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Boekelo, bleken bij beken,  
zout en zee op de heide

Cornelis Pronk, tekenaar, maakte in 1729 een zwerftocht door de Twentse 

dreven, samen met zijn leerling Abraham de Haen de Jonge en zijn vriend Andries 

Schoemaker, een Amsterdamse linnenkoopman, geboren in Almelo. Ze zagen hoe 

grote gezinnen woonden in kotten, soms zelfs in een varkenshok en in kamers 

in de lijftocht, het huisje dat naast de boerderij was gebouwd voor grootvader 

en grootmoeder. Woest, onontgonnen was de omgeving, met eeuwenoude 

hoogveengronden en heidevelden zo ver het oog reikte. Cornelis Pronk was geroemd 

om zijn fijn getekende stadsgezichten, huizen, kastelen en kerken, armoede scheen 

niet te bestaan, het regende nooit, altijd scheen de zon, ook Twente leek een idylle.1 

Met Schoemaker en De Haen bezocht de tekenaar ook ’t Hof te Boekel, ‘een ridder

hofstad [...] hebbende Enschede oostelyk van zig leggen’, schreef Schoemaker op. 
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Hij had veel waardering voor de omringende natuur, 
hij noteerde:

Dese hofstad lyt deftig in ’t geboompt en heerlyke 
landen met graen, soo verre men fatsoenelyk 
konde oversien, en de landen rondom meest met 
hout beset.2 

De havezate was door grachten omgeven en bezat 
een poortgebouw en twee vrijstaande wachttoren-
tjes.3 Er was in 1729 weinig veranderd, sinds Her-
man van Ripperda, zoon van Unico van Ripperda, 
een telg uit een Gronings riddergeslacht, het huis 
in 1569 had laten bouwen.4 Dominee J. Craandijk, 
die op één van zijn vele voettochten ook in Boekelo 
rondkeek, herinnerde zich dat het huis er in het be-
gin van de negentiende eeuw nog stond, ‘een ruim 
voorplein, door twee ronde torens versierd. Van bin-
nen was een vestibule, waarop de vertrekken uit-
kwamen’.5 In 1817 werd het hele goed te koop aan-
geboden, als ......

.... de van ouds riddermatige havezate, 
het Hof te Boeculo genaamd, met deszelfs 
groote royale herenbehuizing voorzien van 
onderscheidene boven en beneden kamers, 
grootendeels behangen, twee bouwhuizen en 
verdere getimmerten, alles by eene slooping van 
groote waarde zoude zyn, voorts twee groote 
geëxtendeerde hoven met fyne vruchtboomen, dit 
als leggende in dubbelde grachten. 

In 1818 werd de havezate afgebroken en vier jaar la-
ter kocht Helmich van Heek, firmant van H.J. van 
Heek & Zonen, het huisperceel. met alle daaraan ver-
bonden rechten, zoals ‘het regt van Havesate, voords 
van jagt en visschery en het regt van collatie tot het 
beroep van een Predicant te Enschede’.6 Met de aan-
koop van het Hof te Boekelo trachtte hij ‘niet alleen 
het maatschappelijk aanzien dat hij reeds bezat te 
consolideren, maar ook dat vleugje mee te geven van 
een dynastiek aanzien, zo verbonden aan een adel-
lijk huis’.7 

Helmich van Heek overleed in 1847. Zijn jongste 

zoon Gerrit Jan van Heek erfde het bezit van zijn va-
der in Boekelo. Toen Gerrit Jan in 1866 Het Stroot 
in Twekkelo kocht, met 25 bunder grond, sloot dit 
landgoed aan op zijn bezittingen in Boekelo en kon 
hij zich met recht grootgrondbezitter noemen. In 
Boekelo bezat de familie Van Heek ‘een gigantisch 
grondarsenaal’ en was er zuinig op. Toen de arbei-
derswoningbouwvereniging Vooruit in 1919 grond 
nodig had om in Boekelo een aantal huizen te bou-
wen, moest daarvoor grond worden gekocht, uiter-
aard van de familie Van Heek, die met pijn en moeite, 
na lang onderhandelen, een bouwterrein aan de 
Boekelosebleekweg wilde verkopen, waar Het Rooie 
Dorp kon worden gebouwd. 

