te Voortwis zou dit huis in 1596 en 1643 nog niet van de kerk geweest zijn.
473

 De 

predikant woonde toen nog in het huis op de hoek van Markt en Meddosestraat, bekend als K 299.  

Het bekende toponiem De Weem oostelijk van de kerk is afkomstig van het feit dat daar de weilanden 

van de pastorie lagen, en wijzen niet per sé direct de plek van een huis aan. Waar we derhalve vóór 

1650 de pastorie moeten zoeken en hoe die zich ruimtelijk tot de hof verhield, blijft vooralsnog in 

nevelen gehuld. Daarvoor moeten we dieper in de bronnen duiken.  

Het meest aannemelijk op basis van de ruimtelijke verdeling van de tijnslasten en de ligging van het 

weiland dat De Weem heette, is dat we de middeleeuwse pastorie zuidelijk van de hof moeten zoeken, 

waar veel percelen met tijnsplicht aan de kerk – dus mogelijk gebouwd op kerk- of pastorieland - 

voorkwamen. Om het verwarrend te maken: de zielzorger van Winterswijk gebruikte kennelijk in 1601 

land van de hof, want hij betaalde tijns aan het Mauritiusstift.
474

 Hij moet dus bij het verval van de hof 

ook land van de voormalige hof bij zijn pastorie hebben gevoegd. 

                                                           

468
 Patroonheilige. 

469
 Stegeman 1927: 178 

470
 Stegeman 1927: 175 

471
 Gelders Archief, archief Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden, inventarisnr. 1032; documenten over het 

eigendom van het collatorschap vanaf het midden van de 17e eeuw. 
472

 Te Voortwis 2015, onder K 668 
473

 Te Voortwis 2015, onder K418 
474

 Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. W 12 , fol. 42v 
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De ligging van de weem van vóór de reformatie, die omstreeks 1596 onbewoonbaar moet zijn 

geworden 
475

, was ook voor Te Voortwis nog een raadsel. Hij wijst  er wel op dat met de Pastoirs 

Lijkwech (letterlijk: de weg waarover de pastoor bij begrafenissen liep), die in 1588 wordt genoemd, de 

Wemer Steeg (nog bestaand pad vanaf de Wooldstraat) bedoeld kan zijn. De weem kan dus ongeveer 

daar gestaan hebben.
476

 Was dat dan het pad van de pastorie of van de pastoorslanderijen naar het 

kerkhof? Het antwoord op die vraag is essentieel voor de positionering van de gebouwen.  

 

 

Figuur 57. Geheel rechts de pastorie uit de 17e eeuw. Op deze foto he rkennen we het Winterswijkse kerkhof nog 

als onverhard, parkachtig terrein. Links zien we het koor van de kerk, nog altijd aanwezig (bron: oudwinterswijk.nl).  

                                                           

475
 Irstlich dije wemhove, dije welck dorch denn krich verdestrueth met twe koe weijdenn, unnd eenen gordenn darbij  (eerst de 

weemhof, die door de oorlog verwoest is, met twee weilanden, en een moestuin daarbij; Gelders Atchief, archief Staten Zutphen , 
inventarisnr. 1374, d.d. 1605).  
476

 Te Voortwis 2015, onder K 447 
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Figuur 58. Dezelfde omgeving ná verharding van het kerkhof maar vóór de vergroting door de sloop van het 

huizenblok aan de zuidzijde, ca 1950-1960 (met dank aan Joyce Ras, gemeente Winterswijk). 
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Figuur 59. Het huis op perceel K 418, direct aan het toenmalige kerkhof gelegen, functioneerde in het midden van 

de 17e eeuw als pastorie (ondergrond: HisGIS Gelderland, 1832). Zie figuur 34 voor een legenda. 

Relevant is nog de vermelding van een goorden (tuin) in 1588, waarop ooit een huis heeft gestaan 

waarin Jorien Meszmecker woonde. Die goorden lag naast de Weemhof, met de ene zijde gelegen 

langs Elvensteelts huis en goorden, en met de andere zijde aan de Pastors lijckwech. Te Voortwis 

plaatst deze goorden, die, mogelijk naar de vroegere naam van het verdwenen huis, de Stalenborch 

werd genoemd, direct achterde huizen K 447 en K 448, dus ongeveer ter plekke van K 445 en K 446. 

Hiernaast moet dus de Weemhof zijn geweest, maar of dat betekent dat bij die hof ook het (reeds vóór 

1604 verdwenen 
477

) huis stond, laat hij in het midden.
478
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Figuur 60. De omgeving van de Wheme in 1832. In de blauwe cirkel de aanduiding van het weiland dat De Weem 

werd genoemd, en vanuit de Wooldstraat richting dat perceel liep een pad, de Pastoirs Lijkwech (rode pijl). In de 

groene cirkel ligt de tuin die in 1588 aan de zogenaamde Weemhof grensde. Dat de gebouwen van de weem ook 

wel ergens zuidoostelijk van de kerk gestaan zullen hebben lijkt evident, maar de exacte plek is niet bekend.  

 

Op basis van de situering van dit weiland en de naam van het pad daarnaar toe is het aannemelijk, dat 

ook de gebouwen van de middeleeuwse pastorie wel zuidoostelijk van de kerk gestaan zullen hebben , 

wellicht aan de Wemersteeg. De gebinten van de weemhof, die op de oude plek niet opnieuw werd 

opgetimmerd, zijn na de sloop in de late 16e eeuw uit elkaar genomen en verkocht.
479

 

Maken we een vergelijking met de tijnsenkaart (zie figuur 26), dan zien we dat de weem midden in het 

gebied met kerkelijk tijnsgoed gestaan zou moeten hebben. We komen daarop nog terug. 

                                                           

479
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Figuur 61. Aanzicht van Winterswijk vanaf de Wheme, omstreeks 1895 (bron: oudwinterswijk.nl, bewerking Willem 

Stapelkamp). 

4.4 Starkerode 

4.4.1 Historische achtergrond 

Een wat vreemde eend in de bijt is de curtis que dicitur Starkerode, prope ecclesiam Winterswic (de hof 

genaamd Starkerode, dicht bij de kerk van Winterswijk) . Stegeman vermoedde dat die hof identiek was 

aan de hof te Winterswijk, en plaatste hem oostelijk van de kerk, op een terrein dat de Weem wordt 

genoemd (zie § 3.5). Te Voortwis volgde hem daarin.
480

 De Monté Ver Loren merkt echter op dat de 

bekende gegevens over bezitsverhoudingen een gelijkstelling tussen beide fenomenen uitsluiten. Om 

meer licht op de zaak te werpen, zetten we de bekende gegevens nog eens op een rij.  

Suetherus de Ringelenberg en zijn vrouw Beatrix schonken Starkerode in 1223 aan het klooster 

Bethlehem bij Doetinchem, waar Suetherus’ vader Sweder drie jaar als geestelijke leefde.
481

 Sweder 

van Ringelberge, zoon van kanunnik wijlen Sweder van Ringelberg, was gehuwd met Beatrix van 

Loen.
482

 Hij was dus ingetrouwd in het grafelijk geslacht Van Lohn, en als zodanig behorend tot de 

regionale elite. 

                                                           

480
 Keunen, manuscript 

481
 Gelders Archief, archief Klooster Bethlehem bij Doetinchem, regest 7bis, d.d. 1223  

482
 http://www.blancke-bogaert.nl/Blancke/munster.htm 
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Figuur 62. Historiserende reconstructie van de resten van de grafelijke burcht in Stadtlohn (foto: Jan Goorhuis, 

Winterswijk). 
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In 1234 ruilden Herman I van Lohn en zijn verwanten met het klooster Bethlehem de curtis Varsseveld 

(inclusief enige andere bezittingen) tegen de hof Starkerode in Winterswijk. Daarna moet Starkerode 

dus opnieuw bezit van de graven van Lohn zijn geworden, een familie waar het goed vóór 1223 wellicht 

ook uit afkomstig was. Daarna ontbreken vermeldingen van de hof, waardoor onduidelijk is wat er 

precies gebeurd is met het terrein. Enig bewijs anders dan de plaatsbepaling prope ecclesiam 

Winterswic (dichtbij de kerk van Winterswijk) ontbreekt, en we kennen dus alleen maar vermeldingen 

uit de jaren 1223 en 1234. 

Vaak, zoals bij het Mauritiusstift, vinden we sporen van vroeger grootgrondbezit in de vorm van een 

tijnsplicht. Dat is hier niet evident het geval. Daarvoor moeten we wat meer in detail naar het geslacht 

Van Lohn kijken. Waar de bezittingen van de graven van Lohn na het uitsterven van de dynastie in 

1316 bleven, is onduidelijk. Vermoedelijk verviel alles aan de bisschop van Münster, die de rechten van 

de laatste erfgenamen van Herman van Lohn had overgenomen. In 1326 werd de heerlijkheid 

Bredevoort als deelgebied van het graafschap Lohn definitief aan Gelre toegewezen. Bredevoortse 

tijnsen vinden we in de vorm van tijnsen van de hoogheid slechts heel sporadisch in Winterswijk, in het 

dorp vooralsnog alleen langs de Misterstraat.
483

 Het is daarom heel goed mogelijk dat de bisschop, 

toen hij de heerlijkheid Bredevoort uitgaf, het voormalige Starkerode zelf heeft gehouden of aan derden 

heeft uitgegeven. 

4.4.2 De ligging van Starkerode 

Als er dan ook een plek moet worden aangewezen waar Starkerode gestaan zou kunnen hebben, 

zouden er theoretisch twee mogelijkheden zijn:  

- Een domein aan weerszijden van de Misterstraat. Het bewijs daarvoor is echter wankel. 

Aanvullende aanwijzingen zijn mogelijk de ligging van de Misterpoort, ver van de 

vermoedelijke gracht om het terrein van de Hof te Winterswijk, en de ligging van zwaar 

muurwerk aan weerszijden achter de bebouwing van de Misterstraat.
484

 Daarbij komen ook de 

tijnsen van Asbeck om de hoek kijken. De herkomst van deze tijnsen is onduidelijk; werd de 

grond ter bebouwing uitgegeven door de heren van de Ravenhorst, of is er een oudere laag 

onder verscholen? 

- Een tweede, ons inziens veel realistischer mogelijkheid is dat terwijl het landsheerlijk bestuur 

en een deel van de domeinen naar de Bredevoortse heren gingen, het domein in de kern van 

Winterswijk in eigen (bisschoppelijke) handen werd gehouden en nadien aan de ker k ter 

beschikking werd gesteld. Daarvoor pleit het feit dat er nauwelijks Bredevoortse ‘sporen’, 

zoals een tijnsplicht, in de kern van Winterswijk zijn blijven bestaan. We zouden Starkerode 

dan ergens ter plaatse van het kerkelijke tijnsengebied moeten zoeken. 

Mocht deze laatste theorie opgaan, dan zou het gebied met kerkelijke tijnsen rond de Bossesteeg 

(voorheen: Koninckstraat 
485

) en/of langs de Wooldstraat – afzijdig van de kerk zelf gelegen - terug 

kunnen gaan op de hof Starkerode. Waar Starkerode exact lag laat zich zonder meer bekendheid met 

het bodemarchief niet zonder twijfel vaststellen. Op basis van de omschrijving is de ligging in de 

                                                           

483
 In het archief van de Nassause Domeinen in het Gelders Archief bevinden zich tynsboeken van de heerlijkheid Bredevoort over 

de periode 1727-1803; onduidelijk is of daarin nog aanvullende informatie te vinden is over eventuele tijnsen in de kern van 
Winterswijk (inventarisnummers 14-16). De tijnsvermelding in het dorp is afkomstig uit het verpondingskohier van 1650 en luidt 
Thins voor Sijn Hoogheit (Te Voortwis 2015: 180). 
484

 Jan Goorhuis (Winterswijk), mondelinge mededelingen 
485

 Te Voortwis 2005: 92 
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nabijheid van de kerk aannemelijk, en waarschijnlijk is dat dan ergens in de brede zone tussen het 

vroegere kerkhof en de Notaristuin.  

Als het oude Starkerode-complex is overgenomen door de kerk, kan het zelfs zo zijn dat de Wheme, 

het huis van de pastoor, op de plek of althans het land van het verdwenen Starkerode verrezen is. Is 

Stalenborch een verbastering van de oude naam Starkerode? 
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5 Het dorp Winterswijk 

5.1 Inleiding 

Demografische veranderingen leidden in Europa in de late middeleeuwen tot grootschalige sociaal -

economische en daardoor ook landschappelijke veranderingen.
486

 Eén van die veranderingen was de 

transitie van een natura-economie naar een geldeconomie, waardoor de hoven als fysieke centra van 

een domein in belang afnamen. Zij veranderden geleidelijk naar administratieve centra, waarbij de 

horigheid vervangen werd door (termijn)pacht. Betalingen gingen daarbij veel meer in geld, en de 

persoonlijke banden tussen hofheer en horige vervaagden. 

 

Figuur 63. Het dorp Winterswijk, 1743, door Jan de Beijer (bron: Stichting RKD). 

Een tweede verandering die van grote invloed op Winterswijk was, was een toename van 

arbeidsspecialisatie: mensen maakten van een nevenactiviteit hun hoofdberoep. Uit strategisch 

oogpunt vestigden zich ambachtslieden en neringdoenden vaak bij elkaar, in de meeste gevallen ron d 

de kerk, waar een vroeg verzorgingscentrum ging ontstaan. Het moment waarop die ontwikkeling 

plaatsvond kent alleen al in Nederland grote regionale verschillen. In het huidige Noord -Brabant 

vonden processen van deze transitie, waaronder de dorpsontwikkel ing, plaats in de 14e, 15e of soms 

                                                           

486
 Van Bavel 1999; Vangheluwe & Spek 2008; Van Bavel 2010 
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zelfs nog de 16e eeuw.
487

 Spek heeft in zijn dissertatie betoogd dat een ander proces uit diezelfde 

transitie, namelijk een intensievere vorm van bemesting, meer concreet de opkomst van de 

plaggenlandbouw, eerder plaatsvond naarmate men dichter bij het economische centrum van die 

periode kwam, namelijk de Vlaamse steden. Dat illustreert hij aan een model voor de ouderdom van 

plaggendekken, met Brabant en Noord-Limburg in de periode 1350-1450, de Gelderse Vallei en Veluwe 

tussen 1400 en 1600, de Achterhoek, Salland en Twente tussen 1500 en 1600 en Drenthe tussen 1500 

en 1700.
488

 Op basis van dateringen van plaggendekken op het platteland bij Deventer is daar 

overigens ook een start in de 15e eeuw te vermoeden.
489

 

5.2 Dorpsontwikkeling in Winterswijk 

5.2.1 Helpen de schriftelijke bronnen ons? 

Kunnen deze dateringen nu ook gegolden hebben voor een ander proces uit deze transitie, namelijk de 

dorpsontwikkeling? Evenals bij de Deventer plaggendekken hebben we het vermoeden, dat de 

dorpsontwikkeling rond Winterswijk – net als overigens in Neede – al wat eerder dan 1500 begint. Het 

feit dat er een vermoedelijk verloren gegaan tijnsregister uit het laatste decennium van de 15e eeuw 

van de hof te Winterswijk heeft bestaan 
490

, kan al wijzen op het bestaan van huizen op de hofgrond. In 

§ 3.2 zagen we al dat bij de hof in de jaren 80 van de 15e eeuw 33 aree attenentes curti bzw. 

huessteden (huispercelen) hoorden.
491

 

Het grote aantal (meerdere tientallen) tijnsposten in een lijst uit 1515 wijst er eveneens op, dat die 

ontwikkeling al op zijn laatst in (het midden van) de 15e eeuw gestart moet zijn.
492

 Een terminus post 

quem (begindatering) is lastig te geven, maar duidelijk is dat het hofterrein al in de loop van de 15e 

eeuw bebouwd moet zijn geraakt en de hof op dat moment in verval moet zijn geraakt. Dat verval komt 

duidelijk in de omschrijving uit 1515 tot uiting, als geschreven wordt over de vervreemde en verlaten 

hof: Curia Wynterswick libera a jure villicationis hec curia fuit [pe..tus] alienate et adhuc desolata est a 

perfecto cultore daret cultor sen colon[i]us curia ad granarium [pptore] antiquum canonem.
493

Uit de 

tijnsregisters kunnen we bovendien opmaken dat er in elk geval sprake was van bebouwing langs de 

Meddosestraat, Markt en Ratumsestraat. Daarbuiten lag geen of nauwelijks tijnsbezit van St. Mauritius, 

zodat we over dorpsbebouwing daarbuiten op basis van historische bronnen niet volledig zijn ingelicht. 

Op basis van het huizenregister van Te Voortwis kunnen we stellen dat daar al een grote hoeveelheid 

bebouwing in de tweede helft van de 16e eeuw geweest moet zijn. Het feit dat de dorpsbrand juist aan 

die zijde woedde in 1552, wijst ook op een aanzienlijke bebouwingsconcentratie.
494

 De trek van 

buurschappen naar het dorp die Te Voortwis voor verschillende families beschrijft, moet deels al vóór 

de jaren 30 van de 16e eeuw hebben plaatsgevonden. In het dorp komen dan familienamen voor die 

ook op het platteland voorkwamen of die verwijzen naar een boerderij in het Winterswijkse 

buitengebied.
495
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Figuur 64. Een 16e-eeuws tijnsregister van St Mauritius met een lijst van betalers uit het dorp Winterswijk (bron: 

Landesarchiv NRW). 

Te Voortwis becijferde een aantal van 105 huizen omstreeks 1615, met zijn idee dat het merendeel van 

die huizen er aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog , in het midden van de 16e eeuw, ook al wel 

gestaan zal hebben.
496

 De tijnslijst uit 1515 noemt ongeveer, afhankelijk van de wijze van tellen, 74 

regels, maar daaronder bevinden zich ook tuinen.
497

 

De dichte bebouwing die in het midden van de 16e eeuw al bestond moet hebben bijgedragen aan de 

verspreiding van de dorpsbrand die in 1552 Winterswijk trof.
498

 Ten opzichte van andere dorpen en 

steden was er in Winterswijk in het tweede kwart van de 16e eeuw al een opmerkelijk groot aantal 

herbergen. In 1566/1567 en 1567/1568 betaalden 22 respectievelijk 24 personen bieraccijns.
499

 Dat 

wijst op belangrijke economische bloei in de kern, waar in de 16e eeuw onder meer kleermakers, 

schoenmakers, bierbrouwers, smeden, pottenbakkers, kuipers, messenmakers, metselaars, 

timmerlieden, tinnengieters en koekenbakkers woonden.
500

 Te Voortwis somt een aantal aanwijzingen 

voor trek van het platteland naar het dorp in de 16e eeuw op.
501

 Hij werpt daarnaast een licht op de 

sociale verhoudingen in Winterswijk in de 16e eeuw, eigenlijk de eerste eeuw waarover we op basis 

van schriftelijke bronnen goed geïnformeerd zijn.  
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5.2.2 Tijnsregisters van Winterswijk 

Kenmerken van de bron 

Belangrijke bronnen om de ontwikkelingsgeschiedenis van Winterswijk te reconstrueren, zijn – opnieuw 

- de tijnslijsten. We moeten daarbij een onderscheid maken tussen de tijnslijsten van de verschillende 

tijnsheffers. De tijnsregisters van St Mauritius zijn het rijkst. Als serie vertellen ze ons een belangrijk 

verhaal over de ontwikkeling van en de eigendomsverhoudingen in het Mauritius-gedeelte van het dorp. 

Over de periode 1515 – 1590 zijn ze, met enkele hiaten, bewaard gebleven in de rekeningen van de 

cellerarius (kellenaar, economisch beheerder) van het stift St. Mauritius. 

In het overzicht van inkomsten worden elk jaar steeds eerst de verschillende curtes genoemd. Onder 

die curtes vielen curiae, en daaronder weer individuele hoeven. Zo viel de curia Winterswijk onder de 

curtis Walde. Na het overzicht van alle curtes en curiae volgden de buitengewone inkomsten, waarvan 

de tijnsen (censitis in Wynterschwick; tijnsen in Winterswijk), en in een deel van de rekeningen ook de 

nieuwe ofwel noviter locatis, van Winterswijk een belangrijk deel uitmaakten.  

