
Canon van Goor
•  Stad op twee bultjes  •
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 De Stichting Historisch Goor heeft in het kader van 
Stad Goor 750 jaar Stadsrechten een prachtig boekje over 
de historie van Goor ontworpen. In dit boekje vindt U een  
helder overzicht van de enerverende geschiedenis van Goor.
 Het is heel erg leerzaam voor een ieder om een kijkje  
te nemen in het  leven en de dagelijkse gewoonten van de 
verre voorouders van onze woonplaats. De geschiedenis 
van Goor is een bron van inspiratie voor een mooie speur-
tocht van het Goorse verleden naar het heden.  
Het biedt een duidelijke kijk op de levenswijze en ontwik-
kelingen, die hebben geleid tot het leven van nu in de 21e 
eeuw met alle moderne technieken en hulpmiddelen.  

Voorwoord
•  Ate Brunnekreef  •

Goed voor een ieder om hiervan kennis te nemen. Voor de 
jongeren is met name zeer wetenswaardig kennis op te 
doen van ondermeer het onderwijs, methodes, leefstijlen, 
hulpmiddelen, gebruiken en spellen uit de voorbije jaren.  
Door kennis te nemen van deze historische vensters kunnen  
de lezers nog beter het eigen bestaan inhoud  
en ontwikkeling geven. 

Ik wens jullie veel leesplezier.
 
Ate Brunnekreef
Voorzitter Stichting 750 Jaar Stad Goor
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 De canon van Goor, geschreven door vrijwilligers 
van de Stichting Historisch Goor, is een boekwerk over 
750 jaar Goor.
 Genieten van het verleden met en blik in de toe-
komst zal er voor zorgen dat de geschiedenis van Goor 
blijft bestaan, omdat het nu beknopt beschreven is.
 Het boek ter gelegenheid van de feestelijkheden 
rondom de viering van Goor 750 Jaar Stadsrechten,  
is mede bepalend geweest om de geschiedenis te laten 

Voorwoord
•  Ubbo Borgesius  •

herleven. Dit is duidelijk te zien tijdens de tentoonstelling 
Goor 750 jaar in het Goors Historisch Museum.  

Met z’n allen moeten we er voor zorgen, dat historie  
in de toekomst voor iedereen beleefbaar is.

 
Ubbo Borgesius
Voorzitter Stichting Historisch Goor
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Schenkingsakte Borgmanbeker, 1654
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 Onlangs, eind 2012 en begin 2013, hebben graafwerkzaamheden plaats-
gevonden bij Huize Scherpenzeel. Grote graafmachines hebben met uiterste 
precisie de loop van de oude Regge in de oorspronkelijke bedding teruggebracht. 
De Regge mag weer kronkelen, meanderen.
 Elke keer als er in de Goorse grond gegraven wordt hoop je dat ze haar 
schatten prijsgeeft. Je hoopt sporen te vinden van oude beschavingen:  
oude potscherven, vuurstenen pijlpunten of resten van metalen voorwerpen.  
Juist op zo’n plek, langs de loop van een oude rivier, is de kans aanwezig om  
iets te vinden. Daar, aan de Regge, ontstond duizenden jaren geleden een  
nederzetting. Die nederzetting groeide uit tot een stadje dat in de loop der tijden  
van enorm strategisch belang bleek te zijn. Vondsten van bewerkte vuurstenen  
zijn belangrijke aanwijzingen dat er bewoning is geweest. In 1975 zijn bij het  
bouwrijp maken van de Kevelhammerhoek vuurstenen voorwerpen gevonden  
uit het Mesolithicum. Deze vondsten wijzen erop dat Goor 8 à 9000 jaar 
geleden al bewoond werd. 

Prehistorie
•  ± 8000 voor Christus  •

 Goor lag op een droge plek in een groot wetland. Twente was duizenden  
jaren geleden een woest en slecht begaanbaar veengebied met vele beken en 
rivieren, die vaak overstroomden. Goor betekent dan ook moerassige plaats. 
Het was erg koud; het klimaat kan worden vergeleken met het klimaat in het 
huidige Lapland en Siberië. Voor het voedsel was men uiteraard afhankelijk 
van de natuur. Men voedde zich met bessen, brandnetels, vlees en vis.
 Duizenden jaren leefden de mensen van de jacht. Pas veel later ontdekte  
men dat voedsel verbouwd kon worden en dat je dieren kon houden in gevangen- 
schap. Eindelijk konden de mensen zich settelen en eenvoudige boerderijtjes  
bouwen. Daartoe zochten ze plaatsen op die dicht bij schoon drinkwater 
lagen en droog waren. Het eenzijdige menu van vlees en vis werd aangevuld 
met graansoorten die men ging verbouwen en met de melk van het vee.  
De schapen gaven wol, waarmee men zich warm kon kleden. De Regge was in 
die dagen ongetwijfeld breder dan tegenwoordig. Bovendien trad het riviertje 
regelmatig buiten zijn oevers en schonk zo vruchtbaar slib aan haar directe 
omgeving. Tot op de dag van vandaag is de grond rondom d’olde bekke goede 
grond. Het is dan ook niet denkbeeldig te veronderstellen dat aan de Laarstraat  
zo’n 4 à 5000 jaar geleden de eerste boerderijtjes verrezen.
 Een logisch gevolg van deze nieuwe levensstijl is de ontwikkeling van 
aardewerk. Men moest immers manieren vinden om voorraden te bewaren. 
De techniek van het pottenbakken die aan het eind van het Mesolithicum was 
ontstaan werd nu verbeterd. In de omgeving van Goor zijn in grafheuvels,  
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onder andere op de Herikerberg, in de Borkeld en de Hocht, aardewerken potten  
gevonden; daarin werd eten en drinken voor hun laatste reis meegegeven 
aan de doden. In ons museum hebben we één van de mooiste aardewerken 
potten van Nederland uit de trechterbekercultuur. Het is een grote wikkel-
draadpot die in 1977 gevonden is bij het ontgronden van een dekzandringwal 
rond de voet van de Herikerberg. Aanvankelijk was het een hoop scherven, 
die door de archeologische dienst is gerestaureerd en deze fraaie pot heeft 
opgeleverd. Hij dateert uit ± 1500 voor Christus.
 Als de Steentijd ten einde loopt dient zich een nieuwe ontwikkeling aan. 
Men heeft ontdekt dat het mogelijk is gebruiksvoorwerpen te maken van metalen.  
We komen in de Bronstijd terecht (± 1550 - 700 voor Christus). Brons is een  
legering van koper en tin. In ons land werden de grondstoffen voor dit metaal  
niet gevonden. Wel hebben we in ons museum een bronzen handelsbaar uit  
Engeland. Deze unieke vondst werd door Hans Gerritsen gedaan in zijn ach-
tertuin op het Schild. Met de nieuwe en harde metalen voorwerpen kon de 
landbouw  worden uitgebreid. 
 Na de Bronstijd volgt de IJzertijd (± 700 voor Christus). In die overgangs- 
periode hebben in onze streek grote volksverhuizingen plaatsgevonden.  
Uit Centraal Europa komen volken die de kunst verstaan ijzeren voorwerpen 
te maken. Onder die volkeren waren de Tuihanti, de Tubanten.  
De IJzertijd wordt omstreeks het jaar nul gevolgd door de Romeinse Tijd en 
daarmee eindigt voor het huidige Nederland de prehistorie. Wikkeldraadpot ± 1800 voor Christus.
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 In de elfde en twaalfde eeuw bestond er in Goor een groot kasteel  
(de Borg), gelegen op een trapeziumvormige hoogte  achter het huidige Schild, 
een strategische plaats bij een doorwaadbare plek in het stroomdal van de Regge.  
Deze Borg was de woonplaats van de Graven van Goor en aanvankelijk ook die  
van de latere borgmannen. De graven van Goor zijn mogelijk voortgekomen 
uit de Oversten of Oudsten van de stammen der Tubanten en Saksen.
Veel aanwijzingen over het geslacht van de Goorse graven zijn niet bekend, 
daar protocollen (aktes) over civiele zaken tot de dertiende eeuw niet werden 
bewaard. Wat we wel weten is dat in het jaar 1021 Bisschop Adelbold van 
Utrecht een lijst van goederen heeft laten opstellen van de zeven belangrijkste  
leenmannen van de kerk, onder wie de Graaf van Goor. Uit de akte van Bisschop  
Bernulphus komen we meer te weten, want daaruit blijkt dat in het jaar 1026 
Graaf Adolf van Goor “zijn hof, gebouwen, horige lieden, landerijen, weiden 
en bossen” aan het bisdom (Sint Maarten) van Utrecht heeft geschonken.  
In die akte staat ook geschreven “Tuente nuncupatum, id est Gore” (Twente 
genaamd, dat is Goor), een zinsnede die tot veel discussies en geschriften 
aanleiding heeft gegeven met betrekking tot de vraag: was het Graafschap 
Goor toentertijd met het Graafschap Twente te vereenzelvigen of niet?  
Na deze schenking verkregen de Graven van Goor hoge functies binnen de 
bisschoppelijke hiërarchie, namelijk Vaandeldrager (militair hoofdaanvoerder)  
en Advocatus (een hoge kerkelijke functie). Juist als hoofdaanvoerder (“signifer”)  
heeft Graaf Rudolf het bisschoppelijk leger geleid in de strijd tegen de opstandige  

Graven van Goor
•  ± 1026 na Christus  •
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Drentse boeren onder leiding van de Heer van Coeverden. Het is hem en de 
ruim 600 zwaar geharnaste ridders overigens slecht bekomen, want in de  
beroemde Slag bij Ane (1227) werd het gehele bisschoppelijk leger, met inbegrip  
van de bisschop, in de pan gehakt.
 Hoewel de graven van Goor leenmannen van de bisschop waren, was 
hun betrekking tot hun leenheer min of meer onafhankelijk, allodiaal genoemd. 
Vaak gingen de graven hun eigen gang en waren ze belust op eigen gewin.  
Zo plunderden en verwoestten Graaf Goderfriedus en zijn neef Hendrik van 
Saesvelt adellijke hoven en boerderijen. Gelukkig greep Bisschop Otto III met 
behulp van zijn neef Graaf Willem II van Holland (“Rooms Koning”) in en trok  
met een groot leger naar Goor. Zo kwam aan het grafelijk geslacht en het 
Graafschap Goor in 1248 een roemloos eind. In het jaar 1948 is dit historische 
feit aanleiding geweest tot een spetterend “bevrijdingsfeest” in de stad Goor.
 De Borg “Het Huys toe Gore” diende nog vele jaren als bisschoppelijke 
residentie. Dit was in 1263 aanleiding tot het verlenen van stadsrechten aan 
Goor, en van hieruit zijn in 1325 stadsrechten verleend aan Enschede. De ver-
woesting en verbranding van het kasteel in 1348 door Gijsbrecht van Bronck-
horst bleek de doodsteek; het kasteel werd niet herbouwd. Bij een onderzoek 
met grondradar in 2010 is gebleken dat er op 3 tot 3,5 meter diepte nog resten 
van fundamenten van dit belangrijke kasteel aanwezig kunnen zijn. Dat de  
invloed van de Goorse graven groot geweest is blijkt wel uit het feit dat men  
nu nog spreekt over Goor als het toenmalige bestuurlijke centrum van Twente. Stamboom graven van Goor
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 Het Goors Historisch Museum bezit een aantal borgmanbekers.  
Ze werden in de zeventiende en de achttiende eeuw aan het stadsbestuur 
geschonken door de familie van overleden burgemeesters of borgmannen. 
Voorzover bekend gaat het om zeven bekers, waarvan er vijf in het museum  
aanwezig zijn. Er lag in de Middeleeuwen rondom Goor een gordel van 
adellijke huizen. Aan het bezit van zo’n huis was het recht verbonden zich 
“borgman van Goor” te noemen en aan het borgmansrecht waren historisch 
gegroeide rechten en plichten gekoppeld. Het instituut van borgmannen is 
vrij uniek en kwam slechts voor in Diepenheim en Goor.
 De borgmannen hadden tot taak de burchtheer (kastelein) van het 
kasteel te Goor te helpen het gezag van de landsheer, de bisschop van Utrecht,  
hoog te houden en het kasteel met zijn omgeving tegen aanvallers te verdedigen.  
In eerste instantie woonden zij dan ook binnen de muren van het kasteel. 
Voor hun diensten werden ze beloond met landerijen in de omgeving ervan, 
waarvan de opbrengst in hun levensbehoeften voorzag.

 De borgmannen van Goor worden voor het eerst genoemd in 1263.  
Vermoedelijk is het instituut veel ouder en dateert het uit de tijd van het  
ontstaan van het bisschoppelijk kasteel in Goor in de elfde eeuw. Oorspronkelijk 
was het aantal borgmannen groot; een bisschoppelijke goederenlijst uit 1310 
noemt er twintig, maar het aantal werd steeds kleiner en was in de achttiende  
eeuw gereduceerd tot de bezitters van de huizen Heeckeren, Wegdam, Weldam,  
Stoevelaar, Nijenhuis en Twickel. Het huis Scherpenzeel, gelegen binnen het stads- 
wigbold van Goor, was een stichtsleen en de bezitter was daarom geen borgman.
 Met het verdwijnen van het kasteel en de kastelein uit Goor veranderde 
ook de inhoud van de functie en de rechten en plichten van de borgmannen. 
In de achttiende eeuw ging het vooral om de invloed op het stadsbestuur.  
 Vóór 1795 bestond het stadsbestuur uit zes burgemeesters, waarvan er 
twee werden aangewezen door de drost van Twente, twee door de borgmannen  
en twee door de burgerij. Omdat drost en borgmannen standgenoten waren, 
overschaduwde hun invloed die van de burgerij op de samenstelling van het 
college van burgemeesters.
 De invloed van borgmannen strekte zich ook uit over het bestuur van 
de kerk te Goor. Naast de burgemeesters en de leden van de kerkenraad golden  
de borgmannen als collatoren van de Goorse kerk. Zij waren gerechtigd de 
predikant, de koster, de organist en de schoolmeester te benoemen.
 Met de komst van de Fransen in 1795 werd de invloed van de borgmannen  
op het stadsbestuur tot nul gereduceerd, maar hun invloed op het kerkbestuur  

Borgmannen
•  ± 1100  •
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zou nog jaren aanhouden. Oorspronkelijk had het erop geleken dat met het 
uitroepen van de Bataafse Republiek ook de rol op kerkelijke gebied zou 
zijn uitgespeeld, maar de borgmannen werden in 1805 alsnog in hun oude 
functies hersteld. Hoewel ze in 1810 weer plaats moesten maken voor een uit 
gemeenteleden bestaande commissie, werd vier jaren later het college van 
borgmannen opnieuw het bestuur van de kerk opgedragen. Toch was dit het 
begin van het einde van hun absolute heerschappij in de kerk en in 1820 werd 
het bestuur van de kerken nader geregeld door koning Willem I, waardoor de 
weg vrij kwam voor een college van kerkvoogden en notabelen. Hoewel de 
borgmannen trachtten het terrein dat verloren dreigde te gaan te handhaven  
door het voorzitterschap van dit college op te eisen, gelukte dat niet en 
moesten zij voortaan de bestuursbevoegdheid delen met kerkvoogden en 
notabelen. Opmerkelijk is het, dat het college van borgmannen als groep in 
het kerkbestuur bleef gehandhaafd, ondanks het feit dat niet steeds aan de 
daartoe gestelde eisen werd voldaan. Het recht van collatie eindigde in 1922, 
waarna de relatie tussen kerk en borgmannen definitief was verbroken.

Borgmanbeker 1694
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men om het moerassige gedeelte binnen het hoefijzer op te vullen.  Zo ontstond  
er rond 1280 een unieke terp op een hoogte van 14 meter boven NAP, met een 
middeleeuws stratenplan, nu nog herkenbaar als Voor-, Midden- en Bleek-
straat. Daarna vond bewoning op het Schild plaats. Het open einde van het 
denkbeeldige hoefijzer lag in de Molenstraat gesitueerd. Omdat het vanaf het 
Tolhuisje aan de Markeloseweg tot bakker Nollen in de Grotestraat wel heel 
erg moerassig was, werd daar in dezelfde periode in opdracht van de Bisschop 
van Utrecht de zogenaamde “Bandijk” aangelegd. Men kan deze beschouwen  
als het eerste waterstaatkundige project van Twente. Als belangrijkste 
bestekvoorwaarden golden de eisen dat de dijk zo hoog moest zijn dat het 
water er niet overheen kon spoelen en dat twee wagens met paard elkaar 
konden passeren.
 Wie nu vanaf de Herikerberg Goor binnenkomt heeft niet de indruk 
over een dijk te rijden. Zit je echter bij bejaardencentrum Stoevelaar beneden 
in de recreatiezaal en je richt je blik op de Markeloseweg, dan blijkt er wel 
degelijk sprake te zijn van een enigszins hoger liggend tracé. De aanleg zal 
heel wat inspanning hebben gevergd en het onderhoud heeft ook menige  
Twentenaar in beweging gebracht. De Bisschop had namelijk bepaald dat  
de dijk moest worden onderhouden door de inwoners van de Twentse  
marken waar hij het voor het zeggen had en die zogezegd onder zijn “ban” 
(rechtsgebied) vielen. Drie keer per jaar werd de Bandijk door de richter  
van Kedingen geschouwd in aanwezigheid van de burgemeester van Goor 

 Rijdend met de fiets van het Gin - Ende naar de Molenstraat moet men 
twee keer een tandje bijzetten vanwege enig vals plat in het parcours. Het gaat  
om twee natuurlijke verhogingen, zij het dat er bij eentje wel wat menskracht  
is ingezet: een vlakke zandhoogte rondom de huidige Hofkerk en een markante  
verhoging in een soort hoefijzervorm op het Schild. Beide dekzandhoogten zijn  
ongeveer 10.000 jaar geleden als stuifduinen ontstaan. Ze zijn in een zeer  
moerassig gebied van cruciaal belang geweest bij de vroegste bewoning van Goor,  
waarvan de naam in 1022 voor het eerst wordt vermeld in de Tielse Kroniek.  
Uit historisch onderzoek na 1984 is gebleken dat de eerste bewoning rond de 
huidige Hofkerk is geweest en pas daarna op het Schild.                                                                                                               
 Toen Goor stadsrechten had verkregen in 1263 en de Bisschop van Utrecht  
vervolgens regelmatig zijn residentie bezocht, het Huis toe Ghoor nabij het 
Schild, wilde  hij die plek wel graag met droge voeten kunnen bereiken en 
enige bescherming in de vorm van wat naobers leek hem ook niet verkeerd. 
Er werd een gracht om het Schild gegraven en de vrijkomende  grond gebruikte  

Stad op twee bultjes
•  1263  •
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en afgevaardigden van de bandijkplichtige marken. Er bevonden zich vier 
bruggen in de dijk, te weten de Rosmansbrug bij Scherpenzeel, de Woolder- 
brug ter hoogte van de Van Kollaan, de Stoetenbrug bij de ABN/Amro en de 
Losserdijkbrug bij de Spoorstraat, waar kasteel Blankenvoort zich bevond.  
Na afloop van de schouw, zodra de te verrichten werkzaamheden waren 
vastgesteld en elke marke wist wat hem te doen stond, ledigde de boerrichter 
van de oudste marke De Lutte een zakje noten, die door  kinderen enthousiast  
werden opgeraapt en verorberd. Het heet dat zulks een soort genoegdoening  
moest zijn voor de geleden milieuschade vanwege de dijkaanleg.                                                                       
 In theorie was het onderhoud aan de ongeveer 1500 meter lange weg en 
de vier bruggen prima geregeld, maar in de praktijk kwam er na verloop van 
tijd niet al te veel van terecht. Het heeft veel kosten en inspanning gevergd 
om er na 1813, toen de provincie zich er mee ging bemoeien, een zogenaamde 
“klasse I- weg” van te maken. Na de laatste oorlog maakte de Bandijk deel uit van  
de rijksweg E8, die tot 1974 als belangrijkste verbindingsweg tussen Amsterdam  
en Berlijn gold. De Goorse Bandijk heeft er zeker toe bijgedragen dat er veel 
transitoverkeer door Goor is gegaan, waaronder postkoetsen. Er bevonden zich  
dan ook veel herbergen aan de Hengevelderstraat en de Grotestraat, waar overnacht  
kon worden. Ook bij de ontwikkeling van Goor tussen de beide “bultjes” heeft  
de Bandijk een belangrijke rol gespeeld; hier ontstond lintbebouwing. Maar de  
goede bereikbaarheid had ook zijn nadelige kanten, want Goor heeft bij menige  
twist in de frontlinie gelegen en daar was de bevolking dan weer de dupe van.  

Maquette naar kaart Jacob van Deventer
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 In 1263 behaagde het Bisschop Hendrik van Utrecht, die nadat de 
laatste Graaf van Goor in 1248 het veld had moeten ruimen alhier de grote 
baas was, om Goor stadsrechten te verlenen. Stadsrechten waren bijzondere 
rechten en privileges die aan een plaats werden toegekend; men mocht 
bijvoorbeeld wallen opwerpen of muren rond de stad bouwen en ook zijn 
eigen rechtspraak toepassen. Om voor stadsrechten in aanmerking te komen 
moest er wel sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Soms had een plaats 
zich zodanig ontwikkeld of gedragen dat de landsheer als een soort beloning  
stadsrechten toekende. Of het opperhoofd zat in geldnood en zag zich genoodzaakt  
het met een plaats op een akkoordje te gooien. Dat was in Goor niet aan de  
orde, want van veel welvaart of rijkdom was hier geen sprake. Het was vooral 
de strategische ligging bij een doorwaadbare plek in een moerasrijk gebied 
aan de Regge dat Goor zo belangrijk maakte. En de bisschop wilde tijdens zijn  
werkbezoeken toch ook wel graag veilig op de Borch vertoeven. Men pakte  
voor Goorse begrippen de zaak nogal voortvarend aan: in de Olde Stad,  nabij 
het huidige Kerkplein, verrezen twee poorten en er kwam een gracht met 
drie poorten om het Schild (de Nije Stad). Nabij de S-bocht in de Molenstraat- 
Enterseweg bouwde men een zogenaamd rondeeltje, een soort bunker ter  
beveiliging tegen kwade geesten uit het noordoosten. 
 De stadsrechten (en vooral ook de plichten) die Goor verkreeg waren 
vrijwel gelijk aan die van de moederstad Deventer. Er kwam een stadsbestuur 
met onder andere zes burgemeesters. Bij de rechtspraak kwamen veelal de kleine  

Stads- & 
marktrechten

•  1263  •
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vergrijpen aan de orde. Aan brandpreventie waren vele artikelen gewijd en ook  
voor de biervoorziening bestond toen al aandacht -  weinig nieuws onder de 
zon, dus. Ernstige delicten werden voorgelegd aan de drost of schout. Hier volgt 
een kleine bloemlezing uit de 85 artikelen die het Goorse stadsrecht omvatte.  
                                                                 
• Niemand zal zijn huis waarin zich een vuur bevindt, verlaten, tenzij er iemand  
 achterblijft die tenminste 10 jaar oud is.
• Niemand zal vuur halen uit het huis van een ander of het moet in een gesloten  
 vat vervoerd worden en de vervoerder moet minstens twaalf jaar oud zijn.                                          
• Iedereen moet ’s zondags water voor zijn deur zetten als hem dat door een  
 rechtsdienaar wordt bevolen en iedereen moet ’s winters een bijt hakken in  
 het ijs vóór of achter zijn huis.                  
• Van al het bier dat in Goor gebrouwen wordt, maar vervoerd wordt naar  
 elders, zal de brouwer steeds de accijns betalen.                                                                                           
• Van al het bier dat in Goor verkocht wordt zal de tapper steeds de accijns betalen.      
• Weigeren de brouwers en tappers de accijns af te dragen, dan wordt hun bier  
 verbeurd verklaard. (Wie het geconfisqueerde bier dan nuttigde staat niet vermeld,  
 maar men zal het vast niet als bluswater hebben gebruikt).                                                                           
• Niemand mag tijdens de mis of het sermoen brandewijn of bier tappen.                        
• Iedereen die dobbelt, zal beboet worden met één pond (voor een pond van toen  
 zou u nu € 100 moeten neertellen).                                                                                                            
• Wie een ander bont en blauw slaat of voor leugenaar uitmaakt, wordt beboet.                       