Blekerij rond vier beken
De buurschap Boekelo had eind 1885 een spoorlijn 
gekregen, naar Haaksbergen, Hengelo en Enschede, 
gunstig voor de plannen van Gerrit Jan van Heek, 
die in Boekelo een blekerij wilde bouwen. De kolen 
uit het Ruhrgebiet konden hier per trein worden aan-
gevoerd. Maar vooral was er water, want zonder wa-
ter geen blekerij. Op de plaats waar vier beken sa-
menkwamen, de Boekelerbeek, de Teesinkbeek, de 
Broekheurnerbeek en de Veldbeek, mocht architect 
Gerrit Beltman de nieuwe fabriek bouwen.8 Van 
Heek & Co. had tot 1888 haar weefsels laten bewer-
ken door de Twentsche Stoombleekerij in Goor en de 
Nederlandsche Stoombleekerij in Nijverdal. Een ei-
gen blekerij betekende bovendien de oplossing voor 
veel problemen, al was het maar dat de Van Heeks 
nu alles in eigen hand hadden en niet afhankelijk 
waren van anderen.9 Op 9 maart 1889 kon het be-
drijf officieel in gebruik worden genomen. Er werk-
ten 65 werklieden, die vooral doek bleekten dat was 
bestemd voor Nederlands-Indië.10 Twee zonen van 
Gerrit Jan, Hendrik Jan Engelbert (Henny) en Wil-
lem Helmig kregen de leiding van de blekerij. 

De teloorgang van de textielindustrie in de jaren 
zestig betekende ook het einde van de Boekelosche 
Stoombleekerij. De naam van de BSB voorgoed, toen 
de aandelen werden overgenomen door Commercial 

Toen in Boekelo in 1888 de stoomblekerij van Van Heek van start ging, vervuilde al snel het 
water in de Oelerbeek. Het probleem werd in latere jaren nog verergerd. In de zomer van 1900 
was de riolering van Enschede vernieuwd en uitgebreid. Maar daarmee waren de problemen 
niet opgelost, want fecaliën en het afvalwater van de ververijen, blekerijen, appreteerderijen en 
sterkerijen werden geloosd op deze riolering, om langs de Hengelosestraat, Parkweg en Emma-
straat (toen nog de Hèsstegge) te worden afgevoerd in open sloten. En daarover klaagde baron 
Van Heeckeren, want het En schedese afvalwater stroomde via de Oelerbeek door zijn gebied 
en veroorzaakte een ondraaglijke stank.24 Hij stuurde enkele boze brie ven naar het Ensche-
dese gemeentebestuur, maar kreeg telkens geen antwoord. Dan maar een proces aanspannen, 
vond de baron, en in 1905 had de rechtbank in Almelo een primeur, het eerste Ne der landse 
milieuproces. Tot twee keer toe verloor de gemeente, die een boete van vijftig gulden kreeg 
opgelegd, elke dag te betalen aan de baron.25 Om daaraan te ontkomen, besloot Enschede een 
waterzuiveringsinstallatie te bouwen bij het Erve Bruggert, waar het afvalwater uit de richtin-
gen Parkweg, Emmastraat en Stevenfenne werd samengebracht. Maar de installatie voldeed 
niet, het vuil werd wel verwijderd, maar de stank niet. Daarom werd aan de Bruggertsteeg 
een nieuwe waterzuivering gebouwd.26 Pas in 1949 hoefde de gemeente de boete niet langer 
te betalen. Er bleef wel een vervuilde bodem achter. De verontreiniging drong zelfs door tot 
de Twickelervaart en andere waterlopen. In 1998 heeft het Waterschap Regge en Dinkel de 
bodems gesaneerd en nu zwemmen er weer vissen.27
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Plastics, dat tot het grote concern Unilever behoorde. 
In 1964 kwam een fusie tot stand met de Ensche-
dese Stoomweverij De Nijverheid, Van Vlissingen in 
Helmond en Ankersmit in Deventer. De nieuwe on-
derneming tooide zich met de naam Texoprint. Een 
jaar later kwamen Commercial Plastics en Texoprint 
tot een akkoord, waardoor het textielveredelingsbe-
drijf van de oude BSB als vierde loot aan de stam van 
Texoprint werd toegevoegd. In 1965 trokken de oude 
BSB en de naar Boekelo verhuisde De Nijverheid in 
het gebouwencomplex tegenover het oude station 
van Boekelo, als Texoprint BV. 

