
 

 	  

1	

ACHTERGRONDINFORMATIE	VOOR	DOCENT	OVER	ONTSTAANSGESCHIEDENIS	DELDEN		

 

	

Beschermd Stadsgezicht Delden 

 

	 	



 

 	  

2	

KORTE	GESCHIEDENIS	OVER	DELDEN 
 
In de directe omgeving van Delden woonden heel vroeger in de bronstijd , van ongeveer 2000 tot 800 
voor Christus, al mensen. Dit weten we omdat er voorwerpen zijn gevonden afkomstig uit de 
grafvelden en grafheuvels bij Delden. 
 
De naam van het stadje komen we voor het eerst tegen in 996, en wordt Thelden genoemd. Deze 
naam stond vermeld op een lijst van bezittingen van het Stift Elten. Een stift is een soort 
samenlevingsvorm van rijke ongetrouwde dames, meestal met een godsdienstige achtergrond.  
Daarna komt men in oude officiële schriftelijk stukken regelmatig de naam Delden tegen als bezitting 
van het Stift Busdorf bij Paderborn. Paderborn is een stad in Duitsland, ongeveer 200 km ten oosten 
van Delden. Aldaar werden ook de relikwieën van de Heilige Blasius bewaard. Een relikwie is een 
overblijfsel van een heilige, bijvoorbeeld een stukje bot. Hierdoor is te verklaren dat in het verleden 
(circa 1550) deze Heilige als stadspatroon (beschermheilige van Stad Delden) is gekozen. 
In 1333 gaf de Utrechtse Bisschop Jan van Diest aan Delden stadsrechten, zoals bijvoorbeeld 
Oldenzaal die ook had. 
 
Nog in dezelfde eeuw werd, ter bescherming van land, huizen en goederen, rondom de stad een wal 
met daarin twee poorten gebouwd. Eén poort aan de westzijde, de Goorse poort (waar nu de winkel 
Geef en Beleef staat) en één aan de oostzijde, de Woolderpoort. (Ter hoogte van drogisterij Aarsen) 
De wal en poorten waren omgeven door een gracht en hagen (struikgewas)  om vijanden en andere, 
niet welkome gasten, op afstand te houden. In de middeleeuwen was Delden uitgegroeid tot een rijk 
stadje. 
 
 

 
Delden in het jaar 1560 
 
Als vestingstad (stad met een verdediging) werd Delden vaak belegerd. Daardoor, maar ook door 
onvoorzichtigheid van de bewoners werd Delden in de jaren 1453, 1583, 1584 en 1655 geheel of 
gedeeltelijk verwoest door brand. De oude vorm van Delden (binnen de poorten) bestaat nu nog 
steeds. De oude stadskern vind je ingesloten door de Noorderhagen en Zuiderhagen. 
Alhoewel het bevel tot slopen van de stadswallen al veel eerder was gegeven werd daar pas in de 18e 
eeuw mee begonnen. De grachten werden dicht gegooid in 1847. De Woolderpoort werd in 1660 
gesloopt, de Goorse poort deed tot omstreeks 1820 nog dienst als tolhuis. 
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De geschiedenis van Delden is nauw verbonden met de historie van Twickel die in 1347 begon met 
een boerderij “Het Eijssink”. Het oudste gedeelte van het huidige kasteel Twickel is van het jaar 1551. 
 
Tijdens de Franse bezetting werd Delden, als gevolg van een bestuurlijke maatregel opgesplitst in 
twee gemeenten: Stad Deden en Ambt Delden. 
In 2001 ontstond de gemeente Hof van Twente, waar Stad en Ambt Delden nu deel van uitmaken. 

 
Delden in 1832 
 

Ø VVV Hof in Twente zorgt er o.a. voor dat de geschiedenis van Delden levend blijft door 
stadswandelingen met gidsen. Er is ook een boekje te koop over de geschiedenis van Delden. 
Meer informatie vindt u op: www.vvvhofvantwente.nl	  

  