• Wie des nachts verzuimt op wacht te staan wordt beboet met drie pond;  
 bovendien moet hij de nacht daarop zijn plicht voldoen.                                                                                              
• Wie de tollen van de stad Goor pacht moet tol eisen. Van hem die weigert tol  
 te betalen zal het aan tol onderhevige goed verkocht worden en de opbrengst 
 komt voor de helft aan de pachter en voor de andere helft aan de stad. 
                                                                               
 Er werd veelal op de maandagen rechtszitting gehouden. Als een Goorse 
burger het niet eens was met een opgelegde straf kon hij in hoger beroep gaan  
bij de magistraat in Deventer, mits de boete hoger was dan zes goudguldens. 
Goor was de 54e plaats in Nederland die stadsrechten verkreeg. 220 plaatsen 
in Nederland mogen zich officieel stad noemen. Sedert de invoering van de 
Gemeentewet van 1851 vervalt het onderscheid tussen dorp en stad en heeft 
het begrip stad alleen nog maar symbolische betekenis. Delfshaven was de 
laatste plaats die in 1825 nog effectieve stadsrechten kreeg; Staveren was in 
1068 de eerste.
 Ter bevordering van de plaatselijke welvaart was het in vroegere eeuwen  
van groot belang dat er van tijd tot tijd markten plaatsvonden, waarop 
gehandeld kon worden in wat de streek voortbracht. Het verstrekken van 
vergunningen om markten te houden was aanvankelijk voorbehouden aan de 
hoogste gezagsdrager. Bisschop Floris van Wervelinchoven stond Goor in 1383 
toe om twee jaarmarkten te houden en wel op de zondag na Petrus en Paulus 
(29 juni) en op Sint Andries (30 november).  
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De laatste is met een beetje fantasie als paardenmarkt verschoven naar medio  
december en staat nu nog als zodanig als derde gekwalificeerd in Nederland,  
na Zuidlaren en Hedel. 
 Van de zomermarkt zou je kunnen zeggen dat die is veranderd in het 
Goorse feest der feesten, ware het niet dat aan dat School- en volksfeest een 
ander feit ten grondslag ligt, te weten een beloning voor gering schoolverzuim.   
 Aan het einde van de 19e eeuw kende Goor elke maand een veemarkt. 
Naast de wintermarkt van medio december waren ook de Lichtmismarkt in 
begin februari en de medio-maartmarkt zeer in trek bij paardenhandelaren. 
De veemarkt van begin mei mocht zich verheugen in een groot aanbod van en  
vraag naar biggen. Vrijwel elk Goors gezin kocht dan een jong varken, om het  
zodanig te mesten dat het in november geslacht kon worden voor eigen gebruik. 

Stadszegel van Goor
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 Alleen al de gedachte om van Gelderland en Overijssel een bestuurlijke 
eenheid te maken, zoals die in 2012 in Den Haag werd geopperd, zou in de 
vijftiende eeuw reden genoeg zijn geweest om een oorlog te beginnen.  
In de Gelderse Achterhoek regeerden toen de Heren van Wisch, die vanuit  
Huis Ter Borg bij Doetinchem en het tussen Lochem en Vorden gelegen 
kasteel De Wildenborch hier in het Overijsselse dood en verderf zaaiden.  
Zo ook in september 1490, toen Goor het moest ontgelden en dat ging er niet 
zachtzinnig aan toe. Er werd gemoord en geplunderd en zij die niet dood- 
geslagen werden, raakten in  gevangenschap.  Dat werd David van Bourgondië, 
de Bisschop van Utrecht, waaronder Overijssel ressorteerde, te gortig.  
Op zijn initiatief werd er een verdrag getekend; de ondertekenaars, waaronder  
Goor, beloofden elkaar bij te zullen staan ingeval de Heren van Wisch zich 
weer zouden misdragen. Maar dat weerhield  het “Wischtuig” er niet van 
Goor in 1498 weer met een ongewenst bezoek te vereren. Maar nog in datzelfde  
jaar slaagden de troepen van de Bisschop van Utrecht er in samenwerking 
met regimenten van de Hertog van Gelre in om de Heren van Wisch en hun 
krijgsbende uit te roeien.                                                                                   
 Die hertog Karel van Gelre was een nogal wispelturig heerschap.  
De Bourgondiërs, aan wier hof hij zijn jeugdjaren doorbracht, werden naderhand  
zijn grootste vijanden. En aangezien ons gewest ook onder het Bourgondische  
Huis ressorteerde, was Goor, met zijn strategische ligging, vele malen doelwit  
van roof, plundering, moord en brandstichting. Voeg daarbij de vele slachtoffers  

Gelderse troepen & 
Münsterse Oorlogen

•  1448  •
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vergende pest die hier aan het einde van de vijftiende eeuw rondwaarde en 
de extreem koude winter van met name 1503 en men kan zich wel voorstellen 
dat er in Goor weinig reden was om aan schoolfeesten of andere evenementen 
te denken. 
 Na vele jaren van krijgshandelingen bleken de bisschoppen niet  
opgewassen tegen de Gelderse hertog en in 1527 werd de macht overgedragen 
aan Karel de Vijfde, Heer der Nederlanden, Koning van Spanje en Keizer van 
het Duitse Rijk. In zijn gebied, zo heette het, ging de zon niet onder. Hij bond 
meteen de strijd aan met de Hertog van Gelre; Overijssel en Goor waren binnen 
enkele maanden bevrijd van de Geldersen. Maar wie gedacht had dat ook voor 
Goor goud zou gaan blinken in de 17e eeuw, kwam van een koude kermis thuis. 
 In Münster werd in 1650 Christoph Bernhard von Galen tot bisschopvorst 
“gewijdkroond” en dat heerschap  had oorlogvoering hoger in het vaandel  
staan dan de zielzorg voor zijn parochianen. Hij verwierf zich de bijnaam  
“Bommen Berend”, omdat hij een nieuw soort brandbom ten strijdtonele  
bracht. In 1665 beweerde hij dat hij nog een appeltje te schillen had met de  
heerlijkheid Borculo. Maar dat dit stadje niet zijn enige doel was bleek al ras,  
want nadat hij het eind september had veroverd deed hij Goor aan; op 17  
oktober werden Münsterse soldaten ingekwartierd in 123 Goorse gezinnen.  
Zijn leger bestond uit 10.000 ruiters en 20.000 voetknechten. Op 20 september  
had dominee Putman voorlopig voor het laatst in Goor gepreekt en hij vluchtte  
met een aantal gemeenteleden naar Deventer, want de  verhoudingen tussen 

een bisschop en een predikant waren in die dagen bepaald niet oecumenisch 
te noemen. In het voorjaar van 1666 lukte het kapitein Doys en zijn mannen 
om de bezetter te verdrijven en op 16 april werd de Vrede van Kleef getekend, 
waarbij bepaald werd dat Bommen Berend zijn troepenmacht tot 3000 man 
moest beperken. Dominee Putman keerde op 21 april terug uit Deventer.                                                                                                                             
 Het rampjaar 1672 ging ook aan Goor niet in vrede voorbij. De Republiek  
der Verenigde Nederlanden was in oorlog met Engeland, Frankrijk, Münster 
en Keulen. We kennen de teksten uit de toenmalige vaderlandse geschiedenis 
nog wel: de regering was radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos!  
 De Münsterse troepen stonden nog steeds onder leiding van Bommen 
Berend, die weer alle registers opentrok, met de bedoeling alles wat ten oosten  
van de IJssel en ten noordoosten van de Zuiderzee lag te veroveren. Veel ellende,  
in de vorm van plunderingen, inkwartieringen en voedselgebrek moest de 
Goorse bevolking weer doorstaan. Ook voor de paarden was er vrijwel geen 
voer meer, want de edele Münsterse viervoeters moesten mee-eten uit de 
Goorse paardenruiven. Het rundvee was evenmin veilig, wat de Münsterse 
keurvorst ook nog de bijnaam “Koodeef” bezorgde. 
 Op 22 april 1674 werd de Vrede van Münster getekend. Op diezelfde dag 
werd in Goor en omgeving echter nog grof huisgehouden, waarbij uit pure  
baldadigheid kippen werden doodgeschoten. Allerlei huisraad werd als oorlogs- 
buit op de terugtocht meegenomen, een feit dat zich ruim 271 jaar later  
nogmaals voordeed. De geschiedenis pleegt zich toch nog wel eens te herhalen...               
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Detail schilderij Viering van de vrede van Münster (© Bartholomeus Van der Helst)Bisschop van Munster ‘Bommen Berend’ (© Wolfgang Heimbach)



22 23

geeft over de twee oude kernen van Goor en de verbindende Bandijk. In opdracht  
van de Spaanse koning bracht Van Deventer veel steden in kaart in het begin 
van de tachtigjarige oorlog; zo ook deze kaart. De Nieuwskaart van Van Deutekom  
uit Deventer over de veldtocht van Ambrosius Spinola in de zomer van 1606.  
 De kaarten uit de Gouden Eeuw van net na de tachtigjarige oorlog. Een 
nieuw tijdperk ging beginnen en kaarten maken werd een hype. Amsterdamse  
kaartenuitgevers als Blaeu en Jansonius kwamen met een mooie, maar niet 
erg nauwkeurige kaart van Overijssel, inclusief Drenthe. De Amsterdamse 
kaarten stonden het Overijsselse bestuur niet aan. Het gaf daarom de Zwolse 
wiskundeleraar Nicolaas ten Have opdracht om een betere kaart van Overijssel  
te maken. Deze voor die tijd bijzonder nauwkeurige en uitvoerige kaart 
kwam in 1642 uit als grote wandkaart en als kleinere atlaskaart. Ongeveer 
honderdvijftig jaar lang bleef dit de kaart van Overijssel. De wandkaart hing 
in alle gemeentehuizen, maar is vrijwel overal verloren gegaan. In Goor is 
een exemplaar bewaard gebleven en in het Goors Historisch Museum te zien. 
Het is een uitgave uit 1750 van Jan de Lat uit Deventer, die in het bezit was 
gekomen van de oude koperplaten.
 De zogenoemde Hottingerkaart, gemaakt omstreeks 1780 ten behoeve 
van militaire doelen, zoals de verdediging van de oostelijke grenzen. Heel 
duidelijk is te zien dat dit kaartje geen gebruikelijke noord-zuid richting kent. 
Zie het bijgaande kaartje.
 Vanaf ongeveer 1800 kwam langzaam maar zeker de tijd van de  

 De eerste kaarten van landen en steden zijn al meer dan duizend jaar oud.  
Eerst rond het jaar 1500 werden de eerste kaarten gemaakt van onze omgeving,  
van Twente. Goor staat op vrijwel alle sindsdien uitgekomen kaarten als een 
stip of zelfs iets meer uitgewerkt. Want, hoewel een klein plaatsje, Goor lag 
strategisch op het kruispunt van twee handelsroutes, namelijk de weg van 
Utrecht over Deventer naar de Hannoverse grenzen en het riviertje de Regge, 
de zompenvaarroute van Zwolle naar Duitsland. In Goor bestonden een paar 
kleine overslaghaventjes langs de Grotestraat, vanaf de Regge bereikbaar via de  
Visschebanksloot en de Gruttersbeek. Hier volgen de belangrijkste oude kaarten  
van Goor en omgeving.
 De oudste kaart met vermelding van Goor is de zogenaamde Leidsekaart  
uit ongeveer 1520, waarop Ghoer is afgebeeld als een mysterieus omgracht, 
prachtig kasteel. Vermoedelijk is dit een soort showkaart om de nieuwe Bisschop  
van Utrecht mee te imponeren. De maker is onbekend. 
 De kaart van Goor, door Jacob van Deventer uit ± 1570, die veel informatie  

Kaarten van Goor
•  1560  •
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zogenaamde topografische kaarten, eerst voor militaire doeleinden, later ook 
voor allerlei civiele toepassingen. Van deze kaarten zijn voor Goor de  
topografische militaire kaart van rond 1850 en de grote door de provincie in 
1849 uitgegeven provinciale kaart van belang.
 Tussen de 16e en de 18e eeuw is een aantal proceskaarten ontstaan, 
vanwege de strijd tussen de steden Deventer, Zutphen en Zwolle over de 
vaarrechten op de Schipbeek, de Regge en de Berkel. Op deze kaarten is Goor 
meestal ook afgebeeld als partij in deze kwesties. De kaarten bevinden zich 
als manuscripten in de desbetreffende steden, met name in het stadsarchief 
van Deventer.
 De zogenaamde Kaart Waterleidingboek. In dit boek uit de 19e eeuw is 
een kaart opgenomen met de ligging van de bovengrondse rioolafvoergoten 
in Goor. Gelet op de zeer hoge kindersterfte in die tijd, een markeerpunt naar 
een gezondere samenleving.

De Kaart Bandijk-verplichtingen 
Op deze kaart is aangegeven welke Twentse marken vanaf de Middeleeuwen 
tot omstreeks 1800 verplicht waren jaarlijks een bepaald gedeelte van de 
Goorse Bandijk te onderhouden.

Kaart Jacob van Deventer
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gevestigd op de plaats van de huidige ABN-AMRO-bank, trokken de Staatse 
soldaten zich terug op de grote schans bij de Hofkerk om daar  ”tot haeren 
bescherminge enn beter dierectie van zaeken de kercke metten thoeren gansch 
enn teneenemael affgebrandt enn nedergestortet te werden.” 
 De Spanjaarden waren er totaal niet van onder de indruk en joegen de 
overgebleven Staatse soldaten naar de laatste schans bij Huize Scharpenzele, 
waar ze nog twaalf dagen stand hebben weten te houden. Een triest einde 
van een vermetele aanval en het zou tot 1589 duren voordat in Twente onder 
aanvoering van Prins Maurits  weer gevechten zouden uitbreken met de 
Spanjaarden; er zijn toen vele Twentse steden en dorpen op de Spanjaarden 
veroverd, waaronder ook de vesting Goor.  Het Staatse fiasco van 1581 betekende  
tevens het bestuurlijke einde van de Drost van Salland, de genoemde Eggerik 
van Ripperda. Hij werd namelijk door Maarten Schenck gevangen genomen 
en opgesloten in zijn kasteel in de omgeving van Wychen. 
 Omstreeks 1600 probeerde Eggerick met een reis naar Deventer losgeld 
van het stadsbestuur  van deze stad los te peuteren, maar in plaats van hem 
te helpen, werd hij door de  Deventer Magistraat en op bevel van Maurits 
opgesloten in een Poorthuis, alwaar hij in 1603 overleed. Eggerick had zonder 
medeweten van Maurits en de Staten-Generaal eigenmachtig gehandeld, vandaar. 
 In 1589 lukte het Prins Maurits wel met zijn leger Goor en omgeving te 
veroveren, maar hij had zijn hielen nog niet gelicht of de Spanjaarden kropen 
weer in de vesting “het Schildt”,  zodat de Prins en zijn soldaten in 1596 ten 

 De eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog  (1568 - 1648) zijn aan onze 
gewesten praktisch ongemerkt voorbij gegaan, daar de strijd tegen de  
Spanjaarden zich voornamelijk in het westen des lands afspeelde, zoals bij 
Den Briel, Leiden, Naarden en Alkmaar. De stad Deventer was rond 1580 reeds 
in Staatse handen, maar het achterliggende land nog allerminst.
 Eggerik van Ripperda, Drost van Salland en tevens bewoner van het 
kasteel Weldam, wist in 1581 Overste IJsselstein te Deventer over te halen een 
verrassingsaanval uit te voeren, teneinde Twente op de Spanjaarden te veroveren.  
Daartoe moest eerst de vesting Goor, die in Spaans bezit was, worden veroverd.  
Midden juli 1581 trok Ysselstein met ongeveer duizend soldaten en vier 
kanonnen Goor binnen en veroverde al snel de Spaanse schans bij de huidige 
Hofkerk; hij sloeg het beleg op voor de vesting “het Schildt”. Het ging echter 
mis voor IJsselstein, toen Spaanse ruiters onder aanvoering van Maarten 
Schenck de vesting ontzetten en de Staatse soldaten met achterlating van 
enkele kanonnen over de Bandijk terugdreven. Via een windmolen, ongeveer 

De slag om Goor
•  1581  •
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tweeden male de verovering van de vesting moesten uitvoeren. Daarbij gaf 
hij aan zijn soldaten de opdracht om naast de musket ook de schop ter hand 
te nemen, de wallen af te graven, de grachten dicht te gooien en zo de vesting 
te ontmantelen.
 Toch waren de Gorenaren nog niet van alle krijgsellende af, want in 
1606 veroverde Spinola met een groot leger wederom Twente. Hij bleef door 
de slechte weersomstandigheden meer dan een half jaar gelegerd in en om 
Goor. Er vonden wel hier en daar wat krijgshandelingen plaats, bijvoorbeeld 
een schijnaanval op Deventer en de verovering van Lochem. Twente en haar 
directe omgeving bleven tot 1611 in Spaanse handen. 
 Door uitwisseling van gebieden, zoals Lingen tegen een deel van 
Twente (met uitzondering van Oldenzaal), kwam de hofomgeving uiteindelijk  
definitief in Staatse handen. Toch bleef nog steeds een Spaanse dreiging uitgaan  
vanuit Oldenzaal, alwaar een Spaans bestuur  en een centrum van het rooms- 
katholicisme waren gevestigd. 
 In 1626 marcheerden de ruiters van stadhouder Frederik Hendrik via 
Deventer en Delden naar het oosten en samen met de regimenten van de 
Friese stadhouder Ernst Casimir heroverden ze Oldenzaal op de Spanjaarden. 
Daarmee was de zogenaamde Staatse Tuin aan de oostkant gesloten.  
Van echte krijgshandelingen was nadien in dit gebied geen sprake meer, doch 
de bewoners van Goor en haar omgeving waren tot de bedelstaf gebracht, 
zeker tot het einde van de oorlog in 1648.Kogels 80-jarige oorlog ‘t Schild
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 “Tot de tijd van de reformatie is er van de kerkelijke geschiedenis van Goor  
zo goed als niets bekend”, zegt Röring in zijn “Kerkelijk en wereldlijk Twente” (1909).  
De Bisschop van Utrecht was in die tijd zowel geestelijk als wereldlijk vorst 
van het Oversticht. Hij maakte in feite al vóór het jaar 1000 Oldenzaal tot 
hoofdstad van Twente en zo viel Goor dan ook onder het kapittel van Oldenzaal;   
de benoeming van een pastoor in Goor evenwel hield hij in eigen hand.  
 Na 1517 werkte in Goor jarenlang pastoor Johannes van Coeverden, die 
allicht op de hoogte zal zijn geweest van de reformatorische bewegingen.  
Zo waren er omstreeks 1545 in Goor wederdopers gesignaleerd, behorende tot 
de groepen van de zogenaamde Davidjoristen en de Batenburgers. Borgmannen 
en schepenen van Goor hadden het heerlijke Recht van Presentatie van de 
bisschop overgenomen en bezaten dus het recht een pastoor te benoemen.
Gebruik makend van dit privilege werd de pastoor van Diepenheim, Herman 
Busschof, in 1588 benoemd tot pastoor van Goor.
 Door de wisselende krijgskansen in met name het begin van de 
80-jarige oorlog, dus nu eens onder (katholiek) Spaans gezag, dan weer onder 
(protestants) Staats gezag, werden door de Classis Deventer reeds predikanten 
aangesteld. In 1599 gebeurde dit in Goor en wel in de persoon van Ludolphus 
Pieck, ondanks het feit dat het aantal hervormden alhier nog zeer gering was.  
 Pastoor Busschof bleef echter in functie, maar nadat de Classis Oldenzaal  
de Twentse pastoors had opgeroepen hun pastoraat voort te zetten als 
hervormd predikant, verklaarde hij katholiek te willen blijven en werd hij door 

Reformatie
•  1597  •
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de Classis Oldenzaal prompt afgezet en verbannen. Inmiddels had Ds. Pieck 
het veld geruimd voor Ds. Johannes Buranus.
 In 1605 veroverde Spinola Twente voor de Spanjaarden en werden de  
predikanten  weer vervangen door pastoors. Toch werden Twente en de Stad  
Goor in 1611 op grond van een overeenkomst tussen de Spanjaarden en de 
Staatsen tijdens het Twaalfjarig Bestand, toegevoegd aan de Staatsen, dus aan 
de Staat der Zeven Verenigde Nederlanden. In deze tijd preekte de hervormde  
schoolmeester Johannes Putman uit Deventer in het geheim voor de 
hervormden en dat bleek de reden te zijn hem in 1612 tot predikant in Goor 
te benoemen. Putman behoorde tot de volgelingen van Gomarus, dus tot een 
conservatieve stroming binnen de Hervormde Kerk, de zogenaamde Contra-
Remonstranten. In Nederland werd nu de Hervormde Kerk de bevoorrechte 
en de Katholieke Kerk de schuilkerk.
 De familie Putman zou meer dan een eeuw Goor van predikanten 
voorzien, uitgezonderd de twee perioden waarin Twente bezet was door de 
Bisschop van Münster (“Bommen Berend”), in de jaren 1665 - 1666  en 1672 - 1676. 
Tijdens deze jaren werd er in Goor  weer een pastoor aangesteld en wel pastoor  
Stephanus Daniël Busch, die de huidige Hofkerk liet repareren, dat wil zeggen  
weer geschikt maakte voor de katholieke eredienst.
 Na het vertrek van Bommen Berend werd de Hofkerk definitief een 
Hervormde Kerk, alwaar de ondergedoken Ds. Abraham Putman weer zijn 
predikaties kon houden. De missen werden nu opgedragen in de schuilkerk 

Heeckeren. Er vond overigens 
geen vervolging om des geloofs 
meer plaats.

Predikantenbord Hofkerk
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 Het leven speelde zich vroeger zonder uurwerken af; de zonsopkomst 
en -ondergang waren ijkpunten waar mens, dier en planten op reageerden. 
Ooit kreeg de mens de behoefte om tijd te meten. Er ontstonden zonnewijzers  
en de Chinezen en de Egyptenaren ontwikkelden de waterklok, waaruit de 
zandloper voortkwam. Maten voor de tijdmeting werden vastgelegd op basis  
van het draaien van de aarde: maand, week, dag, uur en later, door de uitvinding  
van de slinger, de minuut. Christiaan Huygens verbeterde het slingeruurwerk,  
zodat minuten  in seconden konden worden verdeeld. Nu kwamen de mech-
anische toepassingen van uurwerken echt op gang en een bakermat daartoe 
werd gevormd door de Goorse klokkenmakers. Gedurende ongeveer tweehonderd  
jaar waren in Goor drie geslachten bezig met het maken en ontwikkelen van 
kerkuurwerken, stoeltjes- en staartklokken en staande horloges. Men spreekt 

dan ook over de Spraekel-, Ter Swaek- en Bakker-klokken. Tussen deze drie 
geslachten bestond een familiebetrekking.
 De klokkenmakerij begon omstreeks 1620 bij de gebroeders Jacob en 
Willem Spraekel, smeden te Goor. Niet zo verwonderlijk, want in Goor en 
omgeving lagen destijds talrijke kastelen en havezaten en de bewoners ervan 
waren de enigen die zich een uurwerk konden veroorloven. Uit 1632 dateert het  
torenuurwerk uit Gelselaar van Jacob van Spraekel, waarvan zelfs de rekeningen  
bewaard zijn gebleven. Iets later gingen beide broers over tot het ontwikkelen  
en maken van kleinere uurwerken, die men vooral binnen kon gebruiken.
Zo ontstonden de stoeltjes- en staartklokken, met als kenmerken het recht- 
hoekige dakje en raderen van messing. De uurwerkproductie kwam op gang. 
De zonen van Jacob en Willem, beide Jurriaan genoemd, werden beroemde 
uurwerkmakers. De zoon van Willem zette de zaak in Goor voort, terwijl de 
zoon van Jacob naar Zutphen en later naar Amsterdam vertrok. Beide neven 
stonden in binnen- en buitenland bekend om hun grote vakkennis.
De Zutphense Jurriaan heeft o.a. uurwerken gemaakt voor de St .Janskathe-
draal in Den Bosch, de Westertoren en het Paleis op de Dam te Amsterdam. 
Hij werkte nauw samen met de beroemde klokkengieters François en Pierre 
Hemony. Deze klokkengieters maakten de drie beroemde Hemony-klokken 
van de toren van de Hofkerk te Goor (1641). Deze juweeltjes werden ter plekke 
gegoten en zo ontstond daar de naam “Klokkenkamp“.
 De edele klank van de kleinere Hemony-klok (1649), die gehangen heeft 

Goorse
Klokkenmakers
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in de torentjes van twee voormalige Goorse stadhuizen, is nu te beluisteren 
in het Goors Historisch Museum.
 De drie zonen van de Goorse Jurriaan, te weten Willem, Jacob en Joan, 
werden ook klokkenmakers. Ze leerden elkaar de kneepjes van het vak en zo  
werd een traditie van  vakmanschap voortgezet. De zoon van Joan, Jan Willem  
(1680-1762), was naast klokkenmaker tevens burgemeester van Goor en gehuwd  
met de dochter van Ds. Putman.
 Een van de dochters van Joan trouwde met diens leerling  Anthonie ter 
Swaek (1692-1772) en deze zou grote bekendheid verwerven door de toepassing van 
de ankergang. Anthonie gebruikte een langere slinger met grotere amplitude,  
wat de nauwkeurigheid van de tijdmeting ten goede kwam. De pilaren van 
zijn uurwerken (staart- en stoelklokken) waren van messing en rond van vorm.  
Zijn zoon Hermannus (1723-1782) maakte voornamelijk stoelklokken. De oudere  
zuster van Anthonie, Helena, huwde met Johannes Conrades Bakker en zij werden  
de ouders van de talentvolle uurwerkmaker Carol Willem Bakker (1726-1806).
Zo deed zich het unieke feit voor dat drie neven uit drie verschillende  
geslachten samenwerkten in het atelier te Goor, te weten Jan Benjamin Spraekel 
(1715 - 1795), Hermannus ter Swaek (1723 - 1782) en Carol Willem Bakker.
 De uurwerken van Bakker representeren een eigen wijze van constructie  
en afwerking, met onder andere pilaren van ijzer en zonder lood op de wijzer-
plaat. De Bakker-klokken leken uiterlijk veel op de uurwerken van Ter Swaeck.
Twee van Anthonies zes kinderen werden ook klokkenmakers en wel Antonius  

Arnoldus (1764 - 1838) en Arnoldus (1775 
- 1822), waarbij de eerste geheel ijzeren 
klokken voortbracht en de tweede 
beroemde staande klokken schiep. 
 Na 1800 overvleugelde de Friese 
uurwerkindustrie de Oost-Nederlandse. 
Niettemin is het duidelijk dat van de 17e 
tot en met de 19e eeuw in Oost-Nederland  
en dan met name in Goor zeer gekwali-
ficeerde toren- en huisuurmakers werk- 
zaam zijn geweest, die als pioniers op het 
gebied van de stoelklok mogen gelden.