Wie Boekelo binnenkomt, ontdekt al gauw het 
bouwkundig erfgoed van de voormalige stoomble-
kerij, met als aandachttrekker de fabriekspijp. Die 
schoorsteen hoort bij het dorp, want Boekeloërs wil-
len wel op reis, ‘maar ze moss’n de piep van de bleek 
könn’n bliev’n zeen’. In zijn boek over de geschiede-
nis van de BSB schreef Bart Stuiver:

Terugkomend in Boekelo geeft de pijp het gevoel 
van thuiszijn en rijdend op de A35 wordt men 
herinnerd aan het verleden van de BSB en 
ook aan de vergankelijkheid van de Twentse 
textielindustrie.11

Herinneringen aan de BSB leven ook voort in de 
wijk De Bleekerij, met ongeveer 250 woningen, vrij-
staande woningen, twee-onder-één-kappers, rijtjes-
huizen en twee monumentale appartementengebou-
wen. Stedenbouwkundigen en architecten hebben de 
geschiedenis op diverse plekken in de wijk alle eer 
bewezen. Zo zijn voor het markeren van parkeer-
plaatsen en andere afbakeningen de oude spoor-
rails gebruikt. Het ruwgoedmagazijn en de pakke-
rij keerden in hun originele uiterlijke vorm terug 
als Het Magazijn en Het Pakhuis. Een blikvanger is 
de bebouwing aan de straat die evenwijdig aan de 
spoorlijn loopt, de Boekelose Bleekerijstraat. Vroe-
ger liepen de rails vlak langs het gebouw. Wie uit het 
kantoor naar buiten ging, stond vrijwel direct op de 

spoorlijn. Overigens kwamen hier alleen goederen-
treinen voor de aan- en afvoer van grondstoffen en 
producten van de BSB.12

Woningen en villa’s
Niet alleen het bouwkundige erfgoed van de BSB 
herinnert aan het textielverleden van Boekelo, ook 
de arbeiderswoningen en villa’s die verspreid in en 
om het dorp staan, verwijzen naar weleer. De wo-
ningbouwvereniging Vooruit, tegenwoordig wo-
ningstichting De Woonplaats, bouwde in de loop 
van de jaren 160 woningen, waaronder Het Rooie 
Dorp. In 1913 liet de BSB twaalf arbeiderswonin-
gen bouwen aan de Winterhaarweg 177-197, vroe-
ger Zandvoort, een zijstraat van de Windmolenweg. 
BSB bouwde ook huizen voor leidinggevenden, zoals 
in 1938 de twee vrijstaande woningen aan de Boeke-
losestraat 387 en 389 , die evenals de vier woningen 
aan de Boekelosestraat 379-381 en 387-389 aan lei-
dinggevend kader weren verhuurd. 

De fabrikanten roerden zich óók, in en om Boe-
kelo. Woonden ze aanvankelijk in stadsvilla’s in  
Enschede, later trokken ze naar buiten, waar ze 

De ingang van de wijk De Bleekerij is het portiershuis, voor het 
dorp Boekelo van historische betekenis. Tienduizenden, misschien 
wel honderdduizenden, passeerden hier de portiers, die het terrein 
dag en nacht bewaakten, toezagen dat niemand te laat kwam of 

te vroeg wegging. Het staat er nog, het ontliep de sloophamers, dank zij de laatste directeur 
Bernard van Heek, die in 2007 het recht tot eerste koop bedwong. Van Heek overleed in 2008. 
Drie jaar later was de koop beklonken en in hetzelfde jaar betrok de Stichting Historische Kring 
Boekelo, Usselo en Twekkelo het portiershuis.23

