Lco Nij kamp
Aan de Wccrscloscw cg , eve n buite n Enschede, ligt de histor isch e H of Espelo,
145 hectare groot en eigendom van de Stichtin g Overijssels Land sch ap. D e
H ofin eij er w eg leidt naar de histor isch e, maar herh aaldelijk gemodern iseerde
boerd erij . Bij de parkeerplaats begint de vijf kilometer lan ge route ove r het
fraaie landgoed. Espclo be hoo rt to t de vij f o udste erve n van Twente. H et heeft
onder de voog dij van de Benth cim sc grave n gestaan voordat het in 1283 in
handen kwam van de bissch op van Utrecht. De kapittelheren kregen het beheer.
Zij vertrouwden het bestuur toe aan ee n hofin eijcr of hofmeier, tevens
rentmeester. H et bezit om vatt e 2 I hofhori ge erve n in Twente. De hoofdhof w as
sinds 1578 vrij van lasten. Jaarlijk s kwamen daar de hofhori ge boeren met vro uw
en kinderen bijeen om
de pacht te betalen en te
aan horen wat van hen
werd verwacht.
Geslac hte n lang we rde n
de bewo ne rs ge noemd naar
de ho f. Z o w ordt in de
S
annalen ve rme ld dat een
Ber end ten Espc lo door
Spaanse soldate n is ge dood.
Later volgt het gebru ik
van de naam Meijel' o f
H ofincijcr als familienaam . Deze naam is ontleend aan he t Latijnse maior
(do rn us) of opzichter (van hui s en goed) . De geslachtsnamen M eijel', H ofm eijer
en M eij erink zijn nu vrij algeme en in het land .
De bewon ers van H of Espelo ble ven tijd en s de Reformatie katho liek. In hun
hui skapel kon de n veel van hun geloof~genote n uit de buurtsch ap en ve rre
o mgevi ng blijven kerke n.
Door het hu wel ij k van erfdochte r M aria Agne s m et Gabriël Davina in 174 8
kwam er ee n einde aan de dynastie van de H ofin eijers. Davina nam toen de
leid ing van de hof met vaste hand ove r. M aar hij ligt nog wel ee ns overh oop
met de kapittelheren in Utrech t. O nverwac ht verko opt het kapittel dan het
Twentse be zit aan de Almelose baron Du Tour: Espelo wordt wereldlijk bezit.
N a veel verw ikkelingen verw erft Gabriël in 177 8 het eige ndo m van Espc lo. Als
dien s klein zo on Gabriël Davina op Ss-ja rige leeftijd sterft, w orden de
bezittingen publiekelijk verkocht. Als het landgoed dan nog enke le malen van
eige naar is verwisseld, kom t het ten slotte defi nitief in bezit van H et Overijssels
Land schap en is voortbestaa n ver zeke rd.
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/-14 Espclo, zetel der "(~/i lleiers . in 1935 .
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