Tijnsregisters van St. Mauritius 

De reeks met tijnslijsten heeft alleen wat beperkingen. Niet alleen vertoont de serie 1515 - 1590 vooral 

over de eerste decennia belangrijke hiaten, maar ook na 1590 zien we grote gaten. Het archief van het 

stift bevat geen rekeningen over de periode tussen 1591 en de verkoop van de hof in 1617. Wel vinden 

we in specifieke documenten over de hof te Winterswijk een afschrift van een tijnslijst uit 1601, die 

enigszins helpt om het gat te vullen. In het archief van het Hof van Gelre en Zutphen bevindt zich 

tussen processtukken bovendien nog een lijst van percelen van het Mauritiusstift uit 1596, die we 

hiervoor besproken hebben.
502

 

Uit de periode na 1617 is de oogst ook mager. De tijnsen werden toen geïnd door Van Eerde, heer van 

de Plekenpol, die het tijnsrecht had overgenomen. Van de Plekenpol is veel minder bronnenmateriaal 

bewaard gebleven dan van het stift. Een tijnsregister is toegevoegd aan het verpondingskohier  uit 

1650.
503

 

De overige tijnsheffers 

Van de overige tijnsheffers is de opbrengst veel magerder. Te Voortwis maakt in zijn huizenregister 

melding van de vermelding van tijnsplichten op percelen, die bijvoorbeeld in verpondingskohieren of 

transportprotocollen zijn opgenomen. Deze vermeldingen komen voor zover bekend vooral uit de 

verpondingsregisters. We hebben daarom gezocht of er nog originele tijnsregisters van de heffende 

instituties bestaan, en zo ja, of het dorp daarin voorkomt.  
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Figuur 65. Een met baksteen ingevuld vakwerkhuis aan de Ratumsestraat, met een vergelijkbare buurman, 

waarvan onder verwijzing naar Stegeman lang het verhaal ging dat hier pastoor Rauwerts woonde. Te Voortwis 

bestreedt dit. Iedereen is het erover eens dat het moet gaan om de panden K 389-390, de eerste huizen over de 

beek aan de zuidzijde. Op basis van de situatie op het minuutplan (1832) is het goed mogelijk dat het om een 

opname van de zuidzijde van K 389-390 gaat, maar de straatzijde is ook mogelijk (bron: www.oudwinterswijk.nl).  

Ogenschijnlijk het rijkst zijn de tijnsregisters van de heren van Bredevoort. Die zijn helaas erg verspreid 

geraakt en vóór de vroege 18e eeuw vermoedelijk incompleet. Het oudste document lijkt een legger 

van diensten, tienden en tijnsen van de heerlijkheid Bredevoort, daterend van 31 mei 1529. Deze 

nieuwe legger was er berucht om dat bestaande rechten, zoals tijnsvrijheid vanwege een bijdrage aan 

de bouw van de kerktoren, niet geëerbiedigd werden. De legger, waarin ook tijnse n van nieuw 

ontgonnen gronden voorkwamen, bevindt zich in het archief van Schloss Anholt, Bestand Bredevoort, 
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Akten 4.3.
504

 Er wordt naar verwezen in het Thijnsboeck des ampt Bredefoort uit 1608, dat we 

doorgenomen hebben.
505

 Op dit tijnsregister volgen enkele tijnsregisters die de periode 1727-1803 

beslaan, alsmede een lijst van tijnsen van buurschappen onder Winterswijk uit 1813.
506

 Een analyse 

van de registers uit 1608 en 1727-1793 lijkt erop te wijzen dat de verschillende posten onder Dorpboer 

niet in het dorp lagen. De ene post die Te Voortwis voor het dorp vermeldt (kadastraal in 1832 bekend 

als K 122 en K 123, aan de westzijde van de Misterstraat) kan wellicht gekoppeld worden aan één post 

in bovengenoemde registers, maar zeker is dat niet.
507

 

 

Figuur 66. De Ratumsestraat in Winterswijk, zicht richting de Markt, met centraal de beek die de straat kruist (bron: 

www.oudwinterswijk.nl).  
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Figuur 67. De Ratumsestraat in Winterswijk. Links zien we het huidige pand Ratumsestraat 3 (1832: K 315), op de 

hoek met de Nieuwstraat, gevolgd door K 316 en de drie smallere huizen K 320-322. Interessant zijn de hoge 

vakwerkhuizen op de achtergrond rechts. Waarschijnlijk gaat het om de eerste huizen ná de beek,  zie ook de foto 

hiervoor: K 389-390, voor het eerst vermeld in 1742 (bron: www.oudwinterswijk.nl). De twee panden rechts zien we 

ook op figuur 18. 

Een staat van van kerkelijke tijnsen die werden afgekocht bevat echter alleen maar informatie ove r 

tijnsen in het buitengebied, niet die in het dorp. Interessant is dat verwezen wordt naar een nummer in 

een legger, lopend tot 243 als hoogste getal, waarvan de afgekochte tijnsen er maar 22 waren. Er moet 

dus nog een oud register met veel meer kerkelijke tijnsen geweest zijn.
508

 

De oude registers zijn er echter niet meer. Zo waren de kerkelijke tijnsregisters vaak door de 

Tachtigjarige Oorlog verloren gegaan, waardoor pastoor Rauwertsz zijn rechten maar zelden kon 

bewijzen.
509

 Waar de registers uit de periode tussen de 17e en vroege 19e eeuw zijn,  onder andere die 

waar in de lijst van afgekochte tijnsen uit 1854 naar wordt verwezen,  hebben we nog niet helder 

gekregen. 

Kartering van vroegste vermeldingen 

Hiervoor hebben we toegelicht hoe we methodisch te werk zijn gegaan bij het karteren van de 

tijnsplichten. Het resultaat van deze kartering is in figuur 26 te zien. Tegelijk hebben we, op basis van 

de tijnslijsten van St Mauritius en het digitaal huizenregister van Te Voortwis, een kaart samengesteld 

van de oudste vermelding van alle huiskavels in het dorp. 
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Figuur 68. De vroegste vermelding van bebouwing per huiskavel voor de kern van Winterswijk.  
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Bij dit kaartbeeld moeten we enkele kanttekeningen plaatsen. Allereerst zijn alle vermeldingen 

uiteraard uit een jaar dat het pand er zeker stond. Hoe láng het er toen al stond, kunnen we er niet 

zonder twijfel uit afleiden. Dat geldt vooral voor de oudste tijdslagen: omdat de hoeveelheid bronnen 

van vóór 1550 en mogelijk zelfs vóór 1650 op huiskavelniveau beperkt is, is het onderscheid tussen de 

drie oudste perioden mogelijk niet representatief voor de daadwerkelijke ouderdom. Anderzijds zegt het 

natuurlijk wel iets: het gebied in de categorie ‘1500-1549’ moet ook daadwerkelijk aan het eind van die 

periode in die dichtheid bebouwd geweest zijn. Een groot deel van de huizen zal echter van vóór 1500 

dateren, iets wat we niet uit deze kaart kunnen afleiden.  Dat komt overeen met de veronderstelling dat 

in vrijwel alle (grotere) dorpen in het Münsterland het kerkhof rond 1500 door bebouwing omsloten 

werd, alhoewel dit niet altijd een gesloten bebouwing was.
510

 

 

Figuur 69. De achterzijde van de huizen aan de Meddosestraat, door Jacobus Stellingwerff, naar Frans Berkhuijs, 

1720 (bron: Stichting RKD). 

 

Betrouwbaarder wordt het kaartbeeld voor de laatste vier tijdsperioden, d.w.z. alles van na 1650. In 

algemene zin heeft de uitbreiding in de loop der tijd langs de uitlopers van de kern plaatsgevonden, 

maar dat beeld is deels wel een veralgemenisering. Verder in detail bekeken zien we enkele fijnere 

patronen. Zo is er kennelijk na 1800 nieuwe tweezijdige bebouwing langs de Meddosestraat 
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bijgekomen. De bebouwing langs de Lappenbrink, de huidige Nieuwstraat, dateert ook van na 1650, en 

deels wellicht van na 1700.  

Interessant in dit licht zijn de conclusies van dendrochronologisch onderzoek aam de eikenhouten 

constructie van Nieuwstraat 8. Er werden 8 monsters genomen. Als datum van kappen zien we voor de 

monsters terug: 1674±6, 1670 en 1674±6. Een vierde heeft een datering op 1674 die onzekerder is, en 

twee monsters leiden tot een hogere ouderdom, namelijk 1579. De laatste twee monstens waren niet 

geschikt. De monsters uit 1579, één van de monsters met als datering 1674±6 en de onzekere datering 

van 1674 betreffen hout dat voor het eerst verwerkt is.  Andere monsters betreffen hout dat is 

toegevoegd.
511

 De datering in het derde kwart van de 17e eeuw sluit aan bij de historische bronnen, de 

twee oudere dateringen zijn aanmerkelijk ouder.  

 

Figuur 70. Het pand met de zwarte voordeur is Nieuwstraat 8 (foto: RAAP, 10 juli 2020).  

Voor Meddosestraat 36 geldt een soortgelijke overeenstemming, alhoewel de bewoningsplek daar 

ouder kan zijn, maar bij gebrek aan gegevens nog niet achterhaald is. De oudste vermelding staat 

momenteel voor dit perceel op 1631. Het dendrochronologisch onderzoek gaf voor twee wandregels 

1665±8 en 1663±8, waarbij de eerste als zeker beschouwd kan worden. Het huidige huis moet dus 

zeker een voorganger hebben gehad.
512
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Onze weg door het centrum vervolgend zien we ook een jongere uitbreiding van de lintbebouwing langs 

de Ratumsestraat achter de Whemerbeek, en aan de Misterstraat voorbij de Roelvinkstraat (behoudens 

een enkele uitzondering, zoals Misterstraat 51-53). Iets bijzonders lijkt aan de Wooldstraat aan de 

hand. De huizenrij Wooldstraat 26 – Weurden 14 is, op een enkele uitzondering na, ogenschi jnlijk pas 

na 1700 tot stand gekomen. Met die ontwikkeling zijn de oudere lintbebouwing aan de Wooldstraat en 

de oudere lintbebouwing aan het Weurden aan elkaar gegroeid. Het Weurden moet vanouds dus een 

afzonderlijk gehucht geweest zijn, ruimtelijk niet verbonden met de lintbebouwing van het dorp. We 

herkennen dat ook nog aan andere zaken, zoals de plekken van de slagbomen (zie § 5.4). 

Een opvallende inbreiding herkennen we ook aan de Bossesteeg, met een bouwblok van ná 1650. 

Daarop komen we nog terug (zie § 5.2.4). 

 

Figuur 71. Winterswijk op de Hottingerkaart, late 18e eeuw.  
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Analyse van de tijnsregisters 

De tijnsregisters van St Mauritius zijn (helaas) niet voor ons als historisch nieuwsgierigen opgesteld, 

maar waren bedoeld om de rechten van de proost vast te leggen en betalingen te administreren. Dat 

maakt, dat er achter de lijsten een gedachte over de wijze van administreren schuilgaat die we moeten 

reconstrueren voordat we snappen wat er op schrift gesteld is. We refereerden er hiervoor al aan, maar 

gaan er nu nog wat explicieter op in. 

Op het eerste oog hebben we te maken met een uniform opgestelde inkomstenlijst van tijnsen over de 

periode 1515 – 1590, met enkele forse hiaten. Kijken we er preciezer naar, dan valt op dat de lijsten in 

twee hoofdgroepen uiteenvallen.  

De lijsten van 1515 tot en met 1543 administreren bestaande tijnsplichten in één lang overzicht. De 

eerder genoemde looproute vanaf de hoek Misterstraat – Torenstraat via de Markt naar de 

Meddosestraat, vervolgens terug via de Markthoek naar de Ratumsestraat, daarna kerend en via het 

kerkhof terug, is ook in deze lijsten te vinden. Tussen de bekende huiseigenaren staan echter soms 

clusters van posten die niet duidelijk aan een huiskavel te koppelen zijn. Een voorbeeld daarvan is de 

rij van posten na Ratumsestraat 3. Ook komt er een serie tijnsbetalers voor die juist in latere registers 

ontbreken, na Meddosestraat 20. Wat opvalt is dat er vaak meerdere plichten onder één persoon 

vallen. Men lijkt alle plichten van één persoon bij elkaar te hebben gezet, ondanks het grofweg wel 

aanhouden van de looproute. Zo volgen in 1541 onder Werner Klumper nog 3 posten ‘ab eodem’. 

Verder zien we incidenteel aanwijzingen voor de aard van het land waarvoor de tijnsplicht gold: ex 

horto (uit de tuin), de prato finiceo (uit de hooiweide). 

De tweede groep van tijnslijsten dateert uit de periode 1557 tot en met 1590, en is ook in de latere lijst 

van 1601 te herkennen. Hier zien we een heel duidelijke ordening naar de looproute; behoudens enkele 

lastig te reconstrueren delen, zoals halverwege de Meddosestraat, zijn er  kennelijk alleen maar 

huispercelen in meegenomen. Andere percelen van dezelfde eigenaren zijn in een separate lijst 

geplaatst, in de hoofdlijst vinden we naast de area (erven) slechts incidenteel een hortulo (tuintje) of 

een horto, maar dan vaak in combinatie met een domo (huis).  

Na de hoofdlijst volgt vanaf 1557 een tweede lijst met verpachte percelen, onder de kop de noviter 

locatis ad duodecim annos continuo sequentes, quorum est iam primus annus scilicet quinquagesimus 

septimus (“Onlangs gepacht voor 12 jaren doorlopend opeenvolgend, waarvan al het eerste jaar 

aangebroken is, namelijk 57” 
513

). Daaronder vinden we zonder uitzondering inkomsten uit landerijen  

die we hiervoor al bespraken (§ 3.4), namelijk campo dicto de Hasenkamp, den Spijlkenskamp, den 

Herkamp, dat Mijddenlant, den Zelkamp, de Brigacker, de Lemkamp, en algemener uit tuinen en 

hooiweides. Enkele tuinen lagen up den Sunnenbrijnck en an der Vestege. Enkele van deze terreinen 

kennen we: de Zelkamp of Selkamp lag aan het dal van de Whemerbeek ten noorden van de 

Ratumsestraat, de Zonnebrink aan de overzijde van de Whemerbeek ten opzichte van de Wooldstraat 

en de Lemkamp veel verder naar buiten in het huidige buitengebied. 

Wat is er nu precies aan de hand met deze lijsten? Allereerst valt op dat de tijnslijsten van in ieder 

geval 
514

 1541, 1542 en 1543 in hoofdlijn de volgorde van de lijsten uit de periode ervoor hebben, maar 

dat vanaf 1541 wel al een aanzet tot een tweede lijst onder de kop De noviter locatis et est etiam 

sextus annus (…) quadragesimus primus , de ‘onlangs verpachte percelen’, volgt. In dat lijstje staan 18 
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inschrijvingen, daarna afgesloten door de post van Pass et Roselkamp. In die lijst staan hoofdzakelijk 

tuinen, maar ook Mette Schulten (die we in 1557 kennen als tijnsbetaler namens de hof) met een viertal 

posten, waaronder pro domo. In 1557 blijkt deze tweede lijst aanzienlijk uitgebreid, nu dus met als kop 

zoals hiervoor al omschreven en ná Pass et Roselkamp nog vele tientallen posten. Kennelijk was in 

1557 een nieuwe ronde van uitgifte ingegaan, blijkens de kop boven de inschrijvingen.  

Zeer waarschijnlijk komen die posten (gedeeltelijk?) uit de ‘ontmenging’ van de gecomb ineerde erf- en 

tuinpercelen in de lijsten van 1515 en later, maar wellicht is er, zoals we al eerder opperden, ook 

sprake geweest van een nieuwe exploitatievorm: uitgifte in termijnpacht .  

Aan de hand van één voorbeeld kunnen we dat illustreren. In de lij sten van 1541, 1543 en 1543 komt 

Albertus Dienberch voor, die voor een post die eertijds aan Wilhelm Arndz behoorde, 2 rijnlandse 

guldens aan tijns betaalde. Verderop komt hij in diezelfde lijsten nog een keer voor; Albertus 

Dienberger betaalde namens een post die ooit aan Hinrick Vaget behoorde, 1 rijnlandse gulden.
515

 Ná 

1557 staat hij niet meer in de hoofdlijst, maar nog wel in de tweede lijst, en wel in het gedeelte ná Pass 

et Roselkamp: Albertus Dienberch voor een tuin en een hooiweide, samen 3 rijnlandse guldens. Waar 

die tuin en hooiweide lagen weten we niet zeker – daarvoor zou een nauwgezette koppeling van de 

rekeningen met de lijst van 1596 moeten plaatsvinden. Wel bekend is dat Albert Dijenberch in 1542 en 

1559 een huis annex herberg aan de zuidzijde van het kerkhof bezat: K 426. Hij betaalde tijns voor de 

genoemde percelen land aan St Mauritius, terwijl zijn huisperceel aan de pastoor tijnsplichtig was.
516

 

Dat op zichzelf is al een aanwijzing dat het land niet bij zijn huis lag, wat we op basis van de  

‘ontmenging’ ook vermoeden. 

Uit dit voorbeeld blijkt dat de oude lijsten ‘gemengd’ waren, terwijl na 1557 een onderscheid werd 

gemaakt tussen huiserven (area) en percelen land, die tenminste gedeeltelijk buiten het dorp lagen. 

Daarnaast bestond er in elk geval vanaf 1541, en wellicht al iets eerder, een aanzet voor een separaat 

(pacht?)lijstje, dat dus in elk geval vanaf 1557 met een groot aantal percelen land die voordien in de 

hoofdlijst verwerkt waren, werd uitgebreid. Dat eerste separate lijstje bevatte in 1541-1543 nog de 

hofgebouwen met land, daarna hoofdzakelijk alleen nog land. Het hofgebouw zien we in 1557 in de 

hoofdlijst terugkomen: Curia Wijnterswick nunc Mette Schulte pro domo iii flor. horn.
517

 Waar die regels 

uit het eerste separate lijstje van 1541-1543 voordien stonden, is niet duidelijk geworden. Mogelijk zijn 

ook zij al uit de hoofdlijst geëxtraheerd. 

Zijn er nu ook aanwijzingen voor een geleidelijk langer worden van de lijst door ingebruik name van 

percelen, die door St Mauritius nieuw in tijns werden uitgegeven? Eigenlijk niet. Hier en daar 

verschijnen wel eens nieuwe regels in de lijsten, maar dan is vaak niet duidelijk of dat ligt aan de 

wijziging van de lijstopzet of aan een daadwerkelijke wijiziging in het veld. Ook van de betalingen 

kunnen we niet altijd wat afleiden, omdat er soms gewisseld wordt tussen muntsoorten, maar ook 

tussen daadwerkelijk betaald geld en administratieve rekenmunten.  

Als een wals 

Uit de vele tijnslasten die inwoners van het dorp aan St Mauritius moesten betalen blijkt wel hoezeer 

het dorp zich al vóór 1515 over het voormalige platteland had uitgerold; het was feitelijk een autonome 

ontwikkeling geworden. Onder meer uit Neede kennen we het verschijnsel dat boerderi jen die dicht bij 
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het latere dorp lagen, onder druk van de dorpsontwikkeling bezweken en daarna alleen nog als relict in 

de bronnen voorkomen.
518

 Ook in Winterswijk vinden we zo’n voorbeeld. Te Voortwis haalt het erf 

Weddinck aan, dat omstreeks 1650 wordt omschreven als soe nu geen huijs op is (waar nu geen huis 

op staat). In 1539 was al sprake van die versplitterunge des gudes Weddinck .
519

 De verdeling van de 

tijnsen, zoals uitgewerkt in het digitaal huizenregister van Te Voortwis, bieden ook hier weer soelaas : 

er lag een complex aan tijnspercelen van Weddinck, later Plekenpol, aan de westzijde van het 

Weurden, tussen 16 en de Inslagstraat. Dat land behoorde tot Weddinck, en wellicht heeft daarachter 

ook de boerderij gelegen. 

5.2.3 Spiekers aan het kerkhof 

Omheiningen, spiekers en het kerkhof 

In de kern van Winterswijk stond een bijzonder soort bebouwing, namelijk spiekers, verbouwde 

graanopslagplaatsen. Het voorkomen van spiekers op het kerkhof was een algemeen beeld in 

Westfalen en het daarbinnen gelegen Münsterland, evenals in de oostelijke Achterhoek, in de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd.
520

  

We moeten ons daarbij voorstellen dat het kerkhof oorspronkelijk een afgescheiden ruimte was, 

waarbinnen de kerk stond. In Winterswijk kennen we vermeldingen van ein hecke an den kerckhoff, van 

plancken (…) daer die poertkens an den kerckhoff mit gemaket sin , van de 4 poertkens an den 

kerckhoff to maecken en van an den karckhoff tegen Schomakers huis sein gath mit plancken tho laten 

maken, allemaal uit 1610.
521

 De openbare ruimte, de wegen dus, liepen doorgaans om deze kerk-hof 

heen. 

Bebouwing die direct tegen het kerkhof stond is in principe secundair; de situatie was in principe zo, 

dat men om de omheinde ruimte heen kon lopen. Het voorbeeld van Neede laat heel fraai zien hoe er  

een weg rond het kerkhof liep, waarbij soms secundair op het kerkhof werd gebouwd ( figuur 75). 

Vroege voorbeelden van spiekers op of tegen het kerkhof kennen we uit Warburg (1284) en het bisdom 

Paderborn (1304); in Gütersloh gaat men op basis van voorbeelden elders uit van een 

spijkerbebouwing vanaf de 14e eeuw.
522

 Ook in Billerbeck zijn de Speicherhäuschen, nu beschermd als 

monument, nog aanwezig. 
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Figuur 72. Speicherhäuschen aan de Johannikirchplatz in Billerbeck (foto: Wikimedia Commons).  