Omdat er water was en 
een spoorverbinding, 
bouwde Gerrit Jan van 
Heek in Boekelo een 
eigen blekerij, zodat 
zijn bedrijven Van Heek 
& Co. en Rigtersbleek, 
gedreven door zijn 
zonen, niet langer 
afhankelijk waren van 
anderen.
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jachthuizen en zomerresidenties bouwden, voor 
hun vrije tijd in de zonnige maanden van het jaar. 
Later verrezen buitenhuizen en luxe villa’s, waar de 
textielfamilies permanent gingen wonen. Een voor-
beeld is het landgoed Het Teesink, waarvoor in 1898 
een onontgonnen bos van twintig hectare was ge-
kocht van landbouwer Wissink uit Usselo. Eerst ver-
rees er een jachthuis, later liet Henny van Heek, één 
van de twee eerste directeuren van de BSB, er een 
indrukwekkende villa bouwen en schreef hij zich uit 
als inwoner van Enschede, hij woonde voortaan op 
het adres G 18, in de gemeente Lonneker. In 1964 
kocht de gemeente Enschede de villa, die werd afge-
broken om ruimte te maken voor het Medisch Kleu-
terdagverblijf Tesinkweide, waarna er de Stichting 
Kinderopvang Enschede werd ondergebracht.13

Henny’s mededirecteur en broer Helmig (Willem 

Helmig) van Heek woonde vele jaren aan de Henge-
losestraat in Enschede, tegenover Het Schuttersveld. 
Hij wilde echter evenals vele andere fabrikanten bui-
ten wonen en liet in 1911 op een terrein dat hij had 
gekocht van zijn vader Gerrit Jan van Heek, de zo-
mervilla De Weele bouwen. Het huis was ontwor-
pen door Sam de Clercq, de architect die in Enschede 
bekend werd door het Blijdensteinhuis, waaraan hij 
een jaar later begon. Helmich maakte het hem niet 
gemakkelijk. De opgave voor de architect was in 
hoofdzaak twee grote vertrekken en een zeer groote 
veranda te omringen door enkele bijvertrekken en 
dienstruimten. Op de verdieping kwamen de slaap-
kamers. De Clercq slaagde daarin voortreffelijk.14 
Helmig was getrouwd met Margaretha Jannink, 
een dochter van Gerrit Jan’s vriend en tijdgenoot 
Engbert Jannink. De Clercq kreeg het jaar daarna, 
in 1912, het verzoek van de familie Jannink een zo-
merhuis te bouwen, in het Aamsveen. Het werd De 
Hölterhof, dat de allure kreeg van een representa-
tief adellijk landhuis, met kenmerken uit de Engelse 
landhuisbouw, zoals de vlinderplattegrond.15 

Zout van Boekelo
De buurschap Boekelo is in het land vooral bekend 
geworden door het zout dat in Boekelo en omgeving 
in rijke mate kon worden opgepompt. Dat had baron 
Rodolphe J. van Heeckeren ontdekt, toen hij liet on-
derzoeken of hij op het grondgebied van zijn kasteel 
Twickel in Delden een drinkwaterput zou kunnen 
laten slaan. Daarom liet hij in het voorjaar van 1886 
in de Wildbaan van het landgoed een boring verrich-
ten. De boor raakte een ader die brak water bevatte, 
op een diepte van ruim 243 meter. De wel spoot het 
water op tot vier meter boven de grond. De baron en 
zijn adviseur dr. J. Lorié besloten verder te boren, 
tot een voor die tijd vrijwel ongekende diepte van 
zeshonderd meter. Op 470 meter diepte gekomen, 
bracht de boor steenzout naar boven. 

Baron Rodolphe, groot natuurliefhebber, besloot 
de vondst voorlopig geheim te houden, om niet de 
aandacht van de industrie te vestigen op de lande-
lijke omgeving waar het zout was aangetroffen, het 
fraaie Twickelse landschap, dat hij had laten ontwer-
pen door de eerste Europese landschapsarchitect, de 
Duitser Eduard Petzold. De baron, zelf wetenschap-
per want gepromoveerd tot doctor in de rechten aan 
de Rijksuniversiteit Utrecht, aarzelde echter geen 
moment om gegevens die waren verkregen door de 
boringen op zijn landgoed ter beschikking te stellen 
van de wetenschap en dus uiteindelijk van de indus-
trie in ons land. De boring kreeg al snel aandacht 
in het populairwetenschappelijke tijdschrift Het Al-
bum der Natuur en zo kwam het nieuws terecht in 
enkele dagbladen. Op 20 maart 1887 meldde de En-
schedesche Courant dat op het landgoed Twickel een 
put was geboord, ‘zo diep als nog zelden of nooit hier 
te lande geschied is’. Op 22 mei 1887 berichtte het 
Twentsch Dagblad Tubantia:

Helmig van Heek, één 
van de directeuren van 
de BSB, liet in 1911 de 
architect Sam de Clercq 
zijn villa De Weele 
bouwen.