Ter Swaekklok 1753
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 Tijdens de grote stadsbrand van 3 mei 1647 is onder meer het toenmalige 
stadhuis in vlammen opgegaan. Hoe dit pand er uit heeft gezien is onbekend. 
De herbouw werd snel ter hand genomen en op 28 augustus 1647 vond de 
aanbesteding plaats voor de bouw van een nieuw stadhuis. De bouw werd  
gegund voor een bedrag van 274 gulden en het nieuwe pand werd in 1648 in  
gebruik genomen. In de voorgevel plaatste men een gevelsteen met het Goorse  
stadswapen en in het torentje werd de beroemde Hemony-klok gehangen.  
Jorrien Spraekel kreeg opdracht het uurwerk te leveren. Dit stadhuis heeft tot 
1 januari 1854 als zodanig dienst gedaan, maar toen was het dermate bouw- 
vallig geworden, dat het niet meer verantwoord was er nog langer gebruik 
van te maken. Er werd een plan gemaakt voor een nieuw stadhuis, waarin 
ook ondergebracht een kantonnale rechtbank en een huis van bewaring. 
Opvallend is, dat de tot het Kanton Goor behorende gemeenten Diepenheim,  
Markelo en Rijssen weigerden een financiële bijdrage te leveren  in de kosten  
van het huis van bewaring. Tijdens de aanbesteding op 20 september 1854 
werd de bouw voor 10.570 gulden gegund aan Martinus Straalman te Deventer,  
waarbij onder meer werd bepaald dat de klok en het uurwerk voorzichtig 
moesten worden weggenomen, opgeborgen en herplaatst. Met de afbraak 
werd op 2 januari 1855 begonnen en het nieuwe stadhuis – sommigen spraken  
inmiddels van gemeentehuis – werd op 21 december 1855 in gebruik genomen. 
In de openingstoespraak zei de burgemeester, dat “hetzelve dienstbaar is voor 
de regtelijke als administratieve magten, als bevattende een ruime raadzaal,  

Stadhuizen
•  1648  •
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tevens geschikt voor kantonnale regtbank en voor de openbare dienst der gemeente 
eene kamer voor het dagelijksch bestuur, eene secretaries met ruime kasten voor  
het gemeentearchief en een kantoor voor de plaatselijke belastingen alles met ruime  
toegang tot deze vertrekken, zoodat het publiek in dit eene gebouw verschillende  
authoriteiten vereenigd vindt, en dat de benedenverdieping bevat eene bewaar- 
plaats voor eene der stadsbrandspuiten alsmede het kantonnale huis van bewaring  
voor gevangenen.” 
 De gemeentelijke organisatie groeide dermate dat men in de vijftiger 
jaren van de vorige eeuw weer op zoek ging naar grotere huisvesting. Deze 
werd gevonden in de villa van Jannink aan de Diepenheimseweg 1. De villa 
werd in augustus 1953 in gebruik genomen, in eerste instantie als tijdelijke 
huisvesting, want het lag in de bedoeling een nieuw gemeentehuis op het 
Schild te bouwen. Het voormalige gemeentehuis op het Schild werd gebruikt 
als kantoor van de dienst gemeentewerken en als plaatselijke bibliotheek.  
 Nadat gemeentewerken en de bibliotheek naar nieuwe onderkomens 
waren verhuisd werd het pand in 1971 afgebroken. De klok en het uurwerk 
werden gerestaureerd en verhuisden naar de hal van het gemeentehuis aan 
de Diepenheimseweg. Dit gemeentehuis is enige malen uitgebreid en er werd 
een dependance gevestigd in het voormalige OGZO-pand aan de Grotestraat. 
Het heeft als zodanig dienst gedaan tot de ingebruikname in 2006 van het 
nieuwe gemeentehuis van de Hof van Twente aan de Höfte in Goor.  
Het Janninkpand is thans een advocatenkantoor. De klok en het uurwerk 

kregen tenslotte een waardige plaats in het Goors Historisch Museum.  
Tot nieuwbouw op de historische plek op het Schild is het dus niet gekomen.

Stadhuis op het Schild 1648 
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 In de kluis van het raadhuis van de gemeente Hof van Twente bevindt 
zich het oude archief van Goor. Dit oude archief van Goor bevat documenten 
vanaf het jaar 1300 tot ongeveer 1820. De meeste documenten dateren van na 
de stadsbrand van 1647. Ongeveer  600 stuks zijn in 1934 geïnventariseerd en 
in een apart boekwerkje opgenomen door Dr. W.J. Formsma, de archief- inspec- 
teur van Overijssel.
 Onder nummer 115 van zijn inventarisatie komt het landmetersboek te 
voorschijn, bestaande uit ingebonden manuscripten van opmeting van alle 
landerijen en tuinen onder het rechtsgebied van Goor. Het had de vaststelling 
van verponding en contributie tot doel, zeg maar: de grondbelasting.  
In het boek staan vele honderden schetsen en meetgegevens van grondpercelen, 
met hier en daar veldnamen, de vermelding van de eigenaar en de gebruiker 
en ook van elk perceel de gebruikstoestand, zoals weiland of bouwland.
Achter in het boek staan oppervlakteberekeningen per perceel en van daaruit 
de berekening van de belastingbijdrage. De opmeting werd in de winter van 
1731 – 1732 verricht door Hendrik Hesselink, landmeter uit Deventer.  Hij begon  
op 4 november en was klaar op 11 maart 1732. Zijn opmetingen verrichtte hij 
met een lange ketting en hij gebruikte de zogenaamde Twentse maat (ca. 2,5 cm).
 Het verhaal gaat dat het bestuur van de Stad Goor niet in staat was het 
bedrag van ca. ƒ 300,- aan Hendrik te betalen.  Het moest dit bedrag lenen 
van één van de burgemeesters en had er notabene 20 jaar voor nodig om de 
schuld af te betalen!

Het landmetersboek
•  1732  •
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 Het boekwerk kwam dus precies 100 jaar vóór de invoering van het 
kadaster in 1832 tot stand en had hetzelfde doel, namelijk een eerlijke basis  
te bieden voor belastingheffing. Het boek is in zijn opzet uniek in Overijssel 
en mogelijk in heel Nederland. De inmiddels opgeheven gemeente Goor is 
hiermee waarschijnlijk de eerste en tevens enige gemeente in het land met een 
uitgewerkte kadastrale administratie, daterend van 100 jaar vóór invoering van  
het kadaster. Wat ontbreekt is een samenhangende kaart, een zogenaamde  

kadasterkaart, zoals wij die kennen. De 800 percelen in het landmetersboek 
zijn als eilandjes per stuk weergegeven, zodat het enige moeite kost de juiste 
ligging in het terrein te vinden. Door vergelijking met de kadastrale kaart van 
1832 blijkt dat heel veel percelen exact dezelfde zijn gebleven in de tussen- 
liggende 100 jaar. De wereld stond toen stil in vergelijking met de onze.  
Dit landmetersboek is een belangrijke bron van informatie geweest bij het 
plegen van veldnamenonderzoek in de toenmalige gemeente Goor.

Een bijzonder en kostbaar boekwerk, het landmetersboek
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 De periode tussen 1795 en 1813 is een heel belangrijke geweest op het 
gebied van bestuurlijke vernieuwing in Nederland. Dat ging niet helemaal 
geruisloos en ook in Goor veranderde er het een en ander. Het had allemaal 
te maken met het mondiger worden van de burger, waarbij de Fransen 
voorop liepen. De Vierde Engelse Oorlog was in 1784 slecht afgelopen voor de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de twee politieke stromingen 
van toen, te weten de Oranjepartij, die achter Stadhouder Willem V stond en 
de Patriottische Partij, die streefde naar invloed van het volk, gaven elkaar de 
schuld van de situatie waarin het land zich bevond. 
 Toen in 1787 het leger van Pruisen  op verzoek van de stadhouder 
ons land binnentrok om de macht van de Oranjes te versterken, weken vele 
patriotten uit naar Frankrijk. Daar was de volksbeweging al in volle gang; ze 
mondde uit in de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789, onder het motto: 
vrijheid, gelijkheid en broederschap. 
 Eind 1794 vielen Franse troepen in gezelschap van de uitgeweken 
Nederlandse patriotten ons land binnen en dankzij de bevroren rivieren ver-
liep de operatie voor hen voorspoedig. Willem V smeerde hem op 18 januari 
1795 met een vissersboot naar Engeland, waarna hier de Bataafse Republiek 
werd uitgeroepen. Dat was ook voor Goor het moment om de oranjegezinde 
regenten af te zetten en te vervangen door patriotten. Het betekende voor de 
Jalinks glorieuze tijden: Mr. Jan Hendrik werd gemeentesecretaris en ook mr. 
Wilhelm kreeg een belangrijke functie in de gemeente.

De Franse tijd
•  1797  •
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 Het bestuur van de provincie, bestaande uit Ridderschap en Steden, 
werd ontbonden en vervangen door “provisionele representanten”. Uit Goor 
werden afgevaardigd Holsmeier, Beins, Bleker, Knape en H. en J.H. Jalink. De 
Goorse stadssecretaris, mr. Joseph Conrad Pothoff, die ook Drost van Haaks-
bergen en Diepenheim was, werd afgezet. Zijn provisionele opvolger werd Jan 
Berend Auffmorth, echtgenoot van de dochter van de Goorse borgman Ten 
Zijthoff. Het huis waarin Pothoff ooit woonde bestaat nog en staat geregis-
treerd als Kerkstraat 13 te Goor.
 Auffmorth was hier in 1787 schepen en kapitein van de Schutterij. Hij 
rekende zich tot de unitaristen, die voorstanders waren van een ondeelbare 
eenheidsstaat. In 1797 kwam de Tweede Nationale Vergadering onder voorzit-
terschap van Auffmorth in Den Haag bijeen om te komen tot een nationale 
grondwet. Er waren twee stromingen van vrijwel gelijke sterkte, te weten de 
federalisten, die de gewesten zelfstandig wilden laten op basis van de Unie 
van Utrecht en de unitaristen, die één staat  propageerden. De onderhande-
lingen wilden niet erg vlotten, maar daar wist de patriot Daendels wel een 
oplossing voor. Hij liet 22 federalistische afgevaardigden gevangen zetten, 
waarna de grondwet met unitaristische meerderheid werd aangenomen! Op 
22 februari 1796 luidden de klokken in Goor ter gelegenheid van het plan-
ten van de vrijheidsboom op het Kerkplein. Maar er was eigenlijk nog niet 
zoveel reden tot blijheid, want de Franse troepen brachten heel veel kosten 
en overlast met zich mee. Er werd in anderhalf jaar voor ruim f 5.500,- voor 

de “armée” uitgegeven. Door de Municipaliteit (lees: Gemeente) werd aan hen 
die dat dringend nodig hadden kleine hoeveelheden aardappelen en brood 
verstrekt. Goor telde toen ongeveer 1400 inwoners, van wie er velen onder de 
armoedegrens leefden. In 1797 was er in Gelderland en Overijssel zelfs geen 
zaai- en pootgoed meer voor de volgende oogst. De kerken werden gebruikt 
als opslagplaats voor veevoer, soldaten werden bij burgers ingekwartierd, 
kortom men moest zich, of men prinsgezind of patriot was, veel laten wel-
gevallen en de broodprijs steeg in drie jaar van drie naar zes stuivers. 
 Uit de vaderlandse geschiedenis weten we hoe het gegaan is in die tijd: 
na het vertrek van Willem V en de komst van de Fransen was de Bataafse 
Republiek een feit. In 1806, twee jaar nadat Napoleon  
zich tot keizer van Frankrijk had gepromoveerd, maakte hij zijn broer 
Lodewijk Napoleon hier “zettebaas” en werden we Koninkrijk Holland. Maar 
de koning functioneerde na enige jaren niet meer naar genoegen  
van zijn grote broer en toen werden we in 1810 bij Frankrijk ingelijfd. Dat 
betekende voor Goorse jongens, zoals Jan Blok, Lammert Boezewinkel, 
Harmen ten Donkelaar, Arend Nijland en Roelof ten Thije, dat ze zich gereed 
moesten houden om toe te treden tot het leger van Napoleon, die op weg was 
heel Europa te veroveren. 
 In 1813, toen Napoleon bij Leipzig een gevoelige nederlaag leed en de 
oudste zoon van Willem V op 30 november van dat jaar bij Scheveningen aan 
land kwam om als Koning Willem I het Koninkrijk der Nederlanden te gaan 
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Detail woning van Auffmorth (Kerkstraat 13)

dienen, riep de burgemeester van Goor de mannelijke inwoners “die in de 
kracht uwer jaaren zijt” op, om het vaderland te  dienen. 

De Pruisen en de Russen
 Goor werd in november 1813 bevrijd door de Pruisen en de Russen en 
dat ging ook weer gepaard met inkwartiering en diefstallen, zoals bij elke  
bezetting of bevrijding in die tijd. De Franse periode maakt slechts 18 jaar 
deel uit van onze geschiedenis, maar is van grote invloed geweest op vele  
aspecten van het bestuurlijk bestel. De burgerlijke stand en het kadaster 
stammen uit die tijd, evenals vele uniforme maten en gewichten. Van ons 
huidige democratische stelsel zijn nog vele onderdelen te herleiden tot  de 
Franse tijd en de drie leuzen vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn nog 
altijd actueel en het nastreven waard.
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 Reeds in het begin van de 16e eeuw werd in Twente door veel bewoners 
het weven beoefend. Het behoorde tot de noodzakelijke huiselijke bezigheden.  
Doopsgezinde, Vlaamse bannelingen brachten hier het geheim van hun bloeiende  
textielindustrie; ze verstonden de kunst om fijn linnen te weven en te  
verhandelen. Zo nam de Twentse linnenhandel een aanvang met Almelo als  
centrum. Wolter ten Cate stichtte omstreeks 1750 de eerste bontweverij in Hengelo  
en Herman en Jan van Lochem waren de grondleggers van de bombazijn- 
industrie in Enschede. 
 Na de afscheiding van België in 1831 wilde Noord-Nederland zich 
industrieel onafhankelijk maken van de Belgen. De Nederlandsche Handel 
Maatschappij met Graaf Schimmelpenninck te Diepenheim als president en  
Willem de Clercq als secretaris, stimuleerde in samenwerking met Twentse 
industriëlen pogingen om van Twente een tweede Vlaanderen te maken. 
Daartoe werd in 1833 een weefschool in Goor opgericht, waar al spoedig 86 
leerlingen onder leiding van directeur Thomas Ainsworth, een Engelsman 
die de snelspoel heeft verbeterd, het nieuwe weven leerden. Voor het sterken 
van de weefstoffen liet Thomas Ainsworth in Goor een fabriekje bouwen, dat 
later zou uitgroeien tot de Twentsche Stoomblekerij. Naast de school in Goor 
ontstonden filialen in Enter, Holten en Diepenheim, zodat in het begin van 
1835 op 450 weefgetouwen het nieuwe systeem in werking was. Stormender-
hand veroverde de snelspoel Twente; vele Twentse fabrikanten wijzigden de 
oude weefgetouwen of vervingen die door nieuwe. 

Thomas Ainsworth  
& de textielindustrie

•  1833  •
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 In 1836 besloot de Nederlandsche Handel Maatschappij, onder protest van  
Thomas Ainsworth, de weefschool en haar filialen te sluiten. De inventaris 
van de school te Goor werd voor ƒ 20.000,- aangekocht door G.C. Artzenius 
en deze stichtte een weverij, die later zou uitgroeien tot het Janninkconcern. 
Thomas Ainsworth, inmiddels verhuisd naar Nijverdal, stierf plotseling op 13 
februari 1841 op Huize Eversberg. Op 12 juni 1843 werd zijn lichaam bijgezet in 
een monument op de begraafplaats aan de Laarstraat te Goor. Een monument 
vol symbolen, met onder andere het wapen van de provincie Overijssel en de 
tekst: ”Aan een nuttig man Thomas Ainsworth. Het Dankbare Overijssel.” 
Terecht, want gedurende een korte tijd (1833 - 1836) is door de weefscholen 
een kern van wevers gevormd die de Twentse textielindustrie mede groot 
heeft gemaakt; bovenal heeft ze gezorgd voor betere levensomstandigheden 
voor de bewoners van Twente en in het bijzonder die van Goor. 
 Er ontstonden in Goor kleine en wat grotere textielfabrieken, waaronder 
Arntzenius Jannink & Co, gesticht in 1860, zeer bekend om zijn visnetten- 
weverij en na een grote brand, in 164, is vervolgens in 1974 gesloten.  
Ten Doesschate, gesticht in 1843, waar geweven stoffen werden versterkt 
en gedroogd, gesloten in 1875. J.J. Bienfait & CO, katoen- en linnenweverij, 
gesloten in 1874. Koninklijke Twentsche Stoomblekerij N.V., opgericht in 
1838 door Thomas Ainsworth himself. Hier werd de eerste stoommachine in 
Twente in werking gesteld.  
 Een grote brand vond plaats in 1862 en daarna werd het bedrijf ruimer 

herbouwd. In 1875 werd de zaak overgenomen door een twintigtal Twentse 
textielhandelaren. Het was een van de grootste werkgevers van Goor tot ruim 
in de tweede helft van de 20e eeuw. Ook hier eindigt het verhaal met sluiting, 
en wel in 1978.

Snuifdoos Th. Ainsworth
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 De eerste ons bekende chirurgijn in Goor, tevens scheerbaas, was Adolph  
de Meijer. Hij vestigde zich hier in 1663. Zijn zorg strekte zich ook uit tot de 
bewoners van het Weldam en Twickel;  zijn honorarium werd doorgaans in 
natura uitbetaald, bijvoorbeeld  “zes schepel rogge voor bewezen diensten”.
 Over het algemeen stonden in de 18e en de 19e eeuw de sociale en de 
medische zorg er bedroevend voor. De hygiënische omstandigheden waren 
vaak erbarmelijk, de waterwegen waren open riolen en men moest schoon 
drinkwater oppompen en vervoeren in karntonnen. Bovendien waren de 
werkomstandigheden erg zwaar, wat wel degelijk een nadelige invloed had 
op de gezondheid van de werkers, denk maar eens aan doofheid, stoflongen, 
versleten ruggen, etc. Gelukkig was er, hoe gebrekkig dan ook, medische zorg; 
soms in de vorm van de zogenaamde “doktersbussen”, waarmee de huisartsen  
hun patiënten bezochten. De patiënten moesten wekelijks, bij wijze van  
contributie, een klein bedrag ophoesten.
 De toestand verbeterde eindelijk in 1838 met de oprichting van een 
Zieken- en Begrafenisfonds door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 
Het uitgangspunt was: draagt elkanders lasten. Leden betaalden wekelijks een  
premie die recht gaf op geneeskundige hulp, de verschaffing van geneesmiddelen, 
een tegemoetkoming in de kosten van een begrafenis en ondersteuning bij  
doelen van hygiënische aard. Lid werden diegenen, die financieel niet konden  
voorzien in de behoefte aan genees- en heelkundige hulp; er werd dan ook een  
“welstandsgrens” opgesteld. Die bedroeg in 1920 ƒ 1.200,- en in 1981 ƒ 42.300,-  

Sociale &   
medische zorg

•  1838  •
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per jaar. In 1920 werd dit fonds een onderafdeling van het regionale zieken-
fonds OGZO en had het haar hoofdkantoor aan de Grotestraat 92. Later is het 
opgegaan in het veel grotere verband van ziektekostenverzekeraar Menzis.
 In november 1941 werd de Ziekenfondswet van kracht. Wie in loondienst  
was kon verplicht worden ingeschreven. In het begin van onze eeuw verviel 
het onderscheid in vrijwillig en verplicht. Er ontstond één basisverzekering, 
die vrijwillig verder kan worden opgetuigd.
 De Goorse huisartsen hebben inmiddels hun krachten gebundeld en 
gezamenlijk een medisch centrum ingericht onder de historische naam  
‘De Oliphant’. Deze naam herinnert aan de slurf van het vroegere watertank-
station, dat de stoomlocomotieven van vers water voorzag.  
De gezondheidszorg is in ons huidige sociale bestel de belangrijkste pijler.

Medische instrumenten Dr. Lieneman
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 Sinds het begin van de 17e eeuw is er sprake van onderwijs in Goor. Op 
21 april 1604 wordt Johannes Putman uit Deventer tot schoolmeester be-
noemd door de “borgemeisters, schepenen und raedt der stad Ghoir, sambt die 
gesworne gemeinte”. De kinderen moeten opgevoed worden in de “reformierte 
religion”. Het salaris van een schoolmeester was niet genoeg om van te leven 
en hij was genoodzaakt er allerlei baantjes bij te doen. Zo was hij vaak ook 
koster, voorzanger, gerechtsbode, doodgraver, boekhouder, etc. 
 De hervormde kerk, toen gereformeerd genoemd, was de staatskerk. 
Sinds de totstandkoming van de Unie van Utrecht in 1579 vaardigden de Staten 
der gewesten schoolreglementen uit. Die kwamen erop neer dat de school de 
staatskerk moest steunen. Het vak godsdienst was dus erg belangrijk. Verder  
werd er onderricht gegeven in de vakken lezen, schrijven en rekenen. Er waren  
geen klassen en de schoolmeester moest aan zo’n 60 tot 100 leerlingen lesgeven.  
Iedereen werkte in zijn of haar eigen tempo en op het eigen niveau. 
 Het beroep van schoolmeester had weinig aanzien. Vaak waren het 
mensen die totaal ongeschikt waren, al werden er wel enige eisen gesteld: 
“Alle gedruckte Boecken ende geschreven brieven promptelijck te lesen, een goede 
handt schrijven, de Psalmen Davids bequamelijck te singen, ter nooddruft reeckenen.” 
 In 1801 kwam een nieuwe schoolwet tot stand, waarin de idealen van  
’t Nut terug te vinden zijn. De kinderen werden voortaan klassikaal onderwezen.  
Na de Franse tijd, waarin de staatsgodsdienst werd afgeschaft, kwam het 
openbaar onderwijs tot ontwikkeling. Daarnaast bleef het christelijk, 

Onderwijs tot 1900
•  1841  •
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dus protestants onderwijs bestaan en kwam er eindelijk ook ruimte voor 
katholiek onderwijs; samen vormden ze het bijzonder onderwijs. In 1833  
besloot de gemeenteraad een school met onderwijzerswoning te laten bouwen,  
want het bestaande gebouw was te klein geworden voor de 240 leerlingen.  
In datzelfde jaar stichtte Thomas Ainsworth zijn befaamde weefschool in 
Goor. In 1841 diende Frans Beudeker uit Amsterdam een verzoek in om een 
dag- en kostschool te mogen oprichten in Goor. Er zou onderwijs worden 
gegeven in “de Nederduitsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche taal, het 
kunstmatig lezen, het schoonschrijven, de reken-, stel-, meet-, natuur- en werk- 
tuigkunde, algemene en vaderlandsche geschiedenis, het italiaansch boekhouden 
en het kaarttekenen.” Deze kostschool werd gevestigd in een oud logement 
aan de Hengevelderstraat, schuin tegenover de huidige Bebsel. Later is deze 
school overgenomen door J.B. Grooters en werd ze gevestigd in een pand aan 
de Grootestraat 38 (later 86), waar de handwerkwinkel van Mej. D. Tijdink was  
gevestigd. Zo kregen we de zogenaamde Fransche school in Goor. In 1860 komt 
er zelfs een Fransche dag- en kostschool voor meisjes. De leerlingen kwamen 
overal vandaan, zelfs uit Surabaya, Wijk bij Duurstede en Amsterdam.
 In 1875 vond het eerste Goorse School- en volksfeest plaats, een feest als  
beloning voor schoolkinderen die weinig hadden verzuimd. In 1879 besloot 
de raad dat er een openbare school voor  meer uitgebreid lager onderwijs 
moest komen in Goor en wel voor jongens en meisjes. In januari 1880 opende 
deze school haar deuren en dat was het begin van de MULO. De leerplichtwet 

van 1900 zorgde ervoor dat alle kinderen vanaf zes jaar naar school gingen  
en zo een kans kregen zich te ontwikkelen. Sinds die tijd zijn er veel scholen 
gekomen en weer gegaan. Nieuwe ministers kwamen met nieuwe wetten en  
andere schooltypen. MULO werd ULO, MAVO en vervolgens VMBO. De ambachts- 
school en het nijverheidsonderwijs trof eenzelfde lot.
 Anno 2013 hebben we in het leergierige stadje zes basisscholen en een 
afdeling voor voorgezet onderwijs.