 

Boeren en instituties van binnen en buiten het dorp bouwden spiekers op het ‘sacrale’ kerkhof om hun 

oogst veilig te stellen 
523

, terwijl de kerken deze praktijk als inkomstenbron gebruikten. Daarnaast kwam 

het ook voor dat spiekers op grond van derden in de nabijheid van het kerkhof verrezen. Steeds vaker 

werden ze ook bewoond; de hoeveelheid spiekers nam vooral vanaf de vroege 16e eeuw sterk toe, en 

vrijwel nergens af. Kerkhoven waren veelal toegankelijk door een ommuring of afrastering via kleine 

gebouwtjes, hallen genaamd.
524

 Of dat ook in Winterswijk het geval was, weten we niet. Een omheining 

tegen het vee zal er zeker wel geweest zijn. Duidelijk is, dat het kerkhof door de ontwikkeling van de 

spiekers meer en meer een verkeersruimte zal zijn geworden.
525

 De duidelijke scheiding tussen 

dodenwereld en wereld der levenden kwam pas later.  
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Figuur 73. De spieker van Kössink (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort).  

Te Voortwis meldde al dat hij uit de 16e eeuw de aanwezigheid van spiekers aan het kerkhof in 

Winterswijk kende. Tussen de Wooldstraat en het kerkhof op de hoek met de doorgang naar de 

Wheeme wist hij er één te localiseren (K 429 
526

).
527

 Tegen de oostzijde van het kerkhof stonden in de 

late 16e eeuw nog meer spiekers, weten we nu, en we kunnen ze ook lokaliseren. In 1581 verkochten 

Tilman en Johan Storm namens hun zieke vader aan Johan Ohems een spieker met de stede, zoals 

sinds lang in bezit van de familie Storm, tussen K 403 aan de ene zijde en een andere spieker, door 

Wilh Schomecker onlangs van vader Storm gekocht.
528

 Mogelijk gaat het hier om de koop van een 

aandeel in een spieker door Naelle Eppinck en haar zoon Wilh Schoemaker in 1581, van Gerth Storm, 

mede namens zijn broers, zoals geërfd van broer Johan.
529

 Dit aandeel was in 1576 door Wibbolt 

Schomecker en Naelken verkocht aan Johan Storm. Zij waren door wijlen Hendrik Schomaker daar 

bruitlich ingesath, en het lag naast Jaspar Neils huis.
530

 Als het gaat om belendingen is belangrijk dat in 

1576 Wilh Onnekink en Jaspar Neils van huis ruilden.
531

 In 1596 bezat Willem Onnekinck het huis dat 

later K 420 zou zijn. Spelen bovenstaande spieker-vermeldingen zich aan die zijde van het kerkhof af? 

Dat is niet onmogelijk, wetende dat ook K 403 als belending nog voorkomt. 

                                                           

526
 De funderingen van deze spijker zijn aangetroffen tijdens noodopgravingen in 1977/78. Onder de fundering was nog een put 
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Figuur 74. Verkaveling in de omgeving van het kerkhof; de gemarkeerde percelen K 429 (zuidelijk), nabij K 403 

(noordoostelijk) en K 398-400 (zuidoostelijk) worden in de schriftelijke bronnen met spiekers in verband gebracht. 

Waarschijnlijk waren het er nog veel meer rond het kerkhof (ondergrond: HisGIS Gelderland).  

Een verdere, niet-gelocalaliseerde vermelding betreft nog een huis of spieker, verkocht door Jasper 

Kuelmans, gelegen tussen de spiekers van Rump en Mechtelt Tijnnengeter, met daarbij de hof die 

achter Tijnnengeters spieker lag, en de halve put. Op het perceel lag een tijns voor de pastoor.
532

 Ten 

aanzien van een spieker van Rump: Bernt Rump bezat, toen hij overleed, een halve spieker op het 

kerkhof.
533

 Iets meer geinformeerd zijn we over de ‘Graes -spijker’, gelegen naast het eigendom van 

Johan Rump, die op of naast K 398 - 400, ten zuidwesten van de kerk, wordt gelocaliseerd.
534

 Mogelijk 

zijn de kerkelijke cijnzen, zoals zowel die van K 398 – 400 als van de niet-gelocaliseerde spiekers, te 
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verklaren door de bouw van de spiekers op de rand van het kerkhof, dat eens dus wat groter moet zijn 

geweest. 

In 1605 werd in Winterswijk alleen nog maar gesproken van summige huesseckkenn ijm dorff als het 

ging over tijnsen die werden verkregen uit huizen in het dorp. Noch het woord spieker, noch het kerkhof 

werden benoemd.
535

 

Toch lijkt één en ander erop te wijzen dat een niet onbelangrijk deel van de huizen aan de oostelijke en 

noordelijke rand van het kerkhof zijn oorsprong vindt in spiekers die zeker al in de 16e eeuw aanwezig 

waren, en toen al primair een woonfunctie hadden. We zien dat ook als we hierna nog een blik op de 

kaart gaan werpen. Dat komt overeen met de constatering door Kaspar dat in Gütersloh in de 16e eeu w 

de ringmuur rond het kerkhof zijn verdedigende functie verloren had, onder meer door veranderende 

techniek.
536

 Die verandering maakte de weg vrij om de spiekers niet meer voor bescherming van de 

oogst te gebruiken, maar te gaan bewonen.
537

 De meeste spiekers die we uit de kern van Winterswijk 

kennen, dateren uit deze gebruiksfase.  

De omheining, soms een muur, was door de weggevallen verdedigingsfunctie niet meer noodzakelijk. 

Soms werd deze in bebouwing aan de randen van het kerkhof opgenomen, soms eenvoudig weg 

afgebroken. In de 18e eeuw was er op veel plekken geen sprake meer van een zichtbare omheining 

rond het oude kerkhof.
538

 De expliciete plicht om begraafplaatsen te omheinen kwam in Nederland weer 

op toen de meeste grotere dorpen en steden al een begraafp laats buiten de dorpskern hadden 

aangelegd. In 1728 werd door drost en geërfden gesteld dat de kerkhoff rontom digt behoorde te 

worden gemaekt, waarmee mogelijk het sluiten van een kerkhofmuur bedoeld werd.
539

 Dat wordt 

bevestigd als men een jaar later stelt: Vermits de kerkhoff met een muur omtrokken behoorde te 

worden, soo als te voren all geresolveert is, hebben de gecommitteerdens goet gevonden te doen 

publiceren, dat yder gilde off rot sijn gedeelte sal hebben te maken tussen dit en Michaelis aenstaende, 

met inthimatie dat die gene die daer van in gebreke mogte blijven, derselver aendeel door den heer 

Officier en gecommitteerdens ten koste van deselve sal worden aenbestedet.
540

 In de omheining was 

bovendien al eerder een hek aanwezig, dat de kerkmeester gesloten mocht houden als er voor het 

begraven van een dode niet betaald werd.
541

 De nieuwe kerkhofmuur werd in 1739 opgeleverd, maar 

heel deugdelijk was hij vermoedelijk niet. In de decennia erna werd nog vaak o ver reparatie van de 

muur gesproken.
542

 

Een vergelijkbare ontwikkeling kunnen we aantonen in Neede. Daar was in 1646 sprake van een groot 

aantal spiekers op het kerkhof, vermoedelijk identificeerbaar als de huizen die in 1832 nog zichtbaar 

een ‘hap uit het kerkhof’ namen. In het verpondingskohier uit 1646 zijn ze opgesomd onder de kop 

dese naevolgende zijn spijckers op den kerckhoff . Het betrof daar twaalf spiekers die ook daadwerkelijk 

met die naam werden aangeduid, en daarnaast nog een kleyn huysken en een klein hutten. Wat opvalt 

is dat de spiekers niet zelden verhuurd werden of leeg stonden. In geen enkel geval waren ze kerkelijk 

eigendom. Ook werd een spieker als dat Armenspijcker offte Gasthuys aangeduid, en van een andere 
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spieker werd gezegd dat daar een arm man in woent. Het waren klaarblijkelijk de armenwoningen van 

het dorp.
543

 

 

Figuur 75. Het kerkhof en de daarop staande bebouwing van Neede, 1832. Rond de oorspronkelijk vrijstaande kerk 

met omliggend kerkhof was een krans aan bebouwing ontstaan (bron: HisGIS Gelderland).  
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Figuur 76. Tekening door Johan de Beijer van het kerkhof in Winterswijk, 1743. Het huis links gaat vermoedelijk op 

een spieker terug. Rechts zien we bomen; bekend is dat er in de late 17e en/of vroege 18e eeuw linden op het 

Winterswijkse kerkhof stonden, die werden verkocht  (bron: Gelders Archief, 1551 - Topografisch-historische Atlas 

Gelderland, inventarisnummer 2531; Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, archief 0724, inventarisnr. 4). 

Bouwen op het kerkhof 

Als we nu met het voorstaande in gedachten naar de situatie rond de kerk van Winterswijk kijken, dan 

valt op dat (in 1832) vooral aan de zuidzijde en voor een klein deel aan de noordzijde bouwwerken op 

het kerkhof stonden. Daar is de situatie zo, dat er géén openbare weg meer tussen de huizen en het 

kerkhof doorliep. De openbare ruimte voorlangs de zuidelijke gevelwand van de huidige Markt, de 

vroegere Wooldstraat, kan wel eens de oorspronkelijke zuidelijke begrenzing van het ke rkhof geweest 

zijn. Oostelijk van het kerkhof lag het hofterrein.  

Er ontstaat dan een beeld van een kerkelijke ruimte en een hofruimte die samen doorliepen tot aan de 

lage gronden van de Whemerbeek, waarvan de randen geleidelijk werden ingenomen door 

spiekerbebouwing, en voor een klein deel door een ruimte die als marktplein werd ingericht. Tussen de 

bebouwing door bleven op twee plekken toegangen tot het kerkhof open, namelijk in het zuiden vanaf 

de Wooldstraat (tegenover het huidige Markt 8) en vanaf de Ratumsestraat (tegenover Markt 27).  In 

vergelijking met Neede heeft in Winterswijk duidelijk een veel hogere druk op de ruimte bestaan. 
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Ook elders in het dorp moeten spiekers hebben gestaan, en wel van de hof.
544

 Kenmerkend voor de 

spiekers op of tegen het kerkhof is dat dit soort spiekers geen eigen buitenruimte had, zoals op een 

tekening uit de 18e eeuw nog te herkennen is (zie figuur 76).
545

 

 

Figuur 77. Reconstructie van het middeleeuwse kerkhof, de ‘sacrale ruimte ’.Alleen in het noordoosten, aan de 

Ratumsestraat, is de oorspronkelijke begrenzing onzeker. Hier moeten we waarschijnlijk de hof zoeken. De 

percelen die erbuiten gelaten zijn hadden (ten dele) een tijnsplicht aan St Mauritius en kunnen tot het hofcomplex 

behoord hebben. Het bouwblok ten zuiden van de kerk was voor een belangrijk deel belast met tijnsen aan de kerk 

(ondergrond: HisGIS Gelderland). 
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Op verschillende plaatsen in het Münsterland vinden we ook nu nog voormalige spiekers, soms in 

vakwerkbouw, aan het kerkhof, zoals in Nottuln, Billerbeck, Gütersloh en Hattingen.
546

  

Het Marktplein 

De huidige Markt heeft in zijn vorm en ruimtebeslag nie ts met de historische Markt te maken. De 

huidige omvang is tot stand gekomen na de afbraak van het huizenblok ten zuiden van de kerk vanaf 

1977 en de samensmelting van Markt en kerkhof enige tijd eerder. Het oorspronkelijke Marktplein van 

Winterswijk moeten we op de hoek van de Ratumsestraat en de Meddosestraat zoeken. Op basis van 

de hiervoor getoonde reconstructie van de oorspronkelijke ‘sacrale ruimte’ waarop spiekers verrezen 

veronderstellen we, dat de Markt op enig moment uit het kerkelijk domein is losgemaakt. 

In 1531 werd het recht verleend om jaarmarkten te houden, maar ook daarvóór werden waarschijnlijk 

om de twee maanden al markten gehouden. Daarvoor moet dit plein gebruikt zijn.  

 

Figuur 78. Het Marktplein van Winterswijk, inmiddels samengetrokken met het kerkhof en na sloop van enkele 

panden op de achtergrond, na de Tweede Wereldoorlog (bron: oudwinterswijk.nl).  
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Figuur 79. De situatie in 1832, transparant over de huidige topografie. Het bouwblok op het huidige marktplein, 

zuidelijk van de kerk, valt als afwijking het meest in het oog, net als de bebouwing van de Wheme op de vroegere 

graslanden langs de Whemerbeek. Het toenmalige marktplein ten noorden van de kerktoren was erg klein, en niet 

meer dan een verwijding van het begin van de Ratumsestraat. Een groot gebied rondom de kerk was als kerkhof in 

gebruik (bron: HisGIS Gelderland).  
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5.2.4 Archeologische aanwijzingen 

Op verschillende locaties in de kern heeft archeologisch veldwerk sporen van het laatmiddeleeuws dorp 

aan het licht gebracht. Waar de schriftelijke bronnen ons op perceelsniveau niet heel veel verder dan 

de late 15e of vroege 16e eeuw terugbrengen, biedt de archeologie soms meer mogelijkheden. In de 

afgelopen jaren is voor de volgende percelen of zones archeologische informatie uit de (late) 

middeleeuwen en/of nieuwe tijd aan het licht gekomen 
547

: 

 

Figuur 80. Hieronder besproken locaties van archeologische waarnemingen van middeleeuwse en nieuwetijdse 

bebouwing en landgebruik, excl. de beek- en waterlopen (zie § 6.2.4). 
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- Bouwblok tussen kerkhof en Wooldstraat: bak- en natuurstenen funderingen van vrij recent 

gesloopte nieuwetijdse gebouwen langs de Wooldstraat, Schoolsteeg en het voormalige 

kerkhof. (Bak)stenen waterputten achter de voormalige huizen aan de Wooldstraat, één 

ervan met vondstmateriaal uit de 18e eeuw, de andere dateren uit de (gevorderde) nieuwe 

tijd. Daarnaast structuren die behoorden tot het erf K 432, met aanwijzingen voor een brand, 

wellicht die van 1552. Op het vroegere perceel K 431 een ronde bakstenen put en de insteek 

van een tweede put. Verder ter plaatse van de drukkerij van Van Amstel (K 429 
548

) 

funderingen met puinlagen, waarin aardewerk uit late middeleeuwen en nieuwe tijd, alsmede 

een niet-gedateerde put onder de fundering, nog altijd ter plaatse onder de bestrating van de 

Markt aanwezig.  

- Bouwput Whemeflat: putresten in een profielwand met vroegmiddeleeuws Badorf- en 

kogelpotaardewerk, alsmede een water- of beerput van houten planken met laat-17e of 

vroeg-18e-eeuws materiaal. Nog een tweede grotere houten put. Verder richting de kerk, op 

K 434 (vanaf 1548 tuin!) nog drie waterputten: een bakstenen put uit de nieuwe tijd, een 

houten put van planken met daarop een uitgeholde boomstam met daarin o.a. leren schoenen 

uit de periode 1350-1450 en een boomstamput uit de 10e of vroege 11e eeuw.
549

 

 

Figuur 81. Bouw van de Whemeflat op de grens van de Wheme en de Markt, omstreeks 1978 gefotografeerd vanuit 

de toren van de Jacobskerk. Op de voorgrond zien we links de Citybar , eertijds K 431, en rechts het deels 

ontmantelde pand van drukkerij Van Amstel, eertijds K 429 (bron: www.oudwinterswijk.nl).  
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- Bouwput Wheme, algemeen: aardewerk uit de Karolingische en Ottoonse Tijd, mogelijk 

bewoning vanaf het midden van de 8e eeuw; uit de volle middeleeuwen Pingsdorf en een 

deel van het kogelpotaardewerk.
550

 

- Bedding van de Whemerbeek: vijzel van Drachenfels-trachiet.
551

 

- Ratumsestraat 8-10 (K 412-414): aardewerk uit de middeleeuwen en vroege nieuwe tijd, 

stammetjes, liggend als een knuppelweg richting het beekdal, afval van de productie van 

benen pater-noster-kralen, fragment van een laatmiddeleeuws/vroegnieuwet ijds religieus 

pijpaarden reliëf.
552

 

- Meddosestraat11-21 (K 148, 149, 150, 151, 154, 157 en 158): Muurresten van zeker vier of 

vijf huizen. Algemene constatering: stenen huizen uit de late 14e tot in de 19e eeuw. Twee 

waterputten, na elkaar dienst. De eerste functioneerde tot in de 13e of 14e eeuw, de tweede 

vanaf de 16e/17e eeuw. Hutkom (haaks op de Meddosestraat) uit de 12e of 13e eeuw. 

Oudste sporen zouden uit 10e eeuw dateren, vanaf 12e eeuw continue bewoning.
553

 

Archeologische dateringen aanzienlijk ouder dan vroegste vermeldingen vanaf de vroege 16e 

eeuw.
554

 

- Meddosestraat 30: achtergevel met bakstenen voet waarop vermoedelijk vakwerkbouw stond, 

met aanzet van inpandige kelder. Bouwhistorische inventarisatie plaatste pand in de late 16e 

of vroege 17e eeuw, archeologisch niet bevestigd. Bakstenen waterput, vermoedelijk in de 

late 17e of vroege 18e eeuw gebouwd. 
555

 Archeologische datering komt overeen met oudst 

bekende vermeldingen uit 1600-1649.
556

 

- Meddosestraat 38-42: huis, overeenkomend met kadastrale minuut 1832, met kelder die op 

basis van de bouwhistorische ontwikkeling in de periode (late) 16e eeuw / vroege 17e eeuw 

moet worden geplaatst. Muren uit kleinere baksteen, zwerfkeien waarop houten 

ankerbalkgebinten gerust hebben. Daarnaast enkele bakstenen waterputten en kleine 

beerputten.
557

 Archeologische datering komt overeen met oudst bekende vermeldingen uit 

1600-1649.
558

 

- Burgemeester Bosmastraat: het plangebied besloeg in zijn geheel de opstrekkende kavels 

achter de huizen aan de Meddosestraat. In het noordelijk deel werden een (eiken)houten pad 
559

, versnipperd hout en twee greppels gevonden, mogelijk om het venige gebied bruikbaar te 

maken. Op het veen was een loopniveau herkenbaar. De oudste vondsten dateren uit 

omstreeks 1100. Oost-west gelegen greppels, qua oriëntatie vergelijkbaar met de latere 

verkaveling, worden afgedekt door een laatmiddeleeuws ophogingspakket. In het zuidelijke, 

hogere deel van de opgraving werd het land in de late middeleeuwen voor ambachtelijke 

functies gebruikt. Een bijbehorende waterput is ook aangetroffen. Ophogingspakketten 
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 Scholte Lubberink & Schabbink 2019 
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 Scholte Lubberink & Schabbink 2019: 37 
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dateren vermoedelijk uit de periode 1400-1500, 1600-1700 en 1800-1900. Interessant is een 

aangetroffen geul in werkput 3, langs de Burgemeester Bosmastraat. De sloot ging door de 

middeleeuwse ophogingslaag en het veenpakket. De nieuwetijdse sloot werd nooit 

uitgebaggerd en raakte opgevuld.
560

 

 

Figuur 82. Op deze luchtfoto uit de jaren 1920-1940 herkennen we in het midden de Meddosestraat, die naar het 

noorden slingert. In het open gebied links, vlakbij de parallel lopende verkavelings’slinger’, ligt nu de Burgemeester 

Bosmastraat. De foto dateert van vóór de ontwikkeling van het gebied rond het raadhuis in de jaren 30  (bron: 

Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie).  

 

- Misterstraat 9 (K 665): 16e-eeuws pand, met een potentiële voorganger (waarvan 

uitbraaksleuf aangetroffen; met aardewerk uit de 13e of 14e eeuw); in 1799 is achter het 

pand een kerkschuur gebouwd.
561

 Archeologische datering ouder dan de vroegste vermelding 

uit de eerste helft van de 17e eeuw. 

- Wooldstraat 25: aanwezigheid van een ophoogpakket c.q. dalvulling 
562

 op dekzand, met een 

diepte van 1,5 m –Mv in het westen (straatzijde) tot meer dan 2 m –Mv in het oosten 

(beekdalzijde). In de dalvulling werd materiaal aangetroffen uit de LMEB tot NTC (ca 1250 – 

heden). Aanwezig waren op het voormalige achtererf een gemetselde waterput en een 

vloertje met een deel van een muur. Onder het vloertje was materiaal uit de eerste helft 16e 

eeuw aanwezig, erboven 18e en 19e eeuw.
563
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- Wooldstraat 33: mogelijke vakwerkbouw uit de 17e/18e eeuw, deels in baksteen uitgevoerd. 

Daarnaast paalkuilen, mogelijk behoord hebbende tot een houtbouwfase uit de 14e/15e of 

15e/16e eeuw, met een tonput uit de laatstgenoemde fase.
564

 Archeologische datering ouder 

dan de vroegste vermelding uit (deels) de tweede helft van de 16e eeuw.  

- Bossesteeg: kleine krotwoningen uit de vroege 18e eeuw, bijeengebracht in een grote 

schuur. Binnen het gebouw is een indeling van dwarsmuren, kelders en stiepen aangetroffen. 