Baron Rodolphe van 
Heeckeren ontdekte 
in het voorjaar van 
1886 op zijn landgoed 
Twickel op een diepte 
van bijna 250 meter 
een zoutlaag. Het 
was het begin van 
de zoutindustrie in 
Boekelo en later in 
Hengelo. 
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Met deze Duitse 
boorinstallatie werd in 
het grondgebied van 
kasteel Twickel zout 
water opgepompt.

Sinds ongeveer een jaar wordt op last van de 
eigenaar van kasteel Twickel, baron van Heeckeren 
van Wassenaar, onafgebroken dag en nacht een 
put geboord, om goed en voldoende drinkwater te 
verkrijgen. Men is daarbij tot 1705 voet gevorderd, 
dat is 14 maal de hoogte van de kerktoren van 
Delden, die 125 voet hoog is. Thans is men naar 
schijnt bezig een dikke en harde zoutsteenlaag 
te doorboren; het in de boring ingebrachte water 
komt na enige ogenblikken als pekel naar boven.16

Nederlandse zoutzieders moesten tot dan het ruwe 
zout dat ze verwerkten, uit Duitsland importeren. 
Zoutzieder Jacob Pieter Vis in Zaandijk, die in het 

weekblad De Wereldkroniek het nieuws had gelezen, 
zag de mogelijkheden en de kansen die de Twentse 
bodem zou bieden. Uiteindelijk, na veel overleg, bood 
de Staat, als eigenaar van de zoutlagen bij Buurse en 
Boekelo die in 1911 waren aangetroffen, het recht 
van ontginning aan Vis aan, die samen met zijn 
compagnon A.A. Kolff in Kralingen op 13 juli 1918 
de NV Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie op-
richtte, kortweg de KNZ. Want zout was er genoeg, 
de Rijksdienst Opsporing van Delfstoffen sprak over 
‘zeer omvangrijke afzettingen [...] van steenzout in 
praktisch onuitputtelijke hoeveelheden’. 

In 1918 begon de bouw van de fabriek in Boekelo 
aan de spoorlijn Enschede-Haaksbergen, die een 
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Jarenlang waren ze 
een vertrouwd beeld 
in het landschap 
rondom Boekelo, 
de boortorens. De 
tekening is van Klaas 
Bernink. De torens 
werden vervangen 
door bescheiden 
groene boorhuisjes, 
miniboerderijen 
lijken het, met hun 
windveren en een 
gevelteken. De foto is 
gemaakt in Twekkelo, 
een buurschap nabij 
Usselo.

nieuwe stopplaats kreeg, Halte Zoutindustrie.17 De 
eerste boortoren in het gebied waarvoor concessie 
was verleend – in totaal 3.300 hectare – werd in juli 
1918 in de gemeente Enschede gebouwd, waar op 17 
maart 1919 het zout werd bereikt. Acht torens ver-
rezen op ongeveer twee kilometer van de zoutfabriek 
in Boekelo. Maar het bedrijf kon haar grondstoffen 
en producten alleen per trein aan- en afvoeren. In 
de hevige concurrentie op de markt zou vervoer 
over het water veel gunstiger zijn. Hengelo kwam 

in beeld, want in 1936 zou het gedeelte Hengelo- 
Enschede van het Twente-Rijnkanaal gereed komen. 
Bovendien had het bedrijf al in 1933 een concessie 
verleend om in het kanaalgebied van Twekkelo en 
Oele te boren. Een nieuw bedrijf dichtbij het kanaal 
zou het meest gunstig zijn, want tussenvervoer was 
dan niet meer nodig. En zo kwamen er vanaf 1936 
tachtig zouttorens bij in de gemeente Hengelo, toen 
de KNZ aan het Twentekanaal de bouw van een 
tweede zoutfabriek startte. 