De Malbergschool 

aan de Schoolstraat
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 De ontwikkeling van de Goorse textielindustrie zal de stimulator 
blijken te zijn voor het aantrekken van handwerkslieden, zoals timmerlui en 
blik- en koperslagers. De timmerlieden maakten bekistingen voor rollen stof, 
terwijl de blikslagers de binnenkanten afwerkten met blik, ter voorkoming 
van transportschade. Een aantal van hen wist zelfs een echte onderneming  
te starten. Een kleine selectie.

Jalink Bouwmaterialen
 In 1850 vestigde Arend Jalink zich als timmerman in Goor; het door hem  
opgerichte timmerbedrijfje breidde zich uit tot een handel in bouwmaterialen, 
maar ook in fornuizen, gereedschappen en geëmailleerde artikelen. Het bedrijf 
werd aan het einde van de 20e eeuw overgenomen door de firma Eshuis en 
later door Raab Kärcher; in de volksmond is het echter nog altijd “Jalink”.

Garage Wiegerinck
 Lubbertus Johannes Wiegerinck vertrok in 1887 uit Amsterdam om zich 
in Goor te vestigen als koper- en blikslager. Hij repareerde ook motoren en 
pompen; zijn grootste klus was het heien van een standpijp voor de waterpomp  
op de Herikerberg. Later ging hij over op rijwielen, om via motorrijwielen 
uiteindelijk een garage- en taxibedrijf te beginnen. Nog steeds is het garage- 
bedrijf van Wiegerinck een begrip in de Goorse samenleving.

Bedrijfsleven
•  1860  •
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Installatiebedrijf Walhof
 Bernard Walhof werkte bij de Twentsche Stoomblekerij als koper- en 
blikslager. In 1896 begon hij voor zichzelf. Door vakmanschap en onderne-
mingszin groeide zijn bedrijf uit tot een groot installatiebedrijf, waaraan 
later door hem en zijn opvolgers nog meer disciplines werden toegevoegd. 
Inmiddels is een deel van het bedrijf verplaatst naar Hengelo. 

Kuipersbedrijf Geerts
 Omstreeks 1878 vestigde Gerrit Jan Geerts, volleerd kuiper, zich in 
Goor. Hij maakte o.a. boterkarnen en vaten voor de Goorse textielindustrie, 
zoals bleektonnen en verfkuipen. De opkomst van zinken emmers en Keulse 
potten in het begin van de 20e eeuw deed hem de das om en zo verdween het 
mooie kuipersvak uit Goor.

Pluimveeslachterij Moormann
 Christian Felix Moormann, komend uit Mettingen in Duitsland, 
stichtte aan het einde van de 19e eeuw in Goor aanvankelijk een blauw- 
ververij en katoendrukkerij. Vanwege de sterke concurrentie stopte hij rond 
1900 met deze activiteiten. Zijn zoon Rudolf ging over op de ganzenhandel en 
breidde die uit tot een slachterij in gevogelte en wild. Het bedrijf is overge-
nomen door een Engelse firma. De in Goor zeer bekende naam Pingo is 
vervangen door Plukon.

Kunstboterfabriek Muller
 Op 15 oktober 1880 startte de margarinefabriek van Muller. Ondanks 
de opgelegde milieu-eisen kwamen er al in 1882 klachten over stankoverlast 
en vervuiling van het water. Toch kon de fabriek zich verder uitbreiden, met 
onder andere een slachterij en een rokerij van vleeswaren. Een stroom van 
bezwaarschriften werd ingediend, doch de productie kon zelfs nog worden 
verhoogd. De fabriek werd uiteindelijk in het midden van de 20e eeuw overge-
nomen door de Exportslachterij Homburg, waardoor de productie verschoof 
van margarine naar vlees. Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw 
kwam een einde aan de jarenlange stank- en geluidsoverlast. Een milieudeba-
cle voor alle instanties.

Stalhouderij  Brunnekreeft                                                                                                      
Met de opkomst van de industrie ontstond behoefte aan een bedrijf voor het 
transport van personen en goederen (textiel!) door heel Nederland en een 
deel van Duitsland. De heren Brunnekreeft begrepen dit en zetten een stal-
houderij op, die ook als tussenstation diende van de diligencedienst van Van 
Gend & Loos. In de 20e eeuw ging het bedrijf over in Dijkstra Verhuizingen. 
Het is thans niet meer in Goor gevestigd.
 Deze bedrijven hebben mede de aanzet gegeven tot het ontstaan van 
een uitgebreide en gedifferentieerde industrie te Goor, wat met name van  
belang was na de sluiting van de textielfabrieken in de zeventiger jaren van 
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de 20e eeuw. Goor bezit thans belangrijke bedrijven in diverse sectoren, zoals 
de bouw, de cementindustrie,  de chemie, de ruimtevaart en de vleesverwerking. 
Kortom: een verscheidenheid aan bedrijven, die veel bewoners van Goor en 
omstreken van een goede boterham hebben voorzien en dat nog steeds doen.

Textielfabriek Jannink door Wolter Wiegerink
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kosten te verlenen en ondersteuning te bieden voor nuttige doeleinden van 
hygiënische aard. De contributie bedroeg aanvankelijk drie cent per week en 
vijf cent in 1911. Het fonds was alleen bedoeld voor mensen met een kleine  
beurs. In 1920, toen het doek viel voor dit fonds, bedroeg de welstandsgrens  
ƒ 1.200,- per jaar.
 De Nutsspaarbank Goor zag in 1864 het levenslicht; het bestuur bestond  
uit tien leden, commissarissen geheten, die werden benoemd door de leden 
van het Nutsdepartement Goor. In 1935 waren er 3.035 inleggers met een 
totaal vermogen van ƒ 3,6 miljoen, dus gemiddeld zo’n ƒ 1.200,-  per boekje. 
Vele Gorenaren zullen zich nog het kantoor herinneren in de Grotestraat, 
waar je eerst in een wachtkamer kwam. Er hing een grote bel aan de wand 
met het onderschrift “bel volgende cliënt”.  Als de bel je had binnengeroepen 
kon je vol vertrouwen je financiële zaken voorleggen aan mevrouw Ten Thije 
of de heren Schuite en Eeftink, om maar eens een paar oerdegelijke bankiers 
te noemen. 
 De Nutsspaarbank werd in 1960 Bondsspaarbank. In 1987 vond een  
fusie plaats met een soortgelijke spaarbank in Lochem. Naderhand ging die op  
in de SNS-bank, maar ook die naam, inmiddels niet meer zo onkreukbaar, is 
uit het Goorse straatbeeld verdwenen nadat de vestiging werd overgeplaatst 
naar Rijssen.
 Toen er nog geen sprake was van een gemeentelijke bewaarschool 
voorzag ’t Nut in die voorziening en wel van 1863 tot 1871. Het was, wellicht 

 Het Departement Goor der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, kortweg: 
’t Nut, heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van vele 
aspecten van de Goorse samenleving gedurende de periode 1835 - 1972.   
In 1784 richtte de doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuijzen in Edam de 
eerste afdeling op, met de bedoeling tot praktische verbeteringen van maat-
schappelijke toestanden te komen. Nutsspaarbanken en -scholen hadden zijn 
speciale aandacht en die maakten ook hier deel uit van de activiteiten, naast 
verscheidene andere. 
 Uit een kopie van de aanvraag van 8 juni 1835, om als afdeling te mogen 
toetreden, blijkt dat het plaatselijke departement 35 leden telde, onder wie  
T. Ainsworth, W. Götte en L.A. Sloet tot Warmelo. Voorwaar, vooraanstaande 
plaatselijke en regionale persoonlijkheden!  
 Het Zieken- en Begrafenisfonds was de eerste poot die in Goor is opge-
richt en wel in 1838. Het fonds had ten doel de leden tegen matige bijdragen 
geneeskundige hulp te verschaffen, een tegemoetkoming in de begrafenis-

Nut van ’t Algemeen
•  1864  •
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mede vanwege de zeer bescheiden huisvesting in particuliere woningen, geen  
groot succes en na acht jaar werd de bewaarschool een gemeentelijke school. 
 Op het gebied van het bibliotheekwezen nam het Departement Goor 
rond 1900 het voortouw. In 1921 waren er wekelijks 60 tot 70 lezers, die keuze 
hadden uit 795 boeken. In 1954 kwam er  een openbare bibliotheek, met een 
uit alle geledingen samengesteld bestuur. Ook heeft het Goorse Departement 
aan de wieg gestaan van het vertonen van films en het organiseren van lezingen  
en toneelvoorstellingen, uitgevoerd door plaatselijke en landelijke gezel-
schappen. In 1927, bijvoorbeeld, werd de film Ben Hur vertoond, in 1933 vond 
een toneelvoorstelling plaats met de titel “Levensavond”, met Esther de Boer 
- van Rijk in de hoofdrol en in 1937 hield  plaatsgenoot Dr. Ten Doesschate 
een lezing over Goor in vroegere tijden. Voorstellingen als deze vonden veelal 
plaats in de Groote Sociëteit. Vele organisaties konden een beroep doen op 
een eenmalige subsidie, mits er maar sprake was van een algemeen karakter.
 In 1972 viel het doek voor het Goorse Departement van ’t Nut; andere 
vormen van cultuuroverdracht, zoals de bioscoop, de radio en de televisie 
hadden vele taken overgenomen. Dokter Lieneman was 31 jaar voorzitter  
van het Goorse Nut en 41 jaar commissaris van de Nutsspaarbank. Voor die 
bijzondere staat van dienst kreeg hij bij het landelijk 175-jarig bestaan in 1959 
een gouden legpenning van het hoofdbestuur. 
 Als men de namen van de bestuursleden en de commissarissen bekijkt, 
dan lijkt de indruk gerechtvaardigd dat er aan de kapstokken in de garderobes  

Kantoor van de Nutsspaarbank

van de vergaderzalen veelal hoeden hebben gehangen en dat de petten zelfs 
met een schijnwerper moeilijk te vinden waren geweest. Dat neemt niet weg, 
dat ook vele petdragers de voordelen van het bestaan van het Departement  
direct of indirect hebben mogen ondervinden.
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 Op 1 november 1865 werd de spoorlijn Zutphen-Hengelo in gebruik  
genomen en werd ook Goor meegesleurd in de vaart der volkeren. Het stations- 
gebouw alhier was van de eerste serie waterstaatsstations, type 4e klasse, met 
een wachtkamer voor reizigers van de eerste en tweedeklas en eentje voor de 
derdeklas passagiers, dus het gewone volk. 
 Aan de personentreinen waren ook dikwijls goederenwagons gekoppeld,  
waarin onder andere paarden werden aan- en afgevoerd naar en van de markten  
in Goor. Ook bereikte voor de oorlog veel slachtpluimvee voor de firma 
Moormann station Goor per trein in speciale eigen wagons, als verlengstuk 
van de personentreinen. Naast een goederenloods, ongeveer ter hoogte van de  
Waterstraat, was er in de richting van de Diepenheimseweg ook een schijf voor  
het draaien van wagons en kleine locomotieven. Deze draaischijf bevindt zich  
sedert 1980 op het emplacement van de Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen. 
 Van 1885 tot 1896 liep er ook een spoorlijntje naar de Stoomblekerij, dat 
het parcours Diepenheimseweg, Kerkstraat en Laarstraat volgde, waarbij was 

Spoorwegen
•  1865  •

Station Goor-west
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bepaald dat de goederenwagons door paarden moesten worden getrokken. 
Vanaf 1910 werd “De Stoom” per spoor bereikbaar via de lokaalspoorlijn. 
  In 1904 werd in de Groote Sociëteit te Goor de Lokaalspoorwegmaatschappij  
Neede-Hellendoorn opgericht, met de bedoeling een spoorwegverbinding 
tussen die plaatsen tot stand te brengen voor het vervoer van personen en 
goederen, zoals kolen uit het Ruhrgebiet. Op 29 april 1910 werd de feestelijke 
openingsrit gehouden, met een onderbreking in Goor voor een feestmaal.  
Het lijntje, waarover per dag vijf personentreinen in beide richtingen reden, 
was geen lang leven beschoren. Al op 14 januari 1935 maakte ‘Bello’ zijn laatste 
rit. De economische crisis en de opkomst van gemotoriseerd vracht- en  
personenvervoer over de weg maakten een rendabele exploitatie onmogelijk. 
De lijn werd zo genoemd omdat zich op de locomotief een bel bevond die 
klingelde om het kruisende verkeer te waarschuwen. Bij elke bewaakte over-
weg, in Goor dus aan de Kerkstraat, stond aan weerszijden van de overgang 
een bord met de tekst: “Halt zodra de bel luidt, de bomen dalen of de overweg 
gesloten is.” De maximum snelheid van ‘Bello’ bedroeg 50 kilometer per uur.
 Even ten westen van het dubbele spoorhuis aan de Parallelweg bevond 
zich de gelijkvloerse, loodrechte kruising van de spoorlijnen Zutphen-Hengelo  
en Neede-Hellendoorn. Om botsingen te voorkomen bevond zich daar een 
hoge seinhuispost, van waaruit het treinverkeer bestierd werd. Omdat er sprake  
was van twee concurrerende exploitanten, te weten het grote Staats Spoor en 
de Hollandse Spoorweg Maatschappij van ‘Bello’,  kwam er ook een station bij  

en wel aan de huidige Van Kollaan, waar zich thans supermarkt Jumbo bevindt.  
Er was toen officieel sprake van de stations Goor-Zuid en Goor-West.
 Tussen 1945 en 1948 was er geen geregeld treinverkeer tussen Zutphen en  
Hengelo mogelijk als gevolg van oorlogsbeschadigingen en materieelschaarste 
en werd de verbinding onderhouden door (spoor)bussen, die halsbrekende 
toeren moesten verrichten om met name de draai van de Grotestraat naar de 
Spoorstraat en andersom te kunnen maken. In 1953 werden de stoomlocomo-
tieven vervangen door diesels. Sedert 2003 is de exploitatie in handen van 
Syntus en kan men elk half uur vanuit Goor per trein vertrekken in oostelijke 
of westelijke richting en ook regelmatig per bus van noord naar zuid, en wel 
vanaf dezelfde locatie. Er is eind vorige eeuw ook nog gedurende een aantal 
jaren een spoorverbinding geweest vanaf het station naar de Eternit, maar 
van grote importantie kan bij deze aftakking geen sprake zijn.

 De naam van het medisch centrum, even oostelijk van het station gelegen, 
herinnert aan de aanwezigheid tot 1943 van een waterpompinstallatie op het 
emplacement van Goor, waarmee de stoomlocomotieven van water werden 
voorzien. Die spoorwegwatertoren met de kenmerkende slurf droeg ook de 
naam ‘Oliphant’.  Het spoor in Goor vereist tegenwoordig geen menselijke 
handelingen meer; op het perron zijn nog wel de stille getuigen van de oude 
bedrijfsvoering fysiek aanwezig. De Stichting Historisch Goor en de VVV  
mogen het vroegere stationsgebouw als hun onderkomen beschouwen. 
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 De naam suggereert reeds de aanwezigheid van verschillende standen, 
zoals de lagere en de hogere. De middenstand bestond meestal uit mensen 
met een zekere koopmansgeest, vroeger ook wel de neringdoenden genoemd. 
Vanaf 1750 komen we iets te weten van de eerste Goorse kooplieden. In dat 
jaar vestigde zich Johan Jacob Laupmann in Goor. Hij begon een apotheek, 
gekoppeld aan een soort winkel van sinkel. Zijn zaak met een brede gevel 
stond op de plek van de huidige RABO-bank. Nagenoeg alle bewoners van de 
omliggende havezaten waren bij Laupmann aan de winkel. In 1911 nam Jan 
van Goor de zaak over en hij verkocht deze later voor ƒ 25.000 aan de plaat-
selijke coöperatieve landbouwvereniging ‘De Landbouw’, die onder de naam 
‘De Eendracht’ een filiaal opende in de Grotestraat. In 1960 volgden fusies 
met de coöperaties van Markelo en Diepenheim. Tenslotte, in 1985, verdween 
‘De Landbouw’ uit Goor. Op de plaats van vestiging verrees daarna het  
gebouw van de RABO, die via de voormalige naam Boerenleenbank toch nog 
herinnert aan de boerenwereld. 

 Het aangrenzende pand van kruidenier Leeftink werd door woningin-
richter Koster gekocht en is op deze plaats nog vol in bedrijf. Door de activiteiten  
in de textiel ontstonden er rond 1870 toeleverings- en reparatiebedrijfjes, 
waaronder veel smederijen. De toegenomen welvaart droeg er tevens toe bij 
dat Goor nogal wat kruidenierszaken kende, o.a. Leeftink, ten Doeschate, 
Reinds en Koning.  

Middenstand
•  1870  •
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 In 1802 vestigde zich in het Katermanshoes aan het huidige Julianaplein 
de manufacturenzaak Koning (Lappen Könning), in 1872 uitgebreid met een 
zaak in ijzerwaren aan de Grotestraat (Iezer Könning). Lappen Könning heeft 
in Goor en omgeving heel wat complete huwelijksuitzetten geleverd. Bijna 
twee eeuwen lang hebben de Konings hun winkels met veel zakelijk inzicht 
gedreven. De gezusters Mietje en Kaatje Smit met hun winkeltje in band, 
garen en borduurbenodigheden waren ook een begrip in Goor. 

 Triest verging het de familie Rosendaal, die een manufacturenzaak  
aan het Kerkplein bezat. In de Tweede Wereldoorlog werd de gehele familie  
gedeporteerd naar een concentratiekamp en aldaar vermoord. 

 Door de opkomst van supermarkten en filialen van grote winkelketens 
hebben uiteindelijk veel kleine neringdoenden het loodje moeten leggen. 
Desondanks ziet de Goorse middenstand nog steeds kans door allerlei 
activiteiten en gesteund door ‘Goor Collectief’ een groot koperspubliek aan 
zich te binden.

Winkel ’Laupman’ in de Kerkstraat
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 Naar aanleiding van de bloei van de textielindustrie liet burgemeester 
Götte van Goor onderzoeken of het wenselijk was  een Kamer van Koophandel  
in Goor op te richten. Het onderzoek leidde tot een  positief antwoord en zo 
tekende Koning Willem III in 1852 het besluit tot oprichting van een Kamer 
van Koophandel (KvK) te Goor. De KvK hield het handelsregister bij en regis-
treerde alle patentplichtigen. Bijna alle beroepen en bedrijven waren patent-
plichtig, wat inhield dat men daarvoor belasting moest betalen, afhankelijk 
van de grootte van het bedrijf en de plaats van vestiging. Het bestuur werd 
om de twee jaar gekozen en was grotendeels samengesteld uit ondernemers. 
Van 1871 tot 1900 was E. Jannink Azn voorzitter.
 In 1860 toonde de KvK het belang aan van een spoorwegverbinding van 
Goor met de havens van Rotterdam en Amsterdam. Het ging om de uitvoer 
van katoenproducten naar Indonesië en de import van garens uit Engeland; 
ook wees men met nadruk op de wenselijkheid van doorvoer naar de Pruisische  
grens. En met succes, want in 1865 werd de spoorlijn Zutphen-Hengelo langs 
Goor gelegd. In 1874 ontstond op initiatief van de KvK in Goor een postkantoor.
 Dat de KvK voornamelijk haar eigen belang voorstond blijkt uit de  
volgende activiteiten. In 1891 nam de staat een wet aan die kinder- en vrouwen- 
arbeid beperkte. De Goorse KvK vroeg in een verzoekschrift dit besluit te herzien,  
omdat men vreesde voor armoede in diverse gezinnen. Het ging natuurlijk om  
het verlies van goedkope arbeidskrachten. In 1895 klaagde de KvK over de grote  
concurrentie voor de winkeliers door de coöperatieve winkelvereniging.

Goorse Kamer  
van Koophandel

•  1874  •
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 In 1903 vreesde het bestuur van de KvK voor negatieve invloed op de 
textielindustrie door de voorgestelde inperking van de dagelijkse arbeidsduur.  
Men dacht hierdoor minder goed te kunnen concurreren met Duitsland, waar 
nog wel een elfurige  werkdag bestond.
 Kort na de Eerste Wereldoorlog werd nieuw beleid ontwikkeld ten 
aanzien van handel en industrie, waardoor de lokale Kamers van Koophandel 
werden vervangen door regionale instituten. Dit betekende dan ook het einde 
van de Goorse Kamer van Koophandel. De aanwezigheid van het instituut KvK  
was wel een teken van jaren van grote bloei van de handel in Goor.

Postkantoor in de Spoorstraat
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 Een jaarlijks terugkerend evenement in Goor is het bekende School- en 
Volksfeest. Hoe is dit feest ontstaan? In de negentiende eeuw was er door het 
ontbreken van een leerplichtwet een ontstellend groot schoolverzuim. De 
Commissie tot Wering van Schoolverzuim, later de Vereniging tot Bevordering 
van het Volksonderwijs, besloot hier iets aan te doen door het onderwijzend 
personeel te laten bijhouden hoeveel dagen leerlingen afwezig waren zonder 
gegronde redenen. Aan het einde van een schooljaar werd vastgesteld hoe vaak  
iedere leerling ongeoorloofd had verzuimd en indien het verzuim dertig dagen  
of minder bedroeg, dan werden deze kinderen uitgenodigd voor een schoolfeest,  
dat voor het eerst in 1875 werd gehouden.
 In 1881 werd het schoolfeest uitgebreid met een volksfeest, zodat in dat 
jaar voor het eerst het echte Goorse School- en Volksfeest werd gehouden. 
Tegelijkertijd werd een drietal commissies in het leven geroepen: 
de Regelingscommissie, met subcommissies voor o.a. terrein, muziek, draaimolen, 
inkopen en het tappen en verkopen van bier; de Commissie voor het melkkoken; 
de Buffetcommissie.
 De eerste jaren werd het feest gehouden bij boerderij ‘Leenemeuje’ in 
het Weldam en na enige omzwervingen door Goor werd eind negentiende 
eeuw het feestgebeuren verlegd naar het terrein ‘De Höfte’,  in de volksmond 
‘schoolfeestweide’ genoemd. Laatstgenoemd terrein werd in 1938 door de 
fabrikantenfamilie Jannink ter gelegenheid van haar 25-jarig huwelijksfeest 
aan de Goorse gemeenschap geschonken met het doel hier onder meer het 

School- & Volksfeest
•  1875  •
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school- en volksfeest te organiseren. Op deze plek wordt tot op heden het 
feest nog steeds gehouden.
 In het begin was het feest uiteraard van een bescheiden omvang, maar  
door de jaren heen is het uitgegroeid tot een festijn van enige dagen. De opzet  
is wel veranderd, want van school- en volksspelen als zaklopen en stoelendans  
is al jaren geen sprake meer. Nu speelt, naast het gebeuren in de schoolfeesttent,  
de kermis een grote rol. Ook wordt al vele decennia een kinderoptocht en een 
grote allegorische optocht gehouden. Laatstgenoemde optocht wordt afgesloten  
door de Goorse Rellie, een groep met allerhande voertuigen en veel lawaai.
 Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond het feest geen doorgang. Toen er 
in 1946 weer kon worden gevierd en er geen glazen voorradig waren, dronk 
men onder meer uit jampotjes.
 Vermeldenswaardig is de viering van het 100-jarig bestaan in 1975. 
Goor vierde een hele week feest en voor die gelegenheid waren de mannen 
voorzien van een snor en alle Gorenaren waren in historische kledij gehuld 
tijdens het zogenoemde ‘snorren- en strikkenbal’. Het 125-jarig jubileum werd 
gevierd onder het motto ‘Goor feest hoffelijk door’, ontleend aan het feit dat 
Goor was opgegaan in de nieuwe gemeente Hof van Twente. 
 Een bijzonderheid is dat in de schoolfeesttent al vele jaren gebruik wordt  
gemaakt van de schoolfeestpenning als wettig betaalmiddel, een fenomeen 
dat door vele feestorganisatoren is overgenomen.