Waarschijnlijk hebben er eerder, al in de 16e eeuw, gebouwen op dit perceel gestaan. Enkele 

vondsten zijn vanaf die eeuw te dateren. Grote kuilen lijken te wijzen op overblijfselen van de 

dorpsbrand van 1552. De historische en archeologische informatie, ook voor wat betreft het 

type woningen, sluiten hier goed op elkaar aan.
565

 

 

Figuur 83. Funderingen in de noordoosthoek van en onder het gesloopte pand van Drukkerij van Amstel aan de 

Wheme (foto: J. Goorhuis, Winterswijk).  

5.2.5 De wegenstructuur 

Als we kijken naar de grotere structuur van de dorpsontwikkeling in Winterswijk in relatie tot de 

ondergrond, dan moeten we vaststellen dat het aannemelijk is dat de Meddosestraat en de Misterstraat 

een oude doorgaande route over de hogere gronden langs het dal van de Whemerbeek vormden. De 

vroege start van bewoning langs de straat in de 12e eeuw is mede een aanwijzing voor de hoge 

ouderdom van de route.
566
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De Ratumsestraat is daarvan een aftakking naar een (wellicht vroege?) beekpassage over de 

Whemerbeek, op een logische plek, namelijk daar waar de afstand tussen oude landroute en route over 

het water het smalst was. De kerk, het kerkhof en de Markt lagen in de oksel van oude landroute en 

aftakking naar het beekdal; de kerk min of meer met haar koor op de steilrand van het beekdal.
567

 De 

vondst van aanwijzingen voor vroegmiddeleeuwse bewoning in de bouwput van de Whemeflat is, 

gezien de strategische plek in relatie tot beekdal en wellicht ook al de voornoemde infrastructuur, niet 

opvallend.
568

 Evenals elders kan het wel eens zo zijn dat de bewoningsplek hier ouder is dan de 

vroegste kerk.
569

 

 

Figuur 84. Zicht op de Markt ná sloop van een bouwblok, met op de achtergrond de Whemeflat (foto: RAAP, 10 juli 

2020). 

De Wooldstraat - Weurden, tot slot, is ongetwijfeld laatmiddeleeuws (zie verderop in § 5.2.4), maar 

oogt vanwege haar ligging op een deels zeer natte ondergrond toch als een latere toevoeging, zeke r 

het zuidelijk deel (Weurden). 
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5.3 Het dorp in beeld 

Betrouwbare aanzichten van Winterswijk kennen we nauwelijks van vóór 1700. Slechts in een enkel 

geval, bijvoorbeeld op proceskaarten, is een schematische weergave van Winterswijk met enig detail 

getekend (figuur 85). 

 

Figuur 85. Oudst bekende aanzicht van het dorp Winterswijk, 1642 (bron: Gelders Archief, archief Hof van Gelre en 

Zutphen, inventarisnr. 5218, d.d. 10-13 juli 1642). 

Tekeningen van Pronk uit 1729 en De Haen uit 1732/1734 geven ons een betrouwbaarder aanzicht van 

het dorp vanuit het beekdal van de Whemerbeek (figuur 87). Op de voorgrond zien we het grasland, 

met enkele koeien, van het dal van de Whemerbeek. Vóór de kerk herkennen we bovendien de huizen 

langs de oostzijde van het kerkhof. Dat betekent, dat ter plaatse van de groep huizen rechts in beeld de 

hofgebouwen gestaan zouden kunnen hebben. Helaas was de hof al meer dan twee eeuwen verdwenen 

toen deze tekening werd gemaakt. 
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Figuur 86. Winterswijk vanuit het zuidoosten, 1729, door Cornelis Pronk (bron: Stichting RKD).  

 

 

Figuur 87. Zicht op het dorp Winterswijk in 1732 of 1734 vanaf het weiland De Wheme, door Abraham de Haen. De 

opvolgers van de huizenrij rechts vormen nu de oostelijke gevelwand van de Markt. De hof moet op die locatie 

gestaan hebben (bron: Gelders Archief, Topografisch-historische Atlas Gelderland, inventarisnr. 1676).  
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Figuur 88. Bij benadering hetzelfde aanzicht als hiervoor, een kleine twee eeuwen later. Midden in beeld de school 

op de Wheme, met rechts daarvan de achterzijde van de huizen langs het oude kerkhof (bron: oudwinterswijk.nl).  

 

Figuur 89. Cornelis Pronk tekende Winterswijk in 1729 ook vanuit de omgeving van het huidige oude raadhuis op 

de Balinkes. We kijken tegen de beplanting in de tuinen achter de huizen aan de Meddosestraat. Het derde dak 

van rechts is de doopsgezinde kerk (bron: Stichting RKD). 
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5.4 De ‘buurtschap’ aan het Weurden 

Op een manuscriptkaart uit de late 17e eeuw herkennen we ook een soort ‘buurtschap’ langs het 

Weurden. Een gedetailleerde kaart, die opgesteld werd voor een proces dat in 1697 gevoerd werd, laat 

ons de straat met de beide slagbomen, de bebouwing en de daarlangs liggende gracht zien.
570

  

 

Figuur 90. Op deze proceskaart zijn verkaveling en bebouwing aan het Weurden in de periode 1694-1697 heel 

nauwkeurig ingetekend (bron: Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 5681, d.d. ca 1694 ). 

De gracht wordt toegelicht met de volgende regel: Gracht leggende langes het Woerden genaemt den 

Voort waer door voordesen de wagens varen moesten om in wente…  
571

 te komen. Aan beide uiteinden 

van het Weurden stond een slaghboom waer door men in komt op deese straet genaemt het Woerden / 

slaghboom waer door men gaet en vaert van t’Woerden in t’dorp Wenterswick .  Op de straat zelf staat 

nog: so voordesen met vonders en stappen beset om te voet over te gaen, en seer morassig was maer 

alnu met een steenstrate bekleet 20 voeten breet waerover nu alle wagens varen en bequaem is. 

Hieruit komt naar voren dat de straat Weurden voordien zo slecht begaanbaar was door de moerassige 

toestand dat deze met vonders en stappen (kort door de bocht: planken) bedekt moest worden om 

enigszins met karren bereden te kunnen worden. Om die reden gebruikten degenen die met karren via 

deze route naar Winterswijk wilden rijden liever de bedding van de (ondiepe) gracht om door te rijden 

dan de weg. Kort vóór het moment dat deze kaart werd vervaardigd was het Weurden kennelijk ove r 

een breedte van 20 voet (ruim 5 meter) met stenen bestraat. De reden voor het maken van deze kaart 

is historisch van minder belang. 

Het aardige is ook dat we op de kaart ook huizen met hun eigenaren/bewoners genoemd zien staan. 

Aan de hand van de documentatie van Te Voortwis, die daarin trouwens ook de informatie van de kaart 

verwerkt heeft, kunnen we nu precies achterhalen welk stuk van de straat bedoeld is, en waar dus de 

slagbomen gestaan hebben (en de gracht dus minimaal lag). Huis A, helemaal aan de zuidzijde, was 

het eerste huis van het Weurden. Daarnaast lag nog een hofken. Deze slagboom moet aldus voor het 

huidige pand Weurden 46 hebben gestaan. Daarna volgde een vrijwel aaneengesloten rij bebouwing tot 

en met Weurden 16, ook het noordelijkste perceel dat met een tijns belast was. Noordelijk daarvan 

vonden we in 1694 nog enige onbebouwde landerijen (hofland), die pas in de 18e eeuw werden 

bebouwd. 

Op basis van de identificatie van de huizen op deze kaart met de huidige situatie kunnen we enkele 

conclusies trekken. Het toenmalige Weurden besloeg de huizen vanaf Wooldstraat 40 -42 in het 
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noorden tot Weurden 42 in het zuiden. Op de kavelgrens van Wooldstraat 38 en 40 stond de 

noordelijke slagboom van het dorp. Daarachter, in noordelijke richting dus, begon het eigenlijke dorp. 

Merk dus op dat het Weurden kennelijk niet als onderdeel van het dorp werd beschouwd ; waar het 

Weurden eindigde, begon het dorp. De watergang of ‘gracht’ liep aan de oostzijde van de straat, het 

hele stuk tussen Weurden 42 in het zuiden en Wooldstraat 38 in het noorden, en zowel aan de noord- 

als zuidzijde nog verder. 

Slagbomen vergelijkbaar met het Weurden had vermoedelijk overigens ook het dorp. Zoals Te Voortwis 

al concludeerde lijkt het erop, dat we met de de Meddose Poort en de Misterpoort te maken hebben 

met mogelijkheden om het latere dorp voor passanten af te sluiten.
572
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6 Grachten en beekarmen in de dorpskern 

6.1 Graven naar grachten 

In de afgelopen jaren heeft bij archeologisch onderzoek steeds de focus gelegen op de grachten 

waarvan in het verleden al delen in het centrum van Winterswijk zijn aangetroffen. Al het schoolhoofd 

Bernard Stegeman (1877-1952) schreef erover in zijn bekende werk: Ziet men verder, hoe eigenaardig 

de z.g. Bosschesteeg zich achter de huizengroep tusschen de Misterstraat en het magazijn “De Duif” 

heenbuigt, dan schijnt men hier nog te doen te hebben met de oorspronkelijke verbinding tusschen 

Woold- en Misterstraat en zouden wij bedoeld huizencomplex beschouwd willen zien als te zijn 

gebouwd op het randterrein van den hoofdhof of deszelfs gedempte grachten. Eenigen tastbaren steun 

vindt dit vermoeden in het feit, dat bij het leggen der fundamenten voor het huis de r familie Willink 

(thans manufacturenmagazijn J.G. Gossink 
573

) sporen van een oude brug en gedempte grachten 

aangetroffen zijn en ook bij gravingen in de Wooldstraat tegenover den Satinkplas meermalen 

overblijfselen van oude schoeiingswerken (palen) en slijkgronden gevonden zijn, die er op wijzen, dat 

de vroegere gracht zich hier in boogvorm heeft voortgezet.
574

 De eerstvolgende waarneming was die 

van de amateur-archeoloog Goorhuis, toen eind jaren 70 de bouwput voor de Whemeflat werd 

gegraven. 

In de laatste tien jaar zijn vooral waarnemingen gedaan bij professionele opgravingen, vaak kleine 

kijkgaatjes van één of meerdere huispercelen. Delen van watergangen werden onder meer opgegraven 

aan de Wooldstraat, de Wheme, achter de huizen aan de Bossesteeg, aan de Misterstraat en aan de 

Spoorstraat. Soms kon het tracé over de volle breedte een stuk worden gevolgd, soms was het vooral 

een schuine coupe (zoals aan de Wheme). De vondsten leidden steeds tot een bijgesteld model voor 

het verloop van de grachten in de kern van Winterswijk. Het meest recente model werd gepubliceerd in 

het onderzoeksrapport naar aanleiding van de opgraving aan de Bossesteeg.
575

 

6.2 Stand van kennis 

6.2.1 Inleiding 

Het heeft niet zoveel meerwaarde hier al die modellen te publiceren, omdat ze één ding gemee n 

hebben: het is een best guess op basis van op dat moment bekende feiten, maar steeds was het in 

hoge mate hypothetisch. De reconstructies hadden gemeen dat steeds getracht werd een rondlopend 

grachtsysteem ten opzichte van de dorpskern te positioneren.  

In dit rapport willen we alle bekende informatie eens op een rij zetten, zowel de historische data, 

interpretaties op basis van de historische verkavelingsstructuur als de veldwaarnemingen.  
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Figuur 91. Eerder, inmiddels achterhaald model van een 8-vormige omgrachting in het zuidelijk deel van het 

Winterswijkse centrum (bron: Schabbink 2011a).  
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Figuur 92. Uitsnede uit een kernreconstructie van Winterswijk, met de veronderstelde gracht om het Bossesteeg-

gebied (Schabbink 2019). 
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6.2.2 Historische vermeldingen 

In historische bronnen wordt een aantal keer een watergang als belending van een perceel genoemd. 

Dat geldt zowel voor de percelen aan de Bossesteeg, als percelen achter de Meddosestraat, als die 

nabij de Wooldstraat / Spoorstraat, als die aan de Wooldstraat, als die aan het Weurden. Soms is de 

aanduiding heel algemeen, soms is sprake van de stadt graeve en soms van de Borchgraven. We 

lopen ze alle vijf, één voor één, in bovenstaande volgorde, langs. Of het meerdere grachtsystemen 

waren of toch één systeem, is op basis van de historische bronnen alleen niet te bepalen.  

 

Figuur 93. Zicht in de Wooldstraat ter hoogte van de Spoorstraat, vroege 20e eeuw. We herkennen nog me erdere 

oude huizen met houten topgevels (bron: Jan Goorhuis).  

 

De eerstgenoemde lag achter de huizen langs de zuidzijde van de Bossesteeg; de naam verwijst naar 

de Voorstad, zoals dit gebied wel bekend stond. In 1618 mocht er nog een privaat boven gebouwd 

worden, terwijl in 1675 een zekere Henrick Costers deze nog moest schoonmaken. Het buurhuis van 

het huis met het privaat lag in 1625 nog met de achterzijde aan de Stadtgraven.
576

 

Een verder bekende ‘gracht’ is die achter de huizen langs de westzijde van de Misterstraat - Markt – 

Meddosestraat.
577

 Uit de omgeving van de Misterstraat, en wel ten westen ervan, stamt één vermelding 

van een graven, en wel uit 1534, ongeveer in het verlengde van de Bossesteeg.
578

 Ter hoogte van de 

doopsgezinde kerk liep ook een waterloop achter de huizen, parallel aan de straat. Hier is in 1655 

onomstotelijk sprake van den Burghgraven; een soortgelijke vermelding uit 1633 kunnen we niet 
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localiseren.
579

 Die Burghgraven is geen uitzondering. Op meerdere plekken tussen de Torenstraat en 

Meddosestraat 39 is sprake van vermeldingen van graften of graven. Hoe ver de stukjes watergang 

parallel aan de Meddosestraat achter de huizen lagen is niet bekend; uit het kadastraal minuutplan 

herkennen we meerdere gebogen lijnen die over het tracé van de vroegere watergang zouden kunnen 

hebben gelegen (zie § 6.2.3). Op basis van een waarneming ter hoogte van Meddosestraat 11 hebben 

we voor een bepaalde lijn gekozen, maar zeker is dat niet. Er zijn namelijk ook waarnemingen achter 

de Doopsgezinde Kerk, die verder van de Meddosestraat liggen.  ARC verrichtte een opgraving tussen 

de westelijke en de oostelijke lijn in de verkaveling, en het enige relevante wat daarbij werd 

aangesneden is een heel klein stukje van een brede, maar nieuwetijdse sloot langs de westelijke lijn.
580

 

Langs die lijn zocht Te Voortwis, zonder overigens argumenten te noemen, ook de gracht.
581

 Die 

datering maakt overigens een identificatie met de ‘graven’ uit de bronnen niet onmogelijk; de oudste 

vermelding van de graven achter de huizen aan de Meddosestraat dateert uit 1603; die van de haaks 

daarop staande graven nabij de Misterstraat uit 1534. Het bestaand van meerdere parallelle 

watergangen, waarvan eventueel één een gracht, is óók nog mogelijk.  

Keren we ons gezicht weer even naar het zuidoosten van het dorp. Ook achter de huizen aan de 

westzijde van de Wooldstraat, tot aan de Koestege (Spoorstraat), liep een graven. Te Voortwis uitte het 

vermoeden dat beide ter hoogte van de Wibra (Wooldstraat 14) met elkaar verbonden waren, maar 

daarover hebben we geen zekerheid.
582

 

Interessant is daar een belending van een perceel aan de oostzijde van de Wooldstraat. Het huidige 

huis Wooldstraat 49 zou op een erf liggen met een achterste begrenzing aan de Whemer graven. Ook 

daarvan weten we niet precies hoe ver achter het huis we deze graven moeten zoeken. Het kan het 

verlengde zijn van de aangesneden loop van de Wheme, maar ook de gereconstrueerde loop wat 

verder oostelijk. 

Misschien wel het best gedocumenteerd is een lange rechte watergang langs de Weurden, die op een 

manuscriptkaart uit 1694-1697 staat en die ertoe heeft geleid dat de oostzijde van het Weurden nog tot 

in de 19e eeuw onbebouwd is gebleven. 

In de 19e eeuw werden overal in Nederland, vermoedelijk op verzoek van provinciale overheden, 

leggers van waterlopen en wegen opgesteld. We kennen voorbeelden waar zelfs de kleinste 

watergangen en ‘graven’ in kaart zijn gebracht, zoals in Noord -Brabant.
583

 In Oost-Gelderland zijn die 

bronnen echter schaars. Er bestaat wel een legger van waterlopen van Winterswijk uit de jaren 1856 -

1858, maar die maakt uitsluitend melding van de grotere beken. Voor het dorp is alleen De Slink van 

belang: ontspringt bij Hardenhuis in ’t Dorpboer, loopt langs weidegrond de Morse, en Zonnenbrink op 

’t dorp. Waarbij komt één beek begint aan de brug in den grindweg achter Eelink, loopt door ’t goed 

Eelink, langs den Eelinkesch in de Morsse tot bij ’t dorp alwaar zij met bovengenoe mde vereenigd, 

loopt langs ’t dorp, onder de lange brug door, door weidelanden op Dravenhorst, vervolgens door Medo 

tot aan de Eibergsche grenzen in Zwolle . Het gaat hier om de Whemerbeek, zowel de hoofdtak vanaf 
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de Bataafseweg als een zijtak die kennelijk bij Eelink begon. Van kleinere watergangen in het dorp is in 

deze bron geen sprake.
584

 

Een interessante bron voor het traceren van informatie over de waterlopen in de dorpskern is wellicht 

nog een archief van de marke Dorp en Dorpboer. Deze marke droeg namelijk in 1861 de plicht tot het 

onderhoud van paden, wegen, sloten, waterleidingen, bruggen en duikers onder voorwaarden over aan 

het gemeentebestuur.
585

 Een markearchief als zodanig is echter niet bewaard gebleven; er bevindt zich 

wel een archief van de commissie tot ontbinding der marke van dorp & dorpbuurt en rechtsopvolgers in 

het archief van het gemeentebestuur. De archieven daarvan gaan echter niet terug tot vóór de vroege 

19e eeuw.
586

 

6.2.3 Historische verkavelingsstructuur 

Waterlopen 

Het kadastraal minuutplan van Winterswijk laat enkele verkavelingslijnen zien die, de context kennend, 

opvallend zijn (figuur 98). Dat geldt bijvoorbeeld voor een gebogen lijn tussen Wooldstraat en 

Spoorstraat, die in een vorige reconstructie beschouwd werd als een zuidelijke afsluiting van een 

omgrachting.  

Ook herkennen we een lange gebogen lijn in het beekdal van de Whemerbeek, parallel aan de 

aangetroffen relicten Wooldstraat 33 en Wheme en de gebogen watergang in de bouwput van de 

Whemeflat. 

Tot slot is de lange gebogen lijn achter de huispercelen aan de westzijde van Markt en Meddosestraat 

opvallend. Parallel daaraan loopt over veel kavels nog een tweede lijn, haaks op de lengterich ting van 

de diepe kavels. 

6.2.4 Veldwaarnemingen 

Inleiding 

De daadwerkelijke waarnemingen van gedempte watergangen in het veld is de aanleiding voor verder 

onderzoek geweest. Om niet vooruit te lopen op een interpretatie, spreken we hier over ‘watergangen’ 

en niet over ‘grachten’, zoals in de meeste onderzoeksverslagen. 

Lokale waarnemingen 

De vroegste op schrift gestelde waarnemingen in een archeologisch-historische context dateren uit 

1927, toen Stegeman zijn hiervoor geciteerde waarnemingen ter plaatse van Wooldstraat 29 en de 

Satinkplas op schrift stelde. 

Belangrijke latere waarnemingen zijn vooral op het conto van amateur-archeoloog Jan Goorhuis te 

schrijven. Verreweg de best gedocumenteerde waarneming is die ter plaatse van de huidige 

Whemeflat, waar een brede watergang vanuit het zuiden komend naar het noordoosten afbuigt. In de 

noordwestelijke oeverzone van de watergang waren meerdere (laat)middeleeuwse en nieuwetijdse 
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waterputten aanwezig. In de bedding stonden in een gebogen rij acht palen, op circa 50 cen timeter van 

elkaar, drie meter onder het huidige maaiveld. Daartussen werd aardewerk uit de periode 1375 -1450, 

bot en bouwmateriaal aangetroffen. Ten zuidoosten ervan lagen diverse liggende, houten balken, net 

boven de bodem van de watergang. In de laag tussen de bodem en het hout lagen rietresten en 

hetzelfde soort aardewerk als hierboven beschreven. Iets meer naar het noorden lag nog een palenrij. 