In 1952 werd de productie in Boekelo gestaakt. 
Het keukenzout Jozo, bekend in geheel Nederland 
en ver daarbuiten, kwam uitsluitend nog uit Hen-
gelo. De KNZ werd na vele fusies onderdeel van de 
Koninklijke Zout Organon. Tegenwoordig wordt het 
zout in Hengelo – circa 2,5 miljoen ton per jaar – 
geproduceerd onder het label AkzoNobel. In de bo-
dem onder Hengelo en omgeving bevindt zich op 
ongeveer 450 meter diepte een vijftig meter dikke 
laag steenzout, genoeg voor vele honderden jaren 
zoutwinning. Vanaf 1963 verdwenen de karakte-
ristieke boortorens uit het Twentse landschap, taps 
toelopende bouwsels in het veld, waar boorpijpen de 
diepte werden ingedreven om water in de zoutlaag 
te brengen en het daarna op te pompen voor verwer-
king tot huishoud- en wegenzout. De komst van ver-
plaatsbare boorinstallaties luidde het einde in van 
de mijntorens, ze werden vervangen door beschei-

In 1918 werd een 
begin gemaakt met 
de bouw van de 
zoutfabriek in Boekelo. 
In 1952 werd hier de 
productie gestaakt, 
zout werd voortaan 
gefabriceerd in een 
nieuwe fabriek in 
Hengelo.
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Bad Boekelo, de zee 
op de heide, was 
jarenlang een gewilde 
toeristische attractie 
van het dorp Boekelo. 
Het water was zout, 
de golven werden 
opgewekt door een 
machine.

den groene boorhuisjes, miniboerderijen leken het, 
met hun windveren en een gevelteken. Eén van de 
oude boortorens schonk de KNZ aan de studenten-
hockeyclub van de Universiteit Twente, die de toren 
inrichtte als clubhuis.18

Zee op de heide
Nieuwbouw van de KNZ in Hengelo had ernstige ge-
volgen voor het dorp Boekelo, waar een groot deel 
van de bevolking afhankelijk was van het zoutbe-
drijf. Lang nadenken en veel praten leverden een 
idee: als we nu eens een natuur-zoutbad aanleggen, 
de geneeskrachtige werking ervan was al bekend. 
Soortgelijke bedrijven als de KNZ, zogenoemde sa-
lines, hadden in het buitenland al een Kurort op-
gericht, dat stromen bezoekers trok uit binnen- en 
buitenland. Het idee werd een plan, toen onderzoek 
leerde dat het zoute water van Boekelo in samenstel-
ling niet afweek met het water van Duitse, Franse en 
Oostenrijkse baden. De aanstaande oprichters:

Door stichting van een zoutwater-natuurbad 
willen wij alle voordeelen van de zee binnen het 
bereik brengen van de inwoners van Twente, in 
een omgeving, die zich door haar prachtige natuur 
uitstekend hiervoor leent.

Zo kreeg Boekelo in de verre omtrek bekendheid 
door Bad Boekelo, de ‘zee op de heide’, aan de Oude 
Deldenerweg 203, drie kilometer van het dorps-
hart. Het natuurbad – met zout water dus – kreeg 
een voor ons land geheel nieuwe attractie, want het 
water golfde, zoals de zee, dank zij een machine van 
90 PK, die vijftien deiningen in een minuut veroor-
zaakte. Als het water te koud was, leverde een speci-
ale machine een aangename watertemperatuur van 
21 graden. 

Bij de opening op de Tweede Pinksterdag in 1934 
vertelde Enschedees burgemeester J.J.G.E. Rückert, 
dat Twente en Enschede veel te weinig bekend wa-
ren in Nederland, streek en stad hadden een zwak 
imago, het was voor velen het ‘rooie dorp aan de 
grens’. Enschede was nu een bijzondere attractie rij-
ker, het Kurort Boekelo. Niet alleen konden bezoe-
kers hier zwemmen in het eerste golfslagbad in ons 
land, ook waren er het badhuis en het hotel met een 
restaurant. De ‘zee op de heide’ bleef kabbelen tot 
1985, toen het verwaarloosde buitenbad werd geslo-
ten. De laatste jaren was de belangstelling van het 
publiek sterk teruggelopen. Het hotel, dat jaren van 
voor- en tegenspoed beleefde, werd in de jaren ne-
gentig grondig gerestaureerd en is tegenwoordig be-
kend als Sandton Hotel Resort Bad Boekelo.19 Geen 
golfslagbad meer met zout water, maar wel een ver-
warmd binnenzwembad, sauna, Turks bad, dompel-
baden en een solarium. 