Draaimolen op de kermis, juli 1935
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 Na de reformatie was de Hervormde Kerk de staatskerk. De oudste 
kerk van Goor, de Petruskerk, werd toegewezen aan de protestanten. Eind 18e 
eeuw, na de Franse Revolutie en het uitroepen van de Bataafse Republiek in 
1795, werd de scheiding van kerk en staat een feit.
 De katholieken hielden tegen het einde van de 18e eeuw hun gods-
dienstoefeningen nog steeds in een schuur bij Huize Heeckeren. Na meer  
dan tweehonderd jaar kwam er dankzij deze Franse Revolutie vrijheid van 
godsdienst en hoefden de katholieken niet meer stiekem hun geloof te belijden.  
Aan de Hengevelderstraat werd een kapel gebouwd en in 1809 gaf koning 
Lodewijk Napoleon zelfs ƒ 800,-. Dat geld werd gebruikt voor de bouw van de 
pastorie en de vergroting van de bestaande kapel.
Rond 1811 waren er in Goor 170 katholieken. Vanwege het groeiende aantal 
kerkleden werden er in 1832 een nieuwe kerk en een pastorie gebouwd aan de 
Hengevelderstraat, vlakbij de plaats waar de huidige R.K.- kerk staat. In Goor 
was de verhouding tussen katholieken en niet-katholieken in de 19e en 20e 
eeuw niet altijd even hartelijk.
 Sinds de 14e eeuw is er ook sprake van een joodse gemeenschap in Goor. 
Op haar hoogtepunt in 1809 telde ze 238 leden. Begin 1940 waren er nog 32 
zielen, waarvan er na de Tweede Wereldoorlog slechts 17 terugkeerden.
 In de eerste helft van de 19e eeuw ontwikkelde zich de gereformeerde 
gemeenschap. Aanvankelijk was deze gemeente een afdeling van de gerefor-
meerde kerk in Enter. Het eerste kerkje werd gebouwd aan de Wheeme in 1932. 

Kerkelijk leven
•  1894  •
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In 1933 werd de gereformeerde kerk in Goor zelfstandig. Later werd er een 
grote moderne kerk gebouwd aan de Van Kollaan. 
 In 2007 zijn de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk samengegaan 
en heten nu PKN. Bij de laatste verbouwing in het begin van de 21e eeuw zijn 
de eeuwenoude plavuizen vervangen door grote, gladde hardstenen platen. 
De akoestiek is hierdoor veranderd. Men heeft besloten om de 16e eeuwse 
preekstoel niet meer te gebruiken. De oude kerkbanken zijn vervangen door 
losse stoelen. Het aantal kerkgangers is dermate gedaald dat er nu alleen 
gekerkt wordt in de oude Hervormde Kerk (de huidige Hofkerk). Het gebouw 
aan de Van Kollaan is afgebroken. Gelukkig heeft men het prachtige glas-in- 
loodraam kunnen behouden en een plek gegeven in de aanbouw van de  
Hofkerk. Op de plek van de ontmoetingskerk zijn woningen gebouwd.
 Verder is er in Goor een actieve gemeente van de Vrije Baptisten. Ze hebben 
de oude fabriek van de firma Homburg aan de Irisstraat aangepast en er een 
kerk van gemaakt. Er zijn plannen voor een nieuw kerkgebouw, omdat de 
oude fabriek wordt afgebroken en plaats moet maken voor een woonwijk. 
Aangezien we nu, anno 2013, nog steeds in een economische crisis verkeren 
zal het met die woonwijk zo’n vaart niet lopen.

Rooms-Katholieke Kerk
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Joodse gemeenschap
•  1894  •

Synagoge aan de Schoolstraat
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 De vroegste vermelding van joden in Goor dateert uit de eerste helft 
van de 14e eeuw. Daarna wordt er tot aan de zeventiende eeuw niets over joden  
bericht. In de tweede helft van de zeventiende eeuw kregen enkele joden 
toestemming om in Goor te komen wonen. Gedurende de 18e eeuw woonden 
zowel in Goor als in het nabijgelegen dorp Markelo enige joodse families. 
Dit bracht het plaatselijk bestuur herhaaldelijk in conflict met de provinciale 
autoriteiten, die de vestiging van joden in Twente probeerde te beperken.

Eigen begraafplaats
 Vanaf 1720 hadden de joden van Goor de beschikking over een eigen 
begraafplaats: ze begroeven hun doden op de Borghoek, een terrein bij de 
Enterseweg, achter de huizen van de Molenstraat. De voornaamste groei van 
de joodse gemeenschap te Goor vond plaats in de 19e eeuw. De gemeente was 
arm. De kinderen kregen les van een godsdienstonderwijzer. Op de kadaster-
kaarten van 1894 is er korte tijd zelfs sprake van een synagoge, school, 
badkamer en erf. In 1821 werden de joodse gemeenschappen van Goor, 
Diepenheim en Markelo tot één Ringsynagoge samengevoegd. De synagoge 
stond aan de Malmberg, nu Schoolstraat geheten en werd vóór 1870 in  
gebruik genomen. Er waren twee begraafplaatsen, een in Goor en een in 
Markelo, die momenteel door de plaatselijke autoriteiten worden onderhoud-
en. Het ‘Jodenkerkhof Stokkumeresch’ in Markelo was al vanaf het midden van 
de 19e eeuw in onbruik geraakt. 

 De oude synagoge in Goor werd in 1902 vervangen door een nieuwe. 
Binnen de joodse gemeenschap van Goor bestonden drie genootschappen, die 
zich bezighielden met het begrafeniswezen, het opvangen van vreemdelingen 
en de verbreiding van het joodse bewustzijn. 

Tweede Wereldoorlog
 In de dertiger jaren van de 20e eeuw kwam een klein aantal vluchtelingen 
naar Goor. Bij een aanval van NSB’ers op joodse inwoners van Goor, in juli 
1941, werd een vrouw gedood. Een groot deel van de joden werd gedeporteerd 
en vermoord, de overigen slaagden erin onder te duiken en zo te overleven. 
De synagoge werd tijdens het bombardement op 24 maart 1945 beschadigd en 
is na de oorlog afgebroken. In 1948 is de joodse gemeente ontbonden en bij die 
van Enschede gevoegd. 

Gedenksteen
Op de begraafplaats, die sinds 1970 op de monumentenlijst staat, bevindt zich 
een gedenksteen ter herinnering aan de weggevoerde joodse inwoners. Rond 
1800 woonden er zo’n 240 joden in Goor. Eind 19e eeuw bestond de gemeenschap 
uit 144 zielen. In de crisisjaren was het aantal 47 en na de Tweede Wereldoorlog 
keerden maar 17 personen terug. 
 In juli 2013 worden Stolpersteine geplaatst voor de woningen waar vroeger 
Joodse gezinnen woonden.
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 Goor is sinds de middeleeuwen het middelpunt van handel, verkeer en 
nijverheid en bovendien het centrum van de agrarische omgeving. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat in Goor met name langs de grote postweg Lingen- 
Oldenzaal-Deventer diverse logementen verrezen.
 In 1591 stichtte Garrit Hoefslag even buiten de Hoge Poort en aan een 
directe verbinding met de Regge, hotel ‘De Engel’. In 1606 werd ‘De Engel’ 
tevens posthuis, een halte waar de paarden van de postwagen konden worden 
verzorgd. De stalhouderij is met de opkomst van het snelverkeer verdwenen. 
De diligences deden dienst tot in 1865 de spoorweg werd aangelegd.  
Drie-en-een-halve eeuw heeft het hotel, dat herhaalde malen is verbouwd en 
vernieuwd, een belangrijke rol gespeeld in het openbare leven van Goor.  
Het is tot 1940 als zodanig in gebruik geweest en daarna afgebroken.
 Rond 1600 werd in de huidige Hengevelderstraat herberg ’De Kiste’ 
gesticht. De naam zou afkomstig kunnen zijn van het feit dat ieder jaar 
omstreeks de maand mei in de stalling naast het café de tuugkisten van de 
dienstbodes, die per 1 mei een jaarbetrekking accepteerden, werden opgeborgen.  
Deze herberg, die eind 1800 de status van logement had gekregen, werd in 1969  
gesloten en afgebroken ten behoeve van de nieuwbouw van de Coöperatieve 
Raiffeisenbank ’Kedingen’. Overige bekende herbergen waren ’Het Rode Hert’ 
(thans ’Jachtlust’), ’De Swaen’ (Kerkstraat), ’Het Witte Peerd’ (Kerkplein), ’De Prinse’ 
(thans garage ’Wiegerinck’), ‘t Wapen van Overijssel’ (thans ’De Tapperij’),  
’De Valck’ (thans ’Sport Inn’) en ’De Danneboom’ (Grotestraat). Van latere 

Herbergen   
 & tapperijen

•  1898  •
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datum zijn de inmiddels weer verdwenen hotels ’Centraal’ en ’Kobes’ en ’de 
E8’, alle aan de Grotestraat. Ook dienen de thans nog aanwezige café’s ’De Ster’, 
’De Bebsel’ en ’De Zon’ te worden genoemd. Laatsgenoemd café kende tot voor 
enige jaren tevens een dancing, die overbekend was en bezoekers uit de wijde 
omgeving trok. Tenslotte moet in dit verband de ’Groote Sociëteit’ in de  
Stationslaan worden genoemd. Jarenlang speelde het culturele leven van 
Goor zich in dit gebouw af. Naast uitvoeringen van muziek-, zang- en toneel-
verenigingen vonden hier allerlei evenementen plaats, werden er vergaderingen  
en recepties gehouden en er waren zelfs een bioscoop en een kegelbaan.  
Eind zestiger jaren van de vorige eeuw werd de sociëteit gesloten en gekocht 
door aannemersbedrijf Aan de Stegge. Na verplaatsing van dit bedrijf naar 
Zenkeldamshoek werd het gebouw gesloopt en vervangen door een winkel- 
en appartementencomplex, ook weer Sociëteit genoemd. Inmiddels heeft het 
culturele leven zich verplaatst naar het verenigings- en evenementencentrum 
’De Reggehof’.
 Voor het recreëren was Goor, gezien de beperkte omvang van de gemeente,  
aangewezen op Markelo’s grondgebied. Toch werd op initiatief van burgemeester  
Cats al op 13 juni 1901 de vereniging voor vreemdelingenverkeer ’Goor Vooruit’ 
opgericht. Ze gaf een kleine gids uit met daarin het hoofdstuk ’Op wandeling 
door het Twentse Haagje’. In latere jaren werd dit hoofdstuk vervangen door 
een eigen boekje, ’Gids voor Goor’. Deze vereniging is enige jaren geleden 
opgegaan in de ’VVV Hof van Twente’. Hotel ’De Engel’ aan de Grotestraat
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 De Woningwet van 1901 opende de mogelijkheid om door particulier 
initiatief en met financiële steun van de overheid te komen tot betaalbare 
woningbouw, bestemd voor de arbeidersklasse. In Goor werd daartoe niet het 
initiatief genomen door de arbeiders zelf, maar door twee plaatselijke textiel-
fabrikanten, te weten de heren N.G. Jannink en D.J. Bunschoten, respectievelijk  
directeur van de Katoenweverij v.h. Arntzenius Jannink en Co. en van de 
Twentsche Stoomblekerij. De beide heren belegden op 26 juni 1912 een bijeen-
komst in de Groote Sociëteit met de intentie te komen tot de oprichting van 
een vereniging tot verbetering van de volkshuisvesting. Een week later, op 4 juli,  
passeerde bij notaris W. Verweij Mejan de oprichtingsakte van de ‘Stichting 
De Goorse Volkswoning’. Mede vanwege de Eerste Wereldoorlog verliep de 
start niet erg voortvarend. Het duurde tot 13 april 1921 eer de eerste woning 
verhuurd kon worden in de Dr. J. H. ten Boschstraat, welke straat vernoemd is 
naar een voormalig huisarts, die met paard en wagen zijn patiënten bezocht.  
 
Tuindorp
 Het eerste complex woningen telde 48 eenheden en die werden gebouwd 
in de eerste woonwijk van Goor, Tuindorp, en wel in de Dr. Ten Bosch-, de 
Jurriën Sprakel-, de Goeman Borgesius- en de Thomas Ainsworthstraat.  
De huurprijs bedroeg aanvankelijk ƒ 5,- per week. In de crisisjaren ging er nog 
een gulden af. Vóór de Tweede Wereldoorlog  werden er in de wijk Tuindorp 
nog 81 huizen gebouwd, voornamelijk in de Herman Heijermansstraat en 

Huisvesting voor 
de kleine man

•  1921  •
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de Van Kollaan. Aan de Wheeweg verrezen twee blokjes van vier woningen, 
ongeveer tegenover de huidige Multimate. Dat wijkje werd Lombok genoemd. 
Tegenover het sportpark aan de Deldensestraat bouwde de Goorse Volkswoning 
in de jaren dertig 26 woningen, waarvan vrij recentelijk het merendeel is 
gesloopt en gedeeltelijk vervangen in het kader van de vernieuwing van de 
wijk ’Gijmink’. Dat oorspronkelijke wijkje ging destijds door het leven onder 
de naam ’Urk’, waarschijnlijk omdat het daar nogal geïsoleerd lag en omgeven 
was door veel groene cultuurgrond. 

 In de twintiger en dertiger jaren heeft de bouwvereniging ’Sint Jozef’ 
32 huizen gebouwd aan de Dr. Schaepmanstraat. Ongeveer vijftig jaren later zijn 
deze huizen veelal aan de bewoners verkocht en is de vereniging opgeheven.  
De vooroorlogse woningen in de wijk Tuindorp hebben twee forse renovaties  
voor de kiezen gehad, waarbij aan de buitenkant vooral de dakkapellen nogal 
wat gedaanteverwisselingen hebben ondergaan. Ter wille van de bereikbaarheid  
voor de achterin slapende echtgenoten werden in de jaren zeventig de schuine  
daken in de slaapkamers voor een groot deel opgeheven door de plaatsing 
van forse dakkapellen. Dit ging wel enigszins ten koste van de oorspronkelijke  
architectuur van architecten als ’Knuttel’ en ‘De Weijs’, die meerdere wijken 
in dezelfde stijl ontwierpen in Enschede en Deventer. De ingreep kwam het 
woon- en slaapcomfort echter wel ten goede, temeer daar de woningen ook 
van douches werden voorzien, waardoor de functie van het badhuis in dezelfde  
wijk overbodig werd. Het renovatieproject mocht zich zelfs verheugen in een 
bezoek van de toenmalige Staatssecretaris voor de Volkshuisvesting, de heer 
Jan Schaefer. Rond de eeuwwisseling kregen de woningen opnieuw een  
grondige opknapbeurt en toen ondergingen de dakkapellen weer een volume- 
reductie. Na de oorlog werd de wijk ’Gijmink’ voor Goorse begrippen met 
stoom en kokend water uit de grond gestampt. De woningnood was groot, 
vooral ook door de groei van de plaatselijke textielindustrie en de Eternit.  
In een tijdsbestek van ruim tien jaar verrees er een wijk van 500 woningwet- 
woningen, variërend van duplex- tot etage- en eengezinswoningen.  

Badhuis op ‘t Tuindorp
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Het winkel- en woonhuiscomplex met de naam ’Blankenvoort’, op de hoek 
van de Grotestraat en de Spoorstraat, houdt de herinnering levend aan het 
vroegere kasteel aldaar. Overal heeft de Goorse Volkswoning zijn bouwsporen 
nagelaten. Toen ook in de sociale huisvesting de privatisering toesloeg en de  
geldstroom voor de bouw van arbeiderswoningen niet langer door het Rijk werd  
gevoed is de taakstelling van de in 1914 bij Koninklijk Besluit toegelaten instelling  
verruimd. Er hoefde niet meer uitsluitend voor de volkshuisvesting te worden 
gebouwd en dat heeft er onder meer toe geleid dat het medisch centrum  
’De Oliphant’ door de Goorse Volkswoning is gebouwd en wordt geëxploiteerd. 

Schaalvergroting 
 Schaalvergroting is evenmin aan de sociale huisvester van Goor voor-
bijgegaan, met als gevolg de samenvoeging van plaatselijke corporaties uit 
Markelo, Diepenheim, Rijssen, Lochem en Goor onder de naam ’Viverion’, wat 
vrij vertaald staat voor ’leven’ (Latijns: vivere) en wonen in Oost-Nederland.  
 Was er vroeger sprake van hele woonwijken bestaande uit arbeiders- 
huurwoningen, sinds de verkoop van delen van het woningbezit door de 
corporaties aan de (veelal zittende) huurders spreekt men van gevarieerde 
wijken, wat de leefbaarheid heet te bevorderen. Tot de jaren negentig werd 
er steeds op grond gebouwd die de gemeente in erfpacht uitgaf. De ’Goorse 
Volkswoning’ heeft haar honderdjarig  bestaan in 2012 net niet gehaald, want 
in 2010 is de stichting  opgegaan in een groter verband.

Overige woonwijken 
 Het grootste gedeelte ervan is al weer gesloopt en de laatste jaren 
vervangen door nieuwbouw. Een sprekend voorbeeld van bouwen voor een 
generatie en niet voor de eeuwigheid. Maar de behoefte aan woningen was 
ook in de jaren zestig en zeventig nog steeds groot, met als resultaat de rea- 
lisering van de woonwijk ’De Whee’, waar zo’n 600 woningwetwoningen tot 
stand kwamen.  
 De bouwactiviteiten in de laatste twee decennia van de vorige eeuw  
en in het begin van de onze speelden zich op verschillende plekken in de stad 
af. Er waren geen spectaculaire uitbreidingen meer in de vorm van grote 
nieuwbouwwijken; het werd meer een kwestie van gaatjes vullen, in vakjargon:  
’inbreidingsprojecten’. Op het voormalige fabriekscomplex van Jannink 
kwamen vooral gestapelde wooneenheden tot stand en aan de Waterstraat 
verrees een flat, genaamd De Poelsbeek, naar het gelijknamige stroompje dat 
daar vroeger vanuit het Weldam in het ’Grote Gat’ uitmondde. Op het ’Schild’, 
vanwaar Goor eeuwenlang werd bestuurd, kwamen woningen in meerdere 
lagen en in ’De Mulderskamp’ ontstonden royale eengezinswoningen.  
In de ’Blauwververij’, waar ooit textiel werd bewerkt en pluimvee werd 
getransformeerd tot appetijtelijke hapjes, wonen nu mensen op leeftijd in 
gerieflijke bejaardenwoningen. Op de voormalige ’Hiltjesdamsweide’ torent  
een fors flatgebouw hoog boven alle andere bebouwing uit. Waar ooit de 
’Malberg’- en de ULO- school stonden staan nu gestapelde appartementen. 
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Gemeentepolitiek
•  1923  •

heden begonnen toen burgemeester Van de Stadt begin 1926 vertrok en de 
SDAP-afdeling kans zag een sociaal-democratische burgemeester benoemd 
te krijgen. Wethouder Lobstein gaf aan slechts in uiterste noodzaak voor het 
burgemeestersambt in aanmerking te willen komen en het Almelose kamerlid  
W. van der Sluis (SDAP) werd tot burgemeester benoemd. Lobstein voelde 
zicht gepasseerd door zijn partijgenoten en er ontstonden onverkwikkelijke 
en zeer gecompliceerde ruzies, waarbij de SDAP en Lobstein over en weer de 
felste beschuldigingen uitten. Een groot deel van de socialistische kiezers 
bleef toch vertrouwen in Lobstein houden en hij behaalde bij de verkiezingen  
drie zetels, ten koste van de SDAP.  In 1931 werd Lobstein niet meer als wet- 
houder gekozen.
 Maar er waren meer schermutselingen. Al kort na het aantreden van 
Van der Sluis stelde de katholiek Van Kleef in de raadsvergadering, waar de 
SDAP de meerderheid had, niet akkoord te kunnen gaan met vernoeming van 
straten, zoals de Van Kollaan, naar rode voormannen. Het mocht niet baten, 
want het voorstel werd toch aangenomen. In augustus 1926 stelde raadslid 
Boswinkel voor om op 31 augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina, 
door de gemeente niet meer te laten vlaggen. Het voorstel werd ondersteund 
door wethouder Gies. Nadat de oppositie zeer geprikkeld haar mening over 
het voorstel had gegeven, werd dit na stemming toch aangenomen.
 Eind 1934 kregen Van der Sluis en Lobstein het weer met elkaar aan de 
stok toen de burgemeester bij de algemene beschouwingen voor de  

 De eerste helft van de vorige eeuw is voor de Goorse gemeentepolitiek 
van grote betekenis geweest en ze heeft in die periode roerige tijden doorge-
maakt. Na de gemeenteraadsverkiezingen van mei 1923 had de SDAP met zes van  
de elf zetels de absolute meerderheid in de gemeenteraad, een meerderheid die tot  
ver na de Tweede Wereldoorlog werd behouden. In 1925 nam een meerderheid  
van de gemeenteraad een toch wel vergaande beslissing door een rooms-katholiek  
raadslid te schorsen naar aanleiding van de rol die betrokkene zou hebben 
gespeeld bij de aankoop van de exportslachterij Zendijk door de gemeente.
 In 1926 kwam de SDAP- wethouder Lobstein in conflict met zijn partij- 
genoten en hij nam voortaan met een eigen lijst deel aan de verkiezingen.  
Er zaten nu dus twee socialistische partijen in de raad. Ze waren elkaar  
bepaald niet goed gezind en daardoor was het voor de overige partijen mogelijk  
steeds een rol te blijven spelen in de Goorse gemeentepolitiek. Zelden zijn 
de politieke hartstochten  zo hoog opgelopen als in de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1927 door de “affaire Lobstein”. De moeilijk- 
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Gemeenteraad, jaren 20 van de vorige eeuw,  

met wethouder Lobstein (zittend eerste van rechts)

gemeentebegroting voor 1935 niet 
alleen aandacht besteedde aan de  
ellendige economische toestand, 
maar ook bijzonder fel van leer 
trok tegen Lobstein. Lobstein had 
daarvoor felle oppositie gevoerd 
tegen het voorstel van het college  
om aansluiting te zoeken bij de  
rijkssteunregeling voor werklozen. 
 Ook in de volgende periode 
voerde Lobstein bij voorstellen van 
het college steeds oppositie, met 
opnieuw schandalen als gevolg.  
Na het aftreden van Lobstein kwamen 
de discussies in de gemeenteraad in 
rustiger vaarwater.
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 In het ruim tachtigjarig bestaan van de Goorse Bad- en Zweminrichting 
hebben bestuurlijke en financiële golven het bad vaak overspoeld. Op 13 oktober 
1929 kwamen notabelen bijeen met de intentie om tot de verwezenlijking  
van een zwembad te komen. Er werd een technische en financiële commissie  
benoemd en die kon een half jaar later met voldoening melden dat de heer 
D.J. Bunschoten, directeur van de Twentsche Stoomblekerij, een perceel 
grond op de Whee beschikbaar wilde stellen voor een zwembad. Tevens zou 
hij zorgen voor een pompinstallatie, opdat het water uit de Regge in het bassin  
gepompt en ververst kon worden. De kosten bedroegen ongeveer ƒ 20.000,- 
waarvan ’t Nut de helft voor haar rekening nam. Het grondwerk kwam tot 
stand binnen de kaders van de werkverschaffing. De ingezetenen brachten  
ƒ 3.757,-  bijeen. En dat in crisistijd! 
 De bouw liep nogal wat vertraging op, maar op 23 mei 1931 vond de 
feestelijke opening plaats onder opgewekte klanken van Apollo. Het bad was 
84 meter lang en 23 meter breed.
 De abonnementsgelden bedroegen voor het eerste lid van een gezin vijf  
gulden per jaar, het tweede vier, het derde drie en eventuele verdere gezinsleden 
twee gulden per jaar. De heer J. Nannings uit Den Helder werd  badmeester 
met een salaris van ƒ 25,- per week gedurende het zwemseizoen; in de winter-
maanden beurde hij hetzelfde bedrag, maar dan per maand. Overigens was 
in 1902 in Goor ook al even sprake van een soort zwemgelegenheid en wel op 
de plek waar volgens de stukken “Holtdijksbeek en Regge tezamen vloeien en 