De watergang was circa 3,5 meter diep en was tot in het gele zand ingesneden of –gegraven. Aan de 

basis van de humeuze, zwarte vulling lag een laag (riet)veen. Ook elders in de put werden een 

soortgelijke opbouw alsmede houten palen aangetroffen. De suggestie van een laatmiddeleeuwse 

beschoeiing wordt geopperd.
587

 

Archeoloog Hulst deed in hetzelfde kader waarnemingen in Winterswijk. Hij benoemt onder meer de 

vorming van elzenbroekveen in het dal van de Whemerbeek rond het begin van de jaartelling, met 

onder meer ijzertijdaardewerk in humeuze lagen op de oever van het dal. Op het veen lag een geroerde 

donkere humeuze toplaag met vroegmiddeleeuws aardewerk, maar ook prehistorisch materiaal. Met dit 

materiaal is vermoedelijk een deel van het dal opgevuld. Verder was er een 1,50 meter dik 

laatmiddeleeuws ophogingspakket.
588

 

Goorhuis zag daarnaast ter hoogte van Misterstraat 10 in een uitgegraven put nog een doorsnede van 

een watergang.
589

 Ook parallel aan de Spoorstraat nam Goorhuis nog een watergang waar.  

Waarnemingen bij AMZ-onderzoek 
590

 

Graafwerkzaamheden in het park aan de zuidzijde van de oude begraafplaats aan  de Singelweg 

leidden in 2001 tot een waarneming van een beekloop. Doel was het reconstrueren van de 

Whemerbeek. Deze nieuwe beekloop is onderzocht. In de directe omgeving werd door de Vereniging 

Het Museum eerder al een stuk beekloop onderzocht. Daar werd verzanding aangetoond. In die loop 

stonden aangepunte houten palen. Het onderzoek uit 2001 gaf aanwijzingen voor een beekloop haaks 

op de gereconstrueerde, waarbij de beek minstens 12 meter breed geweest moet zijn. De beek maakte 

een knik, met een buitenbocht aan de dorpszijde. In die bocht had zich aangespoeld hout van es en 

hazelaar verzameld.
591
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Figuur 94. Profieltekening van de watergang, hier ‘gracht’ genoemd, aan de Wooldstraat (bron: RAAP).  

 

Aan de Burgemeester Bosmastraat werd in 2005 een opgraving uitgevoerd die inzicht gaf in de 

ondergrond van de tuinen achter de erven aan de Meddosestraat. Hieruit kwam naar voren dat er een 

veenpakket aanwezig was. Parallel aan de Burgemeester Bosmastraat werd een stuk van een brede 

sloot aangetroffen, die in een laatmiddeleeuws ophogingspakket was gesneden en derhalve jonger 

moet zijn.
592

 Een opgravingsput die ruim 25 meter vanaf de Meddosestraat naar achter stak liet de 

lagere ligging van het terrein achter de erven en de veenlaag ook al z ien.
593

 

In 2010 werden twee werkputten aangelegd op het perceel Wooldstraat 33. In de eerste werkput werd 

een watergang aangetroffen van zeker 20 meter breed. In een tweede werkput, 25 meter zuidelijker, 

werd de oostelijke begrenzing wel aangesneden. De bodem van de gracht lag op 3,5 meter onder het 

huidige maaiveld. De humeuze, gelaagde vulling bevatte weinig vondstmateriaal. Enig aardewerk was 

in de periode 10e/11e tot en met 13e eeuw te plaatsen. In de watergang stonden palen, waarvan er 

enkele gedateerd zijn en waaruit drie dateringen kwamen die wijzen op een kapdatum tussen najaar 

1185 en voorjaar 1186. Uit een kuil kwamen daarnaast stukken hout, mogelijk van een oude gebintpaal, 

uit het begin van de 16e eeuw.
594
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Figuur 95. Doorsnede door de watergang achter de Bossesteeg (foto: RAAP).  

Aan de Wheme werd in 2011 een inspectie uitgevoerd in een rioolsleuf. In die sleuf werd een 

watergang van ongeveer 12 meter breed scheef aangesneden. De opvulling bestond uit vrij schone, 

vettige, grijsblauwe leem. Onder het leempakket, van circa 30 – 60 cm dik, werden een donkere, 

houtskoolrijke laag en een blauwgrijze, zandige laag aangetroffen. Daaronder lagen diverse houten 

voorwerpen, zoals constructiehout (in de lengterichting) en natuurli jke boomstronken. De bodem van de 

watergang lag 60 cm onder het niveau met het hout, min of meer gelijk aan het bodemniveau van de 

watergang aan Wooldstraat 33. Deze watergang lag circa 15 meter oostelijk van de bovengenoemde uit 

Wooldstraat 33.
595
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Figuur 96. Profiel van een watergang aan de Wooldstraat (foto: Jan Goorhuis, Winterswijk).  

Eveneens in 2011 werden waarnemingen gedaan aan de Spoorstraat. Daarbij werd een waterloop 

aangetroffen, die als gracht is geïnterpreteerd. Uit de vulling kwam aardewerk uit de 15e-18e eeuw en 

bouwpuin uit de 17e-18e eeuw, alsmede een aantal planken en houten palen. De gracht kwam uit het 

noorden, parallel aan de Wooldstraat, en boog binnen de opgravingsput naar het zuidwesten af, bijna 

parallel aan de Spoorstraat. Daarnaast liep zuidelijk daarvan, dichter tegen de Spoorstraat, een 

smallere greppel. Haaks op die greppel stond een drietal greppels die door de gracht oversneden 

werden en daarom vermoedelijk van vóór de 15e eeuw dateren. Het hout uit de gracht is niet 

dendrochrologisch gedateerd.
596

 

Op Misterstraat 9 werd in 2013 opnieuw een watergang aangetroffen, evenals die aan de Kloksteeg 6 

meter breed en ongeveer 3 meter diep. Twee van de palen bleken in  1509 gekapt te zijn. Het oudste 

aardewerk uit deze gracht dateert uit de tweede helft van de 13e eeuw.
597
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Figuur 97. Beschreven locaties waar – al dan niet met succes – bij AMZ-onderzoek naar waterlopen is gezocht c.q. 

deze zijn aangetroffen. 

In hetzelfde jaar werden ook waarnemingen gedaan aan de Kloksteeg. Er werden waarnemingen 

gedaan in een rioolsleuf, en daarnaast werden 18 boringen gezet. Dit leidde echter tot de conclusie dat 

een watergang daar niet aanwezig was. 
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Figuur 98. Alle waarnemingen samengevat in één kaart, weergegeven op de gereconstrueerde aardkundige 

ondergrond. 

Vrijwel zeker dezelfde watergang als achter Misterstraat 9 werd ook hier aangetroffen, en moet dus 

tussen Misterstraat en Wooldstraat achter de huizen aan de Bossesteeg gelopen hebben. De 



 Mauritius aan de Whemerbeek. Een poging tot reconstructie van de kiemcel van de dorpskern van Winterswijk  

 

 

RAAP-rapport 4113 / versie 14-08-2020   [183] 

watergang was 6 meter breed en tot 3 meter diep onder het huidige maaiveld. In de watergang stonden 

schuin geplaatste palen, waarvan de kapdatum in de periode 1533 – 1558 moet hebben gelegen. In de 

bedding werden resten van een varken uit de 11e of 12e eeuw aangetroffen, wat meteen aangeeft dat 

de watergang toen al bestond.
598

 

6.2.5 Mogelijke en onmogelijke conclusies? 

Schabbink trekt in zijn recente verslaglegging van het archeologisch onderzoek aan de Bossesteeg 

enige conclusies over de reconstructie van de gracht om het gebied van de Bossesteeg (ook in relatie 

tot de tijnspost van de heren van Bredevoort aan de Misterstraat) en de brede watergang ten oosten 

van de Wooldstraat, die hij ook ‘gracht’ noemt. Wat dat laatste betreft: naar ons idee zijn d e 

verschillende watergangen in het gebied ten oosten van de Wooldstraat voormalige lopen van de 

Whemerbeek, die men met beschoeiing kennelijk al in de late 12e eeuw heeft proberen vast te leggen, 

mogelijk om erosie van het kerkelijk terrein te voorkomen. Opvallend is namelijk dat de waargenomen 

relicten bij de werkzaamheden Wooldstraat 33 en Wheme, de reconstructie op basis van de verkaveling 

en de waarnemingen in de bouwput Whemeflat allemaal wijzen op een S-vormig verloop van een 

watergang die met een buitenbocht ter hoogte van de Whemeflat de hogere gronden van kerkhof en hof 

kan hebben bedreigd. Deze situatie werd waarschijnlijk pas definitief opgelost met de aanleg van de 

vroegere vrijwel rechte watergang, zoals die op het kadastraal minuutplan uit 1832 staat en in de 20e 

eeuw deels is gedempt / overkluisd. De meandering van de Whemerbeek kan het gevolg zijn geweest 

van een hogere stroomsnelheid als gevolg van een groter wateraanbod door bovenstrooms 

plaatsvindende ontginningen.
599

 

Schabbink oppert nog de mogelijkheid van een watermolen en het daarvoor aanleggen van deze 

beekarm, maar het ontbreken daarvan in historische bronnen is voor zo’n belangrijk gebouw erg 

onwaarschijnlijk. Niet uit te sluiten valt dat er tegelijkertijd meerdere beekarmen hebben b estaan. Het 

veen in de arm onder de Whemeflat wijst op een fase van verlanding in een minder actieve fase. 

De reconstructie van een gracht rondom het gebied langs de Bossesteeg is een interessante. De 

waarnemingen waarover Stegeman in 1927 sprak nabij de Satinkplas kunnen op een rondlopend 

grachtverloop wijzen, evenals de gebogen vorm van het huizenblok tussen Bossesteeg en Markt / 

Wooldstraat. Tegelijk is het niet onmogelijk dat de slijkgronden en resten van een brug die Stegeman 

zag bij de bouw van Wooldstraat 29 en tegenover de Satinkplas, een uiterste westelijke bocht van de 

brede watergang, de mogelijke beek, geweest zijn. De beschoeiing waarover hij spreekt past zowel bij 

de gracht aan de Bossesteeg (waar deze in de vroege 16e eeuw gedateerd is, in een gracht uit de 11e 

of 12e eeuw) als de brede watergang langs de Wooldstraat (met hout uit de 12e eeuw), dus op basis 

daarvan alleen kunnen we geen conclusies trekken.  

Hoe verhoudt het patroon van waterlopen zich nu tot de gereconstrueerde middeleeuwse 

bezitsverhoudingen c.q. de ruimtelijke verdeling van de tijnsplichten? Zelfs nog zonder de brede 

watergangen ten oosten van de Wooldstraat, waarvan we de mogelijkheid openhouden dat het om (al 

dan niet vergraven) beeklopen en dus niet om omgrachtingen gaat, z ijn er aanwijzingen voor grachten 

bij zowel het kerkelijk tijnsgebied als het gebied met Mauritiustijnsen. De daadwerkelijk archeologisch 

onderzochte delen liggen uitsluitend in het kerkelijk tijnsgebied, met, zoals Schabbink al aangeeft, ook 

nog een Bredevoorts tijnsperceel. Dat is niet in tegenspraak met de mogelijkheid dat daar Starkerode 
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en in een latere fase wellicht de Wheme gezocht moet worden (zie § 4.4). Gezien de situering van het 

perceel, op wat hogere gronden en niet in het beekdal, en de aanduiding als curtis, is aannemelijk dat 

het hier niet gaat om een kasteel, maar om een (potentieel omgrachte), al dan niet versterkte boerderij.  

De naam Stadgraven heeft de gracht vermoedelijk pas gekregen lang na het verdwijnen van 

Starkerode, toen reeds sprake was van een nederzetting die als Voorstad werd aangeduid.  Interessant 

is ook dat de gebogen vorm van de reconstructie van Schabbink in het noordwesten min of meer langs 

het St Mauritius-areaal schuurt. Een gracht rond de ene hof over het domein van de andere hof is niet 

heel aannemelijk, maar het past hier nét.  

Tegelijk duikt er een watergang op langs de huiskavels aan de Markt en Meddosestraat, die in enkele 

vermeldingen als Borghgraven of een spellingsvariant daarop wordt aangeduid. Die watergang loopt 

grotendeels langs een gebied waarvan het tijnsrecht aan St Mauritius toebehoorde. Nog even los van 

het feit dat we daarvan geen (archeologische) dateringen kennen, ligt een relatie met het gebied van St 

Mauritius wel voor de hand. Daarbij kunnen we denken aan een gracht die een groter areaal van de hof 

omgaf, maar ook een gracht rond een gebied dat min of meer werd ‘bestemd’ voor uitgifte in tijns. In 

het eerste geval is een datering in de volle middeleeuwen aannemelijk, in het tweede een 

laatmiddeleeuwse. De naam lijkt naar een burcht te verwijzen, maar die is hier niet te verwachten. Over 

de herkomst van die naam tasten we in het duister.  

Toch wringt het idee van een gracht door de hogere gronden van Winterswijk nog. In het volgende 

hoofdstuk pakken we alle gegevens bij elkaar en kijken we er nog eens kritisch naar. 
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7 Synthese en conclusies 

7.1 Domeincentrum, vroege bewoning en een dorp 

Op basis van het voorgaande onderzoek kunnen we concluderen, dat zich ter plaatse van het 

noordelijke deel van het huidige centrum van Winterswijk een omvangrijk domeincentrum van het St. 

Mauritiusstift in Münster heeft bevonden. Daarvan lijken de hofgebouwen – althans in hun 15e-eeuwse 

hoedanigheid – ten oosten van de kerk te hebben gestaan. De hof dateert met zekerheid uit of van vóór 

de late 11e of vroege 12e eeuw. Onzeker is, of de hof te Winterswijk door de bisschop van Münster of 

door de heren van Steinfurt aan het St. Mauritiusstift is geschonken. Het is mogelijk dat de hof voordien 

reeds aan de bisschop van Münster toebehoorde en uit zijn domein is afgesplitst om aan het p as 

gevormde stift te kunnen worden geschonken. Omdat de bisschop echter maar weinig eigen bezittingen 

in de regio had, is een relatie met de heren van Steinfurt ook niet onwaarschijnlijk.  

Uit de directe omgeving van de kerk zijn materiaalvondsten vanaf de 8e eeuw bekend, die wijzen op 

bewoning.
600

 Uit de hiernavolgende oudste bronnen blijkt dat de omgeving van de hof in de kern van 

het dorp in ieder geval in de 12e eeuw werd aangeduid als Winethereswik, de woonplaats of 

toevluchtsoord van de persoon met de naam Winidheri. Is het dan niet goed mogelijk dat we de 

woonplaats van deze Winidheri dan ook in de omgeving van de kerk moeten zoeken, en was dit wellicht 

de voorganger van de hof als – tenminste in de volle en late middeleeuwen - voornaamste boerderij 

van het dorp? 

Het erf van de hof lag in de 15e eeuw aan de Ratumsestraat nabij de Whemerbeek, vermoedelijk aan 

de zuidzijde van de weg, direct naast het kerkhof. Wellicht lag de volmiddeleeuwse voorganger van 

deze hof hoger in het landschap, verder naar het (noord?)westen, maar waar precies weten we niet.  

De kerk van Winterswijk lijkt een bisschoppelijke stichting, mogelijk uit de volle middeleeuwen.  Het is 

daar opmerkelijk dat de datering van de palen in de vermoedelijke bedding van de beschoeide 

Whemerbeek (1185/1186) in dezelfde periode valt als de instelling van het aartsdiaconaat in 1193. De 

zich verplaatsende Whemerbeek was mogelijk een bedreiging voor de kerkelijke sacrale ruimte, de 

reden waarom men de beek op zijn plek wilde houden. Een relatie van die werkzaamheden met de kort 

daarna plaatsvindende bevordering tot aartsdiaconale kerk is goed mogelijk. 

Zeker vanaf de late 15e eeuw moet de hof te Winterswijk op zijn retour zijn geweest. Er ontwikkelde 

zich vóór 1500 een groot dorp, deels op hofgrond en deels op kerkelijke grond, waarvan door de 

overgeleverde documentatie van ‘erkenningstijns’-betalingen we de ligging hebben kunnen traceren. 

Langs de Meddosestraat bestaan er aanwijzingen voor lintbewoning die in de 12e eeuw begint. Gezien 

de tijnsplicht voor die percelen lijkt er een relatie tussen deze (vroege lint) bebouwing en de hof 

geweest te zijn. 

In de eeuwen daarna moet het dorp zich steeds verder hebben uitgekristalliseerd , met een geleidelijke 

uitbreiding langs de uitvalswegen en een ‘nieuwbouwproject’ aan de Nieuwstraat. De bouw van 

spiekers op de vermoedelijke ‘sacrale ruimte’ rond de kerk vanaf in ieder geval de eerste helft van de 

16e eeuw, maar waarschijnlijk al één of twee eeuwen eerder, past in dit beeld  van verdere verdichting 

en dorpsvorming. 
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Figuur 99. Globale reconstructie van de kern van Winterswijk in de laatste fase van de late middeleeuwen/16e eeuw.  



 

 

 

7.2 Starkerode en de Wheme 

Los van deze ontwikkeling staat het ontstaan van Starkerode en de mogelijke plek van de Wheme. Op 

basis van de nu beschikbare gegevens veronderstellen we, dat de Stadgraven achter de Bossesteeg de 

curtis Starkerode omgeven kán hebben. In de gracht zijn de resten van een varken uit de 11e of 12e 

eeuw aangetroffen. In de 16e eeuw moet de beschoeiing van de gracht zijn aangepakt, en nog in de 

17e eeuw werd deze opengehouden. Een verloop van de oorspronkelijke gracht achter de Bossesteeg 

richting Satinkplas, via Wooldstraat (waar enkele waarnemingen zijn gedaan) en Misterstraat terug naar 

de Bossesteeg, zoals Schabbink veronderstelt, is mogelijk.  Als hier inderdaad een omgrachting heeft 

gelegen die Starkerode omgaf, kan dit terrein – waarvan tijnsen aan de kerk betaald werden – dan niet 

tot ver in de 16e eeuw de plek van de Wheme, het huis van de pastoor, geweest zijn? De deels 

opgegraven huizenrij met een opmerkelijk lage ouderdom (18e eeuw) in zowel de archeologische als 

historische bronnen, maar met een archeologisch aantoonbare eerdere bewoning, zou daarop kunnen 

wijzen.  

 

Figuur 100. De Whemersteeg in zijn huidige hoedanigheid (foto: RAAP, 10 juli 2020).  

Er zijn echter ook argumenten tégen te verzinnen. Als dat de plek van de Wheme was, kan dat niet de 

‘oorspronkelijke’ zijn als ook Starkerode daar gestaan heeft, omdat er ten tijde van Starkerode ook al 

wel een Wheme zal zijn geweest. Het verloop van de Pastoors Lijkweg via de huidige Whemersteeg is 

dan bovendien wel opvallend, aangezien dat zou pleiten voor een huis aan het oostelijke uiteinde van 

dit pad – maar dan zit je in het beekdal. Belendingen uit laat-16e-eeuwse bronnen wijzen echter wel op 
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een Weemhof direct tegen het beekdal aan, aan het oosteinde van de Wemersteeg. Bovendien 

ontbreken bewijzen voor een rondlopende omgrachting bij de Bossesteeg. In dat geval kan Starkerode 

ook niet-omgracht zijn geweest. Er zijn immers geen vermeldingen van een omgrachting rond 

Starkerode. 

7.3 De waterlopen van Winterswijk 

7.3.1 Problematiek 

De hele problematiek van grachten en beken rond Winterswijk blijft, ook met de uitkomsten van het 

historisch onderzoek, een lastige. We moeten rekening houden met een deels (half -?)natuurlijke 

oorsprong van de beeklopen ten oosten van de Wooldstraat. De watergangen westelijk daarvan mo eten 

in ieder geval gegraven zijn, iets waarop ook de historische aanduiding graven wijst. Uit alle 

verzamelde vermeldingen en waarnemingen is echter nog op geen enkele plek duidelijk een rondlopend 

systeem te ontdekken. Daar zit direct ook een probleem. Vaak gaat het om watergangen parallel aan 

straten, haaks op de smalle achtererven. In theorie kan het gaan om een voormalige omgrachting van 

Starkerode (en/of de hof?), maar aangezien we geen duidelijke vermeldingen van dat gebouw mét 

grachten hebben, is dat niet onomstotelijk vast te stellen. Een aanwijzing die wel in die richting gaat is 

de datering van één van de lopen in de 11e of 12e eeuw 
601

, dus in de vroegste fase van de 

dorpsvorming. De benamingen van die oude lopen, Stadtgraven en Borghgraven, zijn niet zonder twijfel 

aan de beide potentieel omgrachte terreinen te koppelen.  

7.3.2 Alternatieve theorie 

Bovenstaande problematiek brengt ons op een volledig ander beeld van de ‘grachten’ in Winterswijk. 

We zagen al dat we bij de Whemerbeek met een vanouds belangrijk beeksysteem te maken hebben. 

De (al dan niet vergraven) loop bij de Wooldstraat was meer dan 20 meter breed. Tegelijk hebben we 

aan de westzijde, achter de Meddosestraat, aanwijzingen dat het terrein daar op korte afstand achter 

de huizen vrij snel afliep naar een veengebied. Uit vermeldingen van een graven achter de huizen van 

de Meddosestraat en een waargenomen nieuwetijdse brede sloot in diezelfde zone weten we, dat de 

laagte actief ontwaterd werd. Tegelijk hebben we nog geen enkele aanwijzing dat e r een rondlopend 

grachtsysteem aanwezig is.
602

 Verlaten we de gedachtengang van grachten, dan doet zich een andere 

mogelijkheid voor. In de volle middeleeuwen werd de dekzandrug waarop de kerk en waarschijnlijk ook 

de hof stonden naar alle waarschijnlijkheid bedreigd door de actief meanderende Whemerbeek 
603

, 

wellicht door een toegenomen sedimentlast als gevolg van ontginningen of ontbossingen waarvan we 

weten dat die inderdaad in de volle middeleeuwen in volle gang waren.
604

 In de jaren 1185/1186 werd 

er hout gekapt en werden de palen in de bedding geplaatst, wellicht om als beschoeiing te dienen. 