Drieduizend gelovigen bij processie 
Met de komst van de Boekelosche Stoombleekerij en 
de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie was het 

aantal katholieken gegroeid en die wilden een eigen 
parochiekerk in de buurschap. Boekelo was toen een 
‘verdeeld’ dorp, met twee dorpskernen aan weers-
kanten van de Boekelerbeek, één voor de protes-
tanten en één voor de katholieken, die in het begin 
van de twintigste eeuw tot de parochie Beckum be-
hoorden. In 1920 kochten vier dorpelingen een stuk 
grond op de es, waar de kerk zou moeten komen. 
De grond werd voor de helft gekocht van de familie 
Veehof, de andere helft schonk de familie voor de 
nieuwe kerk. De Utrechtse aartsbisschop Henricus 
van de Wetering wilde wel toestaan dat er een kerk 
in Boekelo werd gebouwd, maar eerst moest er een 
bouwpastoor zijn. Dat lukte, op 15 juli 1928 werd 
Johannes Henricus Schneider belast met de voorbe-
reidingen voor de bouw van een kerk en het stichten 
van een parochie.

In 1929 werd de eerste steen gelegd voor de bouw 
van de Sint Marcellinus Kerk, gewijd aan Marcel-
linus van Deventer, de geestelijke die in de tweede 
helft van de achtste eeuw Lebuinus assisteerde bij 
zijn zendingsarbeid in Drenthe en Twente. Het ont-
werp was van de hand van de architect Johannes 
Hermanus Sluijmer uit Enschede, die in Enschede 
en elders tal van kerken, winkels, woonwijken en 
villa’s had ontworpen. In zijn ontwerp voor de kerk 
in Boekelo verwerkte hij enkele neogotische kenmer-
ken, zoals de langwerpige vensters met spitsbogen. 

‘Tussen sjaal en broekje geen lichaamsbedekking’
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De Marcellinus Kerk 
in Boekelo was wijd 
en zijd bekend door 
de jaarlijkse processie 
waaraan soms 
drieduizend gelovigen 
deelnamen.

Op verzoek van de kerkbestuurders had Sluijmer er 
rekening mee gehouden, dat de kerk in de toekomst 
zou moeten worden vergroot, omdat een sterke groei 
van het aantal katholieken in het dorp toen in de lijn 
van de verwachtingen lag. Het gebouw werd op enige 
afstand van de Beckumerstraat geplaatst, zodat er 
ruimte was voor een toren en een middenschip. 
Maar de verwachte groei bleef uit en de plannen 
voor uitbreiding van de kerk werden in het archief 
opgeborgen.

Rond de kerk, in 1930 ingewijd, werd van 1930 tot 
1965 de jaarlijkse Marcellinusbedevaart gehouden, 
op de zondag na het feest van Marcellinus, 14 juli. 

Bij deze processie werden een reliek en een beeld van 
Marcellinus uit de kerk meegedragen. In de hoog-
tijperiode van de katholieke kerk in Nederland, de 
jaren vijftig en begin jaren zestig, namen vaak zo’n 
drieduizend gelovigen deel aan deze processie. De 
Twentsche Courant bracht in 1941 een verslag van de 
processie:

Onder begunstiging van prachtig zomerweer, 
de warmte getemperd door een speelse 
wind, werd zondagmiddag de jaarlijkse St. 
Marcellinusprocessie gehouden te Boekelo. Hoe 
algemeen ook het verlangen naar regen, niet in 
het minst in een plattelandsgemeente, toch is op 
St. Marcellinusdag goed merkbaar een klank van 
voldoening, als deze uitverkoren midzomerdag 
zich inderdaad doet kennen als een zonnedag. 
Deze processie, den groten geloofsverkondiging 
ter ere, was weer uitmuntend door overgrote 
deelneming en belangstelling. Uitgaande van de 
parochiekerk, werd in processie het schrijn, waarin 
de relikwie van St. Marcellinus den patroon der 
parochie, voorafgegaan door een prachtige rij 
bruidjes, gebracht naar het rustaltaar, op het 
met vaantjes rijk versierde kerkhof. Ook werd in 
de processie meegedragen het zeer waardevolle 
borstbeeld en het parochievaandel.

Als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikke-
lingen nam de de belangstelling voor de bedevaart 
af, de laatste werd gehouden in het begin van de ja-
ren zestig van de vorige eeuw. Sinds 1 januari 2013 
worden er in de kerk geen H. Missen meer opgedra-
gen.20

Van wedrennen tot Military Boekelo