Zwembad ’De Whee’
•  1931  •



68 69

(naderhand) de vuilstort dichtbij verrees.” Er was sprake van water, badhokjes, 
rietmatten tegen al te nieuwsgierige blikken en een ligweide, waarvoor het 
stichtingsbestuur aan de gemeente een huurprijs betaalde van twee guldens 
per jaar.
 In 1932 werd de ’Goorsche Zwem- en Poloclub’ opgericht en in 1940 
huurde de club het zwembad twee middagen per week. In 1950 kwam er een  
klein kleuterbad bij. In 1960 ontstonden in Markelo en Diepenheim plannen  
voor een natuurbad. Goor werd ook benaderd, maar van haar kant was er 
geen belangstelling; men had plannen om het eigen bad te verbeteren.  
In de jaren zestig kwam er eerst een pomp- en filtergebouw bij en later een 
badmeesterswoning. Ook bleken herstelwerkzaamheden aan het bad nodig  
te zijn. Er moesten voortdurend kosten worden gemaakt vanwege onderhouds- 
werkzaamheden, dus het bestuur vond dat men de exploitatie niet langer in 
eigen hand kon houden. 
 In 1970 luidde het bestuur opnieuw de noodklok en stelde dat zonder 
verbeteringen aan de huidige accommodatie binnen twee jaar sluiting zou  
volgen. Een adviesbureau kwam met ambitieuze plannen, die in fasen werden  
uitgevoerd. Op 5 oktober 1973 vond de officiële opening plaats van het 
hernieuwde, overdekte en verwarmde zwembad, met een wedstrijdbuitenbad 
van 50 bij 18 meter en een duikbassin. De financiering kostte heel wat pijn 
en moeite. De Goorse bevolking droeg opnieuw haar steentje bij om de boel 
overdekt te krijgen. De laatste ƒ 150.000,-  fourneerde de provincie in de vorm 

van een renteloze lening. Gedeputeerde Bertus Smit sprong, toen het zijn beurt 
was om zijn woordje te doen bij de opening, te water met de mededeling dat 
hij een belangrijke brief bij zich had die men maar bij hem moest komen 
halen, als men er belang bij had. Bestuurslid Bert Jannink gaf meteen aan de 
oproep gehoor en nam de cheque van anderhalve ton onder luid applaus in 
ontvangst, waarbij hij het document droog hield.
 In 1975 kwam er een nieuwe beheersvorm, waardoor het een soort 
gemeentelijke zweminrichting werd met een bestuurscollege, bestaande uit 
leden van de gemeenteraad en enkele adviserende leden. 
 Begin jaren negentig waren weer diverse vernieuwingen nodig om het bad  
te laten voldoen aan de eisen des tijds. Er kwamen onder andere spuitpalen, 
speeltoestellen, een waterpaddestoel, een glijbaan, een peuterhoek, een  
instructiebad, een Turks bad, een bar en een zithoek. Het vijftig meter metende  
buitenbad werd gesloten.
 In de raadsvergadering van 9 november 2010 is met 12 stemmen vóór en 
11 tegen besloten het zwembad in Goor te sluiten; met een totale bevolking 
van rond 35.000 zielen achtte men het exploiteren van drie zwembaden in de 
Hof van Twente financieel niet verantwoord. 
 Had Goor op het gebied van zwemaccomodatie in de jaren dertig van 
de vorige eeuw nog de primeur in de gemeenten die nu de Hof van Twente 
vormen, anno 2014 zal de grootste kern van de gemeente verstoken zijn van 
deze zeer belangrijke sportfaciliteit! 
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Men zal zich in Goor moeten behelpen met pootjebaden in de Regge of  
zonnebaden aan de boorden van het sinds kort weer meanderende riviertje, 
ter hoogte van het ooit van activiteiten bruisende zwembad ’De Whee’. Zwembad ‘De Whee’
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overige cafébezoekers kennis konden nemen van de gesprekken achter het 
gordijn. De heren vonden eerst een tijdelijk onderkomen bij café ’Neuf’ aan 
de Stationslaan en later bouwden ze een eigen optrekje ernaast. Ze noemden 
het pand de ’Groote Sociëteit’; zelf gingen ze verder door het leven als de  
’Herensoos’ en zij houden hun clubavonden thans in de ’Wheeme’. De achter- 
blijvers in ’De Engel’, die zich grotendeels tot de middenstand mochten rekenen,  
zetten hun bijeenkomsten eveneens voort en noemen zich nu ’De Harmonie’. 
Ze hebben bij café ’De Ster’ hun thuishaven.           
 Als oudste vereniging op sportgebied geldt de ’Goorse IJsclub’. Ze dateert 
uit 1890 en de eerste baantjes werden getrokken op een vijver nabij erve  
’De Modder’ in het Weldam. Tussen 1930 en 1935 was ’Oma’s Gat’  in de Kevel- 
hammerhoek de ijspiste en op 24 december 1935 werd de huidige baan ’t Slag’  
nabij de Regge aan de IJsbaanweg in gebruik genomen en daar schaatst men 
nog steeds, ijs en weder dienende.
 In 1879 richtte Jan Vestdijk, de vader van de latere schrijver Simon, hier 
al een gymclub op, doch die ging in 1885 al weer ter ziele. Maar in 1901 begon 
het huidige Excelsior op initiatief van E.J. Hoek en E. Liese met 21 leden.  
Op de lange mat behaalde de damesploeg vijf jaar achtereen het Nederlands  
B-kampioenschap.
 De Vereeniging ’Goor Vooruit’ werd opgericht op 13 juni 1901. Ze stelde 
zich ten doel de belangen van de ”Goorsche ingezetenen” te behartigen en de 
bloei van de gemeente en het vreemdelingenverkeer te bevorderen. Blijkens 

 Goor kent een bloeiend- en gevarieerd verenigingsleven op het gebied  
van cultuur, maatschappij en sport. Er zijn al heel wat boeken over vol 
geschreven, vooral over de verenigingen die al een lang leven achter zich 
hebben en diverse jubilea hebben meegemaakt. In dit venster zullen we ons 
beperken tot die clubs, die het langer dan 75 jaar hebben volgehouden en nu 
nog bestaan – 10% van de tijd die Goor zich, anno 2013, stad mag noemen.
 Dat in Goor feest en gezelligheid sinds jaar en dag als een speerpunt in 
de samenleving wordt beschouwd, moge blijken uit de oprichtingsjaren van 
twee gezelligheidsverenigingen voor mannen: de ’Harmonie’ en de ’Sociëteit’.  
 Vanaf 1850 kwamen de heren fabrikanten, dokters, middenstanders en  
overige notabelen periodiek bijeen om van gedachten te wisselen over allerlei  
zaken die hen bezighielden. Plek van samenkomst was café ’De Engel’, waarvan  
een deel van de gelagkamer met een gordijn was afgescheiden en waarachter 
de conversaties onder het genot van een borreltje werden gevoerd. In 1885 
vonden met name de heren fabrikanten het toch wel wat bezwaarlijk dat de 

Verenigingsleven
•  1935  •
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haar eerste statuten trachtte zij dat doel onder andere te bereiken door het 
ontwerpen van zoveel mogelijk vrije wandelingen, het plaatsen van handwijzers 
en rustbanken en het organiseren van concerten en volksspelen. De club telde  
in eerste instantie 75 leden, 9 donateurs en 15 begunstigers. Burgemeester  
V. Cats nam het initiatief tot de oprichting van deze vereniging, die niet altijd 
een bloeiend bestaan heeft gekend. De laatste decennia ontplooit ze vanuit de  
westelijke vleugel van het voormalige station Goor veel activiteiten, waaronder 
de Herfst-Fietsvierdaagse, die landelijke bekendheid heeft verworven.
 Voetbalclub GFC zag op 7 oktober 1907 het levenslicht en is voortgekomen 
uit ’Excelsior’. Eerst werd onderaan de Herikerberg gespeeld, van 1924 – 1928 
op de ’Höfte’, daarna op ’De Horst’ en thans op de Mossendam. In de jaren 
twintig van de vorige eeuw speelde GFC in de tweede klasse KNVB, tegen-
woordig in de vierde A. Bij het honderdjarig  bestaan speelde GFC thuis een 
oefenwedstrijd tegen Ajax.                                                                                                                         
 In 2012 vierde de ’Goorse Pluimvee- en Konijnenvereniging’ haar eeuw-
feest. De in 1912 opgerichte club profileert zich als een gezellige plaatselijke 
kleindiervereniging, die zich bezig houdt met het fokken van hoenders, konijnen, 
cavia’s, sierduiven en watervogels, met het doel deze ook te exposeren. In 1927  
konden de pluimvee- en konijnenfokkers niet meer door één deur. De laatsten  
kozen het hazenpad, maar in 1949 vonden de bestuurders van het Pluimvee 
en het Raskonijn elkaar weer en sindsdien fokken en de showen ze weer  
eendrachtig. De bijeenkomsten worden soms muzikaal omlijst met hanen- 

kraaiwedstrijden. De club telt anno 2013 55 leden. 
 De gemende zangvereniging ’Tot Aangename Verpozing En Nuttige 
Uitspanning’ zingt in de Goorse samenleving het hoogste lied sedert 15 
augustus 1917.  Men begon met 30 leden. Tien jaar later werd al de eerste prijs 
behaald in de ere-afdeling. ”Meester” E.M.A. Krouwel was 38 jaar dirigent van 
het koor. Op hemelvaartsdag 1937 behaalde het koor in de afdeling superieur 
de eerste prijs. Van dit feit werd op verschillende plekken in Goor met luide 
stem, zoals het een stadsomroeper destijds betaamde, kond gedaan door de 
toen nog jeugdige zoon van de dirigent, Frits. 
 Vanaf 1919 blaast ’Apollo’ haar deuntje mee in het Goorse. Over dit feit 
wijden we hier niet verder uit, want daaraan is een apart venster gewijd. 
 De Oranjevereniging Goor bestaat al sinds 1923. Het is geen vereniging 
die wekelijks in touw is, maar als er wat te vieren valt op koninklijk gebied dan  
komt het bestuur in actie om festiviteiten van de grond te krijgen. Het streven  
is er altijd op gericht om de saamhorigheid onder de bevolking te versterken,  
vooral wanneer er rond het Koninklijk Huis bijzondere gebeurtenissen 
plaatsvinden. Het organiseren van Koninginnedag is een jaarlijks hoogtepunt 
van de activiteiten.
 De voetbalvereniging ’HECTOR’ (Het Eerste Clubje Tot Onze Roem) is 
eveneens opgericht in 1923 en wel door een stel jongens uit de “Bargswoningen”  
aan de Markeloseweg. Ze noemden zich aanvankelijk ’Goorse Boys’ en ze speelden  
aan de Twikkelerweg op het terrein de ’Flipborg’, later aan de Scherpenzeelseweg  
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Schietvereniging Koningin Wilhelmina
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en sinds de jaren negentig op het ’Doesgoor’. Het eerste elftal speelde zes jaar 
onafgebroken in de 2e klasse van de KNVB. 
 Er is nog een vereniging in 1923 van start gegaan en wel de ’Honden 
Dressuur Vereniging Goor-Diepenheim’. De naam ’Steunenberg’ komt in de 
annalen veelvuldig voor. Vele jaren heeft men met de trouwe viervoeters  
geoefend in het Weldam; de laatste decennia is de vroegere vuilnisbelt aan 
de Wheeweg - hoek Gruttostraat hun opleidingslocatie.
 In 1924 kwam er nog een stemgeluid bij in Goor en wel vanuit de  
socialistische hoek: Arbeiderszangvereniging Onze Stem. Tot zeker in de jaren  
vijftig en zestig van de vorige eeuw werden met volle overgave de bekende  
strijdliederen ten gehore gebracht, zoals ”Morgenrood”, ”Aan de Strijders en de 
Internationale”. Nooit klonk het koor gemotiveerder dan op 1 mei, de dag van 
de arbeid en op andere bijeenkomsten die tot doel hadden de klasse der werk-
enden te verheffen. Eind jaren vijftig werd de naam veranderd in Zang- &  
Oratoriumvereniging ’Onze Stem’. Het huidige repertoire is van meer algemene,  
klassieke aard en de leden komen uit alle lagen van de Goorse bevolking.
 Een belangrijke bijdrage aan de Goorse samenleving, zeker op educatief  
gebied, heeft het op sociaal-democratische beginselen gebaseerde Nivon geleverd  
(Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuur). Begin 1926 is de 
afdeling Goor opgericht. Mensen van het eerste uur waren Hofhuis, Vorkink, 
Vos, Leetink, Smit, Heitink en last but not least: A.J. Gies, de eerste promotor. 
Als clubhuis fungeerde het Geheelonthouders (koffie)huis, op de hoek van de 

Grotestraat en de Herman Heijermansstraat. Onder voorzitterschap van Geurt 
Jansen ontplooide de club in het derde kwart van de vorige eeuw vele activiteiten  
vanuit een noodschool in de Nachtegaalstraat. Lezingen, excursies en cursussen  
op velerlei gebied maken deel uit van het uitgebreide jaarprogramma.                                                                     
 In 1927 werd de  RK- voetbalvereniging ’Twenthe’ opgericht; kapelaan 
Banning nam het initiatief. De eerste bal rolde op een zelf gecreëerd veld 
nabij ‘t Piepwillem’ in de buurtschap ’Zeldam’. Al gauw verhuisde men naar 
het ’Gijmink’ en van 1934 tot midden jaren zestig was sportpark ’De Horst’ de 
thuisbasis. Daarna werd een nieuwe accommodatie betrokken aan de Whee-
weg - hoek Gruttostraat, met de oude naam ’t Piepwillem’.  In de oorlog moest 
de naam gewijzigd worden, omdat er in dezelfde klasse een ploeg uit Almelo 
speelde onder dezelfde naam. Men koos toen voor ’Goor Vooruit’, totdat in 
1955 de ploeg uit Almelo ophield te bestaan en de naam ’Twenthe’ definitief 
terugkeerde. De grootste successen werden in deze eeuw behaald, toen de 
club vier jaar in de 2e klasse KNVB speelde.
 ’Kunst na Arbeid’ begon haar bestaan in 1930 als mondharmonica- 
vereniging met als eerste bestuursleden de heren H. Wijnen, M. Kolvoort en  
A.v.d. Meiden. De eerste dirigent was J.G. Warmink. In 1937 werden de mond-
harmonica’s geleidelijk aan verwisseld voor accordeons. Vele successen werden  
behaald in binnen- en buitenland. Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan 
vond er een grote jubileumshow in de sporthal plaats, waarbij vele plaatselijke  
verenigingen betrokken waren en waar o.a. Marco Bakker als solozanger optrad.
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 De Goorse Tennis Club dateert van 
1935. De eerste speelgelegenheid was een  
betonbaan nabij het doodlopende stukje 
Diepenheimseweg, ongeveer waar nu de  
oprit van de kanaalbrug begint. Als er 
enige sprake van regen was dan moest 
het spel gestaakt worden, omdat de 
rackets, die waren bespannen met kat-
tendarmen, niet tegen vocht konden. 
Als eerste bestuursleden traden Reerink,
Lindeboom en Meihuizen op. Men  
beschikt nu in dezelfde contreien  
over vier kunstgrasbanen met prima 
verlichting. Na gezonde inspanning 
is het gezellig ontspannen in de Finse 
blokhut. Met dit summiere overzicht is 
slechts een tipje van het verenigings- 
leven belicht. Misschien hebben we een 
oude en nog springlevende club vergeten. 
Bij voorbaat onze excuses. Als leidraad 
heeft de gemeentegids 2012 van de Hof 
van Twente gediend.

 Ook de ideeën van ’Baden Powell’ vonden in Goor weerklank. In 1932 
werd een jongensgroep van de padvinderij opgericht onder de naam Stoeve-
laarsgroep, genoemd naar de vroegere havezate. De toen nog bestaande  
jachtkamer was het eerste clubhuis, destijds nog eigendom van de familie  
Jannink, die de padvinderij een warm hart toedroeg. Van 1935 tot 1971 is er 
ook een meisjesgroep onder de naam ’De Coppel’ actief geweest. De katholieke 
verkenners en gidsen bedreven hun activiteiten vanuit een onderkomen nabij 
de voormalige havezate ’Heeckeren’. In en vanuit de blokhut aan de Stoevelaars- 
weg geven nu alle Goorse padvinders, van welke afkomst dan ook, gestalte 
aan de idealen van hun grote voorman, onder de naam ’Scouting Goor’.      
 Nadat het zwembad in de jaren dertig gereedkwam, werd weldra daarna  
in 1932 de ’Goorse Zwem- en Polo Club’ opgericht. Men heeft vele successen 
beleefd, zowel op polo- als zwemgebied. Vele jonge talenten zijn er ontdekt en  
gegroeid in hun prestaties. Soms ging een van hen  internationaal meetellen, 
zoals Hinkelien Schreuder, aanvankelijk hier getraind door Hennie Alink. Na  
de fusie met zwemclub Markelo is de naam van de club gewijzigd in ’ZPC De Hof’.
 Toen het kanaal in de dertiger jaren tot stand kwam en na de boten ook  
de vissen dit water als hun leefgebied hadden ontdekt , wierpen vele Gorenaren  
af en toe een hengeltje uit en op 21 januari 1934 verenigde men zich in de Goorse  
Hengelsport Vereniging. In augustus 1935 telde de club al 100 leden. Op 28 juli 
1938 vond een grote wedstrijd plaats nabij de Weldammerbrug. In 1966 werd 
burgemeester C.P. van Essen tot erevoorzitter van de vereniging benoemd. Vaandel van de schietvereniging
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 Goor betekent moeras en dat houdt in dat er in en om Goor, zoals op de  
kaart van Jacobus van Deventer uit circa 1560 is te zien, veel beken en water- 
gangen waren. Tot de belangrijkste behoren de Regge en de Poelsbeek. De Regge  
ontspringt in het Westervlier bij Diepenheim en de Poelsbeek in de buurt van 
Haaksbergen. In Goor komen de beide beken bij elkaar en vormen samen de 
Boven-Regge. De Regge mondt uiteindelijk bij Ommen in de Vecht uit.
 De Regge lag vroeger echter buiten Goor en teneinde Goor voor de 
scheepvaart bereikbaar te maken werd een verbindingskanaaltje aangelegd 
vanaf de ’Meene’ naar het ’Grote Gat’ aan de Diepenheimseweg, alwaar toen 
een haventje ontstond. Dit haventje werd de belangrijkste los- en laadplaats 
in Goor. Aan de Molenstraat en aan de Grotestraat, ter hoogte van hotel  
’De Engel’, bevonden zich eveneens haventjes. De aanwezigheid van deze havens 
betekende dat er op de Regge veel scheepvaartverkeer was door middel  
van zompen. Op de hoek Grotestraat-Waterstraat stond de bekende schippers- 
herberg ’Langermanshoes’.
 De scheepvaart was vanwege een lage waterstand vaak geen eenvoudige 
zaak. Daarom wierp men een dijkje in de Regge op, opdat het water werd  
opgestuwd. Was er voldoende water, dan stak men het dijkje door en de zompen 
voeren met het stromende water mee. Deze cyclus herhaalde zich vele malen. 
Door de jaren heen nam het scheepvaartverkeer af en in 1924 werd de Regge  
officieel voor de scheepvaart gesloten en werden de bruggen niet meer bediend. 
Vervolgens werd het riviertje in de stad beduikerd en het Grote Gat gedempt.  

Waterwegen
•  1935  •
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 Door de aanleg van het Twentekanaal werden de bovenlopen van de 
Regge en de Poelsbeek afgesneden van de rest. Eind vorige eeuw werd door de  
aanleg van een duiker onder het kanaal de verbinding met de Regge hersteld, 
zodat deze zijn oude loop terug heeft gekregen.
 De scheepvaart zou echter niet uit het Goorse verdwijnen. Teneinde 
een groot deel van Twente voor de moderne scheepvaart bereikbaar te maken 
werden er in het begin van de twintigste eeuw plannen ontworpen voor de 
aanleg van een kanaal van de IJssel in oostelijke richting. De plannen result-
eerden uiteindelijk in de aanleg van het Twentekanaal. Met het graven van 
het kanaal werd in 1930 in Eefde begonnen en in 1935 bereikte men Goor.  
De Goorse haven werd geopend op 3 april 1935. 
 Omdat het crisistijd was en er in Twente sprake was van grote werkloos- 
heid, werd besloten het kanaalvak Goor-Hengelo bij wijze van werkverschaffing  
met de schop te doen graven. De bruggen over het kanaal werden ”op het 
droge” gebouwd en vervolgens werd het kanaal er onder door gegraven.  
 De bruggen hebben het geweld van de Tweede Wereldoorlog niet  
overleefd en zijn hierna herbouwd. Het kanaal is enige jaren geleden verbreed 
en verdiept, waardoor grotere schepen er gebruik van kunnen maken. Behalve 
 voor de scheepvaart is het kanaal ook belangrijk voor de afwatering.  
De bovenloop van vele beken, waaronder de Poelsbeek en de Bolscherbeek, 
wateren erop af. Omgekeerd kan in droge tijden vanuit het kanaal water in  
de beken worden ingelaten.

Weldammerbrug in aanbouw
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 Arend Jalink, de oprichter van de bekende Goorse bouwmaterialenhandel,  
zag rond 1905 kans de alleenvertegenwoordiging voor Overijssel en de Achter- 
hoek te verkrijgen voor de producten van de Belgische asbestcementindustrie  
Eternit. Directeur-eigenaar Emses van dat bedrijf kreeg er lucht van dat 
Twente met de grote rivieren zou worden verbonden middels een kanaal. Hij 
vond de Gorenaar Jalink bereid naar een geschikt stuk aan het kanaal gelegen 
grond uit te kijken om er een Nederlandse vestiging te bouwen. Zodoende 
kwam Eternit naar Goor. De productie startte in 1936, een jaar later werd de 
zaak pas officieel geopend. De nieuwe fabriek was een geschenk uit de hemel 
voor het door de crisis geteisterde Goor. Sindsdien hebben hele volksstammen 
er een goede boterham verdiend – tot op de dag van vandaag. 
 Talloze vlakke platen, golfplaten en pijpen uit asbestcement verlieten 
jaarlijks het bedrijf. Productieafval, zoals gebroken platen, afgezaagde stukken 
en zaagstof van de onder water verzaagde pijpen raakten populair als verhar-
dingsmateriaal voor opritten en erven. Na de oorlog doken hier en daar in 
de wereld vermoedens op dat asbest een gevaarlijk goedje zou zijn. Serieuze 
rapporten verschenen en werden door de producenten van asbestproducten 
jarenlang bestreden met tegenrapporten en ontkenningen. Tenslotte kon nie-
mand er meer omheen: asbest is een levensgevaarlijk goedje. Voor de goede 
orde: asbestvezels  zijn gevaarlijk, niet de volgens een bepaald procédé aan 
cement gebonden vezels. Een paar golfplaten op een schuurtje  hoeven niet 
met spoed te worden vervangen, maar asbestvezels zijn niet altijd gebonden 

Eternit
•  1937  •
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aan cement: ze worden (inmiddels mogen we zeggen: werden) in mijnbouw 
gewonnen, verpakt, over de hele wereld in balen getransporteerd, uitgepakt 
en klaargemaakt voor verwerking in een bedrijf als Eternit. Wiens longen niet 
compleet afgeschermd worden van de rondstuivende vezels, loopt gevaar. 
Huisvrouwen, die de werkkleding van hun mannen reinigden, kinderen, die 
op opritten of erven van hun boerderij speelden, installateurs, die asbest 
gebruikten als hittebestrijder of brandvertrager: ze liepen een zeker risico. 
 Het staat vast dat duizenden mensen hun leven lang met asbest hebben 
gewerkt en er geen nadelen van hebben ondervonden; een onbekend aantal  
personen heeft dat echter wel en ontwikkelde wat men vaak stoflongen 
noemde, of erger, longkanker of longvlieskanker (mesothelioom). 
 Ooit werd blauw asbest als de grote boosdoener gezien; tegenwoordig 
zoekt men het gevaar eerder in de zogenaamde vezelgeometrie, dat wil zeggen  
in de lengte-diameterverhouding van de vezels. Het feit dat mensen die 
alleen met afvalproducten van asbestcement in aanraking zijn gekomen na 
een incubatietijd van twintig, dertig of meer jaren ook ziek kunnen worden, 
is verontrustend. Je hoeft dus geen werknemer van een asbestverwerkend 
bedrijf te zijn geweest. De stelling dat door het bewerken van het eindprod-
uct (boren, slijpen, zagen, breken)  de vezels nooit en te nimmer meer vrij 
kunnen komen lijkt dan ook moeilijk houdbaar. 
 Eternit gebruikt al een jaar of twintig geen asbestvezels meer. Er zijn 
alternatieven ontwikkeld voor de diverse asbesthoudende producten.  

De kwade gevolgen ervan zullen ons echter, gezien de lange incubatietijd, 
nog jaren vergezellen.
 Dat Goor en haar omgeving een hoge prijs hebben betaald en nog jarenlang 
zullen betalen voor de economische voorspoed, is zonder meer tragisch.  
Asbest zal de geschiedenis ingaan als één van die zaken, waarvan we de gevaren 
niet of pas veel te laat hebben doorgrond: radioactieve straling, tabaksrook, 
pcb’s, kwik, formaldehyde en noem maar op. 