Daardoor kon de beek zich niet verder richting Wooldstraat en kerk verleggen. In diezelfde periode 

werd de westzijde van de Meddosestraat al bewoond.  
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 Schabbink vermoedt dit in zijn laatste studie wel (Schabbink 2019), maar de bewijzen zijn zwak. Waarnemingen aan de 
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 De Whemerbeek maakte al sinds het vroege Holoceen onderdeel uit van het systeem van de Vosseveldsbeek. Tussen de 
IJzertijd en de Middeleeuwen vond hier een snelle opslibbing plaats, wellicht als gevolg van ontginningen bovenstrooms waardo or 
er sediment vrijkwam (Van de Westeringh 1984; correctie Maarten van den Bosch). 
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Figuur 101. Grove visualisering van de nieuwe hypothese: om de erosie van het kerkhof door de Whemerbeek te 

stoppen (rode cirkel), werd een bypass naar het lage gebied ten westen van het dorp ten zuiden van de 

Bossesteeg langs gegraven. Later werd die verlengd parallel aan de Meddosestraat naar het noorden (ondergrond: 

Topografisch-Militaire Kaart, ca 1843-1845). 

Achter de huizen was men bezig het benutte areaal te verlengen, het veen in. Tegelijk heeft men 

wellicht achter de Bossesteeg langs een watergang aangelegd om het teveel aan water uit de 

Whemerbeek om de hoge rug van de kern te leiden, naar het lage gebied aan de westzijde. De datering 

in de 11e of 12e eeuw van de Stadtgraven op basis van C14-datering van een aangetroffen varken 

wijst daarop. De vulling met zand wordt verklaard als een aarden wal die de watergang in is geduwd; 

beeksediment kan dit niet zijn.
605

 Ten westen van de Misterstraat kwam deze volmiddeleeuwse afvoer 

langs de Weverinckkamp op de venige laagte uit, en diende daarmee als overlaat of bypass. 
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Geleidelijk nam de hoeveelheid water in de late middeleeuwen mogelijk af en de behoefte aan 

cultuurland toe, waardoor het venige gebied als cultuurland in gebruik kon worden genomen en er 

ophogingspakketten ontstonden. In de 16e eeuw waren er kennelijk nieuwe ingrepen noodzakelijk, 

wellicht als gevolg van een grotere hoeveelheid water vanaf de plateaus  of ingrepen aan het 

beeksysteem bovenstrooms. Daartoe werd enerzijds de Stadtgraven van (nieuwe) beschoeiing 

voorzien, anderzijds langs de huidige Burgemeester Bosmastraat nu ook door het veengebied een 

nieuwe sloot aangelegd die in het ophogingspakket en de veenlaag werd ingegraven  en het water ten 

westen van het dorp sneller kon afleiden. Wellicht is deze ingreep vergelijkbaar met de Losbeek die in 

de 17e eeuw bij Plekenpol lag om hoge wateraanvoer van de Aaltense Slinge te kunnen afleiden. Van 

de Westeringh trok een conclusie dat de Whemerbeek in de late 16e – vroege 17e eeuw van het 

Slingesysteem werd afgekoppeld door de Oude Groenlose Slinge te ‘onthoofden’, maar geologen 

betwijfelen dat.
606

 De NAP-hoogtes van de bodems van de opgegraven waterlopen maken in ieder 

geval een afwatering in noordelijke richting mogelijk.  Door een beperkte bekading kon de Slinge 

trouwens tot ver in de 20e eeuw nog op natuurlijke wijze lossen op de Whemerbeek via een laag 

tussengelegen gebied. 

Deze theorie klinkt nog vrij plausibel. Toch zijn er enkele kanttekeningen denkbaar. Waar wijst de 16e -

eeuwse term Borchgraven voor een watergang nabij de huidige Torenstraat op, en wat zijn de 

waarnemingen van Stegeman? In dat laatste geval is wel iets te bedenken: heeft hij wellicht de plek 

gezien waar de verbinding tussen de Stadtgraven en de Whemerbeek was, en de brug in de 

Wooldstraat over die waterloop heen? Als er recent op Wooldstraat 25 en Wooldstraat 33 delen van de 

Whemerbeek waargenomen zijn, is het natuurlijk niet gek dat Stegeman ze op Wooldstraat 29 ook zag.  

De vraag is alleen: hoe ver naar achter op het perceel werd zijn waarneming gedaan? Hij zegt daar  

alleen: Eenigen tastbaren steun vindt dit vermoeden in het feit, dat bij het leggen der fundamenten voor 

het huis der familie Willink (thans manufacturenmagazijn J.G. Gossink) sporen van een oude brug en 

gedempte grachten aangetroffen zijn (…).
607

 

7.4 Winterswijk als deel van een geheel 

7.4.1 Ontwikkeling tot dorp 

Uit voorgaand onderzoek blijkt, dat het merendeel van de vroegere hoven van het Mauritiusstift in het 

huidige landelijk gebied ligt, en dat er – althans met zekerheid - maar enkele hoven tot een dorp 

uitgroeiden. Enniger, Walstedde en Ochtrup zijn de duidelijkste voorbeelden; over Binsheim en 

Bliersheim weten we iets minder. Kernvorming was vooral het geval op die plekken waar er óf een kerk 

gebouwd werd bij een hof op initiatief van de hofheer (en er dus een directe relatie tussen de hof en 

‘zijn’ kerk was), of er dichtbij een kerk aanwezig was in een verband dat niet direct met de hof van het 

Mauritiusstift samenhangt (zoals in Winterswijk, waar het stift nooit over de kerk beschikte) .  

Relevant is dat ook bij landelijke hoven de dorpskern waar de hof vlakbij lag, uit een hof van een 

andere institutie voortgekomen kon zijn: twee hoven op geringe afstand, één groeide tot dorp uit, de 

ander niet. Een kenmerk van de Oost-Nederlandse en Westfaalse domeinen of villikationen was 

immers, dat ze verspreid en door elkaar konden voorkomen. Uit enkele hoven kwamen omgrachte 

edelmanshuizen voort, een enkele is als relatief eenvoudig vakwerkhuis met een omgrachting blijven 
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bestaan. Of die omgrachting terugreikt tot in de late middeleeuwen is niet met zekerheid te zeggen. 

Een wijde omgrachting zoals oorspronkelijk in Winterswijk werd vermoed, is nergens als zodanig 

geïdentificeerd. We moeten ons daarbij ook realiseren dat de inrichting van de hoeven geheel naar het 

gebruik en de aard van het betreffende landschap geweest zal zijn. Er was zeker geen sprake van een 

‘ontwerpblauwdruk van Mauritiushoven’.  

Opvallend is het grote aantal hoven waarvan een familienaam Schulze … of Meyer zu … nog bestaat. 

Kennelijk is de functie op veel plekken vastgelegd in familienamen, wat overigens in Winterswijk 

oorspronkelijk ook zo was. De vervanging van de schulte door de ambtman en de opkomst van de 

specifiek Bredevoortse klasse van tegederscholten hebben dit fenomeen mogelijk verdrongen.
608

 Wel 

bleef de familienaam gehandhaafd via de vroegere hof te Ratum (Scholtenhuis, aan de Ratumseweg), 

de hoofdhof van het stift Vreden, waar in de 18e eeuw nog sprake was van de familie Scholten of 

Schulten en zelfs in 1776 nog van de familienaam Scholte van Ratum.
609

 In Miste verdween de 

Bredevoortse hof, en werd pas onlangs door analyse van luchtfoto’s die tijdens de droge zomer van 

2019 gemaakt werden, teruggevonden. Mogelijk gaat het om een omgrachte motte.
610

 Een familienaam 

Scholte van Miste is niet bekend. De familienaam Scholten komt vanaf de 17e eeuw ononderbroken 

voor in de Winterswijkse doop-, trouw- en begraafregisters. Het is niet bekend of deze personen 

afstammen van de scholten van Winterswijk, van Ratum of van een andere scholte.  

Naar de reden waarom Winterswijk nooit van een dorp tot een stad is uitgegroeid, is het gissen. Te 

denken valt in de eerste plaats aan een focus van degene die de stadsrechtverlening zouden hebben 

kunnen doen, de graven van Lohn en later de heren van Bredevoort, op hun eigen stadjes St adtlohn en 

Bredevoort. Daarnaast zal Winterswijk, gezien de zeer kleine markt, voor de handel als marktplaats 

weinig betekend hebben. Stimulering daarvan door bijvoorbeeld tolheffing was alleen zinvol als er geen 

mogelijkheid was om de tol te omzeilen. Er ging weliswaar een landroute door Winterswijk, maar over 

het water was er geen duidelijke vaarverbinding zoals bij andere stadjes aan Oude IJssel of Berkel.  

Winterswijk kon over het water dus omzeild worden.  

7.4.2 De domeinen van het Mauritiusstift in breder perspectief 

In hoofdstuk 2 hebben we aandacht besteed aan de algemene ontwikkeling van hoven en de 

verschillen tussen de hoven vanuit zuidelijke invloedssferen (Frankrijk, België, Luxemburg) en die 

vanuit oostelijke invloedssferen (Duitsland). Weliswaar gaat die inleiding vooral over de 

vroegmiddeleeuwse context, maar kunnen we nu iets zeggen over hoe de vroegste fase van de 

Mauritiusdomeinen, voor zover bekend, zich tot deze vanaf de Karolingische tijd gegroeide fenomenen 

verhoudt? 

Een belangrijke overeenkomst is de verspreide ligging van de hoeven binnen domeinen. Er was onder 

de hof te Winterswijk geen sprake van één aaneengesloten areaal, maar van een zeer versnipperd 

beeld van enkele hoeveclusters en een – althans in later eeuwen – zeer versnipperd bezit dat direct 

onder de hof hoorde. Wel is er in de kern van Winterswijk een duidelijke concentratie aan te wijzen. 

Verder was het geheel aan domeinen van het Mauritiusstift door haar oorsprong, door schenking, zeer 

verspreid gelegen over het Münsterland en oostelijk Nederland.  
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Alhoewel er sprake was van een duidelijke Villikationsstruktur mogen we van klassieke domeinen niet 

spreken. Al in de 12e eeuw was er sprake van een combinatie van geldbetalingen en afdrachten in 

natura, een duidelijke mengvorm voor. Ook de geringe grootte van de domeinen past binnen het 

‘oostelijke systeem’, met vooral uitspringers naar beneden (geen hoeven), maar ook naar boven (meer 

dan 10 hoeven, overigens wel verspreid gelegen).  

Bij de Mauritiusdomeinen hebben we beperkte aanwijzingen dat de horigen een bepaalde periode per 

jaar op de hof moesten werken, bijvoorbeeld de Provestinchof 
611

 en voor de hof in Winterswijk.
612

 

Bösterling-Röttgermann gaat er vanuit dat die verplichting tot diensten op de hof er wel waren, maar 

dat het niet precies was vastgelegd.
613

 Op de hof van het stift Überwasser in Neede was dat wel het 

geval. Het wijst deels op een beperkte uitkristallisering van het domaniaal systeem binnen het 

Mauritiusstift. 

We zagen eerder al dat bepalende factoren voor de domaniale structuren de bodemvruchtbaarheid ter 

plaatse, de afstand van het domein tot de abdij en de ligging in ‘Frankisch’ danwel ‘Saksisch’ gebied 

waren. Uit de analyse kwam naar voren dat de meeste domeinen van het Mauritiusstift in 

kampenlandschappen lagen, aan kleinere kampen of aan essen, vaak dicht bij een beek – een klassiek 

voorbeeld waar je de oudste, vroegmiddeleeuwse nederzettingen in dergelijke landschappen zou 

verwachten (zie ook § 2.4).
614

 Een enkel domein lag aan een grotere rivier, zoals Binsheim en 

Friemersheim. Er is bij de domeinen van het Mauritiusstift geen heel duidelijke relatie tussen de 

afstand tot het stift en de omvang en uitkristallisering van het domein: de grotere domeinen 

Lenzinghausen en Winterswijk lagen juist relatief ver weg. De hoven in de subtop (Enniger, Esking, 

Flamschen, Senden en Asbeck) lagen juist wel (veel) dichter bij Münster, maar dat gold zeker ook voor 

een aantal kleinere. Enkele andere ver weg gelegen domeinen behoren, in tegenstelling tot 

Lenzinghausen en Winterswijk, juist ook tot de kleinere (Binsheim, Friemersheim, wellicht ook Linthorst 

en Suene). Er is dus geen heel duidelijke relatie tussen afstand en omvang, zonder overigens een 

statistische analyse hierop los gelaten te hebben.   
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Overzicht van figuren, tabellen, bijlagen en 

appendices 

Figuren: 

Figuur 1. Het onderzochte gebied: de dorpskern van Winterswijk, met centraal de Markt met de Jacobskerk 

(blauwe cirkel). 16 

Figuur 2. Het zuidwestelijke deel van het dorp Winterswijk in de late 20e eeuw. Zicht vanaf de Jacobskerk op 

de rooms-katholieke Jacobuskerk aan de Misterstraat. Op de voorgrond is nog net het dak van de 

doopsgezinde kerk zichtbaar (foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort). 18 

Figuur 3. Luchtfoto van het centrum van Winterswijk, vanuit het zuidwesten, 1920-1940. In de cirkel zien we de 

Jacobskerk, met op de voorgrond de Misterstraat met de katholieke kerk (bron: Collectie 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie). 19 

Figuur 4. Bekenkaart van Winterswijk, met centraal daarin, groen omcirkeld, de Whemerbeek en 

Vosseveldsebeek (Neefjes & Willemse 2009: 17). 32 

Figuur 5. De Whemerbeek nabij de dorpskern van Winterswijk. Vóór de Jacobskerk zien we de karakteristieke 

bebouwing van de Nieuwstraat (foto: RAAP, 10 juli 2020). 33 

Figuur 6. Reconstructie van de ondergrond van de kern van Winterswijk (bewerking naar: Neefjes & Willemse, 

2009). 34 

Figuur 7. De kleine nederzetting rond de immuniteit van St. Mauritz ten oosten van de binnenstad van 

Münster. De grachten van het vroegere complex waren toen nog aanwezig. (bron: Grundriss der 

Provinzial-Hauptstadt Münster nebst deren Umgebung, Manger – 1839). 38 

Figuur 8. De oude dekenij van het Mauritiusstift (foto: Jan Goorhuis). 39 

Figuur 9. Afbeelding van de stiftskerk met bijgebouwen in Münster, 1853. Getekend door J.F. Lange, 

vervaardigd door Johan Poppel, druk en uitgave G.G. Lange, Darmstadt (bron: Stadtarchiv Münster, 

Sammlung Ansichten Nr. 296). 40 

Figuur 10. De burcht van Steinfurt tussen 1857 en 1883, lithografie door Heinrich Deiters, Friedrich Albert en 

Alexander Duncker (bron: Wikimedia Commons). 41 

Figuur 11. De Paulusdom in Münster, zetel van de bisschop van Münster. Links op de achtergrond zien we de 

middeleeuwse toren van de Überwasserkerk, behorend bij het stift dat de hof in Neede bezat (bron: 

Wikimedia Commons). 42 

Figuur 12. Huisplattegrond van de boerderij in Hamm, lengte bijna 35 meter (bron: Speckmann 2010). 46 

Figuur 13. De twee op elkaar volgende huisplattegronden van Eelink, gemeente Winterswijk (bron: Pronk 

2007). 47 

Figuur 14. Impressie van landschap en bebouwing daarin van een vergelijkbaar erf met bootvormige huizen in 

Ede (tekening: Paul Becx). De ruimtelijke situatie in Winterswijk was in die zin anders, dat er in de 

nabijheid van de hof in de 12e eeuw al meer bebouwing moet zijn geweest (lintbebouwing langs de 

Meddosestraat, Jacobskerk). 48 

Figuur 15. Inkomsten uit de verschillende domeinen van het Mauritiusstift, met boven het midden de Curia 

Winterswijc, gevolgd door de onderhorige hoeven, 1521 (Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, 

Findbuch St. Mauritzstift te Münster (Akten), inventarisnr. 2, d.d. 1521). 49 

Figuur 16. De Ratumsestraat, richting de Markt. Op de voorgrond lag vroeger de Whemerbeek met de 

Scholtenbrug (foto: RAAP, 10 juli 2020). 58 
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Figuur 17. In rode cirkel: zone waarin de hof naar alle waarschijnlijkheid gezocht moet worden; de ondergrond 

is het bewerkte kadastraal minuutplan uit 1832. In de tekst fileren we dit gebied en gaan we op zoek 

naar de meest logische optie. 60 

Figuur 18. Het pand met de zwartgeschilderde gevel is het vroegere K 415, geheel rechts nog een stukje van 

K 416 (foto: RAAP, 10 juli 2020). 62 

Figuur 19. Vermoedelijke locatie van de hof, op een ondergrond van het gevectoriseerde kadastraal 

minuutplan, 1832 (HisGIS Gelderland). Zie figuur 34 voor de legenda. 64 

Figuur 20. De gevelrand rechts en de rooilijn van het steegje vóór het rode pannendak op de achtergrond 

geven nog het verloop van de vroegere voerweg van/naar de schultenhof aan (foto: RAAP). 65 

Figuur 21. Het oostelijk deel van het oude kerkhof, met op de achtergrond de huizen langs de Ratumsestraat, 

en rechts de panden tussen kerkhof en ‘voerweg van de Schultenhof af’ (foto: RAAP, 10 juli 2020). 66 

Figuur 22. Wooldstraat, omstreeks 1901 (bron: oudwinterswijk.nl). 69 

Figuur 23. De Bossesteeg, 1963 (bron: oudwinterswijk.nl). 69 

Figuur 24. Het gebied met kerkelijke tijnsen aan de Wooldstraat (foto: RAAP, 10 juli 2020). 70 

Figuur 25. Het stadje Bredevoort met zijn kasteel, 1561-1562, op de stadsplattegrond van Jacob van 

Deventer. Op deze kaart is naast de stad zelf ook het omliggende platteland met bebouwing en 

landgebruik (bruin = akker, groen = grasland, gestippeld = opgaand groen) gedetailleerd 

weergegeven. 71 

Figuur 26. Geografische verdeling van de tijnsplicht in Winterswijk, op basis van het digitale huizenregister van 

Te Voortwis (Te Voortwis 2015). 72 

Figuur 27. Iets links boven het midden de trechtervormige Scholtenenk op het kadastraal minuutplan, 1832, 

blauw omlijnd. De begrenzingen links en boven zijn respectievelijk de huidige Vredensestraat en 

Vredenseweg. De zuidelijke begrenzing is de Verlengde Ratumsestraat – Kloetenseweg. 73 

Figuur 28. Grove indicatie van de ligging van percelen, die in de lijst van 1596 genoemd worden. Soms is de 

plek niet exact bekend, maar alleen de ligging in een bepaald gebied. Sommige locaties ontbreken 

nog. Het is daarom een eerste ‘oefening’ tot plaatsing van de hoflanderijen (ondergrond: 

grondgebruik 1832 / HisGIS Gelderland). Zie figuur 34 voor de legenda. 76 

Figuur 29. Erve Eeltink in Miste (foto: Jan Kuenen). 84 

Figuur 30. Situering van de hoflanderijen (rood) en hoeven (blauw) van het Mauritiusstift in en rond 

Winterswijk. 85 

Figuur 31. Willem Ripperda (1600-1669), eigenaar van de boerderijen die eens onder de hof hoorden (bron: 

Rijksmuseum, Amsterdam, gravure door Mattheus Borrekens en Anselm van Hulle). 86 

Figuur 32. Erve Hinkamp in Miste (foto: Jan Kuenen). 87 

Figuur 33. Erve Kreijl in Miste (foto: Jan Kuenen). 94 

Figuur 34. De geïdentificeerde horige boerderijen van Mauritius in Winterswijk, met hun toebehorende 

landerijen in 1832. Omdat op eigenaar in 1832 is geselecteerd, kan het zo zijn dat sommige clusters 

zelfstandige bedrijven vormden die eertijds niet aan Mauritius toebehoorden, zoals het bedrijf ten 

noordoosten van Samberg (bron: HisGIS Gelderland). 95 

Figuur 35. De boerderij Groot Nijhof in de buurtschap Woolde, nu gemeente Hengelo. De boerderij, eertijds de 

Curtis Walde, maakt nu deel uit van landgoed Twickel (foto: Landgoed Twickel). 97 

Figuur 36. De oude boerderij Almsick is bewaard gebleven, ondanks de nieuwbouw van een woonhuis 

ernaast. De kap is net gerestaureerd. De naam van een vroegere schulte is boven de voordeur nog 

te vinden (foto: RAAP, 11 juni 2020). 98 

Figuur 37. Het resterende bedrijfsgebouw van Haus Asbeck (foto: RAAP, 11 juni 2020). 99 
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Figuur 38. Ook Beier of Baier kent nog een oude spieker. Het woongedeelte van de oude boerderij staat leeg 