Fabriek Eternit in aanbouw, 1936



78 79

 De gevolgen van de beurskrach van 24 oktober 1929 op de effectenbeurs 
in New York waren groot voor Nederland. In 1928 besluit de regering om de 
aanleg van het Twente-Rijnkanaal als werklozenproject uit te laten voeren. 
Daardoor komt Goor aan een belangrijke vaarroute te liggen.  
Het wordt aantrekkelijk voor bedrijven om zich aan het kanaal te vestigen.  
In 1930 begint het eerste werklozenproject in Goor en wel het grondwerk 
voor de bad- en zweminrichting. De eerste salarisverlagingen dienen zich 
aan. In het begin van 1930 waren er in Goor zestien werklozen en in oktober 
waren het er meer dan zestig.
 In 1931 is er een verschil van mening tussen de minister van Binnen-
landse Zaken en burgemeester Van der Sluis van Goor. De minister vindt dat 
de werklozen in de werkverschaffing te veel verdienen. Hij vindt het uurloon 
van vijftig cent te hoog, want het zou het weekloon (18 gulden) van een fabriek- 
sarbeider overtreffen. “Onzin”, zegt de burgemeester, ” in Goor verdienen de 
wevers 22 à 23 gulden in de week.” In oktober 1932 bedraagt het aantal werk-
lozen 467 en begin  1935 zijn dat er 583 en dat is veel op een bevolking van 
4000 inwoners.
 Burgemeester Van der Sluis heeft zich enorm ingezet om een sociaal 
beleid te voeren. Hij slaagde daarin, ondanks de voortdurende tegenwerking 
van de heer Lobstein. Voor de werklozen in Goor werd veel beter gezorgd dan 
in de omliggende plaatsen. Het niveau van de zorg stond gelijk aan dat van 
de grote steden Almelo, Hengelo en Enschede. Men besloot onder andere de 

Crisistijd
•  1938  •
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huishuren te verlagen; ze kwamen zelfs onder de kostprijs. De gemeente 
Goor was één van de allereerste gemeenten waar een toeslag werd gegeven 
op de premies van de ziekenfondsen. Mensen die minder verdienden dan  
ƒ 1.500,-  per jaar werden vrijgesteld van schoolgeld, ze kregen gratis cokes  
en een gratis rijwielplaatje (met gat). 
 De gemeente liet veel publieke werken verrichten waar de hele gemeen- 
schap van kon profiteren. Zo werd er een zwembad aangelegd (waar het 
schoolzwemmen begon), er kwam nieuwe bestrating, riolering, een weg 
langs het kanaal en een aanlegsteiger. Men besteedde ook veel aandacht aan 
de ontwikkeling van de werklozen en er werd van alles georganiseerd om 
de mensen afleiding te geven in de vorm van ontspanning. Het St. Josephge-
bouw was elke dag open en fungeerde als ontmoetingsplaats. Er was gratis 
koffie, tabak en lectuur. In de Groote Sociëteit werden films gedraaid die vrij 
toegankelijk waren.

Eternit
 In 1936 besluit de Eternit zich aan het kanaal te vestigen. In 1937 vindt 
de officiële opening plaats. De openingshandeling wordt verricht door de 
Commissaris van de Koningin, Baron van Voorst tot Voorst.
 Aan het eind van 1936 was het aantal werklozen inmiddels gedaald tot 215.  
Na de tweede wereldoorlog kwamen er zelfs stromen gastarbeiders uit andere 
delen van ons land, vooral uit Friesland.

Burgemeester 

Van der Sluis
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Tweede 
Wereldoorlog

•  1940  •

 Op 10 mei 1940 brak voor de Nederlandse bevolking een bange, donkere 
tijd aan die vijf jaren zou duren. Op die dag werden de bruggen rondom Goor door 
het Nederlandse leger opgeblazen. Op 14 mei werd Rotterdam gebombardeerd  
en een dag later volgde de capitulatie. De eerste Duitse soldaten die in Goor 
aankwamen gedroegen zich correct en betaalden keurig toen ze bij Ten Duis 
getankt hadden. Het voedsel werd spoedig schaarser en in oktober 1940 sprak 
Jan Geerts de volgende woorden tot zijn moeder, toen zij de erwtensoep opschepte: 
”Woar is de wos?” ”Dat mu’j an Hitler vroag’n”, was daarop haar antwoord.  
Het voedsel kwam al gauw op de bon om het eerlijker te kunnen verdelen.
 Op 7 februari 1941 werd een “Aanmeldingsplicht van personen van geheel 
of gedeeltelijk joodschen bloede” afgekondigd. Niemand kon bevroeden wat onze  
joodse landgenoten te wachten stond. Leden van een fascistische groepering 
uit Enschede, onder leiding van de in de Spoorstraat wonende Libbers, gaven 
daarvan een voorproefje toen ze op 27 juli 1941 Goor op stelten probeerden 
te zetten. Allereerst drongen ze met bruut geweld de woning binnen van de 
Joodse huisarts Dr. Kwitser. Van schrik overleed Mevrouw Kwitser ter plekke.  
Vervolgens trok de horde verder naar het Kerkplein. Daar had de familie  
Rozendaal een manufacturenwinkel. Ook hier werd de deur ingetrapt en de 
hele inboedel naar buiten gesmeten. Iedereen stond erbij en keek ernaar,  
totdat schilder Seppenwoolde het niet langer aan kon zien en er met zijn 
blote vuisten op los wilde slaan. Zijn vrouw en dochter, geholpen door enkele 
omstanders, konden hem in bedwang houden. Zo kon een rel met ernstige 
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gevolgen voor onschuldige mensen worden voorkomen.
 Aangezien vele Duitse mannen in actieve dienst waren om voor het 
Groot-Duitse Rijk te strijden tegen de geallieerden, waren in Duitsland veel 
arbeidsplaatsen onbezet. Duizenden Nederlandse mannen werden gedwongen  
om voor de Duitsers te werken: de ’Arbeitseinsatz’. Nogal wat Gorenaren 
moesten werken bij ’Niehues& Duetting’ in Nordhorn. De mannen meldden 
zich niet allemaal vrijwillig. Door middel van razzia’s probeerden de Duitsers 
zoveel mogelijk mankracht bijeen te krijgen. Op hardhandige en brute wijze viel  
men de woningen binnen en nam de mannen mee. Veel mannen probeerden  
zich te verstoppen of doken onder.
 In de loop van de oorlog kwamen er ook steeds meer evacués naar Goor, 
vooral kinderen uit het westen van het land. Daar was de voedselschaarste zo 
erg dat men op het laatst bloembollen at. In de kranten verschenen recepten 
voor het bereiden van dit voedingsmiddel. Het voorlichtingsbureau van de 
voedingsraad adviseerde met klem geen bollen van krokussen, narcissen,  
hyacinten en gladiolen te eten. Vanaf 1940 werden er in Goor van gemeentewege  
spitskool, bonen, erwten en kapucijners verbouwd op verschillende gemeentelijke  
terreinen, ook vlakbij de Eternit. ‘s Zomers hielp de schooljeugd bij de oogst. 
Voedsel en brandstoffen als hout en turf werden zo eerlijk mogelijk onder de 
bevolking verdeeld. Op 14 december 1944 werd de levering van stroom aan de 
burgerbevolking stopgezet door gebrek aan steenkool. 
 Rond 1942 ontstond een verzetsbeweging in Goor, aangestuurd door 

het verzet in Almelo. Bonkaarten werden ontvreemd, fietsbanden van de  
EMPO-fabriek werden geleverd voor de illegale werkers in Twente. Jonge 
vrouwen verzorgden koeriersdiensten en fietsten honderden kilometers per 
week van het centrale contactadres in Almelo naar de lokale steunpunten. 
Neergeschoten piloten werden geholpen om onder te duiken en later te 
ontsnappen. In de laatste week van september 1944 was er een geslaagde 
dropping van wapens en munitie op de Friezenberg. 1500 kg springstof, 30 
gedemonteerde stenguns, cilinderpistolen en handgranaten werden op een 
boerenwagen geladen en bedekt met een laag mest. Een Duitse colonne die 
men onderweg tegenkwam reed nietsvermoedend door.
 Na de berichten over de invasie van 6 juni 1944 in Normandië hoopte 
men op een spoedig einde van de oorlog. Helaas, er zou nog een lange en 
barre winter volgen. In november 1944 lieten de geallieerden bommen vallen 
op de Eternit-fabriek en in december raakte een geallieerde bom een goederen- 
loods op het stationsplein Goor-Zuid. Op 14 februari en 23 maart werd de 
Eternit weer getroffen door bommen. Bij deze bombardementen zijn verschil-
lende Gorenaren om het leven gekomen. Van de joodse inwoners van voor de 
oorlog is slechts 50% teruggekeerd. Verder zijn er ook slachtoffers gevallen 
onder de verzetsmensen; ze zijn terechtgesteld of in kampen omgekomen.
 In het voorjaar van 1945 haalde iedereen opgelucht adem. De geallieerde 
troepen rukten op. De bevrijding was nabij. En toen niemand het meer 
verwachtte sloeg het noodlot toe. Op een prachtige morgen, 24 maart, de 
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Zichtbare gevolgen van het bombardement op het centrum van Goor
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zaterdag voor Palmpasen, gebeurde er een ramp. Om 9.49 uur vielen tachtig 
clusterbommen in het centrum van Goor, afgeworpen door Amerikaanse 
bommenwerpers. Nee, het was geen vergissing. De geallieerden hadden de 
’Operatie Varsity’ gepland en daarvoor moest het afweergeschut in Dingden 
en Bochholt uitgeschakeld worden. Boven Duitsland hing grondmist en rook 
van eerder afgeworpen bommen en daardoor ontstond er grote verwarring.  
 
Bombardement
 De Amerikaanse bommenwerpers konden hun bommen niet afwerpen 
en hadden een lijst met casual targets. Goor stond op de lijst als alternatief 
doel. Goor had een strategische ligging, omdat het op een kruispunt van 
wegen lag. Het fungeerde als bevoorradingsbasis voor de Duitse troepen aan 
het front en bovendien was er veel munitie opgeslagen. Er waren Duitse 
troepen gelegerd, zo’n 200 man, en Goor lag in het frontgebied. Er stierven 
tussen ruim 75 Gorenaren en een onbekend aantal Duitse soldaten. Het halve 
centrum lag in puin. Twee weken later, op 8 april, werd Goor bevrijd door de 
Eerste Poolse Tankdivisie. De bevolking was opgelucht, maar van uitbundige 
feestvreugde was geen sprake. Ze had nog maar kort daarvoor, op 28 maart, 
haar doden begraven.

Distributiebonkaarten
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 De belangrijkste weg in de Goorse geschiedenis is de postweg van  
Lingen, via Oldenzaal, naar Deventer. Deze weg, in Goor omvattende de huidige  
Deldensestraat, Hengevelderstraat, Voorstraat, Grotestraat, Kerkstraat en 
Markeloseweg, is vele eeuwen en tot het totstandkomen van de Rijksweg 
A1 van groot belang geweest voor de economie van Goor en omgeving. Het 
vervoer geschiedde door de eeuwen heen, naast lopend, in eerste instantie 
per paard, paard en wagen en later per postkoets. Een belangrijke postkoets- 
halte was hotel ’De Engel’ in de Grotestraat.
 Begin vorige eeuw kwam het gemotoriseerd verkeer steeds meer in 
opgang en in de zestiger jaren kon de smalle route door Goor het verkeer amper 
meer verwerken. Een alternatief liet lang op zich wachten. Op een gegeven 
moment, na diverse ongelukken met dodelijke afloop, pikte de Goorse burgerij  
het niet langer en beschilderde uit protest de hele traverse met doodskoppen.
Deze actie was mede reden tot een snellere aanpak van de aanleg van de 
nieuwe A-1. Het doorgaande verkeer verdween uit Goor en de Grotestraat 
werd na de eigendomsoverdracht aan de gemeente als winkelerf ingericht.
 Overige belangrijke verbindingen in de 17e eeuw waren de wegen 
Goor-Diepenheim, Goor-Haaksbergen en Goor-Rijssen. De Diepenheimseweg 
werd in 1842 bestraat met ijzeroer, beschikbaar gesteld door de Hervormde  
Kerk te Goor, afkomstig uit de Klokkenkamp, gelegen naast de kerk. Op  
de weg naar Haaksbergen  genoten de Goorse burgers ”in het gerichte van 
Haaksbergen” vrijdom van tol- en weggeld.

Straten & 
woonwijken

•  1945  •
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 Door de eeuwen heen werd in eerste instantie de verdere bebouwing 
geconcentreerd langs de huidige Grotestraat en de daarop aansluitende 
straten, zoals de Waterstraat, de Laarstraat, de Spoorstraat, de Schoolstraat en 
de Wijnkamp. Goor begon echter uit haar jasje te groeien en begin 20e eeuw 
werd het Tuindorp gerealiseerd, dat na een paar renovaties nog grotendeels 
in de oorspronkelijke toestand verkeert.
 Na de Tweede Wereldoorlog groeide Goor explosief en was jaren de 
snelst groeiende gemeente van de provincie Overijssel. Dit leidde tot nieuwe 
woonwijken, in eerste instantie aan de oostkant van Goor, het ’Gijmink’, en 
later aan de westzijde, de ’Whee’.  Aan de zuidkant en over het spoor verrees  
de ’Kevelhammerhoek’. 

Inbreigebieden
 Na de herziening van de gemeentegrens met Markelo in 1967 kon de 
Whee nog eens sterk worden uitgebreid. Toen ook hier de nieuwe gemeente-
grens weer was bereikt werd besloten op ’Heeckeren’ te gaan bouwen. In latere 
jaren werd steeds meer de aandacht gevestigd op zogenoemde ’inbreigebieden’, 
onbebouwde gebieden in het centrum,  ontstaan door stadsvernieuwing en 
door bedrijfsverplaatsingen naar de nieuwe industrieterreinen. De woonwijken 
het ’Schild’, ’Moormann’ en ’Jannink’ zijn hier voorbeelden van. De grootste 
ingreep heeft zich de laatste jaren in het ’Gijmink’ voltrokken. Een groot aantal 
oude woningen, meestal etagewoningen, is door nieuwbouw vervangen. De eenvoudige stijl van sociale woningbouw, typerend voor de vijftiger jaren
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  Goor kent enkele oude gebruiken die de bevolking nog steeds koestert 
en in ere tracht te houden. Zo is er op Palmzondag ‘s middags om twaalf uur 
een palmpasenoptocht voor kinderen van circa drie tot acht jaar, waarbij de 
muziekvereniging Apollo de stoet met welluidende klanken begeleidt.  
Tegenwoordig zorgt Kindvriendelijk Goor voor de organisatie en gaat de  
optocht vanuit de binnenstad naar kinderboerderij Het Kukelnest aan de  
Lintelerweg. Een week later is het al weer raak, als het paasvuur wordt  
ontstoken zodra de duisternis is ingetreden. Al weken van tevoren zijn 
vrijwilligers in hun vrije tijd bezig om de boake op te bouwen. Deze bestaat 
tegenwoordig veelal uit naald- en snoeihout, afkomstig uit particuliere tuinen. 
 Decennia lang lag de vuurplaats aan de Van Kollaan, ongeveer waar 
nu de brandweerkazerne staat, dus op ’t Oale Spoor; vooral mensen uit de 
wijk Tuindorp bouwden de boake op. Het hout werd, na toestemming van 
de rentmeester, voornamelijk vergaard in de bosrijke omgeving op de berg 
en in het Weldam. Een vrachtwagen van de gemeente of van Verdriet zorgde 
voor het transport. Het opbouwen gebeurde met pure handkracht, waarbij 
gebruik werd gemaakt van een steiger. Het vergde veel vakmanschap om de 
boake mooi symmetrisch en recht op te bouwen. Er ontstonden wel af en toe 
meningsverschillen onder de bouwers, maar dat garandeerde dan ook een 
oogstrelend eindproduct.
 Nadat op de avond van eerste paasdag Apollo met vrolijke klanken 
kwam aanmarcheren ontstak de burgemeester het vuur, daarbij geassisteerd 

Folklore
•  1950  •
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door de boakebouwers. Het in groten getale toegestroomde publiek bewon-
derde het vlammenspel en wisselde onderling informatie uit omtrent het 
aantal eieren, dat men tijdens de zojuist beëindigde maaltijd had genuttigd.
Na een aantal boakeloze paasdagen, veroorzaakt door het ontbreken van een 
geschikte locatie, is de traditie weer tot volle bloei gekomen en vindt het ge-
beuren nu in een weiland aan de Deldensestraat plaats, nabij voorheen boer 
Roelofsen. Apollo vertrekt nu vanaf café De Bebsel in de Hengevelderstraat, 
gevolgd door een stoet van kinderen en ouders, uitgerust met lampions.
 Vanaf het begin van de adventstijd tot en met Driekoningen zorgt de 
Midwinterhoorngroep Diepenheim-Goor dat ’n oal’n roop vanaf diverse, 
veelal historisch plekken in de schemeruren ten gehore wordt gebracht, als 
teken van hoop. Het is een handmatig vervaardigd instrument uit enigszins 
gebogen, maar niet te dikke berken-, knotwilgen- of elzenstammen.  
De stammetjes met een lengte van ongeveer anderhalve meter worden in de 
lengte in tweeën gekloofd, uitgehold en weer aan elkaar gelijmd.  
Het mondstuk is van vlierhout vervaardigd. Er komen geen kleppen of gaten 
aan te pas. De hoorn brengt een enigszins klagend geluid voort, dat vroeger 
boven de waterput ten gehore werd gebracht, opdat het geluid in elk geval 
droeg tot de volgende boerderij, waarna de roop  verder  kon worden verspreid.  
Op de adventszondagen worden tegenwoordig vaak wandelingen  
georganiseerd, met blazers langs het hele parcours, zodat men van roop naar 
roop kan lopen.   

 De meest unieke vorm van onze plaatselijke folklore voltrekt zich in de 
schemeruren van oudejaarsdag, wanneer kinderen van pakweg drie tot tien 
jaar, uitgedost in fantasierijke kleding, al foekepottend langs de deuren gaan. 
Ze zingen daarbij een liedje, waarin ze beloven  verder te zullen gaan zodra ze  
een centje hebben ontvangen om een broodje te nuttigen. De foekepot is een 
reeds door Frans Hals in de Gouden Eeuw geschilderd instrument, bestaande 
uit een aardewerken bloempot met daar overheen gespannen een varkensblaas.  
Die heeft in het midden een gaatje waardoor een rietje is gestoken, dat is 
vastgebonden aan het blaasvlies. Door de handpalm met speeksel vochtig te  
maken en met de vuist op- en neergaande bewegingen langs het rietje te maken,  
ontstaat het enigszins brommende geluid dat dient als begeleiding van het 
volgende liedje: 

 
Foekepotterij, foekepotterij,

geef me een centje, dan ga ik weer voorbij.
Ik heb geen geld om een broodje te kopen, 

daarom moet ik met de foekepot lopen.
Foekepotterij, foekepotterij, 

geef mij een centje, dan ga ik weer voorbij.

De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat de animo de laatste decennia 
enigszins tanende is. In de eerste helft van de vorige eeuw, toen er in Goor 
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nog veel mensen tegen het einde van het jaar voor eigen consumptie een 
varken slachtten, was het essentiële onderdeel van de foekepot allerwege 
voorhanden en elke zichzelf respecterende vader kon wel een foekepot voor 
zijn nageslacht maken. Toen medio vorige eeuw het slachthuis verdween, het 
huisslachten bij de boeren afnam en ook de plaatselijke slagers hun deuren 
sloten, was men aangewezen op slachthuizen in de regio. Jarenlang werden 
de varkensblazen uit Borculo betrokken. Ze werden dan geprepareerd door 
vrijwilligers van Goor in de Bocht, een groep die jarenlang de fabricage van 
de foekepotten heeft verzorgd. Sedert de negentiger jaren van de vorige eeuw 
heeft Kindvriendelijk Goor die taak overgenomen. Er wordt alles aan gedaan 
om deze unieke tak van folklore in ere te houden; wat zou het mooi zijn, als 
tussen vijf en zeven uur op oudejaarsavond de huisbel wat vaker zou rinkelen,  
ten teken dat er foekepotters op de stoep staan.
 De muzikale serenade, die Apollo tot in de tweede helft van de vorige 
eeuw in oudejaarsnacht bracht aan haar beschermheer, leidde dikwijls tot 
komische situaties en had veel weg van folklore. Vele volwassen belangstel-
lenden schaarden zich dan verkleed achter de optocht, op weg naar huize 
Scherpenzeel of naar de Diepenheimseweg, waar respectievelijk de families 
N.G.Jannink en H.W. Bunschoten waren gehuisvest. Vele Gorenaren wensten 
elkaar onderweg dan een gelukkig nieuwjaar,  zonder altijd te weten wie ze 
voor zich hadden. Mede vanwege het vuurwerkgevaar is deze traditie uit het 
straatbeeld verdwenen. 

Foekepot
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 In de twintiger jaren doorliep men alle muziekafdelingen van de  
Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen, van de vierde  
tot en met de ere-afdeling. Vele hoogtepunten heeft Apollo op muzikaal gebied  
gekend. Bij het gouden regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina stal 
Albert Sommer met “zijn jongens” de show tijdens een optreden in Den Haag, 
waarbij de dirigent gecomplimenteerd werd door juryvoorzitter Rocus van 
Yperen voor de beste prestatie van het hele muzikale gebeuren.
 Op 1 februari 1951 was er een radio-optreden in de AVRO-studio in 
Hilversum, terwijl men in juni van dat jaar de muzikale omlijsting verzorgde 
van de Olympische Dag in Amsterdam. Er volgden naderhand nog verschillende  
optredens voor omroepen van andere zuilen. 
 Ook luisterde Apollo menige interlandwedstrijd muzikaal op, zoals in 
de jaren vijftig de klassieker Holland - België en later Europacupwedstrijden. 
Tijdens internationale muziekevenementen verzorgde de vereniging ettelijke  
concerten, onder andere in Goslar, Gütersloh, Bad Pyrmont, Parijs en Kiev.  
Op 28 november 1959 werd Apollo met 170 punten landskampioen op het  
topconcours in Arnhem, waarbij de concurrenten op indrukwekkende 
afstand werden geblazen met het verplichte nummer Nell Gwyn, voor de 
geblinddoekte jury bestaande uit Gerard Boudijn, Piet de Meyer en Gijsbert 
Nieuwland. In 1964 herhaalde de club deze topprestatie nogmaals en nu zelfs 
met 171 punten.
 Ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Beatrix met Claus von 

 Zonder de vele andere talentvolle verenigingen op muzikaal gebied  
in Goor ook maar iets te kort te doen mag gesteld worden, dat de muziek- 
vereniging Apollo  binnen het verenigingsleven toch wel een zeer bijzondere  
plek inneemt. Opgericht op 19 augustus 1919 op initiatief van Egbert ten Harkel  
en Johan Smit, ging men enthousiast van start met als start-inventaris 27 
instrumenten van een in 1907  in Goor ter ziele gegaan orkest met dezelfde 
naam. Als oefenlocatie kreeg men vooraan in de Schoolstraat een lokaal van 
de Franse School ter beschikking. Het eerste concert werd in 1920 gegeven in 
de openlucht met als dirigent Albert Sommer, de man die Apollo ruim 50 jaar 
leidde en grote triomfen bezorgde. Het eerste concourssucces werd een jaar 
later behaald in Hengelo, en wel met een eerste prijs. Aan dat concours nam 
ook de in jaren reeds wat oudere Diepenheimse Harmonie deel, die met één 
punt minder genoegen moest nemen. De stelling die men bij de oprichting 
van de club in 1919 bezigde, dat wat in Diepenheim kon, ook in Goor moest 
kunnen, was bewaarheid.

Apollo
•  1959  •
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Amsberg verzorgde de vereniging op 10 maart 1966 een muzikale rondgang 
door hartje Amsterdam. Op 21 juni 1966 werd in het kader van het Holland 
Festival een concert gegeven in het Kurhaus te Scheveningen, als afgezant 
van de KNF. In de loop der jaren bleven de muzikale geluiden niet beperkt  
tot die van het grote harmoniekorps, maar er bloeiden ook diverse kleinere 
orkesten op uit de vereniging, alsmede enkele oogstrelende showelementen. 
De Sterkapel (later Reggestad Muzikanten genaamd), de Big Band, de Drumband,  
het Dixieland Orkest, het Bazuinenkorps en het Majorettenpeloton: allemaal 
spruiten die hun partijtje dapper en bekwaam meeblazen en -showen. 
 Het grote orkest heeft tot op heden in de 94 jaren van haar bestaan 
slechts drie dirigenten gehad!  Albert Sommer hanteerde toen hij nog maar 
achttien was reeds het dirigeerstokje en dat hield hij 52 jaren vol, hetgeen 
hem ondermeer het ereburgerschap van de gemeente Goor bezorgde.  
Daarna kwam Hennie Fransen, die het orkest 21 jaar leidde en vanaf 1993 is 
Carl Wittrock de dirigent. Hij dirigeert niet alleen, hij componeert ook en wel  
op een zodanig niveau dat hij ter gelegenheid van Tweehonderd Jaar Koninkrijk  
der Nederlanden op 13 november 2013 met Apollo een speciaal voor die gelegen- 
heid door hem geschreven stuk de première zal laten beleven. Plaats van 
handeling: de Ridderzaal in den Haag, in aanwezigheid van Koning Willem 
Alexander, Koningin Máxima en de leden van de Staten Generaal.
 De tijd dat Apollo elk gouden bruidspaar een serenade bracht is al lang 
verleden tijd, maar als zich in Goor belangrijke evenementen voordoen die 

een muzikale omlijsting behoeven dan staat het korps paraat, ongeacht de 
maatschappelijke of politieke voorkeur die het feestvarken bezit. Apollo, een 
club waar muziek in zit.