(foto: RAAP, 11 juni 2020). 100 

Figuur 39. Het Schloss Havixbeck, mogelijk ontstaan op een oude hoofdhof van St. Mauritius (foto: RAAP, 11 

juni 2020). 101 

Figuur 40. Haus Havixbeck vanuit de lucht (bron: Wikimedia Commons). 102 

Figuur 41. Schulze Esking kent nog altijd een imponerend en gaaf erf met bebouwing uit de 19e eeuw (foto: 

RAAP, 11 juni 2020). 103 

Figuur 42. Grenzen van de vroegere Gemeinde Beerlage, met daarbinnen de schultenhoven Esking (hier 

Osthof) en Drenhoven/Temming (in rode cirkels) (bron: Topographische Karte der Kreise des 

Regierungs-Bezirks Muenster, Blatt 05 – Kreis Coesfeld, 1847). 104 

Figuur 43. Het erf van Schulze Temming, met een opvallende klokkentoren (foto: RAAP, 11 juni 2020). 106 

Figuur 44. Het huidige erf Meyer zu Lenzinghausen (foto: RAAP, 11 juni 2020). 107 

Figuur 45. Huis Köningsbrück, gelegen om een dubbel omgracht terrein (foto: RAAP, 11 juni 2020). 108 

Figuur 46. De boerderij Schulze Rahring is nog in agrarisch bedrijf (foto: RAAP, 11 juni 2020). 109 

Figuur 47. Het huidige Haus Wiek dateert uit de 17e eeuw en lijkt ontstaan te zijn uit een oude spijker (foto: 

RAAP, 11 juni 2020). 110 

Figuur 48. De boerderij Schulze Bövingloh, met fraaie spieker (voorgrond) en woonhuis met trapgevel (rechts) 

(foto: RAAP, 11 juni 2020). 112 

Figuur 49. Het huis met beide bedrijfsgebouwen op het boerenerf van Schulze Düllo (foto: RAAP, 11 juni 

2020). 113 

Figuur 50. Haus Enniger met daarachter de Mauritiuskirche (bron: Wikimedia Commons). 114 

Figuur 51. Het erf van Lückmann met poortgebouw (rechts) (foto: RAAP, 11 juni 2020). 115 

Figuur 52. Het huis op de plaats van de vroegere Schulze Walstedde (foto: RAAP, 11 juni 2020). 116 

Figuur 53. Opmetingsschets van de Jacobskerk, door Adolph J.M. Mulder, 19e eeuw (bron: collectie 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort). 123 

Figuur 54. De heilige Jacobus als morendoder, afgebeeld in één van de Spaanse kerken langs de 

pelgrimsroute naar Santiago de Compostella (bron: Wikimedia Commons, 2005). 124 

Figuur 55. Volmiddeleeuws muurwerk van de vroegere kerk van Winterswijk (bron: dia Jan Goorhuis, 

Winterswijk). 125 

Figuur 56. De Jacobskerk en toren in de jaren 80 van de vorige eeuw, na de vergroting van de Markt  (bron: 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 126 

Figuur 57. Geheel rechts de pastorie uit de 17e eeuw. Op deze foto herkennen we het Winterswijkse kerkhof 

nog als onverhard, parkachtig terrein. Links zien we het koor van de kerk, nog altijd aanwezig (bron: 

oudwinterswijk.nl). 128 

Figuur 58. Dezelfde omgeving ná verharding van het kerkhof maar vóór de vergroting door de sloop van het 

huizenblok aan de zuidzijde, ca 1950-1960 (met dank aan Joyce Ras, gemeente Winterswijk). 129 

Figuur 59. Het huis op perceel K 418, direct aan het toenmalige kerkhof gelegen, functioneerde in het midden 

van de 17e eeuw als pastorie (ondergrond: HisGIS Gelderland, 1832). Zie figuur 34 voor een 

legenda. 130 

Figuur 60. De omgeving van de Wheme in 1832. In de blauwe cirkel de aanduiding van het weiland dat De 

Weem werd genoemd, en vanuit de Wooldstraat richting dat perceel liep een pad, de Pastoirs 

Lijkwech (rode pijl). In de groene cirkel ligt de tuin die in 1588 aan de zogenaamde Weemhof 

grensde. Dat de gebouwen van de weem ook wel ergens zuidoostelijk van de kerk gestaan zullen 

hebben lijkt evident, maar de exacte plek is niet bekend. 131 
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Figuur 61. Aanzicht van Winterswijk vanaf de Wheme, omstreeks 1895 (bron: oudwinterswijk.nl, bewerking 

Willem Stapelkamp). 132 

Figuur 62. Historiserende reconstructie van de resten van de grafelijke burcht in Stadtlohn (foto: Jan Goorhuis, 

Winterswijk). 133 

Figuur 63. Het dorp Winterswijk, 1743, door Jan de Beijer (bron: Stichting RKD). 137 

Figuur 64. Een 16e-eeuws tijnsregister van St Mauritius met een lijst van betalers uit het dorp Winterswijk 

(bron: Landesarchiv NRW). 139 

Figuur 65. Een met baksteen ingevuld vakwerkhuis aan de Ratumsestraat, met een vergelijkbare buurman, 

waarvan onder verwijzing naar Stegeman lang het verhaal ging dat hier pastoor Rauwerts woonde. 

Te Voortwis bestreedt dit. Iedereen is het erover eens dat het moet gaan om de panden K 389-390, 

de eerste huizen over de beek aan de zuidzijde. Op basis van de situatie op het minuutplan (1832) 

is het goed mogelijk dat het om een opname van de zuidzijde van K 389-390 gaat, maar de 

straatzijde is ook mogelijk (bron: www.oudwinterswijk.nl). 141 

Figuur 66. De Ratumsestraat in Winterswijk, zicht richting de Markt, met centraal de beek die de straat kruist 

(bron: www.oudwinterswijk.nl). 142 

Figuur 67. De Ratumsestraat in Winterswijk. Links zien we het huidige pand Ratumsestraat 3 (1832: K 315), 

op de hoek met de Nieuwstraat, gevolgd door K 316 en de drie smallere huizen K 320-322. 

Interessant zijn de hoge vakwerkhuizen op de achtergrond rechts. Waarschijnlijk gaat het om de 

eerste huizen ná de beek, zie ook de foto hiervoor: K 389-390, voor het eerst vermeld in 1742 

(bron: www.oudwinterswijk.nl). De twee panden rechts zien we ook op figuur 18. 143 

Figuur 68. De vroegste vermelding van bebouwing per huiskavel voor de kern van Winterswijk. 144 

Figuur 69. De achterzijde van de huizen aan de Meddosestraat, door Jacobus Stellingwerff, naar Frans 

Berkhuijs, 1720 (bron: Stichting RKD). 145 

Figuur 70. Het pand met de zwarte voordeur is Nieuwstraat 8 (foto: RAAP, 10 juli 2020). 146 

Figuur 71. Winterswijk op de Hottingerkaart, late 18e eeuw. 147 

Figuur 72. Speicherhäuschen aan de Johannikirchplatz in Billerbeck (foto: Wikimedia Commons). 151 

Figuur 73. De spieker van Kössink (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort). 152 

Figuur 74. Verkaveling in de omgeving van het kerkhof; de gemarkeerde percelen K 429 (zuidelijk), nabij K 

403 (noordoostelijk) en K 398-400 (zuidoostelijk) worden in de schriftelijke bronnen met spiekers in 

verband gebracht. Waarschijnlijk waren het er nog veel meer rond het kerkhof (ondergrond: HisGIS 

Gelderland). 153 

Figuur 75. Het kerkhof en de daarop staande bebouwing van Neede, 1832. Rond de oorspronkelijk vrijstaande 

kerk met omliggend kerkhof was een krans aan bebouwing ontstaan (bron: HisGIS Gelderland). 155 

Figuur 76. Tekening door Johan de Beijer van het kerkhof in Winterswijk, 1743. Het huis links gaat 

vermoedelijk op een spieker terug. Rechts zien we bomen; bekend is dat er in de late 17e en/of 

vroege 18e eeuw linden op het Winterswijkse kerkhof stonden, die werden verkocht (bron: Gelders 

Archief, 1551 - Topografisch-historische Atlas Gelderland, inventarisnummer 2531; Erfgoedcentrum 

Achterhoek en Liemers, archief 0724, inventarisnr. 4). 156 

Figuur 77. Reconstructie van het middeleeuwse kerkhof, de ‘sacrale ruimte’.Alleen in het noordoosten, aan de 

Ratumsestraat, is de oorspronkelijke begrenzing onzeker. Hier moeten we waarschijnlijk de hof 

zoeken. De percelen die erbuiten gelaten zijn hadden (ten dele) een tijnsplicht aan St Mauritius en 

kunnen tot het hofcomplex behoord hebben. Het bouwblok ten zuiden van de kerk was voor een 

belangrijk deel belast met tijnsen aan de kerk (ondergrond: HisGIS Gelderland). 157 

Figuur 78. Het Marktplein van Winterswijk, inmiddels samengetrokken met het kerkhof en na sloop van enkele 

panden op de achtergrond, na de Tweede Wereldoorlog (bron: oudwinterswijk.nl). 158 
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Figuur 79. De situatie in 1832, transparant over de huidige topografie. Het bouwblok op het huidige marktplein, 
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het noorden slingert. In het open gebied links, vlakbij de parallel lopende verkavelings’slinger’, ligt 
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raadhuis in de jaren 30 (bron: Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie). 163 

Figuur 83. Funderingen in de noordoosthoek van en onder het gesloopte pand van Drukkerij van Amstel aan 

de Wheme (foto: J. Goorhuis, Winterswijk). 164 

Figuur 84. Zicht op de Markt ná sloop van een bouwblok, met op de achtergrond de Whemeflat (foto: RAAP, 

10 juli 2020). 165 

Figuur 85. Oudst bekende aanzicht van het dorp Winterswijk, 1642 (bron: Gelders Archief, archief Hof van 

Gelre en Zutphen, inventarisnr. 5218, d.d. 10-13 juli 1642). 166 

Figuur 86. Winterswijk vanuit het zuidoosten, 1729, door Cornelis Pronk (bron: Stichting RKD). 167 
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(bron: oudwinterswijk.nl). 168 
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Het derde dak van rechts is de doopsgezinde kerk (bron: Stichting RKD). 168 

Figuur 90. Op deze proceskaart zijn verkaveling en bebouwing aan het Weurden in de periode 1694-1697 heel 

nauwkeurig ingetekend (bron: Gelders Archief, archief Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 

5681, d.d. ca 1694). 169 

Figuur 91. Eerder, inmiddels achterhaald model van een 8-vormige omgrachting in het zuidelijk deel van het 
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Figuur 96. Profiel van een watergang aan de Wooldstraat (foto: Jan Goorhuis, Winterswijk). 180 
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Bijlage 1. Tijdschaal 

 

  

Archeologische perioden

P
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h
is
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ri

e

Tijdperk Datering

tabel1_standaard_Archeologisch_RAAP_2014

Paleolithicum
(Oude Steentijd)

Mesolithicum
(Midden Steentijd)

Neolithicum
(Nieuwe Steentijd)

Middeleeuwen

Nieuwe tijd

Recente tijd

Romeinse tijd

IJzertijd

Bronstijd

Laat

Midden

Vroeg

V
ro

e
g

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat

Midden

Vroeg

Laat B

Laat A

A

B

C

C: Karolingische tijd

B: Merovingische tijd

A: Volksverhuizingstijd

D: Ottoonse tijd

- 1850

- 1945

- 1500

- 1250

- 1050

- 900

- 725

- 525

- 450

- 1650

- 270

- 70 na Chr.

- 15 voor Chr.

- 250

- 500

- 800

- 1100

- 1800

- 2000

- 2850

- 4200

-4900/5300

-6450

-8640

- 9700

- 35.000

-12.500

-250.000

- 16.000

Midden

Jong A

Jong B

Oud

Laat



 

 

  



 

 

Bijlage 2. Winterswijkse chronologie 

Deze kroniek bevat een chronologisch overzicht van een aantal in dit rapport genoemde 

gebeurtenissen. Het overzicht is niet als een kroniek te beschouwen en pretendeert geen volledigheid.  

 

Jaar of periode Algemeen Bestuurlijk (wereldijk 

/ kerkelijk) 

Locaal 

750 - 950 ontstaan van domeinen 

met hoven en 

onderhorige hoeven 

  

midden 8e eeuw   vroegste 

archeologische 

aanwijzingen voor 

bewoning nabij de 

Jacobskerk in 

Winterswijk 

800 en daarna geleidelijke opkomst 

geldeconomie (vanaf 

ca 1100 in 

stroomversnelling) 

  

10e eeuw opkomst verering H. 

Jacobus  

  

11e – 12e eeuw   datering van watergang 

achter Bossesteeg op 

basis van aangetroffen 

resten van varken 

1064 - 1084 stichting van het 

Mauritiuskapittel of –

stift in Münster 

  

ca 1100   het grondbezit in (de 

huidige gemeente) 

Winterswijk kent vier 

grote rechthebbenden: 

het stift Vreden, het 

Mauritiusstift in 

Münster, de 

bisschoppen van 

Münster en de graven 

van Lohn 

ca 1100   oudste vondsten op 

percelen achter 

Meddosestraat (Burg. 



 

 

Bosmastraat) 

12e eeuw   eerste vermelding hof 

te Winethereswik met 

onderhorige hoeven; 

combinatie betalingen 

in geld en natura 

12e eeuw   vroegste aanwijzingen 

voor bewoning langs 

Meddosestraat; 

eerdere sporen 10e 

eeuw, vanaf 12e eeuw 

continu 

ca 1140 het recht om pastoor te 

benoemen verschuift 

van de ‘kerkeigenaar’ 

naar de bisschop: 

totstandkoming 

‘patronaatsrecht’ 

  

1152  eerste vermelding van 

Winterswijk als 

parochie 

 

1185/1186   kapdatum palen in 

Whemerbeek 

(Wooldstraat 33) 

1193  oprichting 

aartsdiaconaat uppen 

Braeme 

 

1223   Sweder van 

Ringelenberg schenkt 

Starkerode aan het 

klooster Bethlehem bij 

Doetinchem 

1234   Starkerode gaat over 

van Bethlehem naar 

Herman I van Lohn in 

ruil tegen de curtis 

Varsseveld 

1284  overdracht voogdij over 

Mauritiusgoederen door 

de heer van Steinfurt 

aan de bisschop van 

Münster 

 

13e eeuw   oudst bekende 



 

 

archeologische resten 

van huidige kerk 

13e of 14e eeuw   archeologisch 

aangetoonde bewoning 

aan de Misterstraat 

ca 1300   tweede 

goederenregister 

Mauritiusstift, met 

vermelding hof te 

Winterswic 

1316  uitsterven van graven 

van Lohn; het 

graafschap Lohn valt 

uiteen, in o.a. de 

heerlijkheid Bredevoort 

 

tot 1326  Bredevoort / 

Winterswijk zowel 

kerkelijk als wereldlijk 

onder Münsterse 

invloed 

 

1326  heerlijkheid Bredevoort 

valt toe aan het 

graafschap Gelre; 

Münster houdt nog wel 

het kerkelijk gezag 

 

1339  de graaf van Gelre 

wordt hertog, en uit het 

graafschap wordt dus 

een hertogdom 

 

14e eeuw de domeinen van het 

Mauritiusstift vallen 

deels uiteen; sommige 

goederen worden op 

een lossere manier aan 

het stift verbonden 

  

omstreeks de 14e 

eeuw 

  start ontwikkeling van 

spiekers op het 

kerkelijk terrein 

late 14e eeuw   stenen huizen langs de 

Meddosestraat 

14e-15e of 15e-16e 

eeuw 

  archeologisch 

gedateerde bewoning 

aan de Wooldstraat 



 

 

ca 1400   eerste ophoging lage 

land achter 

Meddosestraat 

vóór 1490   ontwikkeling van een 

dorpskern met 

tientallen huizen 

(minimaal 33) rond de 

Jacobskerk 

ca 1490 - 1500 Bernhard Tegeder stelt 

het Rode Boek voor het 

Mauritiusstift op 

  

late 15e – vroege 16e 

eeuw 

  periode van verval van 

de hof te Winterswijk 

1515 vroegst bewaard 

gebleven rekening van 

het Mauritiusstift 

  

1531   verlening recht voor 

houden jaarmarkten, in 

aanvulling op oudere 

markten 

1533 - 1558   kapdatum van de 

beschoeiingspalen in 

de watergang achter de 

Bossesteeg 

(verbetering 

watersysteem?) 

1534   Eerste vermelding van 

een graven uit de 

Misterstraat 

1543  Gelre gaat op in het 

Habsburgse Rijk 

 

tussen 1543 en 1557 aanpassing structuur 

van de rekeningen van 

het Mauritiusstift, 

invoering termijnpacht 

  

1552   dorpsbrand Winterswijk 

1566-1568   in de kern van 

Winterswijk stonden ca 

23 herbergen 

1568  onder leiding van 

Willem van Oranje 

komen de Nederlandse 

 



 

 

gewesten in opstand 

tegen de Spaanse 

bezetter; een kleine 

eeuw met onrust en 

geloofsontwikkelingen 

breekt aan 

15e – 16e eeuw   vermelding van 

(erfelijke) schulten van 

de hof te Winterswijk 

1588   eerste vermelding van 

een ambtman i.p.v. een 

schulte in Winterswijk 

vóór 1596   situering van de weem 

nabij de Wemer Steeg / 

Wooldstraat 

16e eeuw   aanleg watergang door 

ophogingspakket Burg. 

Bosmastraat 

1596   bewaard gebleven lijst 

met landerijen die 

eertijds onder de hof 

hoorden 

eerste vermelding huis 

hoek Markt-

Meddosestraat als 

woning geestelijke 

1610   eerste vermelding van 

een kerkhofomheining 

ca 1615   de kern van 

Winterswijk kent 105 

huizen 

1617   verkoop van de hof te 

Winterswijk door het 

Mauritiusstift aan Van 

Eerde van de 

Plekenpol 

1618   eerste vermelding van 

de stadt graeve 

1633   openbare verkoop door 

Mauritiusstift van 

onderhorige hoeven, 

verkoop in 1639 



 

 

teruggedraaid 

1633   eerste vermelding van 

de Burghgraven 

1646   verkoop van de 

onderhorige hoeven 

door het Mauritiusstift 

aan Wilhelm Ripperda 

1647   eerste vlakdekkend 

overzicht van 

Winterswijkse 

landerijen: het 

verpondingskohier 

1648  Vrede van Münster: 

Nederland wordt als 

onafhankelijke 

republiek erkend 

 

1650   eerste vermelding K 

418 als pastorienhuis 

na 1650   de kern van 

Winterswijk krijgt een 

uitbreiding: de 

Nieuwstraat 

kort na 1652   de Winterswijkse 

goederen die eertijds 

horig waren aan het 

Mauritiusstift, worden 

van de horigheid 

bevrijd 

1682   eerste vermelding van 

weem aan de 

Misterstraat 

1697   juridisch proces in het 

Weurden 

1795 - 1813 Nederland wordt bezet 

door de Fransen, 

maatschappelijk 

worden vele 

veranderingen 

doorgevoerd 

  

1798  de oude heerlijkheden 

worden opgeheven; 

Bredevoort wordt een 

 



 

 

ambt 

1811  het ambt Bredevoort 

wordt opgedeeld; o.a. 

de gemeente 

Winterswijk ontstaat 

 

1814  de provincie 

Gelderland ontstaat, en 

daarmee de (huidige) 

bestuurlijke context van 

Winterswijk 

 

1821  herordening (kerkelijke) 

bisdommen; de 

oostelijke Achterhoek 

gaat van Münster naar 

de Hollandse Zending 

 

1832 invoering van het 

kadaster t.b.v. een 

efficiënte 

grondbelastingsheffing 

  

1853  uit de Hollandse 

Zending komt het 

Aartsbisdom Utrecht 

voort 

 

1927   Stegeman stelt zijn 

bevindingen over de 

gracht bij de 

Satinksplas op schrift 

vanaf ca 1977   vergroting Markt door 

sloop panden ten 

zuiden van Jacobskerk 

vanaf 1977   sloopbegeleiding door 

amateurarcheologen in 

de kern van 

Winterswijk 

vanaf 2001   professionele 

opgravingen in de kern 

van Winterswijk 

  



 

 

  



 

 

Bijlage 3. Percelen onder de Schultenhof (1596) 

 
Gelders Archief, Hof van Gelre en Zutphen, inventarisnr. 5318 
 
1193 
 
G Copia 
Haib ich Herman Dobbe kelner, 
Anno 1596 den 19. Aug: dess haves 
Zu Wijnterswick zubehoer umbgangen 
und verzeichnett auss anweisongh Fre- 
derichen von Basten und Sander ..ur 
Wordt 
Eerstlich als man van Vreiden kompth 
am voithpade nach der rechter hant 
noch in der heiden licht ein kamp ge- 
nant den Willenkamp. 
Iss dass ende nach Vreiden /: strechet sich 
uber nicht [meith] /: zu erbzinss aussge- 
daen, van darup ein huiss gestanden, 
davon geben jairlich 4 stuf: hefft  
Willem Onekinck affgebroken, 
auch is auss der gemein dair ethwass 
angekofft, wilches licht an der sidt 
nach der heiden, iss geschehen durch 
Willem Onekinck, ungever im jair 
82 oder 83. Gebrucket ietzo Willem 
Onekinck hait vor Johan Willinck 
tagen bewilgungh da gekofft vor 106 dall:  
dictu campu 
 
It: nach der linckenhandt in der heiden 
der klein oder Leimkamp in seinen bezirk 
mith einer hegen. An duisen iss auch 
 
1194 
 
ethwass vor der gemein angekofft,  
eirstlich vor langen jairen durch den 
schulten zu Wijntherswick, und volgens 
durch Geerdt thon Leimkamp ungever 
in vorg:     iairn, welches licht an  
der suden sijdt. Gebruchet ietzo Geerdt 
thom Leimkamp. … est in conductione 
officiati. 
 