Apollo in vroegere jaren
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 Nadat vader Folkert Haanstra de Normaalschool in Amsterdam had 
doorlopen, werd hij onderwijzer in Twente en in 1916 volgde zijn benoeming 
tot hoofd van de school in Kerspelgoor.
 Uiteindelijk kwam de familie aan de Iependijk terecht, nummer 49.
De Haanstra’s kregen vier zoons: Johan (1914), Wim (1915), Bert (1916) en 
Folkert jr. (1920). Ze vormden een warm en harmonieus gezin. Iedereen was 
er welkom en er werd veel gediscussieerd en gelachen. Jan Geerts, die in de 
jaren dertig bevriend was met Folkert, herinnerde zich vooral hoe innemend, 
lief en humorvol moeder Jansje Haanstra was. Er werd veel samen gezongen 
en gemusiceerd. Jansje ging op pianoles en vergat soms tussen de middag het 
warme eten te bereiden voor haar gezin en dat was vooral voor vader Folkert 
een tegenvaller. Hij kwam er elke dag lopend voor naar huis, drie km heen en 
drie km terug, maar moest alsnog genoegen nemen met een boterham.   
 Folkert sr. was een zeer actief lid van de gemeenschap. Hij zat in het 
bestuur van GFC en was bestuurslid van de damclub. Zoon Wim was een  
uitstekend voetballer en bereikte als dammer de landelijke top. Vader was 
een echte SDAP-man. De familie behoorde tot de vele uit een eenvoudig milieu  
die zich aan het einde van de 19e eeuw met veel overtuiging, enthousiasme 
en leergierigheid, cultureel emancipeerden. Vader Haanstra vertelde thuis 
altijd dat hij eigenlijk kunstschilder had willen worden, maar dat zijn vader 
dat niet toestond. Dus tekende en schilderde hij in zijn vrije tijd. Hij hield het 
schilderen jarenlang voor gezien, tot hij dankzij huisarts Lieneman in 1936 

De Haanstra’s
•  1962  •
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om gezondheidsredenen met vervroegd pensioen kon. Een totale ommekeer 
volgde, aldus zijn zoon Bert. Hij ging moderner schilderen en zorgde na de 
Tweede Wereldoorlog met een aantal geestverwanten voor een belangrijke 
impuls voor het Twentse kunstleven. Onder de bezielende leiding van Folkert 
Haanstra sr. werd tijdens een bewogen vergadering in diens atelier te Goor op 
12 december 1945 “De Nieuwe Groep” opgericht.  Aanwezig waren drie Haanstra’s,  
Jan Broeze, Ben Akkerman, Wim ten Broeke, Bas Kleingeld en Riemko Holtrop.  
Folkert sr. had ook goede contacten met de lokale elite. Zo kende hij als voor-
zitter van voetbalvereniging GFC de Janninks, de textielfabrikanten die  
eigenaar waren van het clubveld. Hoe welgezind ze de Haanstra’s waren, blijkt  
wel uit het feit dat ze vader Folkert op een gegeven moment een jaarlijkse 
toelage gaven, waardoor deze in staat was zijn zonen naar een goede opleiding  
te sturen. Daarvan ging Johan in 1932 aan de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunsten in Amsterdam studeren. Johan werd in 1950 docent aan de AKI in  
Enschede en was bekend om zijn non-figuratieve doeken met heldere kleuren, 
die hij op latere leeftijd in Friesland maakte.
 Het waren dezelfde Janninks die de zestienjarige Bert Haanstra zijn 
eerste filmcamera gaven, een Pathé Baby. Met dit toestelletje maakte Haanstra  
zijn eerste amateuropnamen. Ze gingen over onderwerpen als vader op school  
en een bezoek aan Artis in Amsterdam. Het middelpunt van het Goorse 
culturele leven was de Groote Sociëteit. Op zondagmiddag om vijf uur en 
zondagavond om acht uur werden er filmvoorstellingen gehouden met Coen 

Petzhold als operateur. Daar werd Bert de assistent van deze Petzhold. 
Bert zou ook onderwijzer worden. In 1931 ging de vijftienjarige knaap naar  
de Rijkskweekschool in Hengelo. Wanneer hij op maandagmiddag terug- 
kwam uit school ging hij direct langs bij de Groote Sociëteit om het  
Polygoon-journaal van dat weekeinde op te halen, dat hij van Petzhold 
mocht lenen om thuis te draaien. Na een jaar op de kweek in Hengelo was 
duidelijk dat Bert liever wat anders deed en hij ging in de leer bij fotograaf 
Staal in Hengelo. In 1934 kreeg hij een baantje bij een fotopersbureau in  
Amsterdam. Hij bleef persfotograaf tot kort voor de Tweede Wereldoorlog.  
In de oorlog werkte hij bij het GEB in Amsterdam. Hij was in de hoofdstad lid 
van een verzetsorganisatie, waarvoor hij tekeningen en plattegronden van  
militair belangrijke objecten fotografeerde, die vervolgens op microfilm 
werden doorgegeven aan de geallieerden in Londen. Ook plattegronden van  
doelen in en om Goor had hij voor Londen gefotografeerd. Haanstra moet er  
naderhand van overtuigd zijn gebleven dat zijn kaarten hebben bijgedragen  
aan het bombardement dat de plaats van zijn jeugd 79 levens kostte. In de  
zomer 1945 kwam hij voor het eerst na de ramp weer in Goor, waar hij het  
stadscentrum in puin vond. Een harde confrontatie.                                                                                                                                
 Bert Haanstra droomde ervan filmer te worden. Met zijn film Spiegel 
van Holland won hij in 1951 de Grand Prix op het festival van Cannes. Hij 
kreeg opdrachten van de Nederlandse overheid en van Shell. Toen hij in 1959 
een Oscar won met zijn film Glas, was zijn internationale reputatie gevestigd. 
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 Zijn speelfilm Fanfare werd  een succes; 2,6 miljoen Nederlanders zagen 
deze film, opgenomen in Giethoorn. Daarna maakte hij de documentaire  
Alleman, een bioscoopfilm over Nederland en de Nederlanders. De schrijver  
Simon Carmiggelt schreef en sprak het commentaar. De film trok 1,6 miljoen 
bezoekers, een nooit geëvenaard aantal voor een documentaire. Later produceerde  
en monteerde hij tv-programma’s voor oonder andere Toon Hermans. Haanstra 
was Officier in de Orde van Oranje-Nassau en ontving het Verzetsherdenkingskruis. 
 Broer Folkert moest net als alle jongens Haanstra eerst naar de Rijks- 
kweekschool in Hengelo, waar hij in 1940 afstudeerde. Hij werd onderwijzer 
aan een school in Markelo. In de jaren vijftig kon hij werk krijgen in Arnhem. 
Van 1953 tot 1956 volgde hij avondlessen aan de Academie voor Beeldende 
Kunsten in Arnhem. Hij werd leraar tekenen en uiteindelijk docent aan de 
Academie Minerva in Groningen. Hij schilderde graag dieren en landschappen.

Uitreiking ‘Oscar’ aan Bert Haanstra door Amerikaanse ambassadeur Ph. Young

Fotograaf Harry Pot / Anefo (© Nationaal Archief, CC-BY-SA)
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 Goor werd door de eeuwen heen regelmatig geplunderd en in brand 
gestoken. Tegen de tijd dat de plaats zich voor de zoveelste keer enigszins had 
hersteld van oorlogsgeweld werd het stadje opnieuw getroffen door een grote 
catastrofe: een stadsbrand.
 Op 3 mei 1647 om drie uur ’s middags ontstond brand in het laatste huis 
aan de Wijnkamp, dat op de hoek met de Grotestraat stond. Aangezien de 
bebouwing van Goor in die tijd grotendeels uit houten panden met strooien 
daken bestond, greep het vuur zeer snel om zich heen. Binnen een half uur was 
een groot gedeelte van de Grotestraat en het Schild in vlammen opgegaan.  
In totaal 53 huizen, zijnde ongeveer 20% van het woningbestand en de kapel 
op het Schild brandden tot de grond toe af. Het stadhuis op het Schild werd 
eveneens in de as gelegd, “samt alle chartres en papieren, exempt in de ijseren 
kiste ...”. Het verlies van het overgrote deel van het stadsarchief betekent dat 
er uit de periode van voor de stadsbrand maar zeer weinig bronmateriaal 
bewaard is gebleven. 
 Ook in de volgende eeuwen bleef Goor niet voor kleine en grote branden  
gespaard, maar geen had een dergelijke omvang als die van 1647. Toch moet nog  
één catastrofale brand worden vermeld. In de nacht van 14 op 15 november 1964  
brak brand uit in het oorspronkelijke ’Janninkcomplex’ aan de Waterstraat, dat 
in 1956 door J.F. Scholten uit Enschede was overgenomen. Dit grote fabrieks- 
complex werd praktisch geheel omsloten door woon- en winkelbebouwing  
in de Grotestraat, Waterstraat, Spoorstraat en Stationslaan. 

Stadsbranden
•  1964  •
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Verreweg het grootste deel van het complex brandde tot de grond toe af.  
De gealarmeerde Goorse  brandweer, bijgestaan door korpsen uit Diepenheim, 
Markelo, Hengelo, Enschede en de fabrieksbrandweren van de Koninklijke 
Twentse Stoomblekerij en van J.F. Scholten, kwam snel in actie. De situatie 
was in eerste instantie zeer dreigend, aangezien de aangrenzende panden 
gevaar liepen, maar met vereende krachten wist men de enorme vuurzee te 
beperken tot de fabriek en om half acht ’s morgens was men het vuur meester,  
al namen de nablussingswerkzaamheden nog een groot gedeelte van de dag 
in beslag. De schade bedroeg 8 tot 9 miljoen gulden.
 De vraag was hoe de brand was ontstaan. De wildste geruchten deden de 
ronde in Goor. Men kon echter bewijzen dat inbrekers zich toegang hadden 
verschaft tot de werkplaats van de technische dienst en zich met lasapparatuur  
naar het bedrijfskantoor hadden begeven. Er werd vanuit gegaan dat de inbrekers  
door ondeskundigheid met die apparatuur onbedoeld de brand hadden  
veroorzaakt, waarna ze na een vergeefse poging tot blussen het hazenpad 
hadden gekozen. Hoewel er enige aanhoudingen plaats vonden, werden de 
echte daders nooit opgespoord. Het bedrijf werd grotendeels herbouwd en 
bleef tot de sluiting in 1974 in gebruik.

Textielfabriek Jannink na de brand
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 Een heel belangrijk persoon voor de Goorse gemeenschap was meester  
Krouwel. Everhardus Marinus Antonius Krouwel werd op 2 april 1885 in Goor 
geboren. Zijn ouders exploiteerden café ’Neuf’ tegenover het station aan de  
Stationslaan. Na het behalen van zijn onderwijzersakte in 1904 werd hij benoemd  
in Ootmarsum en via Oldenzaal kwam hij op 1 maart 1908 terug in Goor als 
onderwijzer aan de Malbergschool in de Schoolstraat. Hij bleef echter studeren  
en vroeg in 1915 aan de gemeenteraad onbetaald verlof om zich zo goed mogelijk  
voor te kunnen bereiden op zijn examen voor de hoofdakte. Het verzoek werd  
ingewilligd en op 15 augustus van dat jaar slaagde hij in Arnhem voor deze akte.  
In 1932 werd hij benoemd tot hoofd van de Laarschool en in 1950 trad hij terug.
 Krouwel was een uitstekend onderwijzer en met name tijdens de geschie- 
denislessen hingen de leerlingen aan zijn lippen. Maar ook zijn zanglessen 
werden geprezen, waarbij hij de viool in de linker hand en de strijkstok, die 
tevens als maatstok diende, in de rechterhand hield.
 Hij was een pedagoog in hart en nieren, aanhanger van Jan Ligthart 
en een man die een scherp oog had voor het begaafde arbeiderskind. Hij was 
breed geïnteresseerd in kunst, speciaal in de schilderkunst, maar ook in de 
muziek en was van 1919 tot 1957 dirigent van de zangvereniging ’Tavenu’.  
Van 1924 tot 1936 dirigeerde hij het Goorse Strijkje en de jeugdklasse daarvan;  
van 1922 tot 1942 leidde hij de Volkszangschool. Krouwel had tevens zijn hart 
verpand aan de muziekvereniging ’Apollo’. Hij leefde altijd intens mee met de 
successen en in 1961 werd hij erelid van deze vereniging. 

Meester Krouwel
•  1967  •
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 Bij vele muziekuitvoeringen en feesten, zoals het Goors Victorie, 700 
jaar historie in september 1948, komt men de naam ’Krouwel’ tegen. Daarnaast  
had hij grote belangstelling voor sport; hij was vanaf 1916 bestuurlid van de 
Goorse IJsclub en na 1965 erelid van deze vereniging. Ook het Goors School- 
en volksfeest had een warm plekje in zijn hart; hij was gedurende 45 jaren 
commissielid. 
 Voor zijn verdiensten werd hem door Hare Majesteit de eremedaille in 
goud in de Orde van Oranje Nassau toegekend en op 4 januari 1967 besloot de  
gemeenteraad hem de erepenning van de gemeente Goor toe te kennen, waarmee  
hij dus ereburger van Goor werd. Bij deze toekenning werd vastgesteld dat  
de heer Krouwel veel werk had verricht in het belang van het culturele leven 
in Goor, dat onder zijn bezielende leiding het zang- en muziekleven tot  
grote bloei was gekomen en dat er in de loop der jaren een hechte band van 
genegenheid was gegroeid tussen Krouwel en de Goorse bevolking. 
 Krouwel is in 1970 op 84-jarige leeftijd overleden. Het uitdragen van 
cultuur was voor hem een levensbehoefte en het is niet te zeggen hoevelen 
hiervan, dikwijls onbewust, hebben geprofiteerd.

Portret van meester Krouwel



98 99

 Hoe word je een bekende Gorenaar? Wie het weet mag het zeggen. 
Moeten we uitgaan van personen die in Goor hebben gewoond en landelijk 
bekend zijn geworden? Moet de nadruk liggen op mensen die in Goor bij een 
groot publiek bekend zijn of gaat het om mensen die het op een bepaald terrein 
ver hebben geschopt en in hun branche bekend zijn?  Wat is de uiterste  
houdbaarheidsdatum van hun bekendheid? Wat hebben ze voor Goor betekend,  
deden ze het voor het geld of waren ze weldoeners die alleen maar het beste 
met de mensen in Goor voor hadden? Misschien kan er in rubrieken gedacht 
worden en komt er dan iets zinnigs uit.
 Bij bestuurders ware dan te denken aan J.B. Auffmorth, die getrouwd 
was met een dochter van de Goorse borgman Ten Zijthoff; hij was in 1797  
voorzitter van de Tweede Nationale Vergadering in Den Haag. Onder zijn leiding 
kwam er een soort landelijke grondwet tot stand.                                                                                                                                         
 W. Götte (1788 - 1872) was burgemeester van Goor gedurende de periode  
1811 - 1869. Hij heeft records gevestigd. Was 23 jaren oud toen hij benoemd werd,  
hij diende maar liefst 58 jaren en stopte op zijn éénentachtigste! Hij zette zich zeer  
in voor de Goorse Kamer van Koophandel en hij was decennia lang president- 
kerkvoogd van de Nederlands Hervormde Kerk in Goor en werd ondermeer 
onderscheiden met het Ridderschap in de Orde van de Nederlandse Leeuw.                                                                                                            
 W. v.d. Sluis was de tweede socialistische burgemeester in Nederland en  
hij ”regeerde” hier van 1926 tot 1946.  In die crisistijd kwamen hier verschillende  
nutsvoorzieningen tot stand, zoals riolering, waterleiding en openbare 

Bekende Gorenaren
•  2013  •
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verlichting. Onder het burgemeesterschap van J.B. Vlam (1947-1955) was de 
nieuwbouw van na-oorlogse woningen een hot item. Zijn talrijke bezoeken 
aan Den Haag leverden contingenten woningwetwoningen op, waardoor de 
woonwijk Gijmink in een tijdsbestek van ruim tien jaar werd gerealiseerd.                                                                                                                     
 Van de recente bestuurders moet Ank Bijleveld-Schouten genoemd 
worden. Zij was vice-voorzitter van de Tweede Kamerfractie van het CDA.  
Zij werd in 2001 de eerste burgemeester van de samengevoegde gemeente  
Hof van Twente. In 2007 werd ze Staatssecretaris van Binnenlandse- en  
Koninkrijkszaken voor de west in het kabinet Balkenende IV. In 2011 werd  
ze Commissaris van de Koningin in Overijssel. Ze woont nog steeds in Goor.                                                                                                                             
 Op maatschappelijk gebied heeft Goor ettelijke voortrekkers gekend, 
zoals Dominee W.G. Planten. Hij was van 1911 tot 1939 predikant in Goor.  
Hij was penningmeester van ’t Nut, voorzitter van VVV Goor Vooruit, voorzitter  
van het Groene Kruis, de eerste voorzitter van de Vereniging voor Ambachts- 
onderwijs, waartoe de rooms-katholieke werkliedenvereniging Sint Jozef het 
initiatief had genomen.   
 Dokter J.E. Lieneman was meer dan veertig jaren huisarts te Goor.  
In de eerste helft van de vorige eeuw was hij 31 jaren voorzitter van ’t Nut  
en 41 jaar commissaris van de Nutsspaarbank. Hij stond aan de basis van  
veel culturele activiteiten. Zijn dankwoorden bij de Nutsuitvoeringen waren 
bijzonder gewaardeerde toegiften voor het publiek. Bij het bombardement  
was hij de grote coördinator bij de hulpverlening aan de gewonden.  

De slachtoffers werden in zijn tuin samengebracht.    
 Geurt Jansen was niet alleen voorzitter van het Nivon-afdeling Goor, 
hij was ook de grote animator van de jongerensoos Goor in de Bocht en  
tevens de oprichter van de stichting Goors Historie. Onder zijn voorzitterschap  
zijn er drie boeken over de historie van Goor verschenen. Als bekende Gorenaren,  
die min of meer in zijn voetsporen zijn getreden op het gebied van cultuur-
promotie en jeugdbegeleiding, mogen ook zeker Eddie ten Duis en Edu Hoek 
vermeld worden. De ons veel te vroeg ontvallen Ten Duis mocht de opening 
van cultuurtempel De Reggehof, tot directeur waarvan hij al benoemd was, 
niet meer meemaken. En wat te denken van het niet aflatende doorzettings-
vermogen en enthousiasme waarmee Edu Hoek heeft gestreden om kinder-
boerderij Het Kukelnest gerealiseerd te krijgen?
 Over de historie van Goor is in de loop der eeuwen veel geschreven. Van 
Dr. A. ten Doeschate verscheen een standaardwerk, getiteld ‘Het vermoedelijke  
ontstaan van de stad Goor’.  Jhr. F.W.W.H. van Coeverden schreef vele kranten- 
artikelen over de historie van Goor. Ook verscheen er van zijn hand een boek 
over Huttenkloas.                                      
 Jan Geerts schreef ontelbare artikelen over Goor en droeg maatgevend  
bij aan de boeken van Goors Historie. Ook verschenen er van zijn hand  
ettelijke artikelen in vaktijdschriften, zoals het kwartaalblad van de VORG  
(Vereniging Overijssels Recht en Geschiedenis). Hij schreef een boek over de  
geschiedenis van het landgoed Weldam en een over zijn herinneringen aan Goor.  
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Zijn finest hour zal hij beleefd hebben met zijn publicatie over de ontstaans-
geschiedenis van Goor, waarin hij aantoonde dat de eerste bewoning niet tot 
stand kwam op het Schild, maar nabij de Hofkerk. 
 Op het gebied van de beeldende kunst en de schilderkunst heeft Wim 
ten Broek ons mooie dingen nagelaten, zoals het kunstwerk dat na de afbraak  
van de Gijminkschool een nieuwe plek heeft gekregen bij de kinderboerderij  
aan de Lintelerweg. 
 Aan Wolter Wiegerinck is de Goorse gemeenschap ook veel dank ver-
schuldigd, o.a. voor wat hij als kunstenaar heeft geschilderd aan landschappen,  
gebouwen, affiches, prenttekeningen etc. Hij diende decennia lang de Goorse 
IJsclub, de Oudheidkamer, Stichting Historisch Goor en de Goorse Relliegroep 
als bestuurslid.
 Van enkele prominente auteurs heeft de wieg in Goor gestaan, zoals die  
van R.H. van den Hoofdakker. Hij zag het eerste levenslicht in de Wheeme, 
verhuisde al gauw in noordelijke richting en werd bekend als dichter onder 
de naam Rutger Kopland. Hij bedankte voor de eer om de eerste dichter des 
vaderlands te worden.  
 Marc Reugenbrink werd geboren in de Van Kollaan. Ooit verzorgde hij 
samen met Rutger Kopland een literaire avond in de Reggehof, onder leiding 
van Theo Hakkert, de columnist van dagblad Tubantia. Van Marc Reugenbrink 
verschenen o.a. Wild vlees en Het grote uitstel.
 Tommy Wieringa kwam in de Putterstraat ter wereld en verhuisde na  

een paar jaar met zijn ouders voor enige tijd naar de west. Onlangs werd het  
boek ‘Dit zijn de namen’ bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hij verzorgt 
in het voorjaar van 2013 ook een eigen tv-programma voor de VPRO, getiteld 
‘De grens’. 
 Ook op de planken laat een pure Gorenaar zich uitdrukkelijk zien en  
horen in Oost- en Noord-Nederland. Bert Eeftink houdt in de functie van  
straatveger als Helligen Hendrik zijn publiek op humoristische wijze een 
spiegel voor van de hedendaagse samenleving.  
 Op sportgebied zijn veel stadgenoten tot grote prestaties gekomen.  
Jan Brunnekreef (Jan van de Zon, 1936 - 2011) werd in de biljartsport drie keer 
individueel Nederlands kampioen kunststoten. Hij werd tweede bij het  
Europese en derde bij het wereldkampioenschap in de jaren zeventig en tachtig.  
 Frans Tusveld (1939) is een grootheid in de categorie driebanden en hij 
werd in 2012 op 73-jarige leeftijd (!) Nederlands kampioen in de derde divisie. 
 Een fenomeen op wielergebied was Eric Cent. Hij nam in 1984 en 1988 
deel aan de Olympische Spelen en aan diverse nationale, Europese- en  
wereldkampioenschappen.                              
 Tot zover individuele namen. Maar wat zou Goor geweest zijn zonder  
bijvoorbeeld de Jalinks, de Boswinkels, de Walhofs, de Moormanns, de Konings,  
de Haafkes, de Brunnekreef(t)s, de Mengerinks en al die andere mensen die 
ook allemaal een naam hebben, maar die niet in dit venster voorkomen? 
Shakespeare zei het al: “What’s in a name?”. 
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Deze canon werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kunnen wij geen verantwoordelijk- 
heid overnemen voor de juistheid van de inhoud. Elke vorm van aansprakelijkheid voor schade die 
voortvloeit uit direct of indirect gebruik van deze canon, wordt door ons afgewezen. 
Wij hebben getracht voornamelijk te werken met eigen beeldmateriaal, daarnaast is er gestreefd om  
toestemming te vragen voor het gebruik, rechtstreeks aan fotografen, hun erven of familieleden, 
uitgevers of andere rechthebbende. In enkele gevallen konden wij de maker of de rechthebbende 
niet achterhalen en is omwille van de volledigheid en de historische correctheid toch een afbeelding 
geplaatst. Uiteraard zouden wij alsnog graag in contact komen met betrokkenen. Mocht u zich als 
een van de rechthebbenden herkennen, neemt u dan contact op met Stichting Historisch Goor. 

Colofon
 Deze canon is uitgebracht door de Stichting Stad Goor 750 jaar in samen- 
werking met de Stichting Historisch Goor, ter gelegenheid van de viering van  
750 jaar stadsrechten van Goor. Deze uitgave is mede mogelijk door een finan- 
ciële bijdrage van het Goorse Schoolfeesfonds.  