Ith vortgah..nde nach dem dorpe 
tuisschen Geraises grunde an dem Mersche 

615
 

licht der Thebenkamp waran scheiten 
twee endeken hoiwas, und is duiser  
kamp auch in seinem besirk, wan dei 
vrecht weder gemachet sein.  Den letz  
gebruchet einess 

616
 ietzo   etzliche 

iairen Willem Onekinck gebruchet nun 
invice de eo litigant  
 
Zugedencken dass Geraiss den plaggenwegh 
aus der heide zu duissen kampe aver  
seinen grundt nicht gestaden will.  
It: bij den Thebenkamp ander suden side 

                                                           

615
 Kantlijn: duis iair ietz eirst nedergebraken 

616
 Kantlijn: datt ander olim Herman Kuleman ut in registro / ao 96.  



 

 

up den Sunnenbrinck vor endes, na dem  
mersche ein stuck landes gebraucht 
ietzo Herman von Basten, dicit … Henrinck  
Onekinck duiss gebruchet. 
 
1195 
 
It: von dannen nach der rechten handt 
umb zugehen ethwass zu rugge, licht  
ein klein wischeken, dairan schuidt ein 
garde int’oisten, und nach dem norden  
ein kamp, warvon dass ende inth oisten, 
wilches datt lengeste is, gehoeret in dem 
hoff tho Wijnterswick, hirup stehett 
eine schoppe. Dass ende nach dem dorpe 
gehoeret Grais, und stehet ietzo ein 
eikenboim, mith zwehen groissen richten 
toppen an der scheidungh, gehoret Graiss.  
Hieran nach der oisten sidt auch auss der 
Gemein ethwass angekofft, ungever vor 
lange jairen, geschehen durch, nescit. 
Zuwissen das zwischen ietzgemelten  
Capittelss und Graises grunde etzliche 
eickenbome gestanden, deiselbe vor     iarn 
durch Willem Onekinck ausgeradet, wie 
imgelichen in dem wischeken geschehen, und 
liggen noch beinach alle dair. 
Duis heisth zusamen Gerdesgudeken, 
und will des Willem Onekinck vor sein  
allodial haben, saget er haib es an sich 
gekofft, kennet capitulum nicht daran, 
wan er sein pacht bezalt. 
It: up der oisterwordt wilche licht an der 
 
1196 
 
rechterhandt des weges so von Vreden 
nach Wijnterswich gehett ein stuck landes, 
is hibevor dem salig: vaget vergunt ex  
causa, gebruchet ietzo noch dei weduwe 
It: noch daselbet ein stuck scheitende 
mith einem ende an Samberg, gebruchet 
ietzo relicta Herman Wildemans. 
 
It: von danne nach dem dorpe is ein  
zimlich velth, wilches bis an das dorp  
schuith, genant der Herkamp. Hirvon 
nach dem oisten den ende mith einem 
regell abgemachet sein        stuck landes 
gebruchet ietzo Sander thor Wordt, 
Hirgegen nach dem suden des Schulten- 
Garde, gebruchet ietzo weduwe Werner 
thom Busche habebit ad vitam uxoris 
quia illa filia quondam schulteti 
 
Noch an der norden seidt, datt Hennen- 
Kempken, is ein geringe deil. Gebruchet  
ietzo Willem Onekinck. 
 
Dair negest an obg: reggel nach dem 
dorpe 2 stucklandes, gebruchet Johan  
Polhuiss, schieten inth suden op den gemeinen 
wegh. 
 
1197 
 
Hie gegen nach der suden sidt ein garde  



 

 

dairin etzliche appelboim: gebruchet 
idem Polhuijs, und is angeradet, hoert 
sunsten tho den lande 
 
It: noch negest bij obgemelten lande nach  
den dorpe ein stuck landes. Wilches 
Willem Onekinck gebruket. Und saget 
es gehore tho vorg: Gedekensgude, 
also mith an sich gekofft. Is aber nicht  
in des officiari verpachtungh. 
 
It: noch allenegest daerbei nach dem 
dorpe drei stuck landes, gebruchet 
Johan Boinck, habet in registro quod sit  
unius molderi. 
 
It: ethwass vorder in obgemelten velde 
an der suden sidt ein breedt stuck der 
Briacker genant, est in conductione 
officari, gebruchet Schwer thor Wordt 
licht tuischen Henrix tho Kortbe- 
ken, und Johan Lairberges lande 
 
It: hergegen nach dem norden, der 
Korthacker, est una petia gebruchet idem 
 
1198 
 
thor Woordt. Est in conductione officiari,  
ut in registro, habent ij petia. 
 
It: noch daselbest       dem dorpe 
des Schultenbreide, gebruchet Fre- 
derich von Basten, 
 
It: noch dairbei inth oisten ein stuck  
gebruchet Hindrich Onekinck. 
 
It: noch vorth: nach dem oisten noch 
ein stuck, gebruchet Sander thor 
Wordt, 
 
It: ibidem vorth nach dem oisten, licht 
noch ein stuck, davon dei helfthe 
in dei lenlgede nach dem westen, ge- 
horet in dem hoff tho Wijnterswick, dei  
ander helbthe haith Johan Polhuijs 
von Munster angekofft, und gebruchet 
datt gantze stuck Johan Polhuis. 
 
It: noch int’oisten scheithen twe  
stuck langes den wech, genant dei 
lange Willemsscheige, gebruchet Sander 
thor Wordt: est in conductione officiari, et  
habet in registro qd: sint 2 petia, up den 
 
1199 
 
Herkamp. 
 
It: over duissen wegh nach dem  
norden der Snabbengarde, gebru- 
chet Hinrick Onekinck medietatem, 
altera medietate Johan Bloemers. 
 
It: ibidem nach dem westen dei Wissink- 
garde, gebruchet Hinrick Wissinck 



 

 

et soror eius non sunt compotes mentis. 
 
It: ibidem an dem wege datt Schulten- 
klotken    gebruchet Hinrich 
thor Korthbeken, Hinrich Boinck, 
Werner thon Busche. 
 
It: inth norden thegen ietz gemelte gar- 
Dekens lichten ein hoigewass genant des 
Schultenmathe. Duisse gebruchet Herman 
Weininck bei dass Thuenthe q: notandum. 
 
It: bei der bruggen vor dem dorpe 
licht ein garde quam olim habuit D: 
Hermannus Schomaker 
 
It: achter Schwer thor Wordts huise 
bei Herman von Basten garden ein 
stuck landes sall heiten dei Hasen- 
kamp, gebruchet Schwer thor Wordt. 
 
1200 
 
It: an der oisten sidt des dorpes, over  
dei beke licht der Selkamp, darup 
ein olde behausingh stehet. 
617

 
Darnegest in osten datt middellandt 
gebruchet duss zusamen officia: Basten 
 
Zu wissen das zwischen dem pomeris 
und middellandt ein bergeshesken 
zu sehen, und scheinett das ein besunder 
garde gewesen /: nam ung hortus plus in 
registro qua demonstrari potest :/ ietz 
aber mitz dem andern dreischet. 
 
It: negest bei obg: stucken nach dem  
norden ein zimlich groinlandt, wilches 
schut inth norden an S: Jacobs kamp 
gebruchet Johan Dienbergh. 
 
It: es liggen noch bei dem Selkamp 
nach dem suiden etzliche gardens in 
irem bezirk, und werden gebruchet 
als im register verzeichnet. 
 
It: imgleichem nach der norden sidt am 
dorpe etzliche garden, so alle im register 
verzeichnet. 
 
1201 
 
It: etwas vom dorpen ach dem norden 
an dem                                            wege,  
nicht weith von Dravenhorst, licht 
der   en einem plaetz scheithende 
inth norden an Johan van Loens:  
landt, gebruchet Frederich van Basten. 
 
It: hirgegen nach dem oisten over den 
wech ein hoigewass wilches nach 
aussweisungh sein sall der Koppeswinckel 
wordt itz genant der Creilermathe. 

                                                           

617
 Darnegest dei bongaert sive pomariu inter oisten.  



 

 

De quo consulendi libri, gebrucht ietzo 
Schulte van Rathman und Werner 
Resinck    sullen darup /: ut fertur :/  
Johan thom Creilo gelt gedain hebben. 
 
It: an der northwesten sidt des dorpes, 
licht dath Thuenthe in seinem besirke 
mith holtgewass groinlande, und boiw- 
lande in sinen beslatten kempen. 
Licht dasselb an der westen sidt des 
Dorpes, gebruchet Herman Wininck. 
 
It: negest vor dem dorpe an dem wege 
Nach Brevordt licht dei Roselinckamp 
 
1202 
 
in seiner hegen bezirket, gebruchet 
dei helbte Johan Huijsinck, dei ander  
helbte Otto Volmerss 
 
It: noch am selben wege ethwass vorder 
vom dorpe, licht der Spilkenskamp 
auch in seiner hegen bezirket, ge- 
bruchet Johan Huisinck. Und hait 
gemelter Huisinck dair ethwas von 
der gemein ankofft. 
 
Honess licht am wege nach Groll  
in sinem bezirke, mith holtgewass,  
boulandt, groinlandt /: tantu quantu illud est :/ 
Dagegen nach dem westen uber dei heide 
ein kamp, und ein esch genant Arriess- 
felderesch. Sien up dem esche mith 
dem kamp gelegen [vif] malder seilandes. 
 
In dorro stont 
 
Verzeichnuhs: der lenderie 
Und ander zubehoer des 
 
1203 
 
haves zu Wijnterswick 
geschehen durch mir Herman 
Dobbe den 19. Augusti Ao 1596. 
 
Dat dese copei is geextra- 
hiert uijt den d…ume..t… 
der replicq: annex sub Num: 1 
in causa Jr: Eerdens ten  
Pleckenpoell, tegens 
Jan Huijsinck … Herman 
Weddinck, voor den Winter- 
shwickshen Landtgerichte 
den 26. Martij 1640 geexhi- 
biert, … daermede te con- 
corderen be[v]onden worden, 
(…) 
  



 

 

  



 

 

Bijlage 4. Percelen onder de hof, bewerking van de 

lijst 

Zie hierna. 

  



Volgnummer Plaatsbepaling Omschrijving Bijzonderheden Gebruiker Latijnse toevoeging Op scan
1 als man van Vreiden kompth am voithpade 

nach der rechter hant noch in der heiden 
ein kamp genant den 
Willenkamp

Iss dass ende nach Vreiden /: strechet sich uber nicht 
[meith] /: zu erbzinss aussgedaen, van darup ein huiss 
gestanden, davon geben jairlich 4 stuf: hefft Willem 
Onekinck affgebroken, auch is auss der gemein dair 
ethwass
angekofft, wilches licht an der sidt nach der heiden, iss 
geschehen durch Willem Onekinck,  ungever im jair 82 
oder 83. 

Willem Onekinck 1193

2 nach der linckenhandt in der heiden der klein oder 
Leimkamp in seinen 
bezirk mith einer 
hegen

An duisen iss auch ethwass vor der gemein angekofft, 
eirstlich vor langen jairen durch den
schulten zu Wijntherswick, und volgens durch Geerdt 
thon Leimkamp ungever
in vorg:     iairn, welches licht an  der suden sijdt. 

Geerdt thom Leimkamp est in conductione officiati 1193, 1194

3 vortgah..nde nach dem dorpe tuisschen 
Geraises grunde an dem Mersche 

der Thebenkamp 
waran scheiten twee 
endeken hoiwas

und is duiser kamp auch in seinem besirk, wan dei 
vrecht weder gemachet sein

Den letz gebruchet einess   
ietzo   etzliche iairen Willem 
Onekinck gebruchet nun 
invice de eo litigant / datt 
ander olim Herman Kuleman 
ut in registro / ao 96.

1194

Zugedencken dass Geraiss den plaggenwegh aus der 
heide zu duissen kampe aver seinen grundt nicht 
gestaden will.

4 bij den Thebenkamp ander suden side up 
den Sunnenbrinck vor endes, na dem 
mersche 

ein stuck landes gebraucht ietzo Herman von 
Basten, dicit … Henrinck 
Onekinck duiss gebruchet.

1194

5 von dannen nach der rechten handt umb 
zugehen ethwass zu rugge

ein klein wischeken dairan schuidt ein garde int’oisten, und nach dem 
norden ein kamp, warvon dass ende inth oisten, wilches 
datt lengeste is, gehoeret in dem hoff tho Wijnterswick, 
hirup stehett eine schoppe. Dass ende nach dem dorpe 
gehoeret Grais, und stehet ietzo ein Eikenboim, mith 
zwehen groissen richten toppen an der scheidungh, 
gehoret Graiss. Hieran nach der oisten sidt auch auss der 
Gemein ethwass angekofft, ungever vor lange jairen, 
geschehen durch, nescit. Zuwissen das zwischen 
ietzgemelten  Capittelss und  Graises grunde etzliche 
eickenbome gestanden, deiselbe vor     iarn durch 
Willem Onekinck ausgeradet, wie imgelichen in dem 
wischeken geschehen, und liggen noch beinach alle dair. 
Duis heisth zusamen Gerdesgudeken, und will des 
Willem Onekinck vor sein allodial haben, saget er haib 
es an sich gekofft, kennet capitulum nicht daran, wan er 
sein pacht bezalt.

1195

6 up der oisterwordt wilche licht an der 
rechterhandt des weges so von Vreden 
nach Wijnterswich gehett 

ein stuck landes is hibevor dem salig: vaget vergunt ex causa gebruchet ietzo noch dei 
weduwe

1195, 1196

7 noch daselbet ein stuck scheitende mith 
einem ende an Samberg, 

ein stuck scheitende mith einem ende an Samberg gebruchet ietzo relicta 
Herman Wildemans

1196

8 von danne nach dem dorpe is ein zimlich 
velth, wilches bis an das dorp schuith, 
genant der Herkamp. Hirvon nach dem 
oisten den ende mith einem regell 
abgemachet sein

stuck landes gebruchet ietzo Sander thor Wordt 1196

9 Hirgegen nach dem suden des Schultengarde gebruchet ietzo weduwe 
(doorgehaald) Werner thom 
Busche 

habebit ad vitam uxoris quia 
illa filia quondam schulteti 

1196

10 Noch an der norden seidt datt Hennen-
Kempken

is ein geringe deil Gebruchet ietzo Willem 
Onekinck

1196

11 Dair negest an obg: reggel nach dem
dorpe 

2 stucklandes schieten inth suden op den gemeinen wegh gebruchet Johan Polhuiss 1196

12 Hie gegen nach der suden sidt ein garde dairin 
etzliche appelboim: 

und is angeradet, hoert sunsten tho den lande gebruchet idem Polhuijs 1197

13 noch negest bij obgemelten lande nach den 
dorpe

ein stuck landes Und saget es gehore tho vorg: Gedekensgude, also mith 
an sich gekofft. Is aber nicht in des officiari 
verpachtungh 

Wilches Willem Onekinck 
gebruket

1197

14 noch allenegest daerbei nach dem dorpe drei stuck landes gebruchet Johan Boinck habet in registro quod sit 
unius molderi

1197

15 ethwass vorder in obgemelten velde an der 
suden sidt 

ein breedt stuck der 
Briacker genant

licht tuischen Henrix tho Kortbeken, und Johan 
Lairberges lande

gebruchet Schwer thor 
Wordt

est in conductione
officari

1197

16 hergegen nach dem norden der Korthacker, est una 
petia 

gebruchet idem thor Woordt Est in conductione officiari, 
ut in registro, habent ij petia 

1197, 1198

17 noch daselbest       dem dorpe des Schultenbreide gebruchet Frederich von 
Basten

1198



18 noch dairbei inth oisten ein stuck gebruchet Hindrich Onekinck 1198

19 noch vorth: nach dem oisten noch ein stuck gebruchet Sander thor Wordt 1198

20

ibidem vorth nach dem oisten

noch ein stuck, davon 
dei helfthe in dei 
lenlgede nach dem 
westen 

gehoret in dem hoff tho Wijnterswick, dei ander helbthe 
haith Johan Polhuijs von Munster angekofft

gebruchet datt gantze stuck 
Johan Polhuis

1198

21

noch int’oisten 

scheithen twe stuck 
langes den wech, 
genant dei lange 
Willemsscheige 

gebruchet Sander thor Wordt est in conductione officiari, 
et habet in registro qd: sint 2 
petia, up den Herkamp.

1198, 1199

22 over duissen wegh nach dem norden der Snabbengarde gebruchet Hinrick Onekinck 
medietatem, altera 
medietate Johan Bloemers

1199

23 ibidem nach dem westen dei Wissinkgarde gebruchet Hinrick Wissinck et soror eius non sunt 
compotes mentis

1199

24

ibidem an dem wege 

datt Schultenklotken gebruchet Hinrich thor 
Korthbeken, Hinrich Boinck, 
Werner thon Busche

1199

25 It: inth norden thegen ietz gemelte 
gardekens lichten 

ein hoigewass genant 
des Schultenmathe

bei dass Thuenthe q: notandum Duisse gebruchet Herman 
Weininck

1199

26 bei der bruggen vor dem dorpe licht ein garde quam olim habuit D: Hermannus Schomaker 1199

27 achter Schwer thor Wordts huise bei 
Herman von Basten garden 

ein stuck landes sall 
heiten dei Hasenkamp

gebruchet Schwer thor 
Wordt

1199

28 an der oisten sidt des dorpes, over dei beke 
licht 

der Selkamp darup ein olde behausingh stehet / darnegest dei 
bongaert sive pomariu inter oisten.

1199

29 darnegest in osten 

datt middellandt

Zu wissen das zwischen dem pomeris und middellandt 
ein bergeshesken zu sehen, und scheinett das ein 
besunder garde gewesen /: nam ung hortus plus in 
registro qua demonstrari potest :/ ietz aber mitz dem 
andern dreischet.

gebruchet duss zusamen officia: Basten

1200

30 negest bei obg: stucken nach dem norden ein zimlich groinlandt wilches schut inth norden an S: Jacobs kamp gebruchet Johan Dienbergh 1200

31 es liggen noch bei dem Selkamp nach dem 
suiden

etzliche gardens in 
irem bezirk

und werden gebruchet als im 
register verzeichnet

1200

32 imgleichem nach der norden sidt am dorpe 

etzliche garden

so alle im register 
verzeichnet

1200

33 etwas vom dorpen ach dem norden an dem                                            
wege, nicht weith von Dravenhorst 

der   en einem plaetz 
scheithende inth 
norden an Johan van 
Loens: landt

gebruchet Frederich van 
Basten

1201

34 hirgegen nach dem oisten over den wech 
ein hoigewass wilches nach aussweisungh 
sein sall 

der Koppeswinckel 
wordt itz genant der 
Creilermathe

De quo consulendi libri, 
gebrucht ietzo Schulte van 
Rathman und Werner 
Resinck    sullen darup /: ut 
fertur :/ Johan thom Creilo 
gelt gedain hebben

1201

35 an der northwesten sidt des dorpes, licht dath Thuenthe in 
seinem besirke mith 
holtgewass groinlande, 
und boiwlande in sinen 
beslatten kempen.
Licht dasselb an der 
westen sidt des
Dorpes

gebruchet Herman Wininck 1201

36 negest vor dem dorpe an dem wege nach 
Brevordt licht 

dei Roselinckamp in 
seiner hegen bezirket

gebruchet dei helbte Johan 
Huijsinck, dei ander helbte 
Otto Volmerss

1201, 1202

37 noch am selben wege ethwass vorder vom 
dorpe, licht 

der Spilkenskamp auch 
in seiner hegen 
bezirket

Und hait gemelter Huisinck dair ethwas von der gemein 
ankofft.

gebruchet Johan Huisinck 1202

38 am wege nach Groll in sinem bezirke Honess (…), mith 
holtgewass, boulandt, 
groinlandt 

/: tantu quantu illud est :/ 1202



39

dagegen nach dem westen uber dei heide

ein kamp, und ein esch 
genant Arriess-
felderesch

Sien up dem esche mith dem kamp gelegen [vif] malder 
seilandes.

1202



 

 

  



 

 

Bijlage 5. Reconstructie van tijnsposten en 

koppeling met huiserven 1832 

Zie los excel-bestand. 

 


